


Beeldend kunstenaar Anouk De Clercq (1971) onderzoekt 
het potentieel van audiovisuele media om ‘werelden’ te 
creëren. Ze is geïnteresseerd in wat ‘achter de realiteit’ 
ligt, tussen het zichtbare en het imaginaire. In 2003 was 
Anouk De Clercq te gast in Cc Strombeek als pionierende 
kunstenares. Haar onderzoek breidde zich mettertijd uit 
tot de recente monumentale videoprojecties waarin exact 
geregisseerde stilstand een tijd van betekenis genereert. 
In Cc Strombeek presenteert zij dit najaar - in een nooit 
eerder geziene scenografie - twee recente videowerken. 
Helga Humming (2019) schitterde vorig jaar in BOZAR als 
een machtig beeld van een vrouw die in een eenzame, 
denkbeeldige dialoog trad met de personages van de 
16de-eeuwse wandtapijten van Barend van Orley. One 
(2020) is een protestlied waarin de fierheid van de 
actrice een niet mis te verstaan ‘appel’ doet op ons 
gemoed en ons gevoel van witte superioriteit.  
Het werk van Anouk De Clercq is en blijft vandaag 
onderbelicht. Haar werk koppelt overdacht 
cultuurhistorisch onderzoek aan de mogelijkheden van 
de nieuwe media in een poging om kunst te produceren 
met niet alleen esthetische, maar ook maatschappelijke 
zeggingskracht.

Fragment uit een interview met Pascale Obolo 
(juli-september 2020).

Pascale: Hoe kun je de bezorgdheid over de wereld 
waarin we leven vertalen in een kunstwerk? Hoe slaag 
je erin om via je artistieke praktijk die bezorgdheid te 
vertalen? Wat voor methode hanteer je?

Anouk: Voor ik mijn twee laatste video’s gerealiseerde, 
Helga Humming en One, creëerde ik steeds andere 
werelden. Mogelijke werelden, met behulp van 

animatietechnieken of technieken die niet altijd te 
maken hebben met film. De belangrijkste idee was 
om te experimenteren met het medium. Dat was dus 
één zaak. Een andere zaak waar het mij om ging, was 
beelden maken die het perspectief, je kijk veranderen, 
waarbij ik beelden maakte zonder camera, maar 
andere technieken gebruikte om beelden te creëren. 
Ik gebruikte bijvoorbeeld een elektronenmicroscoop of 
LIDAR, een 3D-scantechnologie die ook gebruikt wordt 
door architecten. Het resultaat is dan echter geen 
reële afbeelding, maar biedt een andere kijk op de 
werkelijkheid. Je gebruikt de verbeelding, je gebruikt iets 
anders. Dat betekent dat je een andere kijk krijgt op de 
wereld. Verschillende mensen hebben me verteld dat die 
benadering eigenlijk politiek is. De idee om collectief te 
werken, of om credits in te kunstwereld te introduceren – 
dat is een politieke benadering, zei men. Op een bepaald 
moment was dat niet genoeg. Ik weet niet of het de 
wereld is die veranderd is, of daarentegen mijn kijk op de 
wereld. Ik voelde de dringende noodzaak om te handelen. 
Ik voelde woede, ik voelde me teleurgesteld omwille van 
het onrecht dat ik rondom mij zag, de wonden waarover 
jij het hebt. Ik voelde me niet meer in staat om een 
publiek naar een andere wereld mee te nemen. Ik wilde 
iets vertellen, het woord geven aan de dingen die me 
belangrijk leken, om misschien de wereld te verbeteren 
of te helpen om te helen. Dat zeg ik in alle nederigheid. 
Misschien lukt dat niet, maar ik moet het tenminste 
proberen. Dat veranderde met de video Helga Humming, 
een videowerk dat me gevraagd werd door BOZAR. Tijdens 
een vergadering die bedoeld was om in dialoog te gaan, 
bedankte ik hen voor de uitnodiging en vroeg meteen 
waarom ze precies mij hadden uitgenodigd. Een man die 
ook aan tafel zat, antwoordde: ‘Omdat u een vrouw bent.’ 
Als een vulkaan die uitbarstte, dacht ik toen bij mezelf: 
‘Als je dan toch een vrouw wilt, zul je er een krijgen.’ 
 Ik heb geprobeerd om al sculpterend alle 
vrouwelijke kracht in dit werk te concentreren en 
die te transformeren in poëtische beelden. Ik wou 
een werk creëren dat op verschillende manieren kan 
geïnterpreteerd worden. De moeilijkheid schuilt erin 
dat je een evenwicht moet vinden tussen poëzie en 
politiek. Een enorme vrouwelijke kracht creëren, een 
soort van monumentale intimiteit rond Helga Davis, de 
kunstenares die het personage gestalte gaf. Vooral die 
vrouwelijke kracht in de ruimte is belangrijk. Ik heb het 
over intieme monumentaliteit, omdat Vessel zich voor 
zijn compositie van de geluidsruimte gebaseerd heeft op 
de innerlijke stem van Helga. De polyfone geluidsband 
is tot stand gekomen door de intieme stem van Helga te 
verveelvoudigen om een ruimte te creëren. Ik heb Helga 
Davis uitgenodigd, en zij heeft een fysieke en vocale 
performance gebracht. Ik kende haar reeds voordien 
een beetje, en ik had bijzonder veel waardering voor 
haar werk. Het is een integere kunstenares met een 
authentieke innerlijke kracht. Ik verafgood haar. Ik heb 
heel veel geleerd uit deze artistieke uitwisseling.

P: Welke plaats bekleedt het narratieve in de video 
Helga Humming? Hoe heb je samengewerkt met de 
performancekunstenares Helga Davis op het vlak van de 
schriftuur?

A: De samenwerking kwam tot stand als een conversatie. 
Helga heeft zelf het kostuum uitgekozen, samen met 
Maarten Spruyt, een costumier en decorontwerper 
met een sculpturale benadering van kledij. Ik had hem 
gevraagd om iets als een gevoelig harnas, elegant en 

vrouwelijk. Hij toonde enkele silhouetten, Helga heeft ze 
geprobeerd en het is vooral zij die een stem had in het 
resultaat. Het was natuurlijk extreem belangrijk dat zij 
zich goed en machtig voelde in dat kostuum.
 Helga is een zwarte vrouw. Dat noopt uiteraard 
tot een andere lezing. Ik was bezorgd, want ik ben zelf 
geen zwarte vrouw. Ik wou niet het woord nemen in de 
plaats van iemand anders, en ik wou niet het verhaal 
van een ander vertellen in de plaats van die ander. 
Daarom heb ik met Helga een gesprek gehad in het 
begin van het project om na te denken over het soort 
sterke en vrouwelijke vrouw die ze wilde creëren. We 
hebben gepraat over Macht en over de Macht nemen in 
de ruimte, over de ruimte controleren. Ik wou echt dat 
de blik van Helga de confrontatie aanging met de blik 
van het publiek dat de kamer binnenkomt. We hebben 
haar blik gesculpteerd in die context. Het was voor mij 
erg belangrijk dat ze de toeschouwers aankijkt en niet 
gewoon bekeken wordt.
 Die samenwerking was echt grensverleggend 
voor mij. Ik heb heel erg veel begrepen tijdens het filmen. 
Het gesprek opende veel perspectieven en achteraf 
kwamen we tot de conclusie dat het gesprek nog niet 
afgelopen was. Daarom hebben we One gemaakt. Het 
gesprek is trouwens nog steeds niet ten einde: we blijven 
samenwerken.

P: Wanneer je de video bekijkt, krijg je de indruk dat 
het lichaam van Helga een lichaam-object is. Dat is 
precies de reden waarom ik meer wou weten over jullie 
samenwerking en over jullie werkwijze. Want wanneer 
je de uitbeelding ziet van het lichaam van Helga, krijg 
je de indruk dat je te maken hebt met een lichaam-
object. Dat is problematisch. En het roept vragen op. 
Want de meeste zwarte lichamen worden op historische 
gronden op deze manier voorgesteld – in musea, films, 
reclameposters... Het zijn lichamen die fragiel zijn 
omwille van hun huidskleur. De kleur zwart kondigt 
op zich reeds de fragiliteit van het lichaam aan. Zelfs 
zonder een gebaar te maken, zonder beweging, zonder 
geluid. De aanwezigheid van het lichaam in de publieke 
of de institutionele ruimte wordt vaak uitgebeeld als een 
lichaam-object. De moeilijkheid van deze oefening schuilt 
hierin: hoe moet je dit lichaam-object transformeren in 
een productief lichaam? Hoe raakt het lichaam uit het 
keurslijf waarin het zit opgesloten, ondanks de klanken, 
de gebaren die voortkomen dit lichaam – een lichaam 
dat zijn eigen verhaal heeft, een verhaal dat niets te 
maken heeft met de waanvoorstellingen die het steeds 
kreeg opgedrongen, zonder enige instemming van dat 
lichaam zelf. 
 Zodra het lichaam in de ruimte verschijnt, 
start die stigmatiserende projectie. Dat heeft niets te 
maken met een niet-geracialiseerde presentatie van 
het vrouwelijke lichaam, waarbij je soms een kracht 
of fragiliteit ziet verschijnen die verbonden is met het 
verhaal dat gelinkt is aan dat lichaam. Het gesprek dat 
tot stand komt tussen de kunstenaar en het lichaam 
dat hij of zij uitbeeldt, roept vragen op. De band tussen 
dat lichaam enerzijds en jou en Helga anderzijds, de 
samenwerking met jullie blijft een problematische 
kwestie. Het zwarte lichaam is namelijk belast met een 
schuldenlast die te wijten is aan een representatie ervan 
hetzij door wetenschappers, hetzij door antropologen. In 
antropologische films worden zwarte lichamen steeds 
gereduceerd tot een instrument. De relatie tussen 
het dominerende personage achter de camera en het 
gedomineerde personage ervoor, maakte het mogelijk een 

discours te construeren waar het zwarte lichaam steeds 
werd beschouwd als inferieur of gestigmatiseerd werd. 
Het feit dat jij in deze video een keuze gemaakt hebt die 
niet de hare is, reduceert haar tot zwijgend lichaam-
object. Omdat het bovendien niet jouw lichaam is voor 
de camera en het dominerende lichaam niet op hetzelfde 
niveau staat als het hare, verzwakt deze enscenering 
haar en verleent haar niet de macht om te ontsnappen 
aan het juk van dit lichaam-object. 
 Die gijzeling van het verhaal van het lichaam en 
de fragiliteit is waarneembaar in het oeuvre van Helga. 
Hoe kan je dat kleinerende beeld van Helga doorbreken? 
Ik denk dat het begin van een antwoord schuilt in je 
tweede samenwerking met haar. One maakt namelijk 
een aanvang van de deconstructie van het personage 
dat je in je eerste werk met Helga gecreëerd hebt. In 
One zijn de twee lichamen gewoon menselijke wezens. 
Het probleem van de kleur verdwijnt en wat verschijnt is 
het feministische vraagstuk. In One verschijnt het thema 
van de intersectionaleit. Wat me in de eerste plaats 
interesseert, is het menselijke lichaam.

A: Ik snap wat je bedoelt. Toen ik Helga Humming in 
BOZAR zou tonen, vroeg ik of ze het wilden presenteren 
als een project van Anouk De Clerq, in samenwerking 
met Vessel en Helga Davis. Het leek me logisch en 
normaal om Vessel en Helga Davis te vermelden als 
producerende lichamen. Wat je vertelt, doet me denken 
aan de film Portrait de la Jeune Fille en Feu. Nadat ik 
Helga Humming gemaakt had, herkende ik in die film 
een gelijkaardige spanning tussen diegene die kijkt en 
diegene die geportretteerd wordt. Op een sleutelmoment 
in de film zegt de vrouw die geportretteerd wordt tegen 
de vrouw die haar schildert: ‘Maar ik kijk ook naar jou.’ 
Ik was helemaal ondersteboven van die scène. Het gaat 
inderdaad om een complexe relatie. Precies daarom 
hebben we vooral gewerkt met de blik van Helga. Ze 
staart terug, recht in de ogen van de bezoekers. Daar 
schuilt toch een kracht in? Een actieve participatie in de 
dynamiek van de krachten binnen het werk. Helga voelde 
hoe dan ook dat de macht bij haar lag, vertelde ze. 
 Maar natuurlijk heb je gelijk. Toen ik de twee 
werken – Helga Humming en One voor de eerste keer 
samen presenteerde, was er iemand die zei: ‘Een 
lichaam met melanine is altijd politiek.’ Dat is ook min 
of meer wat jij zegt, als je het hebt over die fragiliteit. 
Bij ons tweede artistieke project, One, wou ik de dingen 
misschien duidelijker formuleren door haar het woord te 
geven, en vooral wou ik via de woorden mijn gedachten 
op een meer precieze manier formuleren. Zelf als het 
hier gaat om een tekst die op zoek is naar universaliteit, 
die eerder focust op het menselijke lichaam. Ik heb het 
met Helga daar vaak over gehad. De werktitel voor het 
project One was Radical Empathy. Iedereen was politiek 
gecharmeerd, behalve Helga, die bezorgd reageerde. Ze 
zei bijvoorbeeld: ‘Wie is die “wij” waarover jij het hebt? 
Wie identificeert zich met wat? En met wie? Wie is de “ik” 
waarover je het hebt? Wie is diegene die altijd het meest 
empathisch is?’ Maar ze vond de tekst echt wel prachtig. 
Volgen haar zou het ideaal zijn dat we die universaliteit 
bereiken. Maar ze zei ook dat er nog heel veel obstakels 
zijn voor we zover zijn. Die obstakels moet je durven 
zien en benoemen, want ze bestaan en je krijgt ermee te 
maken. 

Dat is het soort gesprekken dat we voerden. We hebben 
verschillende versies van de teksten gemaakt. We hebben 
gepraat over emoties, over gebaren, over haar uitstraling 

tijdens het ‘lied’. Er is een spanning tussen wat je hoort 
en wat je ziet. Omdat er een spanning is binnenin het 
lichaam. Helga was erg emotioneel tijdens het filmen. Ze 
wou echt alles incorporeren in haar lichaam: alle wonden, 
haar complete levensgeschiedenis, de geschiedenis van 
haar familie, de geschiedenis van Amerika. De vragen die 
jij stelt, zijn relevant en natuurlijk luister ik naar wat je 
zegt. Dat is belangrijk: luisteren en voortdurend leren. Er 
is een verantwoordelijkheid die we hebben, als vrouw, als 
kunstenaar, vooral met betrekking tot het fragiele weefsel 
van onze maatschappij en onze relaties met anderen.

P: Mijn vragen fungeren als naïeve insteek. Ze komen 
vanuit mijn gevoel als zwart lichaam dat een ander 
zwart lichaam observeert. Mijn interpretatie van alles 
wat dit zwarte lichaam in die ruimte introduceert is van 
emotionele en politieke aard. Er is een lichamelijke taal 
verbonden aan de vertaling die hier tot stand komt. Er 
zijn elementen die ik lees, die ik zie, wanneer ik mijn 
dekoloniale bril opzet. Dat leidt tot een andere lezing van 
haar lichaam, een lezing die jij niet ervaart. Er is een 
vorm van vertaling en transmissie die in dit lichamelijke 
verhaal tot stand komt, die ik aanvoel als een object, 
ondanks alle kracht die Helga belichaamt. Vooral in het 
eerste werk, Helga Humming. Bij One krijg ik meer het 
gevoel dat ik te maken heb met een productief lichaam. 
Dat is precies wat interessant is in de evolutie van jullie 
samenwerking. In One is Helga meester van haar lot en 
is ze meer gepolitiseerd. 

A: Ik krijg er kippenvel van als je dat zegt. Er is die idee 
van in de camera kijken. Ze kijkt naar diegene die haar 
ziet. Het is zij die kiest. Ze laat zien wat ze wil. Ik wou 
met Helga werken omdat ik haar bezig gezien had bij een 
concert. Ik zat met de idee dat ik een soort beeld wou 
creëren van een vrouwelijke kracht, maar ik wist niet wie 
die kon belichamen. Tijdens dat concert in Berlijn was 
er een feestelijke en rumoerige sfeer, maar toen ik haar 
langzaam het podium zag betreden, met een formidabele 
innerlijke kracht en charisma, het podium en het publiek 
dominerend met haar stoïcijnse blik, begreep ik dat zij de 
persoon was die ik zocht.
 In tegenstelling tot Helga, heb ik er zelf geen 
idee van wat ik met mijn lichaam moet doen in de ruimte, 
of hoe mijn lichaam een innerlijke kracht kan voorstellen 
of projecteren. Ik was er compleet ondersteboven van hoe 
de zaal plots stil werd en ik haar die vrouwelijke kracht 
zag belichamen. 

P: Wat er zo interessant is in One, is de blik van Helga. 
Die blik is niet dezelfde als in Helga Humming. Ik had de 
indruk dat in One haar blik zich door de camera boort. 
Er is een soort uitdaging die tot stand komt tussen haar 
blik en het oog van de camera. Je krijgt minder de indruk 
dat je een lichaam-object ziet dat iets ondergaat. De 
camera probeert om een bepaald beeld van het lichaam 
te registreren, maar de energie die van die blik uitgaat, 
laat het spel en de aanwezigheid van dat beeld op het 
scherm uit elkaar spatten. Ze eigent zich de macht toe 
terwijl ze voor de camera staat, verplettert die macht 
en bevrijdt zich ervan door haar blik. Dat is wat ik erg 
interessant vind in One.

A: De video Helga Humming heb ik gemaakt voor BOZAR, 
na dat seksistische incident waarover ik het had. In de 
49 jaren van mijn leven als vrouw was die opmerking 
er te veel aan. Voor mij was Helga Humming vooral een 
feministisch gebaar. Het is pas later dat ik bedacht 

dat aan een zwarte vrouw vragen om dat personage te 
belichamen een meer diepgaande reflectie vergde. Het 
was naïef van mij. Gelukkig werd ik me daarvan bewust 
en begon ik me meer te informeren en te lezen over het 
thema.

P: Tien of vijftien jaar geleden hadden noch het publiek, 
noch instellingen problemen met dit soort werk. 
Vandaag is de kracht van het verhaal van het lichaam 
zo belangrijk geworden, is het zo sterk aanwezig in 
de publieke ruimte... In onze huidige maatschappij 
hebben lichamen meer en meer te maken met geweld. 
De lichamen-objecten, die vroeger niets zeiden, alles 
ondergingen en er het zwijgen toe deden, willen vandaag 
niet meer dat er in hun plaats gepraat wordt. Ze willen 
zich op hun beurt volop uitdrukken, zonder gecensureerd 
te worden. Ze willen niet langer zwijgen en worden 
lichamen die weerstaan. We praten over vernederde 
lichamen, verkrachte lichamen, lichamen die beschouwd 
worden als meubel, als lichaam-dier, die ook in de 
huidige maatschappij geen waarde hebben. Daarom 
worden die lichamen afgemaakt als konijnen. Hun leven 
telt niet mee. Het leven van een zwarte heeft minder 
waarde dan het leven van een blanke.
 Wie vertelt vandaag het verhaal van het 
lichaam in onze maatschappij?? Welk lichaam heeft 
meer waarde dan een ander? Waarom ondergaat het 
geracialiseerde lichaam zoveel geweld? Afhankelijk van 
de kleur van je lichaam word je niet op dezelfde manier 
bekeken. En word je anders behandeld. 

A: In Helga Humming is Helga niet echt stil. Haar 
‘humming’ is intiem, maar vult de ruimte en wordt 
monumentaal. De soundtrack komt van heel diep en is 
een lichamelijke gewaarwording. Helga heeft een lamp 
in de hand, waarmee ze het duister doorbreekt. Daar 
schuilt een kracht in. Die lamp is als een zandloper. Er 
is een tweede projectie in Helga Humming: haar hand 
werpt lichtdeeltjes. Het is een ritmische beweging die 
voor mij de basso continuo was van het werk. Ze wordt de 
bestuurster van tijd en ruimte.

Waar ik in Helga Humming meer op een poëtisch 
niveau heb gewerkt, heb ik in One mij bewust meer 
op het politieke niveau bewogen. Met One wou ik dat 
mensen op een andere manier naar de ander gaan 
kijken. Hoe zien mensen de idee mannelijk-vrouwelijk, 
homoseksueel-heteroseksueel, zwart-blank? Al die 
binaire tegenstellingen waarop onze maatschappij helaas 
gebouwd is. Die binariteit is een ziekte en ik wou een 
poging doen om te helen, of op z’n minst die onzichtbare 
wonden zichtbaar maken door te zingen.

Here it comes, 
the future.
Anouk De Clercq
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