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Dode konijnen, kapitalisme en feminisme  

Op een gloednieuwe locatie in Brussel stelt het Hisk het werk tentoon van 
tien afgestudeerde kunstenaars. 

Jozefien Van Beek 
vrijdag 15 januari 2021 om 3.25 uur 

A tear for power van Shirley Villavicencio Pizango. Laure Cottin Stefanelli & Manuel Wetscher 

Het Hisk is een tweejarige postgraduaatopleiding voor kunstenaars. Bekende laureaten zijn 
onder meer Rinus Van de Velde, Koen van den Broek en Nicolas Provost. De tien studenten 
die in het vreemde coronajaar 2020 afstudeerden, stellen nu tentoon op de Gossetsite in -
Molenbeek. 

Curator Daniella Géo, die de studenten twee jaar lang volgde, wilde geen thema of concept 
vastleggen. Ze gaf de tentoonstelling de titel In a long blink of an eye. ‘Een toespeling op 
onze contradictorische perceptie van tijd’, zegt Géo. 



Toch zijn er enkele rode draden. Zo houden meerdere kunstenaars zich bezig met 
machtsverhoudingen: tussen mannen en vrouwen, tussen blank en zwart, tussen mens en 
natuur. De Peruaanse schilder Shirley Villavicencio Pizango, die al werd opgepikt door 
galerie Geukens & De Vil, maakte de installatie A tear for power. Daarin toont ze schilderijen 
waarop een vrouw met een donkere huidskleur de plaats inneemt van mannelijke leiders als 
Napoleon en Louis XIV. Inhoudelijk is die omkering wat flauw, maar het is wel duidelijk dat 
Pizango kan schilderen. Voor haar werk vertrekt ze meestal van haar Zuid-Amerikaanse 
achtergrond en haar leven in België, en vaak is de invloed van de kunstgeschiedenis – 
Gauguin, Matisse, Alice Neel – op haar werk duidelijk te zien. Het maakt van haar een zeer 
interessante jonge schilder. 

 

Meerdere	kunstenaars	houden	zich	bezig	met	machtsverhoudingen:	
tussen	mannen	en	vrouwen,	tussen	blank	en	zwart,	tussen	mens	en	

natuur	
	

Tegenover de installatie staat het videowerk van de Britse Helen Anna Flanagan, dat zo 
pamflettair feministisch is, dat het topzwaar wordt. 

Gruwelijk mooi 

Een video die er wel in slaagt om meer te zijn dan een politieke boodschap, is Rabbit 314 van 
de Taiwanees Che-Yu Hsu. Zijn grootmoeder werkte in een laboratorium waar ze levende 
proefdieren moest dissecteren. In Rabbit 314 zien we twee handen die poppenkast spelen met 
een sneeuwwit dood konijn en die de bewegingen van een konijn nabootsen: snuffelen, zich 
wassen. Het is gruwelijk en mooi tegelijk. De film laat veel interpretaties toe, over de dood, 
over het domineren van dieren door de mens. 

Ook de Russische Katya Ev maakte sterk, gelaagd werk. Ze richtte een ruimte in als was het 
een kantoortje van een start-up. Centraal staat een gemakkelijke stoel en op de muur staat te 
lezen dat de bezoekers van de expo uitgenodigd worden om ‘niets te doen’. In ruil daarvoor 
krijgen ze, na ondertekenen van een contract, per uur het minimumloon betaald. ‘Niets doen 
is een klasseprivilege’, zegt Ev, die het concept bedacht voor het uitbreken van de pandemie. 
Otium – eervolle rust of ledige tijd – was in het oude Griekenland een ideaal, maar nu wordt 
het in het Westen gestigmatiseerd omdat het niet past in het kapitalisme. Met haar 
performance wil ze het ‘niets doen’ opnieuw waarde geven. 

Er staat een nieuwe generatie kunstenaars klaar, en de tentoonstelling In a long blink of an eye 
bewijst dat enkelen van hen absoluut de moeite zijn om in de gaten te houden. 
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