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Christiane Blattmann bij Damien & The Love Guru Pieter Vermeulen

Zoals eigennamen voor personen zijn, zo zijn titels 
voor kunstwerken: zorgvuldig gekozen mantra’s die 
het werk bezweren en vanop een afstand betekenis 
toedichten. De Duitse kunstenaar Christiane 
Blattmann (1983) schept zichtbaar plezier in het ver-
zinnen van titels. Geen modernistische untitleds voor 
haar dus. Amou Four heet het ensemble van nieuwe 
werken dat zij toont in de Brusselse galerie Damien & 
The Love Guru – over namen gesproken. Een uitge-
kiende opstelling is het, met een extra wand die een 
volledige inkijk via de vitrine verhindert. Blattmann 
weet de toeschouwer met veel verve te intrigeren, 
zowel qua materiaal, beeldtaal als techniek. Wie haar 
werk volgt, associeert het voornamelijk met het 
gebruik van ‘povere’ stoffen als jute en met pigment 
gekleurde silicone. Dat geeft het een ruw en delicaat 
karakter tegelijkertijd, en maakt het zintuiglijk erg 
uitnodigend. Maar er ligt ook een symboliek in 
Blattmanns patronen vervat, zoals de rijke iconografie 
in middeleeuwse wandtapijten, zonder daarmee uit-
leggerig te worden. Zelfs een mystieke lading is overi-
gens nooit veraf. Zoek echter de sleutel in de titels en 
je komt algauw bedrogen uit: Put the Keys in a Pair 
of Socks and Threw Them Down the Window, zo 
heet een prachtig werk dat de innige omhelzing van 
twee flamingo’s (♡) tijdens een paringsdans ver-
beeldt. Direct leesbaar zijn de werken niet, maar net 

daarin bestaat hun kracht. Net als de beste dingen in 
het leven vragen ze tijd, om naar te kijken en blijven 
kijken. Maar er is niet enkel textiel te zien in de gale-
rie. Er zijn ook sculpturen, gepresenteerd op sokkels 
van zwartgeblakerde bakstenen. Centraal in de ten-
toonstelling staat een assemblage van een oude kachel 
en blinkend nieuwe kachelpijpen, een metaforisch 
lichaam dat bekleed is met jesmonite (een brandwe-
rend composietmateriaal) en bronzen slakken. The 
Constant Glitch heet dit werk, en daarmee hebben we 
mogelijk dan toch een sleutel tot Blattmanns praktijk 
te pakken. De kunstenaar geeft plastisch gestalte aan 
verschuivingen en verdichtingen, metonymieën en 
metaforen, als een beeldende vertaling van literaire 
stijlfiguren. Wie er gevoelig voor is, ziet er de onmis-
kenbare poëzie van in. Kijken en lezen zijn intrinsiek 
met elkaar verweven in Blattmanns werk. Blattmann is 
niet aan haar proefstuk toe en dat merk je ook hier – 
inmiddels haar tweede solo in de galerie. Eerder dit 
jaar verscheen nog een boek bij Mousse Publishing 
met de welluidende titel Un-Break My Walls, naar aan-
leiding van haar gelijknamige tentoonstelling in 
Kunsthalle Münster. Het is duidelijk dat Blattmann 
timmert aan een opzienbarend parcours en een fasci-
nerend oeuvre dat beslist de nodige aandacht verdient.

Christiane Blattmann: Amou Four, tot 24 oktober bij Damien & The Love 
Guru, Taminesstraat 19, Brussel. www.damienandtheloveguru.com

Christiane Blattmann, Put the Keys In a Pair of Socks and Threw Them Down the Window, 2020, cast silicone, pigment on jute, 
110 x 90 cm. Courtesy: the artist / Damien & The Love Guru


