
RENATO NICOLODI 

Zodra het Museum Felix De Boeck in Drogenbos opende, stond de nieuw

bouw die grenst aan de boomgaard van de schilder-boer te vergrijzen aan 

de rand van Brussel. Ruim tien jaar later probeert artistiek directeur Sergio 

Servel16n er zowaar een hip museum van te maken. Onder meer door een 

lanceerplatform te timmeren voor beloftevolle kunstenaars. 'Doe stil voort', 

de naam werd geleend van het Brusselse kunstpodium waarop de selfmade 

schilder zijn eerste stappen zette, is een peterschapproject dat verzamelaars 

of bedrijven zoekt om jong talent te steunen. Renato Nicolodi grijpt al enkele 

jaren de aandacht en werd reeds opgevist door Galerie Ron Mandos in Neder

land. 'Antrum', een vroeg werk, is een betreedbare bunkerachtige architec

tuur met een getrapte fa\ade waardoor het licht gradueel binnenvalt in de 

deuropening, een donker gat dat ons aanstaart. Prompt kreeg hij de reputatie 

. van 'bunkerbouwer', hoewel hij voortfantaseert op uiteenlopende architec

tuurtypes in asgrauwe schaalmodellen lOnder franjes en virtuele simulaties 

in lichtbakken, 'Observatoria' die geen uitkijk beloven maar een inkijk. 

In een soort omgekeerde ziggoerat dalen trappen af tot in de aarde en in een 

even monumentale en onherbergzame constructie van beton zitten kleine 

mensen als in een amfitheater te turen naar de gapende zwarte rechthoek. 

Het doet denken aan de zwarte leegte van Anish Kapoor, een glimp van de 

oneindigheid en het sublieme. Bij Renato Nicolodi prikkelen de constructies 

vooral om de mysteries van het bestaan te verkennen en wie weet kom je bij 

de mentale verkenning ergens in de schaduw van een zuil of op lO'n einde

loze zigzagtrap jezelf wei tegen. De kunstenaar pikt het belvedere op, het de machtsmechanismen bloot, gebouwen worden meditatieinstrumenten en 

ambulatorium of het mausoleum dat zijn naam kreeg van het grafmonument het kille beton krijgt een aantrekkelijke zUigkracht zodat het robuuste poor

van koning Mausolo uit de lijst van de zeven wereldwonderen. Een mythisch ten worden naar parallelwerelden. 

verleden sluipt binnen, we den ken aan Mayatempels, postmodernisme, 

gaanderijen van De Chirico, de neoclassicistische verbeelding van Boullee of Christine Vuegen 

de trappen in imaginaire kerkers van Piranesi. Trappen geven in de sculpturen 

een idee van de megalomane schaal. Het is een strakke architectuur van de Museum Felix De Boeck, Kuikenstraat 6, Drogenbos, 18 november tim 9 december, 

macht, maar schaalmodellen werken relativerend. Ze leggen evenzogoed do tim zo 10.30-18.30 uur, www.mufdb.org. 

ARE YOU CRAZY? KERAl1IEK ambachtelijkheid niet langer functioneerden ais 

VAN LUCIO FONTANA richtinggevende aspecten in de beeldende kunst. 

Voor hem telde aileen het idee. In het verlengde 

Lucio Fontana (1899-1968) hield van keramische van zijn opvattingen lag zijn onbedwingbare 

kunst. De discipline sloot perfect aan bij zijn behoefte om te experimenteren met nieuwe 

onvermoeibare pogingen om beeldhouwkunst technieken en materialen lOals neon. Ook het 

en schilderkunst te integreren in kunstuitingen onderzoek naar de effecten van vorm, structuur, 

waarin alles draait om 'ruimte scheppen'. Het kleur, geluid, beweging en ruimte was voor hem 

keramische werk van de Argentijns/ltaliaanse essentieel. Proefondervindelijk onderzocht hij de 

kunstenaar is te omschrijven als driedimensionale onderlinge interacties tussen deze beeldbepalende 

schilderkunst. Vazen, schalen, sculpturen en pla elementen. Een andere opmerkelijke eigenschap 

quettes werden door hem tot inzet gemaakt van is Fontana's voorliefde voor ronkend pathos. Zijn 

zijn vernieuwingsdrift. hoogdravende manifesten en sterk gecultiveerde 

Fontana was een van de meest radicale kunste gevoel voor drama droegen bij aan het imago 

naars van de vorige eeuw. Hij was de 'godfather' van luis in de pels dat hij met zorg opbouwde en 

van de naoorlogse avant-garde kunst. Hij opteerde koesterde. 

voor ongebruikelijke ingrepen die destijds als re Fontana's werk maakt deel uit van de SM's col

volutionair werden ervaren. Met scherpe voorwer lectie. In combinatie met bruiklenen vormt dit 

pen doorsneed en doorboorde hij zijn schilderijen keramische werk de basis voor een van de meest 

en sculpturen. Na de voltoDiing van zijn studie omvangrijke presentaties van Fontana's keramiek 

bouwkunde in 1934 raakte hij aan de Italiaanse tot nu toe. In 's-Hertogenbosch is te zien dat 

Riviera betoverd door de rUimtelijke mogelijkhe de kunstenaar ook in keramiek gebruik maakte 

den van klei. Hij bewerkte keramiek op eenzelfde van het perforatieprocede. Volgens zijn geliefde 

radicale manier als zijn tweedimensionale werk en rUimtelijke concept 'Concetto Spaziale' creeerde 

paste een expressieve, soms kleurrijke relieftech hij openingen en doorsnijdingen in de kleivormen. 

niek toe. Soms lijkt het of hij er een kogel doorheen gescho

Fontana fungeerde als wegbereider voor de Neder ten heeft. In andere gevallen lijken de openingen 

landse Nulbeweging en de Duitse groep Zero. Hij ontstaan te zijn door messteken of chemische 

was ervan overtuigd dat herkenbaarheid en processen 
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