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Beeldend kunstenaar Renato Nicolodi

in de rand wonen en werken de meest uiteenlopende 

kunstenaars en ambachtsmensen. ze hebben ateliers in alle 

vormen en stijlen. in onze reeks Ateliers in de Rand tonen we 

de variatie, proeven we de sfeer, zien we wat er gebeurt. deze 

maand bezoeken we de betonnen wereld van renato nicolodi.  
 tekst Ines Minten  foto Filip Claessens

ken op twee tentoonstellingen in Antwerpen 
en in de Highlight Gallery in San Francisco. 
Maar als hier enkele grote werken staan, is 
zelfs deze ruimte al gauw te klein.’ Zijn sculp-
turen zijn allemaal geïnspireerd op architec-
tuur. ‘Op een dag was ik met vakantie in Br-
etagne, waar ik al die bunkers uit de Tweede 
Wereldoorlog zag. Ze kwamen me bekend 
voor, terwijl ik ze nooit gezien had.’

Verhalen
Die herkenning kwam er door de oorlogsver-
halen die hij als kind van zijn grootouders 
hoorde. ‘Mijn grootvader was Italiaan. In het 
begin van de oorlog was hij soldaat in het le-
ger van Mussolini. Toen de Italianen zich aan-
sloten bij de geallieerden, werd hij als krijgs-
gevangene naar een werkkamp in Frankrijk 
gevoerd. Op het ogenblik dat hij naar Duits-
land gedeporteerd zou worden, kon hij naar 
België vluchten. Zo is hij hier terechtgeko-
men. Hij vertelde flarden verhalen, van de 
hak op de tak, die me altijd zijn bijgebleven.’ 
Ook zijn grootmoeder van moederskant was 
een vertelster. Wanneer hij op woensdag na 
school bij haar ging eten, vonden ze het al-
lebei leuk als hij haar interviewde. ‘In het 
begin vond ze het vooral leuk om haar eigen 
stem te horen. Later kwamen de verhalen.’ 
Omdat Nicolodi bang was om de verhalen 
van zijn grootouders kwijt te raken, maakte 
hij van de interviews een gewoonte. De tapes 
stapelden zich op en de woorden griften zich 
in zijn geheugen. Samen met de archetypi-
sche bunkerarchitectuur vormen ze vandaag 
zijn voornaamste inspiratiebron. ‘Je kunt die 
bunkers op zich ook beschouwen als sculp-
turen’, legt hij uit. ‘Ze zijn toonbeelden van 
machtsarchitectuur, maar aangezien hun 
oorspronkelijke context is verdwenen, bekij-
ken we ze nu meer van op een afstand, zoals 
je naar een kunstwerk kijkt.’

glad en fijn
De kunstenaar heeft een nieuwe editie klaar 
van het werk Observatorium I. Het staat te 
drogen in zijn siliconen mal en moet zodra 
het klaar is naar de tentoonstelling in Ant-
werpen. ‘Van het exemplaar op de expositie 
is een hoekje af en dat kan ik niet verdragen’, 
zegt Renato. Hij pelt voorzichtig de siliconen 
mal van het beton af. Het materiaal is verras-
send fijn van structuur. ‘Ik weet intussen een 
en ander van beton’, lacht hij. ‘Ik bouw mijn 
ontwerp eerst in hout, maak er dan een ne-
gatief van in siliconen en gebruik dat om het 
beton in te gieten. Als je beton zo glad wilt 
maken, moet de mal waterdicht zijn, want 
je beton moet heel plat zijn. Kan het water 
weglopen, dan wordt het resultaat ongelijk 
en ruw. Dankzij dit type mal zijn de hoeken 
van mijn werken perfect.’

 D e werken van Renato Nicolodi zijn 
soms meters groot. Zulke mo-
numentale betonnen sculptu-
ren raak je niet kwijt in een klein 

atelier. Vandaar dat de kunstenaar enkele 
jaren geleden zijn heimat Dilbeek ruilde voor 

Borchtlombeek (Roosdaal). Hij en zijn vrouw 
vonden er een oud café met danszaal dat ze 
nu verbouwen tot een woning met een groot 
atelier. ‘Momenteel is het hier vrij leeg’, zegt 
Renato Nicolodi wanneer we de atelierruimte 
binnen komen. ‘Er staan verscheidene wer-

‘ Mijn werk is 
mijn geluk’

5  Ateliers in de Rand



29

de  vanilla planifolia  is een klimmende 
meerjarige plant uit de orchideeën-
familie, de enige soort die vruchten 
produceert die voor de mensen eet-
baar zijn.  

Deze klimplant heeft een vlezige, sappige 
stengel en gladde dikke heldergroene bla-
deren met vele, kronkelende luchtwortels 
waarmee de plant zich aan de bomen vast-
hecht. In het wild kan deze klimplant haar 
weg zoeken naar de top van bomen van 25 
meter of meer. De plant heeft groenwitte 
bloemen, die na acht tot negen maanden tot 
rijpe vruchten groeien. Het steeltje van de be-
vruchte bloem ziet eruit als een lange peul. 
Wanneer de kleur van groen in geel veran-
dert, worden ze geoogst. Daarna worden ze 
onderworpen aan een langdurig proces van 
gisten en drogen waardoor de peulen zwart 
van kleur worden en van samenstelling ver-
anderen. Wanneer ze geplukt worden, heb-
ben ze geen geur. Het aroma komt pas vrij 
tijdens de bewerking en fermentatie. Het fer-
menteren zorgt voor de typische zwarte kleur 
van de vanillestokjes. Wat we dus kennen als 
vanillestokjes zijn de gedroogde vruchten of 
peulen van deze orchidee.

Ruiken, voelen, smaken
De boom waaraan de vanillebonen groeien, 
stond oorspronkelijk in Mexico, maar werd 
in 1520 door de Spanjaarden naar Europa ge-
bracht. In 1793 smokkelden de Fransen enkele 
vanillebomen naar het eiland Réunion, dat 
toen Bourboneiland werd genoemd. Sinds-
dien spreekt men van Bourbon-vanille om 
de vanilla planifolia aan te duiden, een vari-
eteit die als de meest karaktervolle wordt be-
schouwd en daarom ook wel de koningin der 
kruiden wordt genoemd. Heden vinden we de 
plant terug in de vochtige tropische regen-
wouden van Mexico, Madagaskar, West-Indië 
en het noordelijk deel van Zuid-Amerika. 

Nu gebruiken we vanille vooral om taar-
ten, desserts en cakes te maken. In de 16e en 
17e eeuw werd vanille ook veel gebruikt als 
medicijn en als een goed maagmiddel. Het 

kwestievansmaak

Er zitten trapjes in de sculptuur, zodat je je 
als toeschouwer perfect kunt voorstellen hoe 
groot ze zou zijn als ze echt als gebouw werd 
neergezet. ‘De toeschouwer volgt de (menta-
le) weg naar binnen, via de trappen, en komt 
uit bij een centraal zwart gat, dat bedoeld is 
als reflectiepunt. De sculptuur nodigt je dus 
uit om even stil te staan en na te denken.’

Creatief
Toen Renato Nicolodi twaalf was, wist hij al 
dat hij iets creatiefs wilde doen. Dankzij zijn 
tien jaar oudere broer, die de weg naar de cre-
atieve studies voor hem gebaand had, mocht 
hij van zijn ouders zijn middelbare studies in 
het Brusselse Sint-Lukas volgen. ‘Ik volgde er 
eerst beeldende en architecturale kunsten en 
ben uiteindelijk in de vrije kunsten beland. 
Je rolt erin en op een gegeven ogenblik kun 
je je niet meer inbeelden dat je iets anders 
zou doen. Ik studeerde nadien voort aan de 
Sint-Lukas Hogeschool en het HISK.’ Nicolodi 
geeft les op zijn oude middelbare school, aan 
de academie van Overijse en in CC Westrand. 
Alle overgebleven tijd gaat naar zijn eigen 
atelier. ‘Ik vind het soms gek om mezelf kun-
stenaar te noemen. Het gaat om mijn job, 
maar het is ook mijn passie. Ik zie het dus 
niet echt als werk, omdat ik het evengoed 
zou doen als het mijn job níét was. Mijn werk 
is een groot deel van mijn geluk.’

‘Meine arbeit ist mein glück’
Die Werke von Renato Nicolodi sind zuwei-
len mehrere Meter groß. Solche monumen-
tale Betonskulpturen kann man in einem 
kleinen Atelier nicht schaffen. Deswegen 
hat der Künstler vor ein paar Jahren seine 
Heimat Dilbeek gegen Borchtlombeek ein-
getauscht. Er und seine Frau haben dort ein 
ehemaliges Café mit Tanzsaal gefunden, 
das sie nun zu einer Wohnung mit einem 
großen Atelier umbauen. Seine Skulpturen 
sind allesamt aus der Architektur inspiriert. 
‘Ich war einmal im Urlaub in der Bretagne, 
wo ich all die Bunker aus dem Zweiten Welt-
krieg gesehen habe. Sie kamen mir bekannt 
vor, obschon ich sie noch nie gesehen hat-
te.’ Diese Erkennung war auf die Kriegsge-
schichten zurückzuführen, die er als Kind 
von seinen Großeltern gehört hatte. ‘Diese 
Bunker sind Sinnbilder von Machtarchi-
tektur, da ihr usprünglicher Kontext aber 
verschwunden ist, betrachten wir sie heute 
etwas mehr aus der Distanz, so wie man ein 
Kunstwerk anschaut.’
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Onze medewerkster Anne Baekens gaat 

in kwestievansmaak op zoek naar bijzondere, 

doodgewone of verrassende smaken. Deze 

maand sprak ze met Karel Hoebaex, chef-kok 

van Eethuis De Luster, uitgebaat door Dieter De 

Smet en Danitza Geboes, Alsembergsesteenweg 

572b in Dworp, 02 356 53 92.

werd zelfs beschouwd als een afrodisiacum. 
De Azteken in Mexico gebruikten vanille als 
kruid en maakten er een speciaal drankje van 
met geroosterde cacaobonen, maïsmeel en 
honing. Later werd vanille gebruikt in cho-
colade en om tabak geurig te maken. Vanille 
verspreidt een heerlijke geur en is ontspan-
nend bij het baden of een massage. Het zou 
ook rustgevend en ontstekingsremmend 
werken. Vanille bewaar je niet in de koelkast 
maar in het donker in de kast. Licht vermin-
dert immers de kwaliteit.

Verbrande pudding
Chef-kok Karel Hoebaex van eethuis De 
Luster vertelt mij over zijn crème brûlée ge-
maakt van verse vanille. Hij kookt melk met 
volledige vanillestokjes, daarnaast snijdt 
hij een paar stokjes in twee waaruit hij de 
vanillezaadjes (poeder) krabt die hij aan de 
melk toevoegt. Volgens hem overtreft de 
smaak van het ‘natuurlijke’ product bij verre 
de kunstmatige extracten. Het gebruik van 
verse vanille geeft een zacht parfum aan je 
gerecht; extracten geven eerder een alomvat-
tende smaak. Nadat de melk twee minuten 
gekookt heeft, giet hij het over een menge-
ling van eierdooiers met suiker, die voor de 
binding gaat zorgen. Een goeie scheut room 
erbij en het geheel 24 uur in de koelkast la-
ten rusten om het homogeen te krijgen en de 
vanillesmaak te laten verspreiden. Na 24 uur 
de vanillestokjes eruit halen en overgieten in 
terracotta ovenschaaltjes. Anderhalf uur in 
de oven op 100°C, daarna laten afkoelen in 
de koelkast. Bij het serveren wordt er een kro-
kant laagje gemengd bruine en witte suiker 
op gebrand.  TEKST Anne Baekens

www.renatonicolodi.com

Koningin  
der kruiden




