
Het oeuvre van Gijs Van Vaerenbergh 
is opvallend veelzijdig. Pieterjan Gijs en 
Arnout Van Vaerenbergh zijn architecten, 
maar maken geen traditionele gebouwen 
maar kunstwerken voor de openbare 
ruimte. Het vertrekpunt van hun projecten 
zijn architectonische typologieën als de 
kerk, de poort, de boog, de arcade, de 
sokkel, de kolom.

De projecten van Gijs en Van Vaerenbergh 
zijn zeer divers van aard: het ontwerp van 
een fictieve koepel voor een Leuvense 
kerk (‘The Upside Dome’, 2010), ontwer-
pen gemaakt met stukken bouwkraan 
(‘Framework, 2012 of ‘Bridge’, 2014), een 
stalen labyrint (C-mine, 2015), een arcade 
(Kruibeke, 2015), sokkels (waarop iets 
heel verrassend staat). Hun meest opval-
lende werk kent iedereen – ook al is het 
van op een foto of op televisie: ‘Reading 
between the Lines’ (2011), de ‘doorkijk’-
kerk in Borgloon opgebouwd uit verschil-
lende lagen. Net zoals het labyrint in 
C-mine is het een werk dat in het publieke 
geheugen gegrift is – ook bij mensen die 
de naam van de makers niet kennen.

Voor het eerst tonen Gijs Van Vaerenbergh 
in galerie valerie_traan naast modellen 
en maquettes van bestaand werk ook 
nieuw, autonoom werk. De tentoonstelling 
bestaat uit verschillende ‘secties’, deel-
ruimten waar schaalmodellen van grotere 
werken in relatie worden getoond met au-
tonome sculpturen: een schaalmodel van 
hun labyrint en twee elkaar snijdende el-
lipsen in de centrale ruimte, een getorste 
ring in staal en elkaar ‘snijdende’ hoog-
spanningsmasten in de voorste ruimte, 
een modelhuis en bakstenen ring op de 
tussenverdieping en sokkels en voorstel-
len voor standbeelden op de bovenste 
verdieping. De getoonde maquettes zijn 
enerzijds reproducties van bestaand 
werk, maar anderzijds ook voorstellen 
voor nog niet gerealiseerde interventies. 
Het is belangrijk dat deze voorstellen ook 
zo gelezen worden, als potentieel, als 
mogelijkheid. 

Deze deelruimten behandelen de belan-
grijkste thema’s in het oeuvre van Gijs 
Van Vaerenbergh.

Als er iets gemeenschappelijk is aan de 
diverse projecten van het duo Gijs Van 
Vaerenbergh is het dat ze interveniëren 
in de ruimte. Zij werken met, transforme-
ren de ruimte. Soms kan die ruimte heel 
beperkt en gelimiteerd zijn. Zoals een 
spiegelend metalen oppervlak waarin 
ze nagels geslagen hebben. De nagels 
vervormen de metalen plaat lichtjes, en 
meteen ook de ruimte die wij erin weer-
spiegeld zien. In de grote zaal van de 
galerie hangt er een twee pastelkrijtjes 
aan een koordje, waarmee de contour 
van een cirkel en van een ellips worden 
getrokken op muren, plafond en kolom-
men van de galerie om zo een sectie van 
de realiteit te suggereren. Op de boven-
ste verdieping wordt in een hoek van de 
ruimte een reeks houten platen gestapeld 
met variërende afmetingen die verwijst 
naar profileringen in sokkels en klassieke 
architectuur maar dan op een absurde 
manier. 

De tentoonstelling focust op werk van 
Gijs Van Vaerenbergh dat het resultaat is 
van het maken van uitsnijdingen of sec-
ties in de ruimte. Eén van hun mooiste, 
eenvoudigste en toch universeel werk zijn 
twee ellipsen die mekaar snijden (‘Ellips 
Intersect’). Of het nu een klein model in 
karton, of een grote sculptuur in metaal 
is, het resultaat spreekt in al zijn ge-
ometrische eenvoud meteen aan. Het-
zelfde principe pasten ze op grote schaal 
toe in hun ‘Labyrint’ in C-mine in Genk. De 
stalen doolhof voorzagen ze op geregelde 
plekken van ellips- en bolvormige uitsned-
en, secties, die licht en doorkijk toe lieten 
en de zware structuur een merkwaardige 
lichtheid meegaven.

‘Ellips Intersect’ toont op kleine schaal 
wat wordt weggesneden in het Labyrint, 
en vormt er zo een complementair duo 
mee.
Er is iets iconoclastisch aan het werk van 
Gijs Van Vaerenbergh: ze vervormen, dis-
secteren, ontmantelen de realiteit, halen 
ze uit mekaar en steken ze getransfor-
meerd terug in mekaar. Zoals ze deden 
met het model van een Vlaamse fermette 
die ze letterlijk ontmantelden (‘Model 
House’, 2013), er een dwarsdoorsnede 
van maakten. Zodat wij dit welig tierende 
cliché van de Vlaamse architectuur plots 
heel ànders gaan bekijken.
Een ander aspect van hun tentoonstelling 
in galerie valerie_traan zijn sokkels. Met 
dat gegeven in gedachten verzonnen ze 
een prachtig werk, waarbij een stuk van 
een sokkel uitgesneden wordt en bovenop 
de sokkel wordt geplaatst als kunstwerk. 
Wat de hele verhouding sokkel – kunst-
werk op zijn kop zet. 
De projecten van Gijs Van Vaerenbergh 
gaan over herinnering, spreken het collec-
tieve geheugen aan. Hun kerk in Borgloon 
is het beste voorbeeld: de fysieke aan-
wezigheid ervan herinnert aan de dorp-
skerken van weleer. Maar ook andere van 
hun werken fungeren zo. Voor Kruibeke 
ontwierpen ze een arcade die herinnert 
aan een weg die verdwenen is door de 
aanleg van een polder. In het interieur 
van een kerk in Leuven construeerden ze 
de (omgekeerde) koepel die de kerk zelf 
nooit gekregen heeft. Op de grens van 
Molenbeek en Brussel trokken ze een 
zeer tijdelijke stadspoort op met twee 
hoogtewerkers. 
Om dezelfde reden zijn Gijs en Van Vaer-
enbergh gefascineerd door sokkels. De 
historische beweegredenen van het plaat-
sen van een standbeeld en de herinnering 
die men ermee wil overdragen, fascineert 
hen.

Vooral omdat die vaak gedateerd is, en 
soms zelfs irrelevant geworden is.

Ook het stedelijk karakter boeit hen. Ze 
willen een langdurig traject opzetten waar-
bij ze een plek ‘lezen’ aan de hand van 
zijn geschiedenis en zijn publieke (stand)
beelden - die geheractiveerd worden door 
ze te transformeren. Een voorbeeld van 
een dergelijke tijdelijke interventie is ‘Stat-
ue Proposal #2’ (2016) waarin een borst-
beeld van Albert I, onze loopgravenkoning, 
wordt overgoten met geel zand, waardoor 
er plots de suggestie ontstaat dat er 
een volledige figuur staat, en de sokkel 
vervangen is door het zand. Een ander 
voorstel dat ze tonen, speciaal gemaakt 
voor deze expo, is de transformatie van 
het standbeeld van Rubens op de Groenp-
laats. Ze voegen een stalen plaat toe aan 
het werk die fragmenten van de sokkel en 
het beeld isoleert en het door voorbijgang-
ers nauwelijks nog opgemerkte beeld én 
de sokkel plots een nieuw uitzicht en een 
andere betekenis geeft.  Marc HOLTHOF

Korte biografie
Gijs Van Vaerenbergh is een artistieke praktijk 
opgericht door Pieterjan Gijs (Leuven, 1983) en Ar-
nout Van Vaerenbergh (Leuven, 1983) na hun stud-
ies architectuur. Hun werk bestaat voornamelijk uit 
publieke sculpturen, site-specifieke interventies en 
experimentele constructies. Dat levert een praktijk 
op die in het teken staat van de fundamenten 
van het construeren zelf en de impact daarvan op 
de toeschouwer. Het duo gebruikt architecturale 
taal op een oneigenlijke manier, als medium voor 
zelfreflexieve projecten. Met hun ingrepen wordt de 
ruimte getransformeerd en komen onderliggende, 
bijna evidente kwaliteiten aan de oppervlakte. 
Hun installaties verwijzen vaak naar architec-
tonische typologieën zoals de kerk, de brug, 
de poort, de boog, de arcade, de sokkel en de 
kolom. Ze worden hertekend en getransformeerd 
tot autonome werken. Eerder werk omvat onder 
andere The Upside Dome (Leuven, 2010), Reading 
Between The Lines (Borgloon, 2011), Framework 
(Leuven, 2012), Bridge (Brussel, 2014) en Labyrint 
(2015).  In galerie Valerie Traan tonen ze een 
selectie van schaalmodellen van installaties in 
relatie tot nieuwe sculpturen.
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Mirror I
Mirror II
85 x 65 cm
polsihed inox, steel

Ellipse Intersect
85 x 150 x 110 cm
steel, wax 

Labyrint 
model scale 1:33
114 x 114 x 15cm
steel 

Proposal for a Cut-out
dimensions variable
cotton wire, pastel

Reading Between the Lines
86 x 86 x 150 cm
weatherproof steel

Torqued Steel Cage  
210 x 210cm x 50 cm
steel

Powerline Intersect Proposal
model scale 1: 
29 x 29 x 120cm
cupper

Three-quarter Ring in Compression
diam 80cm 
bricks, inox, cement

Model House 
model 1/10
145 x 120 x 175 cm
painted xps, wood, steel, plastic

Statue proposal: Albert I
Statue proposal: Justius Lipsius
Statue Proposal: P.P. Rubens
dimensions variable
plaster, acrylic paint, clay, sand

Soccle Section
55 x 55 x 105 cm
concrete

Corner Piece: To
dimensions variable
mdf
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