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Albert Baronian heeft het genoegen de derde tentoonstelling van Robert Devriendt,
getiteld « The Missing Script », aan te kondigen. The Missing Script is een
meerjarenproject van Robert Devriendt. Het eerste deel heeft als ondertitel « Blind
Seduction ».

The Missing Script van Robert Devriendt kan opgevat worden als een “eigenzinnige
interpretatie van een storyboard”. Er is geen vast script. Mogelijke verhaallijnen
ontstaan tijdens het schilderen door associatie en de combinatie van verschillende
werken. “De gangbare opeenvolging van script en storyboard wordt hierdoor
verwisseld”, aldus de kunstenaar. Door toedoen van een zorgvuldige staging van de
personages vertonen de werken alle kenmerken van een drama.
Robert Devriendts schilderijen combineren cinematografische kwaliteiten met
schilderkunst pur sang. Zowel de montagetechnieken als de beeldtaal ontleent
Devriendt deels aan de film. Hij bedient zich van codes eigen aan film. Codes die
vandaag onze algemene beeldcultuur en kijk op de werkelijkheid bepalen. Het belang
van de mise-en-scène, maar ook het gebruik van props, en beeldmotieven die
refereren aan specifieke filmgenres zoals de film noir, zijn hier een voorbeeld van.
De stills hebben tegelijkertijd ook een hypersensueel en tactiel karakter en refereren
aan het brede spectrum van de westerse schilderkunst. De geschilderde beelden
werden zowel inhoudelijk als vormelijk gedissecteerd en opnieuw samengesteld. Het
zijn bekeken beelden. De schilderijen ontlenen hun kracht aan de onderlinge
combinaties, de associaties die hen verbinden. Want het geheel is meer dan de som
der delen! Het is de opeenvolging die de inhoud van de beelden bepaalt. Het is dan
ook vooral belangrijk wat er TUSSEN de beelden gebeurt, in dat soort van
niemandsland waar de interpretatie van de toeschouwer zich het meest laat gelden.
De kunstenaar gebruikt de cinematografische elementen dan ook om onze manier
van kijken te onderzoeken. Beelden worden stilgezet zodat de toeschouwer tijd heeft
om in de diepte te kijken. De alledaagse realiteit krijgt een andere dimensie door de
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selecties, herhalingen en cuts. Op deze manier onderzoekt The Missing Script hoe
de nooit aflatende stroom van beelden zich in onze gedachten aandient en ons
denken, onze waarneming, kortom ons beeld van de werkelijkheid determineert.
Robert Devriendt legt bloot hoe er voortdurend verhalen op ons afkomen en hoe we
door bepaalde fragmenten te selecteren, uit te filteren en in een andere context te
plaatsen ons eigen verhaal creëren. Een dramatisch verhaal dat openstaat voor
interpretatie.
De opeenvolging van beelden in The Missing Script is niet chronologisch. De
schilderijen worden genummerd volgens datum van afwerking en niet volgens hun
rangorde in een vastomlijnd plot. Een later geschilderde scène kan een flashback
zijn die uiteindelijk tussen vroegere scènes geschoven wordt. Deze montagetechniek
kan de aanvankelijk voorafgaande beelden een totaal andere betekenis geven. Dit
doet denken aan La Pensée sauvage, een essai van Claude Lévi-Strauss. In het
‘wilde denken’ ligt namelijk de nadruk op het emotionele en het impulsieve en niet
op een vooropgestelde structuur. Zo kan bijvoorbeeld ook een vorm of kleur een
bepaalde connectie teweegbrengen. Het concept waarbij schilderijen binnen het
format van een storyboard functioneren, is nieuw in de praktijk van de schilderkunst.
Waar Devriendts werk vroeger reeksen van een bepaald aantal schilderijen betrof,
vormt The Missing Script één grote reeks die zich over verschillende jaren zal
ontwikkelen. Nieuw is ook dat soms één enkel werk getoond wordt, als een cut, een
momentopname geselecteerd uit het storyboard.
De verschillende toonmomenten van The Missing Script onthullen verschillende
stadia van wat uiteindelijk een geheel blijkt te zijn, een wereld die op zichzelf staat,
waarin alles met elkaar in verbinding staat. Elk toonmoment krijgt een eigen ondertitel.
Aanvankelijk is The Missing Script een niet te overzien, complex beeldverhaal.
Gaandeweg is het de toeschouwer die het script invult. Een film speelt zich af in zijn
hoofd.
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