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Persbericht  
 
« WAT DE BOMEN VAN ALEPPO VERTELLEN » – 2010 
Rajak Ohanian 
 
Tentoonstelling van 8 juni tot 14 juli 2018 
Opening dag 7 juni, van 18u tot 21u 
 
 
Wat de bomen van Aleppo vertellen, is wat de tand des tijds heeft weerstaan.  
Rajak Ohanian gaat verder dan de uiterlijke schijn en dwingt de blik om stil te staan 
bij de stille vlakken, die zijn gekozen zonder zich druk te maken om elegantie of 
kunstgrepen. Het oppervlak is geërodeerd, zonder pracht. Het oog loopt verloren bij 
de insnijdingen die een vaag, onnauwkeurig zwart wirwar worden. Knoppen, 
kiemen, in de materie opgeloste graffiti tekenen zich af tegen rechthoekige 
askleurige achtergronden, meestal horizontaal geschetst. Vloeien deze verwarde, 
onzekere geschriften voort uit een natuurlijk proces of zijn ze het resultaat van de 
menselijke hand? We zoeken er een schrift in (...) En dat is precies wat de 
kunstenaar wilde vastleggen. Hij heeft een moment gekozen om vast te leggen wat 
voorafgaat aan het schrift en het beeld. (...) 
De geschriften op hout zijn weggeveegd door de wind en de regen. De mysterieuze 
foto’s van Rajak Ohanian confronteren ons met het feit dat elk teken dat in het zand, 
de klei of het hout wordt aangebracht, het bestaan en het bewustzijn van een spoort 
veronderstelt, hoe discreet of subtiel dat ook mag zijn.  
 
(…) 
 
Op de schorsen van de bomen tekenen zich allerhande wisselvalligheden af (...) 
Dat biedt geen enkele plausibele uitleg voor de langzame metamorfose die 
onherroepelijk wordt vastgelegd op het fotopapier van Rajak Ohanian. Op de grijze 
achtergrond tekent zich een spel van afwezigheid en aanwezigheid af. Afwezigheid 
wanneer de zwart gemaakte oppervlakken met vage contouren aangeven dat ze 
zich hebben verzet en dat ze bovenop elkaar worden gelegd, bij gebrek aan 
materie. Aanwezigheid wanneer zich een herkenbare figuur aftekent: een graffiti in 
een vierkant, een hart … Vreemd genoeg verwijzen de littekenfiguren op het papier 
naar bepaalde schilderijen uit de Gilgamesj-reeks van Willi Baumeister, 
geïnspireerd door het Soemerische heldendicht van Gilgamesj van het begin van 
het 2de millennium voor Christus. (...) 
 
 
 
Fragmenten uit de tekst van Martine Dancer-Mourès, Wat de bomen van Aleppo 
vertellen - Hoofd-conservator van het Musée d’Art Moderne et Contemporain van 
Saint-Etienne (MAMC), april 2018 
 
* Volledige tekst op aanvraag 


