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Beelden van Maen Florin in
Cultureel Centrum Hasselt
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De Gentse kunstenares Maen Florin bevolkte de exporuimte van het Hasseltse
Cultureel Centrum (CCHa) met kleurrijk
gesculpteerde figuren. Op het eerste gezicht

gaat het er vrolijk aan toe, maar bij nader
toezien blijken het antropomorfe wezens
met mankementen, fysiek of mentaal. En zo

wordt het verhaal iets minder vrolijk.
Marc RLYTtrRS
Maen Florin ('1954) is een Gentse beeldhouu,'er
die in de jaren tachtig snel opgang maakte, met
tentoonstellingen tot in het toen spraakmakende
Antwerpse ICC toe. Nadien viel het lvat stil,
maar sinds enkele jaren heeft Florin een nieuw
elan gevonden. Volgens Hans Martens, curator
van de tentoonstelling in Hasselt, kwam dat onder meer door de invloed van Paul McCarthy,
van wie Florin een grote tentoonstelling zag in
het Gentse S.M.A.K.
Het Hasseltse CCHa is erg actief op het vlak van
beeldende kunst, ook al zijn de tentoonstellingsruimtes niet meteen makkelijk. Daarom ook dat
F lorin Hans Martens als er-varen curator onder
de arm nam. Door het vakkundig plaatsen van
schermen en toonkasten werd zo een meer dan
fraaie toonplek gecreëerd.
Maen Florin toont grote en kleine figuren, met

als blikvanger enkele grote hoofden, die verder borduren op het nog grotele hoofd buiten
op het grasveld van het CCHa (een gelljkaar-

dig beeld bevindt zich al een tijdje in het Dr.
Guislainmuseum in Gent). Het gaat om 'karakterkoppen' met een getormenteerd innerlijk. Want

daar draait het om bij Florin: ze maakt geen
'portretten', maar vertrekt vanuit haar eigen fantasie - soms van foto's - om sprekende 'koppen'
te boetseren. Eigenlijk gaat het om verschillende
variaties op eenzelfde thema, u,aarbij elke kop
een individueel karakter krijgt, via het kneden
en boetseren, maar ook via het gebruik van extra
materiaal zoals textiel en haar.
tr'lorin u,erkt op de 'klassieke' manier: boetseren,
mouleren en afgieten in rubber, epoxy, polyurethaan... Daarna gaal ze verder, door elk beeld

Diverse

figuren van Maen Florin in CCHa, courtesy Maen Florin

afzonderlijk te bewerken, via het gebruik van ldeur
("Ik probeer er de innerlijkheid van het beeld mee
teversterken "), doortoevoegingen enweglatingen,
door découpage en assemblage... Daarbij zoeklze
de figuratie niet op, integendeel: "Ik gebr"uik de flguratie om gevoelens en emoties in te verwerken.
Het gaat dus eigenlijk om de-figtuatie."

DWERGEN
Naast de vier grote hoofden toont Maen Florin
een serie van zeven kleinere koppen: die hebben
de trekken, eigenheden en misvormingen die je
ook terugu-indt in het andere luik van haar tentoonstelling: de dwergachtige figuren. Maen
Florin: "Aanzet was mijn kennismaking met een
autist die zelf poppen maakte, om 'n'ia hen te communiceren. Dat u-ilde ik ook: met mijn figuren
communicatie en contact uitlokken. Ik probeer
ook de emotie vorm te geven vàn hoe het bijvoorbeeld voelt om met een beperking te 1even, zolvel
fysiek a1s mer-rtaal. Hoe we door het leven gaan,
elk met onze eigen kwetsuren."
Zo ontstaan beelden die enerzijds uit een splookje lijken te komen, onschuldig en naïef, en anderzijds uit een nachtmerrie opcioemen. De figuren
zijn visueei verbluffend sterk. Sommige hebben
kleren aan, andele hebben aangezette ledematen, misvormingen of een buitenploportioneel
hoofd. Toch gaat het bij Florin niet om sciencefiction, wel om 'gekwetstheid'. Daarnaasl zilten

er ook kunsthistorische verwijzingen in, onder
meel' naaï Velasquez ('las nifras'), Juan Munoz,
de a1 genoemde Paul Mc Carth;'... De ogen van
de beelden zijn vaak gesloten, en als ze al kijken
is het een u'égkijken: in het CCHa valt vooral een
groep van een achttal figuren op die deels voor
spiegels geplaatst werden en zo hun eigen spiegelbeeld trachten te ontwijken.
Het werk van Maen Florin is duidelijk helderder
en radicaler geworden dan vroeger. Het gaat om
een riicksichtslos construeren en deconstrueren,
waarbij geen toegevingen meer gedaan worden.
Het is lverk in een schemerzone: tussen humor
en tragiek, tussen vrolijkheid en tristesse, tussen
robuust en fragiel. En vooral: de kunstenares wil
via deze beeiden haar eigen gevoelens en ewaringen op een plastisch sterke u-ijze projecteren,
maar de beelden zelflijken elke toenadering, elk
contact te ontvluchten. De tentoonstelling kreeg
dan ook als titei mee: 'Silent Conversation'. Net
daardoor is het opvallend hoe tactiel deze 'doofstomme en blinde' beelden wel zijn, want je r'vil
hen als kijker onu'illekeurig aanraken. Maen
Florin nog: "Iedereen kan in die beelden een stuk
van zijn of haar verhaal herkennen. Soms is dat
confronterend, maar misschien ook fascinerend."
'Silent Conversàtion'van Maen l'lorin tot 23 juniin CCHa, Kunstlaan
5 Hasselt. Open di-rr r.an 10-17u, za-zo van 1B-17u. mnv.ccha.bc
Er is ook werk te zien van Pierre Ciaus & Modi, cn van Jasper De
Pagie & Jan Op de l3eeck.

