
KUNST I N  

PU B L I E K E  RU IMTE 
Dan iel Buren verhoogt kijkp lezie i n  Leuvens Sint  Donatuspark 
Die weerspiegelen n iet alleen de om lig
gende bomen en planten. Gewone en ge· 
kleurde raampjes wisselen elkaar af. Wie 
door het gekleurde glas kijkt, waant zich in 
een andere omgeving. Het vijverwater lijkt 
plots zijn natu urlijke kleur te verliezen en 
wordt achtereenvolgens oranje en blauw. 
Herfstbladeren krijgen door de ingreep on
verwachte paarse en rode tinten.  

Toch zij n de 'frames' n iet opdringerig. Om· 
dat ze op de rand van de verschillende plant
soenen werden opgericht, dwingen ze de 
wandelaar n iet om zijn traject aan te passen. 
Daniel Buren houdt n iet alleen rekening met 
de oorspronkelijke vorm van het parkland
schap. H ij accentueert zelfs de structuur. 
Bovendien n od igt hij de  bezoeker uit tot 
onthaasting. Wie zijn tijd neemt kan inder
daad het park vanuit talloze invalshoeken 
en kleuren waarnemen. Elk raamwerk staat 
op zichzelf, maar kan ook als een onderdeel 
van de hele reeks worden beschouwd. Toch 
kunnen de achttien vensterramen onmoge
lijk tegelijkertijd in één oogopslag worden 
geobserveerd. Het Sint Donatuspark is im
mers heuvelachtig en werd door de vroegere 
ontwerper opgesmukt met rotspartijen.  

Het kenmerk van Buren 
De 66jarige Buren heeft het zo druk dat hij 
n iet eens op de vernissage van zijn 'Ja rd in  
imaginaire' aanwezig kon zijn.  H ij ver
toefde op dat moment in de Hemeltempel in 
Peking, waar h ij - net als op de kaders van 
de Leuvense parkramen · verticale streepjes 
aanbracht. Al vier decennia bedenkt h ij 'in 
situ' installaties met herkenbare streep
patronen. De gekleurde verticale banden 
zijn steeds 8,7 cm breed en worden afgewis
seld met witte strepen. 

'Voor het Sint Donatuspark heeft Buren 
nadat hij het park als de meest geschikte 
locatie voor een artistiek project had uitge
kozen, drie verschillende voorontwerpen 
ingediend' zegt Michèle Lach owsky, die met 
Joël Ben za kin curator is van deze permanen
te tentoonstelling. 'We hebben uiteindelijk 
geopteerd voor de ritm ische opstelling van 
deze achttien vensterramen omdat ze een 
meerwaarde geven aan het park zonder dat 
ze de spelende ki nderen en de wandelaars 
of rustzoekers hin deren.' 

De ' imaginaire tuin' dankt zijn naam aan het 
magisch karakter: "Door het vern uftig kleur
gebruik beeldt de bezoeker zich een park in  
dat enkel in z i jn  fantasie bestaat. Toch over
drijft Buren niet. Enkel wie voor één van zijn 
'frames' halt houdt, kan de i llusionistische 
effecten tot zich laten doordringen. Snelle 
voorbijgangers vangen van de imaginaire 
taferelen slechts een korte glimp op. Ze 
worden echter bij het volgende vensterraam 
opnieuw met een vreemd kleurenspel gecon
fronteerd. Buren vind het n iet eens erg als 
er na verloop van tijd gewenn ing optreedt. 
Ondanks zijn bescheidenheid, beschouwen 
wij hem toch als één van de meest notoire 
artiesten van deze tijd.' 

Start in New-York 
I n  de jaren zestig vormde h ij met Mosset, 
Parmentier en Toroni nog de kunstenaars· 
groep BMPT, die de sch i lderkunst wilde 
demythologiseren. H ij ontvluchtte m usea en 
galeries, maar intervenieerde in openbare 

ruimtes. Op straten, pleinen en metrostati· 
ons verfde h ij talloze gelijkmatig verdeelde 
witte strepen. Toen h ij in 1971 in  het New 
Yorkse G uggenhei m m useum de klassieke 
m useumarchitectuur en de lineaire opstel
ling van de geëxposeerde werken hekelde 
door in  de centrale hal een gigantische lap 
gestreepte stof op te hangen, kreeg h ij wel
iswaar veel kritiek van zijn collega's te ver
d uren,  maar was zijn naam gemaakt. Nadat 
hij  voor de eretuin van het Palais Royal in 
Parijs tweehonderdzestig zwart-wit ge
streepte zui len van versch illende lengte had 
ontworpen, werd h ij overladen met opdrach· 
ten. Meestal om open bare ruimtes met zijn 
minimalistische kunst, die h ij 'objectief' en 
'neutraal' n oemt, op te vrolijken. 

De weersomstandigheden laten onvermij
deli jk h un sporen na op kunstinstallaties 
in open lucht. Ook Burens 'imaginaire tuin' 
ontsnapt niet aan wind, regen, sneeuw en 
mist. Toen we op een kille morgen door 
het park liepen was de klam migheid op de 
ramen af te lezen. "Met de glasfabrikanten 
onderzoeken we hoe we dit in de toekomst 
kunnen vermijden' licht Michèle Lachowsky 
toe. 'De ramen worden a lleszins regelmatig 
door het stadspersoneel gereinigd. Tevens 
worden herstellers ingeschakeld a ls  de 
'frames' door het weer of door bezoekers 
zijn beschadigd. 

Maar vandalenstreken verwachten we niet, 
want haast alle buurtbewoners houden een 
oogje in  het zeil. Zij zijn de peters en de 
meters van deze 'jardi n  imaginaire'. H u n  
prachtige tuin zullen z e  met een evenveel 
l iefde koesteren a ls h u n  peteki nd. Dat is 
toch bewonderenswaardig !" 

Het Sint Donatuspark 

en dus ook de 'jardin imaginaire' 

van Daniel buren in Leuven is tijdens de herfst 

en de winter toegankelijk van 7 tot 19u. 

Van 1 mei tot 30 september van ?U tot 21u3o. 
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