
Ke u z e  va n d e  re d a ct i e  

Pijn 
In een tijd van wellness en l ifestyle durft het Mu
seum Dr. Guislain in Gent het aan om het begrip 
pijn en pijnbestrijd ing in  zijn cultureel-historische 
context te plaatsen. Dat levert een verdraaid 
knap en  ontroerend kijkstuk op. 
Pijn houdt ons behoorli jk bezig, pi jn pikkelt onze 
emotie en voedt ons denken. Meer dan twee 
mi ljoen Belgen zouden l i jden aan chron ische 
pijn .  Dat is één op vijf Belgen .  Waar of n iet, pijn 
is wel dege li jk in ons midden.  De tentoonstel
l ing Pijn verloopt via twee lussen. 'Pi jn is n iet 
p lezant' toont pijn van uit de optiek van de lijder. 
Zo laat het fotografische werk van Elke Boon 
onverbloemd het l i jden van jonge mensen zien. 
De verhalen achter deze beelden zijn ronduit 
beklijvend .  I n  het tweede deel 'Troost doet 
deugd' zien we hoe buitenstaanders met pijn 
omgaan, van medelijden voelen en troosten, tot 

voyeurisme, sa
disme en foltering. 
Pijn als spektakel: 
een 'tandarts' op 
een kermis temid
den van d rommen 
toeschouwers. We 
zien een stervende 
aids-patiënt gefo· 
tografeerd a ls gaat 
het om een tafereel 
uit het leven van 
Christus. Getekend 
Benetton Un ited 
Colors. Het Museum. 
De tentoonstell ing 
laat zien hoe pijn 
vandaag en in  het 
verleden verbeeld 
wordt, en  ook hoe 
we kijken naar pi jn .  
Opvallend is het 
aandeel van heden
daagse kunstenaars: 

Berlinde De Bruyckere, Thomas Schütte , Roger 
Raveel, Robert Devriendt, Sam Dil lemans, Ph i lip
pe Vandenberg, Luc Tuymans, Thierry De Cordier, 
Elly Strik en vele anderen.  Maar ook kleppers a ls 
William Hogart, Goya en Ensor zijn in Gent van 
de partij. Een aanrader van formaat (PW) 

Pijn 
Nog tot 30 opril 2oo6 
Van dinsdag tot en met vrijdog van 9.00 tot 17-00 uur, 
zaterdag en zondog van 13.00 tot 17-00 uur 
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Braem bezoekt Braem 
H ij moet een beweeglijke geest 
hebben, de man die zonder 
te verpinken een boek schrijft 
over België, lelijkste land ter 
wereld en enke le jaren later 
hetzelfde onderwerp aansnijdt 
onder de titel Het mooiste 
land ter wereld. Renaat Braem 
(1910-2001) is nochtans geen 
windvaan, wel een creatieve 
geest waarvan de soepelheid te weinig wordt gewaardeerd. Toegegeven, de 
Antwerpenaars houden niet van zijn 'politietoren', trekken hun neus op voor 
zijn sociale woningbouw en bezoeken te wein ig zijn woonhuis (nu museum). 
Het vertekende beeld kan rechtgetrokken worden door een bezoek aan het 
Middelheimpaviljoen dat door ken ners als één van zijn meest geslaagde 
verwezen li jkingen wordt gezien. Aan de hand van een ruime selectie 
teken ingen en ontwerpschetsen wordt er  momenteel de h istoriek van het 
eigenzinn ige gebouwtje uit de doeken gedaan. 
Uit de opdracht voor een tijdelijk pavi ljoen voor de Zevende Biën nale voor 
Beeldhouwkunst in  1963 groeide de idee voor een permanent gebouw om er 
de meest kwetsbare stukken van de collectie onder te brengen.  Het was Braem 
zelf die met een voorstel voor de dag kwam, een ontwerp dat h ij gratis ter 
besch ikking van het stadsbestuur stelde, naar eigen zeggen 'om te beletten 
dat men er weer een banaal geval zou neerpoten '. Je hoort het hem zo zeggen .  
De tentoonstel l ing volgt stap voor stap de evo lutie van  het  project, van  de 
enthousiaste droombeelden tot de meer nuchtere uitwerking. Braem was een 
vlotte tekenaar. De schetsen stapelden z ich op. Op het papier zie je hoe de 
ideeën elkaar verdringen en  letterlijk overlappen. Van meet af aan betrekt h i j  
het omliggende landschap bi j  het gebouw, binnen- en buitenruimten z i jn  i n  
wisselwerking, geen evidentie i n  die jaren .  Hi j  w i l  natuurlijk het landschap 
ook aanpakken, maar krijgt daar n iet de kans toe. Het gebouw zoals wij 
het vandaag kennen is slechts een onderdeel van het finale concept, het 
vierde in  de reeks. Braem zelf had een zevenledige constructie bedacht die 
letterlijk tussen de bomen moest kronke len, als een aaneenschakel ing van 
gesloten ruimten en patio's, als een reuzenvertebraat in de beboste omgeving 
neergevleid. De opdrachtgever vond dat hij het  ook met minder kon stellen 
en volgde die gedurfde ecologische visie n iet. Het gebouw werd i n  1971 
opengesteld, naar aan leid ing van de Elfde Biënnale. 
De tentoonstell ing handelt over het pavil joen zelf dat dus de volle aandacht 
krijgt. De opstel l ing houdt daar rekening mee. Er werd gekozen voor een 
originele accrochage, geïnspireerd op een ontwerp van Renaat Braem zelf. Geen 
pastiche dus, noch een a rcheo logische reconstructie, wel een creatief verder 
bouwen op Braems onu itputtelijke ideeëntrommeL Want op hem kan verder 
worden gebouwd en daar ligt zijn onafgewerkt paviljoen missch ien nog op te 
wachten .  (RS) 

Renoot Broem en het Middelheimmuseum - beelden van een paviljoen 
Nog tot 19 februari 2006 
Dinstag tot en zondog 
van 10.00 tot 17-00 uur 
Openluchtmuseum Middelheim 
Middelheimloon 61 
2020 Antwerpen 
Tel. 03 827 15 34 
http:/ /museo.ontwerpen.be 


