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De tentoonstelling van Philip Metten op de benedenverdieping van Netwerk is
tweeledig, net als de ruimte, die door een rij kolommen wordt opgedeeld. Links
staat een grote sculptuur of architecturale constructie. Rechts staan acht smalle
metalen tafels waarop tekeningen zijn uitgestald. De sculptuur is een open
doosvormige constructie met een houten vloer waarin stroken metaal en verlicht
glas een grillige geometrische tekening vormen. Deze horizontale stroken
sluiten consequent aan op de balken in aluminium en verlicht plexi die het
skelet van de sculptuur vormen, waardoor de tekening in de vloer als het ware
doorloopt in de wanden en het plafond. Het skelet heeft niets van een dragende
balkenstructuur, vele onderdelen staan in een hoek van 45 graden, waardoor de
grillige geometrie doet denken aan decoratief inlegwerk.
De structuur past vrij keurig in de ruimte tussen de linkerwand en de rij pilaren
– langs beide kanten is er ongeveer één meter speling. Tegelijk is ze iets lager
dan de ruimte van Netwerk en staat ze op een licht verhoogde vloer, waardoor
ze toch autonoom overkomt. Het lijkt op het eerste zicht een soort schaalmodel
van een veel grotere sculptuur. De constructie is betreedbaar en de 'huiselijke'
plankenvloer suggereert een echte ruimte op ware schaal. Dat blijkt ook zo te
zijn: de begeleidende tekst leert dat deze constructie ESSEN heet en dat het gaat
om het (onaffe) interieur van een restaurant. Toch wordt die constructie hier
tentoongesteld als kunstobject. Het is een bijzonder directe manier om de
snijlijn tussen architectuur en kunst, tussen bruikbaar ontwerp en disfunctioneel
kunstvoorwerp af te tasten. De 'tekening' gevormd door de schijnbaar nietstructurele balken in aluminium en verlicht plexi, lijkt de ambiguïteit van de
constructie nog aan te scherpen. Het resultaat is een 'echte' ruimte die tegelijk
van elders lijkt te komen, uit een andere tijd en een andere plaats.
In de rechterhelft van de ruimte liggen ontwerpschetsen voor eerder werk van
Philip Metten – per twee tafels wordt één werk belicht. Ook al vormen de
schetsen het uitgangspunt voor de driedimensionale realisaties, ze zijn met een
dergelijke precisie uitgevoerd dat ze zich als autonome tekeningen laten
beschouwen. De bladen vertrekken alle van eenzelfde symmetrische
basistekening, bestaande uit een vierkant ingevuld met geometrische figuren.
De beeldtaal ervan doet zowel denken aan exotische, verdwenen beschavingen
als aan futuristische droombeelden. Dezelfde figuur lag aan de basis van
eerdere werken als BAR in 2013, waar ze was geëxtrudeerd tot een volume. In
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de scenografie van The Corner Show vorig jaar in Extra City Kunsthal vormde
ze de vloertekening van de inkompartij, en kwamen de vrijstaande wanden van
de tentoonstellingsscenografie eruit voort.
Na het bekijken van deze acht tafels met ontelbare varianten van dezelfde
basistekening, ontdekken we mits enige concentratie dat de tekening ook ten
grondslag ligt aan het skelet van de sculptuur in Netwerk. Het gaat echter om
een gedraaide rechthoekige uitsnede van de tekening; de loodrechte
symmetrieas uit de tekening loopt als een diagonaal door grondvlak, wanden en
plafond. De figuur werd als het ware geplooid tot een volume met vloer,
wanden en plafond, waardoor er een vreemde continuïteit tussen de
verschillende vlakken ontstaat.
De rechttoe rechtaan materialen (vooral de stalen profielen) en de beeldtaal
refereren aan het minimalisme, en tegelijk is ESSEN een opvallend decoratief
werk. De basistekening wordt in de sculptuur als het ware opengeplooid tot het
decoratieve schema van het toekomstige restaurant. De lijnen waaruit deze
sculptuur bestaat zijn meteen ook de structuur ervan. Ornament en structuur
raken op die manier verweven in een vreemde dialoog.

• Philip Metten, ESSEN, tot 18 juni in Netwerk / centrum voor hedendaagse
kunst, Houtkaai 15, 9300 Aalst (053/70.97.73; netwerk-art.be).
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