
!sOFI E VAN DE VELDE
ö---------------------

Hololool - lves Maes 

Holo/ool is de eerste tentoonstelling van een nieuw en zeer persoonlijk project onder de titel SunvJ/le.

Na enkele ingrijpende gebeurtenissen in zijn familiekring nam lves Maes (BE, 01976) intuïtief zijn 

camera ter hand en vatte een reis aan door zijn geboortedorp Zonhoven, met vervallen negatieven 

als registratiemateriaal. Het landschap dat hij vastlegde was getuige van zijn jeugd. Langzaamaan 

ontstond een reeks met als hoofdrolspeler de zon, die niet alleen zijn naam aan het dorp verleent, 

maar die symbool staat voor fotografie als medium van het licht. 

Het verhaal dat lves Maes in deze tentoonstelling vertelt, culmineert in het heidens ritueel van 

Hololool, in de christelijke traditie omgedoopt tot Sint-Maartensvuur. Op 11 november werd hiermee 

het einde van de oogst en het begin van de winter gevierd. Het kaphout werd ingezameld om een 

enorme brandstapel te maken, gekroond met een levensgroot figuur, en gaf destijds aanleiding tot 

een dronken mensenjacht. Het onheilspellende beeld staat nog steeds symbool voor het afsluiten en 
achterlaten van een bepaalde periode, met een donkere winter in het vooruitzicht. De traditie is nog 
steeds levendig in Zonhoven en vormt één van Maes' meest intense jeugdherinneringen. 

Als terugkoppeling naar zijn oorsprong bekeek Maes ook oude Super8 films die zijn vader maakte. 

Ze bevatten talloze herinneringen en reflecties. Door de projecties te fotograferen, creëert de 

kunstenaar een vaag beeld, een abstractie met een melancholische ondertoon. De verzadigde 

kleuren van de film dragen nog bij tot deze abstractie, die ook afstand doet van de persoonlijke 

aanleiding voor de reeks en hierdoor de kijker een eigen betekenisvorming gunt. 

De vervallen negatieven verlenen de ontwikkelde beelden een bijzondere filter. De foto's lijken 

digitaal bewerkt, maar zijn dat niet. De uniciteit van elk afzonderlijk werk doet eer aan het 

persoonlijke verhaal waarin de reeks haar oorsprong vindt. Dankzij hun authenticiteit en abstractie 

zijn de werken van lves Maes niet ingeperkt in de niche van de fotografie, maar sluiten ze meer aan 

bij andere media zoals schilderkunst en installatiekunst. 

lves Maes is eigenlijk beeldhouwer, maar vooral een multidisciplinaire kunstenaar. Zijn recent 
fotografisch werk is ontstaan vanuit visuele onderzoeken naar tijdelijke architectuur. In zijn 

doctoraatsonderzoek in de kunsten aan het KASK/Universiteit Gent verkent Maes de sculpturale en 

architecturale mogelijkheden van fotografie. Hij experimenteerde met het omzetten van foto's naar 

sculpturen met behulp van een 30-printer. Door te experimenteren met gebogen lijsten denkt Maes 

verder na over het verlenen van sculpturale kwaliteiten aan een foto. Een gebogen foto krijgt niet 

alleen een driedimensionaal uitzicht, dat het perspectief versterkt en de inhoud benadrukt, maar gaat 

ook een bijzondere dialoog aan met de architectuur van de toonruimte. 

De tentoonstelling Ho/0/00/ staat in een directe dialoog met een geplande solotentoonstelling in het 

Museum Dhondt-Dhaenens in april 2018. Voor deze tentoonstelling zal de kunstenaar nog verder 

experimenteren met unieke foto-installaties en foto-objecten. De zes seizoenen die tijdens de 

opnames zijn vergleden worden op deze twee locaties en in deze twee tentoonstellingen verdeeld en 

vormen zo een tweeluik. De presentatie bij Sofie Van de Velde eindigt symbolisch rond het moment 

van Hololool. 
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