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  Sinds de beeldhouwkunst zich uit de architectuur heeft losgewerkt is de relatie tussen beide disciplines altijd 

problematisch gebleven. Architecten benijden vaak de (artistieke) vrijheid van de kunstenaar en kunstenaars 

zetten zich vaak af tegen de dominerende aanwezigheid van de voor hun kunst geconcipieerde ruimte. De 

werken van de Vlaamse kunstenaar Wesley Meuris (Lier, 1977) worden dikwijls omschreven als 

‘deconstruerende installaties met een architectuur-kritische dimensie’. Wat hij deconstrueert is niet zozeer de 

architectuur, maar onze geconditioneerde blik. Met zijn werk leert hij ons naar architectuur te kijken, uiteraard 

kritisch, maar vooral onbevooroordeeld, ontvankelijk en met plezier.  

  Natuurlijk is Wesley Meuris geen architect. Hij oefent geen beroep uit waarvan de technische, juridische en 

sociale verantwoordelijkheden bij wet zijn vastgelegd. Met de vrijheid en de ongebondenheid van de 

kunstenaar maakt hij geen architectuur om in te wonen, maar architectuur om naar te kijken. En hiermee 

bevindt hij zich in goed gezelschap. Voor Le Corbusier “dient de constructie om het gebouw overeind te 

houden en de architectuur om te ontroeren” en volgens Ruskin moet “het kijken naar architectuur bijdragen 

tot de gezondheid, de kracht en het plezier van de geest”.  

  Het werk van Wesley Meuris bestaat uit installaties, sculpturen en tekeningen, zowel ontwerptekeningen voor 

te bouwen objecten als tekeningen van een imaginaire architectuur. Oorspronkelijk maakte Wesley Meuris 

schaalmodellen, maar vrij snel groeiden zijn projecten uit tot voorwerpen op ware grootte. Zijn vroegste 

werken bestonden uit sanitair en zwembaden. In het NICC in Antwerpen bouwde hij een Urinal (2002) en in 

het middeleeuwse dorpje Ename (bij Oudenaarde) een Trench Latrine (2004). Zijn in hout en glastegels 

gereconstrueerde voetbad (Footbath, 2002) is 2,25 meter breed, 7,20 meter lang en 15 centimeter diep en heeft 

een capaciteit van 350 liter. Twee jaar later verbouwde hij in Willebroek een Swimming Pool (2004) van 12,5 

meter breed, 25 meter lang en 3 meter diep. In een gang van de campus van de Kortrijke universiteit bouwde 

hij zeventien appelblauwzeegroene kleedhokjes.  

  De architecturale vormen van Wesley Meuris zijn tegelijk zeer herkenbaar en toch vervreemdend. Op het 

eerste gezicht lijken ze een mooie illustratie van de sinds de jaren tachtig in de beeldende kunsten in zwang 

zijnde simulacrumtheorie. Een simulacrum is een kopie van de werkelijkheid die de relatie met de door haar 

afgebeelde werkelijkheid verloren heeft. Ondanks, of eerder dank zij, de perfecte gelijkenis wordt het object een 

op zichzelf staand fenomeen. Postmodernisten hebben van simulacra gebruik gemaakt om te wijzen op het 

artificiële karakter van de realiteit. Onder invloed van de media wordt de werkelijkheid gedefinieerd in functie 

van de manier waarop ze wordt afgebeeld. De werkelijkheid wordt dan gedefinieerd als datgene waarvan een 

gelijkwaardige afbeelding gemaakt kan worden. Hierdoor wordt het verschil tussen de werkelijkheid en haar 
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afbeelding minder scherp, evenals het verschil tussen realiteit en fictie, tussen het origineel en zijn kopie, tussen 

wat ‘waar’ is en wat ‘vals’. De kunst verdwijnt in de werkelijkheid zodat ze haast onzichtbaar wordt.  

  Tegelijkertijd schrijft het werk van Wesley Meuris zich naadloos in in het discours van de moderne en de 

hedendaagse beeldhouwkunst. Zijn ‘sculpturen’ roepen associaties op met de environments uit de jaren zestig, 

de Décors van Marcel Broodthaers uit de jaren zeventig en de meubelsculpturen van Artschwager, Schütte, 

Mucha of Jan Vercruysse uit de jaren tachtig. Dat hij vroeg een ‘urinoir’ maakte zal ook wel geen toeval zijn. 

Van de ready-made naar het simulacrum, het is maar een kleine stap.  

  Tot zijn meest gekende werk behoren de zogenaamde dierenkooien zoals we die kennen uit de dierentuin. Ze 

dienen niet alleen om de dieren in de best mogelijke omstandigheden op te sluiten, maar ook om ze tentoon te 

stellen. Geïnspireerd op de manier waarop de mens naar de natuur kijkt en de manier waarop de mens de 

natuur letterlijk tracht te vatten, te koloniseren en te domesticeren, geven deze kooien op zich alleen al een 

mooi beeld van het eeuwenoude conflict tussen de natuur en de cultuur, dat ook in de kunst wordt 

uitgevochten. Maar tegelijkertijd kijken we ook naar onszelf en stellen we ons de vraag in welke mate de 

architectuur, waarin we zelf node wonen, artificieel is, en of ze, zoals dit bij deze dierenkooien zogezegd het 

geval is, leefbaar zijn en effectief aan onze behoeften voldoen.  

  Sommige auteurs zien in deze kooien een metafoor voor de hedendaagse architectuur en haar beperkingen. 

Anderen zien dan weer een metafoor voor het museum en het kijken naar kunst. Het is inderdaad zo dat 

dierentuinen niet alleen zijn ingericht naar het leefcomfort van de dieren, maar vooral naar het kijkcomfort van 

de bezoekers. Wordt het doen en laten van de dieren in de dierentuin nauwlettend in het oog gehouden, dan 

worden ook de bewegingen van de bezoekers door deze gecontroleerde architectuur geconditioneerd en wordt 

hun blik geleid.  

  Jarenlang werkte Wesley Meuris aan zijn Zoological Classification (2006). Het betreft een inventaris van het 

dierenrijk waarbij alle dieren worden in verband gebracht met de specifieke manieren en de voorwaarden 

onder dewelke ze in kooien kunnen worden tentoongesteld. Elk dier heeft een kooi met specifieke afmetingen 

(oppervlakte, volume, wateroppervlak, ...), gemaakt in aangepaste materialen (steen, bamboe, water, ijs, ....), 

voorzien van de aangepaste atmosfeer (temperatuur, vochtigheidsgraad, licht, lucht, ...), bijzondere zorg (eten, 

drinken, verzorging, reinigen van de kooi, ...) en de relatie met het publiek (zichtbaarheid, nabijheid, interactie, 

gevaar, geur, geluid, ...). Vanuit deze inventaris ontstonden een reeks tekeningen van kooien en aquaria 

waarvan sommige naderhand ook op ware grootte werden uitgevoerd.  

  Zijn eerste kooi maakte hij voor de Galago crassicaudata (2005), een zuidoost Afrikaanse apensoort. Later 

volgden kooien voor poolvossen (Alopex lagopus, 2006), boomkangoeroes (Dendrolagus dorianus, 2005), 

okapi’s (Okapi johnstoni, 2007) en dwergnijlpaarden (Pygmy Hippo, 2007). Op de tentoonstelling Freestate in 

het voormalig militair hospitaal in Oostende toonde hij een dagkooi voor Boliviaanse doodshoofdaapjes (Cage 

for Saimiri Boliviensis, 2006) en een nachtkooi voor een Australische walibi (Nocturnal enclosure for Red-Legged 

Pademelon, 2006). In een kooi voor nachtdieren wordt het ritme omgedraaid. Overdag als de dierentuin voor 

het publiek toegankelijk is, is het in de kooien donker opdat de toeschouwer bij schemerlicht de dieren zou 

kunnen zien bewegen. ’s Nachts als de bezoekers weg zijn worden de lichten aangedaan zodat de dieren kunnen 

slapen. Maar bij de Australische dieren is er een dubbele omkering. Terwijl het in hun land van oorsprong dag 

is, is het bij ons nacht. De voor de dwergaap gecreëerde dagkooi bestaat in dezelfde tijd-ruimte als de 
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toeschouwer, terwijl in de nachtkooi van de Pademelon, de verhouding tussen dag en nacht werd omgekeerd, 

waardoor tijd en ruimte van elkaar gescheiden werden. Ook in het museum valt de tijd-ruimte van het 

kunstwerk niet altijd samen met deze van de toeschouwer.  

  Bordjes met didactische informatie (diersoort, oorsprong, geografie, leefgewoonten, voedingstijden, ...) en 

wetenschappelijk uitziende diagrammen - in zijn Nocturnal Light System for Night Cage kan men aflezen welke 

hoeveelheid licht, vochtigheid en warmte het betreffende dier op welk moment van de dag en welk moment 

van het jaar nodig heeft – prikkelen de verbeelding en verhogen de geloofwaardigheid. Desondanks blijven 

deze kooien desolate constructies. Er is geen dier te bekennen. Ook geen etensresten of uitwerpselen. Wegens 

gebrek aan dieren kijken we dan maar naar de ‘architectuur’.  

  Kunst is per definitie autotelisch en verwijst altijd naar zichzelf. Daarom kunnen de kooien ook gelezen 

worden als autonome sculpturen. Hierbij komt de nadruk te liggen op de esthetische kwaliteiten die elke vorm 

van verwijzende anekdotiek overstijgen, zoals vorm, kleur, volume, compositie, materiaal, evenwicht of de 

relatie tot de ruimte. Evenals bij de tekeningen is de vormtaal van de sculpturen vrij streng. Hierdoor creëert de 

kunstenaar ten opzichte van zijn onderwerp een zekere afstand waardoor het abstracter wordt. Gaat dit werk 

over het dier, de kooi, de sculptuur, de architectuur, de kunst, de kunstenaar of de toeschouwer? Louter formeel 

herinneren deze kooien aan constructivistische sculpturen uit een periode waarin kunst als utopie een 

belangrijke maatschappelijke waarde had. Hier wordt deze utopische architectuur een symbool voor 

gevangenschap.  

  In teksten over het werk van Wesley Meuris valt regelmatig de naam van de Duitse architect Ernst Neufert. 

Dit is niet verwonderlijk aangezien Wesley Meuris gefascineerd is door standaardmaten en Neufert vooral 

bekendheid verwierf met zijn in 1936 verschenen Bauentwurfslehre of Architects’ data. Deze publicatie over 

rationalisatie door standaardisatie en normatieve regels in de bouwkunst is ook vandaag nog een 

standaardwerk binnen de rationeel technische ontwikkeling van de modernistische architectuur. In de 

inhoudstafel vinden we zowel modellen voor theaters en musea als voor zwembaden en installaties voor dieren.  

  Zeventig jaar later is dit wonderlijke boekwerk aan zijn vijfendertigste editie toe. Door zijn duidelijke 

conceptie en zijn rationeel opzet, zijn hang naar volledigheid, zijn zowel didactisch als professioneel opzet - 

kwaliteiten die ook aan het werk van Meuris zelf kunnen worden toegeschreven – is het ondanks de ietwat 

naïeve benadering van de architectuur, vandaag nog best bruikbaar. Dat Neufert zowel medewerker was van 

Walter Gropius als van Albert Speer, plaatst zijn werk gelijktijdig in een modernistisch als in een ideologisch 

kader. De consequenties van de modernistische ideologie is nog steeds een heikel punt, dat ook Wesley Meuris 

aanbelangt en bezighoudt.  

  Neufert noemde zijn werk een doctrine die gebaseerd was op een voortdurende evolutie die ten dienste van de 

vooruitgang stond. Het is nu net deze vooruitgang die Meuris in vraag stelt. De elementen van de door Neufert 

beschreven projecten zijn, evenals bij Meuris, bewust gereduceerd tot hun essentie, geschematiseerd en 

geabstraheerd. De bedoeling van Neufert was niet om de gebruiker aan te zetten zijn modellen te kopiëren, 

maar hem te verplichten er zelf vorm en inhoud aan te geven. Op dezelfde manier verplicht ook Meuris ons om 

aan zijn werk betekenis te geven. Zijn meest recente tekeningen wijzen in de richting van een taxonomie van de 

architectuur. Na de classificatie van de dieren, wat eigenlijk al een classificatie van hun habitat was, buigt 
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Wesley Meuris zich nu over de classificatie van de architectuur. De wetenschap van het indelen, verzamelen, 

archiveren, klasseren en coderen vergt dan ook enige verbeeldingskracht.  

  Zowel dierentuinen als musea maken deel uit van de ‘spektakelmaatschappij’ en de ‘ontspanningsindustrie’. 

Hun vormgeving sluit aan bij de ‘entertainment architectuur’, die Wesley Meuris in zijn recente werken op de 

korrel neemt. Met titels als The Incredible Nightlife in the Tropical Forest (Stuk, Leuven, 2007) vestigde hij reeds 

de aandacht op het spectaculaire van het exotisme. “Visit the world in one hour and observe the creatures in 

their artificial biotope”, de aankondiging van zijn World Enclosure (Graz, 2006), waarin negen verschillende 

biotopen (bergen, steppen en savanne, tropisch oerwoud, kusten, zeeën en oceanen, polaire gebieden, steden en 

randgemeenten, woestijnen en het noordelijk woud) werden samengebracht, lijkt zo uit een toeristische 

reisfolder te komen.  

  Onder de titel “We believe in our idea that an exhibition could be fun for everyone”, toonde hij onlangs in 

Antwerpen een reeks ontwerptekeningen van gebouwen met een hoog entertainmentgehalte zoals King 

Waldo’s Castle, het koninkrijk van plezier, The Golden Coat of Mail, het ultieme gokpaleis of Damoralli’s 

Bordello, een luxebordeel waar volgens de begeleidende tekst leden van het koningshuis, politici, schrijvers en 

kunstenaars vriend aan huis zijn.  

  De titel van de tentoonstelling werd ontleend aan een citaat van Walt Disney: “We believe in our idea: a family 

park where parents and children could have fun together”. Het resultaat is een virtueel pretpark voor 

volwassenen dat in bijbehorende teksten warm wordt aanbevolen. De romantische architectuur, waarvoor het 

kasteel Neuschwanstein van Ludwig II van Beieren ook hier model staat, is een gemakkelijk verkoopsargument. 

Het is hetzelfde kasteel dat Walt Disney zowel gebruikte voor het logo van zijn miljoenenbedrijf als voor het 

kasteel van de Schone Slaapster.  

  De entertainmentarchitectuur van Wesley Meuris is een gouden kooi. Met zijn ontleningen aan negentiende 

eeuwse kastelen, die op hun beurt dan weer teruggaan op middeleeuwse burchten met kantelen, slotgrachten 

en ophaalbruggen, evoceert hij onneembare vestingen waarin we ons tegen de gevaren van de boze 

buitenwereld beschermd voelen. Zijn ‘ideale’ architectuur is allesbehalve ideaal. Zijn entertainmentarchitectuur 

heeft dezelfde ambiguïteit als de dierentuin. We sluiten dieren op omdat we van ze houden, om de soort te 

beschermen en ze in stand te houden. Maar ook om ons te vermaken. Evenals de dierentuin is de 

entertainmentarchitectuur van Wesley Meuris tegelijk pretpark en Aards paradijs, maar ook getto en 

gevangenis. Het is een onuitgesproken compromis tussen de absolute vrijheid en de vrijheden die we moeten 

opgeven om ze in stand te houden. 

	  


