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De overstap van geneeskunde
naar kunst
In de Nationale 8 Gallery in Dilbeek loopt een
solotentoonstelling van Lies Caeyers, een jongedame die met
succes de overstap maakte van geneeskundestudies naar de
kunst. De medische link is tastbaar aanwezig in haar werk
waarin het conceptuele hand in hand gaat met ambacht en
techniek in de beheersing van telkens verschillende
materialen.
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Tussen kunst
en wetenschap

L

ies Caeyers is opgenomen in het heel
interessante boek OVERLAP. The No Man’s
Land between Art & Science. Daarin wordt het
werk besproken van 52 artiesten die in België
gevestigd zijn. Caeyers figureert er naast
kunstenaars als Wim Delvoye, Anne-Mie Van
Kerckhoven, Peter De Cupere, Ria Pacquée,
Gijs Van Vaerenbergh en vele anderen. Het
boek werd gerealiseerd door de werkgroep Art
& Science van de Young Academy of Flanders,
een interdisciplinaire en interuniversitaire
ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers
en -kunstenaars met een eigen kijk op
wetenschap, maatschappij, kunst en beleid.

>> Marjan Doom & Nele Wynants (red.),
OVERLAP. The No Man’s Land between Art
& Science, Uitg. KOMMA, Den Haag, 2020.
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an traditionele olieverftechnieken uit de tijd van Jan
Van Eyck tot gips, kunststof
en miniatuurkabinetten met
‘objets trouvés’ waaronder vaak medische
instrumenten: door tegenstrijdige elementen te combineren creëert Lies Caeyers
telkens een spanningsveld waaruit – voor

Vanitas,
2008

elk wat wils - betekenissen
kunnen worden gedistilleerd. Voor elke reeks kunstwerken moet de kunstenares
zichzelf heruitvinden, zodat
ze niet in één hok te plaatsen is.
Haar voorliefde gaat naar het
combineren van traditionele
ambachtelijke technieken met
hoogstaande technologische
toepassingen, waardoor niet
alleen de kunstenares maar ook de
toeschouwer telkens een knopje
moet omdraaien.

Lies Caeyers: een fascinatie voor de
esthetiek van de medische wetenschappen.

Eyckiaans experiment
Op de tentoonstelling is onder
meer werk te zien van haar
Eyckiaans experiment Als ich Can, eerder tentoongesteld in de SintBaafskathedraal, samen met werk van Kris
Martin en Sophie Kuijken, naar aanleiding
van de onthulling van het gerestaureerde
Lam Gods. Microscopische afbeeldingen
van zaden van planten die afgebeeld zijn
op Van Eycks meesterwerk, werden gerealiseerd met moderne SEM-technologie
(Scanning Electron Microscopy) door het
Department of Solid State Sciences van de
UGent, en vervolgens door de kunstenares

bewerkt met verschillende lagen
olieverf volgens de technieken van Van Eyck. Net als
Van Eyck wil Caeyers
bestaande technieken combineren met nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Medische kabinetten
Heel opvallend op de tentoonstelling
zijn de miniatuurinstallaties, zogeheten
kabinetten, waarin Lies Caeyers allerlei
objets trouvés bewerkt en combineert met

objecten die vaak rechtstreeks uit het
medische kabinet komen. Deze werken
bestaan zowel in reële driedimensionale
vorm als miniatuurkabinetten achter glas,
als in printvorm op verschillende formaten. De link met de wereld van de
wetenschap en vooral de geneeskunde is
heel opvallend aanwezig in haar werk.
“Ik ben altijd erg gefascineerd geweest
door de opbouw en de werking van het
menselijke lichaam en meer in het algemeen ook de esthetiek van de medische
wetenschappen”, vertelt Lies Caeyers.
“De wetenschapsvakken in het middelbaar lagen me ook goed, en mijn moeder
schreef me, in navolging van mijn oudere
zus, in voor het toelatingsexamen geneeskunde. Het was gewoon bedoeld als een
leuke uitdaging maar buiten alle verwachtingen in slaagde ik en zo kwam ik als een
beetje een outsider in dat eerste jaar in
Leuven terecht.”
Dat feest ging echter niet door. “Het
werd mij snel duidelijk dat deze studie
toch niet de juiste keuze was. Het parcours in mijn verdere leven zou me weinig
ruimte laten om me ook op artistiek vlak
verder te kunnen ontwikkelen en
ook met mijn handen te kunnen
werken. Wat ik als een groot
gemis zou ervaren.” En zo stapte
Lies Caeyers over naar Sint Lucas
Antwerpen waar ze koos voor de
richting ‘kunst - lichaam - object’.
Een kunstenares om te volgen.
Henk Van Nieuwenhove
>> Lies Caeyers, tot 27 februari in
Nationale 8 Gallery, Ninoofse
steenweg 252, Dilbeek. Open
van woensdag t/m zaterdag,
van 11u tot 18u. www.
nationale8gallery.be – www.
liescaeyers.com
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Le jeu des nains jaunes I, 2008.
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