
Interview 
 
Nav Haq in gesprek met Jos de Gruyter & Harald Thys 
 
Jullie werk, en met name jullie video’s, lijken visueel te refereren aan een brede waaier 
van beeldcultuur – alles gaande van de stugheid binnen de stukken van Samuel Beckett 
tot eigen gesponnen charme en nostalgie van kindertelevisie. Kunnen jullie iets vertellen 
over jullie inspiratiebronnen? 
 
Harald: Er is die scène, de laatste scène uit Händler der vier Jahreszeiten van Fassbinder waarin 
de hoofdpersoon Hans Epp in een bar aan het hoofd van een tafel zit, omringd door een aantal 
‘vrienden’ en zijn echtgenote mevrouw Epp. Na het drinken van 20 schnaps legt hij het loodje 
met zijn hoofd op de tafel. Het is een uiterst Duitse scène en de monoloog die Hans Epp hierin 
houdt, werkt al 25 jaar als een mantra voor ons. Tijdens saaie reizen naar Duitsland en Frankrijk 
ontmoeten we in afgelegen stadjes ook altijd figuranten (mensen, architectuur of poppen) 
waardoor we geobsedeerd en getraumatiseerd raken en die we langzaam ontwikkelen tot 
personages. Je weet dat deze figuren of vreemde situaties nooit uit je hoofd zullen verdwijnen. 
Zo is er bijvoorbeeld Aline, een vrouw van in de veertig die in La Louvière woont. Ze is 
geobsedeerd door een vies scampirecept. En ze is ook heel actief in een Waalse club voor 
swingers. In een oud restaurant in Berchtesgaden werkt dan weer een heel brute ober die 
slechts één ding zegt: “So ist Das.” (Zo is dat). Er zijn twee jonge moordenaars in een buitenwijk 
van Antwerpen die opgepakt worden en die door de politie gedwongen worden tot de 
reconstructie van de moord die ze pleegden in de bosjes bij de snelweg – maar het lukt hen niet 
omdat ze de slappe lach hebben. En er is de plaats Velden in de provincie Karinthië in Oostenrijk. 
Het is een klein dorp vlakbij een groot meer. De architectuur van de huizen is deels traditioneel 
Oostenrijks en deels hedendaags minimalistisch. De inwoners van de huizen zijn verveeld en 
gehoorzaam. Elke dag van het jaar gaan ze om negen uur in de avond in één grote groep naar het 
meer toe om te ‘genieten’ van een spektakel van licht, water en muziek met gigantische 
videoprojecties op fonteinen van Pavarotti en Oostenrijkse orkesten die Strauss spelen. 
 
Jos: Er was in de jaren 70 een vreemde en griezelige kinderserie op de Vlaamse televisie: “Van 
Den Vos Reynaerde” (gebaseerd op het 13de eeuwse verhaal). Het was een soort mix tussen live 
poppentheater en tekenfilm. Het was gefilmd in zwart-wit met heel oude camera’s en het beeld 
was gelijkaardig met de televisiebeelden van de eerste man op de maan. Heel vaag. Het zag er 
een beetje uit als een koortsige droom. Die beelden komen telkens terug. Er zijn ook heel wat 
winkels die ons inspireren: meubelwinkels, crea winkels en folklore musea in Frankrijk en 
Duitsland. 
 
Ik ben heel benieuwd hoe jullie nu precies samenwerken. Werken jullie volgens een 
speciaal proces en is dat in de loop van de tijd veranderd? 
 
Harald: Het is nog altijd ongeveer hetzelfde proces. Lang kijken, lijden, een grote portie angst en 
opwinding en dan langzaam het plan uitvoeren. 
Jos: Dat is geheim! Een werk start meestal met het eens zijn over een bepaalde sfeer in een 
situatie of een personage of een scene in een film. Dan maken we maquettes tot er iets 
tevoorschijn komt. We discussiëren niet veel. Autoritten zijn heel belangrijk in ons werk om in 
een soort van trance te komen. 
 
 
Mij interesseren de karakters die jullie portretteren – mensen waarop binnen de 
samenleving neergekeken wordt. Vaak ook, zoals bijvoorbeeld in Ten Weyngaert, Der 
Schlamm von Branst en The Frigate worden ze opgevoerd in plekken die speciaal bedoeld 
zijn om aan sociale of artistieke activiteiten deel te nemen, zoals gemeenschapscentra. 



Kunnen jullie iets vertellen over jullie personages en over de plekken die jullie 
verbeelden? 
 
Harald: Die gemeenschapscentra zijn zoals kleine, artificiële, samengeperste kopieën van een 
niet bestaande ideale samenleving buiten dat soort gebouwen. Ze bieden activiteiten aan die 
zogezegd helpen om deze utopische buitenwereld te behouden en te optimaliseren. Binnen deze 
centra kan men zijn vaardigheden als kunstenaar of sportman of kok verbeteren. Maar in feite 
zijn ze helemaal niet gefocust op individuele ontplooiing maar juist op de groepsgeest en geven 
ze de illusie van creativiteit. Wij zijn geïnteresseerd in die groepen op de dool en in de trieste 
menselijke aspecten die erachter schuilgaan zoals depressie, autisme, machtsspelletjes, 
psychose, seksuele spanningen en idolatrie. Deze activiteiten worden georganiseerd door een 
bureaucratisch apparaat met dezelfde karakteristieken. De combinatie van deze groepen binnen 
deze zelf gecreëerde, afgescheiden omgeving leidt tot een implosie van de menselijke wil. 
Tegelijk opent dit soort, in depressie en autisme vertaalde, gebrek aan menselijke wil een 
prachtige, stille en passieve wereld die uiteindelijk veel sterker is. 
 
Vaak werken de kunstwerken non-verbaal. Emoties worden op een andere manier dan 
door middel van woorden uitgedrukt. Wat voor effect heeft dat op de werken? 
 
Harald: Als we een close-up van een gezicht of van een object filmen is er altijd die stilte die er 
omheen groeit en die eigen wordt aan de persoon of het object. Daarom is het filmen voor ons 
ook zo vermoeiend. Alles is stil en staat onder hoge spanning. Het is een soort aura dat zich 
ontwikkelt en dat tastbaarder wordt dan het gegeven zelf. De acties worden dus bijna zoals 
rituelen die de personages moeten uitvoeren. Zo’n stil ritueel kan soms onderbroken worden 
door een uitbarsting van oergeluiden. Door het gebrek aan geluid wordt het innerlijke leven van 
de personages wel complexer – een beetje zoals in de dierenwereld. Zoals in de film Au hasard 
Balthazar van Robert Bresson waarin de ezel Balthazar voorgesteld wordt aan andere dieren die 
in het circus moeten optreden: de aap, de olifant en de tijger. Tussen de dieren vindt een lange, 
stille uitwisseling van blikken plaats met een hoger enigmatisch gehalte dan de verbale 
brutaliteit van de mensen. 
 
Jos: Ik denk dat het je in een soort trance kan brengen. Het gegeven dat je echt gewaar wordt dat 
je aan het kijken bent, opent op een bepaalde manier je brein. Ik zag ooit een tentoonstelling met 
gravures van Callot. Je moest de tentoonstelling bezoeken met een vergrootglas omdat de 
prenten heel klein waren. Je moest echt moeite doen om te kijken, maar eens je dat deed, kwam 
je in een heel nieuw universum in een andere tijd. 
 
Poppen en mannequins duiken ondertussen regelmatig op in jullie werk en zullen 
prominent aanwezig zijn in OPTIMUNDUS. Wat trekt jullie daar zo in aan? 
 
Harald: Misschien de zoektocht naar het niets. Het begon toen we onze ‘echte’ acteurs op zo’n 
mechanische manier begonnen te regisseren dat de volgende stap – met poppen werken – daar 
logisch uit voortvloeide. We houden erg van het soort privémusea waar poppen een rol 
vertolken. Meestal is er iets mis met de houding van de ledematen van die poppen. Ze zijn 
aseksueel en hangen min of meer op de machines die ze moeten bedienen. Als je een pop op een 
stoel of in een bed zet of hem als een andere pop vermomd gebeurt er niks. De situatie wordt 
dan gênant en saai. Het vraagt veel discipline van ons en vaak moeten we lange pauzes nemen 
met andere mensen opdat we ons daarna weer op de poppen kunnen concentreren.  
Jos: We zijn een paar jaar geleden begonnen met poppen te maken. Voordien werkten we in 
enkele video’s met opgezette dieren, maar poppen of robots staan dichter bij het menselijk 
lichaam. Ook de styrofoam koppen, die gemakkelijk te verkrijgen zijn, zijn fijn om mee te werken 
omdat je hen elke expressie kan geven die je wilt door er wat haar op te plakken, te schilderen of 
te manipuleren hoe je wil. Bij de personages in Das Loch, de eerste film waarvan de cast volledig 
bestond uit poppen, konden we heel ver gaan in het fysiek creëren van de “acteurs”, wat de film 



naar mijn mening een extra laag geeft. Ook de kennis dat een pop in feite een eeuwig leven heeft, 
is heel inspirerend voor mij. Binnen 200 jaar kunnen mensen nog steeds naar het beeld van 
Ricco en Rocco gaan of bidden naast het dode lichaam van Johannes de schilder.  
 
Over de tentoonstelling in het M HKA dan, OPTIMUNDUS. Wat voor soort ervaring mag het 
publiek verwachten? 
 
Harald: Als we een tentoonstelling ontwikkelen of een kunstwerk, houden we van in het begin 
rekening met het publiek. Neem de tentoonstelling Projekt 13 die we voor Kunsthalle Basel 
maakten. Daar stelden we ons voor dat er vooral hoogopgeleide Zwitserse bezoekers tussen de 
500 met potlood gemaakte tekeningen zouden lopen. De combinatie van vakkundigheid en 
gevoel voor traditie die eigen is aan deze bezoekers, hielpen ons om de 500 tekeningen te 
maken. De tentoonstelling was wit en er was in feite weinig te zien (omdat het te wit was). De 
bezoekers werden op een heel beschaafde manier afgestraft. En voor de tentoonstelling met 
François Curlet in Le Plateau in Parijs lieten we alles grijs schilderen: de objecten die 
tentoongesteld werden, de plinten en zelfs de ramen. Het voelde alsof je een stil ruimteschip uit 
de verre toekomst binnenkwam. Voor het M HKA voorvoelen we een soort lege stilte. Een 
confrontatie tussen de blikken van de elementen in de tentoonstelling en de blikken van de 
bezoekers. Als het museum ’s avonds gesloten is, blijven de elementen met elkaar in contact 
staan. 
 
Jos: Het is de eerste keer dat we zoveel werk bijeenbrengen. Alle werken maken deel uit van de 
OPTIMUNDUS. Het zal een tentoonstelling zijn waarin wij afwezig zijn. De OPTIMUNDUS is 
gecreëerd door een anonieme kracht. Deze kracht kan vergeleken worden met een soort 
superbrein. Wij als kunstenaars zijn slechts nederige slaven van dat brein. We doen alles dat in 
onze macht ligt om het brein te gehoorzamen. We zullen ons best doen om de mensen van 
Antwerpen en omstreken een glimp te laten opvangen van de OPTIMUNDUS. Als we een fout 
maken, zullen we streng gestraft worden en het wellicht niet overleven. Maar de straf voor het 
publiek zal in elk geval nog strenger zijn.  
 


