
NEDERLANDS

In Falling, lovely and beautiful vloeien klank en poëzie samen in een met persoonlijke, 
historische en culturele referenties gevulde installatie van Latifa Echakhch (1974, woont in Fully, 
Zwitserland). De Frans-Marokkaanse kunstenaar maakte deze reeks nieuwe werken voor de 
ruimtes van KIOSK. Zowel de bronzen klokken en de inkttekeningen als het videowerk maken 
objecten, composities en teksten los van hun oorspronkelijke context om plaats te maken voor 
nieuwe interpretaties, een werkwijze die eigen is aan de praktijk van Echakhch. Vanuit het 
verlangen om bepaalde vooroordelen, contradicties en stereotypes uit onze maatschappij te 
counteren, isoleert en bevraagt ze materialen die daar symbool voor staan. Door het materiaal 
vervolgens te verplaatsen naar een nieuwe drager of ruimte ontstaat het potentieel om nieuwe 
betekenissen of onverwachte kenmerken te zien vrijkomen.

Voor dit proces van appropriatie en re-presentatie put Echakhch uit haar persoonlijke 
herinnering, onze gedeelde geschiedenis en cultureel erfgoed zoals literatuur, filosofie en muziek. 
Zo refereert de titel van de tentoonstelling vrijelijk aan de songtekst van Nick Caves ‘As I sat 
sadly by her side’. 

Onder de centrale koepel liggen enkele monumentale bronzen klokken die normaal hoog in een 
klokkentoren hangen, maar hier in stukken uiteen zijn gevallen. Iedere klok is authentiek, draagt 
een eigen geschiedenis met zich mee en luidde een andere toon. Samen vormen ze de geheel per 
toeval ontstane toonladder Forever Mi, Forever Fa, Forever Sol en Forever Si b (2018). 

Terwijl de uiteengevallen klokken eerst en vooral de stilte benadrukken in de vorm van gedempte 
noten, weerklinken vanuit de zijruimte pianonoten te midden van of afgewisseld door een 
gewelddadig lawaai. Voor het videowerk Partition pour Mains et Masse (2018) trekt Echakhch 
simultaan een daad van creatie en van destructie op gang: terwijl de pianist het klavier bespeelt, 
wordt het instrument steeds dieper in het hart geraakt met een sloophamer. Bij iedere nieuwe 
slag wordt de anders zo voorspelbare melodie een fractie abstracter, immateriëler.

Op een gelijkaardige deconstruerende manier gaat Echakhch verschillende Arabische poëtische 
teksten te lijf in de serie tekeningen Noises and missing words (2018) in de kabinetruimtes. 
Van de oorspronkelijke poëzie blijven in haar met inkt getekende ‘transcripties’ enkel de 
zogenaamde ‘hulptekens’ staan. Het Arabische schrift kent 28 letters en hiermee worden enkel de 
medeklinkers en lange klinkers geschreven, de korte klinkers worden aangegeven door middel 
van deze hulptekens boven of onder de medeklinkers. Binnen deze specifieke literaire context 
zijn het normaal gezien net deze tekens die als verbindende klanken de betekenis meegeven van 
een zin, het gedicht. Maar hier blijven de vellen krantenpapier grotendeels oningevuld. Er resten 
enkel nog de onleesbare bijklanken. De tekst wordt met andere woorden een abstracte tekening 
die een volledig nieuwe lezing in zich draagt. 

In deze tentoonstelling vormt niet de letterlijke, originele tekst de context van dit werk, maar de 
omringende werken. Samen vormen ze een soort van ruis die, afhankelijk van waar en wanneer je 
in de ruimte staat, leest als een abstracte partituur van genoteerd geluid, een klinkende stilte of 
een bij momenten bijna harmonisch kabaal. Overal lijken tonen, klanken, (letter)tekens of 
toetsen te ontbreken. De oorspronkelijke constructies haperen en de gaten dienen met 
verbeelding te worden opgevuld. Uit deze gebroken, onleesbare en overstemde reeks fragmenten 
ontstaat de nieuwe compositie Falling, lovely and beautiful.
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Tentoongestelde werken
(per kamer)

LATIFA ECHAKHCH
Falling, lovely and beautiful

KAMER A, C & D

Noises and missing words
2018
Serie van 10 tekeningen
Inkt op blanco krantenpapier
45 x 61 cm (elk) 

KAMER B
(van groot naar klein)

Forever Si b (2+35)
2018
Brons
Variabele afmetingen

Forever Mi (3+35)
2018
Brons
Variabele afmetingen

Forever Sol (3+50)
2018
Brons
Variabele afmetingen 

Forever Fa
2018
Brons
Variabele afmetingen

KAMER E

Partition pour Mains et Masse
2018
Full HD video, geluid
Met dank aan: John McGhee (compositie en interpretatie) 
en Sylvain Croci-Torti (sloophamer)
 15’17’’
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