
Bitter Beauty 

 

Bij het opzoeken van Bitter Beauty op het wereldwijde web botste ik al snel op deze definitie: 

Iemand die obsessief bezig is mijn het ontwikkelen van zijn of haar fysieke verschijning tot een 
onmogelijke standaard van menselijke schoonheid en perfectie, maar toch onzeker blijft en daardoor 
onaangenaam gezelschap is.  

Manieren om dit te bereiken kunnen extreme diëten zijn, doorgedreven training, cosmetische 
chirurgie, maar natuurlijk ook hekserij, de boze stiefmoeder in Sneeuwwitje indachtig. Wees gerust, 
u zal hier geen schalen met rode appels aantreffen.  

Ik vond het alvast een fascinerende definitie. Ze stelt de vraag of deze werken te hard hun best 
doen? Willen ze te mooi zijn, op het onaangename af? Of willen ze eerder verleiden om na het 
verleiden te verrassen, te doen nadenken, weerhaakjes te tonen? 

Bitter Beauty toont werk van twee artiesten, Peggy Wauters en Johan Van Geert. Een grote 
verbindende factor bij deze tentoonstelling is het materiaal waaruit de werken gemaakt zijn, 
porselein. Nochtans hangt Peggy haar werk niet samen met een bepaald materiaal, eerder met een 
thema, waarin ze in verschillende materialen dat thema verkent. Op dit moment is dat het Vanitas-
thema. De vergankelijkheid die toont zich in grote en grootse bloemensculpturen, in de traditie van 
de vanitasschilderijen uit de 17e eeuw, hier weliswaar in limoges porselein. Dat geeft hen een heel 
andere tactiliteit. Door het gebruik van porselein komt er een extra dimensie bij. Porselein is 
bijzonder stevig en kan moeiteloos de tand des tijds doorstaan, maar heeft ook een grote broosheid. 
Een foute duw, een onnadenkende tik en het werk is letterlijk vergaan.  

In de werken van Peggy Wauyters bij Bitter Beauty vallen de vlezige bloemen op. Peggy maakt hen 
op het punt waar ze bijna kantelen naar verval, ze zijn uitbundig, ze bloeien uitnodigend, maar ze zijn 
ook gevangen in dit precieze moment en in de kleur van het porselein, zwart of wit.  

In veel van de werken zijn er verrassingen geplaatst, weerhaakjes, het bittere rand. Alhoewel. Soms 
zijn de details openlijk erotisch, als de bloemenkelken en stampers dat al niet waren, soms grappig, 
soms zeer subtiel. De grote ensembles zijn als puzzels waarin je altijd weer een ander detail kan 
bestuderen. Ook daarmee plaatst Peggy Wauters zich in de eeuwenlange traditie, waar ze haar eigen 
touch en twist aan geeft.  

In de 17e eeuwse vanitasschilderijen komt, naast bloemen, het doodshoofd heel vaak terug als 
motief. Dat brengt ons naadloos bij het werk van Johan Van Geert. Hij toont in Bitter Beauty de 
overgang tussen twee thema’s die hij verkent. Het bidet is een vorm waar hij al een tijd mee aan de 
slag is. In enkele van de werken verkent hij deze vorm in al zijn aspecten, zowel in wit porselein als in 
kleurrijk beschilderde vormen. Daarnaast kan je niet naast de doodshoofden kijken.  

Waarom een bidt en een doodshoofd, vraagt u zich af? De fascinatie voor het bidet begon een vijftal 
jaren geleden. Toen kocht Johan Van Geert een 19de-eeuwse houten stoel met draagbare bidet. Op 
hetzelfde moment werd Donald Trump verkozen als president van de Verenigde Staten van Amerika. 
Het bidet werd voor Johan de vorm waarin hij de shit die Trump uitkraamde en die ons overspoelde, 
te kanaliseren. Hij speelt met de vorm, vervormt hem, gebruikt hem als canvas. In enkele 
overgangswerken combineert hij het bidet met de doodshoofden. Hij verguldt er de shit die over ons 



heen komt, toont de leugens en het ongemak, maar ook de drang naar protserige rijkdom die 
mannen als Trump en Poetin graag etaleren.  

De bidets verzamelen, zoals de naam van de werken al meegeven, alle shit van de wereld. Vandaar 
was het voor Johan Van Geert een kleine stap naar het doodshoofd, dat alle shit in ons hoofd 
verzamelt. In deze werken staat de shit ook voor alles wat ons als mens overkomt, wat ons verbaast, 
wat ons verontwaardigt. Alles waar we geen vat op hebben, maar wat wel een gigantische impact 
kan hebben. Deze shit durft het doodshoofd al eens vervormen, vreemde kleuren doen krijgen of 
uitstulpingen. Het doodshoofd durft het gaan lijken op de shit die mensen met zich meeslepen of, 
natuurlijk, de shit die ze durven uitkramen of denken.  

Het bidet en het doodshoofd zijn daarnaast zijn ook gewoon twee heel krachtige vormen, waar Johan 
Van Geert bij de kijken een hoop associaties mee oproept. Het materiaal, de kleuren, het goud en 
zilver en natuurlijk de vormen verleiden, ze zijn vaak grappig en speels, waardoor je er als kijken 
makkelijk een connectie mee maakt. De naam van het werk komt daardoor soms extra binnen en 
zorgt voor een moment van nadenken, van bezinning.  

Laat je dus verleiden door de werken hier in de galerij. En bekijk het scherpe randje, het stukje dat 
doet nadenken en geniet ervan. Ik wens jullie veel kijkplezier met het werk van Peggy Wauters en 
Johan Van Geert. 
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