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Vreemde lichamen, aarzeling en poreuze grenzen. 
 
Enkele maanden na zijn solotentoonstelling bij P////AKT, spreek ik Rein Dufait. Ik had 
hem graag al eerder gesproken en ook was ik hem graag gaan opzoeken in zijn 
studio aan zee in Oostende. Maar de tijd had andere plannen en liet zich niet zo 
gemakkelijk leiden. Ik stelde me een romantisch atelier voor, een ogenschijnlijke 
chaos die toch precies georganiseerd zou zijn, waar materialen, werkprocessen en 
inspiratiebronnen in elkaar overvloeien. Een ruim atelier, maar ook een beetje 
tochtig, waardoor je de zeelucht ruikt en proeft. In plaats van dat geprojecteerde 
beeld, drink ik een blockbuster-koffie op het centraal station van Amsterdam, in de 
drukte en tussen de toeristen. Met mijn naam op het bekertje ben ik een boom 
geworden.  
 
 
Aan de telefoon vertelt Rein over zijn net afgeronde collages van wat hij noemt 
“binnenstebuiten geplooide stenen”. De precies en toch speels gecomponeerde 
constellaties van lijnen en kleurvlakken zijn als een blauwdruk en landschap 
tegelijkertijd. De felle kleuren staan in contrast met het overwegend aardse 
kleurenpallet van de sculpturen die hij bij P////AKT toonde. Hij werkte een jaar lang op 
het strand van Oostende. Van de nood – het gebrek aan een ruime studio – maakte 
hij een deugd. Hij sleepte plastic mallen over het strand en zag hoe deze zich 
langzaam vulden, hoe de zandmassa tegen de plastic begrenzing aanstuwde. De 
transparante – kleurloze mal – maakte die spanning duidelijk zichtbaar en het zand 
tot een indrukwekkende massa. “Ik verdroeg toen geen kleur”, vertelt Rein. “De 
ruimte van de zee en het strand zijn zo overweldigend dat kleur in die omgeving 
geen betekenis kan hebben. Welke kleur kun je toevoegen aan de natuur, waarin 
alles besloten ligt?”	
 
 
 
 
 
Elpha uit 2017 is een werk dat voortkomt uit dit ‘strandonderzoek’. Het is een 
plexiglasbehuizing, tegelijkertijd een vitrine en mal, waarvan bovenaf een cement 
sculptuur organisch naar binnen lijkt te zijn gegroeid. De zandresten aan de 
binnenkant van het perspex zijn als een herinnering aan het maakproces. De 
spanning tussen de binnen- en buitenkant lijkt het potentieel van de materie te 
onthullen. Voor P////AKT maakte hij een vervolgstap met Corpora aliena – variant I 
met rood en Corpora aliena – variant II. Hier functioneerde de tentoonstellingsruimte 
als tijdelijk atelier. Op twee speciaal gemaakte tafels stortte hij drie ton zand uit dat 
als mal diende om cement in te gieten. Al gietend en gravend vormt hij de materie. 
Hij bedenkt de stappen deels van tevoren: “wat mag wel en wat mag niet”. Na het 



graven volgt het assembleren, zonder die laatste stap is er geen sculptuur. “Dan 
wordt er weer weggehaald, bij elkaar gebracht, en zijn er nieuwe 'regels' mogelijk, 
zoals twee delen tegen elkaar laten leunen, wat je niet op die manier kan gieten.” 
Rein legt de materie zijn wil op, maar de materie op zijn beurt, beïnvloedt ook hem en 
het mogelijke eindresultaat. Dat organische karakter is zichtbaar in de uiteindelijke 
sculpturen: soms levert het als een tweestrijd spanning op, op weer andere 
momenten wordt het juist weer een vloeiend geheel. Het resultaat is als een skelet 
van losse elementen, botten, de verbindingselementen zijn hier en daar zichtbaar, 
een hand verschijnt, dan weer vallen vingertoppen op. De stapelingen leunen fragiel 
tegen elkaar aan, solide en kwetsbaar, zacht en zwaar. 	
 
 
Wanneer Rein spreekt over het ontstaan en het vormen van zijn beelden, de arbeid 
die eraan te pas komt, maar ook het werken met het materiaal, spreekt hij aarzelend, 
zoekend naar de juiste woorden die het proces precies vatten. Het doet denken aan 
wat Maaike Lauwaert naar aanleiding van een interview met Joseph Vogl omschreef 
als een analytische aarzeling:  
 
 
 
Net als de aarzeling kan kunst een tussenruimte creëren die zich bevindt tussen 
het handelen en het niet-handelen, die een tegengebaar belichaamt in het aanzicht 
van consequentiezucht en een toenemende hang naar slagvaardigheid. Kunst kan, 
evenals het aarzelen, ons voeren ‘tot aan de rand van een wereld die aan het 
ontstaan is en over wiens mogelijk verloop en toekomst nog geen beslissing 
genomen is.1	
 
Reins formuleringen draaien om de klassieke probleemstellingen van het kunstwerk: 
vragen naar compositie, textuur, vorm, volume, massa, kleur, beweging en licht. Niet 
alleen zijn corpora aliena ook zijn collages kunnen worden gelezen als verschillende 
antwoorden op een vloeiend verhaal van probleemstellingen. Telkens terugkerend 
naar het potentieel van de materie vindt hij andere uitingen. Het lijkt hier niet de 
vervolmaking te zijn die centraal staat, maar een constante staat van het worden, 
waarin die klassieke elementen telkens anders uit de balans komen. Het is niet de 
twijfel van besluiteloosheid, maar een actief gebaar van het in twijfel trekken van het 
proces van maken. De grenzen tussen het onderscheid in maken en ontstaan, het 
maak- en groeiproces, worden poreus. Het beton vormt, de hand groeit. Waar 
Brancusi’s La Muse Endormie elk moment kan worden wakker gekust, zijn Reins 
objecten reeds uit levende materie met een eigen wil voortgekomen. 	
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Corpus Alienum is letterlijk vertaald een ‘vreemd lichaam’, een term die voortkomt uit 
de geneeskunde en verwijst naar een voorwerp in het lichaam dat daar 
oorspronkelijk niet thuishoort. Het zijn objecten die per ongeluk of expres zijn 
ingeslikt of ingestoken, een splinter bijvoorbeeld. Maar ook inwendige prothesen zijn 
volgens deze definitie vreemde lichamen. Net zoals men onwelkome voorwerpen in 
een machine deze beschrijving geeft, denk bijvoorbeeld aan vogels in een 
vliegtuigmotor of vissen in pomp. Voor Reins sculpturen is het echter niet duidelijk 
welk onderdeel de vreemdeling is. Is het de kunstenaar die de natuurlijke materie zijn 
wil oplegt het vreemde lichaam? Is het uiteindelijke resultaat een vreemd lichaam, 
waarin je een skelet kunt herkennen, een compositie van uitvergrote vingerkootjes? 
Of is de materie zelf het vreemde lichaam? Het spanningsveld tussen cultuur en 
natuur wordt geëvenaard in het spanningsveld tussen het ontstaan en het vormen 
van de materie. Die tegenstellingen roepen vragen op over wat Jane Bennett Vibrant 
Matter noemde. Agency, zo beargumenteerd Bennett, ligt niet uitsluitend bij de mens. 	
Zij gaat in tegen het idee dat de dingen, materie, het levenloze slechts de 
achtergrond vormen voor ons handelen. Het gaat in tegenstelling juist om het 
erkennen en herkennen van de actieve participatie van non-human/niet-menselijke 
krachten in het vormen van de werkelijkheid.  
 
 
	


