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schroeide waarheden die post-alles, maar pro-
niets is. Dat is de ethiek waarmee je het vandaag 
de dag kunt doen. Een fundamenteel lege.
 En dit is ook meteen de gedachte die op-
borrelt wanneer je kijkt naar het beeld dat zich 
uitkristalliseert tijdens iiii. Danseres nummer 1, 
danseres nummer 2 en danseres nummer 3 
krijgen gezelschap van danseres nummer 4. De 
vier maken voor de zoveelste keer hun pirouette 
en gaan ondersteboven hangen. Hun schadu-
wen tegen de wand lijken wel uitgemergelde 
schimmen. De mooie poppenkast is omgeturnd 
tot fabrieksband. Metafysisch geïnspireerde 
schoonheid is vervangen door bandwerk zon-
der duidelijke richting, zonder begin en einde. 
Voor ons bungelen lege hulzen die nog wel 

letterlijk, maar niet meer figuurlijk naar een 
hoger niveau getild kunnen worden. 
 Dat is de metamorfose die zich voltrekt 
doorheen de installatie. Van mooie koker naar 
bloedeloos karkas. Het laatste doorslagje iiii 
ziet er nog altijd mooi uit, maar het is een stil-
leven van afgestorven schoonheid. Nog altijd 
voel je een ontroering die pijn doet. Die wee-
moed stamt echter niet van de aanblik van iets 
subliems, zoals bij de eerste slingerbeweging 
het geval is. Ze ontpopt uit het inzicht dat je 
dat subliem mooie gaandeweg uit het oog hebt 
verloren. Dat is het klokhuis van i/ii/iii/iiii. De 
rode draden van gratie, het gevecht tussen mens 
en machine en het uithollen van de menselijke 
vorm, samengebonden in een dramaturgie van 

ontsluiering, wikkelen zich rond een worsteling 
die de eigenlijke kern van Verdoncks installatie 
lijkt te zijn. Wat kan de klassieke esthetica van 
het schone nog voor ons betekenen? En in welke 
gedaantes kan ze dat doen?

Requiem
Het schone heeft natuurlijk nooit opgehouden 
te bestaan. Maar binnen dit tijdsgewricht is 
ze gebanaliseerd tot een egocentrisch onder-
buikgevoel dat eerder thuishoort in de platte 
wereld van de commercie en de massamedia 
dan in die van de kunst. Schoonheid werd ont-
maskerd als een schone schijn die niet behaag-
lijk maar behaagziek is. De ontroering die ze 
opwekt behoort tot het even platte domein van 
de kitsch. Haar pijlen zijn gericht op de brave 
burger die met oogkleppen op zijn dagelijkse 
dosis escapisme tot zich neemt. 
 Nu zijn wij kunstminnaars ook weer niet 
zo geëmancipeerd van het juk van het schone 
als we zelf graag geloven. Podiumland is niet 
gespeend van makers die stiekem erg graag 
met redeverlammend moois uitpakken. Het 
verschil met bijvoorbeeld de Wayn Traubs en 
de Romeo Castellucci’s van deze wereld is dat 
Verdonck in i/ii/iii/iiii er geen twijfel over laat 
bestaan welk vlees er hier aan de haak hangt, 
en waarom. De installatie nodigt niet uit tot 
zwelgen, maar werkt als een zachte geleide 
naar een andere kijk- en denkhouding om het 
mooie mee tegemoet te treden. Ze test niet 
alleen uit welke vormen schoonheid kan aanne-
men, maar ook op welke manieren ze nog kan 
aansporen tot reflectie, en in welke mate ze nog 
in staat is om wereldlijke aanspraken te doen.
  i/ii/iii/iiii is de zwanenzang van een ideaal 
dat niet meer tot deze tijd behoort. Het schetst 
de levensloop van een idee dat versteende tot 
fossiel. Schoonheid, in de klassieke zin van het 
woord, kreeg van Verdonck met deze installa-
tie een requiem dat geen troost of verzoening 
biedt. Wat na afloop vooral blijft nahameren 
is de weemoed die ontspringt uit het besef dat 
ons iets waardevols ontglipt is. Zo gaat dat met 
verliezen. Je weet pas echt wat je had, wanneer 
je ziet dat het weg is.
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