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In deze nieuwe in-situ-installatie reist Justine Bougerol 
(°1988 in Frankrijk, woont en werkt in Brussel) naar 
de diepte van de dingen. Door een artificiële berg te 
creëren – of is het een ijsberg? – die de twee boven 
elkaar liggende ruimten van CENTRALE.lab inneemt, gaat 
de kunstenares aan de slag met het concept van het 
diorama. Ze bestudeert het dromerige en beschouwende 
vermogen dat uitgaat van een materieel beeld of, anders 
gezegd, van ingebeelde materie.

Door de behandeling van de vorm, kleur, organische 
substantie van dit miniatuurlandschap, trekt Justine 
Bougerol onze blik naar de opening, de barst, zichtbaar 
als een obscene verwonding. Zo laat ze er de intieme 
waarde van een onpeilbare diepte in weerklinken.

www.justinebougerol.com
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Kan je ons de titel van de tentoonstelling 
toelichten: Strata?
Het idee was om te werken rond de 
diepte van de materie. Ik had reeds een 
installatie gerealiseerd in de galerie 
Paris-Beijing in Parijs. Daarin liet ik achter 
een valse rots, gemaakt met een muur die 
barsten leek te vertonen, de funderingen 
zien van een kelder. Daarachter bevond 
zich een diepte, met een miniatuurwoning 
die reflecteerde in het water. Die woning 
stond symbool voor het huis waarin 
de galerie was ondergebracht. De 
bedoeling was om de galerie op een meer 
kosmologische, omvattende manier te 
beschouwen, als vanuit bovenaanzicht.
Voor de tentoonstelling Strata kreeg ik 
weer zin om te werken met materie, maar 
dan wel aan de hand van meer universele 
beelden: ik ben vertrokken van het 
diorama, omdat het landschap iedereen 
aanspreekt. In slechts enkele abstracte 
beelden is de roep, de aantrekking van 
het landschap te zien. Ik probeer deze 
terugkerende beelden te abstraheren, 
om met mijn benadering zo dicht mogelijk 
bij de materie te komen om te kunnen 
vluchten. In Strata put ik minder uit 
mijn herinnering maar meer uit mijn 
verbeelding. In een zwart gat tekent zich 
de ingang van een grot af, als een uitweg. 
Strata staat dus voor het willen 
doorzoeken van de bres, op zoek gaan 
naar het beeld vanuit de opening: reizen 
in de diepte van de dingen, de diepte 
van de materie. Het komt voort uit het 
idee van verschillende lagen, net zoals 
wanneer je door een bergtunnel rijdt: je 
dringt door in de diepte, in de materie zelf 
van de berg. Het heeft iets archaïsch, iets 
intiems, iets moederlijks. Een alkoof die 
de inhoud en het omhulsel beschermt. 
Bachelard heeft het over een intimiteit 
in de diepte van de materie, en dat is 
precies dat wat het bij mij oproept en 
wat ik wil terugvinden. Een huis roept 
die gedachte op: een thuis, intimiteit, 
de terugkeer naar iets wat we verliezen 
wanneer we opgroeien. Bonnefoy heeft 
het over La Maison Natale als het huis 
dat aan de basis van de dingen ligt – 

Interview 
Justine Bougerol
Kan je ons iets vertellen over het 
parcours dat je hebt afgelegd?
11 jaar geleden ben ik naar Brussel 
gekomen voor een opleiding scenografie. 
Na 5 jaar aan La Cambre werd ons 
gevraagd of we wilden werken voor 
een regisseur, of of we een persoonlijk 
project wilden maken. Ik heb beslist om 
te werken rond een gedicht van Yves 
Bonnefoy, La Maison Natale. In de marge 
van dit project heb ik Gaston Bachelard 
ontdekt, waar Bonnefoy overigens les bij 
liep. In het gedicht nodigt Bonnefoy de 
lezer uit om zijn huis te bezoeken, een 
huis dat door de droom gefragmenteerd 
is. Hij nodigt ons uit op een zeer 
poëtische, innerlijke reis, en om ons te 
bewegen in de door water overstroomde 
gangen. Het is dat gedicht dat mij zin 
heeft gegeven om met water te werken. 
Water is in staat om de door de droom 
verbrokkelde ruimten terug met elkaar te 
verbinden, water heeft die kracht.
Sindsdien heb ik aan verschillende 
tentoonstellingsprojecten gewerkt, altijd 
in situ. Typisch aan een in-situ-installatie 
is dat het thema maar een keer kan 
worden behandeld. Ik ging dus sowieso 
niet teruggrijpen naar La Maison natale. 
Maar ik heb beslist om het thema wel op 
andere manieren verder te onderzoeken.

Hoe ben je bij CENTRALE.lab 
terechtgekomen?
Via een projectoproep waar de 
kunstenaar Edward Liddle mij over sprak. 
Hij had er zijn werk tentoongesteld in de 
herfst van 2018. 
Mijn komst naar Brussel is gekoppeld aan 
de aantrekkingskracht die het Vlaamse 
theater op mij heeft. Vlaams theater en 
Vlaamse dans bruisen op een manier die 
ik minder terugvind in Frankrijk. Zo leerde 
ik het gezelschap Peeping Tom kennen 
waarmee ik samenwerk naast mijn 
tentoonstellingen. 



het bewuste en het onbewuste, tussen 
verlies en kindertijd.

Materie en vorm nemen een belangrijke 
plaats in in je werk. Hoe komt dit 
concreet tot uiting in je project in 
CENTRALE.lab? 
Ik vertrek vaak van de ruimte die mij wordt 
voorgesteld, en werk dan ook meestal 
in situ. Voor de oproep van CENTRALE.
lab heb ik dus voorgesteld om in situ te 
werken en heb ik mijn project aangepast 
aan de thema’s die in mij opkwamen. 
Hier zal ik voor het eerst werken met 
het diorama: een natuurlijk landschap 
dat op kunstmatige manier wordt 
gereconstrueerd. 
In mijn werk hou ik ervan om te werken 
met de thema’s van herinnering en 
wonen. Vandaar ook mijn belangstelling 
voor La Maison Natale, met de bijhorende 
verhalen over ruimten en herinneringen.
Tot vandaag werkte ik op die manier: er 
werd mij een ruimte voorgesteld met zijn 
eigenheden, en ik liet mij er vervolgens 
door inspireren. Ik breng een zekere 
ambiguïteit de ruimte binnen door 
geleidelijk, via verschillende lagen, een 
soort van scenografie, een interventie, 
een verdraaiing van de realiteit te 
integreren. Doorgaans probeer ik om iets 
ongewoons te creëren, dat niet meteen 
zichtbaar is. En het is mogelijk dat de 
bezoekers dat niet meteen merken, maar 
dat ongewone leunt aan bij hun realiteit. 
Zo kan ik bijvoorbeeld een gat maken in 
de muur, wat banaal lijkt. Maar achter 
dat gat creëer ik een tweede niveau, een 
tweede verdraaiing van de realiteit, een 
beetje zoals met een camera. Het lichaam 
kan niet meer verder, maar de blik wordt 
uitgenodigd om verder te kijken. De blik 
van de bezoeker wordt vaak omkaderd 
door een gat, een opening, iets wat 
hierdoor de rol van een camera speelt, en 
verglijdt in een “filmdecor” of een fictief 
decor. Ik vind het leuk om fictie toe te 
voegen en het is altijd de ruimte die het 
hoofdpersonage wordt van deze fictie. In 
mijn ruimten maak ik de ruimte tot mijn 
hoofdrolspeler. 

In deze tweede ruimte is er een 
aanpassing door een schaal- en 
materiewiiziging en daardoor wordt 
een zoveelste niveau bereikt. Elke 
keer probeer ik om dat niveau dichter 
te brengen bij een gefantaseerd en 
onbereikbaar “daarginds”. Het heeft iets 
sinisters, verwijst naar verlies of naar 
de terugkeer naar intimiteit, naar wat 
oorspronkelijk was. Tussen de kindertijd 
en verlies vloeien meerdere zaken samen. 
In mijn installaties tot slot, werk ik veel 
met de substantie, met de materie of 
het organische. De bespiegeling en 
verbeelding worden geactiveerd via 
de materie; met water bijvoorbeeld, 
door de weerspiegeling of trillingen, 
waardoor vormen zichtbaar worden. 
Maar de waterdruppel brengt ons terug 
naar het huidige moment en betrekt de 
toeschouwer erbij. De druppel geeft het 
water zijn eerste eigenschap als vloeistof 
terug en breekt het spiegeleffect.
Doorgaans werk ik op een zeer 
realistische wijze. In CENTRALE.lab 
daarentegen heb ik schijneffecten 
voorzien – weliswaar met de nodige 
technische ingrepen.

Je evoceert de notie van diepte, van 
lagen. Je wil onze gebruikelijke perceptie 
in vraag stellen, aan de hand van ruimten 
met verschillende dimensies. Kan de 
ruimte van CENTRALE.lab, die uit twee 
verdiepingen bestaat, hierop inspelen?
Met deze installatie wil ik graag de twee 
verdiepingen met elkaar verbinden. 
Boven zou ik graag een berg creëren 
met een opening, een barst. En beneden 
een ijsberg of een omgekeerde berg, in 
het verlengde van de berg op de begane 
grond. Ik wil de indruk wekken dat het 
plafond doorboord is en dat de twee met 
elkaar verbonden zijn. Boven zal water te 
zien zijn door de opening in deze berg, 
waarvoor ik een valse vloer zal voorzien, 
om de illusie te scheppen van een 
onbegrijpelijke diepte. Beneden zal zwart 
water stromen. 
Regen is een element dat vaak terugkeert 
in mijn installaties. Het heeft voor mij iets 



hypnotiserends, net zoals de natuur,  
het landschap. 
Ik laat mij inspireren door Gaston 
Bachelard die vaak verwijst naar de 
elementen: vuur, aarde, water en lucht, 
en hoe zij de verbeelding houvast 
geven, een aanknopingspunt voor iets 
behoorlijk contemplatiefs. Een andere 
inspiratiebron voor mij zijn de films 
van Tarkovski. Hij behandelt dezelfde 
thema’s als Bachelard maar dan op een 
esthetische en visuele manier. Hij legt 
deze link tussen materie, herinnering en 
ruimte. 
Daarom ook dat ik het heb over 
“ingebeelde materie” of over een 
“materieel beeld”, termen die door 
Bachelard worden gebruikt.

Welke boodschap wil je overbrengen aan 
de bezoekers?
Ik wil hen een uitweg voorstellen in 
deze openingen, spleten, zodat de 
verbeelding weg kan, een uitweg vindt. 
Ik neig heel erg naar het melancholische, 
op een nagenoeg lugubere, funeste en 
droevige manier. Melancholie evoceert 
een verdwijning maar ook een zekere 
welwillendheid. Die zwarte gaten, 
het neerstromende water zullen iets 
kalmerends hebben. Een dualiteit 
tussen geruststelling en melancholie, 
belichaamd door deze berg op twee 
verdiepingen.

Interview door Tania Niaselski &  
Estelle Vandeweeghe
CENTRALE for contemporary art 
Februari 2020

ARTISTIEK PARCOURS 
Justine Bougerol, beeldend kunstenares 
(Frankrijk, 1988, woont en werkt 
afwisselend in Brussel en Parijs), 
creëert installaties vanuit een uniek 
oogpunt. Haar aanpak bestaat erin om 
in de tentoonstellingsruimte een zekere 
ambiguïteit binnen te brengen en de 
bezoeker ertoe aan te zetten om zijn 
vertrouwde perceptie in vraag te stellen en 
stil te staan bij een nieuwe invulling. Het 
oog van de toeschouwer ontdekt ruimten 
met meerdere opeenvolgende niveaus die 
zich tot een fictief verhaal ontvouwen. De 
blik van de toeschouwer doorkruist alle 
niveaus waardoor hij zich losmaakt van 
het hier en nu om zich te wagen aan een 
gefantaseerd en onbereikbaar “daarginds” 
en waarbij iedereen een ruimtelijke 
nostalgie ervaart.

Justine Bougerol behaalde in 2014 een 
master scenografie aan l’École Nationale 
des Arts Visuels de La Cambre in Brussel. 
Sinds september 2019 is zij residerend 
kunstenaar in het Maison d’Art Actuel des 
Chartreux / Huis voor Hedendaagse Kunst 
Kartuizers, en dit voor een periode van drie 
jaar. 

In september vorig jaar stelt Bougerol haar 
eerste monografische tentoonstelling voor 
in MusVerre, État des lieux getiteld. Strata 
in CENTRALE.Lab is haar tweede individuele 
tentoonstelling.

Haar werk was reeds te zien op collectieve 
tentoonstellingen in galerie Eric Mouchet 
en in galerie Paris-Beijing in Parijs, evenals 
in galerie Island, galerie Nadine Feront en in 
de Hallen van Schaarbeek. Ze creëerde ook 
een in-situ-installatie op het Kikk Festival 
van Namen in 2018.

Volledig cv van de kunstenares
www.justinebougerol.com/a-propos



CENTRALE
for contemporary art

lab
Dit lab stelt sinds oktober 2015 een 
ruimte ter beschikking op het Sint-
Katelijneplein nr. 16 voor de laureaten 
van een jaarlijkse projectoproep gericht 
aan jonge Brusselse kunstenaars. 
Na te zijn geselecteerd door een 
vakjury, organiseren zij er hun eerste 
solotentoonstelling. 


