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DE VIJF ZINNEN (THE FIVE SENSES)
Annie De Decker
Guy Rombouts (born 1949, lives in Antwerp) found back
a reproduction of ‘The Five Senses!’, a painting he had kept
for years, and that had been made by one of his ancestors
— Theodoor Rombouts — Guy Rombouts decided to try and
visualize the five characters in the work representing the five
senses by making for each of them a list of 26 words, that
excited one of the senses. Words that are all composed of
three letters and the first letter of which follows the order
of the alphabet. Thus coming to results such as: ARC, BOX,
DOT, EEL etc. for the sight.
Five different Amsterdam spaces are going to exhibit these
senses, i.e. show them to the public in the shape of a number
of objects for each group of 26 words.
The alphabet, and letters in general, have been present in
his work for years now. No wonder he had originally planned
to become a typographer! One day Guy read the following
passage in Belcampo: ‘The alphabetical order has a special
kind of magic. It looks as if everything is neatly classified,
but, at second glance, we see that underlying the most
chaotic — the least coherent — amalgam of things is put
together. Although they may nicely follow the alphabetical
order, the words and items in the columns of a dictionary or
encyclopedia in fact form a many-coloured hotchpotch of
information and facts.’
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DE VIJF ZINNEN
Annie De Decker
Guy Rombouts (geboren 1949, woont in Antwerpen) bewaarde
een reproduktie van het 17-eeuwse schilderij van een van
zijn voorvaderen, Theodoor Rombouts, voorstellend ‘De
Vijf Zinnen’. Voor elk van de personages, die elk één zintuig
uitbeelden, heeft Guy Rombouts getracht een lijst te maken van
26 woorden die door dat zintuig waargenomen worden.
De woorden bestaan slechts uit drie letters en de beginletter
volgt de orde van het alfabet. Zo staat er bijvoorbeeld voor
het gezicht: AAL, BOL, COL, DAS, ELS etc…
In vijf verschillende ruimtes in Amsterdam zal hij nu telkens
één zintuig voorstellen aan de hand van objecten die de
26 woorden vertegenwoordigen.
Alfabet en letters spelen al sinds jaren een grote rol in zijn
werk. Het zal wel geen toeval geweest zijn dat hij voor
typograaf studeerde. Op een dag las hij in een verhaal
van Belcampo: ‘De alfabetische rangschikking heeft iets
wonderbaarlijks. Onder de schijn van een volmaakte orde
verbergt zij het minst samenhangende, het meest chaotische.
Onberispelijk staan de artikelen van een woordenboek of
een encyclopedie in de keurige kolommen, maar hun inhoud
is in al zijn bontheid en dooreengeworpenheid hiervan het
waarachtig tegendeel.’
Juist de combinatie van die twee elementen, rechtlijnige orde
en bonte verscheidenheid, fascineert ook Rombouts.
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It is this very combination of two elements, strict order and
puzzling diversity, that fascinates Rombouts.
He also loves combining figures, like: 1001 things of 18 BF,
divided over the 26 letters of the alphabet, announced by
a story consisting of 26 sentences, found on page 18 of the
books of 26 writers, the names of which follow the same
alphabetical order. In the above exhibition, held at Gallery
Zeno X in Antwerp (1982) he sticks to the rules of the game
with an amazing punctuality. Still, this is not what makes the
work interesting. What does fascinate, however, is the nature
of the things he has been collecting and the way in which
he brings them together. In the same way classical poets
do, who, despite the extreme complexity of their metrical
construction still manage to naturally express a number of
subtleties. The most unsightly and banal things Guy finds
or picks up and keeps with him for years, thus giving them a
poetic strength and meaning we would have extreme difficulty
to imagine when seeing the same things in their day-to-day
surroundings; things on our own we probably would not even
have noticed at all.
The meaning, as well as the form and the function that used
to be associated with each object are combined in a new
function. Making a blend of words, images and objects does
seem to be typically Belgian… linguistiec problems being one
of our eternal stumbling-stones. After Magritte’s philosophical
contemplations and Broodthaers’ grand parody on language
and culture, Guy Rombouts now takes a more anthropological
stand towards the objects. The form and function of which,
whether an old tape-recorder, a fishing net, a piece of
used lipstick of a barely finished bottle of Xeres, all have
a personal history which, so to speak, is evoked and visualized
in front of us.
Sometimes Rombouts even seems to doubt what he is doing
himself. At the exhibition ‘Actuele Kunst in België’, 1979, for
example, he relativated things in a series of photographs.
On a first photo one could read: NOT A SOUL WHO IS
INTERESTED IN THIS;
On a second one a beautiful striped tom cat comes and eats
away the NOT, made of caviar. Thus leaving us to read:
A SOUL WHO IS INTERESTED IN THIS. Together with the
artist we are pleased, seeing that the cat, be it untidily, has
eaten the NOT and by the same token proved that at least
one soul, the cat, is interested in what he is doing.
At times other means of expression, apart from words and
figures, are also used. Three stones for example: a first stone,
a freestone in the shape of a beam, which was found on
a container next to a building-site; on its edge dangles an
oblong stone, rounded off through the ages by water and
encountered by accident in his garden. The third stone, he
brought with him from Sassello, stands upright in the bolt hole
of the freestone treshold – like a small phallus. Three stones
that appealed to Rombouts and that he moved.

Hij werkt tevens met cijfercombinaties: 1001 dingen
van 18 frank, verdeeld over de 26 letters van het alfabet,
aangekondigd door een verhaal bestaande uit 26 zinnen,
gekozen op pagina 18 van het werk van 26 schrijvers; de
namenlijst van de auteurs volgt exact de volgorde van het
alfabet. In deze tentoonstelling van 1001 dingen, gehouden
in de galerie Zeno-X te Antwerpen (1982) werd het volgen
van de spelregels wel ten top gedreven. Maar dit maakt
uiteindelijk niet het interessantste uit van zijn werk. Wat het
werk boeiend maakt is de aard van de gevonden voorwerpen
en de manier waarop ze samengesteld worden. Men zou
het kunnen vergelijken met die klassieke dichters, die er,
niettegenstaande een zeer ingewikkelde versbouw, toch
nog in slagen subtiele dingen op een natuurlijke wijze uit te
drukken. De meest onooglijke en banale dingen, die hij vindt,
en opraapt en jarenlang bijhoudt, krijgen een poëzie en een
betekenis die men niet voor mogelijk zou houden, indien
men diezelfde dingen in hun gewone context ziet; men zou
ze eenvoudigweg niet zien. zowel het woordkarakter, als het
vormelijk karakter, als de functie die het object gehad heeft,
worden gecombineerd in de nieuwe functie die het krijgt.
Vermenging van woord, beeld en object schijnt wel een
typisch Belgische aangelegenheid te zijn. Taalproblemen zijn
nu een-maal ons lot. Na de filosofische bespiegelingen van
Magritte en de groots opgezette parodie waarin Broodthaers
taal en cultuur ensceneerde, is Guy Rombouts meer
antropologisch bij de objecten betrokken. Of het nu gaat om
een oud bandrecordertje, een visnet, een gebruikte lipstick
of een net leeggedronken fles Xeres, de functie zowel als de
vorm van het object hebben een hele geschiedenis en het is
alsof die zichtbaar wordt.
Rombouts schijnt ook wel eens te twijfelen aan het belang
van wat hij doet. In een tentoonstelling ‘Actuele Kunst in
België’, 1979, relativeerde hij het allemaal met een fotoreeks.
Op de eerste foto leest men: GEEN KAT DIE ZICH
HIERVOOR INTERESSEERT; Op de tweede foto komt
een mooie gestreepte kater de G uit kaviaar van GEEN
opeten. (Het is tevens de eerste letter van zijn naam.) Op de
derde foto leest men:
EEN KAT DIE ZICH HIERVOOR INTERESSEERT, en
samen met de kunstenaar voelt men zich verheugd dat de
kat, zij het morsig, de G heeft weggevreten en dat er toch nog
iemand zich voor zijn kunst interesseert.
Het hoeft niet altijd een woordenspel of een cijfercombinatie
te zijn. Het kan ook met alleen drie stenen: één steen is van
arduin, heeft de vorm van een balk en werd in een container
met bouwafval gevonden; daar bovenop balanceert een
ovaalvormige steen, eeuwenlang door het water afgerond,
en toevallig in de tuin gevonden; de derde steen komt uit
Sassello en wordt als een kleine phallus rechtop geplaatst in
de grendelopening van de arduinen drempel. Drie stenen die
Rombouts mooi vond en verplaatste.

De Appel, Amsterdam, 1982

De Appel, Amsterdam, 1982
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X
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AZART
In this new alphabet, every letter is represented by a shape
of which the name starts with precisely this letter. The old
letter is thus replaced by an object of which the materiality
is much more obvious – though the choice of the shape
is determined by a random system. Yet the new alphabet
cannot be used without a new writing system. Like in
our ordinary writing, the azart letters should be linked to
create a word, but the final stroke of the last azart letter
must link up with the first azart letter. An azart word is
thus represented by a closed figure that defines a plane,
or, in general describes an object. The word thus acquires
a shape, turns into a shape, which has definitely a more
material character than what is possible with a traditional
alphabet. Furthermore, colour may be added: the first letter
of the name of the colour is also the first letter of the word
that describes the shape.
These words, by way of shapes, will acquire a circular form
through their configuration. You can read them starting from
the north, where the first azart letter is placed, and continue
reading clockwise. The azart alphabet and the azart writing
system will make it possible for people who dream of writing
the object rather than the word that represents it, to fulfill
their wish at least symbolically and sometimes also in actual
fact. Without stopping to be a word that you can really read,
due to its materiality the azart word becomes an object of
contemplation, in which the thing, or rather the concept, can
be glimpsed unexpectedly, in a completely different manner.
The meaning contemplated is no longer read, nothing is said
and nothing is hidden. It’s now up to you to guess what turns
this wondrous shape into a sign.
Georges Adé
Antwerp, February 1990
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AZART
In dit nieuwe alfabet wordt iedere letter door een vorm
voorgesteld, waarvan de benaming met de letter in kwestie
begint. De oude letter wordt dus door een object vervangen
waarvan de materialiteit veel evidenter is – al is het nog zo dat
zij uit een weliswaar aleatoir systeem ontstaat. Maar je kan dit
nieuw alfabet ook niet zonder een nieuw schrift gebruiken. De
azartletters dien je zoals in het gewone handschrift met elkaar
te verbinden om een woord te vormen, maar het eindstuk van
de laatste azartletter moet bij het begin van de eerste aansluiten.
Een azartwoord wordt dus door een gesloten figuur voorgesteld,
die een vlak omlijnt, of, in het algemeen, een voorwerp
omschrijft. Het woord krijgt zodoende vorm, wordt een vorm,
die duidelijk materiëler overkomt dan wat het klassiek alfabet
mogelijk maakt. Daarbij kan er ook nog kleur komen: de eerste
letter van de kleurnaam is ook de eerste van het woord dat de
vorm beschrijft.
Deze woorden nu, in de vorm van vormen, zullen door hun
geleding een cirkelvormig uitzicht krijgen. Je dient ze te lezen te
beginnen bij het noorden, waar de eerste azartletter staat, en zo
verder te lopen in de richting van de wijzers van een uurwerk. Het
azartalfabet en het azartschrift maken het mogelijk voor hen die
ervan dromen het object eerder dan het woord dat het voorstelt
te schrijven, minstens symbolisch en soms reëel hun verlangen
te bevredigen. Zonder werkelijk op te houden een woord te
zijn, dat je tenslotte echt kan lezen, wordt het azartwoord
door zijn materialiteit een object van contemplatie, waarin het
mogelijk wordt het ding, het concept eerder, volkomen anders,
onverwacht, te zien. De beschouwde betekenis lees je niet meer,
er wordt niets gezegd en ook niets verborgen, het komt je nu toe
te raden wat van deze wondere vorm een teken maakt.
Georges Adé
Antwerpen, februari 1990
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I AM WRITING YOU A LETTER
This work displays lavish generosity. It provides the
world – us, the people in it – with a means of transcribing
our own desires into figures! They give us the fruits
of their research and of years of toil as a present,
susceptible of leading us to the immense territories of
our artistic temperament. We are able to write, form,
carve, engrave the words that beat inside our hearts in
letters reflecting its very image. A perfect gift, where the
invisible becomes visible, where, finally, we can outline
our impulses.
The content of the letters that we send, say, to our loved
ones, is but a fragment of the present offered, which,
thanks to the magic of this new alphabet, now also
embraces its wrapping and container, the ribbon and
knot that fasten it. This present is beautiful all over, on
the outside and on the inside, provided we entrust our
hearts to it. Everything about it makes it look pleasing
to he or she who will receive it, whose very name can
become the object of our expressing our desire.
The form of our love is itself enamoured. Its meaning is
that what is enclosed in it, or slips inside it, neatly inside
the lines and meanderings of the message, we will be
imparting with trembling hands.
The name of our beloved acquires its own contours, and
the subtle colours we add to our dream do justice to it.
What better calligramme could ever be devised by man?
This is much more than another new way – however
practical and pleasant – of corresponding with people
whom we wish to convey our impatient torment to and
it is an immeasurable breach towards a new world. They
bring the world of the supernatural to our very doorstep!
There can, of course, hardly be a world beyond the
natural, without nature itself being known, put down in
writing, specified, arranged into a code. Then, and only
then, does the supernatural appear, complete with what
the world of physics cannot or dare not whisper into
poetry’s ear.
Henceforth, form, desire and meaning will merge
to create the sole poetic domain to stir a fecund
imagination. Ah! Blessed discovery that will make good
the amiable torments we are being assailed with!
Laurent Busine
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IK SCHRIJF JOU EEN BRIEF
Uit dit werk spreekt een mateloze vrijgevigheid. Het schenkt de
wereld – ons, de mensen in die wereld – een manier om ons eigen
verlangens te transcriberen met vormen! De vrucht van jaren
onderzoek en onverdroten inspanningen worden ons aangeboden
als een geschenk. Het zijn vormen die ons kunnen leiden naar de
immense territoria van ons artistiek temperament. We kunnen
woorden schrijven, vormen, beitelen en graveren, die in onze
harten kloppen met letters die hun eigen beeld reflecteren.
Een perfect geschenk dat het onzichtbare zichtbaar maakt,
dat onze drijfveren schetst.
De inhoud van de brieven die we versturen naar bijvoorbeeld
onze geliefden, maakt maar een klein onderdeel uit van dit
geschenk, dat dankzij de magie van dit nieuwe alfabet, nu ook
zijn verpakking en recipiënt omvat, het lint en de knoop die de
brief dichtknopen. Dit geschenk is een en al schoonheid, aan
de binnenkant en de buitenkant, op voorwaarde dat we er onze
harten aan toevertrouwen. Alles aan dit geschenk is heerlijk voor
diegene die het ontvangt, diegene wiens naam het voorwerp kan
worden van de uitdrukking van ons verlangen.
De vorm van onze liefde zelf is vol bekoring. De vorm
drukt uit dat wat erdoor omvat wordt of naar binnen glipt,
keurig binnen de lijnen en meanders van de boodschap, we
meedelen met trillende handen.
De naam van onze geliefde krijgt zijn eigen contouren, en
de subtiele kleuren die we toevoegen aan onze dromen
doen die naam eer aan. Welk schoner kalligram kan een
mens ooit bedenken?
Dit is meer dan gewoon een andere manier – hoe praktisch en
prettig ook – om te corresponderen met mensen die we van
onze ongeduldige kwellingen willen op de hoogte stellen: het
is een onmetelijke bres die zich opent naar een nieuwe wereld.
De vormen laten de wereld van het bovennatuurlijke bij ons
aankloppen! Er kan natuurlijk moeilijk een wereld zijn naast
de natuurlijke wereld als we de natuur zelf niet zouden kennen,
uitdrukken met schrift, specificeren, ordenen met een code. Pas
dan kan het bovennatuurlijke verschijnen, met alles wat de wereld
van de fysica niet kan of durft fluisteren in het oor van de poëzie.
Vanaf nu zullen vorm, verlangen en betekenis versmelten tot
een uniek poëtisch domein dat de verbeelding op een vruchtbare
manier voedt. O, gezegende ontdekking die de beminnelijke
kwellingen goedmaakt die ons overweldigen!
Laurent Busine
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GUY ROMBOUTS:
WE’LL HAVE TO MAKE DO
WITH TWENTY-SIX AZART LETTERS.
Wim Van Mulders
1.
From the start of the twentieth century, the relation between
image and text was on a tense footing. Artists used language
and text to discredit the conventions of the representation and
to explore the expressive potential of the written, printed word.
In ‘Ideogrammes lyriques’, a text published in 1966 in the
magazine Typographica, Stefan Themerson writes: ‘Images,
pictures, words. They all represent something. But do they
need to resemble the thing they represent? Is it an awful
crime if they resemble the thing they represent?’ The
expectation of a correct representation contrasts with the
transformation of the word into an image with stimulating
visual qualities. ‘Language is one species of the genus sign
and pictorial representations are another species of the same
genus. These two species can be wedded to one another.
They can be wedded either politely and conformably (as when
an illustration is wedded to a text or a caption to a drawing)
or they can start an illicit liaison, so intimately integrated that
one doesn’t know any more who is the bride and who is the
bridegroom.’ Thus it appears that the artist we’re discussing
here has been impolite, like his model Paul van Ostaijen, who
didn’t excel in civil virtues, according to his own saying.
2.
In 1980 Guy Rombouts presented the floor sculpture
26 Things and As Many Words in gallery Ruimte Z in Antwerp.
On the large window he writes three-letter words that are

Live life as a mystery, not as a problem which has to be solved
Metrostation Tomberg, Brussels 2013
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GUY ROMBOUTS:
MET ZESENTWINTIG AZART-LETTERS
ZULLEN WE HET MOETEN DOEN.
Wim Van Mulders
1.
De spanningsvolle relatie tussen beeld en tekst karakteriseert
van in het begin van de twintigste eeuw de belangrijkste
ontwikkelingen in de kunst. Kunstenaars gebruikten taal en
tekst om de conventies van de representatie te discrediteren en
de expressieve mogelijkheden van het geschreven, gedrukte
woord te onderzoeken.
Stefan Themerson schrijft in “Ideogrammes lyriques”,
een tekst uit 1966 gepubliceerd in Typographica: “Beelden,
schilderijen, woorden. Ze beelden allemaal iets uit. Maar is
het nodig dat ze lijken op het ding dat ze vertegenwoordigen?
Is het een vreselijke misdaad als ze lijken op het ding dat
ze vertegenwoordigen?” De verwachting van een correcte
representatie staat tegenover de transformatie van het woord
tot een beeld met prikkelende visuele kwaliteiten. “Taal is
één soort die behoort tot het genus van de tekens; picturale
voorstellingen zijn een andere soort die tot datzelfde genus
behoort. Deze twee soorten kunnen met elkaar in de echt
verbonden worden. Die echtverbintenis kan beleefd en
onderdanig zijn (zoals wanneer een illustratie een huwelijk
aangaat met een tekst of een onderschrift met een tekening).
Maar ze kunnen ook een clandestiene liaison aangaan, waarbij
beide zo intiem met elkaar verweven raken dat we niet meer
weten wie de bruid is en wie de bruidegom.” De hier besproken
kunstenaar is dus onbeleefd geweest, net zoals zijn leermeester
Paul van Ostaijen, die niet uitblonk in burgerdeugd, zoals hij
zelf beweerde.

Leef het leven als een mysterie, niet als een probleem dat moet worden opgelost
Metrostation Tomberg, Brussel 2013
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Ruimte Z, Antwerp/Antwerpen, 1979

linked with colourful, tiny objects, neatly arrayed in a row.
A small crowd is watching when on the closing day the
naked artist gets out of his car and enters the gallery, puts
on a skirt and a coat, hurriedly grabs the objects and walks
away with them. At the end of the 1960s, Douglas Huebler
stated: ‘The world is full of objects, more or less interesting;
I do not wish to add any more.’ Rombouts’s response is
resolute and generous: ‘Objects are presents for which we
are very grateful.” On the other hand, referring to his work, he
declares: ‘Society is so full of objects that we want to create
empty holes in reality in which the imagination can develop.”
Rombouts acquires fame with constellations of found
objects that seem related to Carl Andre’s and Richard Long’s
minimalism in their ordering, but in his works the focus shifts
from the pure geometrical to an intuitive structuring. He
cautiously moves from an industrial and rural universe to
an urban and linguistic one.
The choice of junk and found objects of little or no value
alludes to the overproduction in our consumer society,
but Rombouts turns the atmosphere of the negative and
abject that prevails in this society into productive pawns in
meaningful representations. Unlike Arte Povera, which in
fact experimented with unusual but expensive materials,
Rombouts accepts the growing potential of the unpretentious
object, which through language acquires a name and
meaning, like in for example his New Dutch Three-Letter
Word Dictionary.
In a post-conceptual era with the brief reappearance of an
eclectic, neo-expressionist art of painting that simulates a
pseudo-vitality, Rombouts becomes a unique artist who,
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2.
In 1980 stelt Guy Rombouts de bodemsculptuur 26 dingen en
evenveel woorden tentoon in Ruimte Z in Antwerpen. Op het
grote raam schrijft hij drieletterwoorden die verbonden worden
met kleurige, nietige objecten, netjes in een rij geordend. Een
klein publiek kijkt toe hoe de kunstenaar op de slotdag naakt
uit een auto de galerie betreedt, een jas en een rok aantrekt
en de objecten snel bij elkaar haspelt en ermee wegloopt.
Douglas Huebler verklaart eind jaren zestig: “De wereld is
vol objecten; ik heb geen zin er nog meer aan toe te voegen.”
Het antwoord van Rombouts is kordaat en gul: “Objecten
zijn geschenken waarvoor men in hoge mate dankbaarheid
betoont.” Anderzijds zegt hij in verband met het lineaire
karakter van zijn werk: “De samenleving is zo gevuld met
objecten dat we lege gaten willen creëren in de realiteit, waarin
de verbeelding zich kan ontwikkelen.”
Guy Rombouts maakt faam met constellaties van
gevonden voorwerpen die in hun ordening verwantschap
vertonen met het minimalisme van Carl Andre en Richard Long.
Toch verschuift de blik van het zuiver geometrische naar een
intuïtieve structurering. Het industriële en landschappelijke ruilt
hij voorzichtig in voor het urbane én het talige universum.
De keuze voor prullen en gevonden waardeloze dingen
alluderen op de overproductie van de wegwerpmaatschappij
waarvan Rombouts de sfeer van negatie en het abjecte
ombuigt tot vruchtbare pionnen in zinvolle representaties. In
tegenstelling tot de arte povera, die tenslotte met ongewone
maar dure materialen experimenteerde, aanvaardt de
kunstenaar de groeicapaciteit van het pretentieloze ding dat in
taal o.a. vervat in zijn Nieuw Nederlands Drieletterwoordenboek,
benoeming en duiding krijgt.
In een postconceptuele tijd met een korte commerciële
wederkomst van een eclectische, neo-expressionistische
schilderkunst die een pseudovitaliteit simuleert, wordt Guy
Rombouts de unieke kunstenaar die met nietig-kostbare
artefacten, woorden en een monnikengeduld plastische,
ruimtelijke situaties creëert waarvan het potentieel om door te
groeien schier eindeloos lijkt.
Begin jaren tachtig ontwikkelt hij de picturale en
discursieve taal het Rombouts, een transformatie van het
Romeinse alfabet waarin woorden zich groeperen in een cirkel,
om het samen met zijn partner Monica Droste te herdopen
tot Azart. Het open taalsysteem gelijkt op een alfabet waarin
elke letter een vorm, kleur en klank bezit dankzij specifieke
benoemde lijnfiguren die van de A van angulair, via de L van
lancet naar de Z van zigzag hobbelen. Aldus visualiseert het
alfabet de rijkdom van het tekenen en de plastische kwaliteit
van de geschreven en gesproken taal. Het Azart wordt een
poëtisch beeldend werkinstrument “voor iedereen” dat
zichtbaar wordt in het vlak en in de ruimte. Je kan het Azart
leren zoals je muziek kan leren spelen. “Het was een totaal
nieuwe manier om te laten zien hoe rekbaar, plooibaar en
labyrintisch taal kan zijn,” constateert de kunstenaar.
Met het Azart realiseert hij voor Initiatief ’86 in Gent (keuze
Jean-Hubert Martin, Gosse Oosterhof en Kaspar König) de
ruimtevullende installatie Gebeurtenissen die zich verharden tot
het object waarop we zitten en abstracte zelfstandige naamwoorden
die de stevigheid van een tafel verwerven naar een uitspraak van
de Britse filosoof-schrijver-dichter Stefan Themerson. In een
grote ruimte hangt een zwart bord met zwierige insneden voor
een reeks onorthodoxe tafels en stoelen. Wij wisten niet wat we
zagen. Ik heb nog les gevolgd in het klaslokaal om het Azart
onder de knie te krijgen. De les combineerde schrijven, lezen,
tekenen, meetkunde, meditatie, kunstinitiatie, empathisch
vermogen en een associatieve denkmethode. We werkten aan
gemoduleerde tafels met “Engelse begrippen” en zaten op
stoelen die het citaat van Themerson integraal incarneerden.
Met dit iconische werk krijgen Rombouts & Droste
(koffie & chocolade) internationale bekendheid die hen
o.a. naar de opdracht voor de negen woordbruggen van het
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A sentence of Stefan Themerson

with the patience of a saint and using insignificant-valuable
artefacts and words, creates plastic, three-dimensional
situations whose potential to grow seems nearly endless.
In the early 1980s, he develops the pictorial and discursive
language Rombouts: a transformation of the Roman alphabet
in which words group together in a circle. Later, with his partner
Monica Droste, the alphabet will be renamed Azart. The open
language system is like an alphabet in which each letter is
defined by a form, colour and sound through line figures that
bounce from the A of angular through the L of lancet to the
Z of zigzag. Thus the alphabet visualizes the riches of drawing
and the plastic quality of the written and spoken language. The
Azart alphabet becomes a poetical visual tool ‘for everybody’
that becomes visible in the two-dimensional plane and threedimensional space. You can learn Azart like you can learn to
play music. ‘It was an entirely new way to show how elastic,
flexible and labyrinthine language can be,’ the artist concludes.
Using his Azart alphabet, Rombouts creates the work Events
That Harden into the Object We Are Sitting on and Abstract
Nouns That Acquire the Solidity of a Table – the title is a
quote from the British philosopher, writer and poet Stefan
Themerson – for the exhibition Initiatief ’86 in Ghent (with
works selected by Jean-Hubert Martin, Gosse Oosterhof and
Kaspar König). In a large space there’s a blackboard with
elegant carvings in front of a series of unorthodox tables and
chairs. We didn’t know what we saw. I even took lessons in
this classroom to learn Azart. The lessons combined writing,
reading, drawing, geometry, meditation, art initiation, empathic
faculties and associative thinking. We worked at modulated
tables with ‘English concepts’ and sat on chairs that were the
complete embodiment of Themerson’s quote.
The iconic work brings Rombouts & Droste (also the names
of a brand of coffee and chocolates) international fame
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Java-eiland in Amsterdam brengt. In de openbare ruimte
ontstaan monumentale, verrassende ingrepen die soms frivool
aandoen, hoewel het Azart met zijn meanderende, grillige
lijnenspel en kleurengamma bepaalt hoe de functionele vorm
van een brug zich omtovert tot een fantasievolle, inspirerende
doorgang – un rite de passage – voor voetganger en fietser.
3.
Taal is volgens het Franse structuralisme geen
uitdrukkingsinstrument van de mens maar de mens wordt
zelf door taal geproduceerd. Op een fundamenteel niveau is
taal een onzichtbare constructie maar toch onlosmakelijk met
onszelf verbonden.
Door het picturale beeld te gebruiken, stuurt Rombouts
ons naar Wittgensteins geheimzinnige uitspraak “Ein Bild
hielt uns gefangen” in paragraaf 115 van de Philosophische
Untersuchungen. Het gaat hier om iets anders en fundamenteler
dan een theorie. Het beeld dat ons gevangen houdt, belemmert
het zicht op wat er mis is met een hele manier van denken.
Door de vanzelfsprekende taal, lijdend aan sclerose, zijn we
niet in staat “out of the box” te denken. De gestandaardiseerde
taal bevat een grote vergissing, een soort onbegrip, omdat ze
denkt de buitenwereld en innerlijke gesteldheden accuraat
weer te geven. Binnen en buiten is een dualisme dat vandaag
nog nauwelijks aanhangers heeft. De “linguistic turn” ontkent
de mentale substantie (een term teruggaand op Spinoza);
er bestaat geen mentale substantie daar alles materie is en
het denken zelf voortkomt uit materie. Zo is het brein de
materialistische vervanging van de geest geworden.
De mentale substantie valt niet te bewijzen, maar
Rombouts hanteert die substantie omdat hij mystiek en
esoterie belangrijk vindt in het interpreteren van wereld en
wereldbeelden. Deze passus dient om vat te krijgen op de
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and various commissions, such as the nine word bridges on
the Java island in Amsterdam. In public space they create
monumental, surprising, sometimes frivolous looking
interventions, though the Azart alphabet with its meandering,
capricious play of lines and colours determines how the
functional shape of a bridge is magically transformed into
an imaginative, inspiring passageway – un rite de passage –
for pedestrians and cyclists.
3.
According to the French structuralists, language is not a tool
for humans to express themselves, but humans themselves are
produced by language. At a fundamental level, language is an
invisible construction, yet inextricably bound up with ourselves.
By using a visual image, Rombouts refers us to Wittgenstein’s
mysterious statement ‘Ein Bild hielt uns gefangen’
(paragraph 115 in the Philosophical Investigations. This is about
something different and more fundamental than a theory.
The image that keeps us prisoner prevents us from seeing
what’s wrong with an entire way of thinking. Because of
the self-evident character of language, which suffers from
sclerosis, we’re unable to think ‘out of the box’. There’s a huge
mistake comprised in standardized language, a sort of lack
of understanding, because language thinks it can accurately
represent the outside world and inner moods. Inside and
outside in fact refer to a dualism nowadays hardly anyone
upholds. The ‘linguistic turn’ denies the mental substance
(a concept that goes back to Spinoza); there is no such
thing as mental substance, because everything is matter
and thinking itself emanates from matter. Thus the brain has
become a materialistic replacement of the mind.
The existence of a mental substance cannot be proved, but
Rombouts makes use of this substance because he considers
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methode van Rombouts. We hebben meer nodig dan een brein:
het hele organisme in zijn omgeving is nodig om inzicht te
krijgen op het begrip van waarnemen en denken. Rombouts
laat zien hoe we aangedaan, geraakt worden door de dingen en
de diepe continuïteit voelen in onorthodoxe ordeningen.
4.
In dit oeuvre vergeet men wel eens het belangrijkste werk: het
woonhuis, atelier, studiolo, paleis, tempel, archief, geheugen,
bunker, Wunderkammer, freakshow en privémuseum in de
Isabella Brantstraat in Antwerpen. Daar ligt de schat van
Ali Baba waarover Sheherazade vertelt in de erotisch getinte
sprookjes van Duizend-en-een-nacht. Daar trekt Sint-Antonius
zich terug voor de bekoringen van de duivel in de gedaante van
schone maagden. Het huis bevat het zichtbare, tastbare brein,
de eigentijdse encyclopedie van Diderot en d’Alembert. Brein
en encyclopedie dwingen tot handelen en spreken dankzij het
aantal omnipresente denkbeelden; taal en ding bestaan hier als
visueel, abstract reservoir en een dagelijkse praktijk. Rombouts
verzamelt en analyseert tegelijkertijd. Door objecten
permanent toe te voegen, te verplaatsen en te manipuleren,
verandert de context en ontstaan verschillende onzekerheden
over hun betekenis en positie in ruimte en tijd. Het huis is het
podium waar het ritueel van het spreken aantoont dat taal geen
neutraal of louter utilitair medium is.
Hij accentueert de performatieve functie van taal, die
onverwachte effecten verschaft en de code van de taal door
elkaar schudt. Object en taal dialogeren in een affectief
krachtenveld met onverwachte koppelingen en breuken
waardoor assemblages van verlangens spreken in beelden.
Alle mogelijke intenties van de kunstenaar zijn in de kiem
of reeds manifest aanwezig in de wandelende collectie van
het woon- en werkhuis.
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mysticism and esotericism important to interpret the world
and world views. This passage is intended to get a grip on
Rombouts’s way of working. We need more than a brain: the
entire organism is required to gain insight into the concepts
of perception and thinking. Rombouts shows us how we are
moved, touched by things, and how we feel the profound
continuity in unorthodox orderings.
4.
In this oeuvre we sometimes tend to forget the most
important work: the house, studio, studiolo, palace, temple,
archive, memory, bunker, Wunderkammer, freak show and
private museum in the Isabella Brantstraat in Antwerp. That’s
were you can find Ali Baba’s treasure Scheherazade tells
about in the erotic tales of One Thousand and One Nights.
It’s here Saint Anthony retreats to escape the temptations
of the devil, who appeared to him in the guise of beautiful
virgins. The house contains the visible, tangible brain, Diderot
and d’Alembert’s contemporary Encyclopédie. Brain and
encyclopaedia force us to act and speak due to the number
of omnipresent ideas; language and thing exist here as
a visual, abstract reservoir and daily practice. Rombouts
collects and analyses at the same time. By adding objects
permanently, moving them and manipulating them, the
context changes and several uncertainties concerning their
meaning and position in space and time result. The house
is a stage where the ritual of speaking demonstrates that
language is not a neutral or simply utilitarian medium.
Rombouts highlights the performative function of language,
which provides the unexpected effects and shakes up the
code of language. Object and language engage in a dialogue
in an affective force field with unexpected links and ruptures,
causing assemblages of desires to speak in images. All
possible intentions of the artist are already embryonic or
manifest in the walking collection of the house/workplace.
Rombouts suffers somewhat from the typical shortcomings
of the collectors: a lack of selectivity and negligence. This
is what makes scientists and historians different: they are
more selective and tidier. Scientists eliminate and clean
up, historians collect and categorize. Rombouts does both,
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Rombouts lijdt een beetje aan de typische kwalen van de
verzamelaar: gebrek aan selectiviteit, slordigheid. Hier ligt
het onderscheid met wetenschappers en historici. Die zijn
kieskeuriger, netter. De eersten elimineren en ruimen op, de
laatsten verzamelen en klasseren. Rombouts doet beide maar
brengt de orde opnieuw in de war. Hij gooit niets weg; hij is
gehecht aan wat hij verzamelt, gehecht aan zijn verleden en
dat is zijn sterkte. Het huis is verzamelde chaos hoewel geen
complete wanorde. Zijn werk kenmerkt zich door voorliefde,
vooringenomenheid en een zekere onoplettendheid. De filosoof
Thales van Milete sukkelt in een gracht, mijmerend over de
sterrenhemel boven zijn hoofd. Toch ontdekt hij als eerste de
idee van de oerstof en de reductie als grond van de wetenschap.
Het vergt kennis van speleologie, archivistiek en
archeologie om het Azart-paradijs te ontginnen en in kaart te
brengen. Het zal veel intelligente gymnastiek vergen de inhoud
van de woning zichtbaar, leesbaar en bevattelijk te maken.
5.
Guy Rombouts beantwoordt niet aan de waan van de dag,
want de hype dicteert een kunst bepaald door humanitaire
crisissen, klimaatopwarming, racisme, wit privilege, populisme,
economische ongelijkheid, fiftyfifty man-vrouwverhouding,
het alles-is-politiek dogma en andere voorspelbare constellaties
voor chaotische tijden. Men spreekt van crisis wanneer de oude
maatschappij afbrokkelt, het verlangen vervaagt en het nieuwe
zich nog niet of gewoon niet meer aandient.
Het nieuwe HART magazine van 5 september 2019
titelt: “Als plek van radicale verbeelding is kunst per definitie
politiek.” Toen Jan van Eyck in 1425 als hofschilder in
dienst trad van Filips de Goede, hertog van Bourgondië
en graaf van Vlaanderen, en hij het privilege van de hertog
afdwong om voor de rijke burgerij te werken, moet hij een
scherp besef ontwikkeld hebben hoe macht en politiek
domineerden in zijn praktijk. En na hem ontwaart men
continu de spanning tussen kunstenaar en maatschappelijke
of politieke actoren: opdrachtgever, kunsthandelaar, galerist,
collectioneur en het publiek.
Politiek is een vlag die vele ladingen dekt. Het gestotter
omtrent het politieke lijkt soms op open deuren intrappen.
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but then disturbs the order again. He doesn’t throw away
anything; he’s attached to what he collects, attached to
his past – and that constitutes his strength. The house
is chaos collected, though not in complete disorder. His
work is characterized by preferences, bias and a certain
inattentiveness. The philosopher Thales of Miletus fell into a
ditch while gazing at the stars above him. Yet he was the first
to propose the idea of a primal matter and the concept of
reduction as the basis of science.
Exploring and charting the Azart paradise will require
knowledge of speleology, archeology and archival science.
It will necessitate lots of intelligent gymnastics to make the
contents of the house visible, readable and comprehensible.
5.
Guy Rombouts doesn’t heed the caprices of fashion, for
today’s hype dictates an art that relates to humanitarian
crises, global warming, racism, white privilege,
populism, economic inequality, equal gender ratios,
the everything-is-politics dogma and other predictable
constellations that surface in times of chaos. We talk of
a crisis when the old society crumbles, longings fade and
the new has not yet or simply doesn’t present itself.
The cover of the new HART issue of 5 September 2019
heads: As the Place of Radical Imagination, Art is by Definition
Political. When in 1425 Jan van Eyck was appointed court
painter by Philip the Good, Duke of Burgundy and Count of
Flanders, and was also granted the privilege to paint for the
rich middle class, he must have developed a sharp sense of

Nine bridges (here ‘science’), Java Island, Amsterdam
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Hoewel. Volgens de strenge Theodor Adorno dient de
avant-garde het bestaande gebrek aan samenhang en de
vigerende conflicten binnen de maatschappij te representeren.
Duidelijk moet worden gemaakt dat kunst zich enerzijds
aan de maatschappelijke werkelijkheid onttrekt, maar dat ze
tegelijk een product van een historische ontwikkeling is, dat ze
autonoom én heteronoom is. De autonomie van de kunst is dus
relatief. Ze bevat altijd een maatschappelijk bezinksel.
Ondertussen zijn authenticiteit en originaliteit in het
politiek-esthetische discours over kunst geen dominante
categorieën meer. De kunstenaar belichaamt gebondenheid en
volgzaamheid. Hij of zij conformeert zich aan een bepaalde taal
– the topic of the day – en buigt voor de dwang om “actueel” te
zijn. Aldus beweegt de kunst zich vandaag tussen harde grenzen
enerzijds, anderzijds kan ze het over van alles hebben.
Is dit de politieke dimensie van Guy Rombouts? Daarop
bestaat geen eenduidig antwoord. Alleen is Rombouts op zijn
best in het niet-inlossen van gestelde verwachtingen.
6.
Guy Rombouts heeft in de openbare ruimte memorabele,
monumentale in-situwerken gerealiseerd (vooral onder
impuls van Monica Droste) zoals de Lettertuin in Diepenheim,
Mehr Licht (laatste woorden van Goethe) op het Theaterplein
in Antwerpen, de negen woordbruggen in Amsterdam, twee
sculpturen in de groenstrook van de Leopold II-laan in Brussel,
het metrostation Tomberg Brussel, een grote gekleurde mobile
in het gigantische glazen atrium van het ziekenhuis Rijnstate in
Arnhem, en vele andere.

Negen bruggen (hier ‘wetenschap’), Java-eiland, Amsterdam
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how power and politics dominated his practice. After him,
we constantly notice the tension between artist and social
or political actors: patrons, art dealers, gallerists, collectors
and the public.
Politics is a term that covers many things. The stuttering about
things political sometimes amounts to nothing but stating
the obvious. And yet. According to the strict Theodor Adorno,
the avant-garde should represent the prevailing shortage of
coherence and the current conflicts in society. It should be
made clear that on the one hand art eludes the social reality,
while on the other hand it’s also the product of a historical
development – i.e. art is both autonomous and heteronomous.
The autonomy of art is thus relative. It always contains some
social sediment.
In the meantime, authenticity and originality are no longer
dominant categories in the political-aesthetical discourse
about art. The artist embodies bondage and docility. He or
she conforms to a certain language – the topic of the day –
and bows to the pressure to be ‘topical’. Thus today on the
one hand art moves between hard borders, whereas on the
other it can refer to anything it likes.
Is this the political dimension of Guy Rombouts? There’s no
simple answer to that question. Anyhow, Rombouts is at his
best in not living up to our expectations.
6.
Guy Rombouts has created memorable, monumental in
situ artworks (mainly stimulated by Monica Droste), such as
the Letter Garden in Diepenheim, Mehr Licht (Goethe’s last
words) in Antwerp, the nine word bridges in Amsterdam,
two sculptures for the green strip in the middle of a busy
boulevard in Brussels, the metro station Tomberg in Brussels,
a large coloured mobile in the huge glass atrium of the
hospital Rijnstate in Arnhem, and lots of others.
Time and again the Azart alphabet returns as source of
inspiration, guide and regulator of the three-dimensional work.
Inevitably it makes us think of Le Corbusier’s modulor. The
latter involves a mathematical approach of a human being
with one arm raised. It’s derived from the golden ratio, and
its aim is to build on a human scale. Its predecessor, l’uomo
vitruviano, Vitruvian Man, is also the perfect ideal human
who fits within a circle and square, and who is the measure
of all things.
When in the 1990s people saw how Rombouts & Droste kept
deploying the Azart as their programme and standard, in
short, as their highly personal modulor and uomo vitruviano for
building a ziggurat, a pyramid or for creating a 16 metre-long
vertical line, we heard them say, ‘this is nothing but a gimmick,
it’s not new, the Azart starts to look like a toy shop,’ etc.
But Rombouts’s art is simply Azart, with its constant cyclic
movements. He doesn’t apply the Azart – it’s the heart, the core,
the modus operandi, of his complex oeuvre. After all, the Azart is
the result of a long, intensive quest for the unspeakable secret
of designing. The Azart is Rombouts’s philosopher’s stone and
his Rosseta Stone. It’s without expiry date.

Het Azart keert telkens terug als de inspirator, geleider
en regulator van het driedimensionale werk. Onvermijdelijk
roept het de modulor van Le Corbusier op. De modulor is een
wiskundige benadering van de mens met opgeheven arm,
afgeleid van de gulden snede, met het doel te bouwen op
mensenmaat. Ook de voorloper ervan, l’uomo vitruviano, de
mens van Vitruvius, is de perfecte ideale mens die past in cirkel
en vierkant en maat van alle dingen is.
Toen men in de jaren negentig constateerde hoe
Rombouts & Droste het Azart continu als programma en
maatstaf, kortom als hun hoogst persoonlijke modulor en uomo
vitruviano hanteerden voor het bouwen van een ziggoerat,
een piramide of voor het realiseren van een verticale lijn van
16 meter in brons, klonk het alom “Dit wordt een gimmick, het
is niet nieuw meer, het Azart begint op een speelgoedwinkeltje
te lijken,” en dies meer.
De kunst van Rombouts is nu eenmaal het Azart met
zijn permanente cyclische bewegingen. Het Azart wordt niet
toegepast, het Azart is het hart, de kern, de modus operandi van
dit complexe oeuvre. Tenslotte is het Azart het resultaat van
een lange, intense zoektocht naar het onuitspreekbare geheim
van het ontwerpen. Het Azart is Rombouts’ steen der wijzen,
steen van Rosetta, en kent geen houdbaarheidsdatum.
7.
Voor de laatste individuele tentoonstelling van 2018 ontwerpt
de kunstenaar een uitnodiging met een dansend indianenkoppel in groene velden. Rombouts zelf is de rijzige
opperhoofdindiaan met een imponerende hoofdtooi van
kleurige veren terwijl zijn “squaw” Maria Broodthaers, eeuwige
muze en patrones van de kunst, op de trom slaat.
De sjamaan en de patrones tonen vrolijk dansend een weg
voor kunst en levenskunst in verwarrende tijden. De ritmiek
van het levende draagt ons spontaan mee als een bevrijdende,
euforische energie.

7.
For his most recent individual exhibition in 2018, the artist
designed an invitation card featuring a pair of Native
Americans dancing in green meadows. Rombouts himself
is the tall chief with an imposing headdress with colourful
feathers, while ‘the chief’s wife’ Maria Broodthaers, the eternal
muse and patron of the arts, beats the drum. Cheerfully
dancing, the shaman and patron show us the road both
art and the art of living can follow in confusing times. The
rhythm of life carries us along spontaneously as a liberating,
euphoric energy.
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