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Transformeert de dagelijkse dingen
D.D. TRANS

De toevoeging van ouderwetse krulspelden geeft een plant een 
kapsel, schuursponzen vormen samen een glooiend landschap en 
beplakt met één Chiquita-stickertje verandert een gele schoenlepel 
plotseling in een banaan. Het werk van D.D. Trans (Frank 
Tuytschaever, 1963) is minimalistisch en humoristisch; met beperkte 
middelen of ingrepen legt hij gevatte verbanden en weet hij steevast 
een glimlach op te wekken. Een kennismaking met deze Belgische 
kunstenaar, die de komende tijd veel in ons land te vinden is.

tekst: Merel van den Nieuwenhof

Wie is D.D. Trans?
‘Ik ben een denker, een beetje filosofisch, 
ik denk veel na over alles. Het maken 
van mijn werk is in dat opzicht bijna 
therapeutisch voor me; dat probeer ik te 
doen zonder teveel na te denken. D.D. 
Trans – bladerend door een telefoonboek 
geleend van een transportbedrijf – is 
mijn artiestennaam, als sinds mijn 
twintiger jaren. Het komt voort uit het 
transformeren van dagelijkse dingen in 
mijn werk, in combinatie met de ambitie 
uit mijn toen nog prille kunstenaarschap 
om ook in het buitenland begrepen 
te kunnen worden. Zoals Bob Dylan: 
dat is zijn echte naam niet, maar is 
een begrip en zelfs een merknaam 
geworden. Het je toe-eigenen van 
een naam is tamelijk surrealistisch.’

Waar werk je?
‘In Kruiskerke, een klein, typisch 
Vlaams dorp zonder hoogbouw. Ik 
ben in de kunstwereld een beetje een 

buitenbeentje: ik heb geen opleiding 
aan een academie gevolgd en heb geen 
atelier. Om vijf kilometer verderop te 
werken, dat zou niet goed voelen. Ik 
werk gewoon thuis aan de keukentafel. 
Een door Maarten van Severen 
ontworpen keukentafel, dat wel.’

Ligt die plek ten grondslag 
aan je materiaalkeuzes?
‘Ja, ik gebruik banale dingen. Mensen 
denken vaak dat ik in de bazaar 
rondsnuister, maar ik ga geen 
rommelmarkten af. Ik neem wat ik om 
me heen tegenkom. Zie ik bijvoorbeeld 
een bus haarlak, dan vraag ik me af wat 
ik daarmee kan doen. Het materiaal 
komt vanzelf en overal op mijn weg. 
Dat is een talent, kan ik wel zeggen; 
ik heb een bijzonder oog voor mooie 
banale dingen en de associaties die ze 
oproepen. Ik heb niet de bedoeling om er 
vervolgens een designstuk van te maken; 
dat is het van zichzelf al, al vergeten 

wij dat vaak. Heb je weleens bekeken 
hoe een simpele houten wasknijper 
is gemaakt? Prachtig hoe zo’n ding in 
elkaar zit. Ik gebruik ook veel plastic 
voorwerpen, die soms inmiddels uit de 
handel genomen zijn. Blijk ik daarmee 
een tijdsbeeld te hebben gevangen.’

In welke traditie zie je 
jezelf als kunstenaar?
‘Het Belgisch surrealisme. Die link 
bestaat onbewust, want ik ben niet op 
zoek naar referenties en maak mijn werk 
op spontane wijze. Achteraf vraag ik me 
vaak af: wat zou Marcel Broodthaers 
ervan vinden? Hij was een topkunstenaar 
en een toffe peer met humor. Ik heb 
hem nooit ontmoet, maar denk dat wij 
het zeer goed zouden kunnen vinden. 
Door me voor te stellen wat hij ervan 
zou denken, weet ik of mijn werk goed 
is. René Magritte en Broodthaers zitten 
in onze genen, vooral bij Belgische 
kunstenaars van mijn generatie.’

‘Door me voor te stellen 
wat Marcel Broodthaers
ervan zou vinden, weet ik
of mijn werk goed is’

s

 D.D. TRANS (FOTO: DAVID SAMYN)

1514 Palet Palet



Je was lange tijd van het 
kunsttoneel verdwenen. Wat 
maakte dat je je terugtrok?
‘Frustratie. Ik had – in wielertermen – 
het gevoel dat ik rond de toren bleef 
fietsen. Toen ben ik volledig gestopt en 
maakte ik tien jaar lang niets. Maar kunst 
is als een virus, dat heb je in je bloed. 
Je krijgt levenslang, staat ermee op en 
gaat ermee naar bed. Het is leuk als het 
goed gaat, maar succes is niet blijvend. 
De kunstwereld is een harde wereld.’

Vanwaar dan toch die rentree? 
En is het dit keer anders?
‘Dat had alles te maken met mijn 
levensloop. Ik kreeg kleinkinderen. Dat 
was een stimulans om op kunstgebied 
weer in beweging te komen; ik wilde het 
voor mijn familie doen, iets achterlaten. 
Ik heb momenteel de wind in de zeilen, 
dat maakt alles makkelijker. Maar ik sta nu 
ook meer met beide benen op de grond.’

In ons land debuteerde je dit jaar 
op Art Rotterdam, met een plant 
met krulspelden als eyecatcher.
‘De plant zag ik in een supermarkt. Hoe 
ik precies op het idee voor de ingreep 
kwam, kan ik – ook als het ander werk 
aangaat – achteraf moeilijk plaatsen. Ik 
amuseer mij wel. Als ik een werk voltooid 
heb, moet ik er zelf vaak om lachen. Die 
plant hoef je trouwens geen water 
te geven, hij is gemaakt van plastic. 
Ze maken ze levensecht na in 
China, dat vind ik zó super. Het 
beeld is aangekocht door een 
verzamelende psychiater en staat 
op het bureau in zijn praktijk. 
Misschien werkt het helend?’

In september exposeer je in Den 
Haag. Hoe is het om je werk in 
Nederland tentoon te stellen?
‘In België kennen ze mij al vijfentwintig 
jaar. In Nederland en Duitsland kent het 
publiek me nog niet echt. In Rotterdam 
kon ik me in de kijker spelen, om mezelf 
een halfjaar later te laten zien met een 
solo bij Galerie Ramakers. Het verwondert 
me dat mijn werk zo graag gezien 
is in Nederland. De toon is namelijk 
niet typisch Nederlands; de Belgische 
kunstgeschiedenis verschilt daar toch 
erg van. Humor in de kunst is bij ons 
meer ingebed, terwijl dat van oudsher in 
Nederland toch moeilijker lijkt te liggen.’

Wat kunnen we van je 
solo verwachten?
‘Op de witte muren van de galerie zie 
ik pas echt of mijn werk werkt. Het 
zorgvuldig combineren van verschillende 
stukken, soms oud en nieuw door elkaar, 
daar stel ik veel belang in. Ik heb graag 
dat er veel lege ruimte is, de afzonderlijke 
werken zijn daar sterk genoeg voor. En 
waarschijnlijk zal ik er volledig nieuw werk 
laten zien. Ik werk voortdurend, maar 
weet vooraf nooit wat ik precies ga doen. 
Dat laat ik het liefst aan het toeval over.’ n

Kortsluiting
Huis-tuin-en-keukenmateriaal 
wordt door D.D. Trans uit zijn 
dagelijkse context gelicht. Hoe 
minimaal de ingrepen ook ogen, 
het effect is groots. Een moment 
van kortsluiting wijst ons op het 
ingenieuze maar ingesleten design 
van alledag. Voorwerpen die 
wij achteloos voor lief zijn gaan 
nemen, tonen zich in het werk 
van D.D. Trans van een andere, 
onverwachte kant. Met een 
knipoog zet hij zo onze blik voor 
de directe omgeving op scherp.

D.D. Trans exposeert van  
8 september t/m 6 oktober in 
Galerie Ramakers (Den Haag).

www.ddtrans-art.be

‘Ik heb een bijzonder oog voor mooie 
banale dingen’
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