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In 1989 startte galerie Transit, toen nog in Leuven, een eerste tentoonstelling met werk 
van de Nederlandse kunstenaar Allart Lakke. Na 30 jaar brengen we werken samen die 
een overzicht bieden van zijn oeuvre van 1986 tot op heden. 
 

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie waarin de kunstenaar zijn werk als volgt 
samenvat: 

“Een dilettant is iemand die een kunst of wetenschap beoefent, niet als vakman met 
grondige kennis van zaken maar uit liefhebberij. Het woord heeft een negatieve 
connotatie en staat ook synoniem voor beginneling of amateur.  
Een onderwerp dat mij interesseert beleef ik intensief, langdurig en obsessief. Het is geen 
fascinatie maar een bezetenheid tot ik me verveel, of tot het onderwerp opdroogt of door 
een ander onderwerp dat zich aandringt vervangen wordt.  
Veel unieke kunstwerken zijn af, maar in een groep getoond blijkt toch iets te ontbreken. 
Er ontbreekt eigenlijk van alles. Zoals alles wezenlijk onaf is.  
Belangrijke kunstwerken die ik bewonder in of juist door hun onafheid zijn bijvoorbeeld 
de Hellepoort van Rodin, het Grote Glas van Duchamp en de Victory Boogie Woogie van 
Mondriaan. Deze kunstwerken zijn onaf, maar tegelijk compleet in hun visioen, net zoals 
Pallas Athena.” 

 

Allart Lakke [Zeist, NL, 1961] volgde zijn opleiding tot beeldhouwer aan de Academie 
Sint Lukas te Brussel, en vervolgens aan de École Nationale Supérieure d'Architecture 
et des Arts Visuels (EN-SAAV), eveneens te Brussel. In 1990 keerde hij terug naar 
Nederland en vestigde zich in de stad Leiden waar hij nog steeds woont en werkt. 

Het werk van Allart Lakke zou men kunnen zien als een poging om de grammatica van 
de verbeelding te verbeelden. Lakke manifesteert in al zijn werk een aandrang om te 
zoeken tussen de regels ofwel, als het om beelden gaat, naar 'de beelden tussen de 
beelden'. Wat verbindt de beelden, die de mensheid sinds de prehistorie heeft 
voortgebracht met elkaar? Het zoeken naar en zichtbaar maken van een onzichtbare 
syntaxis, een onzichtbaar skelet waaromheen het vlees van de bestaande beelden zich 
voegt, is wat richting geeft aan al het werk van Allart Lakke. De consequentie daarvan is, 
dat zijn werk ook vaak daadwerkelijk oogt als een skelet: elementair, sober, maar altijd 
helder - en daardoor esthetisch. 
Een eerste stap in de detectie van onzichtbare elementen van een beeld waren de 
zogenaamde 'portables', die Lakke in de jaren 1987-1990 realiseerde: polyester afgietsels 
van voorwerpen die een leegte omsluiten. De afgietsels geven de restvorm van het 
afgegoten voorwerp een tastbare gestalte. Door deze sober ogende plastieken te voorzien 
van handvatten, worden ze letterlijk hanteerbaar, 'portable', gemaakt. 

Na de 'portables' volgden de zogenaaamde 'insupportables': diverse 
gebruiksvoorwerpen, door Lakke voorzien van zwenkwielen of scharnieren, die de 
gangbare functie van deze voorwerpen onmogelijk maken, en het object als het ware 
'beëindigen'. 
 

Vanaf 1986 ontwikkelt Lakke. naast zijn plastische werk een tekensysteem, bestaande uit 
een schier onafzienbare reeks zorgvuldig bijeengebrachte pictogrammen. Ze zijn 
afkomstig uit heden en verleden, uit verre landen en van dichtbij. Het pictografisch 
systeem unificeert de meest uiteengelegen beeldtalen: van indiaanse rotstekeningen tot de 
logo's van moderne multinationals. De pictogrammen zijn zodanig gestileerd, dat ze, als 
waren het lettertekens, binnen één tekening kunnen worden genoteerd. Het systeem 
maakt het mogelijk om voorstellingen uit zeer uiteenlopende culturen met elkaar te 
vergelijken en te analyseren - en aldus dichter bij de 'beelden tussen de beelden' te 
komen.      [Met dank aan Onno Schilstra] 
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Opening zondag 10 maart 2019, 15 – 18 uur, receptie Corsendonk bier 
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