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In een gesprek met anderen – laten we uitgaan van een fijn gesprek – kan het soms gebeuren dat
er opeens een zodanige opmerking gemaakt wordt, dat de communicatie volledig ontwricht wordt.
Het kan gaan om een negatieve uiting, die ons met stomheid slaat, woede opwekt, en verder praten
onmogelijk maakt. Of het kan gaan om een heel teder woord, dat ons diep roert en omwille daarvan
ingrijpend is. Het zijn dit soort, voor iedereen herkenbare situaties, die Yves Velter in zijn werk voor
ons uitvergroot.
Yves Velter (1967 Oostende, woont en werkt in Oostende) werkt aan een almaar groeiend oeuvre van
vooral schilderijen en werken op papier, met een heel herkenbare, eigen stijl. Hij wordt geboeid door de
niche van onderwerpen waarop we niet echt vat hebben – psychologische en beschouwelijke thema’s
die niet zichtbaar zijn maar slechts latent aanwezig en die samenhangen met de breed geschakeerde
persoonlijkheid van ieder van ons. Het is maar als Velter op die thema’s geen gepast antwoord kan
vinden na zelfstudie of gesprekken met anderen, dat ze voor hem interessant worden om artistiek mee
aan de slag te gaan en naar kunstwerken te vertalen. Zonder te impliceren dat hij oplossingen heeft,
probeert hij richting te geven aan waar die gezocht zouden kunnen worden. We worden binnen het
oeuvre van Velter meegenomen in de materie die hem interesseert, krijgen een duwtje in de richting
van waar hijzelf een antwoord meent te kunnen vinden tot op het punt waar hij losgelaten heeft en
het werk aan onze eigen interpretatie overlaat. In het beste geval met een gesprek vol bedenkingen,
overwegingen, vraagstellingen … tot gevolg. Vooral wanneer dat laatste gebeurt, is Velter een gelukkig
mens, en geslaagd als kunstenaar. Kunst maken is voor hem een verlengstuk van onze communicatie,
maar op een andere, minder vertrouwde en meer efemere manier.

Translation faseIV 100x130cm Acryl/chinese inkt/potlood/pigment op canvas — 2017

Maar wat zien wij dan in de doeken van Velter?

We zien mensen, weliswaar cryptisch voorgesteld. Ze worden gevormd door silhouetten, die verder
niet gepersonaliseerd zijn – alleen dat het mannen en vrouwen betreft, kunnen we door de kleding
en haarstijl ontdekken. Kijken we bijvoorbeeld naar de verschillende werken uit de reeks The Stage –
waaraan de tentoonstelling haar titel ontleent – dan zien we telkens twee personen bij elkaar zitten,
maar krijgen we maar tot op zekere hoogte mee wat ze doen. We zien ze bezig in een proces van communiceren, en kunnen ons afvragen hoe dat verloopt. Zien wij iemand die geïnterviewd wordt, iemand
die een sollicitatie aflegt, of iemand die na lang weer een familielid terugziet? En welke invloed heeft
dat gegeven, hun verhouding tot elkaar en hun persoonlijkheid op hun gesprek?

The stage act IX 80x100cm Acryl/chinese inkt/pigment/potlood/hardboard op canvas — 2019
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Watching trough closed eyes 110x180 cm Acryl/chinese inkt/potlood/pigment op canvas — 2017

Under the waves 200x300cm Acryl/chinese inkt/potlood/pigment op canvas — 2019
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In elk van de werken herkennen we symbolen en codes – een gamma wat Velter altijd maar verder
uitbreidt: rode stippen, een rasterpatroon (een van de laatste nieuwe evoluties), uitgespaarde vlakken
waarachter fragmenten uit de in codetaal opgestelde brieven van een autistische tante opduiken,
spiegeltjes die ons eigen beeld weerspiegelen en ons fysiek bij het werk betrekken, zaklampen …
Elk hebben ze hun eigen betekenis. Personen in rastervorm zijn ‘vloeibaar’ en kunnen elk moment
veranderen – het rasterpatroon wijst op een efemeer karakter, een onzekere factor. Rode stippen
refereren dan weer aan angsten en verlangens – misschien wel de meest elementaire emoties die
ons doen en laten sturen. Zo basic voor ons handelen, waren ze een van de eerste gemoedsindrukken
waaraan Velter in beeld een vertaling gaf. Maar ondanks de codes die de kunstenaar in zijn schilderijen
als tools toepast, blijft de interpretatie ervan open. Met de gecodeerde doeken triggert Velter bij ons
herinneringen en bedenkingen, die resoneren met wat wij zien.

— Anne-Marie Poels - Februari 2020

Putting raindrops back in to the clouds 180x140cm acryl/chinese inkt/pigment/potlood
copie van brief van Trees/glas/sleutels op canvas 2019
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Floating 36 x 28 x 26 cm Bronze 2010

Detail — The stage act IX 80x100cm Acryl/chinese inkt/pigment/potlood/hardboard op canvas — 2019
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