
Continua la mostra di Serge Van De Put 
Considerato il grande successo, è il continuo  afflusso di publico nel 
visitare le mostre del maestro Serge Van De Put al Priamar, al Pala 
crociere è in galleria, la Conarte ha deciso di proseguire l'evento 
fino al 30 di settembre.  
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Een olifant in de lagune
MONUMENTAAL WERK VAN SERGE VAN DE PUT IN VENETIË 

Indrukwekkend beeld: ‘Untitled’, de 5,2 m hoge olifant van Serge Van de Put in de lagune van Venetië, met vlakbij de 6 m hoge ‘Ring’ van Koen Vanmechelen.

Wie de lagune van Venetië binnenvaart, ziet een olifant in het water staan. Bij nader toezien blijkt het levensgrote dier van repels autobanden ge-
maakt te zijn en op een punt van het eiland Certosa te staan. De Antwerpse beeldhouwer Serge Van de Put, ‘scultore del caucciù’, had nooit gedacht 
dat zijn werk ooit op zo een magische plek zou belanden. ‘Ik wil weer een sterk monumentaal werk maken’, zegt hij, ‘als ik maar wist dat het op een 
even goeie plek kan staan’. 

‘Corrida’, in het Priamar-fort in Savona. Altijd goed voor toeristenkiekjes. De 
rode lap is de geplooide motorkap van een Nissan.

den uit klei, hout of steen, 
maar prachtige roofkatten, ele-
gante renpaarden of angstaan-
jagende roofvogels uit stukge-
sneden rubberbanden.
Het idee deed hij acht jaar ge-
leden op in Marrakesh, toen hij 
zag hoe Marokkanen kruiken 
en emmers vervaardigden van 
gerecycleerd rubber. Twee jaar 
geleden kon hij als artist in re-
sidence aan de slag op Marti-
nique. De olifant was bestemd 
voor het terras van een loft in 
Antwerpen, maar uiteindelijk 
ging de deal niet door. ‘Ik was 
ervan overtuigd dat de olifant 
wel een beter plekje zou vin-
den’, zegt Serge Van de Put.
Uiteindelijk zorgde een Vene-
tiaanse galerist, die eerder al 
werken van Serge in Chicago 
had gepresenteerd, ervoor dat 
hij kon deelnemen aan ‘La città 
ideale’, een van de randevene-
menten naast de Biënnale van 
Venetië. In dit ‘open museum’ 
op Certosa staat de olifant on-
der meer in het gezelschap van 
de even monumentale ring-
voor-kippen uit het Cosmopo-

litan Chicken Project van Koen 
Vanmechelen.
In november zou Serge Van de 
Put exposeren in een galerie 
in Genua. En op zijn apparte-
ment in Parijs is een Japanse 
tv-ploeg een portret van hem 
komen maken. Mogelijk resul-
teert dat in een opdracht om 
als artist in residence in Japan 
te gaan werken.
‘Op dit ogenblik zijn er in Pa-
rijs, Rijsel, Venetië en Savona 
een 65-tal beelden van mij 
geëxposeerd’, zegt Serge Van 
de Put. ‘Maar of ik het nu ge-
maakt heb? Nog bijlange niet, 
integendeel. Mensen die mij 
een opdracht geven zijn nu 
veeleisender, ook de galerijen 
beginnen hogere eisen te stel-
len. Maar ik geloof er wel in. Ik 
heb het gevoel dat het voor mij 
nog allemaal moet komen.’ 
Toch heeft hij gemengde ge-
voelens: ‘Ik vind dat er weinig 
respons is. Ik ondervind nog 
teveel moeite om deuren open 
te krijgen. In Savona hangen 
grote spandoeken met mijn 
naam op, maar hier is het in-

derdaad nog altijd Serge wíe?’
In Savona exposeert hij een 25-
tal werken op diverse locaties 
van de stad, met als blikvanger 
‘Corrida’, een levensgrote stier 
met stierenvechter, in het fort 
van Priamar.
‘Ecco le sculture di Van de Put’ 
titelde La Stampa opmerkelijk 
boven een lovend artikel van 

Op een plein in Parijs bijvoor-
beeld, maar dat werd te gevaar-
lijk geacht omdat bij relletjes 
de rubber van de olifant een te 
gretige prooi zou vormen voor 
herrieschoppers. ‘Zo had ik de 
olifant graag willen plaatsen 
voor de Mairie van het 3ème 
arrondissement in Parijs, maar 
de brandweer vond dat geen 
goed idee, omdat er op die plek 
veel betogingen beginnen.’
Waarom niet gewoon ergens 
op een plein of in een park in 
Antwerpen, sinds kort dol op 
olifanten? Waarom niet ge-
woon het Middelheim, toch 
een beeldenpark?
Hoe dan ook, toen Serge Van 
de Put (°1958) twee jaar gele-
den aan de olifant aan het wer-
ken was, had hij niet durven 
dromen van Venetië. 
De animalier, een autodidact, 
vervaardigt geen dierenbeel-

een halve krantenpagina: ‘Hier 
zijn de beelden van Van de Put’, 
alsof dat op zich al nieuws was. 
‘Ja, de ontvangst was bijzonder 
enthousiast’, zegt de Antwerp-
se animalier. 
La Stampa bedacht hem met 
eretitels als ‘maître couturier 
del caucciù’ (meester-rubber-
snijder) en ‘novello Arcim-
boldo del Duemila’ (nieuwe 
Arcimboldo van de 21ste eeuw 
-verwijzend naar de renais-
sanceschilder die portretten 
samenstelde met fruit of plan-
ten).
‘Nu experimenteer ik met het 
lakken van de beelden.’ Hij 
toont een neger in een beige 
short en een monsterlijk groot 
roze varken met een groen jas-
je. ‘Ik wil dat verder uitwerken 
met verwisselbare kledingstuk-
ken, zoals een Barbiepop. Maar 
ik ben nog aan het zoeken.’
Wordt vervolgd.

Info

‘La città ideale/The Ideal City’, 
Isola della Certosa, Venetië (It.), 
tot 22 november.
Tentoonstellingen in Savona 
(It.) op de Piazzale della Cit-
tadella, Fort van Priamar,
in het Pallacrociere en in galerie 
ConArte, allebei tot 30 augus-
tus.
Serge Van de Put wordt verte-
genwoordigd door Galerie Van 
Campen & Rochtus, Verschan-
singstraat 52 in Antwerpen, 
tel. 03-294.06.62.
www.galerievcr.be
(Tevens in permanentie in 
Frankrijk bij Artop Art Contem-
porain, rue de la Monnaie in 
Rijsel, en Byzance Home, 
rue de Turenne in Parijs.)
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