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Bleke Jo en donkere Pascale Braaf
meisje uit Scheldewindeke en bad boy
uit Kameroen Al meer dan tien jaar een
stel en elkaars tegengestelde Jo is mijn
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Met hem meereizen als assistente was

een rOl die me niet lag Zegt Zij SindS Vier
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jaar heeft Ze haar eigen mOdeCOlleCtie

Kameroen
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menomtezeggen ikkomterug IkprobeeraMjd

Studeert rechten

vooruit te denken Klinkt een beetje pretentieus

leit t AglieS GOyVaertS

in Yaoundé

hé maar ikvind dat beter dan te zittenwachten

r i fo s Johan Jacobs

1994 foto van

tot de dingen sebeuren

zijn installatie
op de cover van
Revue Noire
Wordt internatio

videokunstenaar
1999 deelname

Ze heeft dan mijn werk in handen genomen
Aanvankelijk vond ze dat alles wat ik maakte
slecht gemaakt was Ze zei me andere materialen
te gebruiken wat normaal is want zo had ze het
geleerd Dan is ze begonnen al mijn werk te reper
toriëren waardoor ze het beter is gaan begrij
pen Haar werk toen dat was ik
Was het een coup defoudré Door mijn opvoe
dinghebikeenanderemanierommijnemoties

aan Ti afic Gent

uit te drukken dan wat men hier gewoon is Ik

ontmoet
Jo De Visscher
Exposeert i n
de hele wereld
en neemt o a deel
aan de biënnales
van Sao Paulo en
Venetië en aan
Documenta Kassei
2012 deel name
aan TRACK in
Gent exposeert
in het najaar
in Wiel s Brussel
Vader van Yannick
19 Elle Liza 8
en Iziz 5

druk me liever beetje bij beetje uit een lange tijd
envooraltijd danéénkeermijnliefdeteverkla
ren en dan niets meer Ik zie Jo nog altijd zoals ik
haar de eerste dag zag ik denk niet dat ze fun
damenteel veranderd is Mijn coup de foudre is
er elke dag Die ander moet dan wel bereid zijn
om dat te zien lacht Ook mijn keuze om hier
te leven is daar deel van Iedereen ziet dat ik niet
van hier ben en dat ervaar ik elke dag
Jo is een sterke vrouw Voordien leefde ik in sys
tematische weigering Zij heeft me gepusht om
die manier van denken te versterken en er een
invulling aan te geven En dat gaat traag Zij leert
me minder luid te roepen een goed evenwicht
te vinden tussen voor en tegen tussen verboden
en toegelaten Voor mij is zij een spiegel een vita
mine iets wat mij toelaat te leven

naai erkend als
beeldhouwer
performance en

JjlSCtlIC
RuimtienjaargeledenwasikuitgenodigdominGentdeeltenemenaan
een tentoonstelling in het Vleeshuis een leegstaand gebouw Ik werd er
opgewacht door Jo een jongmeisje dat mij zou assisteren bij het project
Wat mij trof was dat zij gespecialiseerd was in restauratie van heden
daagse kunst Dat vond ik iets surrealistisch En ik was nieuwsgierig Ik
had het gevoel dat ze eerder mij zou restaureren dan mijn kunst lacht lk
had toen een mauvaisgarcortkantje en ik kwam te staan tegenover iemand
die mij helder leek en gestructureerd het tegengestelde van hoe ik was

Ze volgde mijn project heel goed op heel toegewijd Waw dacht ik wij
hebben elkaar iets te vertellen Wat misschien ook speelde was dat ik uit
Parijs kwam zij uit een klein dorpje inVlaanderen Dat idee van achterland
sprak mij wel aan Na die eerste ontmoeting ben ik terug naar Parijs ver
trokken en hebben we verder contact gehad via de telefoon en de fax Toen
ik terugkeerde naar Gent voor de tentoonstelling heb ik aan het station
haar hand gepakt en hebben we de hele middag hand in hand door de stad
gewandeld Ik ben nogal directief
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Ik vond haar interessant en ikwou met haarverder Tot dan had ik altijd

men WantnaGenthebikhetengagementgeno

yS

Ik zegniet dat onze relatie altijd hemelsblauw is

geweigerd ergens te werken in residentie Maar toen heb ik het voor één

wij kennen ook hoogtes en laagtes Jo heeft een

keer zelfuitgelokt in Duitsland Na de tentoonstelling in Gent heb ik haar
gevraagd om mee te komen naar Bonn Op die manier verplichtte ik haar
bij haar ouders weg te gaan Zo kon ze te weten komen wat het betekent

sterkkarakter Ikweetwie ikben zij heeftgeduld
Zij is een vrouw vandaag zij vecht ze is ambiti
eus maar ze is ook een vrouw moeder Die rol

om elders te leven Ofmét iemand te leven Voor haar zal het wel een schok
geweest zijn maar zij heeft het risico genomen Ook ik heb een risico geno

wil ze ook op haar manier invullen en dat kan
heel ingewikkeld zijn Soms laat ze wel eens iets
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Zij leert mij minder
luid te roepen
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een kunstenaar had leren kennen Tienjaar ouder dan ik een Afrikaan

envolgendetnaandverhuizenwijnaarDuitsland Vooralmijnvaderwas
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volledig over zijn toeren Toen zei mijn moeder iets frappants Als klein

H H
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meisje had ik blijkbaar dikwijls gezegd dat iklaterbruine kindjes wou Ik

JSP

herinner me daar niets van maar was het een voorteken
Wekendenelkaarnauwelijks Ikhad hemintotaal zeven dagengezientoen
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we vertrokken naar Duitsland In Bonn zijn we in een studio getrokken

Pascale Marthine Tayou

vallen als Weetje dat hetvandaag tienjaar gele
den is dat maar dat vind iknietsom tevieren
Je moet elke dag vieren Als je alleen 1 januari
viert vergeetje alle andere dagen
t

JO
Als restauratrice van hedendaagse kunst had ik
een tijdjeinhetS MAKgewerkt Op een bepaald
moment was er een tentoonstelling extra muros
gepland Trafic Ik zou het project van Pascale
opvolgen We hadden afgesproken aan het
Vleeshuis Ik sprak nauwelijks Frans en was dus
al wat zenuwachtig Het eerste wat ikvroeg was
of het oké was om Engels te spreken Hij ant
woordde Neenee ik zal Engels spreken dan
oefen ikmijn Engels enjij spreekt Frans Ik dacht
wat is dat hier Het beschrijft hoe Pascale is een
beetje tegendraads naast de kwestie antwoor
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den dat soort dingen
Ikmoestpraktischzorgendatzijnprojectrond
raakte Hij woonde in Parijs er bestond nog geen
e mail dus communiceerden wij via telefoon en
fax Langzaam aan ging dat niet alleen meer over
het werk Toen de tentoonstelling begon moest
ik hem afhalen aan het station Hij geeft me een
kus neemt mijn hand en laat ze niet meer los Zo
hebben wij Gent doorkruist hand in hand Heel
raar van de ene dag op de andere
Ik dacht dathij na dievijf dagen van Tra ïcwel
weer zou verdwijnen Maar al na twee dagen
vroeg hij hoe gaan wij dat nu doen ik woon in

Geboren in 1976 in
Scheldewindeke
Humaniora wis
kunde weten
schappen
Schilderkunst aan

die zo klein was dat we niet anders konden dan met elkaar leven Als res
taurateur kon ik in Bonn meteen aan de slag We zijn er zes maanden geble
ven Intussen had hij expos in Ghana in Japan in Brazilië en ik ben toen
vaak met hem meegereisd als assistente Maar dat beviel me niet zo want
jebentdan de vrouw van en ik merkte dat ik niet graag in die rol word
gestopt Hij is dan de ster en je moet dat kunnen er naast gaan staan
Daarna zag Pascale het wel zitten om naar België te komen en zijn we in
Brusselgaanwonen Ikvonddatikeeninspanningmoestdoenvoorhem
die Franstaligwas Doordat we daar geenvan beiden eenvriendenkring had
den kwamen we enkel in contact met een kunstpubliek Dat legde een

de Academie voor

zware druk op Pascale Hier in Gent kan hij tot rust komen

Schone Kunsten
in Gent
Specialisatie
restauratievan
hedendaagse
kunst
Sticht eigen
resta u rat iebed rijf
in Brussel
Werkt mee aan de
tentoonstel I i ng
Mutilate van
Walter Van
Beirendonck
Leert patroon
tekenen en stikken
2008 eerste
kledingcollectie
Jo De Visscher
2012 zomercol
lectie Blueberry
Fields Forever
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Hij mist heel erg een eigen plek in Kameroen we zijn daar nu aan het
bouwen Hij wil er van alles doen Hij heeft zo veel projecten in zijn hoofd
humanitaire dingen een bibliotheek vol strips een atelier om meubeltjes
te maken En ook metzijn atelier hier heeft hij nog zo veel plannen Het houdt
bij hem nooit op Voor hem is dat energie voor mij is het soms enorm ver
moeiend Ik ben anders bij mij is het kinderen werk gezin
Pascale is uit het niets begonnen Hij studeerde rechten en is daarmee
gestopt om iets te maken als maatschappijkritiek Met alle rommel die hij
rondom zich zag in Kameroen is hij installaties gaan maken om te tonen
kijk eens hoe slecht het hier is georganiseerd Hij zag dat niet als kunst
anderen zijn dat zo gaan noemen Maar hij wou er wel mee verder
Hij zo eigenzinnig hij trekt zich niets aan van wat de mensen van zijn
werk denken Dat is ook een kwaliteit Soms voor een tentoonstelling

vraag ik ofhij niet bang is wat men ervan zal vinden Hij zegt gewoon nee
Ikhebdatwel BijelkecoUectiewaagikmeafofhetwelgoedis ofikdejuiste
kleuren heb gekozen de juiste materialen In het begin wou ik alles van
zijnwerkweten maarikkannietzodiepgaaninhetconceptuele Hijheeft
het daar moeilijkmee gehad hij wou uitleggen en uitleggen maar dat heb
ik kunnen loslaten Ik denk dat hij het nu wel aanvaardt
Toen we aan kinderen dachten vond hij dat een lastige beslissing Hij
ervaart elke dag hoe het is om hier gekleurd te zijn ik niet Ikherinner
mede politie in Londen Ik liep enkele meters achter hem aan en hij
werd onmiddellijk uit de rij gehaald Toen kwam ik er bij en het was
direct in orde
Ik heb het gevoeld hoe het is om anders te zijn toen ik mee naar Kameroen
ging en de mannen hem nariepen Ga je er voor mij ook zo eentje mee

Parijs enjij hier Hij meende het serieus Devol
gende maand had hij een beurs in Bonn hij had
er een studio en als ik wou kon ik meegaan zei

brengen Door mee naar zijn land te gaan zie ik ook beter de cultuur
verschillen Het is toch nog heel erg een machomaatschappij Maartege
lijkzie ik er ook het positieve het relativeringsvermogen Pascale ervaart

hij Ik 22 die nog thuis woonde nooit een rela

het als clichés maar het is wel zo Ik ben de negatieve ik zie altijd wat er

tie had gehad ikmoestmijn ouders in mijn boe

allemaal mis kan gaan Hij heeft me geleerd om los te laten en de dingen

rendorp Scheldewindeke gaan vertellen dat ik

gewoon te laten komen
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Bk zie altijd wat
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