
Leen Voet
Je fais ce que je veux

Baronian Xippas is verheugd Je fais ce que je veux aan te kondigen, een solotentoonstelling 
met nieuwe werken van Leen Voet. Leen Voet, geboren in 1971, België, woont en 
werkt in Brussel. Leen Voet laat zich meevoeren door gevonden visuele of literaire 
bronnen en bevraagt, vaak op een humoristische manier, het begrip creativiteit. Via 
haar praktijk houdt ze zich bezig met de fundamentele vraag wie kunstenaar is en 
waarom en wat een oeuvre vormt. Tegelijkertijd biedt Leen Voets werk verschillende 
perspectieven op machtsverhoudingen, regels en verwachtingen. Dit door middel van 
een meer feministische benadering van kunst, door inclusief te zijn en bovenal door het 
plezier van schilderen te benadrukken. Leen Voet werkt aan de hand van triggers uit 
culturele of historische context of vanuit het perifere en het persoonlijke. Ze onderzoekt 
enigmatische relaties tussen figuratie en de veronderstelling van betekenis, emotioneel 
begrijpen versus motief en concept, verhaalconstructie en dupliceerbaarheid. Haar 
picturale stijl wordt gekenmerkt door geometrische vormen en levendige kleuren die 
worden losgemaakt van iedere associatieve betekenis.

De werken in de tentoonstelling zijn van Leen Voets serie JE FAIS CE QUE JE VEUX 
en ze zijn gebaseerd op zowel de tekst als de scenografie van het lied Je fais ce que tu veux 
van Bourvil, pseudoniem voor André Raimbourg, in het televisieoptreden Rendez vous 
avec …, RTF, 1961. Het is een liedje waarin Bourvil met ironische tekst de kleine scenes 
van reactionair familiegeluk bezingt, kleine huiselijke taferelen, vrije tijd en reproductie. 
Hij bezingt het genormeerde kerngezin als veilig nest. Het lied is wars van ieder notie van 
feminisme. Het lied dateert uit de jaren 60, een tijd die gekenmerkt werd door feminisme 
en experimentele relatievormen. In het televisieoptreden wordt het lied opgevoerd als 
een performance waarin de man, Bourvil, in actieve rol danst en zingt. De vrouwelijke 
presentatrice, Jacqueline Joubert, een van de eerste vrouwelijke televisiepresentatoren, 
zit en speelt daarentegen nauwelijks geëmancipeerd, passief en preuts op een stoel en is 
op het einde zelfs helemaal op mysterieuze wijze uit het beeld verdwenen. Kunnen we 
dit zien als een stil protest van Jacqueline Joubert?

Het lied over het familiegeluk wordt opgevoerd in een eenvoudige studioscenografie 
waarbij op de achtergrond zes deuren te zien zijn. Er is onduidelijkheid over de reden van 
het aantal deuren en het feit dat er zes varianten zijn versterken deze onduidelijkheid. 
Reflecterend over de status van een schilderij, neemt Leen Voet de zes varianten van de 
deuren uit de studioscenografie over. Door toepassing van een contradictoire energie van 
kleuren, roepen de schilderijen gebaseerd op de deurelementen onmiddellijk associaties 
op met de hard edge schilderkunst, waarbij geometrische abstractie en symmetrie van 
belang zijn. 

De werken uit de serie JE FAIS CE QUE JE VEUX bestaan naar analogie van een koppel 
uit twee delen. Elk duo omvat een schilderij gebaseerd op een deurelement dat los in de 
ruimte op een metalen houder staat, en een schilderij van de figuranten dat aan de muur 
hangt. In de duo’s van JE FAIS CE QUE JE VEUX vindt een verschuiving van individu 
naar object en doelbewuste misstelling van actief naar passief plaats. De menselijke 
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figuren op de schilderijen, die gebaseerd zijn op een dansende Bourvil, worden objecten 
die klassiek aan de muur gepresenteerd zijn zoals gebruikelijk bij schilderijen. De andere 
schilderijen die gebaseerd op de deur-elementen kunnen hierbij gezien worden als 
“actieve personages” die los in de ruimte zijn geplaatst. 

--
Leen Voet studeerde Painting aan het KASK in Gent en Experimental Studios aan 
het Sint-Lukas in Brussel. Recente solotentoonstellingen met haar werk zijn Alda & 
Armand, Baronian Xippas, Brussel (2019); CIAP Kunstverein, Hasselt (2018), Bert 
Vandael, Kunstbunker Forum für Zeitgenössiche Kunst, Nürnberg (2016), SINT-
RITA, Netwerk, Aalst (2013), FELIX, FeliXart Museum, Brussels (2010). Recente 
groepstentoonstellingen met haar werk zijn Zonder Kunstenaars Geen Kunst, MHKA, 
Antwerpen (2020), Salon de la peinture, MHKA, Antwerpen (2019), 20 Years NICC 
– Jubilee, A4 works, NICC, Antwerpen (2018), Un-scene II, Wiels, Brussel (2015) and 
Return to sender, Wiels, Brussel (2014).
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