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CULTUURBELEID
Toen in het Vlaanderen van de jaren zestig de culturele centra — niet in het midden zoals kerken — als paddenstoelen aan de randen van de stad oprezen, bleek
dat het beleid vond dat de beleving van het artistieke beeld daar niet thuishoorde.
Dat beleid voorzag nota bene ook geen andere oorden voor die belangrijke functie.
Culturele centra waren er om de volwassenen te vormen, om elkaar te ontmoeten
en om de Nederlandse taal in ere te houden via een bibliotheek en een theaterzaal. Een best respectabele taak, daar niet van. De agoog in mij kan zich daar bij
neerleggen. Vanuit de kunstfilosofie betreur ik echter dat in hun surrogaatfunctie
van de leeglopende kerken, de culturele centra het beeld verwaarloosd hebben. De
kunstgeschiedenis bewijst dat de katholieke godsdienst hierin beter gescoord heeft.
Zij weet sinds het Romaanse tijdperk dat om god zijn zoon en diens moeder te eren
er mooie beelden moeten geschilderd of gekapt worden. Dit maakt die religieuze
ervaring intens.
Voor de culturele centra is het een gemiste kans. Dat ondertussen in Vlaanderen een kleine veertig moeilijk subsidieerbaar te krijgen organisaties die taak overgenomen hebben, maakt me blij. Het verandert mijn mening over dit te kort niet. Er
zijn uitzonderingen die mijn regel bevestigen. Het cultureel centrum De Warande
in Turnhout beschikte van bij de bouw over een degelijke tentoonstellingszaal. Het
is nu één van de Vlaamse locaties waar toptentoonstellingen gehouden worden. Dit
is tevens het bewijs dat de vader van de culturele centra, Turnhouts minister Frans
Van Mechelen, daar wel een plaats zag voor de beeldende kunstbeleving. Als er een
sokkel van een vergeten heilige vrijkomt, verdient hij een standbeeld in zijn stad.
Er was — onvoltooid verleden tijd inderdaad — het cultureel centrum
Strombeek, waar Luk Lambrecht tot voor kort museumwaardige kleine tentoonstellingen bracht. Hij werd ontslagen wegens ‘reorganisatie’ en met hem verdween ook
zijn visie op het belang van hedendaagse beeldende kunst voor de gemeenschap. Ook
in de verleden tijd was er het cultureel centrum van Hasselt waar directeur René
Geladé zijn passie voor de beeldende kunst botvierde in wat architecturaal op een
soort aquarium geleek. Ten slotte is er het cultureel centrum van Sint-Truiden dat,
met een bescheiden maar intieme ruimte, goed gelegen aan de ingang, die functie
vervult.
Het CC de Bogaard beschikt over een heuse adviescommissie waarin
kunstminnende deskundigen aan het belangstellende stadsbestuur raad geven over
het esthetische aspect van hun stad. Zij buigen zich over welke kunst voor de stad
een meerwaarde is, over hoe de belangrijke kunstenaars geboren in die stad, zoals
Caroline Coolen, Hugo Duchateau, Gert Robijns en Koen Van Mechelen, de verdiende aandacht krijgen en hoe de tentoonstellingszaal met een eigen kwaliteitsvolle
programmatie ingevuld wordt. In de Bogaard vindt men geen tentoonstellingen van
schetsen uit de fond d’atelier van Roger Raveel of de kindertekeningen van Luc
Tuymans. De programmator Serge Voncken ontwikkelde in samenspraak een eigen
beleid. Hij heeft zijn naam niet gestolen.
Nu is MrDonka te gast. Een Brusselse ket, een ‘straatloper’ zonder de
negatieve connotatie van dat woord. Waar zou men in Brussel elders lopen dan op
straat? Inderdaad een ‘straatloper’ in de positieve betekenis van deze die weet wat

het bruisende van een hoofdstad inhoudt. Hoewel een Brusselse politicus ooit de
wijsheid ‘Trop is te veel’ in zwang bracht, is dat te veel aan alles precies het kenmerk
van het leven in de grootstad. Sociologen gebruiken daar termen voor voorafgegaan
met ‘multi-’.
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STREET ART
Die ervaring van dat ‘te veel’ weerspiegelt zich ook in de drukte van het oeuvre van
MrDonka. Zijn werken doen je ogen tilt slaan, ze schudden aan je karkas, ze botsen
tegen de toppen die een normaal rustige gang van zaken in de weg staan. Ook sonoor
klinken ze als het lawaai van een flipperkast. Ze ruiken als een ‘doner kebab pita’
met te veel currysaus. Ik zou dit ook in synesthetische termen van het kunstfilosofisch jargon kunnen gieten, maar ik blijf bij de straatbeelden.
Het is een cliché om pogingen tot classificatie aan te heffen met de belofte
dat men iets niet in hokjes wil stoppen. Toch lieer ik het werk van MrDonka graag
aan ‘street art’. Street art is sinds Keith Haring op zich reeds een ‘stijl’ geworden.
Toch was het aanvankelijk de bedoeling om niet te willen toetreden tot de kunstgeschiedenis. Het was een reactie tegen het zich inschrijven in één van de vele ‘ismen’
van de moderne kunst, door geen beelden te maken ‘zoals men ze vandaag maakt’,
het eigentijdse dat gedoemd is om oubollig te worden. Beelden worden aangewend
als rechtstreekse communicatie. Men zou het brabbelen door middel van beelden
kunnen noemen. Een beeld is, enerzijds, directer dan de taal, anderzijds minder
genuanceerd. Het beeld kent geen regels van de passé composé. Beelden ‘taal’ noemen, is een beeldspraak. Er is woordenschat, noch grammatica. Ze kenmerken zich
door rechtstreeksheid met een oneindige interpretatiepotentie. Het alfabet is een
gedegenereerd stripverhaal, genuanceerder maar veel omslachtiger, zodat één beeld
duizenden woorden nodig heeft. Alle omstandige uitleg over Nietzsches ‘dood van
god’ kan op een paar seconden begrepen worden door een portret van paus Innocentius X door Francis Bacon. Bacon had een goed street artist geweest, maar hij
dronk teveel whisky om ’s nachts nog op ladders te klimmen. Het kenmerk van het
‘onmiddellijke’ maakt street art zo aantrekkelijk. Geen pretentie om een eeuwige
boodschap te brengen zoals de verfijnde schilderkunst verlangt te bewerkstelligen.
Niet bang van materiële vergankelijkheid, vermits de thermodynamica ons leert dat
dit het lot van alles is. Zonder vrees om te overtreden, want het verbodene is pas echt
plezant.
Hoe MrDonka dat aan boord legt, laat ik over aan mijn opvolgster aan de
VUB, Professor Free De Backer, die dan weer haar voornaam niet gestolen heeft in
de huidige lingua franca.
Em. Prof. Dr. Willem Elias
Lid van de Commissie Beeldende Kunsten Sint-Truiden

MrDonka, de artiestennaam van Anthony Mary uit Sint-Gillis, is een gedreven, jonge kunstenaar. Anthony en MrDonka hebben met elkaar veel gemeen. Een spechtige
veelvraat die je meeneemt in zijn alledaagse indrukken, doorspekt met maatschappijkritiek en de nodige humor. Op een van zijn werken lezen we ‘Flierefluiter’. Een
vaak gebruikt woord om iemand te typeren als een opgewekte nietsnut die zich niets
aantrekt van de heersende normen en waarden. Dit zijn Anthony en het werk van
MrDonka allerminst. Hoewel in zijn werken geen waarden en normen worden opgelegd, stelt hij ze wel in vraag. De toeschouwer wordt uitgenodigd om te kijken naar
een ontluikende, wonderbaarlijke en fantasierijke wereld. Zoals de guitige vrouw,
haast verwijzend naar de Griekse mythologie, maar geplaatst in een hedendaags
sciencefiction videospel, wachtend op een actie van de kijker. Bij de afkomst van het
woord flierefluiter wordt soms ook verwezen naar de vlier, waarvan kinderen flui�tjes maakten. Al van in de oudheid kent de vlier een folkloristisch bestaan. Volkse
visuele kwinkslagen zijn MrDonka niet vreemd.
MrDonka is een autodidact. Via eigen studie en een intrinsieke wens
maakte hij zich een bepaalde vormentaal eigen die hij uit op diverse dragers. In
deze tentoonstelling zien we hem vooral aan het werk als schilder. Hij ontwikkelde
een eigen tekenstijl die wordt gesitueerd op de grens tussen urban art en abstracte
schilderkunst. Maar mocht die grens al af te bakenen zijn, doorbreekt hij die voortdurend.
Sinds 2010 is ‘Slow Art Day’ in het leven geroepen. Over de hele wereld worden
op die dag activiteiten gepland die het traag naar kunst kijken centraal stellen en
stimuleren. Onderzoek toont immers aan dat museumbezoekers gemiddeld vluchtig naar kunst kijken, eerder uitgedrukt in seconden dan wel in minuten. Dit jaar
staat Slow Art Day gepland tijdens de tentoonstelling van MrDonka, namelijk 10
april, met als doel om door langer bij een werk stil te staan, veel meer lagen van
een kunstwerk te ontdekken. Maar het werk van MrDonka heeft geen boodschap
aan een Slow Art Day. Hij creëert kleurrijke (virtuele) werelden waarin stapsgewijs een heel verhaal verschijnt. Hij hanteert hiervoor een toegankelijke iconografie die fungeert als een op zichzelf staand beeldend communicatief systeem.
Zijn visueel vocabularium doet vermoeden dat hij zijn inspiratie deels haalt uit de
gamecultuur waar verhalen, beelden en spelelementen samenkomen. MrDonka
dwingt ons bij momenten om net snel van het ene werk naar het andere te gaan,
en misschien hier en daar een stap terug te zetten, om het geheel van zijn oeuvre
beter te aanschouwen.
Een terugkerende figuur in het werk van MrDonka brengt me bij een
schilderij van Johannes Vermeer, een van de beroemdste Nederlandse schilders uit
de 17de eeuw. Vermeers schilderij Meisje met de parel (1665) is alom bekend. In de
kunstgeschiedenis wordt het geen portret genoemd maar een tronie, een fantasie- of
karakterkop. MrDonka zet het meisje uit de klassieke cultuur naar zijn hand en
maakt er een geanimeerd icoon van.

Het werk van MrDonka lijkt verbonden met de straatcultuur. Bovendien wordt de
straat soms zijn atelier. Hij werkt namelijk vaak door op voorwerpen die hij vindt op
straat. Zijn werk stelt thema’s aan de kaak die ons vandaag aanbelangen. De nietsvermoedende vraagtekens die hij plaatst bij Game Over geven uiting aan het woord
van de niet-zwijgende meerderheid. In game taal zou ik zeggen, MrDonka GG, voor
de bezoeker, game on.
Free De Backer
Professor Culturele Agogiek
Vrije Universiteit Brussel
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MrDonka

TESTIMONIAL #1

Anthony Mary beter bekend als MrDonka, is een Belgische schilder en straatartiest. Hij werd in 1982 geboren in Anderlecht, Brussel, België. Tegenwoordig
woont de kunstenaar in Vorst, waar ook zijn atelier gelegen is. Van kinds af tekende hij in de kantlijnen van zijn cursussen omdat hij aso moest volgen van zijn
vader. Het aso werd afgewerkt, het tekenen bleef. Na zijn humaniora maakte hij
een kort ommetje in Sint-Lucas van welgeteld zes maanden. Het was niets voor
hem. Na paar jaar op een laag pitje te draaien brak hij zijn rug. Na de herstelperiode was de kunst terug als uitlaatklep, een uitweg om aan het werk te gaan.
Creatief zijn denken, bedenken zijn dingen die als vanzelf komen, kijken
is werken. Na een jaar elke dag schetsen is hij zijn werken groter gaan maken.
Toen was hij eindelijk klaar voor zijn eerste tentoonstelling in het Kultuurkaffee
aan de VUB. Sindsdien is de sneeuwbal min of meer aan het rollen. Hij is eerder
een schilder ook al durft hij met de spuitbus ook wel eens te werk gaan. Beeldhouwen is eveneens een passie.
Je kan zijn werk bewonderen op zijn instagram www.instagram.com/
mrdonka/ met niet minder dan 3500 posts of op zijn website www.mrdonka.be. Je kan
een werk online kopen op mmrdonka.bigcartel.com.

SELF TAUGHT ARTIST
Zijn eerste werken dateren van 2002-2010 onder zijn eigen naam. Schilderijen
muurschilderingen etsen… Sindsdien gebruikt hij MrDonka waar hij nu 8 jaar
voltijds mee bezig is 8 dagen op 7 schilderen beeldhouwen en muurschilderingen
maken. Zijn kleurenpalet word niet zelden bepaald door de verf die voorradig is,
een beetje zoals koken met de restjes uit de koelkast. Hij raapt dingen op van de
grond en verwerkt ze later in zijn werken. Afval is er niet, mogelijkheden zijn er;
gebruik, hergebruik… hij is tegen verspilling.
Het maakt niet uit wat de drager is, MrDonka past zich aan aan de
werkomstandigheden. Creatief zijn, oplossingen vinden on the spot, het is steeds
een uitdaging. “Je werkuren tel je niet als kunstenaar, het is met plezier gedaan.”
Hij houdt van woordspelingen, versprekingen, dubbele betekenissen,… het oog wil
wat maar de titel doet mee, soms is de titel het werk. Love is a Battlefield, het is een
leidraad door vele werken van hem, het verhaal, de zoektocht naar liefde afgebeeld
in een bom van informatie, details doen er wel degelijk toe, een blik van ver, maar
een blik van dichtbij is soms even belangrijk.
Tegenwoordig zijn de schilderijen van MrDonka zeer kleurrijk terwijl hij
vroeger meer in zwart wit deed, het is een verademing. Hij heeft tentoonstellingen
gedaan in: Kultuurkaffee (2014), Lennik Dekenij (2015), Destelheide Dworp (2017),
Polis (2018), Volvo Desmet Zellik (2020). Hij werkte mee aan projecten in het
Pajottenland en Brussel: MATCH, de gronckel lennikse kunstenaaars;
25 jaar prins de trots van Brabant inzending Boerenpaard; konijnenhok van
vzw Levenslust in Lennik; fresco in het opvangcentrum Ad Home in Vorst voor
jongeren(18-24) zonder thuis. MrDonka maakte fresco’s in Ruisbroek electriciteitskast, urban spaces hotel ibiza, een volledige kamer en streetart in Brussel stad.
Zijn werken refereren o.a. naar de kunstgeschiedenis zoals naar Vermeers
‘Meisje met de parel’. En wolken standen van de zon zonlicht die verwijzen naar
de hoop het geluk de rijkdom de vrijheid juist achter de hoek.

Toen Maggie de tentoonstelling van Mr. Donka ging bezoeken kreeg ik
onmiddellijk een SMS, “dit is een fantastisch werk”.
Ik moest er absoluut komen naar zien, en de rest is geschiedenis.
Het hangt bij onze dochter in huis in de living, en is echt indrukwekkend,
mooi en rustgevend. Als achtergrond voor familiefoto’s echt herkenbaar en mooi.
Iedereen kijkt er naar op met verwondering en bewondering.
Zelfs onze kleinzoon van 5 maanden oud raakt op de kleurenpracht
niet uitgekeken.
— Luc ASSELMAN en Maggie DE BLOCK

TESTIMONIAL #2

TESTIMONIAL #3

Mijn echtgenote en ikzelf hebben bij het bezoeken van een tentoonstelling, en
afhankelijk hoe je het bekijkt, steeds de goede of slechte gewoonte om ons, ieder
voor zich, te laten leiden door waar onze ogen ons spontaan naartoe brengen.
Op het einde van onze rondgang komen we dan soms of vaak terug naar de werken
die ons het meest hebben aangesproken.
Over “Het Paaseiland” waren we het beiden onmiddellijk eens. Waarom? Daarom!
Ik zou er zo onmiddellijk niet kunnen op antwoorden. Ik ervaar “Het Paaseiland”
als chaotisch en toch evenwichtig. De verzameling van kleuren is hevig, doch niet
agressief. Het intrigeert door een afwisseling van schijnbaar willekeurige vormen
en conventionele geometrische figuren. Het is een labyrint, een ontdekkingsreis
naar de beelden van de Paaseilanden, die centraal staan. “Het Paaseiland” hangt
in mijn home-office. Ik kijk er vaak naar en vind altijd wel iets nieuws.
Ik ben blij dat het er hangt.

Ons interieur is wat men noemt eclectisch, een beetje wabi sabi. Het staat en
hangt vol reisherinneringen, familiestukken, werken van bevriende kunstenaars
en een paar grotere namen. In deze allesbehalve minimalistische omgeving houdt
MrDonka zich merkwaardig goed staande. Zonder dwarsliggers als hij loopt het
spoor nooit recht. Dit vroege werk (2010) intrigeert, wekt vragen op, nodigt uit om
van naderbij bekeken te worden. Zo heeft het ons ook aangetrokken op de tentoonstelling waar het opviel tussen veel andere. Men wordt het nooit moe, de kleuren
spatten eraf, het fonkelt als een geheimzinnige edelsteen.

— Jean-Luc STERCKX

— Michel DE ROUCK

TESTIMONIAL #4

TESTIMONIAL #5

Toen wij “de kat” zagen was het liefde op het eerste gezicht. Zij hangt hier nu al
een paar jaar maar zij blijft fier, ondoorgrondelijk en toch verleidend rond kijken.
Zij heeft niet alleen onze harten gestolen maar ondertussen ook dit van onze
kleinkinderen.

Geraakt door zijn reis naar India maakte MrDonka dit vakkundig opgebouwd
doek. Het heeft moeiteloos een vaste plaats verworven in onze living.

— Rita en Freddy VAN DEN SPIEGEL

— Ward ADRIAENS en Ines MARY
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