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Pieter-Jan Gi jsber ts 

Een snedig oog / folie(s) du voir 

Vind je mijn voeten mooi? vroeg ze. 

[Merk op dat gedurende de hele scène ze zich 

nauwlettend bekijkt in een spiegel, hetgeen 

niet zonder betekenis is; ze ontleent haar 

zelfbeeld aan haar spiegelbeeld, waarmee ze 

zichzelf dus als ruimtelijk discontinu begrijpt.] 

Ja, ik vind ze mooi. 

Vind je mijn benen mooi? 

Ja. 

En mijn dijen? 

Ja, ik vind ze mooi. 

[En zo verder, van top tot teen.] 

Dus je houd helemaal van me. 

Ja, ik hou helemaal van je. 

Ik ook, Paul. 

Jean-Luc Godard, Le Mépris 

Jean Baudrillard, Le système des objets 

(voice over) 

Welbeschouwd, is in feite niemand zich 

ervan bewust dat dit onvermogen om de 

aandacht te richten op iets anders dan op 

zaken die ons direct raken en makkelijk te 

bevatten zijn, er de oorzaak van is dat het 

leven van een ieder van een weerzinwek-

kende armoede is. 

Georges Bataille, Dossier de l'oeil pinéal 

Onverhuld, op het eerste gezicht li jken de Figures lascives van Lequeu 

niets meer en niets minder dan een minut ieuze vers lag legging van 

een persoonl i jke obsessie voor het vrouweli jke geslacht en een 

curieuze enscenering van voyeurisme en exhibi t ionisme. Maar deze 

tekeningen onthul len meer dan de naakte, taxonomische classif ice-

rende afbeelding li jkt te zijn. Ze zijn de ul t ieme consequent ie van een 

streven arch i tec tuur te laten spreken. Want voordat een architecture 

pariante als metafoor gereal iseerd kan worden moet het l ichaam van 

het wezen dat spreekt, de mens, in een arch i tec ton ische metafoor 

getransformeerd worden om ingezet te kunnen worden in het l icht 

scabreuze spel van de arch i tec ton ische vermomming: Lequeus 

draperieën bijvoorbeeld rond de ingangspar t i jen van zijn ontwerpen 

uit de Architecture civile en zijn letterl i jk en f iguurl i jk grotesk-vaginale 

snedes door de opstand van zijn gebouwen. De beschr i jv ing van deze 

ontwerpen, de t i te ls, de in het beeld ingelaten woorden blijven een 

adequate t ranscr ip t ie van het ontwerp dat vet knipogend elke 

obsceni te i t ophef t in een eigenzinnig geënsceneerde logica van de 

evidentie. 

De scopische viv isect ie die Lequeu ui tvoert in zijn Figures lascives 

echter is een spel op het scherp van de snede dat niet gespeeld 

wordt op het tableau van de afbeelding maar dat l ispelend gesouf-

f leerd wordt door de tekst. De tekeningen imiteren de koele en tegel i j -

kerti jd geruststel lende precisie van een anatomische at las. Deze 

objectieve mimicry wordt echter ontmaskerd door de geschreven 

commentaren die direct onthul len dat een zuiver anatomische repre-

sentatie niet is beoogd. De b i jschr i f ten zijn geen verdubbel ing van 

het beeld, geen t i tel : de panopt ica le blik van het wetenschappel i jk 

vertoog wordt door het commentaar niet geënsceneerd, maar 



J.J. Lequeu, De damessalon op de begane grond, genaamd de tempel van de aardse Venus 



'ge-obsceneerd', het is de voice over die de afbeeld ing loswoel t van 
haar geveinsde neutral i te i t en een act iv i te i t beschr i j f t die de afbeel-
ding niet laat zien. De tekst on thu l t wat de tekening in haar schi jn-
baar ul t ieme naaktheid verbergt: 'De venusheuvel; een stuk vlees dat 
vanaf de navel tot aan de anus bedekt moet zijn met lange zwarte 
haren, goed in de schaduw... en dat door wulps gestreeld te worden 
en door stevig met de wi jsv inger bewerkt te worden, de vrouw doet 
klaarkomen net als wij ' , of: 'De dubbele lippen van een krater waarvan 
de seksuele delen actief zijn: enkele dagen na de beval l ing heeft ze 
weer een opgewonden kutje.' De tekst ontregel t de orde van de repre-
sentat ie door het ges lacht te personif iëren en te identif iceren naar 
vermoede, te verwachten en gebeurde handelingen. En de blik wordt 
medepl icht ig door de lectuur van de legenda, die immers een andere 
afstand, een nabijer focus ver langt: een scopofiel object ief . 



Het alibi van de anatomische zoom, van de wil tot weten, nestelt zich 

zo tevens in de tekst, in de woorden die de blik veranderen in een 

staar die gefixeerd wordt op het tot spreken gedwongen geslacht . 

Maar: als de blik van de Medusa hebben deze tekeningen de f r ivol i te i t 

van de arch i tecture par iante in een nietszeggend zwijgen versteend. 

Dat is hun apotropaeïsch antwoord op een teveel aan gedwongen 

zichtbaarheid. De tekeningen kijken terug en verspl interen de 

'netvl iesgevel ' van een oog dat dacht te kunnen weergeven wat het 

weerspiegelde. 

Het is de wraak van Eurydike. 

Over Jean Jacques Lequeu: 

Jean Jacques Marty-L'Herne (=Jacques Guillerme), 
'Les cas de Jean Jacques Lequeu', Macula nr. 5/6, z.j., 
pp. 138-149. 

Philippe Duboy, 'Lo sguardo di Orfeo', II piccolo Hans, 
rivista di analisi materialistica nr. 10, 1976, pp. 113-127. 
Philippe Duboy, Lequeu, an architectural enigma, 
Londen, 1986. 

Johannes Odenthal, Imaginare Architektur, Frankfurt, 

1986. 
Anthony Vidler, The writing of the walls, Princeton, 
1987, pp. 103-124. 



J.J. Lequeu, Het souterrain van het gotische huis 


