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ARGOSFESTIVAL (groupshow)(exh.cat) 
Brussel, Argos (B) 
18/10/2002-26/10/2002 
 
 

(exh.cat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-'Once you hit the ground you will be hunted' 2001 video / 00:05:00 / non spoken:sound 
 
This video portret shows a face in a constantly changing light, unsharply registrated, it looks like it is the face 
itself that changes constantly into an serie of different characters. The viewer should put his tv in high contrast 
almost black and white and put a lot of bass on the sound to create the perfect atmosphere! Again the end is 
very banal; the artist switches of the camera because the phone rings. 
 
 
 
 
 
 



A HAUNTED HOUSE OF ART. (GROUPSHOW) 
Amsterdam, Outline (NL) 
03/10 - 04/07 2002   
curated by GABRIEL LESTER 
 
artists: Hans Aarsman (NL), Michael v/d Abeele (B), Ademir Arapovic (NL), Anita Arensman (NL), Mark Bain 
(USA/NL),  
Thomas Bakker (NL), James Becket (SA), Heimir Björgúlfsson (IS), Aysel Bodur (TUR/NL), Merijn Bolink (NL),  
Doctor Broadcast (S), Wim Catrysse (B), Rosa Claire (NL), William Cobbing (UK/NL), Martha Colburn (USA), 
Michael Coombs (ENG), Delphine Courtillot (F), Roger Cremers (NL), Koen de Decker (B), Helmut Dick (D/NL), 
Ami Dicke (NL), Pieter Dobbelsteen (NL), Pam Emmerik (NL), Darko Fritz (KRO/NL), Florian Goetke (D/NL), 
Georges Hanna (EG/NL), Sara v/d Heiden (NL), Una Henry (IR), Tomas Hillebrand (NL), Juul Hondius (NL), Runa 
Islam (UK), Dirk Jan Jager (NL), Folkert de Jong (NL), Thijs Kauffmann (NL), Job Koelewijn (NL), Meindert Koelink 
(NL), Kris Kroenke (D), Guillaume Leblon (F), Dirk van. Lieshout (NL), Gijs Müller (NL), Goshka Macuga (PL), 
Thomas Manneke (NL), David Moir (NL), Magnus Monfelt (S), Mathew Monohan (USA), David Neirings (B), Oskar 
Nielsson (S), Melik Ohanian (AR/F), Jonas Ohlsson (S), Kamiel Proost (NL), Laurence Rengert (USA), Nick Renshaw 
(UK/NL), Maria Roosen (NL), Julika Rudelius (D/NL), Bojan Sarcevic (F), Neboja Seric (BH), Dieweke Spaans (NL), 
Pär Strömberg (S), Michael Tedja (NL), Jennifer Tee (NL), Andreas Templin (D), Harald Thys/Jos de Gruyter (B), 
Heidi Voet (B), Peter Vos (NL), Freek Wambach (B), 
Herwig Weiser (AUS), Pia Wergius (S/NL), Eric Wie (NL), Thomas Wildner (D/NL), Hartmut Wilkening (D/NL), e.a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCIALE PRIJS VOOR BEELDENDE KUNST2001. (exh. cat.) (GROUPSHOW) 
Gent, Caermersklooster (B) 
04/26 - 05/26 2002   
 
artists: Mo Becha, Koen De Decker ,Christophe Denys ,David Neirings ,Lucie Renneboog ,Linda .Van Neck   
 
 

 
 
 
 

 
 
(the deeper you go the bigger it gets ropeinstallation) 
 
“Koen De Decker ( °1975, Ninove) studeerde op het einde van de jaren negentig af aan de Rijksacademie 
Amsterdam. Als een gedreven dilettantische wiskundige is Koen De Decker op zoek naar de geometrische 
constructie van de ruimte. Dit mondt uit in kamergrote constructies in hout, metaal of plastiekbuizen. 
Tekeningen en video's vormen op het eerste gezicht een tegengewicht voor de (pseudo-)wetenschappelijke 
strakheid van de installaties. Nochtans lijkt alles (letterlijk) samen te komen in het oog van de kunstenaar. Via 
een videobeeld van zijn eigen oog confronteert hij de toeschouwer met het te vaak vergeten gegeven dat 
kunst in de eerste plaats met onze (zwakke) perceptie te maken heeft.”  
HANS MARTENS 2002 



 
SPERVUUR. Jong beeldend talent in Vlaams-Brabant. (exh. cat.) (GROUPSHOW) 
Leuven, Stuk (B) 
04/20 - 06/02 2002  
curated by GUILLAUME BIJL AND PHILLIPPE BRAEM 
 
artists: Sven Augustijnen ,Saskia Boffé ,Florin Buta ,Wim Catrysse ,Roel Crabbé ,Koen De Decker ,Ilke De Vries ,Jo 
Desmet ,Joachim Devillé ,Jo Foulon ,Pieterjan Ginckels ,Bruno Hardt,Roel Jacobs ,Renato Nicolodi ,Aimé 
Ntakiyica ,Hans Op de Beeck ,Peter Rogiers ,Stefan Smet ,Stijn Van Aerschot ,Philippe Van Damme ,Filip Van 
Dingenen ,Kris Van Nechel ,Ilse Van Roy Patrick Vanden Eynde ,Els Vanden Meersch ,Maarten Vanvolsem ,Ane 
Vester.  
 
 
 
 
 

 
 
 
(I knew if I would bring one of these little things back where I came from nothing would ever be the same 
again, sculpture 5x5x5m) 



 
CHARLEY 01 (magazine)  
11/01/2002     
New York PS1 (release) (US)  
curated by MAURIZIO CATTALAN  
 
selection Koen De Decker by GERARDO MOSQUERA (New Museum of contemporary art, New York)  
ISBN: 1564660923 - Paperback Publisher: Distributed Art Pub Inc - Published  
 
Charley Editorial Board: 
MAURIZIO CATTELAN, Artist 
BETTINA FUNCKE, Editor, Dia Center for the Arts New York 
MASSIMILIANO GIONI, Editor, Flash Art International 
ALI SUBOTNICK, Assistant Editor, Parkett 
 
 

 
 
 

 
(the tomb, drawing a4) 
 
 



 
 
Deus ex magica, 
BERT DE MUNCK, VORMEN VORMEN VORMEN. P.57 
OVER HET PLASTISCH WERK VAN KOEN DE DECKER  
NR.103 - SEPTEMBER 2002 







 
 
 
 
 



STAAL made in Belgium. (GROUPSHOW) 
Yvetot, Galerie Duchamp (FR) 
10/18 - 12/04 2002   
curated by PAUL LAGRIN NETWERK GALERIJ AALST  
 
artists: Lieve d'hondt ,Koen De Decker ,Francis Denys ,Geert Goiris ,Ronny Heiremans ,Freya Maes ,Lucie 
Renneboog ,Hans Verhaegen ,Heidi Voet ,Freek Wambacq .  
 
 
 
 

                
 
 
 
      

                
 
 
(“Temporary forever” installation with 1 drawing a1, box of 24drawings a1, 5 sculptures ) 
 
 
"Aan de wand hangt een tekening. In enkele lijnen zien we een reikhalzende figuur. Langsheen de muur vindt u 
op de vloer uitgestald enige geometrische vormen, de figuren van veelvlakken. Voorts een in multiplex 
opgebouwde posterhouder, waarin nog meer tekeningen zijn opgeslagen en kunnen opengeslagen worden. 
De constellatie van Koen De Decker wordt gecompleteerd door een in de voorgrond geplaatst nu iets groter 
veelvlak, bewerkt met spiegels, waarin een klassieke  
bronzen vrouwenbuste haar oog laat weerkaatsen. Dit beeld brengt de beroemde kopergravure 'Melencoliah' 
van Dürer  in gedachte, waar een denkende vrouwenfiguur met vleugels is voorgesteld met een hele reeks 
voorwerpen die fungeren  als alchemistische symbolen, en waaronder een prominente, in steen gekapte 
achthoek. Die stomende melancholische  (zelf)reflectie komt in dit werk van Koen De Decker op diverse 
manieren tot uiting. De installatie, die dus bestaat  uit verschillende werken, heet Temporary Forever (2002). Dit 
'immer tijdelijke' is in de eerste plaats een  'nooit defintief', en verwijst naar de mechanismen en drijfveren van 
de arstitieke activiteit, de voortdurende  aaneenschakeling van beschouwingen en overdenkingen. 
Veelvlakken, reeds sinds de renaissance symbolen bij uitstek  voor studie en onderzoek, zijn opgebouwd uit 
punten, lijnen en 'reflecties': het ene vlak is een spiegeling van het andere. Koen De Decker's veelvlakfiguren 
zijn uitgevoerd in diverse materialen (lampen, koperen buizen, …):  het betreft dan de bemiddeling van een 
bepaald materiaal met betrekking tot het veelvlak. Die onmiddellijke  terugkaatsing van het plastische denken 
vinden we eveneens in zijn expressieve lijntekeningen, waarbij de emotie  lijnrecht resulteert in de figuur. FRANK 
SNYDERS 
 



 
Koen De Decker. RAZZIA IN UTOPIA. (exh. cat.) (GROUPSHOW) 
Antwerpen, NICC - FS.01 (B) 
01/24 - 02/24 2002 
 

 

                       



Gabriel Lester,  

Terugvoeden 

in: FS.01 NICC. Koen De Decker. Antwerpen : NICC, 2002  

In negentienvijfennegentig stond in de d’Hoogvorststraat in Schaarbeek, Brussel een bijna antieke vhs kamera 

op een stoel tegenover een televisietoestel. In dit studentenkot, waar De Decker zijn bezittingen aan het 

voeteneinde van zijn bed in een nagenoeg organische toren had opgestapeld, kon dag en nacht naar 

feedback experimenten van de jonge kunstenaar gekeken worden. Deze videofeedback creÎerde magische 

fractals en eenmaal verleid door dit kleurrijke en eeuwig veranderlijke beeld was het moeilijk de blik ervan af te 

wenden.  

De eenvoud van dit experiment, dat bijna te voor de hand liggend was om serieus te nemen, maar tegelijk zo 

effectief dat het hypnotiserend werkte, kan als een zeer goede metafoor voor de aard en ontwikkeling van De 

Deckers werk dienen. De kracht ervan ligt in het feit dat datgene wat hem fascineert en aanspreekt - energie, 

vorm of inhoud - altijd direct en wellicht met een verbijsterend voor de hand liggend gebaar door hem wordt 

beantwoord. De feedback als werkwijze, waar de informatie en inspiratie uit de materie teruggevoed word 

naar de materie. Zo groeit alles dat leeft.  

In de jaren die volgden op de eerste kennismaking met het werk van De Decker, werd een duidelijke 

ontwikkeling, of zo u wilt, verdieping en vertakking van zijn werk zichtbaar. Hoezeer het omvangrijke oeuvre ook 

als een opeenhoping van verschillende ideeÎn mag ogen, aan de grondslag ervan is steeds een feedback te 

bespeuren.  

Dit kan een directe reactie op materie zijn, waar een eenvoudige stok of stuk ijzerdraad tot een geometrisch of 

organisch object word gevormd - als ware het dat de innerlijke, micro structuur ervan wordt blootgelegd. Het 

kan echter ook een van zijn vele videowerken zijn.  

In de objecten die De Dekker vervaardigd of verzamelt, ligt naast de dialoog die de kunstenaar aangaat met 

vorm en inhoud ervan ook een mate van zelfbespiegeling van het object met zichzelf verborgen. Zo zijn de 

objecten en tekeningen niet alleen een product van communicatie tussen kunstenaar en zijn medium, maar 

gaan zij ook een dialoog met zichzelf aan. Het is duidelijk dat De Decker niet alleen dergelijk werk wil maken, hij 

is ook effectief op zoek naar vormen en materialen die deze eigenschap reeds in zich dragen. Herhaling, 

vertakking, vermenigvuldiging, spiegeling en vervreemding zijn aldus terugkerende middelen die worden 

aangewend. En juist de eenvoud, humor en schakering van deze werken toont de (zelf-) reflectie waarin zij 

verwikkeld zijn.  

De kunstenaar M.C. Escher zou als een verre geestverwant kunnen worden gezien - vormen voeden vormen; 

vogels vormen vissen. Maar het is vooraleerst het nulpunt, ofwel de vormeloosheid dat de feedback 

belichaamt en die de kunstwerken van De Decker in zich dragen. Omdat er altijd sprake is van een vorm die 

uit een vorm ontstaan is, gaan begrippen als verleden, heden en toekomst verloren en bevinden de beelden 

http://www.kunstonline.info/database/php/biblio_details.php?id=11901


zich in een soort tijdloosheid. Juist in deze staat reflecteert het werk zichzelf.  

Dit is nog duidelijker in de videowerken van De Decker. De talloze experimenten waar hij met het oog van de 

kamera zijn eigen oog filmt, is feedback avant la lettre, het besef van tijd verdwijnt in een herhaling van beeld. 

Het oog lijkt hier zelfs zijn symboliek te verliezen en enkel nog als voeding voor terugvoeden te bestaan. In 

zekere zin is hier sprake van het zogenaamde Droste effect (zoals de fractal, ook een eindeloze herhaling van 

een stamvorm is). Het oog dat het oog ziet, dat het oog ziet, dat het oog ziet.  

In een werk dat hiermee sterk verwant lijkt, is een masker te zien met een lachend gelaat. Dit masker lacht naar 

zichzelf, de toeschouwer en naar de persoon in het masker. Duidelijk hoorbaar lacht de persoon in het masker 

terug. Dit alles is zeer aanstekelijk, zodat menig toeschouwer zich betrapt op een lach en aldus de lach 

beantwoord.  

De natuurkundige Werner Heisenberg1 beschrijft een principe dat het kijken de vorm of natuur van hetgeen 

beken wordt altijd beinvloed of veranderd. In de video’s, maar ook in de vele tekeningen en objecten van De 

Dekker lijkt dit zowaar een uitgangspunt. Het bekekene illustreert als vanzelfsprekend de invloed van het kijken. 

Het observeren vormt de werkelijkheid - en de kunst.  

 
PUBLICATIE FREESPACE NR 01 
 
 
 
 

Gabriel Lester,  

Feedback 

in: FS.01 NICC. Koen De Decker. Antwerpen : NICC, 2002  

In 1995, on the d'Hoogvorststraat in Schaarbeek, Brussels, an almost antique VHS camera stood on a chair 

opposite a television set. In this room, where De Decker had piled up his possessions at the foot of his bed in an 

almost organic tower, one could view the young artist's feedback experiments day and night. The video 

feedback created magic fractals, and once seduced by this colourful, endlessly changing image, it was 

difficult to pry one's gaze away from it. 

The simplicity of this experiment, almost too obvious to be taken seriously, but at the same time so powerful that 

it had a hypnotic effect, can serve as a very apt metaphor for the nature and development of De Decker's 

work. The strength of the work lies in the fact that he always responds to those things which fascinate and 

appeal to him - energy, form or content - with a direct and possibly surprising, but always obvious gesture. 

Feedback becomes a manner of working, where the information and inspiration from the material is recycled 

back into the material. All that is alive develops in that way. 

 

http://www.kunstonline.info/database/php/biblio_details.php?id=11901


In the years which followed this first acquaintance with De Decker's work, a clear development, or if you prefer, 

deepening and branching out of his work was perceptible. However much his extensive oeuvre may appear to 

be an accumulation of various ideas, feedback is always to be found at its roots. 

This may be an immediate response to the material, where a simple stick or piece of iron wire is shaped into a 

geometric or organic object, as though its inner micro-structure was being revealed. It can however also be 

one of his many video works. 

With the objects that De Decker produces or collects, there is not only the dialogue which the artist enters into 

with their form and content; there is also, though perhaps less obviously, a degree of introspection within the 

object itself. Thus the objects and drawings are not just products of communication between the artist and 

medium, but they also engage in an internal dialogue. It is clear that De Decker not only wants to make such 

work, but actively seeks out forms and materials that already contain this quality within themselves. Repetition, 

ramification, multiplication, mirroring and disorientation are thus recurring means that are employed, and 

precisely the artlessness, humour and diversity of these works reveal the self-reflection involving them. 

One might see the artist M.C. Escher as a distant but kindred spirit - forms feed forms, birds form fish. But it is first 

and foremost the zero point, that is, the formlessness that embodies the feedback, that De Decker's artworks 

bear within themselves. Because there is always a sense in which for form arises from a form, concepts such as 

past, present and future fall away, and the images attain a sort of timelessness. The work reflects upon itself 

precisely in this state. 

This is still clearer in De Decker's video works. The countless experiments in which he filmed his own eye with the 

eye of the camera are feedback avant la lettre, the consciousness that time disappears in a repetition of 

image. The eye here seems to lose even its symbolism and exist only as food for feedback. One could say we 

have here, in a certain sense, what the Dutch call the Droste effect, in the same way that the fractal is also an 

endless repetition of an ur-form: the eye that sees the eye which sees the eye which sees the eye... 

A work which is closely related to this presents to us a mask of a laughing face. The mask laughs at itself, the 

viewer, and the person in the mask. The person wearing the mask is clearly audible, laughing back. This is all 

very contagious, so that many a viewer is caught laughing, thus answering the laugh. 

 

The physicist Warner Heisenberg writes of the principle that looking always influences or changes the form or 

nature of that which is being looked at. For De Decker's videos, but also for his many drawings and objects, this 

actually appears to be the point of departure. That which is looked at self-evidently illustrates the influence of 

the act of looking. Observation shapes reality - and art.  

 
 
 
 
PUBLICATION FREESPACE NR 01 
 
 
 
 



FAKE OR REAL. (GROUPSHOW) 
Amsterdam, stichting Outline & NP 40. (NL)                
09/07/2002    
curated by RONALD DE BOER EN MAURICE VAN TELLINGEN         
 
artists: Sander Blom ,Ronald de Boer ,Koen De Decker ,Martijn Gerfin ,Hans Op de Beeck ,Richard Valk ,Mels 
van Zutphen . 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
(The assassin, video) 
 
 



ARGOS FESTIVAL 2001. (exh. cat.) (GROUPSHOW) 
Brussel - Bruxelles, Cinéma Nova; Brussel - Bruxelles, Argos  
10/05 2001; 10/05 2001 
curated by COOPER BATTERSBY, JAYCE SALLOUM. 
 
artist:a.o. Anouk De Clercq ,Eve Dilillo ,Ludo Engels ,István Kantor ,Ken Kobland ,Hans Op de Beeck ,Lucia 
Penninckx ,Q-02 ,Steve Reinke ,Taxi Val Mentek ,Anne-Mie Van Kerckhoven ,Jen Weih ,Stevie Wishart .  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2-'Actions of an eye' 2000 video / 00:05:00 / non spoken:sound / Music: sonic youth sonic death. 
 
For 'actions of an eye' Koen De Decker Films his own eye. The take of the eye reflects in the eye of the artist 
from the television that is connected in a live transmission with the camera. The tv is the only light source in the 
room, the live transmission creates a feedback of light. The endless reflection between the eye and the tv 
suddenly stops when the artist disides to stop filming at the moment the music stops. 
 
 
 
 
 



Koen De Decker. (exh. cat.) (SOLO) 
Aalst, Netwerk Galerij (B) 
09/22 - 10/27 2001  
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
Terugkijken wordt de kunst 
Dat Netwerk Galerij in Aalst nu in de brede kunstwereld kan (be)staan als een betoelaagd kunstcentrum is een 
terechte erkenning voor het geduldig en geconcentreerd omgaan met de kunst van overwegend jonge 
Belgische kunstenaars. De tentoonstelling van Koen De Decker (1975) is een erg ver- en bevreemdende 
presentatie geworden waarin de kunstenaar een wereldbeeld evoceert dat deels gebaseerd is op een 
amateuristische passie voor wetenschap en gekruid wordt met een vleugje waanzin. De Decker maakt kunst 
die ingaat tegen hapklare, gemakkelijke beelden. Zijn werk heeft een rauw en genadeloos kantje, dat de 
toeschouwer raakt, zonder evenwel te choqueren met flauwe gadgets of spectaculaire vondsten. 
 
In de eerste zaal staat een grote tot driemaal gekantelde manshoge kubus met achttien zijdes. Dat wankele 
object is binnenin gekleurd met zwarte bordverf waarop de kunstenaar tal van vluchtlijnen tekende met wit 
krijt. Je kunt zelf in deze bizarre kubus kruipen en een inspirerende kijk op de (buiten)wereld krijgen. Deze 
houten constructie, die zowat de hele ruimte ingrijpend in de ban houdt, wordt geflankeerd door de knappe 
videofilm Actions of the Eye. De video lijkt op een underground-movie; alweer wordt hier, onder meer door de 
doordruk-blauwe tint, een vunzige sfeer opgeroepen. Koen De Decker filmde zijn eigen oog tegen de 
achtergrond van een tv-monitor waarop alles in real time werd weergegeven. Op die manier weerkaatst het 
tv-beeld van het oog van de kunstenaar opnieuw in het oog zelf zodat een het oog als het ware het oog 
bekijkt. Het begeleidende geluid is afkomstig van de New Yorkse noise-band Sonic Youth, wat de sfeer van 
georganiseerde chaos versterkt. 
 
Op de eerste verdieping gaat het feest gewoon door. Broze sculpturen, een houten map met opgeblazen 
tekeningen en een schitterende video houden de toeschouwer weer in de losgebroken energie van 
verwarring vast. In de kleine kamer springt meteen een sculptuur van gevlochten metaaldraad in het oog die 
lichtjes werd ingekleurd met roze verf. Het beeld neemt de vorm aan van een zittende figuur met een 
achttienzijdige kubus in de handen. De leegte van de geassembleerde figuur wordt weerspiegeld via de 
spiegeltjes die aan de binnenzijde van de kubus zijn aangebracht. De tekening op 'gevonden' rubber is ook al 
een juweeltje; hier weet De Decker een figuur te tekenen op het 'geruite' (!) rubber waarin zowel de wanhoop 
als de weemoed nagalmt. 
 
De nooit eerder vertoonde videofilm uit 1999 Allo is het pronkstuk op deze tentoonstelling. Allo toont een 
gemaskerde kunstenaar die gewapend met een camera in een lichtjes bolle spiegel allerlei gekke toeren en 
geluiden uithaalt. De aandoenlijke, bedreigende en haast tragikomische sfeer die hiervan uitgaat, deed me 
zelfs denken aan het werk van de Amerikaan Mathew Barney, die als geen ander het fantastische een reëel 
beeld weet te verlenen. Het komt niet veel voor dat een jonge kunstenaar vanuit gewone situaties een heel 
eigen en aparte plastisch universum weet te genereren; bij Koen De Decker is dat het geval. 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“Hij bestookt het publiek met tal van bezwerende beelden die blijvende nabeelden worden. 
Koen De Decker maakt kunst die ingaat tegen hapklare, gemakkelijke beelden. Zijn werk heeft een rauw en 
genadeloos kantje. Evocatie van een wereldbeeld gebaseerd op passie voor wetenschap en gekruid met 
vleugje waanzin. Een inspirerende kijk op de buitenwereld”. LUK LAMBRECHT in de morgen 
 
 
 
 



 
Wim Peeters,  

Koen De Decker 

in: Netwerk Galerij Handleiding 01-02. Aalst : Centrum Netwerk - Netwerk Galerij, 2002  

Een ouder werk van Koen De Decker toont de Amerikaanse kunstenaar Dan Graham slapend. Het project 

werd gerealiseerd toen Graham op studiobezoek bij De Decker zichzelf te rusten legde en op verzoek van die 

laatste toestond om gefilmd te worden. De schoenen van de Amerikaanse videokunstenaar staan vooraan in 

beeld. Graham zelf ligt languit op de grond in een half opgebouwd werk van De Decker. De film duurt 

ongeveer een half uur en werd niet gemonteerd of verknipt. 

 

* 

 

Met een schijnbaar ongecompliceerd “we draaien” bedient Koen De Decker de videocamera en laat deze 

meestal de dingen of objecten zelf de “cut!” bepalen. In een recent videoportret is een gelaat voortdurend 

onderhevig aan verandering door een wisselende lichtinval. De lens staat op onscherp. Het wazige portret 

geeft zichzelf aan het einde van het avontuur bloot wanneer het een onverwacht rinkelende telefoon 

beantwoordt.  

Koen De Decker legt een semi-wetenschappelijke nieuwsgierigheid aan de dag. Het atelier of de huiskamer 

vormen het favoriete onderzoeksdomein. De dingen die er meer of minder geordend rondzwerven worden 

aan een tastende blik onderworpen. In sommige gevallen neemt De Decker zichzelf als object en richt hij de 

camera op het ik als een derde persoon. Zoals het oog rustpunten zoekt in een kamer of vertrek schuift de 

camera over de objecten en ruimte zonder een vooraf uitgetekende dramaturgie; bij sommige zaken wordt 

stilgestaan, anderen worden gemanipuleerd. Zo stond in 1995 voor een tijd in proefopstelling in De Deckers 

atelier een antieke VHS camera gericht op een televisietoestel. De live verbinding tussen camera en monitor 

leverde magische fractalen op die een hypnotische aantrekkingskracht genereerden. 

 

* 

 

VERTIGO  

 

 

In een gesprek doet Koen De Decker het verhaal van een huis in het Brusselse waar vanachter een muur in de 

diepte een tuin en daarachter een spoorweg opdoemen in de nachtelijke verte. De afstand is onmetelijk maar 

nabij. De Deckers beschrijving van die uitgestrekte diepte maakt onvermijdelijk herinneringen wakker aan Lewis 

Carrols “Alice in Wonderland”: 

http://www.kunstonline.info/database/php/biblio_details.php?id=2356


 

“After a time she heard a little pattering of feet in the distance, and she hastily dried her eyes to see what was 

coming. It was the White Rabbit returning, splendidly dressed, with a pair of white kid gloves in one hand and a 

large fan in the other: he came trotting along in a great hurry, muttering to himself as he came, ‘Oh! The 

Duchess, the Duchess! Oh! won’t she be savage if I’ve kept her waiting!’” 

 

 

De Decker lijkt zich te vermommen in een ontmoeting tussen “gothic” en het clowneske. Gehuld in niet 

alledaagse kostuums, geeft De Decker de realiteit een oorveeg om vanuit de wereld van het televisiebeeld - 

een dimensie achter glas - zichzelf ontoegankelijk weg te cijferen - en tegelijk contact te zoeken met 

eventueel gezelschap. Voor “Alloo”, een werk uit 2000 doste De Decker zich uit met badmuts en masker en 

filmde zichzelf en de live transmissie van zijn filmwerk naar een televisietoestel in een ronde spiegel. Vanachter 

het masker weerklinkt De Deckers stem met een kleine echo. Alloo creëert zo subtiel en tegelijk grotesk een 

afstand die onoverbrugbaar wordt. Eenzelfde echo vinden we visueel terug in de draadfiguur (2000). Een 

kromgebogen mannetje met puntmuts in gevlochten kippengaas bekijkt in een kaleidoscopische veelvorm de 

weerspiegelingen van zichzelf. In die twee werken keert de echo als een relay de relaties tussen realiteit en 

fictie even om. Het werk verlaat Plato’s grot en de objecten die er de revue passeren om zich scherp te stellen 

op de achterkant van de dingen; 

 

De oorsprong van het clowneske localiseert De Decker in de ontmoeting tussen kennis en het 

onberedeneerbare, tussen inzicht en het irrationele. Aan de hand van het werk zou een nog prille genealogie 

van het verstand kunnen worden opgebouwd, of beter nog, het oeuvre zelf kan als zo’n wordingsgeschiedenis 

gelezen worden die teruggaat tot de vroegste grotschilderingen en voert over rituele dansen, de extase en 

maskers. De Decker ontleent er de vorm van het uitgelengde hoofd, de horens en de spiraal aan. Ze duiken op 

in haast barokke beelden: de schedel met puntmuts, het gemaskerd gelaat, een opgeblazen geel lichaam die 

als doorgeefluiken voor andere dimensies het zuiver menselijke overstijgen.  

Anno nu worden die vroege iconen het ultieme denken gecombineerd met de produkten van de fictie en 

amusements-industrie: De Decker nam van televisie een interview op met een regisseur. Het oorspronkelijke 

interview doet het relaas van een zwakzinnig filmpersonage. Het karakter is in diens rol niet in staat tot normale 

communicatie, maar staat wel in contact met de natuur en met kinderen. Het interview wordt achterstevoren 

afgespeeld. In de omgekeerde klankband verdwijnen de betekenissen onder een onverstaanbaar dialect. 

Leesbaar maar in omgekeerde volgorde verschijnen de ondertitels in beeld als een talige automaat. Een 

gelijkaardige mengvorm van cultureel autisme en in zichzelf draaiende gedachtengolven concipieerde De 

Decker voor een tentoonstelling in een Londons hotel. “Yellow Man” is een opblaaspop die op- en 

neergaande bewegingen maakt door een ventilator die de figuur laat ademen. Het lichaam zonder 

openingen is gemaakt van stof in een gele signaalkleur en heeft op het hoofd twee zachte hoorns in stof. 

Yellow Man verpersoonlijkt de passieve aanwezigheid en duikt her en der op in De Deckers oeuvre. Liggend 



onder een archieftafel of in de marges van een installatie, op een bed in een Londonse hotelkamer.  

 

“Er is natuurlijk het oog. Dat het hele gezichtsveld vult. Het lid langzaam omlaag. Of omhoog als het eerst 

omlaag was. De Oogbol. Een en al pupil. Die omhoog staart. Bedekt. Ontbloot. Weer bedekt. Weer ontbloot. ... 

In een ander donker of in het zelfde een ander die alles verzint bij wijze van gezelschap. Dat lijkt op het eerste 

gezicht duidelijk. Maar als het oog erop blijft rusten wordt het troebel. Hoe langer het oog erop blijft rusten des 

te troebeler het wordt. Tot het oog zich sluit en de geest van staren verlost de vraag stelt, Wat betekent dat? 

Wat tenslotte betekent dat wat op het eerste gezicht duidelijk leek? Tot het ook de geest sluit als het ware. 

Zoals het raam van een donkere lege kamer zich zou sluiten. Het enige raam dat uitkomt op het donker buiten. 

Dan niets meer. Nee. Helaas niet. Sprankjes zwak licht en bewegingen nog steeds. Onformuleerbaar tasten van 

de geest. Niet te bedaren.”  

Samuel Becket Gezelschap, p. 21, 1980 (vert. 1985) 

 

* 

 

Het werk van De Decker gaat verder dan de materialisering van een denkroute, de manipulatie ervan en de 

hertaling naar een idee, een tekening of mentale structuur. Werken zoals “Yellow Man” of “Dan Graham 

slapend” tonen de deur naar een andere werkelijkheid: deze van het subject dat overgeleverd is aan de 

automatische verbeelding van de droom. Het is die automatische verbeelding die De Decker op verschillende 

manieren wisselend opzoekt en voorstelt in zijn werk en die het mechanisme van de “künstlerische Arbeit” op 

gang trekt: schrijven, tekenen, ritmisch praten, ongemonteerd filmwerk, of verzamelen.  

“Archive of Memory” brengt een aantal van die disciplines bij elkaar en is een verzameling objecten: sponsen, 

vertakkingen, denappels, vazen, schelpen, schedels, stofpluisjes etc. De objecten worden in wisselende 

schikkingen en schakeringen getoond op tafels, in een rek of op de grond. Van die schikkingen worden foto’s, 

videoopnames, tekeningen en herinneringen genoteerd die achteraf een presentatie kunnen 

complementeren of op zichzelf getoond worden. Hoe ogenschijnlijk bont de verzameling op het eerste zicht 

mag lijken, bij nader onderzoek lijken de objecten wel degelijk tot één of twee stammen te behoren om samen 

een archief uit te maken. Uit de verzameling kan onmogelijk één geheugen opgemaakt worden, de 

herinneringen, of de levensloop die rond een persoon zou kunnen wedersamengesteld worden aan de hand 

van de bij elkaar gebrachte fragmenten of objecten. Eerder dan zo’n subjectieve verzameling is “Memory 

Archive” een reeks objecten die zelf een geheugen zijn of zouden kunnen herbergen, zaadvormen - een vat, 

een vaas – en vertakkingen. Elk object vertoont bovendien een verwantschap met de menselijke hersenen 

waarvan het vat zelf als schedel deel uitmaakt van de verzameling. De Deckers “Memory Archive” is een 

structuur die onderverdeeld is in compartimenten die aan hun stam gelijkvormig zijn. Het werk zelf wordt zo een 

geheugen van wat een geheugen zou kunnen zijn. En het zou ook alle overige werken die De Decker maakte 

kunnen bevatten. Zelfs de fractaalopnames uit die eerdere proefopstelling die voor een moment in een 

schijnbaar gesloten circuit informatie bewaren en deze omzetten in spiegelende waaiervormen. 



 

* 

 

Vaak maakt de ruimte op een hallucinante manier haar intrede in het werk; ongecontroleerde 

camerabewegingen, versnellingen, spiegelingen, maar ook door vertraging en close-up. Een slakkenhuis wordt 

op de fitting van een gloeilamp gedraaid en twee spiralen produceren een oneindige beweging. Af en toe 

verdwijnt het absurde karakter van dit pseudo-wetenschappelijk experiment in de blow-up van de camera-

instelling. 

 

Voor “Actions of an eye” filmde De Decker diens eigen oog. De opname van het oog reflecteert in De Deckers 

oog vanop een televisietoestel en creëert een denkbeeldige weerspiegeling tot in het oneindige of voorzover 

ze waargenomen kan worden. De enige belichting is de reflectie van het televisielicht dat blauw en nachtelijk 

is en terugwijst naar De Deckers verhaal over de onmetelijke nachtelijke diepte die opdoemt wanneer het huis, 

het licht, of de menselijke kennis verlaten wordt. Het geheel wordt overgoten met een soundtrack van Sonic 

Youth. 

 

In proto-vorm zit die spiegelsituatie al vervat in het hallucinant understatement “object om met mijn eigen 

ogen in elkaar te kijken”. 

Het “object” is een zeer eenvoudige constructie in piepschuim en spiegel. Twee spiegels werden in een hoek 

ten opzichte van elkaar geplaatst zodat ze het beeld van het ene oog voor het tegenoverliggende zichtbaar 

maken. Om het geheel een geijkt en wetenschappelijk te verlenen werd achteraan een meetdriehoek 

rechtopstaand bevestigd als om de exacte hoogte van het gelaat te bepalen en nauwkeurig meetbaar het 

experiment te kunnen aanvatten.  

Het Object plaatst het oog zelf in een vergelijkbare relatie als de elektrische stroom die in een proefopstelling 

van 1995 nog een zichtbaar gesloten fractaalveld realiseerde. Het zichtbare resultaat zijn bij het “object om 

met mijn ogen in elkaar te kijken” geen fractalen. Het object is er alleen om in een fractie van een seconde 

een bepaalde nieuwsgierigheid te voeden.  

 

Veel arbeidsintensiever verloopt De Deckers onderzoek naar utopia. Voor een gelijknamige installatie bouwde 

De Decker structuren met kartonnen dozen. De video die deze acties vastlegde wordt versneld getoond. We 

zien De Decker in een ruimte manshoge constructies maken; een piramidevorm, een fort, een toren, een huis in 

visgraatmotief. De gebouwde motieven vertaalde De Decker achteraf met 3-D programma’s naar een 

computerscherm. Utopia is een manier om de structuur zelf af te tasten op diens begrenzingen: het 

classificeren, psychische automatismen, slaaptoestanden, impersonificatie en depersonificatie, 

spiegelbeelden. 

De camera vervangt in Utopia’s video het oog. Mechanisch reduceert deze de schaal van de voorwerpen en 

verenigt ze in één werkelijkheidsniveau waarin verschillende dimensies bij elkaar kunnen worden gebracht. De 



contouren van De Deckers lichaam worden versneld zelf opgebroken en terug samengevoegd in pixels en 

vierkante beeldblokjes. De snelheid van utopia wordt zodanig opgevoerd dat het bouwen en afbreken van 

constructies een wervelwind wordt die zaken opblaast en weer in elkaar laat zakken. Met die structuur 

belanden we opnieuw samen met Alice in Wonderland. Utopia heeft als videoproject dezelfde spiraalvormige 

ontwikkeling als het slakkenhuis en de lampfitting in “Memory Archive".  

 

* 

 

Het werk van Koen De Decker verlaat Plato’s grot en de objecten die de revue passeren. Er is beslist meer aan 

de hand dan de vlakke schaduwzijde van de dingen laat vermoeden. Regelrecht lijkt het oeuvre de concrete 

richting van een “Jenseits” te kiezen waar verre dimensies aan elkaar geklonken worden en in elkaar 

overvloeien. Nochtans beperkt De Decker zich tot het tonen van de sleutels die op dat buiten lijken te passen. 

De Decker is verre van een alchimist die een beter leven weggelegd ziet buiten de grenzen van de kennis en 

de fysische wereld. Het mysterie dat opgezocht wordt in de combinatie van Sonic Youth en un chien Andalou 

is de kracht van de suspense die alleen een vage maar koortsige en onheilspellende indruk nalaat zoals 

resonnanties en echo’s in de diepte alleen een begrip van een onbereikbaar ver weg doel nalaten maar niet 

toelaten de afstand te meten of in te schatten.  

 
 

Wim Peeters,  

Koen De Decker 

in: Netwerk Galerij Handleiding 01-02. Aalst : Centrum Netwerk - Netwerk Galerij, 2002  

One of Koen De Decker's older works portrays the American artist Dan Graham while asleep. The project was 

realised when Graham, visiting De Decker's studio, went to sleep and allowed the latter to film the event. In the 

front of the frame the shoes of the American video artist are situated. Graham himself is lying on the floor in the 

midst of one of De Decker's half-mounted works. The film lasts one hour and a half and is not edited.  

 

Koen De Decker manipulates the video camera with a seemingly uncomplicated approach and usually allows 

for the things or objects to determine the 'cut' themselves. In a recent video portrait the face concerned is 

continually liable to change due to a variable incidence of light. The lens is out of focus. The hazily portrayed 

face only drops its guard at the end of the sequence when it unexpectedly answers a ringing phone.  

 

Koen De Decker displays a semi-scientific curiosity. The atelier and the living room are his favourite fields of 

http://www.kunstonline.info/database/php/biblio_details.php?id=2356


investigation. All objects that randomly linger there are subject to a fumbling perception. In some cases De 

Decker stages himself as an 'object' and directs the camera on the 'I' as if it were a third person. Like the eye 

searches places of support in a room or leeway, the camera glides over the objects and the space without an 

established dramaturgy: some things are dwelt upon others are manipulated. Thus during a short period in 1995 

a superannuated VHS camera, which was focused on a television monitor, was mounted for a trial installation 

in De Decker's atelier. The live- connection between the camera and the monitor resulted in magical fractions, 

which generated a hypnotic gravitational force.  

 

VERTIGO 

 

During a conversation De Decker narrates the story of a house in the Brussels region where behind a deep-

seated wall a garden and beyond that garden a railroad emerge in the nocturnal hinterland. The distance is 

immeasurable and yet close. De Decker's description of this vast depth inevitably hints at Lewis Carroll's Alice in 

Wonderland: 

 

"After a time she heard a little pattering of feet in the distance, and she hastily dried her eyes to see what was 

coming. It was the White Rabbit returning, splendidly dressed, with a pair of white kid gloves in one hand and a 

large fan in the other: he came trotting along in a great hurry, muttering to himself as he came, 'Oh! The 

Duchess, the Duchess! Oh! Won't she be savage if I've kept her waiting!'" 

 

De Decker seems to hide behind an encounter between the 'gothic' and the 'clownish'. Covered in unworldly 

costumes and out of the world of the television screen -a world behind glass-, De Decker gives reality a box on 

the ears only to set himself imperviously aside while at the same time searching for possible companionship. For 

Alloo (2000) he dresses up with a swimming cap and a masque and films himself and the live transmission on 

the TV monitor in a round mirror. From behind the masque De Decker's voice reverberates. Thus Alloo delicately 

but yet grotesquely creates an insurmountable distance. In Draadfiguur (2000) a similar echo can be traced on 

a visual level. In a kaleidoscopic polyhedron a crooked little man with a wire-netted pointed cap studies the 

multiple projections of himself. In both works the echo transmutes the relations between fiction and reality in 

relay. The work abandons Plato's cave and the objects that are present there in order to focus on the rear side 

of things.  

 

De Decker locates the origin of the clownish element in the encounter of knowledge and speciousness, 

awareness and irrationality. In view of these works a yet tender genealogy of the mind could be established, or 

better still, the oeuvre itself could be read as such a genesis, which goes back to the earliest cavernous 

paintings, ritual dances, ecstasy and masques. From these De Decker borrows the shape of the lengthened 

head, the horns and the spiral. They appear in baroque-like images: the skull with a pointed hat, the masked 

face, a swollen yellow body, which all function as an intermediary for other dimensions that surpass mere 



humanity.  

 

Anno now those early icons of the ultimate reasoning are combined with the products of fiction and the 

entertainment business: De Decker taped an interview with a director from television. The original interview 

relates the tale of a mentally defective movie character. In his role the character is incapable of normal 

communication, but he can get into contact with nature and with children. The interview is played backwards 

and in the reversed soundtrack all signification is lost into an indistinct dialect. In topsy-turvy order the subtitles 

appear visibly as if we were dealing with a linguistic automaton. De Decker conceived a similar hybrid form of 

cultural autism and internalised thought for an exposition in a hotel in London. Yellow Man is an inflatable doll 

that makes ascending and descending movements, which are triggered by a ventilator sucking in the figurine. 

The doll has no openings, is made out of a bright yellow fabric and carries two soft cloth horns on its head. 

Yellow Man personifies 'passive presence' and finds its way to several aspects of De Decker's oeuvre: under the 

filing table or the margins of the installation or on a bed in a hotel room in London. 

 

"There is of course the eye. Filling the whole field. The hood slowly down. Or up if down to begin. The globe. All 

pupil. Staring up. Hooded. Bared. Hooded again. Bared again." 

 

In another dark or in the same another devising it all for company. This at first sight seems clear. But as the eye 

dwells it grows obscure. Indeed the longer the eye dwells the obscurer it grows. Till the eye closes and feed 

from pore the mind inquires, What does this mean? What finally does this mean that at first sight seemed clear? 

Till it the mind too closes as it were. As the window might close of a dark empty room. The single window giving 

out on outer dark. Then nothing more. No. Unhappily no. Pangs of faint light and stirrings still. Unformulable 

gropings of the mind. Unstillable.  

 

Samuel Becket, Company, John Calder, London 1980  

 

De Decker's work goes beyond the materialisation of a mode of thought, the manipulation thereof and the 

translation to an idea, a drawing or a mental structure. Works like Yellow Man or Dan Graham asleep open the 

door to another reality: that of the subject, which is handed over to the automatic imagination of the dream. It 

is this automatic imagination that De Decker alternately searches for and presents in his work. It is this kind of 

imagination that triggers the 'künstlerische Arbeit': be it writing, drawing, rhythmic talking, unedited film or 

gathering.  

 

Memory Archive accumulates various disciplines in the form of a collection of objects: sponges, branches, 

pinecones, vases, shells, skulls, fluff etc. The objects are displayed in varying arrangements and gradations on 

tables, racks or on the ground. Of these arrangements, pictures, video-recordings, drawings and memories are 

collected, which can complete the presentation or can be exhibited in their own right. Although this collection 



may seem variegated at first sight, a more profuse investigation reveals that the objects do indeed belong to 

one or two categories in order to form an archive.  

One can impossibly conceive just one memory of this assortment: the recollections or the course of life that can 

be reconstructed using the hoarded fragments and objects. Instead of such a subjective set Memory Archive 

represents a series of objects that are themselves a memory or accommodate it: seeds - a vessel, a vase - and 

branches. Furthermore each of the objects shows a resemblance to the human brain of which the vessel (skull) 

belongs to the collection. De Decker's Memory Archive subsists of a structure, divided in compartments, which 

are isomorph to their stem. Thus the work itself develops into a memory of what could have been a memory. It 

could contain all of the other works the artist has ever made, even the fraction recordings of the previous trial 

installation, which for a moment could contain information in a seemingly closed circuit and could transform 

this to a reflecting spectrum.  

 

Often space hallucinatory makes its entry into the work; uncontrolled camera movements, accelerations, 

reflections alongside decelerations and close-ups. A snail's shell is screwed onto the fitting of a light bulb and 

two spirals produce an endless movement. Once in a while the absurd quality of this pseudo-scientific 

experiment disappears in the blow-up of the camera-positions.  

 

For Actions of an Eye De Decker filmed his proper eye. On a television screen the recorded eye reflects in De 

Decker's eye, which creates an imaginary echo into infinity or at least up to where one can detect it. Only the 

television screen provides a blue and nocturnal light and this refers to De Decker's tale of the immense 

nocturnal depth, which emerges when the house, the light or human knowledge is abandoned.  

 

Prototypically this mirroring is already contained in the hallucinatory understatement: Object to look into my 

own eyes.  

 

The Object is a very simple construction of polystyrene foam and a mirror. In order to visualise the image of the 

opposite eye two mirrors were placed diametrically to one another. To bestow the work with a solid and 

scientific disposition, a measuring triangle was attached to the back of the installation as to determine the 

exact height of the face and commence the experiment in a quantifiably precise way.  

 

The object arranges the eye in a similar relation to the electrical current, which still realised a visibly closed 

fraction circuit in the trial installation of 1995, mentioned before. In Object to look into my own eyes, the 

discernible result does not take the form of fractions. The object's only raison d'être is to gratify a certain 

curiosity for even less than a second. 

 

Much more labour-intensive is De Decker's research of Utopia. For a so-called installation the artist built 

structures of cardboard boxes. The video, which registered these actions, is shown in acceleration. We see De 



Decker in a room while erecting man-sized constructions: a pyramid-shape, a fortress, a tour, and a house with 

a herringbone pattern. Later on De Decker translated these motifs to a computer screen making use of 3D 

software. Utopia is a means of scanning the boundaries of structures: classification, psychic automatisms, the 

somniferous state, impersonalisation, depersonalisation and mirror images. 

 

In Utopia the camera replaces the eye. In a mechanical fashion it reduces the scale of the objects and blends 

them to one level of reality, in which various dimensions can be joined. The outlines of De Decker's body are 

precipitately broken down and reconstructed as pixels and square images. The speed in Utopia is increased to 

such an extent that the construction and deconstruction of the structures develops into a whirlwind, which is 

capable of blowing up the items and caving them in. With this structure we linger once again in the spheres of 

Alice in Wonderland. Utopia displays indeed a similar spiral development as the snail's shell and the bulb fitting 

of Memory Active.  

 

Koen De Decker's work abandons Plato's cave and the objects that appear in revue. We are dealing with more 

than what the shady side of things conjectures. In a straightforward manner the oeuvre seems to opt for the 

singular direction of a 'Jenseits', in which distant dimensions are assembled while they grade into one another. 

Consciously De Decker limits himself to the display of the keys, which might fit such an 'outside'. He is far from 

the alchemist, who views a better life outside the boundaries of knowledge and the physical world. The mystery 

sought for in the combination of Sonic Youth and Un chien Andalou is the power of suspense, which can only 

leave a vague, but yet feverish and inauspicious impression similar to the subterranean resonances and 

echoes, which can only allow for the understanding of an inaccessible goal, while they don't permit to 

measure or estimate the distance.  
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