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Gabriele Di Matteo voegt met zijn expositie « Metri quadri di quadri » een nieuw hoofdstuk 
toe aan zijn originele proces van subversie in de kunst, een proces dat hij al ongeveer 20 jaar 
volgt, dat de gevestigde orde op zijn kop zet en er de voorbijgaande tijdelijkheid mee 
aantoont.  
 
Via verschillende reproducties, splitsing, veranderingen en herhalingen versterkt hij een 
schilderkunst die beschouwd wordt als een doolhof van voorstellingen. Hij toont aan, zoals 
Leonardo Da Vinci zei, dat het waarlijk om “een product van de geest” gaat, dat de kunst 
ontstaat voor onze geest en niet voor de muren waartegen ze opgehangen worden. Di Matteo 
speelt veel met de mogelijke beweeglijkheid van de schilderkunst. Zij kan immers op 
oneindig veel manieren en in serie gereproduceerd worden, het volstaat het geduld te hebben 
het op een doek te herhalen of zich van een schilder-imitator te bedienen, zoals de artiest 
herhaaldelijk heeft gedaan. Door in zijn werken een aantal commerciële schilders met de 
Napolitaanse schilder-imitator Salvatore Russo op kop actief te integreren, onderzoekt Di 
Matteo de vragen over auteurschap, de eigendom van de afbeelding, de authenticiteit en haar 
waarde, zelfs op economisch vlak. Hij treedt buiten het kader van conceptuele kunst door 
eenvoudig een toevlucht te nemen tot een andere schilder-imitator. 
 
Deze manier van werken kan men opmerken in de tentoonstelling over de reproductie van het 
beroemde schilderij van Velazquez, een van de meest bekende uit de kunstgeschiedenis. De 
artiest ontleedt het schilderij in 16 elementen en declasseert haar, tenminste in een versie, 
door het anoniem « Quadro di famiglia», gezinsafbeelding, te noemen. De andere reproductie 
is uitgevoerd in zwart/wit en is omgekeerd alsof men het in spiegelbeeld gereflecteerd ziet. 
Dat aspect wordt benadrukt in de benaming « Riflettendo Velasquez » dat een nieuwe 
dubbelzinnigheid introduceert, aangezien het Italiaanse werkwoord riflettere meerdere 
vormen van interpretatie suggereert zoals weergeven en nadenken. 
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De artiest maakt gebruik van een woordspeling in de algemene titel. Hij herhaalt zelfs de term 
« quadri » om de oppervlakte-eenheid, de vierkante meters, aan te duiden zowel als naar de 
materiële realiteit te verwijzen van verf, doek en lijst. 
Hij verruimt de interpretatiemogelijkheden door te refereren naar het beschilderde oppervlak 
zoals de titels van zijn werken aanduiden “0,277 mq. di San Luca come pittore di El Greco» 
(0,277 m² van Sint Lucaso als schilder van El Greco) of “0,313 mq della Tempesta di 
Giorgione” (0,313 m² Tempesta van Giorgione) en eveneens naar de ruime verkrijgbaarheid 
van een product, kenmerkend voor een commerciële winkel. Di Matteo verwijst ons zo naar 
de ervaring van de Italiaanse artiest Pinot Gallizio en zijn industriële schilderwerken aan het 
einde van de jaren vijftig, per lopende meter en als een banale stof verkocht.  
 
De tentoonstelling toont ons een serie details van reproducties van beroemde doeken van de 
meest vooraanstaande schilders uit de geschiedenis: Goya, Lorenzo Lotto, El Greco, 
Giorgione en zelfs Velazquez. Een kort historisch overzicht van de schilderkunst langs 
levensgroot weergegeven, op de wand geschikte details, volgens de plaats die zij op het 
originele doek innamen.  
Het is eigenaardig wat ons vervolgens opvalt maar om dat goed te beleven moet men zich 
bewegen en dichter tot het doek naderen zodat je het algemene perspectief doorbreekt. Elke 
bezoeker aan deze expositie is verplicht zich op een andere manier voort te bewegen dan 
gewoonlijk bij een bezoek aan een tentoonstelling; door uw hoofd op te tillen of te bukken, 
aangezien een volledig overzicht of een blik van op afstand niet meer volstaat.  
 
De details verbergen altijd verrassingen, zelfs in de schilderijen die men dacht goed te 
kennen. Zij beantwoorden aan de zorg van de historicus en de kunstliefhebbers die werken 
met meer aandacht en nauwkeurigheid observeren door de werken dichter te naderen, van 
lichaamshouding te veranderen of voorover te buigen.  
De toevlucht tot details verspreidt zich met de fotografie, zij is gebonden aan nieuwe 
reproductie- en onderzoekstechnieken en smelten in nieuwe stromingen samen. Didi-
Huberman verzekert ons dat het detail «een secondaire uitwerking» vormt aangezien het een 
andere beweging aan ideeën vrijmaakt die vervolgens langs een noodzakelijke beweeglijkheid 
van het lichaam gaat. Het gaat hier over een mobiliteit die de zekerheden in de 
kunstgeschiedenis binnendringen en destabiliseren omdat zij de toeschouwers bijvoorbeeld 
een Morandi laat ontdekken in een Velazquez; het is een mengeling van periodes en stijlen die 
alle, door disciplines bepaalde categorieën als tijdelijk afdoen. 
 
Dienen we de kunst in detail te bekijken?  
 
Waarschijnlijk, of beter gezegd ongetwijfeld, gaat het over een andere manier van creëren van 
labyrinten van afbeeldingen. Alleen nodigt Di Matteo ons, bij deze gelegenheid, uit om dit 
niet alleen met behulp van onze geest maar ook met ons lichaam te doen.  

Marco Bazzini 
Art Critic 


