
Hang Up 



Hang up means a lot.  

Ophangen. Accrocher. Hang up an exhibition. This reality is one that does not quite befit a sculptor. 
Do you hang a sculpture up the wall like you hang a painting? Hang up an exhibition. As if  
nothing ever happened. Because something did happen? Hang up an exhibition. As if  nothing 
ever happened? Because something did happen. Drawing the attention to what still remains: the 
immutable cycle of  art. Our lives hang like a damp cloth that we forget to dry, like a rag lying 
around in the corner of  a workshop, like a towel used for everything everywhere that does not 
suit anything anywhere.  

Verbonden blijven. Raccrocher. Hang up on time, hang up on people we need to keep away. Hang up 
on our interiority’s infernal monologue. Hang up on ourselves, with whom we are confined and 
must put up. Hang up on our conscience weighing on us – and suddenly calling on us. Hang up 
on our certainties, on our habits, on our behaviours and dare debate and question them. Hang up 
on our way of  being in the world and seeing of  the world. Ophangen. Accrocher, raccrocher. Tying 
something, capturing it so that it cannot go away, for it that has already gone so far. To put it 
otherwise: reconnecting.  

Tegenhouden. Bloquer. On the contrary, ophouden unknots these frail and still fragile links in the blink 
of  an eye. Something still blocks the flow’s slow relaunching, something we will need to thwart. A 
contact has been cut down, cut off, and a pressing necessity to get back, faster, harder, stronger, 
assaults and tugs us at twilight. We are a still balancing hyphen. Something hanging up in-between 
the sky and the weight of  the works. And if  you add a dash, hang-up becomes hindernis, obstacle, 
and stands up, tangible obstacle to stepping into the workshop.  



You cannot step in. An exhibition cannot cross the borders. A reason cannot be compelling 
enough to move an entire family. You cannot circumvent the institution. You cannot evade the 
law. You cannot be granted permission. You cannot be granted compromise. Cannot. What an 
inescapable word. What impassable doors the double n symbolises.  

In front of  the heavy door of  the building, in the breeze announcing sunset, I think of  that. Of  
the meticulous scrutiny the title has probably undergone. Of  the paraphernalia concealed in the 
work- shop. Of  all we are allowed to see in picture or in the white and raw light, which filtres 
through the immense windows, enlighting and taunting the street in which I stand waiting 
patiently for my turn – which will never come. Does the workshop contain an exhibition in the 
first place? I think of  the echo that lingers behind the closed doors of  an empty building; of  an 
exhibition with no public; of  a work with no viewers; of  an opening night with no cocktail. I 
think of  the artist, patiently explaining to me, with their voice a singing English, that my turn will 
not come, because there is no turn to come, because you cannot enter to see the exhibition, an 
exhibition which will not be seen, except by him, the artist. Is anything changed in the exhibition? 
Am I not still a viewer, and is he not still an artist? Am I not still a critic, and is he not still a 
creator? Did he not choose to name the event « exhibition », and I to report on it? Should the 
choice not make an event, and an exhibition? He speaks loud and for a while. I listen to him, 
patiently, as my turn will not come and as I went to what that might have no name, but exists and 
has been. He describes the place to me, 6 meters long by 7 wide. He provides me with ruled 
precisions, where the works will be in relation to one another, five in the center, how the walls 
will be filled, introducing me to sketches, to a table of  installations, to still unnamed works, to 
experiments still in progress. He clashes the materials. Cotton weighed down by the wispy metal 
adjoins the plastic bags filled with clay balls. Plaster has gradually invaded his workspace to the 
detriment of  wood. Cement neighbours sheet metal brought from the street where it lay.  

So announceing his exhibition to us without inviting us, Kokou Ferdinand Makouvia does hope that 
we do come. In his own way, he is waiting for us. He is waiting for our reactions, our discussions, 
our exclamations, our contradictions. He is waiting for our calls, our emails. He is waiting for our 
encouragement and our applause. He is also waiting for our indifference and our 
incomprehension. He is waiting for our fears, our doubts. He is waiting for our anger and our 
resistance. He is waiting for our surprise. He is waiting. But we are playing by the rules which, for 
a few weeks now, have been governing the global chessboard. We, the public, and the artist 
leading the procession, are only simple pawns in it, coaxed into slow and very strictly restricted 
moves. However, we should underestimate neither the importance nor the power of  these moves: 
they can give checkmate to the king. What are we waiting for?  

Femke Zaal 



Hang Up heeft veel betekenissen 

Hang up. Accrocher. ‘Hang Up’ is de titel van de tentoonstelling. Iets ophangen past niet zo goed bij de 
realiteit van een beeldhouwer. Hang je een sculptuur aan de muur, zoals je dat doet met een schilderij? 
‘Hang Up’ is de tentoonstelling. Alsof  er niks aan de hand was. Of  omdat er iets gebeurde? ‘Hang Up’ 
is de tentoonstelling. Alsof  er nooit iets gebeurde? Of  omdat er iets gebeurde. De aandacht vragen 
voor wat er overblijft, is het onveranderlijke principe in de cyclus van de kunst. Onze levens zijn als 
vochtige kleren die we vergeten zijn te drogen, zoals een vod die in de hoek van het atelier ligt. Zoals 
een handdoek die voor alles en overal gebruikt wordt en eigenlijk nergens bij past. ‘Hang up’ is de titel 
van de tentoonstelling. 

Hang up. Raccrocher. Blijf  dichtbij de tijd en bij de mensen waarvan je gevraagd werd weg te blijven. Blijf  
dichtbij onze innerlijke en soms zo demonische monoloog. Blijf  dichtbij bij onszelf, daar waar we zo 
sterk mee verbonden en begrensd zijn. Blijf  bij ons bewustzijn dat zwaar op ons drukt en ons 
plotseling roept. Blijf  bij onze onzekerheden, onze gewoontes, ons gedrag en durf  ze te bespreken en 
te bevragen. Blijf  bij onze manier van in de wereld staan en onze visie op de wereld. Verbonden blijven. 
Accrocher, raccrocher. Maak het vast waardoor het niet weg kan, voordat het al te ver weg is. Ons opnieuw 
verbinden. Reconnecting. 

Hang up. Bloquer. Daarentegen zijn onze nieuwe inzichten nog kwetsbaar en fragiel. Iets blokkeert het 
langzame herstel. Een contact werd verbroken, onderbroken en de noodzaak om het te hervatten 
overviel ons. We zijn een koppelteken dat nog steeds het evenwicht aan het zoeken is en de 
tentoonstelling is een hindernis of  obstakel geworden. 

 



Je kunt er niet in. Een tentoonstelling kan geen grenzen oversteken. Een tentoonstelling is geen 
overtuigende reden om een gehele familie te laten reizen. Je kunt het instituut niet omzeilen. Je kunt 
niet de wet uit de weg gaan. Je kunt geen toestemming krijgen. Je kunt geen compromis sluiten. Het 
kan niet. ‘Het kan niet’ zijn onvermijdelijke woorden. 

Voor de zware deur van het gebouw, in de wind die de zonsondergang aankondigt, denk ik eraan. Aan 
hoe de titel van de tentoonstelling het onderwerp is geworden. Aan de verborgen spullen in het atelier. 
Aan alles wat we mogen zien op de foto, of  in de straat van waaruit we het witte rauwe licht dat door 
de immense ramen valt zien, en het ons verlicht en bespot, waarin ik geduldig sta te wachten op mijn 
beurt om naar binnen te gaan, welke nooit zal komen. Bevat het atelier eigenlijk wel een 
tentoonstelling? Ik denk aan de echo die achter de dichte deur doorklinkt van een leeg gebouw, aan een 
tentoonstelling zonder publiek, aan een werk zonder toeschouwers, aan een openingsavond zonder 
cocktail. Ik denk aan de kunstenaar die me in alle rust uitlegt dat mijn beurt niet zal komen in zingend 
Engels, want er is geen volgende stap, want je kunt de tentoonstelling niet bekijken. Een tentoonstelling 
die niet gezien zal worden, behalve door hem, de kunstenaar. Is er iets veranderd in de tentoonstelling? 
Ben ik niet nog steeds een toeschouwer? En is hij niet nog steeds een kunstenaar? Ben ik niet nog 
steeds een criticus en is hij niet nog steeds een maker? Koos hij niet voor niets de naam 
‘tentoonstelling’ als naam voor de gebeurtenis en zou ik er dan niet over moeten schrijven? Koos hij 
niet het woord ‘tentoonstelling’ en maakte ik het gerucht? Zou mijn keuze om te komen niet een 
evenement en tentoonstelling gecreëerd hebben? 

Hij spreekt luid en lang. Ik luister naar hem, in alle rust, en mijn beurt zal niet komen en zoals ik ging 
naar iets dat misschien geen naam mag hebben; het bestaat wel en het is geweest. Hij beschrijft de plek 
voor me. Het is zes meter lang en zeven meter breed. Hij beschrijft me met uitgemeten precisie hoe de 
werken in relatie tot elkaar staan, vijf  in het midden, en hoe de muren gevuld zijn. Hij vertelt me over 
de schetsen, over een tafel met daarop een installatie, over werken die nog geen titel hebben en over 
experimenten waarmee hij nog bezig is. Hij laat de materialen met elkaar botsen. Katoen hangt op 
metalen buizen en plastic zakken zijn gevuld met ballen van klei. Hij maakt meer gebruik van gips in 
plaats van hout. Cement ligt naast een metalen plaat die gevonden is op straat. 

Met de aankondiging van zijn tentoonstelling, zonder ons uit te nodigen, hoopt Kokou Ferdinand 
Makouvia toch dat we komen. Hij verwacht ons echter op een andere manier. Hij wacht op onze 
reacties, onze discussies, onze tegenwerpingen en uitspraken. Hij wacht op onze telefoontjes en onze 
mails. Hij wacht op onze aanmoediging en ons applaus. Hij wacht op onze onverschilligheid en ons 
onbegrip. Hij wacht op onze angsten en onze twijfels. Hij wacht op onze angst en onze weerstand. Hij 
wacht op onze verraste reactie. Hij wacht. Maar we houden ons nu aan de regels welke ons wereldwijde 
schaakbord bepaalt. Wij, het publiek, en de kunstenaar die de processie leidt, zijn simpele pionnen, 
gevangen in langzame en begrensde bewegingen. Toch moeten we zowel het belang als de kracht van 
deze beweging niet onderschatten. Ze kunnen de leiders schaakmat zetten. Waar wachten we nog op? 

Femke Zaal 
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