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“Ik heb eenhekel aan onzeweg-
werpcultuur.We leven in een Ikea-
industriewaarin alles vluchtig is en
eenbeperkte houdbaarheid heeft.
Nu, ik ben zelf niet heiliger dande
pausmaar tegelijk ergert hetme.
Watmehetmeest stoort, is het ver-
dwijnen van echt vakmanschap.
Vakmanschapbetekent voormij
strevennaar kwaliteit enperfectie.
“Voormijn eigenwerk betekent

dat: tot het uiterste gaan, blijven
ontwerpen enmaken totdat ik niets
meer kan toevoegendat het kunst-
werk beter kanmaken.
“Maarmijn appreciatie voor vak-

manschap gaat over de grenzen van
kunst heen. Ik vindhet bijvoorbeeld
ook terug in de vazen vanMeissen
Porcelain dieme enorm inspire-
ren.Het hangt ook samenmet
techniek, iets datme al
boeit sindsmijn kinder-
tijd. Ik speelde veelmet

Lego,want ik hield
ervan ingewikkelde

constructies te bou-
wen.
“Ook als tiener bleef

ik bouwenmet Lego, tot op
hetmoment dat het

absoluutnot
donewerd.

Vakmanschap,
techniek, het
boeideme.

Maar het is pas later, toen ik aan
deAcademie inGent uiteindelijk
de richtingMixedMedia volgde, dat
alles écht op zijn plaats viel.”
“Ik ben een kind vanmijn tijd.

‘Ik ben jaloers
op architecten,
maar zij ook
op mij’

Nick Ervinck blikt met boek terug op 10 jaar balanceren tussen beeldhouwkunst en architectuur

“Ontmoetingenmetwetenschappers zijn voormij een
grotere inspiratiebrondande kunstgeschiedenis. Een
voorbeeld: professor PierreDelaere (UZLeuven) is een
expert die strottenhoofden kan transplanteren. Dat is
uiteraardwetenschap,maar voormij ook een vormvan
sciencefiction. Het is spelenmet een anderewerkelijkheid.
“Een anderewetenschapper dieme inspireert is pro-

fessor TondeNijs vandeUniversiteit inWageningen.Hij
heeft een patent op eenbepaald soort aardbei en vertelde
meover hetmanipuleren van voedsel.
“De ethische kant vande zaak interesseertmeook.

Gemanipuleerd voedsel, zoals uienwaarvan je nietmoet hui-
len ofmeloenendie in een vierkante vormgekweektworden
zodat ze stapelbaarworden endaardoor economisch interessan-
ter: ik stelmedaar vragenbij.
“Intussen kunnenweook voedsel printenmet een 3D-printer.

Het futuristischebeeld van eenmaaltijd die als bij toverslag ver-
schijntwanneer je op een knopje drukt, is nietmeer zo veraf. Zulke
ontwikkelingenboezemenme somswel angst in.Nu,mijn kunst gaat de
wereld niet veranderen.Maar als kunstenaar kan jewel een visie geven
die aanzet tot reflectie.”

De zapcultuur ken ik vanbinnenuit, eerst op tv,
later ophet internet. Data zijn onbeperkt
beschikbaar en kunnen aan een razend
tempo geconsumeerdworden.Deze
toevoer aan informatie vanuit
verschillende kanalen is nog
steeds een grote inspiratiebron.
“Ookde eerste golf gameverslavingen

heb ik aanden lijve ondervonden.Als vijftienjarige heb ik eens
eenhele zomer lang elke dag van elf uur ’s ochtends tot vier uur
’s nachts gegamed.
“Toen ik in het kunstonderwijs Photoshop leerdekennen,

merkte ik dat jemeer kanmet een computer dan gamenalleen.
Ik heb er de computertaal geleerd. Ikwas een vakidioot en
kende in de computerprogramma’s al snel allemogelijkheden.
“Meteen voelde ik dat ik ietsmoest doenmet dat digitale.

Niet evident,want voormijn docentenwaren vakmanschap en
het virtuele twee tegengestelden.Vanhenmoest ik kiezen tus-
sen de fysiekewereld en de digitale. Voor de nieuwemediawe-
reld ben ik vaak te klassiek,want ikmaaknog sculpturen op
eeen sokkel. Omgekeerdben ik voor de beeldhouwkunst vaak
temodern omdat ik een 3D-printer en computerdesign
gebruik.
“Voormij ligt demeerwaarde net in die kruisbestuiving. De

klassieke beeldhouwkunst heeft zo’n injectie van iets anders
nodig omverder te evolueren.”

In een monumentaal boek wil beeldend
kunstenaar Nick Ervinck de diversiteit van
zijn oeuvre tonen. Te klassiek voor de digitale
wereld maar te modern voor de beeldhouwkunst,
geeft hij aan de hand van vier kernwoorden
tekst en uitleg. Jozefien Van Beek

“Ik heb een voorliefde voormonumentaal
werk. Daaromben ik vaak jaloers op archi-
tecten. Zij kunnenop veel grotere schaal
werken enhebben grotere budgetten ter
beschikking.Maar omgekeerd zijn zij
jaloers op de grote vrijheid die kunstenaars
genieten.
“Een voorbeeld van een architecturaal

werk vanmijn hand is IMAGROD,
geïntegreerd in een kapel inOostende.
De oude deuromlijstingmochtenwe
niet vervangen,want diewas beschermd
erfgoed.Maar de omlijstingwas zo sterk
beschadigd dat restaurerenook geen
optiewas.
“Ik hebuiteindelijk een

nieuwewitte deur ontwor-
pendie hol is en diewe
over de oude konden klik-
ken.Mijn beste kunstwerken
komenvoort uit probleemstel-
lingen of frustraties.
Beperkingen lokken creativi-
teit uit.”

‘Mijnbeste
kunstwerken
komenvoortuit
probleemstelling
enof frustraties’

Wie is
Nick Ervinck?

� °1981, Roeselare

� Studeerde aan de
Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten
(KASK) in Gent

� Maakt digitale prints,
video’s, tekeningen en
sculpturale vormen uit
beschilderd gips,
polyester en hout

� Zoekt altijd de wissel-
werking op tussen
virtuele constructies
en handgemaakte
sculpturen

�Had internationale
solo-expo’s in New York,
Berlijn,Amsterdam
en Rotterdam.

� Zijn werk werd opge-
nomen in verschillende
groepstentoonstellingen,
zoals Nieuwe monumen-
ten in het Middelheim-
museum in Antwerpen
of Parallellepipeda in
Museum M in Leuven.

� Won in 2006 de
Provinciale prijs voor
beeldende kunst. (JVB)

GNI_RI_2014, 265 blz. Verkrijgbaar
via shop.nickervinck.com
Expo GNI-RI jun2014, van 13 juni tot 31 augustus
in Museum dr. Guislain, Gent, museumdrguislain.be
Meer info: www.nickervinck.com

� ‘Mijn kunst gaat dewereld niet veranderen,
maar ik kanwel een visie geven die aanzet
tot reflectie.’ © BOB VAN MOL


