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Naast redacteur van dit tijdschrift ben ik boomverzorger.
Ik hang een paar dagen per week aan een touw hoog in
de bomen. Vogelperspectief en de lichamelijk inspanning
bieden ruimte voor reflectie op mijn andere werkzaamheden: die als kunsthistoricus. Toen ik afgelopen maand
op een groot landgoed van een Bloemendaalse zakenman
aan het werk was, bleken twee van mijn freelance collega’s
oud Rietveld Academie studenten. De volgende dag
werkte ik samen met een cameraman van de VPRO die
ook niet genoeg uren voor de omroep kan maken waardoor het buitenwerken lonkt.
We vulden dit nummer met recensies en interviews over
tweeledigheid van het bestaan. Kunstruimtes die zichzelf
opnieuw uitvinden door een andere activiteit te kiezen,
de kunstenaar als activist, of bemiddelaars die zich de rol
van kunstenaar aanmeten. Het eerste voorbeeld slaat op
trampoline. Sinds de opening op 17 december volgden
we hun veelzijdige project /’haɪə en (nʊ)/, in de webspecial: Tubelight ontmoet trampoline. Een uitgelezen
voorbeeld van het oproepen van een andere functie: in
dit geval een bar-setting waarbinnen de programmering
plaatsvindt. Alex de Marteau schrijft in dit nummer over
het sluitstuk van dit project. Over activisme in kunst
lezen we in het interview tussen Liza Swaving en
Domenique Himmelsbach de Vries. In hun gesprek
verbuigt de rol van de interviewer en de geïnterviewde
geleidelijk. Daarmee doel ik op de rol van de bemiddelaar. Door deze diffuus te laten, verlaat je de gebaande
paden. Daarom ben ik het niet eens met Matisse
Huiskens die stelt dat ‘galeriehouders of curatoren
[kunstenaars] een reddingsboei [kunnen] toewerpen’.
Verwerp de vastgeroeste verhoudingen!
Tubelight is zelf ook op zoek naar zijpaden die de
maatstaven van de kunstkritiek kunnen kantelen.
Dit zal duidelijk worden in een nieuwe vormgeving
(Linda Beumer neemt afscheid na maarliefst negentien
nummers) of nieuwe benadering van onderwerp: in
tekst, beeld of geluid.
Is iets anders doen dan waar je oorspronkelijk mee
bezig was schadelijk voor je ontwikkeling? Ik denk
het niet. Zo geloof ik dat juist het totaal vreemde je
op andere ideeën kan brengen. Mijn bomenwerk leidt
me naar de kunst, maar met een brede blik vanuit
vogelperspectief.
De redactie
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ODE AAN DE DODEN
139 x NOTHING BUT GOOD
Hadassah Emmerich, Anne Forest, Bettie van
Haaster, Jasper Hagenaar, Bart Lodewijks, Damien
Meade, Rinus Van de Velde, Toon Verhoef e.a.
28 januari t/m 11 maart 2018
Park
Wilhelminapark 53, Tilburg
www.park013.nl

Afbeeldingen 2
Door Anneke van Wolfswinkel
Op de wanden van de hoge ruimte is rondom een brede
grijze strook geschilderd, en daarop hangen, als een tijdlijn in een geschiedenislokaal, de kunstwerken. Allemaal
min of meer op A4-formaat, staand of liggend. Daaronder
een tweede lijn, van printjes, exact op A4-formaat en
allemaal staand. Er is eigenlijk maar één manier om deze
tentoonstelling te bekijken: bij de eerste beginnen en
langzaam doorlopen tot je bij de laatste bent uitgekomen.
Maar binnen deze ogenschijnlijk strenge opzet is
de variatie groot.
De tentoonstelling is de tweede bij Park die gebaseerd is op het blog Nothing But Good. In 2014 was
werk te zien van 47 kunstenaars, dit keer van maar liefst
139. Dat blog, in 2012 begonnen door de kunstenaars
Michaël de Kok, Reinoud van Vught en René Korten (de
laatsten twee maken ook deel uit van het team van Park),
heeft een eenvoudige opzet: aan kunstenaars wordt
gevraagd om twee werken te tonen: één van henzelf, en
één van een kunstenaar die ze als inspirator beschouwen.
Er is één voorwaarde: die inspirator moet overleden
zijn. Over de doden niets dan goeds, is het idee, ofwel:
nothing but good should be said about the dead.
Voor deze expositie zijn de sterfdata van de overleden kunstenaars als leidraad genomen. De tijdlijn begint
met een inkttekening van Bart Lodewijks. In zijn blogbijdrage, afgedrukt op het A4-tje eronder, vertelt hij
liefdevol over Jeroen Bodewits, een jaargenoot van hem
op de kunstacademie, die overleed door een autoongeluk in 2014, 43 jaar oud: ‘Jij bent zo anders dan ik.
We zijn een soort tegengestelden die elkaar versterken.’
Door een ingreep in de ruimte krult de tijdlijn op
als de binnenkant van een slakkenhuis, om te eindigen
bij de Iers-Britse Damien Meade. Hij gaat terug tot de
oorsprong van alle kunst: handafdrukken gevonden in
een grot in Cantabrië, zo’n 37.000 jaar oud. Tussen het
begin- en eindpunt trekt een lange stoet kunstenaars
voorbij, in de meeste gevallen met een speciaal voor
de expositie gemaakt werk. Rinus Van de Velde tekent
zichzelf als een jonge Elsworth Kelly omringd door
planten, Toon Verhoef maakt een verrassende keuze
voor de Argentijnse kunstenaar Clorindo Testa, Jasper
Hagenaar neemt zijn hoed af voor Giorgio Morandi met
een klein werk waarin hij louter schaduw schildert.
Van Anne Forest is een krachtig portret te zien, en zij

verbindt haar werk aan dat van de dertiende-eeuwse
iconenschilder Bonaventura Berlinghieri. Hadassah
Emmerich noemt de Braziliaanse Tarsila do Amaral als
belangrijke invloed. De meeste kunstenaars zijn schilders
en tekenaars, maar hier en daar duikt ook een collage,
foto of grafisch werk op.
Het fijne aan deze opzet is dat alles draait om de
kunstenaars. Geen curator met een overheersend verhaal waarvan de kunstwerken een voetnoot dreigen te
worden. Sterker nog, gaandeweg het kijken naar al die
139 kleine werkjes, waarvan de verf vaak nog nauwelijks is opgedroogd, moest ik denken aan de intimiteit
van een atelierbezoek. In het atelier zie je ook kleine,
schetsachtige werken, probeersels en aanleidingen voor
wat uiteindelijk naar buiten mag. En in het atelier staat
steevast dat kastje vol boeken over ándere kunstenaars,
de familie waarbinnen het werk ontstaat. De verdienste
van Nothing But Good is dat die schatplichtigheid aan
voorgangers duidelijk wordt. Vernieuwing en experiment
staan volop in de schijnwerpers in de hedendaagse kunst,
maar die kan niet zonder grondige kennis van wat er
vóór ons kwam. En kunstenaars lopen vaak warm voor
voorgangers die níet in de canon van de kunstgeschiedenis zijn blijven hangen. Of ze bewonderen grote kunstenaars om heel andere redenen dan je zou verwachten.
Zo ontdek je op deze expositie niet alleen nieuwe namen
van hedendaagse kunstenaars, maar krijg je ook een
behoorlijk eigenzinnige, veelstemmige kijk op de kunstgeschiedenis voorgeschoteld.
Van Vught, De Kok en Korten zijn alle drie tekenaars en schilders, die alleen al door hun materiaalkeuze
in een lange traditie staan. Maar ook voor hen speelt de
online wereld een belangrijke rol. Een aantal kunstenaars
die ze uitnodigden voor hun blog zijn ze op het spoor
gekomen via afbeeldingen op andere kunstblogs of
Instagram. Het werk dat deze kunstenaars opstuurden
voor de expositie, soms uit Hongarije, de VS of Israël,
was het eerste dat ze in het echt zagen. Zo laat deze
expositie zijdelings ook zien hoe kunstenaars dankzij de
opkomst van social media op nieuwe manieren ideeën
en beelden uit kunnen wisselen, ook buiten de geijkte
structuren in de kunstwereld om.
Als je de blogteksten leest, blijkt meer dan eens hoe
diep en persoonlijk kunstenaars geraakt worden door
het werk van voorgangers, en dat de liefde vaak op jonge
leeftijd is ontstaan. Eigenlijk gaat het vaker om die
emotie dan om een stilistische of inhoudelijke verwantschap. Hoe Bettie van Haaster haar toelichting voor haar
keuze voor Giotto begint, zegt eigenlijk alles: ‘Giotto.
Because he is the very first painter I saw in reality which
took my breath away.’

Anneke van Wolfswinkel schrijft over kunst voor o.a. het
Eindhovens Dagblad en Zuiderlucht.
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/’HAІЭɪƏ EN (NƱ)/
Nienke Baeckelandt, Peter Lemmens,
Kris Van Dessel e.a.
7 december 2017 t/m 20 januari 2018
trampoline
Vlaamse kaai 47, Antwerpen
www.trampolinegallery.com
Afbeeldingen 3
Door Axel De Marteau
/’haɪə en (nʊ)/ zit erop. Na zes hectische weken vol
ontmoetingen, performances, tentoonstellingen, lichtonderbrekingen, gesloopte werken en roze olifanten, is
het voor galeristen Daniela Apice en Simon Delobel weer
tijd voor de ‘normale’ gang van zaken. Wat de voorbije
twee weken opviel was het verlangen naar een einde en
de wijze waarop dit terugkwam in de programmering.
Op 13 januari stond een klapconcert van Stefaan
Dheedene gepland. Helaas maar geheel passend binnen
de openheid van dit project dat werd afgelast, nodigde
Dheedene een van zijn studenten, Nienke Baeckelandt,
uit voor een performance.
6. Vodka Cranberry
Wanneer ik op de bewuste avond trampoline betreed
ligt de vloer bezaaid met snippers. In het midden van de
ruimte staat Baeckelandt met een koptelefoon op haar
hoofd, gewapend met een schaar. Ze beweegt schokkerig
mee met de muziek en knipt op hetzelfde ritme in oude
affiches van trampoline. Haar handen, tegen de blaren,
omwikkeld met verband. De affiches, verspreid over
twee tafeltjes, gaan terug tot de eerste tentoonstelling in
2014. De actie is doordrongen van symboliek: het verleden wordt weggeknipt en eindigt in snippers op de vloer
waar het een ‘historisch tapijt’ vormt. Het voelt aan als
een einde en onlosmakelijk ook als een begin: een nieuw
tijdperk wordt aangebroken. De galerie ‘zuivert’ zichzelf
en richt haar blik op de toekomst.
De rol die de kunstenaar hier vervult is frappant.
Door haar koptelefoon zit ze in haar eigen zone en trekt
zich niets aan van de toeschouwers. Wij zijn hoogstens
obstakels die in haar weg staan terwijl ze door de kleine
ruimtes beweegt en de ene na de andere affiche verslindt.
Hier is zij de ‘elephant in the room’. Dat verandert op
het moment dat ze bijgestaan wordt door assistentknippers, op voorhand door haar uitgenodigd. Even later
wordt ook het publiek, zonder voorkennis van de actie,
aan het knippen gezet. Al gauw heeft iedereen oortjes in
en ontstaat er een knippend ensemble. Het tapijt groeit
exponentieel. In eerste instantie lach ik om de concentratie
waarmee de banale actie uitgevoerd wordt, maar al snel

besef ik dat de rollen zijn omgedraaid: nu ben ik overgebleven als ‘elephant in the room’. Ondanks dat de meest
logische handeling lijkt te participeren, doe ik dat niet.
7. Montepulciano d'Abruzzo
De symbolische weg naar het einde, ingezet door
Baeckelandt, wordt weldoordacht afgesloten tijdens het
slotevenement door Peter Lemmens en Kris Van Dessel.
Voor Reset Ghostwriter vroegen zij een ghostwriter een
handleiding te schrijven voor het leegmaken van de galerie.
Dit mondde uit in een ‘droog’ instructieblad van één
A4, met behulp van Google Translate vertaald in acht
verschillende talen.
Wanneer ik, halverwege het event, de galerie bezoek
zijn de instructies reeds uitgevoerd en de ruimtes leeg.
Treffend is het gevoel dat samen met de werken een deel
van de gemoedelijkheid en laagdrempeligheid, die dit
project zo typeren, verdwenen zijn. Wat overblijft is een
(na)galmende ruimte.
Al gauw wordt de leegte verstoord door drie ronkende robotstofzuigers die af en toe tegen mijn been
oprijden. Ze rijden eindeloos rondjes in de galerie in een
poging het snippertapijt van Baeckelandt weg te vagen.
Dat lukt behoorlijk goed. Zo wordt de fysieke herinnering aan /’haɪə en (nʊ)/ in no-time gewist.
Aan het einde van /’haɪə en (nʊ)/ valt op dat twee
specifieke elementen het project gevormd hebben:
het flexibele gebruik van de galerieruimte en de caféstructuur. Door af te stappen van een afgebakend
uitgangspunt en door tentoonstellingen, afzonderlijke
werken en events naast elkaar te programmeren, vergroeiden deze met elkaar en ontstond er een steeds
veranderend, organisch geheel. De rode en verbindende
draad -de minimale caféstructuur- maakte de galerie
toegankelijk en laagdrempelig. Het publiek werd uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten, waardoor
kunstenaars, bezoekers en galeristen automatisch met
elkaar in contact kwamen. Apice en Delobel engageerden
de toeschouwers om actief deel te nemen. Zo verviel de
hiërarchie en afstand die nog vaak voelbaar is bij het
betreden van een galerie en was er plaats voor een (soms
letterlijk) tastbare ervaring van de werken.
De vraag die nazindert is hoe dit project verder zou
kunnen gaan? ’haɪə en (nʊ)/ was inhoudelijk gezien een
succesvol en verrijkend experiment, maar de vorm
was intens en is praktisch gezien lastig te verduurzamen.
Terwijl de galerie inmiddels is teruggevallen in het oude
stramien, blijft er een duidelijk verlangen naar een
alternatieve vorm. Zo startte Delobel vorig jaar het side
project Intemporal, een anagram van trampoline. Eind
februari opende het derde project van dit tijdelijke en
nomadische alter ego van de galerie. Wellicht is Intemporal
ook de plek waar verder kan worden nagedacht over de
(on)mogelijkheden van de galerie.
Deze tekst is het derde deel van een meerdelige recensie
en vormt onderdeel van ‘Tubelight ontmoet trampoline’,
een samenwerking met de Antwerpse galerie trampoline
naar aanleiding van het tentoonstellingsproject /’haɪə
en (nʊ)/.
Axel De Marteau is beeldend kunstenaar en schrijft
onder andere voor Metropolis M.
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TUSSEN POËTISCH
ENGAGEMENT,
ACTIVISME EN
KWETSBAARHEID
Afbeeldingen 1
Door Liza Swaving
Een Papieren Monument Voor De Papierlozen is een
kunstproject opgezet door Domenique Himmelsbach
de Vries ter promotie en steun aan ongedocumenteerde
vluchtelingen in Nederland. Dit project groeide uit tot
een samenwerking met negentien kunstenaars die portretten in houtsnede maakten van vluchtelingen van de
actiegroep We Are Here.
De portretten, geprint als posters, zijn gebundeld tot
een krant en verspreid door de straten van onder andere
Amsterdam, Brussel en Londen om meer zichtbaarheid
en aandacht te genereren voor de precaire positie van
vluchtelingen. Iedereen die zich bij deze groep betrokken
voelt, wordt opgeroepen om de posters te plakken in de
openbare ruimte. Het doel is zoveel mogelijk stadsbewoners te bereiken en te herinneren aan deze groep mensen
die leven in anonimiteit en onzekerheid. Naar aanleiding
van dit project gaat Liza Swaving in gesprek met
Himmelsbach de Vries over sociaal engagement,
activisme en kwetsbaarheid in kunst en erfgoed.
POËTISCH ENGAGEMENT
Liza Swaving: Wat was de aanleiding om Een Papieren
Monument Voor De Papierlozen te maken?
Domenique Himmelsbach de Vries: In 2013 deed de
actiegroep We Are Here een oproep aan kunstenaars om
zich op creatieve wijze in te zetten voor vluchtelingen.
De polarisatie rondom het vluchtelingenvraagstuk had
ik eerder aangekaart met een project getiteld Asielzoekers
zijn Okay uit 2007 en zocht al een tijd naar een
vervolg daarop.
Ik bood We Are Here een lichtbord aan in de vorm
van de Nederlandse vlag met daarop de tekst Asielzoekers zijn Okay om op de gevel van de Amsterdamse
Vluchtkerk te plaatsen. Het werd te ambivalent gevonden in haar boodschap. Binnen activisme is weinig

als een expressieve activiteit met en voor de vluchtelingen.
Dit bleek heel moeilijk door de zware omstandigheden.
De groep stond onder enorme psychische druk en concentratie voor het leren van de techniek en het maken
van elkaars portretten was vaak lastig op te brengen.
Toch had ik het visioen dat die portretten in de stad
moesten hangen en gezien moesten worden. Daarom heb
ik een groep kunstenaars gevraagd me te helpen. Samen
hebben we 60 vluchtelingen geportretteerd.
Ondanks dat het project is gefaald als workshop
waarin de vluchtelingen hun creativiteit kwijt konden,
is het wel geslaagd als hommage aan deze groep. De
portretten gaan specifiek over ongedocumenteerde
vluchtelingen, binnen een grotere context over mensen
die tussen wal en schip vallen, over buitenstaanders.
Het naar buiten brengen van een lelijk verhaal in de
maatschappij door middel van een poëtisch medium,
als een Paard van Troje.
DE STRAAT ALS MEDIUM
LS: Kunst heeft het vermogen kritische reflectie op
maatschappelijke thema‘s te bevorderen, soms draagt het
oplossingen of alternatieven aan voor hoe we met elkaar
kunnen samenleven. Maar veel van de kunst die dat
poogt te doen, hangt in een museum of galerie, of ligt in
een depot. Dat zijn plekken waar de sociale demografie
vaak homogeen is en je niet veel verschillende groepen
bereikt. Zie je de straat als medium?
DHV: Ja, de straat is een belangrijk medium voor mijn
werk. Het is een overgangsruimte tussen privé en werk,
door daar iets in te plaatsen intervenieer ik in de dagelijkse gang van zaken. Ik bereik zo veel verschillende
groepen en gemeenschappen. Mensen fotograferen mijn
werk en gebruiken het letterlijk om op hun leven – maar
ook op grote onderwerpen als troost, neoliberalisme,
eenzaamheid of migratie – te reflecteren. Via de straat
wordt het werk bovendien makkelijk verder verspreid,
onder andere online. Kunst komt minder hard aan wanneer je het verwacht, zoals in een expositieruimte. Ik wil
mensen wakker schudden. De straat is de perfecte plek
voor een aha-erlebnis, een plotselinge openbaring.
BEGRENZEN VAN EEN SOCIAAL KUNSTWERK
LS: Een Papieren Monument Voor De Papierlozen
beweegt zich door heel uiteenlopende contexten en
heeft verschillende gebruikers die actief leven geven aan
het werk. Het knippen, plakken en verwijderen van de

‘De straat is de perfecte plek voor een
aha-erlebnis, een plotselinge openbaring’
ruimte voor ambivalentie: hun boodschap is dualistisch,
er is goed en er is kwaad. Ik wilde niet in dit oppositioneel denken terecht komen maar doen waar ik als
kunstenaar goed in ben, sociale bruggen bouwen en
inspireren tot poëtisch engagement. Zo ontstond het idee
voor een workshop portret maken in houtsnede, bedoeld

posters is een continu en performatief proces waarin
verschillende krachtvelden invloed uitoefenen op wat
zichtbaar blijft en wat weer aan het zicht wordt onttrokken. Het lichaam speelt hierin een cruciale rol. Tijdens
het illegaal plaatsen van de posters neemt het lichaam
een activistische maar ook kwetsbare positie in door
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handelingen te verrichten die strafbaar zijn. In die zin is
het werk te beschouwen als een performance van burgerlijke ongehoorzaamheid. Tegelijkertijd zijn er andere
lichamen die de posters weer verwijderen. Ook deze
handelingen van censuur en eliminatie worden onderdeel
van het werk. Waar stopt het werk, wat zijn de grenzen?
Hoe zou een museum het bijvoorbeeld kunnen verzamelen
en presenteren?

Onlangs gaf ik een workshop aan jongeren in de schuld.
Dat zijn heel precaire groepen die vaak somber zijn over
hun toekomst. Samen oefenen we met ‚vraagstukken
omdraaien‘: hoe kun je een rijk leven hebben en avonturen beleven zonder veel geld te hebben?
LS: Wat is in dat geval het verschil tussen een maatschappelijk werker en een kunstenaar?

‘Punk, activisme en creatieve chaos,
daar kom ik vandaan.’

KWETSBAARHEID
LS: Voel je je weleens kwetsbaar in je sociaal
engagement?
DHV: Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld een keer een
buurtverbindend project gedaan in opdracht van een
woningbouwvereniging in Haarlem wat resulteerde in
een Monument voor Prima Mensen, waarvoor buurtbewoners hun eigen helden konden aandragen. Een lastig
project omdat ik een buitenstaander in de wijk was en
moeilijk contact kreeg met de bewoners. Het lukte om
het project van de grond te krijgen omdat ik een aantal
bewoners bereid vond om ambassadeur van het monument te worden. Elke plek in de buurt was politiek
beladen. Uiteindelijk is het monument gaan fungeren als
jongerenhangplek – niet bepaald een ‚buurtverbindend‘
element in een wijk. Het was een behoorlijk complex
proces en ik voelde me erg kwetsbaar.
Tegelijkertijd is dat een onderdeel van mijn praktijk.
Ik wil mensen die buiten mijn netwerk staan bereiken
en in gesprek gaan met mensen met andere overtuigingen, waarden en achtergronden. Ik wil breken met
mijn gevoel van sociaal toeschouwerschap en vanuit
een participatieve positie onderzoeken en bevragen wie
‘de ander’ in onze maatschappij is. Dat impliceert een
bepaalde kwetsbaarheid. Voor mij is dat heel waardevol.

DHV: Ik denk dat je als maatschappelijk werker bezig
bent met een probleem oplossen, met structuur geven,
met faciliteren. Terwijl ik als kunstenaar probeer te
inspireren en mensen mee te nemen in een wereld
waarin verandering mogelijk is. Ik wil mensen in hun
kracht brengen en aanzetten om dingen te gaan doen,
om zich trots te voelen op wat ze kunnen en waar ze
vandaan komen. Artistieke verbeeldingskracht en creativiteit zijn daarbij belangrijke ingrediënten.
LS: Je stelt met je werk een daad in de publieke sfeer,
zet je in om maatschappelijke verandering teweeg te
brengen, en je opereert meestal buiten een institutioneel
kader. Er zijn veel raakvlakken met politiek activisme.
Zie je jezelf als activist?
DHV: Ja en nee. Ik heb vroeger veel demonstraties
bijgewoond, ik heb gekookt met weggegooid voedsel
om een verhaal over overconsumptie en productie te
vertellen. Punk, activisme en creatieve chaos, daar kom
ik vandaan. Dogmatisme schrikt me af: als activist is het
moeilijk om de nuance en de ambivalentie te omarmen,
als kunstenaar kan dat wel. Ik wil niet bijdragen aan
polarisatie. Boosheid kan zeker een kracht zijn om uit
te putten, maar het brengt je ook in conflict en daarmee
kan al je energie opgaan in confrontaties met autoriteiten. Daarom zoek ik naar een andere strategie. Ik wil een
ontmoetingsruimte creëren. Ik wil geen antwoord bieden
maar een vraagteken opwerpen. Ik wil meer begrip voor
verschillende perspectieven creëren en handvatten bieden
om gepolariseerde vraagstukken bespreekbaar te maken.
Uitgaan van een vijandbeeld helpt daar niet bij. Ben jij
een activist?
LS: Ik ben geen activist, maar voel me wel betrokken bij
veel van de onderwerpen waar activisten voor strijden.
Mijn betrokkenheid bestaat uit scherp luisteren en dan
een podium bieden aan de verhalen die ik heb gehoord,
liefst in samenwerking met de stakeholders van deze
verhalen. Ik richt me vooral op verhalen waarin alternatieve perspectieven op de geschiedenis worden gegeven
of waarin gemarginaliseerde groepen een stem krijgen.
ONGEMAKKELIJK ERFGOED EN HET MUSEUM
ALS CONTACT ZONE
DHV: Ligt in het verlengde hiervan dat je het belangrijk
vindt dat vluchtelingenerfgoed wordt verzameld en
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DHV: Goeie vraag. Met mijn werk onderzoek ik spanningsvelden in de samenleving en probeer ik zoveel
mogelijk partijen actief in het debat te betrekken. Die
spanningsvelden en debatten hebben heel veel verschillende probleemeigenaren. Soms documenteer ik
de reacties, bijvoorbeeld als het werk wordt beklad of
weggescheurd. De vrouwelijke portretten bevatten vaak
religieuze elementen, zoals een hoofddoek of een sieraad
met een religieus symbool. De gezichten worden dan
soms weggekrast, als een vorm van iconoclasme. Als
ik dit tegenkom, maak ik er een foto van. Reacties of
foto’s van nieuwe posterplakacties deel ik op de Paper
Monument Facebookpagina zodat het voortleven van het
project in verschillende contexten zichtbaar is en gedocumenteerd wordt. Mijn workshops en lezingen beschouw
ik ook als onderdeel van mijn werk. Is het aan mij om
al die contexten te verzamelen? Wat is mijn werk als
kunstenaar? Plaats ik het werk, veroorzaak ik de provocatie en laat ik het dan los? Op deze vragen heb ik nog
niet echt een antwoord.

3
geconserveerd? Hoe zie je dat voor je?
LS: Wat ik zou willen is dat musea meer aandacht besteden
aan ongemakkelijk en gepolariseerd erfgoed. Dat
museumcollecties niet alleen een residu vormen van de
glorierijke momenten in de geschiedenis, maar ook van
de geschiedenissen van trauma en pijn. Dat er ruimte is
voor onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn en die
veel verschillende emoties losmaken.
De vluchtelingencrisis is precies zo‘n onderwerp.
Hoe willen we ons deze herinneren, welke stemmen
willen we hoorbaar maken? En hoe kunnen we transhistorische en transculturele verbindingen leggen met
bestaande collecties, zodat er vanuit een breder perspectief een verhaal verteld kan worden over worteling en
ontworteling? Met vluchtelingenerfgoed bedoel ik overigens niet alleen objecten en verhalen die vluchtelingenperspectieven representeren. Ook de uitwisselingen met
andere groepen in de maatschappij – zoals kunstenaars,
activisten en politici – zouden bij het verzamelen van
vluchtelingenerfgoed in beschouwing moeten worden
genomen. Het is misschien controversieel, maar wat
mij betreft horen ook de anti-vluchteling en racistische
geluiden daarbij. Niet om ze te ondersteunen, maar wel
om hun aanwezigheid te erkennen en te problematiseren.
De tentoonstelling Angezettelt (Deutsches Historisches
Museum, 2016), waarin antisemitische en racistische
stickers uit de periode 1880-heden werden getoond, is
daar een sterk voorbeeld van. De tentoonstelling nam
een helder standpunt in tegen racisme en xenofobie en
maakte duidelijk hoe catastrofaal de gevolgen van deze
tendensen in de maatschappij kunnen zijn – ook als
waarschuwing voor de toekomst. De tentoonstelling was
transparant over zijn politieke stellingname. Dat is een
stuk opener en geëngageerder dan de manier waarop
veel Nederlandse musea zich presenteren: als neutrale
bewaarplaatsen voor erfgoed en cultuur, waar politieke
vragen en kwesties worden vermeden of verbloemd.

het schrijven van inclusieve geschiedenissen. Musea zijn
echter plekken met een sterke neiging tot categorisatie en
classificatie, stabilisering en fixatie - patronen die culturele verschillen juist bestendigen in plaats van bevragen.
Waarom noemen we vormgegeven objecten in collecties
van kunstmusea bijvoorbeeld ‘design’ terwijl we ze in
volkenkundige musea ‘etnografica’ of ‘materiele cultuur’
noemen? Achter deze (historische) instrumenten van
waardering en classificatie schuilt een hiërarchische blik
op culturen. Het is noodzakelijk om binnen die classificatietirannie ruimte te scheppen voor de fluïditeit, speculatie
en toegankelijkheid die een contact zone vereist.
DHV: Ik vind het Van Abbemuseum daarin een voortrekker.
Zij zijn toegewijd aan het creëren van ontmoetingsplekken
waar mensen met elkaar in dialoog gaan over politieke
en sociale kwesties, en doen dat op een vernieuwende
manier. Bijvoorbeeld door de wijk in te gaan, in plaats
van mensen naar het museum te trekken. Een contact
zone buiten de muren van het instituut.
LS: Dat biedt zeker mogelijkheden. Het is wel de vraag:
als het instituut buiten haar muren treedt, leidt dat dan
automatisch tot de-institutionalisering en inclusiviteit? Je
kunt ook buiten je muren treden en nog steeds een fort
zijn. De grondgedachte is misschien goed, maar hoe laat
je het werken in de praktijk? In hoeverre zijn instellingen bereid om hun autoriteit en macht te delen? En wat
staat er tegenover wanneer participanten uit de wijk hun
kennis delen met het instituut, wat bied je hen in ruil
daarvoor? Dat blijft een uitdaging.

DHV: Ik heb zelf een niet-institutioneel paar hersenen.
Een creatieve ‘Unabomber’, die eigen ruimte creëert en
intervenieert. Maar ik zie ook zeker de noodzaak van het
instituut als aanjager van innovatieve ideeën en het tonen
van inclusieve en alternatieve geschiedenissen. Jij voelt je
verbonden met de outsider en het marginale, dat wil je
graag een plek geven in het instituut. Zie je het als
een taak van het instituut om inclusieve geschiedenissen
te schrijven?
LS: Zonder meer. Musea zouden zich duurzaam moeten
verbinden aan het schrijven van inclusieve geschiedenissen,
in al hun activiteiten en samenwerkingsverbanden. Jij
noemde al dat je met je projecten een ontmoetingsruimte
wilt creëren. Antropoloog James Clifford introduceerde
in 1997 een vergelijkbaar concept: het museum als
contact zone, waar verschillende groepen, geschiedenissen en belangen met elkaar in contact en conflict kunnen
komen. Een fysieke en mentale ruimte waarin culturele
verschillen kunnen worden gearticuleerd buiten de
binaire opposities die de (koloniale) geschiedenis voortbracht. Dit is een concept dat vooral in volkenkundige
musea weerklank heeft gevonden, maar ook voor kunstmusea relevant zou kunnen zijn als uitgangspunt voor

Liza Swaving is junior conservator bij het Textielmuseum.
Voorheen werkte ze als curator bij het Tropenmuseum
en als programmamaker bij Research Center for
Material Culture.
Meer informatie over Een Papieren Monument
Voor de Papierlozen kan worden gevonden op
www.himmelsbach.nl of www.facebook.com/
apapermonument
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Domenique Himmelsbach de Vries, Een Papieren Monument Voor De Papierlozen, Poppositions, Brussel
Domenique Himmelsbach de Vries, Een Papieren Monument Voor De Papierlozen #18 & #47
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(links) Marjolijn van den Assem, Es war ungemein warm, 2017
(midden) Julika Geissler, Flower Fingers, 2017
(rechts) Jasper Hagenaar, Twee vazen, 2017
Tentoonstellingsoverzicht Nothing But Good, Park, Tilburg
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Peter Lemmens en Kris van Dessel, Reset Ghostwriters, 2018. Foto: trampoline

4—5

Lydia Buijs, L’Orgue Expressif, 2016
Guy Bar Amotz, Left: Facebook Right: Idiots. Talking paintings. Foto: Jeroen Laven
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Salim Bayri, Open Door storage, 2018

7

Drop on Hot Plate, 1968/2014
Detail uit tentoonstelling Gustav Metzger, Ethics Into Aesthetics, West Den Haag, 2018
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Cover Extra Extra Magazine #3, 2014

LINDA BEUMER

'Ode'

VRIJPLAATS

Door Marjolein Geraedts
Linda Beumer laat zich niet beperken tot één praktijk
of discipline. Al tijdens haar opleiding grafisch ontwerp
aan de Gerrit Rietveld Academie groeit haar interesse in
het maken van vrij werk, waarin grafische vormgeving,
fotografie en collage samenkomen. Tijdens haar studie
aan het Sandberg Instituut gaat ze ook ruimtelijk werk
maken, zoals een collage-achtige installatie voor Aldo
van Eycks Burgerweeshuis. Als zelfstandig ontwerper
werkt Linda onder andere voor TAAK, het tijdschrift
Current Obsession en ontwerpt zij kunstenaarspublicaties. Sinds 2013 was Linda als grafisch ontwerper
verbonden aan Tubelight. Ze gaf niet alleen vorm aan het
blad, ook heeft ze het online platform voorzien van een
nieuwe identiteit. De Vrijplaats vormt de afsluiting van
deze periode.
Marjolein Geraedts: Naast je praktijk als grafisch vormgever maak je ook regelmatig vrij werk. Hoe verhouden
die twee zich tot elkaar?
Linda Beumer: Die twee werelden vervlechten zich vaak
in mijn dagelijkse praktijk, vooral het vertrekpunt van
het proces. Zowel een grafisch project als een vrij werk
begint vrijwel altijd vanuit het ‘papier’ en is daarin erg
aanwezig. Ook bij grafisch ontwerp heb ik de voorkeur
voor een tactiele manier van werken. Bij zelf geïnitieerde
projecten kom ik steeds vaker los van het platte vlak en
wordt het werk ruimtelijker en gelaagder. Ik vind het
interessant als verschillende processen en materialen
naast elkaar kunnen ontstaan en bewegen, waaruit
dan een soort wervelwind aan mogelijkheden tevoorschijn komt.
Je vrije werk heeft een sterke binding met zijn omgeving.
Je installaties activeerden Aldo van Eycks Burgerweeshuis en de tuin rondom Kunsthal Aarhus transformeerde
je tot ‘Frank Stella’-atletiekbaan.
Mijn vrije werk zie ik vaak niet als geheel vrij. De ruimte,
het object of het onderwerp is als een soort opdrachtgever waar ik me toe wil verhouden. Ik vind het belangrijk
dat een werk een relatie aangaat met de ruimte of met
de geschiedenis of toekomst van de plek. De atletiekbaan Shaped Canvas Track die ik samen met kunstenaar
Jeroen Bouweriks heb gemaakt, gaat letterlijk over het
verbinden van verschillende werelden, toegankelijk en
ontoegankelijk, maar ook over de publieke en private
ruimte van het museum. Het werk zou niet dezelfde
inhoud hebben als het niet specifiek voor die locatie zou
zijn gemaakt, en komt tot leven als reactie op de omgeving en het museumgebouw.
Je maakt ook fotocollages waarin een grote rol is weggelegd voor stenen. Ben je veel bezig met het verzamelen en
archiveren van beelden of objecten? Fotografie is immers
ook een vorm van documentatie.

Zeker, dat is eigenlijk altijd de basis van mijn collages.
Alles ontstaat vanuit een collectie, bijvoorbeeld van
afbeeldingen of van objecten zoals stenen en boeken.
Die collectie archiveer of bewerk ik, waarna weer een
nieuwe collectie of een herdefiniëring van de bestaande
collectie ontstaat. Ook vind ik de collagetechniek een
mooie methode om de ideologie van een collectie te
verwerpen, door letterlijk te snijden, scheuren, vergroten
en projecteren.
De Vrijplaats is een carte blanche. Hoe ga je daar nu als
kunstenaar mee om, gezien je jarenlang verantwoordelijk
was voor de vormgeving van Tubelight?
Het is uniek in deze tijd dat Tubelight zonder subsidie
en gratis verkrijgbaar nog steeds een onafhankelijk
tijdschrift is. Het is een springplank voor auteurs, maar
ook voor de vormgevers die het blad hebben ontworpen.
Bijzonder om daar de afgelopen jaren deel van uitgemaakt te hebben. Ik heb Tubelight zo ontworpen dat de
kunstenaars (in het kleurenkatern), projectruimtes, maar
vooral ook de auteurs op de eerste plaats kwamen. Door
met de Vrijplaats nu zelf deel uit te kunnen maken van
het kleurenkatern is een mooie afsluiting, maar ook een
begin voor een nieuw werk: als ode aan Tubelight en
gebaseerd op de vormentaal die in de loop der jaren in
het blad is ontstaan.
Kun je iets vertellen over dit nieuwe werk?
Ode is een serie van zes collages gebaseerd op alle covers
die ik heb ontworpen voor Tubelight. De vormen op de
cover heb ik altijd bedoeld als een verwijzing naar een
bepaald onderwerp in het blad. Al die vormen bij elkaar
zijn een citaat van Tubelight door de jaren heen en de
onderwerpen die de revue hebben gepasseerd. Voor de
Vrijplaats heb ik fragmenten van die verwijzingen weer
samengebracht in een collage.
Hoe zie jij de toekomst van tijdschriften in het
post-digitale tijdperk?
Ik geloof erg in het belang van print als een fysiek object,
en dat er behoefte blijft aan die tactiliteit. Een tijdschrift
neemt ruimte in en reist, het gaat door verschillende
handen, misschien verkleurt het papier, krijgt het ezelsoren – allemaal tekens van leven. Ook zie ik het belang
van hybrid publishing, en hoe online en offline van
elkaar kunnen profiteren. Printed Web en e-flux zijn interessante voorbeelden van hybrid publishing. Printed Web
bewijst het belang van print in die overvloed aan digitale
content, terwijl e-flux een goed voorbeeld is van de juiste
balans in on- en offline publiceren. Die online flexibiliteit
en snelheid heeft veel voordelen, zeker voor een kunstkritiekplatform als Tubelight.

Marjolein Geraedts is kunsthistoricus en redacteur.
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VERLOREN IN DE
TEMPEL
NOW OR NEVER #4
Maria Bigaj, Lydia Buijs, Thijs Jaeger, Luis Maly,
Renée van Roekel, Suzie van Staaveren en
Gitte Svendsen
27 januari t/m 18 maart 2018
GEM, museum voor actuele kunst
Stadhouderslaan 43, Den Haag
www.gem-online.nl
Afbeelding 4
Door Matisse Huiskens
Drie, twee, één: springt u maar! Na hun afstuderen
duiken kunstenaars vanuit de academie het koude
buitenbad in. Zonder hulpbandjes is het dan zaak om te
leren zwemmen, vaak in de hoop dat galeriehouders of
curatoren een reddingsboei toewerpen. De zeven kunstenaars van Now or Never #4 hebben geluk: directeur
Benno Tempel selecteerde ze voor de vierde editie van
deze tweejaarlijkse tentoonstelling.
Een belangrijke gemeenschappelijke factor is dat alle
kunstenaars recentelijk zijn afgestudeerd aan de KABK
in Den Haag. Er zijn opvallend veel assemblages van
bestaande of zelf gefabriceerde materialen en er is in de
meeste werken geen mens te bespeuren – vormenspel en
ruimtewerking voeren de boventoon.
Uitzondering op deze laatste regel is echter het
werk van Lydia Buijs, dat opvallend genoeg alleen in de
centrale hal staat. Op een video is te zien hoe zij met
een vliegende beweging de linnen blaasbalgen van haar
houten constructie op en neer laat gaan, waarmee ze
geluid uit fluiten van klei produceert. De constructie uit
de video is tegenover een nagenoeg identiek exemplaar
geëxposeerd. Echter, door de afzetting worden bezoekers
verhinderd om zelf dit geluid te maken en verwordt het
werk tot een enigszins statisch rekwisiet.
In de grote expositieruimte stuit je eerst op een
stalen constructie van Maria Bigaj, die een verkleurde
aubergine, artisjok en andere soorten groenten en fruit
doorklieft. Hoewel het werk op het eerste oog interessant
is, doet het weinig anders dan wat Giovanni Anselmo,
Mario Merz en andere kunstenaars eind jaren 60 al
deden toen zij organische en dus vergankelijke materialen combineerden met massieve objecten. Bovendien
noemden zij, evenals Bigaj, deze objecten niet zelden
‘zonder titel’.
Achter een witte wand bevindt zich de reusachtige
box die Luis Maly speciaal voor deze tentoonstelling
maakte. Eenmaal in de spaarzaam verlichte ruimte loop
je over een berg houtsnippers en word je bekneld door
de donkere stalen muren. Het is echter gissen naar de
manier waarop de ‘duale verbanden’, waar de zaaltekst
over rept, terugkomen in het werk. ‘Mens en natuur’,
‘geschiedenis en gebruiken’, ‘familie en rituelen’: zonder
verdere uitleg blijven de begrippenparen op zichzelf en

in relatie tot Maly’s werk behoorlijk vaag. Naar mijn idee
gaat het werk veeleer over het contrast tussen ruimtelijke
ervaringen: een besloten, donkere ruimte die het gevoel
van eenzaamheid oproept versus de open, verlichte tentoonstellingszaal met een keur aan kleurige installaties.
Dit contrast wordt opgezocht met het werk van
Renée van Roekel en Gitte Svendsen. Van Roekel toont
een installatie met twee houten frames en een veelheid
aan materialen. Telkens vallen er weer andere voorwerpen te ontdekken, zoals een bal of kleine sculpturen van
steen. De subtiele installatie wordt echter overschreeuwd
door de presentatie van Svendsen, bestaande uit knalgele
dwanghekken, rode pilaren en een verticaal aan de muur
bevestigd strijkijzer. Door de willekeurige opeenvolging
van installaties heeft de presentatie veel weg van een
eindexamenexpositie. Zodoende kan gesteld worden
dat er nauwelijks een poging is gedaan een zekere samenhang te creëren tussen de onderling zeer verschillende
kunstwerken.
Een rode, maar dunne draad van Now or Never #4 is
wellicht het virtuele, kloppende hart van Thijs Jaeger dat
overal in de ruimte te horen is. In de met groene slijm
besmeurde en met stickers beplakte metalen constructie
Submerge (2018) is het geanimeerde hart op een scherm
ook te zien. Door de digitale animatie, het slijm en een
bad met een ronddraaiende rode vloeistof doet het werk
sterk denken aan de beeldtaal van Hagenees Juliaan
Andeweg, die Jaeger overigens al voor ging tijdens Now
or Never #2 in 2013, waardoor duidelijk wordt dat deze
benadering al sinds enige jaren in zwang is op de KABK.
Het meest interessante werk is van Suzie van
Staaveren, een kunstenaar die speelt met de functie en
eigenschappen van haar materiaal. Met Move 7 (2017),
afkomstig uit de serie Shapeshifters, wordt de toeschouwer
zo op het verkeerde been gezet. De compositie lijkt te
bestaan uit drie vormen van een zacht en aaibaar materiaal, maar in werkelijkheid gaat het om drie panelen van
staal met een poedercoating. Doordat nu slechts één
werk uit de serie getoond wordt, hangt het er echter nogal
verloren bij.
Dit geldt niet alleen voor Move 7, maar ook voor
de andere installaties en sculpturen. Now or Never #4 is
zodoende eerder een veredelde eindexamenexpositie dan
een weldoordachte tentoonstelling met een fijnzinnige
openheid. Juist nu de kunstenaars een groter platform
aangeboden kregen was er de mogelijkheid om hun
kunstenaarschap naar een hoger plan te trekken door
middel van een publicatie, een aanzet tot het maken
van nieuw werk, of het bieden van een solopresentatie.
Het GEM was in de positie om dit te bewerkstelligen,
maar laat dit na. Wellicht wordt het daarom tijd om
het concept eens te heroverwegen, anders zal het niet
snel veranderen.

Matisse Huiskens is hoofdredacteur van Simulacrum.

PUNK, ROBOTICA EN
BANALITEIT
THE DICKHEADS – IN CONTROL
Guy Bar Amotz
26 januari t/m 6 april 2018
Rib
Katendrechtse Lagedijk 490B, Rotterdam
www.ribrib.nl
Afbeelding 5
Door Niels Bekkema
The Dickheads was een punkband die tussen 1976
en 1980 naam maakte met verschillende optredens in
de San Fransisco Bay Area. Deze band vormt het
uitgangspunt voor The Dickheads – In Control, een
solopresentatie van de Israëlische kunstenaar Guy Bar
Amotz in Rib. Het blijkt een uitdaging om deze veelzijdige presentatie – die het midden houdt tussen een
underground concert, een installatie en een bizar
poppentheater – te duiden.
Bij binnenkomst vallen vier werken aan de rechtermuur op. Elk werk bestaat uit drie over elkaar heen
hangende tekeningen op papier. De vellen zijn met
nylondraden verbonden aan elektromotoren, geïnstalleerd onder de tekeningen. Deze zorgen ervoor dat de
tekeningen hakkelig over elkaar heen schommelen,
waardoor delen van de tekening soms zichtbaar zijn,
dan weer worden bedekt door een ander vel papier. Op
de vellen is een krasserige brij van groen, zwart, geel
en blauw Wasco te zien. In deze wirwar zijn woorden
te herkennen die verwijzen naar popcultuur en massaconsumptie zoals McDonalds, Lion, Sabotage. Ik probeer
meer begrippen te ontwaren, maar veel blijft verborgen
in de brij.
Achterin de ruimte hangen onder gekleurde spotlights The Dickheads: drie ‘performing and talking
robotic sculptures’, zoals ze worden omschreven in de
tentoonstellingstekst van Rib. Van metalen strips, ijslollystokjes, elektronische componenten en knipperende
lichten heeft Bar Amotz skeletten gemaakt, waarop hij in
ongebakken klei onderdelen van het gezicht heeft bevestigd. Een kin, ogen, wenkbrauwen, en jukbeenderen
zijn duidelijk te herkennen. De vorm van het voorhoofd
doet denken aan een penis. De monden, die mechanisch
openen en sluiten, animeren verschillende punksongs.
Tussen de punksongs houden The Dickheads monologen over onder andere de etymologie van het woord
robot, gedachten over besnijdenis, Joodse tradities en
pop cultuur. Op een gegeven moment spreekt een van de
robots: ‘[we are] an instrument to overcome responsibility’.
Uit de perstekst van Rib blijkt dat de modem die de
installatie met het internet verbindt door iedereen met
verstand van computers op afstand gehackt en overgenomen kan worden.
In hoeverre dit daadwerkelijk is gebeurd wordt niet
duidelijk uit de presentatie, maar dat is niet erg. De crux

zit hem juist in het feit dat Bar Amotz de mogelijkheid
van overname toont aan het publiek. Hij offert deels
de controle over wat The Dickheads zingen en zeggen
op, maar eigent zich tegelijkertijd onvoorspelbaarheid
en willekeur toe. De installatie gaat zo een eigen leven
leiden, onafhankelijk van Bar Amotz.
De performance wordt versterkt door twee luidsprekers van zo’n vijftig centimeter hoog, opgesteld onder
The Dickheads. Kenmerkend zijn de ronde organische
vormen en het glanzende plastic waarvan ze zijn
gemaakt. Een van deze luidsprekerkasten lijkt over te
lopen in een ruggengraat. Ze zijn onderdeel van Mochileros,
een serie luidsprekers in rugzakvorm. Het werk refereert
aan de Zuid-Amerikaanse term voor backpackers uit de
Verenigde Staten en West-Europa. Wanneer ik later op
de dag de website van Bar Amotz bestudeer blijken veel
van zijn werken over identiteit te gaan. Zowel Mochileros
als The Dickheads worden gedragen als verlengstukken
van het lichaam tijdens verschillende performances.
Links naast The Dickheads zijn nog twee werken
aan de muur gepresenteerd. T-shirt For Sale bestaat uit
kledinghangers met drie zwarte t-shirts waarop zowel de
naam The Dickheads als een merknaam – zoals Honda,
Freebook en Apple – is gedrukt. Erachter hangen vijf
werken in vleesachtige kleuren op A1-formaat die samen
Excerpt from the Storyboard vormen. Ook op deze
werken zijn begrippen en woorden prominent aanwezig.
In tegenstelling tot de complexe vragen die Bar
Amotz met The Dickheads aansnijdt, stellen T-shirt
For Sale en Excerpt from the Storyboard teleur. Het
lijken rekwisieten, niet meer dan merchandise zoals die
verkocht wordt bij een concert. Hiermee wordt wellicht
gerefereerd aan de veelzijdigheid van de punkscène als
subcultuur met een eigen kleding-, dans- en haarstijl.
Maar dit is niet wat de punkscène uniek maakte, het
ging juist over het verliezen van identiteit door jezelf
over te geven aan een overvloed van energie, geluid
en beweging.
Binnen de ruwe, eigenzinnige beeldtaal geeft Bar
Amotz het publiek de ruimte om zelf inhoud te geven
aan het werk. Hiermee wordt zijn identiteit als maker
naar achteren geschoven. Daarmee neemt hij als kunstenaar een bewonderenswaardige positie in. Tegelijkertijd
voelt het werk ambigue: dat The Dickheads penissen als
voorhoofd hebben is heel banaal, en maakt de vragen
over makerschap, traditie en eigendom haast bijkomstig.
Een pratende penis is inderdaad een dickhead, en dit laat
weinig over aan de verbeelding.

Niels Bekkema is kunstenaar, hij studeerde aan het
Piet Zwart Instituut en werkt in Rotterdam.
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GEOPOLITIEK IN DE
OGEN VAN EEN NIEUWE
GENERATIE
SAD ALI MAPPING THE PLACE
Salim Bayri
27 januari t/m 14 maart 2018
Galerie van Gelder
Planciusstraat 9 A, Amsterdam
www.galerievangelder.com
Afbeelding 6
Door Menno Dudok van Heel
De jonge Salim Bayri heeft geen optimistisch wereldbeeld. Althans: zijn alter ego Sad Ali (kort voor Sad
Alien) ziet het pessimistisch in. Met hangende ledematen en
een gebogen rug kijkt de Mickey Mouse-achtige avatar
naar wat er om hem heen gebeurt. De passiviteit van
dit karakter staat in schril contrast met de energieke
kunstenaar. Hij groeide op in Casablanca en vertrok in
2010 naar Barcelona voor een bachelor aan de Escola
Massana. In 2015 startte hij in Groningen met de master
mediakunst, design en technologie aan het Frank Mohr
Instituut waar hij afgelopen jaar afstudeerde. De verhouding tussen afkomst en ontwikkeling van de kunstenaar
staat centraal in zijn oeuvre, zo wordt in Sad Ali
Mapping the Place duidelijk.
In acht jaar ontwikkelde Bayri zijn kunstenaarschap
buiten de grenzen van zijn thuisland. Tijdens deze
periode speelde zich een vluchtelingencrisis af tussen de
twee continenten in. Bayri kan niet anders dan hierop
reflecteren. Enerzijds is zijn ontwikkeling als kunstenaar
in een stroomversnelling geraakt met zijn komst naar
Europa, anderzijds is de publieke opinie steeds vijandiger
geworden tegen mensen van buiten de grenzen van de
Europese Unie. Dit is terug te zien in ‘Red knock’
wearable (2018): een serie draagbare objecten die op
verschillende manieren aan elkaar geklikt kunnen worden.
Sad Ali wordt in de serie door een deur gescheiden van
een andere figuur. Afhankelijk van de combinatie waarin
je de objecten aan elkaar bevestigt, staat Sad Ali met
een zak geld of met een grote koffer voor de deur van
deze persoon. Hier wordt de problematische weergave
van (economische) vluchtelingenproblematiek getoond
die natuurlijk niet zo eenvoudig is als wearables die je
aan elkaar bevestigt om de situatie tussen rijkdom en
armoede te bepalen.
Zijn methodiek is vindingrijk en vernieuwend. Op
zijn website vind ik een werk dat een kijkje in zijn instrumentarium geeft. Smart_Shop.obj (2017) is een digitaal
bestand waar de kunstenaar zijn 3D-modellen bewaart
die in veel van zijn werken figureren. Als een metershoge
poppenkast staan allerlei avatars en artefacten opgesteld,
klaar om ingezet te worden. Smart_Shop.obj is geen
onderdeel van de tentoonstelling maar geeft een beeld
van Bayri’s werkwijze en verklaart daarmee Open Door

Storage (2018): een metershoge digitale print die de
kunstenaarsstudio verbeeldt met een veelheid van
objecten uit zijn smartshop.
Het is interessant om galeriehouder Kees van Gelder
over zijn samenwerking met de kunstenaar te horen.
De galerie is al sinds 1985 actief, toen was de kunstenaar
nog niet eens geboren. Van Gelder beschrijft een gesprek
met Bayri waarin de kunstenaar vragen stelt over de
gang van zaken omtrent het galeriebestaan maar in zijn
antwoord wordt hij onderbroken door de kunstenaar met
zijn telefoon die als in een derde persoon in hun conversatie aanwezig blijft. Het is een herkenbaar verhaal
over technologie tussen verschillende generaties. Toch
maakt het de keuze voor Bayri des te interessanter als je
bedenkt hoeveel kunstenaars er de revue passeerden in
Galerie van Gelder en de eigenaar toch steeds de avantgarde weet te benaderen. Een van Bayri’s meest recente
werken: Galaxy S6 (2017), geeft deze kloof letterlijk
weer. Het is een serie van schilderijen die Bayri maakte
met als gemene deler hun formaat: 6 x 11 centimeter: het
formaat van zijn Samsung.
Op Art Rotterdam was Bayri ook aanwezig als
genomineerde voor de NN Group Art Award (hij heeft
niet gewonnen). Hier kijk ik tussen de onderdelen van de
installatie naar een paar schoenen. Het blijken de voeten
van de kunstenaar zelf die aan de andere kant van een
paneel uitleg geeft over zijn werk. Hoe moet het voor een
twintiger uit Casablanca zijn om op deze kunstbeurs als
nominee voor de NN award te staan?
Blijkbaar raakt Bayri een gevoelige snaar. De jury
van de NN Group Art Award interesseert zich tenminste
in de vrijheid die Bayri teweegbrengt binnen de angstige
cultuur die voortvloeit uit misverstanden tussen de
Westerse en de Arabische wereld. Het is ook een politiek
correcte keuze: Platform voor een jonge kunstenaar
die middels het gerenommeerde Frank Mohr Instituut
omhoogklimt in de hedendaagse kunst.
Anticipeert Bayri op heftige stellingnamen in de
wereld? Of zien we de kunstenaar bruisend van energie
laveren tussen technologie en werkelijkheid zonder dat
écht duidelijk wordt wat hij daarmee wil bereiken? Dat
laatste gevoel bekruipt mij soms. Bayri verlaat de echte
wereld en wordt langzaam fictie in zijn kunst. Bij hem
is de virtuele wereld even concreet als de analoge. aldus
Kees van Gelder. De toeschouwer mag zelf een kant
kiezen. Mij spreekt de analoge wereld toch nog steeds
het meeste aan, gelukkig vindt het werk zijn weerslag in
fysieke objecten, opgesteld in de galerieruimte.

Menno Dudok van Heel is kunsthistoricus,
boomverzorger en redacteur bij Tubelight.

AUTODESTRUCTIEVE
KUNSTGESCHIEDENIS
GUSTAV METZGER: THE CONSCIENCE OF
THE ART WORLD
26 januari 2018
West
Groenewegje 136, Den Haag
www.westdenhaag.nl
Afbeeldingen 7
Door Pia Louwerens
Op 1 maart 2017 overleed op 90-jarige leeftijd Gustav
Metzger - activist, kunstenaar en grondlegger van de
autodestructieve en autocreatieve kunst. Metzger werd
op het symposium The Conscience of the Art World
beschreven als een intrigerende, maar ook ongrijpbare
en koppige man. Hij was anarchist en anti-kapitalist,
en voegde de daad bij het woord. Hierbij richtte hij zijn
pijlen vaak op de rol van kunst als verkoopbaar object
in een kapitalistisch systeem. Dit ging zo ver dat hij
uit protest tegen de kunstwereld tussen 1977 en 1980
Three Years Without Art uitvoerde: drie jaar zonder het
produceren of consumeren van kunst. Inmiddels zijn
efemere en hybride praktijken veel vanzelfsprekender
en is het interessant te zien hoe tegenwoordig met zijn
nalatenschap wordt omgegaan. Hoe zou het werk dat de
kunstmarkt altijd heeft bevochten toch, met respect voor
de inhoud, geconserveerd kunnen worden? Dit symposium diende hiervoor als bescheiden startschot, maar
niet als de explosie die Metzger misschien graag gezien
zou hebben.
Tijdens de eerste sessie van de dag schetsten Metzgers
oud collega’s John Plant en Ivor Davies een levendig
beeld van Engeland in de jaren 60: een broeinest van
symposia, demonstraties en politieke onrust over technologische ontwikkelingen. Tegen deze achtergrond
schreef Metzger zijn eerste autodestructieve manifest.
Hij beschreef autodestructieve kunst als een ‘publieke
kunstvorm voor industriële samenlevingen’, die zichzelf
tijdens haar creatie vernietigt. Dit demonstreerde hij
bijvoorbeeld door een nylon canvas met bijtend zuur te
beschilderen. Later ontwikkelde Metzger in laboratoria
autocreatieve kunst: experimenten die niet destructief
waren, maar wel automatisch geproduceerd werden.
In West was het autocreatieve werk Drop on Hot Plate
(1968) te zien, een druppel op een gloeiende plaat die
heel even ronddanst voordat hij verdwijnt. Zoals autodestructieve kunst zijn ook autocreatieve kunstwerken
esthetisch politiek: zij zijn altijd een proces, een dynamisch evenement in constante staat van revolutie, zoals
curator Elizabeth Fisher het in haar presentatie mooi
beschreef. Met autodestructieve en autocreatieve kunst
wilde Metzger zowel de kunstmarkt als de wetenschap
als instituut ondermijnen. Zijn radicaliteit wordt alleen
maar uitgesprokener wanneer hij in een hedendaagse
context bekeken wordt: anno 2018 is er dan wel een

afdeling ArtScience aan de KABK, maar wordt techniek
vaak nog steeds als onschuldig gereedschap bekeken.
Hoewel we de problemen die Metzger bestreed
nog lang niet hebben kunnen oplossen, overtuigt zijn
radicaal-kritische aanpak nog steeds. Nu is de taak aan
ons te bedenken hoe zijn werk zichtbaar kan blijven.
Anti-institutioneel werk is echter moeilijk te institutionaliseren zonder haar principes met voeten te treden.
Hoe ziet zo’n instituut eruit? Promovendus Sören
Smeling presenteerde in Den Haag zijn onderzoek naar
Metzgers project Passiv-Explosiv (1981), waarin de
kunstenaar een voorstel deed voor een autodestructieve
expositieruimte. Het model bedroeg vijf zalen, waaronder een laboratorium met lasers, luchtdruk en elektronische apparatuur en een zaal waarin met vuur en
explosies gewerkt zou kunnen worden. ‘Kunst zou het
museum in ieder geval deels moeten kunnen verwoesten’
aldus Metzger. Het instituut werd nooit verwezenlijkt,
maar Metzgers boodschap was duidelijk: werk moet
leven, het liefst exploderen.
Helaas slaagde dit symposium er niet in om Metzgers
werk tot leven te brengen, vooral omdat het geen moment
door een actuele lens bekeken werd. De curatoren die
hedendaagse uitvoeringen van Metzgers projecten bespraken, zetten vooral zichzelf op de voorgrond en brachten
weinig nieuws. Over het geheel genomen leken de sprekers
hun vingers niet aan interpretatie of kritiek te willen
branden. Dit ging zover dat de curator van de Sharjah
Biennale in 2007, die blijkbaar zonder veel vragen te
stellen een van Metzgers provocatieve projecten had
uitgevoerd, defensief reageerde op kritische vragen uit
het publiek, maar ondertussen zelf de moed verloor. Als
de volle zaal Metzger-experts iets liet zien, dan was het
wel de wetenschappelijke machine die een langlopende
kunstenaarspraktijk in werking zet. Alle aanwezige
curatoren, professoren, kunsthistorici en promovendi
zijn aandeelhouders in Metzgers werk. Zij zijn gebaat
bij een eenduidig en sterk narratief, en dat kan leiden tot
behoudendheid. De titel van het symposium Gustav Metzger:
The Conscience of the Art World duidde dit in retrospect:
niemand bekritiseert immers het geweten.
Dit symposium had een moment kunnen zijn om
Metzgers praktijk niet alleen te herinneren maar ook te
herdenken. Hoe kunnen we zijn gedachtegoed zichzelf in
praktijk laten brengen? Het symposium kwam eigenlijk
vooral tot leven tijdens een spontane uitwisseling van
onderlinge ervaringen over de heruitvoering van een werk
- een projector met geperforeerde papiertape - dat uitzonderlijk moeilijk te reproduceren is. Meerderen hadden dit
geprobeerd, en hun falen was een gedeelde frustratie.
Metzgers werk zou niet alleen besproken maar ook beoefend
moeten worden, bijvoorbeeld door zijn manifesten niet als
historische documenten maar als instructies te lezen, door
te discussiëren bij elke inconsequentie in zijn oeuvre of door
het instituut van de kunstgeschiedenis te laten radicaliseren
tot een autodestructieve versie van haarzelf. Door de daad
bij het woord te voegen, zodat Metzger ook na zijn dood de
wereld kan blijven veranderen.
Pia Louwerens is kunstenaar en volgt momenteel
een post-mastertraject bij onderzoeksinstituut a.pass
(advanced performance and scenography studies)
in Brussel.
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DRINKEN MET EEN
ONBEKENDE VRIEND
EXTRA EXTRA, NOUVEAU MAGAZINE EROTIQUE
Rotterdam 2017, negende editie
Onder redactie van: Samira Ben Laloua, Paul
Dallas, Nathalie Hartjes, Natasha Hoare, Adam
Kleinman en David van der Leer
www.extraextramagazine.com
Afbeelding 8
Door Lorelinde Verhees
In mijn huis zwerft al dagen een stapeltje bladen rond.
Het zijn mooie, dikke bladen van fijn handzaam formaat,
met prikkelende beelden op de voorkant. De vormgeving
van de omslag doet denken aan een strook celluloid, of
een film: het beeld is omrand door een zwart kader, met
aan weerszijden de letters van de titel. Het openslaan van
deze magazines is als een fijne oude, schemerachtige bioscoop binnengaan. Het licht van buiten dringt niet verder
door dan halverwege het gebouw, daarna mengt het zich
met het licht van de zachte wandlampen, de vale rode
vloerbedekking en een mengeling van mensen, herinneringen, sferen en sensaties.
Het blad richt zich op sensualiteit en het leven in de
grote stad, verteld door schrijvers, filmmakers, muzikanten
en beeldend kunstenaars.
Welkom in de wereld van Extra Extra, een multidisciplinair platform en magazine geïnitieerd en uitgegeven door ontwerper en bladenmaker Samira Ben
Laloua. Extra Extra bestaat vijf jaar en dit voorjaar
komt het tiende nummer uit. Reden genoeg om erover
te berichten, want aan ‘nieuws’ doet dit platform verder
niet. Tegen de koers in van bladen en van de snelheid en
graagte waarmee we het nieuws verbruiken, richt Extra
Extra zich op telkens dezelfde onderwerpen. Gelukkig
zijn die eindeloos fascinerend en veelkleurig: we hoeven
ons niet te vervelen.
Ik hou enorm van steden. Welke sfeer ademt een
stad? Wat is er aan de hand? Als je net ergens aankomt,
heb je vaak scherpe antennes voor wat er aan de hand is.
Je vangt makkelijker een sfeer op, je verwondert je over
de zichtbare en onzichtbare tekens die duiden wat er zoal
in de onderbuik van de stad heerst. Je spreekt met mensen
in een bar of station, je observeert, je maakt mentale
notities van de sfeer. Zo is het ook met het openslaan van
Extra Extra. Wat zou er hier gebeuren? En als ik de hoek
om ga, wat zie ik dan?
Als Extra Extra een stad was, zou het me doen denken
aan verblindend zonlicht met de donkere, droomachtige
en sensuele sfeer van de films van David Lynch. Los
Angeles, vermengd met het koele licht – het water, de
hoogbouw – de kleuren van Rotterdam. Koele tonen
op de warme golfstroom.
Het blad en platform zijn geheel Engelstalig – aan de
onderwerpen, kunstenaars en advertenties kan je aflezen
dat deze met een divers en internationaal team gemaakt

worden, en met een globale mindset. Omdat het echter
juist over specifieke mensen, plekken en ervaringen gaat,
voelt het toch persoonlijk. Alsof je met een onbekende
vriend zit te drinken achterin een donkere bar.
Eigenlijk zijn steden omgekeerd ook net magazines
– plekken als pagina’s en verhalen die worden ingekleurd
door onze belevingen: wie we zagen, hoe we waren, wat
we er meemaakten. Een stad wordt zo een grote, zich
constant veranderende samenstelling aan zintuiglijke
indrukken: beelden, geuren, materialen, gedachten,
flarden van gesprekken, gevoelens. Laag op laag stapelen
deze herinneringen zich op, om zich te hechten aan huizen,
straten. De architecturale ruimtes in de stad vormen de
pagina’s van het mentale en concrete raamwerk van je
leven op een bepaald moment.
Deze stad zit vol creatievelingen. Extra Extra biedt
lange interviews met interessante filmmakers en kunstenaars, zoals Laure Prouvost, Apichatpong Weerasathakul,
Shintaro Oue en Ari Versluis, over de relatie tussen hun
werk en de thema’s uit het blad, sensualiteit en urban
living. Over het algemeen zijn die interviews prettiger
leesbaar dan veel teksten die over kunst en beeldend
kunstenaars geschreven worden; minder hermetisch en
droog. Deze benadering is een aangename afwisseling
met de gebruikelijke manier waarbij veel sensualiteit en
plezier uit het werk wordt gehaald en waarbij eerder de
afstand vergroot dan verkleind wordt tussen kunst en
het publiek.
Naast de interviews is een belangrijk deel van Extra
Extra gereserveerd voor het werk van bekende en minder
bekende kunstenaars. Zij krijgen de ruimte om in
meerdere spreads iets te realiseren zonder dat tekst dit
verstoort. Verder zijn er de musings of overdenkingen,
bijvoorbeeld over sensuele platenhoezen of de traditie
van de fallische vorm als beschermer en talisman. Ook
heb je Urbex, een stadsgids die een naslagwerk vormt
voor de sensuele bezoeker van diverse wereldsteden.
De site fungeert als een nog deels te ontsluiten archief
van de gepubliceerde artikelen en biedt extra content
in de vorm van artikelen en playlists. Deze zijn een
fijne mentale voortzetting van de sfeer van het blad
en platform.
Extra Extra ademt een sensuele, visuele en onderzoekende atmosfeer, die het een gevoel van juice meegeeft
zonder op de inhoud in te boeten. Het platform en
magazine bouwen aan een mentale ruimte waarin
sensualiteit, erotiek en de stad met nieuwsgierigheid,
speelsheid en stijl benaderd worden, waardoor deze
onderwerpen nieuwe en meer poëtische ruimte krijgen
om onderzocht te worden. Wat er precies gezegd wordt
blijft als een vriendelijke ontmoeting zachtjes in je
eigen ervaringen meespreken.

Lorelinde Verhees is beeldend kunstenaar, schrijft over
kunst en is kernlid en coördinator van kunstenaarsinitiatief Club Solo in Breda.
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