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Felix Nussbaum (Osnabrück 1904-1944 Auschwitz) is één
van de belangrijkste chroniqueurs in de kunsten van
vervolging en verdrijving.
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Van 21 maart tot en met 1 juni toont Museum de Fundatie in
samenwerking met het Felix Nussbaum Haus in Osnabrück een
30-tal van zijn werken. Nussbaum werd op 39-jarige leeftijd
vermoord in Auschwitz. In het oeuvre dat hij naliet,
ontwikkelen de idyllische scènes uit zijn beginperiode zich
tot voorstellingen waarin dreiging en verdriet de boventoon
voeren, gemaakt tijdens zijn ballingschap in Frankrijk en
België. De tentoonstelling ‘Felix Nussbaum – Kunstenaar in
ballingschap’ valt samen met het leggen van de eerste
Stolpersteine in Zwolle, begin april 2014.
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PAUL CITROEN - ONDERGEDOKEN

“Ik schilder de laatste tijd nogal veel. Omdat ik met mijn ster niet
graag op straat rondloop, zit ik veel thuis of op het atelier. Dat is
weer het voordeel van de dwang: je werkt meer.”
Kunstenaar Paul Citroen (Berlijn 1896-1983 Wassenaar) zat van 1943 tot
1945 ondergedoken. Museum de Fundatie toont nu een selectie van zijn
werken uit de periode 1942-1946: portretten van zichzelf en anderen,
maar ook werken die de wurggreep waarin hij zich bevond symboliseren.
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GERARD TER BORCH
VAN TURNER TOT APPEL

Portret van Henri
Friedländer-1943- tekening
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van turner toT appel
De eigen collectie van Museum de Fundatie kent vele grote
namen uit meer dan vier eeuwen kunstgeschiedenis.
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Onder de titel ‘Van Turner tot Appel’ is een presentatie van
topstukken uit de eigen collectie samengesteld, met werken
van schilders als William Turner, Charles-François Daubigny,
Vincent van Gogh, Isaac Israëls, Piet Mondriaan, Francis Picabia,
Antonio Saura, Auguste Herbin, Constant Permeke, Gino Severini,
Karel Appel en vele anderen.
Uit de beeldhouwkunstcollectie is werk te zien van onder meer
Edgar Degas, Eugène Dodeigne, Alexander Archipenko, John
Rädecker, Ossip Zadkine en Lynn Chadwick.
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Bruikleen van gb acency, Paris; Gallery
Barbara Weiss, Berlin

Blijmarkt-zijde

GERARD TER BORCH

D EIMA NTA S NA R K EVI CIUS

The Head van de Litouwse kunstenaar
Deimantas Narkevicius is volledig
opgebouwd uit zogenaamde found
footage: oude stukken film die
Narkevicius vond in (communistische)
archieven. In het eerste deel van de film
zien we kinderen die vertellen wie hun
helden zijn (mijn moeder!) en wat ze
later willen worden (uitvinder!). Daarna
volgt een gesprek met de Russische
beeldhouwer Lew Kerbel, die werkt aan
een enorme, zeven meter hoge kop van
Karl Marx. Het ongegeneerde optimisme
van de film laat mooi zien hoezeer
mensen ten tijde van het communisme
werd voorgehouden dat dromen niet
persé naïef hoefde te zijn. Maar de film
toont ook dat propaganda beperkt
houdbaar is: tegenwoordig zijn bijna
alle beelden die Kerbel ooit maakte
hardhandig uit het straatbeeld verwijderd.

Franz Marc, De schepping van de paarden, 1913, gouache en aquarel op papier

THE HEAD (2007)

begane grond

CASPAR NETSCHER, PAULUS LESIRE

DE FAMILIE CRAEYVANGER
Een uitzonderlijke zeventiende-eeuwse portretreeks is die van de familie
Craeyvanger. Willem Craeyvanger, Christine van der Wart en hun acht kinderen
werden tussen 1651 en 1658 geportretteerd door Gerard ter Borch, Caspar
Netscher en Paulus Lesire. De tien afzonderlijke portretten
zijn momenteel in Museum de Fundatie te zien.
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GERARD TER BORCH
CASPAR NETSCHER, PAULUS LESIRE
DE FAMILIE CRAEYVANGER
Entree
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A LEC SO TH

BROKEN MANUAL (2006-2010)
Voor zijn serie Broken Manual trok fotograaf Alec
Soth jarenlang door de Verenigde Staten, op zoek
naar mensen, meestal mannen, die in het meest
gecultiveerde land ter wereld in totale afzondering
proberen te leven. Die waren dus niet makkelijk te
vinden. Maar er was meer: niet alleen keren deze
mannen zich nadrukkelijk af van de maatschappij,
ze hebben zich er ook vaak actief tegen afgezet,
door middel van acties of zelfs terrorisme - en dus
zijn ze op de vlucht. Maar hoe eenzaam deze
mannen ook zijn, Soths foto’s laten ook zien dat je,
ook als je je tegen een maatschappij afzet, je er
toch altijd een relatie mee houdt. Let bijvoorbeeld
op het kleine sjaaltje met Amerikaanse-vlag print
bij een van de kluizenaars om zijn nek.
Alec Soth, 2008_02zl0173, 2008, framed archival pigment
print mounted to 4 ply museum board, © Alec Soth,
Courtesy: Sean Kelly, New York

O.DE LEEUW GROEP
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ASGE R J ORN
DIVERSE WERKEN

Asger Jorn is, net als Constant Nieuwenhuys,
vooral bekend als lid van Cobra, de groep die
na de Tweede Wereldoorlog de schilderkunst
radicaal vernieuwde. Dat hij later lid werd van
de veel politieker gerichte Situationistische
Internationale, samen met onder andere de
schrijver Guy Debord en (zij het vrij kort)
Constant en zelfs ambitieuze teksten schreef over
de relatie tussen kunst, macht en economie wordt
vaak vergeten. Dat komt ongetwijfeld vooral
doordat die gedachtenwereld in zijn beeldende
werk niet direct is terug te vinden. Twee figuren
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Redactie Museum de Fundatie, teksten Meer macht Hans den Hartog Jager Fotografie Pedro Sluiter, Hans Westerink,
Museum de Fundatie Ontwerp STUNNED Communicatie en Vorm Druk Epos Press. Van de werken van beeldende kunstenaars
aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Pictoright te Amsterdam, © c/o Pictoright
Amsterdam 2014. Museum de Fundatie heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalingen
te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden.

DIVERSE WERKEN

RIVOLUZIONE SIAMO NOI: Joseph Beuys November 13, 1971,
Modern Art Agency Napoli, Lichtpause/fotokopie, 1971,
Collectie Stiftung Museum Schloss Moyland
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J OSE PH BE UY S
Joseph Beuys was een sjamaan en een
wereldverbeteraar die tijdens zijn leven niet
alleen betrokken was bij de oprichting van drie
politieke partijen, maar die ook voortdurend
over de wereld trok om lezingen te geven
en zijn ‘artistieke evangelie’ te verspreiden:
“jeder Mensch ist ein Künstler” was zijn
kernspreuk. Beuys’ eigen kunstenaarschap was
daarbij gebaseerd op een belangrijk verhaal: als
Duitse oorlogsvlieger was hij tijdens de Tweede
Wereldoorlog boven de Krim neergeschoten en
gered door de Tataren, die hem insmeerden met
vet en rolden in een lap vilt. Sindsdien waren
die materialen voor hem beladen met leven
scheppende symboliek en doken ze op in veel
van zijn kunstwerken, als relieken van de
evangelist Beuys. Daarin zat ook een duidelijke
tragiek: het was alsof Beuys boete wilde doen
voor zijn foute verleden en met zijn kunst de
wereld alsnog wilde ‘helen’. Giancarlo Pancaldi, LA

CASPAR NETSCHER, PAULUS LESIRE

eerste verdieping
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DE DRUPPEL (2014)

felix nussbaum

Felix Nussbaum, Zelfportret, 1936, gouache en potlood op papier, 62 x 48 cm

FELIX NUSSBAUM

HAN S VAN HOUWE L IN GE N /RAL PH KE UN IN G
Kunstenaar Hans van Houwelingen werd voor Meer macht gevraagd een werk te maken over de
gecompliceerde machtsverhoudingen tussen kunst, museum en maatschappij. Hij besloot een
installatie te bouwen waarbij doorlopend, naar analogie van een oude martelmethode, een
waterdruppel op het dak van de ontvangstbalie valt – om de macht van de kunstenaar op de
museummedewerkers te laten gelden. De kunstenaar wilde hiermee de ‘normale’ machtsverhoudingen
binnen het museum uit balans brengen.
Al snel bleek dat de museummedewerkers Van Houwelingens idee dusdanig ongemakkelijk vonden dat
ze niet wilden meewerken. Na lange, felle discussies tussen Van Houwelingen, Fundatie-directeur Ralph
Keuning en curator Hans den Hartog Jager over de mogelijke gevolgen van het werk voor het museum,
werd besloten het niet uit te voeren. Echter, omdat de discussie raakte aan zoveel onderwerpen die op
de tentoonstelling spelen, geven zowel Van Houwelingen als Keuning in een muurtekst hun eigen visie
op de gebeurtenissen. Zo wordt zichtbaar hoe weerbarstig de omgang met macht ook in de dagelijkse
museale praktijk kan zijn.

MEER MACHT
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meer macht
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CON STAN T

DIVERSE WERKEN
Constant was al bekend als de
meest eigenzinnige schilder van de
kunstenaarsgroep Cobra toen hij in 1956
begon aan zijn grote project New Babylon,
dat is geïnspireerd op het boek Homo Ludens
van Johan Huizinga. New Babylon is een
verzameling utopische steden waarin de
mens volledig vrij is, niet meer hoeft te
werken en zich dus volledig kan wijden
aan kunst en expressie - de echo van Joseph
Beuys’ latere “jeder Mensch ist ein Künstler”
is opvallend. Constant werkte met grote
toewijding aan het project: hij tekende
plattegronden, bouwde maquettes en ga zo
maar door, alles om de maatschappij te tonen
hoe een ideale ‘New Babylonische wereld’
eruit zou kunnen zien. Zijn ideeën zijn niet
alleen indringend maar soms ook visionair:
het feit dat Constant al in 1959 een beeld
ontwierp van twee wankele ijle torens als
symbolen van zijn nieuwe wereld is
ongetwijfeld toeval, maar maakt het feit dat
hij in 1974 licht gedesillusioneerd met het
project stopte des te navranter. Constant,
Twee Torens, 1959 (©Constant/Fondation Constant)

is in veel opzichten een overgangswerk tussen
Cobra en zijn latere periode: door de mooie
gestileerde, vrij strikte vlakverdeling doet het
opvallend genoeg denken aan modernistische
schilderkunst (die ook weer in het werk van
Anri Sala voorkomt). De collage Compositie is
een typisch voorbeeld van Jorns werk uit de
vroege Situationisten-tijd: het omzetten van
kranten en tijdschriften in kunst paste heel
goed bij de gedachtewereld van die beweging.
Collectie Museum de Fundatie

7

13 A I WEIWEI

R A PH A Ë L Z A R K A

14 VISIONS OF GIBELLINA NuOVA (2011)

STUDY OF PERSPECTIVE (1995-2011)

Gibellina, een stadje op Sicilië, werd in 1968 grotendeels verwoest door
een zware aardbeving. Elf kilometer verderop werd het herbouwd en,
omdat de bewoners wel wat steun konden gebruiken, werden daarvoor
beroemde architecten als Alessandro Mendini en Francesco Venezia en
kunstenaars als Mimo Rotella aangetrokken -Gibellina Nuova moest de
stad van de toekomst worden, opgebouwd volgens de hoogste
modernistische principes. Toch ging het mis: de bewoners voelden zich
er niet thuis, trokken weg, en tegenwoordig is het utopische Gibellina
Nuova zo goed als verlaten – in ieder geval: zo trof de Franse kunstenaar
Raphaël Zarka het aan. Zijn korte film 14 Visions of Gibellina Nuova is
een subtiel monument van hooggestemde verwachtingen en vervallen
idealen – niet voor niets wordt het getoond in het kabinet naast
Constants New Babylon.
Bruikleen van Raphaël Zarka – Michel Rein, Paris/Brussels

Natuurlijk, soms heb je als fotograaf even een object nodig
om scherp te stellen als je iets beroemds wilt fotograferen
(het Witte Huis, de Mona Lisa, het Pantheon). Toch, wie Ai
Weiwei’s serie Study of Perpsective bekijkt, beseft meteen
dat het scherpstellen uit de titel een smoes is. Hier steekt
een kunstenaars zijn middelvinger op naar de gevestigde
instituties, naar de macht – waardoor het kunstwerk zelf
ook een opgestoken middelvinger wordt. Daarmee begeeft
Ai zich in een lange traditie: voor hem bracht Anselm Kiefer
al de Hitlergroet naar beroemde plaatsen en na hem zette
Maurizio Cattelan een marmeren beeld van een opgestoken
middelvinger voor de beurs van Milaan. Toch is het feit dat
Ai Chinees is en vooral klassiekers uit het westen tot
onderwerp neemt ook iets bevrijdends: hij laat zien dat hij
niet van het westen afhankelijk is, dat hij kan doen en
laten wat hij zelf wil – precies zoals het westen graag van
kunstenaars ziet.
Courtesy Neugerriemschneider, Berlin / Lisson Gallery, London
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CONSTANT

DIVERSE COLLAGES

RWANDA (1994)
Nadat Constant in 1974, min of meer gedesillusioneerd, was gestopt met New Babylon pakte hij zijn oude metier weer op: de schilderkunst. Alleen
maakte hij geen wild Cobra-achtig werk meer, zijn doeken verhielden zich nadrukkelijk tot de kunstgeschiedenis – Eugène Delacroix was een groot
voorbeeld. Maar Constants maatschappelijk engagement bleef. In zijn doeken verbeeldde hij regelmatig maatschappelijke misstanden of zaken die
hem in het nieuws waren opgevallen. Of hij daarop als kunstenaar nu invloed had of niet deed er niet echt meer toe, Constant wilde het simpelweg
tonen. Zo ontstond in 1994 het schilderij Rwanda, naar aanleiding van de bloederige genocide die er dat jaar plaatsvond en waarbij naar schatting
tussen de 500.000 en de één miljoen mensen omkwamen. Constant toont op zijn doek niet zozeer het geweld of de doden, maar vooral de grote
machteloosheid die zo’n gebeurtenis bij omstanders veroorzaakt: het doek is vooral leeg en kaal. Hier valt niets meer te beheersen.
Collectie Fondation Constant, bruikleen Stedelijk Museum Schiedam
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R O Y VI L L E V O Y e

THE VIDEO MESSAGE (2009)
Renzo Martens laat het in zijn werk ook zien: wij, in het westen, houden
er niet van als mensen die wij hulp ‘geven’ terugpraten, er een eigen
mening op na houden. Toch is dat is niet de enige reden dat The Video
Message van Roy Villevoye zo intrigerend is. In deze korte film zien we
Villevoye’s Papoea-vriend Omomá die zich via een videobrief tot de
kunstenaar richt. Hij meldt dat de geesten hem hebben gezegd dat hij
meer geld moet krijgen voor zijn medewerking aan een wassen beeld dat

de kunstenaar kort daarvoor van hem heeft gemaakt. Ook meldt hij dat
diezelfde geest hem heeft gemeld dat hij zijn ziel kan kwijtraken als hij
het beeld ooit zal zien. Voor westerse toeschouwers is het een prikkelende
film: in hoeverre kunnen wij, westerlingen de autoriteit van deze geest
vertrouwen? Zo stelt Villevoye nadrukkelijk de vraag in hoeverre we een
andere cultuur kunnen begrijpen - zeker als die zo nadrukkelijk verschilt
van de onze. Bruikleen Roy Villevoye

Kunstenaars gebruiken graag dingen uit de werkelijkheid
om kunst mee te maken. Dat kan een urinoir zijn (waarmee
Duchamp ooit begon), een slee (zie verderop), maar ook
stukken tekst uit kranten en tijdschriften. Zulke gedrukte
teksten hebben iets algemeens, iets van een waarheid, en
dus gebruiken kunstenaars ze gretig om er collages mee te
maken: ze tillen teksten uit de maatschappij en
‘hergebruiken’ ze in een kunstomgeving om de woorden een
nieuwe betekenis te geven. Dat is ook precies wat Constant
Nieuwenhuys doet op deze, nog maar zelden getoonde,
collages uit het begin van de jaren zeventig. Hij her-ordent
de teksten zo dat er vreemde, dwingende, soms pijnlijke
boodschappen ontstaan die je op een nieuwe manier over
de actualiteit doen denken. Constant laat daarmee niet
alleen zien hoeveel verontwaardiging hij voelt over de
oorlog in Vietnam en de Amerikaanse politiek, hij toont
ook aan hoe absurd het politieke spel in zijn ogen
was geworden. Collectie Fondation Constant

OCCUPATIONS (2011)

Hij wilde er ‘een stap mee zetten, om de gekte
te begrijpen’ zei Anselm Kiefer ooit over zijn
Occupations-serie. Dat werd niet door iedereen
begrepen: zeker in 1969 werd een Duitse man die
in het openbaar de Hitlergroet bracht al snel als
een gek beschouwd, of als een Nazi. Maar het was
ook een tijd waarin niemand in Duitsland over de
oorlog kon of wilde spreken en dat taboe werd
door Kiefer met deze werken ruw doorbroken.
Tegelijk benadrukte Kiefer met deze werken de
romantische vrijheid van de kunstenaar, die kon
in zijn ogen alles doen wat hij maar wilde, zelfs
de Hitlergroet brengen. Dat Kiefer, die ooit een
leerling was van Beuys, de hele serie onlangs
opnieuw uitvoerde maar nu op lood het materiaal
dat telkens in zijn oeuvre terugkeert, is misschien
wel bedoeld als herneming van die vrijheid: de
tijden zijn veranderd, maar de kunstenaar moet
zijn eigenheid altijd blijven bevechten.

2 0 AN RI SAL A

DIVERSE WERKEN

Renzo Martens is de laatste jaren vooral bekend
geworden met zijn lange film Episode 3: Enjoy
Poverty. De film speelt zich af in Congo en laat
vooral zien hoe onwaarschijnlijk complex de relatie
is tussen de lokale bevolking, hulpverleners en
politici en dat ook Martens, als hij zich daar als
kunstenaar tussen begeeft, er niet in slaagt
schone handen te houden. Moet kunst zich wel
engageren? Of leveren kunstenaars zich, door mee
te doen aan de kunstindustrie, niet automatisch

DAMMI I COLORI (2003)

uit aan de rijke westerse wereld? Het zijn
vragen die Martens blijven fascineren, ook bij
The Institute for Human Activities dat hij na de
film in het hart van Congo oprichtte. Met dit
instituut wil Martens ervoor zorgen dat er niet
alleen in New York of Londen geld wordt verdiend
aan kunst, maar ook in de Congolese jungle. Maar
kan dat wel? En hoe ver moet je daar als
kunstenaar voor gaan?
Bruikleen Renzo Martens

Soms, heel soms weet een kunstenaar echte
macht te verwerven. Dat gebeurde bijvoorbeeld
met Edi Rama, een Albanese kunstenaar die in
2000 burgemeester werd van Tirana, de hoofdstad
van Albanië, één van de meest vervallen en
troosteloze steden in Europa. Rama besloot al snel
het verval van zijn stad op artistieke wijze een
halt toe te roepen: hij liet grote kale flatblokken
beschilderen in uitbundige abstract-geometrische
kleurpatronen, alsof de flats modernistische schil-

derijen zijn. Het effect is zowel indrukwekkend als
merkwaardig: door zijn geste laat Rama zien sterk
te geloven in de helende kracht van de kunst (net
als de modernisten), tegelijk laat Sala’s film zien
dat het verval zich door kunst niet zomaar laat
stoppen. Voor Rama’s carrière deed zijn artistieke
idealisme overigens geen kwaad: in 2012 werd hij
verkozen tot minister-president van Albanië.
Anri Sala, Damni I colori, video-still, 2003,
Courtesy Anri Sala, Marian Goodman Gallery, New York
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mary koszmary (nachtmerries) (2007)
Wie zonder voorbereiding wordt geconfronteerd
met Yael Bartana’s Mary Koszmary, zal niet weten
wat ie ziet. En jonge, wat eigenwijs uitziende man
houdt tien minuten lang een bevlogen toespraak
in een vervallen stadion. Vol vuur roept hij de
Joden op terug te keren naar Polen, hun cultuur
weer terug te brengen en zo de situatie van voor
de Holocaust te herstellen. Is dit een Israëlische
propagandafilm? Een parodie? De kracht van
Mary Koszmary is echter juist dat het werk niet tot
één boodschap is terug te brengen.

Zo werd de film opgenomen in het Stadion van
Warschau dat werd gebouwd uit de resten van
de opstand die in 1944 plaatsvond in die stad,
maar tegelijk doet de vorm van de speech
onmiskenbaar denken aan Nazipropaganda.
Zo laat Bartana de grenzen tussen goed en fout
vervagen - als toeschouwer moet je zelf kijken,
zelf denken, zelf je oordeel vormen, lijkt haar
boodschap te zijn.
Yael Bartana, Mary Koszmary, video-still, 2007,
Courtesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam

2 1 Y AE L BARTAN A

The First International Congress of the Jewish Renaissance
Movement in Poland at the Berlin Biennial (2012)

15 GER T JA N K O CK EN

De intrigerende spanning tussen cultuur, propaganda en nationalisme die Yael Bartana in Mary Koszmary
al oproept, heeft de afgelopen jaren geleid tot een heuse beweging. De Jewish Renaissance Movement in
Poland, waar de man in Mary Koszmary voor pleit, bestaat en de video The First Congress is een verslag
van de eerste grote bijeenkomst van de Movement. Dat het de beweging ernst is moge blijken uit het
Manifest dat Bartana heeft opgesteld en dat hier in drie talen in forse stapels ligt, zodat iedereen het
kan meenemen, lezen en in de maatschappij verspreiden. Toch blijft het in de eerste plaats een
kunstwerk: in hoeverre de beweging vooral een belangrijk Bartana-kunstwerk is of ambitieuze
werkelijkheid blijft op prettige wijze onduidelijk. Courtesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam

O.A. ALTER HOF, MÜNCHEN,
1914 (WASHINGTON, 2005)
Het is een van de meest geliefde vragen in de
geschiedwetenschap: wat áls... - en vul dan maar in.
Het liefst een kleine gebeurtenis die grote gevolgen heeft
gehad. Eén van de beroemdste ‘what if’s’ is de vraag hoe
de twintigste eeuw zou zijn verlopen als Adolf Hitler in
1908 was aangenomen op de kunstacademie. Hitler wilde
kunstenaar worden, werd tot twee keer toe afgewezen en
was daarover zo verbitterd dat hij... - nou ja. Juist de vraag
‘wat-als-Hitler kunstenaar was geworden’ maakt nieuwsgierig
naar zijn kunst, maar die is eigenlijk nooit te zien. Gert Jan
Kocken fotografeerde in 2005 in Washington vier aquarellen
van Hitler die tegenwoordig worden bewaard in het U.S. Army
Center of Military History-een rechter heeft bepaald dat ze die
archieven nooit meer uit mogen. Door ze nu te fotograferen,
en ze bijna identiek aan de originelen te tonen, stelt Kocken
intrigerende vragen. Kun je aan deze werken zien wat voor
geest er in Hitler huisde? Is kunst sowieso een adequate
verbeelding van de geest van de maker? Is het schadelijk om
deze werken nu nog te tonen? Dat is het vreemde: op het
eerste gezicht zien we zeer matige, clichéachtige
kunstwerken, maar die vertegenwoordigen ook ‘het grootste
kwaad van de twintigste eeuw’ - of niet?

10 A NSE L M K I E F E R
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WENN IHR WOLLT, IST ES KEIN TRAUM (2012)
Propaganda speelt een belangrijke rol in veel van de kunstwerken op Meer macht, juist omdat kunst en
propaganda soms verrassend veel op elkaar lijken. En zoals Renzo Martens in zijn film Episode 3 met een
groot neonwerk door de jungle sjouwt, ontwierp Yael Bartana een grote neonbeeld met de tekst “Wenn
Ihr wollt, ist es kein Traum”. Deze slogan zou voor bijna alle werken op deze tentoonstelling kunnen
gelden: bijna alle werken zijn ontstaan door streven, door dromen van een betere maatschappij en hogere
doelen, maar tegelijk het besef dat datzelfde streven heel goed een droom zou kunnen zijn.
Courtesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam

Bruikleen Gert Jan Kocken

19 Joseph beuys

Anselm Kiefer, Occupations, foto op lood, 2011, particuliere
collectie (©Anselm Kiefer,Foto Charles Duprat)

sled (1969)

In Joseph Beuys’ Sled komt zijn hele kunstenaarschap bij elkaar: zowel het vet en het vilt dat
hij vaak gebruikte zitten erin, als ook het grote reddingsverhaal dat het fundament vormde
onder zijn kunstenaarschap. Alleen: in 1980 werd, naar aanleiding van een artikel de Duitse
essayist Benjamin Buchloh, duidelijk dat het zeer waarschijnlijk was dat Beuys over zijn
oorlogsverhaal had gelogen – dat hij was neergeschoten klopte vermoedelijk, maar de redding
was lang niet zo tragisch en heroïsch als Beuys het zelf had voorgespiegeld. Beuys’ reputatie
kreeg door die onthulling een flinke knauw. Tegelijk geeft het een werk als Sled, dat tegelijk
doet denken aan de slee in het meesterwerk Citizen Kane van Orson Welles, je een bevrijdend
gevoel: alsof je elk moment opnieuw in de sneeuw, in je eigen dromen en verhalen,
kunt verdwijnen. Caldic Collectie, Wassenaar

1 2 HANS V AN HOU WELING EN
BIOKIP (15-09-2009)

Kippen, we eten ze massaal, maar eigenlijk zien we ze zelden sterven.
Alleen dat simpele feit al maakt Hans van Houwelingens Biokip tot een
confronterend, zeg maar gerust schokkend werk. In de film beleeft Van
Houwelingens twaalf-jaar oude huis-scharrelkip haar laatste minuten,
haar hoofd leunend op de tralies van haar ren. Het beeld is opvallend
verstild: de dood is genadeloos, maar niet gemeen. Desondanks voel je je
als toeschouwer pijnlijk machteloos en ga je al snel nadenken over zaken
als vrijheid en beheersing. In hoeverre heeft de mens macht over een
dier? Hoe ‘vrij’ was deze kip? Tegelijk confronteert Van Houwelingen je zo
met de vele dode kippen die dagelijks anoniem sterven - net als mensen.
Waarom raakt deze ene kip ons nu zo? Het maakt Biokip tot een
ongemakkelijk kunstwerk: het toont, in volle glorie, beelden die direct
met ons dagelijkse leven te maken hebben, maar die we eigenlijk liever
verre van ons houden.

15 GER T JA N K O CK EN
DEPICTIONS OF MUNICH
1933-1945 (2014)

Andres Serrano is vooral bekend met provocerende, controversiële kunstwerken – een foto als Piss Christ bijvoorbeeld, waarbij hij een crucifix overgoot
met urine. Juist door zijn provocatieve aard kwam het project Sign of the Times voor veel mensen onverwacht. In de late herfst van 2013 viel het
Serrano op, lopend over straat in New York, hoeveel dakloze bedelaars hij daar zag. En hij kreeg een idee: in plaats van ze simpelweg geld te geven,
besloot hij hun bedelbordjes te kopen, voor bedragen variërend van tien tot twintig dollar. In enkele maanden kocht hij zo tweehonderd bordjes die
een pijnlijk, confronterend, maar ook poëtisch beeld geven van de manier waarop mensen op straat aan geld proberen te komen – Serrano besloot ze te
tonen in een korte film. Sign of the Times is zo aan de ene kant een pijnlijk beeld van de onderkant van de samenleving; tegelijk vraag je je af, wat het
betekent dat de bekende provocatie-kunstenaar Serrano hun bordjes nu tot kunst transformeert. Gaan we nu anders naar de bordjes kijken? Zijn ze nu
ineens meer waard geworden? En wie gaat dat geld dan krijgen? Sign of the Times is zo niet alleen een werk dat de armoede toont, het laat ook zien
hoe moeilijk het voor een kunstenaar is om onafhankelijk te blijven – misschien, laat Serrano zien, is dat wel onmogelijk.

Al een aantal jaren maakt Gert Jan Kocken grote kaarten
waarin hij situaties uit de Tweede Wereldoorlog ‘samenvat’.
Hij doet dit door vele, vaak tientallen kaarten van een stad,
met verschillende informatie, over elkaar heen te projecteren.
Zo ontstaat een wirwar van informatie die op het eerste
gezicht bijna een abstract schilderij lijkt, maar die bij nadere
bestudering een ware Fundgrube aan historische informatie is
die verrassende beelden en associaties oproepen. Dat zie je
ook aan de kaart van München die Kocken speciaal voor
Meer macht vervaardigde. De zwarte stippen, bijvoorbeeld zijn
bominslagen, de rode zijn branden - wie dit beseft ziet ineens
een zwaar belegerde en gehavende stad voor zich. Maar je
kunt bijvoorbeeld ook zien dat het Haus der Kunst door de
geallieerden werd gespaard en dat de Alter Hof, het hof dat
nog door Hitler aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
werd geschilderd volledig werd verwoest.

Andres Serrano, Sign of the times, video-still, 2013, Courtesy Andres Serrano,Yvon Lambert, Paris(© Andres Serrano)
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SIGN OF THE TIMES (2013)

2 2 ROY VIL L E VOY e

THE CLEARING (2010)
Verwarrend is het, en zeer confronterend. The
Clearing van Roy Villevoye bestaat uit twee wassen
beelden, een blanke man en een zwarte man, die
zo perfect realistisch zijn uitgevoerd dat je ze
levensecht zou noemen als de mannen niet overduidelijk morsdood waren. Wat is hier gebeurd?
Waarom? Als toeschouwer sla je meteen aan het
fantaseren, wat nog wordt versterkt doordat de
blanke man onmiskenbaar een zelfportret is van
de kunstenaar. Is hij ten onder gegaan in de
botsing met een andere cultuur? En hoe zit het
dan met de zwarte man? Als toeschouwer besef je

tegelijk dat je maar zelden beelden ziet van dode
mensen - kunstenaars wekken met hun werk liever
de suggestie van leven. En is het toeval dat het
werk door de titel direct lijkt te verwijzen naar het
klassieke schilderij De dood van Marat (1793) van
Jacques-Louis David waarin ook het slachtoffer van
een moord wordt getoond?
In The Clearing slaagt Villevoye erin via twee
ogenschijnlijk glasheldere beelden een rijk en
complex geheel van onderwerpen en verhaallijnen
bij elkaar te brengen - die het raadsel groter en
groter maken. Bruikleen Roy Villevoye

2 3 STE VE MCQUE E N
STATIC (2009)

Eigenlijk is het uitgangspunt van Steve McQueens
Static heel eenvoudig: we cirkelen, in een
helikopter, rond het Vrijheidsbeeld in de haven
van New York als een mug of een wesp rond een
gekoesterd doelwit. Maar zoals meestal met de
beste kunstwerken begint het daar pas. Want niet
alleen het ‘vrije’ uitzicht op het beeld is uniek (zo
dichtbij nader je dit beroemde beeld normaal
nooit), de film speelt ook een subtiel spel met
symboliek, benaderen en beheersen. Dichterbij dan
dit kun je de vrijheid niet benaderen - dat lukt

alleen maar door jezelf te vernietigen. Dat idee
wordt versterkt door het dreigende, klapperende
geluid van de helikopter. Tegelijk zie je op de
achtergrond de skyline van New York, die ooit
werd gedomineerd door de twee torens van het
WTC maar die in het kader van een heel andere
ideologie zijn weggevaagd. Hoe langer je naar
Static kijkt, hoe intenser het beeld wordt en
hoe meer onrust je voelt. Steve McQueen, Static,
video-still, 2009, Courtesy Steve McQueen, Marian Goodman
Gallery, New York / Paris and Thomas Dane Gallery, London

