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REDACTIONEEL

Marjolein van de Ven namens de redactie

In Jumping a hurdle; bareback, clearing and landing; rider, 105; gray mare 
Pandora (1872-1885) is in een aantal opeenvolgende foto’s vastgelegd 
hoe het paard Pandora – met een zo goed als naakte man op de rug – een 
sprong maakt over een horde. Voor Tubelight #113 namen wij deze iconische 
beeldenreeks van Eadweard Muybridge als inspirerend motief. Muybridge 
wordt gezien als een pionier in het vastleggen van beweging in beeld. 
 Met zijn project Animal Locomotion – dat duizenden fotografische 
studies naar de beweging van mensen en dieren omvat – inspireerde hij 
talloze kunstenaars, onder wie Thomas Eakins, Marcel Duchamp en Sol 
LeWitt. Constantin Brancusi staat niet in dit rijtje, maar Lien Van Leemput 
koppelt de beelden van Muybridge op een verrassende wijze aan Brancusi’s 
sculpturen. Ze beschrijft dat de beelden van Brancusi juist niet statisch zijn, 
maar dynamisch. Zo filmt hij een van zijn bronzen beeldhouwwerken,  
Leda, ‘alsof het een levend wezen is’. 
 Esther van Rosmalen neemt ons in haar experimentele verslag 
mee in twee zeer fysieke performances die onderdeel uitmaakten van The 
Performance Show tijdens Art Rotterdam afgelopen maand. In het werk van 
Katja Heitmann staat het archiveren van bewegingen van (oude) mensen 
centraal, bij Kendell Geers de strijd tussen twee personen – man en vrouw. 
 Beweeglijkheid in de vorm van vloeibaarheid staat centraal in de 
recensie van Rosa Marie Mulder over de tentoonstelling Fluid Desires die 
momenteel in Nest te zien is. Ze omschrijft de fascinatie van de kunstenaars 
voor de fluïde eigenschappen van materiaal, de rol van wetenschap, en de 
verhouding tussen mens en natuur in de omgang met materie.  
 De vrijplaats in het midden van dit nummer is voor Laurène 
Buchheit. Op een opgemaakt bed ligt een t-shirt, gesierd door de grafische 
tekens ‘haakje openen’ en ‘haakje sluiten’ en een lange, gekromde pijl. De 
grafische tekens lijken de beweging van het zwierige shirt te sturen, of is 
het juist andersom? 
 Ook Tubelight is in flux. Masha van Vliet, die voor dit nummer 
een recensie schreef over de tentoonstelling The Hoodie in Het Nieuwe 
Instituut, versterkt vanaf nu de redactie. Voor onze vormgevers Fellow 
Beings – oftewel Céline Mathieu en Christophe Clarijs – komt de Tubelight-
trein tot stilstand. Hun allereerste nummer begonnen ze met een beeld van 
de wereldbol gezien vanaf de maan, zoals in de Universal intro: de grote 
inluiding. Op deze cover, hun laatste nummer, plaatsen ze een foto van een 
slapende Lady Di: een meeslepend einde. We gaan jullie lust tot experiment 
en altijd scherpe blik missen Fellow Beings! 

W E  P R A C T I C E 
E N V I R O N M E N T A L 

S C U L P T U R E  T H R E E 
T I M E S  A  D A Y

Interview met Jorge Menna Barreto

Barbara Strating

We drinken geen thee. Ik ontmoet de Braziliaanse beeldend kunstenaar, docent beeld-
houwen en onderzoeker Jorge Menna Barreto in de kantine van de Van Eyck Academie 
in Maastricht. De dertig minuten die we hebben voor dit gesprek, nauwkeurig ingepast 
tussen het einde van zijn werkdag en het begin van mijn avondprogramma, worden niet 
onnodig ingevuld met beleefdheden en drankjes. We spreken elkaar half februari, twee 
weken voor de Open Studios, waar de deelnemers van de Van Eyck het werk presenteren 
waar ze gedurende hun verblijf aan het postacademisch instituut voor beeldende kunst 
aan hebben gewerkt. Menna Barreto zit middenin het afronden van zijn project.
 De Jan van Eyck Academie in Maastricht is één van de vijf postacademies in 
Nederland waar beeldend kunstenaars na hun opleiding hun vak kunnen uitdiepen. 
Anders dan bij haar collega-instituten ligt de focus bij de Van Eyck op een multidisci-
plinaire benadering: fotografie, vormgeving, kunstkritiek, curating, literatuur en theorie 
krijgen een gelijkwaardige plaats naast schilder- en beeldhouwkunst. De Van Eyck heeft 
als enige postacademie een Lab voor Natuuronderzoek en een Food Lab. 
 Jorge Menna Barreto is samen met Joélson Buggilla als duo een van de deel-
nemers van het Food Lab. Asako Iwama is de andere deelnemer. Iwama was jarenlang 
verbonden aan Studio Olafur Eliasson en ontwikkelde samen met Eliasson het concept 
van The Kitchen, de medewerkerslunch van Studio Olafur Eliasson. Menna Barreto 
is professor aan de Staats Universiteit van Rio de Janeiro, doceert en schrijft. In 2016 
maakte zijn werk Restauro: Environmental Sculpture onderdeel uit van de Biënnale van 
São Paulo. In 2017 was dit project aanwezig bij Serpentine Galleries in Londen. Waarom 
kiest iemand met zo’n staat van dienst ervoor om zich voor een jaar te verbinden aan de 
Jan van Eyck academie?

Foto: Jorge Menna Barreto 
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Jorge Menna Barreto Het begon met een Call for Application voor 
het Food Lab die ik tegenkwam in een nieuwsbrief. Joélson en ik kende 
niemand van de Van Eyck. We werden aangetrokken door de informatie 
over de labs voor food en natuuronderzoek. Onze aanmelding was een 
blinde gok. Dat we zijn geselecteerd is te danken aan de missie van Hicham 
Khalidi, sinds 2018 directeur van de academie. Hij selecteert met een open 
vizier, je bent ook welkom als duo en zelfs als gezin. Bovendien kent de Van 
Eyck geen leeftijdsgrenzen, heb je hier een uitstekende bibliotheek tot je 
beschikking en zijn er veertig andere deelnemers met verschillende achter-
gronden. Het hoofd van het Lab voor Natuuronderzoek, Yasmine Ostendorf, 
begrijpt precies wat ik wil met mijn onderzoek. De Van Eyck leek ons het 
perfecte ecosysteem om mijn onderzoek te vervolgen. De academie biedt 
de ruimte om onderzoek te doen op het niveau van de aarde, de tafel en het 
oppervlakte van de pagina. 

Barbara Strating Het onderzoek van Menna Barreto richt zich al twintig jaar op 
site-specifieke kunst. Tijdens zijn promotieonderzoek in 2011 wordt zijn interesse in 
voedsel gewekt en verschuift zijn onderzoek van sculpturen naar voedselsystemen. 
Inmiddels heeft Menna Barreto uitvoerig onderzoek gedaan naar landbouw, voedsel-
bossen en agricultuur in relatie tot site-specificity. Volgens hem vormen we de wereld 
om ons heen door de manier waarop we eten. “We practice environmental sculpture three 
times a day”, zoals hij het zelf uitlegt.

JMB Voedsel heeft niet mijn interesse vanwege de esthetische of 
gastronomische waarde. Voedsel is geen object of doel, het is een bemidde-
laar tussen onszelf en onze omgeving. Als je het complexe ecosysteem van 
ons voedsel begrijpt, dan ben je ook beter in staat om de complexiteit van 
de geschiedenis, economie, cultuur en het landschap van een bepaalde plek 
te zien en begrijpen. Voedsel is een intrinsiek onderdeel van het ecosysteem 
waarin we leven. Door te eten, neem je de omgeving in al haar complexiteit 
tot je.

BS Menna Barreto’s onderzoek leidt tot de ontwikkeling van Restauro: 
Environmental Sculpture voor de Biënnale van São Paulo. Gedurende drie maanden 
ontvangen Menna Barreto en zijn team hier tienduizenden gasten. Er wordt eten geser-
veerd, maar Restauro: Environmental Sculpture is geen restaurant. Het is een plek waar de 
stedelijke bezoeker in contact kan komen met het voedselbos. De producten zijn afkom-
stig uit een voedselbos in de omgeving van de biënnale.
 

JMB Al snel realiseerden we ons dat ons project geen plek was voor 
nog meer verbale en tekstuele input. Bezoekers kwamen bij ons om uit te 
rusten van alle indrukken. Onze expositie werd een pauzeplaats. Ik wilde 
ze niet overvoeren met meer informatie en kwam al snel tot de conclusie 
dat bezoekers mijn project op een andere manier — namelijk letterlijk als 
voedsel — tot zich namen. Op celniveau vermengde het voedselbos zich met 
het verteringssysteem en lichaam van de bezoeker. Ik kreeg er vertrouwen 
in dat het voedsel voldoende complexiteit van zichzelf had om het verhaal 
te vertellen dat we wilden vertellen.
 Mijn verblijf aan de Van Eyck is het vervolg van mijn onderzoek 
voor Restauro. Vertaalt uit het Portugees betekent ‘restauro’ ‘restauratie’ of 
‘reparatie’ en dat is precies wat ik voor ogen heb. Ik wil de relatie tussen de 
mens en zijn omgeving herstellen. Daarom is de locatie van de Van Eyck 
ook zo belangrijk. Maastricht is klein en kent een aantal projecten waar 
groentes worden verbouwd voor de lokale markt. In het Food Lab kunnen 
we dagelijks een lunch serveren voor vijftig gasten met lokale producten en 
na een werkdag pak ik de fiets naar de LOCO tuinen om mijn eigen avond-
eten te oogsten. Dat is ondenkbaar in Rio de Janeiro of Londen.
 Hoewel de lunches voor het Food Lab een voortzetting zijn van 
Restauro, heb ik mijn tijd bij de Van Eyck vooral ingezet om onderzoek te 

doen en te schrijven. Na mijn verblijf bij Serpentine Galleries heb ik inge-
zien dat ik aan duurzame projecten wil werken. We hebben ons bij de Van 
Eyck aangemeld met het idee om onze ervaring met Restauro om te zetten 
in een boek. Na een paar weken in Maastricht dacht ik: is een boek echt de 
beste vorm? Een boek klinkt als een eindpunt, terwijl er zo veel te zeggen 
is over landbouw, ecologie en milieu. Het boek werd daarom een tijdschrift, 
getiteld Enzyme, waarvan we meerdere edities gaan maken. Het tijdschrift 
wordt gedrukt met de Riso printer van de Van Eyck.
 Mijn onderzoek in Maastricht kreeg haar definitieve vorm toen 
iemand die regelmatig bij de Van Eyck komt lunchen me vertelde over het 
voedselbos van Wouter van Eck, ingeklemd tussen de monocultuurakkers 
in Groesbeek. Het bos wordt gekenmerkt door een zeer grote diversiteit aan 
planten, struiken en bomen en houdt zichzelf in stand. De oogst wordt door 
chef-kok Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel in Nijmegen gebruikt 
in zijn restaurant. Ik ben gaan kijken en proeven en heb daarna teksten 
geschreven die nu in Enzyme worden gepubliceerd. In zekere zin spiegelt 
het voedselbos van Van Eck Brazilië; Van Eck ontwikkelt een voedselbos in 
een omgeving met voornamelijk monocultuurlandbouw, terwijl in Brazilië 
het voedselbos wordt vernietigd om monocultuurlandbouw mogelijk te 
maken. 

BS Inderdaad, in Brazilië maken bossen, die eeuwenlang bevolkingsgroepen en 
allerlei diersoorten hebben voorzien van voedsel, steeds meer plaats voor eindeloze 
hectares suikerriet en soja. Met de nieuwe voedselbossen in Nederland wordt dit proces 
omgedraaid, niet alleen in het landschap, ook in het denken. Voor Menna Barreto is deze 
omkering van cruciaal belang.

JMB Een andere inspiratiebron is de Indiase activist en wetenschapper 
Vandana Shiva. We hebben de kans gehad om haar als gast op de Van Ecyk 
te ontvangen. Haar lezing hebben we integraal opgenomen in Enzyme. 
Shiva spreekt over de manier waarop een monocultuur in landschap en 
landbouw leidt tot een monocultuur in het denken. De verschraling van 
ons eetpatroon in combinatie met het verliezen van lokale flora en het 
verliezen van contact met onze directe leefomgeving en natuur, maakt dat 
we op intellectueel vlak ook verschralen. 
 Als kunstenaar werk je aan de biodiversiteit van de geest. De 
omgeving van de Van Eyck biedt me de kans om met kunstenaars uit heel 
de wereld te spreken en samen te werken. Kunstenaars onderzoeken de 
complexiteit van taal en beeld en proberen dit in hun werk inzichtelijk te 
maken.  Dat is onze taak. Het woord voedselbos schiet bijvoorbeeld tekort. 
Bos betekent in het Portugees: daar buiten. We zijn losgeraakt van ons bos 
en beschouwen het niet meer als ons probleem. Dat zie je bij de branden 
in de Amazone. We spreken over het bos alsof we een kolonisator zijn. We 
moeten daarom, als kunstenaars, werken aan een nieuw vocabulaire en een 
nieuwe beeldtaal voor bijvoorbeeld het voedselbos. Ik denk dat in Shiva’s 
analyse van de monoculture of the mind mijn missie als kunstenaar  
vervat ligt.

Barbara Strating 
studeerde filosofie 
en cultuurweten-
schappen en werkt 
als programmamaker 
en moderator.
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N O  P E R F O R M A N C E , 
N O  S H O W

Esther van Rosmalen

Deze tekst is bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Niet dat de woorden verkeerd gekozen 
zijn, maar omdat het tekort doet als weergave van een serie fysieke handelingen die vallen 
onder de noemer ‘performance’ zoals dat in de kunst bedoeld is. Een situatie die zich moei-
lijk  laat weergeven in een beschreven vorm omdat deze in geen enkel opzicht verwant-
schap vertoond met een ervaring die aanspraak maakt op meerdere zintuigen. Het draait 
tenslotte om het monopoliseren van de aandacht van de ‘ander’, vervolgens te benoemen als 
publiek, beschouwer, bezoeker of aanwezige. Onze zekerheden in de rol van de ‘ander’ zijn 
beperkt,  wat echter wel met zekerheid gesteld kan worden is dat het onderstaande is waar-
genomen op zaterdag 8 februari. De locatie is Atelier Van Lieshout, waar de bezoekers met 
de pendelbus recht voor de ingang worden afgezet. Na het passeren van de beeldentuin volgt 
een dwaaltocht door verschillende donkere ruimtes. Hoewel deze ruimtes nu exclusief aan 
een performance zijn toebedeeld, verraden de geuren (polyester) of achtergelaten attributen 
(verfblikken) hun oorspronkelijke doel.

–––

Voor het betreden van de performance Museum Motus Mori van choreograaf Katja 
Heitmann wordt het publiek gevraagd om te zitten op de speciaal daarvoor bestemde 
lichtbakken en naar een korte uitleg te luisteren. “Nederlands? English?” Nederlands 
graag. “Om te voorkomen dat de dansers hinder hebben van kleine steentjes vragen we 
het publiek om de schoenen uit te trekken en om geen dansers te fotograferen. Museum 
Motus Mori gaat over beweging, de vraag is of je dit kan archiveren want als beweging 
vastgelegd wordt is het doods en kan het niet langer als beweging gezien worden. De 
dansers die hier performen hebben eerder bewegingen verzameld van bezoekers in 
Marres, Huis voor Hedendaagse kunst te Maastricht.” Hoe deden ze dat? “Door bewe-
gingsinterviews kwamen herinneringen aan bewegingen boven, die tot in detail fysiek 
werden overgedragen aan de dansers.” Herinneringen van wie? “Van de bezoekers, 
voornamelijk ouderen, wiens bewegingen zijn geabstraheerd en achter elkaar geplaatst 
in een choreografie. Een danser laat bewegingen van meerdere personen zien, maar wel 
achter elkaar.” Kan dit ook door elkaar? “Nu nog niet, maar ook dat is een proces dat nog 
kan volgen.”

- Gordijn openen, betreden ruimte – 

Licht! Mijn ogen moeten eerst wennen, dan beslissen of de route naar een 
zitplaats de snelste of de beleefde omweg moet zijn. Het wordt het laatste. 
Het voelt onnatuurlijk om rakelings langs de dansers te lopen, al gebeurt 
dat hoe dan ook door de beperkte ruimte. Vier dansers zijn hier aanwezig, 
afgezien van de bezoekers die voor de beleving irrelevant zijn. Wij als 
aanwezigen lijken allemaal niet relevant want de blikken van de dansers, 
allen vrouw, zijn geheel in zichzelf gekeerd. Hun vergrijsde haren, die zij in 
een knot dragen, duiden op ouderdom, maar hun gezichten verraden een 
veel jongere leeftijd. Zo ook hun lichamen die slechts huid zijn in grijze 
onderbroeken. Het is de houding die hen oud doet lijken, het trotseren 
van een onbekende zwaartekracht die gezonde lichamen krom maakt en 
lichaamsdelen vervormt. Een gladde buik wordt hierdoor dik en geplooid, 
rechte schouders scheef, de voeten verwrongen. Uiterst traag onder-
werpen de dansers hun lichamen aan een reeks van posities die op zichzelf 
niet complex zijn, maar het uithoudingsvermogen op de proef stellen. 
Ingehouden kreten en zweetdruppels, als beschouwer is de pijn bijna 
voelbaar. Ongemak dat zich verplaatst van hun lichaam naar het mijne als 
ik mezelf betrap op het spannen van spieren zonder dat er noodzaak toe 
is. Toch hypnotiseert de traagheid door het besef van het onvermijdelijke 

dat de mens moet bewegen, ook als het eigenlijk niet meer kan. De muziek 
draagt daaraan bij, een extra aanwezigheid die je in een trance sust met 
repeterende drone tonen. Af en toe zijn er verspringingen die je weer 
wakker schudden, zoals de tikkende klok of wekker. Oude mensen kennen 
dit geluid goed, waar je na lang luisteren nieuwe melodielijnen in herkent. 
Waar leidt het toe? Moet het wel ergens toe leiden? Is de conclusie dat het 
leven bewegen is tot je stil ligt? Zijn we voyeurs van het onvermogen van 
anderen? Kun je eigenlijk wel bewegingen van anderen overnemen, of zijn 
die altijd persoonlijk? Is archiveren een menselijke eigenschap? Wanneer is 
het moment aangebroken dat ik opsta?

– Er komt iemand van de organisatie binnen die alle aanwezigen persoonlijk influistert 
dat de dansers een half uur pauze nodig hebben, de performance wordt tot die tijd onder-
broken. –

–––

De volgende performance is al gaande, ik heb gemist hoe ze zijn begonnen. De begelei-
dende tekst vertelt mij het volgende:

“Kendell Geers
Galerie Ron Mandos
Ritual Resist, 2013-20
Performance van 69 min. Volgens tijdschema.

Twee performers staan in een poëtische strijd en houden tussen hen een dubbelzijdige 
spiegel waarbij ze alleen hun lichaamsgewicht en druk gebruiken om te voorkomen dat 
deze valt. Als één van beiden zich verstapt of zich niet tegen de spiegel drukt zullen 
beiden vallen en breekt de illusie. Gedurende het vorderen van de tijd, verandert het 
beeld in een strijd tussen geest en energie omdat fysieke uitputting zijn tol eist. Geen 
van beiden kan de ander zien en staart naar het gereflecteerde beeld van het eigen 
naakte lichaam. Voor de toeschouwer wordt het beeld afgesneden vanaf de taille.” 

Een man en een vrouw staan tegenover elkaar, zonder elkander te zien. 
Natuurlijk man en vrouw, is dat niet waar poëtische twisten altijd tussen  
én over gestreden worden? En anders wel het idee van mannelijk en  
vrouwelijk, maar dat beeld wordt hen onthouden, ze zien alleen zichzelf in 
de spiegel. 
Opnieuw. Een vrouw strijdt tegen haar eigen spiegelbeeld. Zij is de agressor, 
ze duwt en neemt de leiding over de richting die hun beider lichamen 
uitgaan. Zij, en de man achter de spiegel, waarvan ze alleen zijn lichaam 
met daarboven haar eigen hoofd ziet. Ze draaien en veranderen van rich-
ting. Een man strijdt tegen zijn eigen spiegelbeeld. Hij vangt de druk die op 
hem wordt uitgeoefend op via de spiegel waarop steeds meer zweetdrup-
pels terechtkomen van de inspanning. Zijn hele lichaam is heftig bezweet. 
De verdeling in krachten is logisch in de zin dat deze vrouw nooit fysiek de 
druk op zou kunnen vangen. Het is vergelijkbaar met stagefighting, waarbij 
de gangbare handelingen worden omgekeerd om het tegenoverstelde te 
beweren. Is het poëzie of gewoonweg de eeuwige strijd tussen man en 
vrouw in meerdere reflecties?
Soms komen ze dichtbij het publiek, heel dichtbij. Zo dichtbij dat je jezelf 
kunt zien in de spiegel die ze mee torsen, als twee Atlasfiguren of twee 
boekensteunen. Rijen met passieve aanwezigen worden gereflecteerd. Zo 
dichtbij dat het moment dat ze de spiegel niet meer kunnen houden steeds 
aannemelijker wordt. Het is hoorbaar zwaar, voor beiden. Publiek komt en 
publiek gaat. Zij strijden voort.

Of de performance als kunstvorm algemeen geaccepteerd en omarmd wordt door het 
grote kunstbeurspubliek moet zich nog bewijzen als The Performance Show de komende 

The Performance 
Show (als onderdeel 
van Art Rotterdam) 
AVL Loods
Rotterdam
7 t/m 9 februari 2020 
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jaren wordt voortgezet. Voor het geheel van ART Rotterdam is het zeker een meer-
waarde. Aangezien er ook galeries deelnemen is het misschien zelfs een vooruitblik naar 
de toekomst van de kunstmarkt, waarbij ook tijdelijke werken en ideeën verhandelbaar 
zijn. De opzet van de show, een doorlopend programma verspreid over de locatie, is 
scherp geprogrammeerd en getuigt van hoge kwaliteit. Al moet ik daar wel bij opmerken 
dat ik mijn aandacht vooral gericht heb op bovenstaande performances die door hun 
long durance karakter meer tijd van de beschouwer vragen. Daarnaast speelt ook het 
verzoek om geen opnames te maken een rol, waardoor beeldmateriaal niet vanzelfspre-
kend door bezoekers wordt gedeeld. Zo bestaan de performances na afloop alleen nog 
maar in de herinnering van de beschouwers. Een netwerk van observaties als levend 
archief van de performance, iedere weergave is anders en allemaal zijn ze even waar. 

Esther van Rosmalen 
is opgeleid als 
grafisch kunstenaar 
en is mede-
initiatiefnemer van 
Artist in Residence 
en online platform 
witterook.nu.

B R A N K O E S C H J  /
B R A N K O E S I

Lien Van Leemput

 25.01.2020

“Het is Brankoeschj, niet Brankoesi”, zegt een vader tegen zijn kinderen. Bran-koe-schj… 
ik herhaal het woord in mijn hoofd en probeer mijn lippen ernaar te vormen, zonder 
geluid. Ik vind het nogal raar klinken. Er is toch niemand die Brankoeschj zegt? Wat 
weet deze man er nu van? Maar, ik moet toegeven dat ik wel word aangetrokken door de 
overtuigingskracht waarmee hij de naam uitspreekt. Ik volg de man stiekem, en in het 
kielzog van zijn kinderen luister ik naar wat hij te vertellen heeft. Hij blijkt een echte 
Brankoeschj-kenner te zijn.
 Ik keer even terug op mijn stappen. Letterlijk dan. Bij aankomst op de tentoon-
stelling van Constantin Brancusi in BOZAR, Brussel, word ik gedwongen mee te gaan in 
een stroom van mensen. Allen daar verzameld om de beelden van Brankoeschj te zien. 
Ik kan me amper bewegen tussen alle lichamen die zich verdringen om een glimp op te 
vangen van de werken van de beeldhouwer. Ik moet me opdringen om een foto te kunnen 
zien of een plaatje te lezen. Mijzelf rondom een beeld bewegen, in een cirkel, om zo 
alle aspecten van dat beeld te kunnen waarnemen, lijkt onmogelijk. Mensen staan stil, 
bewegen zachtjes, traag, in kringetjes of in rijtjes, en praten zacht. Al snel besluit ik mij 
niet te verzetten tegen het tempo, maar mee te gaan met de stroom. Eens ik hier deel van 
word, kan ik mij er gemoedelijk in voortbewegen en aandachtig elk werk in me opnemen.
 Verrast was ik, door Brankoeschj. Ik verwachtte een beeldhouwer, echter kreeg ik 
een fotograaf én een filmmaker. Laten we beginnen met Brankoeschj als beeldhouwer. 
Hij behandelt zijn materialen met het grootste respect. In een korte docu zie ik hoe zijn 
grote handen met dikke vingers glijden over hout, steen, brons, marmer en kalksteen, 
alvorens hij begint met kappen. Hij kapt direct in de grote blokken materie, zonder voor-
studie, en puurt zijn vormen uit tot een geometrische eenvoud overblijft. De tot beeld 
gevormde materialen zijn elegant en robuust tegelijkertijd. Het mannelijke en het vrou-
welijke komen in confrontatie én in evenwicht met elkaar. De mannelijke kracht en ruwe 
beginmaterialen resulteren in beelden die zowel een vrouwelijke als mannelijke sfeer in 
zich dragen. Brankoeschj leefde tussen zijn materialen, omringd door zijn objecten.  
Alles in zijn atelier werd vervaardigd door zijn eigen handen. Kunst en leven waren één. 
 In dit leven zie ik Brankoeschj als een totaalkunstenaar, iemand die zich niet in 
een bepaald hokje laat plaatsen en zichzelf ook nadrukkelijk op het toneel plaatst. Erg 
letterlijk zelfs, want er bestaan verschillende foto’s van hem in zijn atelier, poserend 
tussen zijn objecten. Hij plaatst zichzelf als maker op de scène, tussen zijn objecten, 

waarvan hij ook de compositie bepaalt. Door te spelen met licht, schaduw en vorm 
ontstaat er een ruimtelijke spanning tussen de beeldhouwwerken. Hij tilt ze naar een 
volgend niveau door middel van fotografie. De foto is een middel om objecten in een 
andere taal te laten vertellen. Plots zijn ze props én acteurs op de scène. Met het idee 
van beelden als props gaat Brankoeschj nog een stapje verder wanneer hij ze begint te 
filmen. Het object toont zich van alle kanten. Of beter, Brankoeschj laat zien hoe het 
van alle kanten bekeken kan worden. Licht werpt een andere en belangrijke blik op een 
bewegend beeldhouwwerk. En ook de blik werpt een andere interpretatie op beweging. Ik 
word overdonderd door een filmpje van een vrouwelijk model dat zich heel traag voort-
beweegt te midden van zijn beelden. Met kleine bewegingen van haar vingers, die haast 
lijken te dansen, vertelt ze een soort verhaal tussen en met de objecten. Haar onderarmen 
bewegen op en neer, haar bovenarmen rijken naar de hemel, ook haar schouders draaien 
zachtjes rond, helemaal tot in de nek die haar hoofd draagt. Ze beweegt zich zoals 
Brankoeschj zijn beelden vormt. Eenvoudig, tot in de essentie, en puur. Puurheid schuilt 
niet in één aanblik, maar in de combinatie van verschillende aanblikken. 
 Alles valt plots op zijn plaats. De beelden van Brankoeschj zijn niet statisch maar 
dynamisch, net zoals het menselijk lichaam. Zo is ook een foto niet statisch maar wekt 
die beweging op in het oog en in de geest. Object, materiaal, vorm en compositie vloeien 
in elkaar over. Het filmpje van het bronzen beeldhouwwerk Leda is hier een mooi voor-
beeld van. Buiten-gewoon is het. Héél gewoon, héél eenvoudig, maar ook spectaculair 
gewoon. Het was dit beeld dat ik meteen koppelde aan Muybridge’s filmpje van de man 
en het paard. Beide tonen iets eenvoudigs, een duidelijke vorm. Hiernaast tonen beide 
ook beweging, een object dat zich in een ruimte bevindt, lijkt te bewegen, maar is dit 
ook echt zo? Brankoeschj filmt Leda alsof het een levend wezen is, het is een model dat 
hij op een draaiend platform zet en filmt onder verschillende lichtinvallen. Het bronzen 
materiaal draagt bij aan het spel van reflectie, licht en spiegeling. Op zich een eenvoudig 
gegeven: hetzelfde beeld dat draait en draait en draait. Zo ook de man en het paard die 
de hele tijd vooruitgaan, of blijven ze stilstaan? Blijft ook Leda stilstaan op haar sokkel? 
De confrontatie tussen het statische en het dynamische wordt opnieuw aangegaan. Als 

Brancusi
BOZAR, Brussel
2 oktober 2019 t/m 
3 februari 2020

BOZAR Brancusi Constantin, Léda, 1926 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.RMN-Grand Palais - 
Adam Rzepka, Sabam Belgium, 2019
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Lien Van Leemput 
is grafisch ontwerper, 
schrijver en 
performer. Haar 
interesseveld 
schippert tussen het 
alledaagse en het 
bijzondere, tussen 
het rationele en het 
absurde. Ze probeert 
de banale alledaagse 
wereld te vatten in 
woorden, beelden en 
bewegingen.

kijker word je uitgedaagd om te kijken én te bewegen. Je mag een beeld van Brankoeschj 
niet eenzijdig bekijken, je moet er rond bewegen, je laten meeglijden door de massa die 
kringetjes vormt. 
 De intensiteit van het kijken, van het denken, van het bewegen. Een geluk-
kige toevalligheid op mijn pad doorheen de tentoonstelling. De twee kinderen van 
eerder zitten op een trapje. Duidelijk wat moe van alle indrukken die hun hoofden te 
verwerken kregen. Het meisje zit met haar rug naar haar broer toe. De broer beweegt 
met zijn vingers héél traag over haar rug. Het beeld pakt meteen mijn aandacht. Mijn 
eerste gedachte is dat de broer het weldra beu zou worden om over zijn zus haar rug 
te tokkelen, maar de scène blijft doorgaan. Hij maakt verschillende vormen met zijn 
vingers, verschillende paden, heel traag wandelt hij van bovenaan tot onderaan de rug. 
Soms in cirkels, dan weer in rechte lijnen, even zigzaggend. Zijn vingers zijn kleine 
beentjes die een verhaal vormen op het oppervlak van een rug. Het tafereel lijkt einde-
loos te duren. Heel even denk ik dat Brankoeschj deze kinderen hier met opzet heeft 
neergezet. Ik kijk op en af naar de kinderen en naar Leda, en zie plots heel veel overeen-
komsten. Een emotie vult mijn lichaam.
 “Brankoeschj, niet Brankoesi”, zegt een vader tegen zijn kinderen. Zoals beelden 
sterker, mooier, krachtiger zijn wanneer ze de vrijheid hebben om te bewegen, zo zijn 
ook woorden mooier, sterker, krachtiger wanneer ze de vrijheid krijgen om uitgesproken 
te worden. De beelden van Brankoeschj zijn niet statisch, of stil, neen ze zijn luid en 
aanwezig en levendig en beweeglijk en soms ondoorgrondelijk mooi en mysterieus. Net 
zoals woorden dat altijd zouden moeten zijn.

H E T  L A A T S T E 
P O L I T I E K E 

K L E D I N G S T U K  
I N  D E  

W E S T E R S E  M O D E ? 

Masha van Vliet

Een kledingstuk dat een solotentoonstelling krijgt, het zijn alleen de meest iconische 
items die deze eer te beurt vallen. Het V&A in Londen wijdde bijvoorbeeld een tentoon-
stelling aan de kimono en de little black dress kreeg maar liefst op twee plekken een 
eigen show – in het American Center for Arts and Culture in Parijs en het National 
Museum of Scotland. In het Zeeuws Museum in Middelburg is momenteel een tentoon-
stelling over het mannenpak te zien en in mei 2020 opent in het Design Museum in 
Londen Sneakers Unboxed: Studio to Street. Kennelijk van Amerikaanse curators, anders 
hadden ze wel trainers geheten. En nu heeft de hoodie dus een solotentoonstelling in 
Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. 
 Curator, schrijver en modekenner Lou Stoppard werd uitgenodigd om de 
tentoonstelling samen te stellen. Voor haar onderzoek is zij schatplichtig aan journalist 
en streetwear guru Gary Warnett. Hij was de eerste die de hoodie in een bredere histo-
rische en maatschappelijke context plaatste. Stoppard presenteert de hoodie als ‘verha-
lenverteller’, als drager van de meest uiteenlopende betekenissen. En dat zijn er nogal 
wat. Naast dat de hoodie een gouwe ouwe is op de catwalk, roept het kledingstuk asso-
ciaties en connotaties op met racisme, discriminatie, geweld, zichtbaar en onzichtbaar 
zijn, jeugdcultuur, privacy, en wat niet al. “Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit het laatste 
politieke kledingstuk in de westerse mode is”, schrijft Stoppard in de inleidende tekst. 
 De tentoonstelling begint met twee haast identieke foto’s van John Edmonds, 
waarop een hoodiedrager op de rug te zien is. De beelden tonen wat de hoodie in 

The Hoodie
Het Nieuwe Instituut, 
Rotterdam
1 december 2019 t/m 
12 april 2020

essentie is: een sweater met een capuchon, maar ook wat het kledingstuk zo omstreden 
maakt, namelijk het feit dat de drager onherkenbaar blijft. Om deze reden worden 
hoodiedragers tegenwoordig in veel openbare gelegenheden gemeden. Maar de hoodie 
heeft niet altijd die negatieve connotatie gehad. De tentoonstelling laat zien dat de 
oorsprong ligt bij het sportmerk Champion, dat in de jaren 1930 een warm en comfor-
tabel kledingstuk ontwikkelt voor sporters om over hun wedstrijdkleding te dragen. Een 
rood exemplaar van Champions iconische eerste model is uiteraard in de tentoonstelling 
vertegenwoordigd. Vanwege zijn comfort wordt de hoodie onbedoeld een enorme hit 
onder blue collar workers, waardoor het een veel gezien kledingstuk in het straatbeeld 
wordt. Doordat de hoodie in de jaren zeventig en tachtig populair wordt in de hiphop- en 
rapscène – de leden van rapgroepen als N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes) en Public Enemy 
dragen ze veelvuldig in hun controversiële videoclips – wordt de hoodie het symbool van 
de Afro-Amerikaanse jongerencultuur, en ontstaat het ‘slechte’ imago. Enigszins karig 
en statisch worden wat voorbeelden van films, cd’s en platenhoezen getoond, maar ach, 
je kunt ook niet alles laten zien, en er is zoveel! 

John Edmonds, Untitled (Hood 13), 2018 p
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In een hoek van de tentoonstelling – letterlijk een hoek in het zeer dynamische 
tentoonstellingsontwerp van Studio LA – wordt de rol van de hoodie in verhalen over 
verschillende jonge zwarte Amerikanen die door politiegeweld om het leven kwamen 
belicht. De 17-jarige Trayvon Martin draagt een hoodie als hij in 2012 in Florida wordt 
doodgeschoten door een politieman. De moord op de onschuldige Martin is de directe 
aanleiding voor het ontstaan van de Black Lives Matter-beweging en de hoodie wordt 
hét protestsymbool. Na de moord op Michael Brown in 2014 gebruiken verschillende 
kranten en nieuwszenders een foto waarop Brown een ‘typische’ outfit draagt en een 
handgebaar maakt. Op social media ontstaat vervolgens een ware protestactie tegen 
deze stereotypering door de gevestigde media. Mensen posten twee foto’s van zichzelf: 
een ‘brave’ foto van bijvoorbeeld hun diploma-uitreiking, en een ‘stoere’ foto, waarop ze 
in veel gevallen een hoodie dragen. Onder de hashtag #iftheygunnedmedown stellen zij de 
vraag welke foto de media had gekozen als zij zelf ooit doodgeschoten zouden worden. 
In een andere hoek wordt getoond hoe het imago van de hoodie voor commerciële 
of politieke promotiedoeleinden wordt ingezet. Zo zal Daniel Radcliffe – aka Harry 
Potter – zeer bewust een hoodie hebben aangetrokken voor de cover van The New York 
Times magazine om zichzelf een stoerder imago aan te meten. Stoppard stelt hier in de 
begeleidende tekst terecht vraagtekens bij. Radcliffe kan het zich als succesvolle blanke 
acteur immers permitteren om zich eventjes een ‘slecht’ imago aan te meten. En dan heb 
je natuurlijk ook nog David Camerons hug-a-hoodie speech, een perfecte strategie om 
het strenge imago van de Tories ten aanzien van criminaliteit te verzachten. 
 Maar, zoals gezegd, er worden nog veel meer verhalen verteld over de hoodie. 
Bijvoorbeeld hoe de hoodie steeds weer opnieuw opduikt op de catwalk, als statement 
piece zoals de anti-surveillance hoodie van Vexed Generation, of gewoon omdat het een 
tijdloos en enorm succesvol kledingstuk is. Er zijn ontwerpen te zien van grootheden als 
Yohji Yamamoto, Raf Simons, Rick Owens, Gucci, en vele anderen. Doorheen de tentoon-
stelling duiken steeds weer hip geklede paspoppen met hoodies op; er zit er eentje naast 
je als je naar de filminstallatie van Bogomir Doringer kijkt, er leunen er een paar over de 
balustrade, er staat er eentje nonchalant tegen de muur. Vanuit je ooghoeken lijkt het 
steeds of er iemand staat, en eerlijk is eerlijk, het voelt ook een beetje unheimisch om 
naast iemand te zitten wiens gezicht je niet ziet. 
 Bogomir Doringer is een van de twee kunstenaars die Het Nieuwe Instituut 
uitnodigde om speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk te maken. Doringer’s 
filminstallatie bestaat uit twee projecties die in de buurt van elkaar worden afgespeeld. 
De ene is een opeenvolging van talloze beelden uit het archief dat Lou Stoppard voor 
haar onderzoek heeft aangelegd. Voorbij komen bijvoorbeeld beelden van de Ku Klux 
Clan, videoclips, beelden van protestgroepen uit verschillende tijden, en een van de 
beroemdste Silly Symphony-animaties uit 1929, waarin een skelet met grote capuchon 
Mickey Mouse dwingt om muziek te spelen. Voor de andere maakte Doringer gebruik 
van een machinelearning-netwerk, dat uit data nieuwe beelden kan genereren. Je ziet 
een aaneenschakeling van een soort ‘gemorfde’ hoodie-beelden. Het werk laat op een 
interessante manier zien hoe beeldvorming rondom de hoodie ontstaat en kan worden 
gemaakt en veranderd. Uitgebreide interviews met Doringer en Angelica Falkeling, de 
andere kunstenaar die werd uitgenodigd om een nieuw werk te maken, zijn te lezen op 
de Tubelight website. 
 Grappig en lichtvoetig zijn de hoodie-typologieën van het fotografenduo Ari 
Versluis en Ellie Uyttenbroek en de kapstok met bontkraagjes van Danielle van Ark. 
Ook leuk: Het Nieuwe Instituut nodigt mensen uit om hun eigen hoodie in bruikleen te 
geven en daarbij het verhaal én de betekenis te vertellen. Het levert een zigzaggende 
waslijn met een bont allegaartje aan kledingstukken op, waaronder universiteitstruien, 
hoodies met activistische leuzen en de typische turquoise Deliveroojas.
 De tentoonstelling slaagt er goed in om alle verschillende verhalen rondom de 
hoodie naast en in relatie tot elkaar te vertellen, waarbij de curator niet bang is geweest 
om een licht activistische, maar tegelijkertijd ook speelse benadering te hanteren. Het 
is ongelofelijk hoeveel historische, politieke en culturele betekenissen een trui met 
capuchon draagt. De hoodie is met recht een van de meest iconische kledingstukken van 
deze tijd. Of dit het laatste politieke kledingstuk in de westerse mode is durf ik echter te 
betwijfelen; we hebben sowieso het gele hesje nog! 

Masha van Vliet is 
curator bij Willem 
Twee kunstruimte in 
Den Bosch en redac-
teur bij Tubelight.

De hoodie is echte 
streetwear en zijn 
betekenissen leven en 
ontstaan dus vooral 
buiten op straat. 
Daarom ontwikkelde 
Het Nieuwe Instituut 
naast de tentoonstel-
ling een uitgebreid on- 
en off site programma, 
The Hoodie 
Unravelled, waarin de 
vraag hoe, waar en 
door wie de 'cool' van 
de hoodie tot stand 
wordt gebracht, 
centraal staat. Een 
overzicht van alle 
activiteiten vind je op 
hetnieuweinstituut.nl. 

C O M E  W A N D E R  
W I T H  T E E

Nicky van Banning 

Ademhalingen – sissend tussen tong en tanden, via neusgaten of open mond, hortend, 
stotend, gelijkmatig, oppervlakkig, tot diep in de longen. Zes opgekrulde lichamen 
verspreid over een vloer die bezaaid is met keramieken kronkels; slangachtige vormen in 
verschillende kleuren, met aan beide uiteinden wat lijkt op een opengesperde bek. Een 
van de performers, de verteller, begint te spreken, frasen in het Engels, terwijl ze kalm 
door de ruimte beweegt. Zo wisselen de performers elkaar af, ieder in zijn of haar eigen 
(bewegings)taal. 
 Samen met de Engelse dichter Jane Lewty stelde de Nederlandse kunstenaar 
Jennifer Tee (1973) Eco-Poetics Stack of Books samen: een selectie boeken en dicht-
bundels die tot het genre eco-poëzie gerekend worden. Al deze publicaties hebben 
als onderwerp de natuur, het klimaat, het milieu – en de diverse facetten ervan: 
crisis, verandering, schoonheid, et cetera. Uit deze rijke verzameling putte Lewty voor 
haar collage-gedicht DRIFT, dat gedurende Tees gelijknamige performance door een 
verteller/zanger en vijf performers in hun moedertaal gereciteerd wordt. 

[Drift: difference in diameter, gradual change in a language 
Glacial drift / thrust of an arched structure. Movement of charged 
particles in an electric field. Oscillation around a fixed setting / to 
deviate from or between a course or model or idea. To wander.]

Eerst bewegen de zes performers zich nog afzonderlijk door de ruimte, één voor één, dan 
ontstaan hier en daar kortstondige interacties in kleine constellaties – met de sculp-
turen en met elkaar. Op een gegeven moment vormen ze samen een cluster, na een tijdje 
raken ze weer losgezongen en cirkelen om hun eigen as met de armen wijd, als trage 
derwisjdansers. Uiteindelijk versmelten ze weer met de grond, zoals in het begin.
 Op de achtergrond verglijdt langzaam de ene geprojecteerde collage van planten 
(ontworpen door Tee) in de andere. Ondanks het grote wandoppervlak valt dit ‘decor’ 
helaas een beetje in het niet in deze 180 graden performance, zoals de medewerkers 

Jennifer Tee / Drift 
(als onderdeel van 
WhyNot Festival) 
Stedelijk Museum 
Amsterdam
24 januari 2020

Jennifer Tee, DRIFT, 2020. Stedelijk Museum Amsterdam in samenwerking met WhyNot Festival. 
Courtesy de kunstenaar en Galerie Fons Welters, Amsterdam. Foto Ernst van Deursen.
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van het Stedelijk het benoemden toen het publiek het Teijin Auditorium betrad. Mijn 
aandacht gaat in ieder geval vooral uit naar de stemmen, bewegingen en sculpturen, 
slechts af en toe dwalen mijn ogen over de projectie in de periferie.
 Het enige geluid in DRIFT komt van de performers zelf – hun ademhaling en 
stem, en hun ledematen, de sculpturen en de vloer die met elkaar in contact komen. Er 
zijn een paar indringende momenten waarop de verteller zingt, zuivere trillers wellen op 
uit haar borstkas – aards en ijl tegelijk; net zoals de bewegingstaal gegrond maar luchtig. 
 In een half uur voeren de performers je mee in de organische, haast meditatieve 
flow van Tees ruimte-tijdcontinuüm. To drift laat zich vertalen als (voort/mee/af)drijven, 
(mee)voeren, (rond)zwerven – een manier van zijn en bewegen die aansluit bij het thema 
dat een rode draad vormt in Tees oeuvre: ‘The Soul in Limbo’. In haar eigen woorden:  
“‘[H]et zijn in de Tussenstaat’ of wat ik in mijn performances ‘The Soul in Limbo’ noem. 
The Soul in Limbo is rusteloos en levend en is gevangen in een naamloze plek op de grens 
tussen hier en dat wat mogelijk is. Deze plek is een conceptuele, mentale, psychologische 
en fysieke ruimte. In mijn werk onderzoek ik de veranderlijkheid en complexiteit van het 
bestaan waarin culturen voortdurend in elkaar overlopen. Daarbij probeer ik uitdruk-
kingsvormen te vinden voor een mooiere en meer bezielde wereld.”
 In Tees werk vindt die bezieling vaak plaats in de vorm van activering van 
haar sculpturen door performers; de tentoonstellingsruimte wordt zo getransfor-
meerd tot een interactieve setting op het snijvlak van white cube en black box. DRIFT 
in het Stedelijk Museum maakt deel uit van het tweejaarlijkse WhyNot Festival, het 
Amsterdamse platform dat innovatie, interdisciplinariteit en experiment op het gebied 
van hedendaagse dans en performance stimuleert en dit op ongebruikelijke locaties 
in de hoofdstad presenteert. Voor de choreografie van DRIFT werkte Tee samen met 
choreograaf Marjolein Vogels, tevens artistiek directeur van WhyNot. Dergelijke samen-
werkingen vormen een belangrijke kern van zowel Tees artistieke praktijk als de missie 
van WhyNot. Hoewel het auditorium van het Stedelijk Museum een geschikte plek is 
vanwege de bezoekers die het kan accommoderen, de akoestiek en de technische facili-
teiten, is het niet bepaald verrassend. Wat zou er gebeuren als Tees werk zich naar alter-
natieve locaties zou begeven – geen galerie of museale ruimte, maar een andersoortig 
gebouw (zonder kunstfunctie) of in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op een plein of in 
de natuur? Why not? 

Nicky van Banning  
is kunsthistoricus  
en werkt als  
junior conservator 
voor Huis Marseille, 
Museum voor 
Fotografie. 

( O N ) - 
G E C O N T R O L E E R D E 

V L O E I B A A R H E I D

Rosa Marie Mulder

Vloeibaarheid wordt geassocieerd met ongrijpbaarheid. Als je vloeistof probeert vast te 
pakken, ontglipt het je. Het begrip vloeibaarheid is daarom bij voorbaat al een moeilijk 
te vatten begrip. Net zoals vloeistof is een maatschappij veranderlijk en beweeglijk, al 
lijkt zij soms ook stil te staan. 
 Gastcurator Nanda Janssen stelde in Nest in Den Haag een groepstentoonstel-
ling samen met ‘vloeibare kunst’ en refereert daarmee naar uiteenlopende vormen van 
vloeibaarheid, waaronder de vloeibare maatschappij, zoals ze in de inleidende tekst 
beschrijft. In de tentoonstelling Fluid Desires verdwijnt de maatschappelijke lading van 
vloeibaarheid echter naar de achtergrond en voeren invalshoeken vanuit de wetenschap 
en natuur de boventoon. In een tijd waarin de wereld minder tastbaar en zowel groter 
als kleiner lijkt te worden, ontsluit de wetenschap steeds meer vraagstukken die voor de 
mens vaak onzichtbaar zijn met het blote oog, bijvoorbeeld op kosmisch of moleculair 

Fluid Desires
Nest, Den Haag 
24 januari t/m  
22 maart 2020

Detail van Untitled van Inge van Genuchten. Foto: Charlott Markus. 16
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niveau. Terwijl de natuur verder verdwijnt, kunnen we natuurlijke processen steeds 
verder ontcijferen en toepassen op nieuwe materialen, technieken en vormen. Hierdoor 
vervaagt het onderscheid tussen organisch en anorganisch, mens en object, natuurlijk en 
synthetisch en groeit een gevoel van onbegrensdheid en misschien ook onbestemdheid. 
 De tentoonstelling toont werk van acht kunstenaars die zich bezig houden met 
veranderlijkheid en beweging van vorm en materiaal. Weliswaar in sommige gevallen 
vastgelegd in een gestolde vorm, zoals in de ‘schilderijen’ van Jérôme Robbe. Hij goot 
gekleurde pigmenten over platen van plexiglas die door verhitting en het verdampen 
van water vervormden. Transformatie van materiaal is het meest zichtbaar en expliciet 

 Installation view van het werk van Mimosa Echard. Foto: Charlott Markus

aanwezig in het werk van Marie Maillard. Haar cilindrische staven lijken te zijn gemaakt 
van twee verschillende materialen, bijvoorbeeld hout of marmer en glas, die in elkaar 
overlopen. De geleidende vloeistof in Cell#3 van Leonid Tsvetkov verandert langzaam 
tijdens de tentoonstelling. Doordat de vloeistof onder stroom staat en onder andere 
reageert op schommelingen in temperatuur, verkleurt de vloeistof in de cel. In dit geval 
wordt verandering van de vloeistof aan de ene kant teweeg gebracht door de gefabri-
ceerde cel en aan de andere kant door overlevering aan de omgeving. 
 Mimosa Echard biedt een ander perspectief op de wisselwerking en spanning 
tussen de mens en zijn gemaakte en natuurlijke omgeving. In haar werk aan de muur 
lijkt niet één van de twee de overhand te hebben. Het is een vrolijke brij van een enorme 
verscheidenheid aan materialen, van mos en bijenwas tot scheerschuim, gegoten in 
epoxyhars. In de flessculpturen die op de grond staan en liggen, lijkt de natuur het 
echter te verliezen van de mens. Ze doen denken aan aangespoelde flessenpost, die in de 
loop der tijd restanten en sporen van de mens heeft verzameld. Batterijen, pillenstrips 
en verpakkingsmateriaal, allemaal ‘versteend’ in de verweerde flessen. De zogenoemde 
futuristische stillevens lijken een pessimistische toekomst te voorspellen: het treurige 
gevolg van de huidige consumptiemaatschappij en vervuiling door toedoen van de mens. 
 Als de natuur dreigt te vergaan, blijken er nog andere, al dan niet positieve, 
mogelijkheden te zijn. Je zou er bijna aan voorbij lopen, maar Hicham Berrada creëert 
in vijf kleine aquaria werelden die ontstaan uit levenloze stoffen. Koper en ijzer blijken 
zich te kunnen ontwikkelen tot iets dat lijkt op een levende onderwaterwereld. Werk 
zoals dat van Echard en Berrada doet afvragen hoe de mens gedijt bij veranderlijkheid. 
Ieder gaat daar op een andere manier mee om. Het werk van Echard bevat retrospectieve 
en toekomstvoorspellende elementen terwijl Berrada verandering aangrijpt om nieuwe 
mogelijkheden te verkennen. In een tweede werk trekt Berrada deze aanpak verder door 
en onderzoekt hij onzekerheid en instabiliteit van vorm. Een video toont hoe een artifi-
ciële wolk zich ongedwongen en onbelemmerd laat meevoeren en vormen door de wind. 
Openslaande luiken bieden uitzicht op een bewegende wolk die het ene moment de 
aandacht trekt met zijn blauwe kleur en nieuwsgierig maakt. Het andere moment neemt 
de wolk de vorm aan van een monster dat alsmaar lijkt te groeien, maar uiteindelijk als 
iets onbestemds verdwijnt in de lucht. 
 Vloeibaarheid vraagt om een flexibele opstelling, maar roept verschillende 
reacties en vragen op. Gaan we met de stroom mee, tegen de stroom in of sturen we bij? 
Boezemt het angst in of biedt het kansen? Of stimuleert het juist om momenten van 
verandering te vangen? Maya Rochat doet dat laatste en probeert vloeibaarheid vast te 
leggen in haar installatie. De uitvergrote en op de vloer doorlopende, overlappende en 
op elkaar gedrukte foto’s van stromende vloeistoffen dompelen de bezoeker onder in 
een ogenblik van vloeibaarheid. Rochat weet de bezoeker mee te nemen in de schoon-
heid van vloeibaarheid. 
 Uiteindelijk is het toch de terugkerende spanning tussen controle en overgave 
die de tentoonstelling kenmerkt. De titel, Fluid Desires, doet vermoeden dat kunstenaars 
naar vloeibaarheid verlangen en het concept volledig omarmen. Maar hoe desirable is 
vloeibaarheid nou echt? De mens wil immers vooruit bewegen en lijkt tegelijkertijd niet 
te ontkomen aan een eeuwige drang om de ongrijpbaarheid van vloeibaarheid te willen 
duiden en begrijpen. Iets wat mooi samenkomt in het werk van Inge van Genuchten. 
Haar werk is het enige waarin zichtbaar, en tegelijkertijd bijna onzichtbaar, een vloei-
stof beweegt. Met een precisie die berekenend en ongekend lijkt voor vloeistof, druipt 
een onbekend doorzichtig materiaal uit het plafond naar beneden in een klein gaatje 
in de vloer. Misschien is dit de gestroomlijnde en gecontroleerde vorm van vloeistof 
waarnaar de mens verlangt. Kan de mens het dan toch niet laten om grip te houden op 
vloeibaarheid? 
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Foto-installatie van Maya Rochat. Foto: Charlott Markus. 



Als instelling Abonnee, Vriend of 
Ambassadeur van Tubelight worden?

Abonnee
€ 50 per jaar

Vriend
€ 100 per jaar

Ambassadeur
vanaf € 250 per jaar

U kunt uw gratis lidmaatschap omzetten in een steunabonnement. U krijgt dan 
10% korting op een advertentie in het tijdschrift of online. 

Vrienden van Tubelight krijgen 20% korting op een 1/8 advertentie in een nummer 
naar keuze en worden vermeld op de website.

Ambassadeurs van Tubelight dragen bij aan de kwaliteit en maken bijzondere 
producties mogelijk, waaronder de Vrijplaats. Daarnaast gaan wij graag het 
gesprek met u aan om te kijken of er een inhoudelijke samenwerking mogelijk is. 

Ambassadeurs vermelden wij op de website en in het colofon van ieder nummer. 
Bovendien krijgt u jaarlijks één gratis 1/8 advertentie in een nummer naar keuze 
en mag u drie keer gratis een webadvertentie plaatsen.



Tubelight zoekt penningmeester

Stichting Tubelight zoekt een 'creatieve boekhouder' om het blad 
voort te sturen en op koers te houden met het verder uitwerken van 
bestaande en nieuwe financieringsmodellen. 

Heb je interesse om je aan te sluiten bij ons team of wil je meer 
weten? Mail dan naar info@tubelight.nl.




