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In deze tentoonstelling onderzoeken drie 
kunstenaars de betekenis van herhaling, 
waardering en toe-eigening. In zeven  
ka mers, ontworpen door architect Donna  
van Milligen Bielke, vertellen zij een ge-
laagd verhaal over de complexiteit van 
vriendschap, artistiek verwantschap en 
auto nomie daarbinnen. Reproductie en 
na bootsing vormen een belangrijke ma-
nier om te begrijpen, te waarderen en om 
hun eigen plek in de kunstgeschiedenis  
te duiden. 

||| - She spins the thread, she measures 
the thread, she cuts the thread geeft een 
inkijk in het gedeelde verleden van Mila 
Lanfermeijer, Ana Navas en Evelyn  
Taocheng Wang en hun toekomst waarin 
hun paden zich nog vaker zullen kruisen.

Een draad, onbeduidend, zacht, wordt  
ge   bruikt als metafoor voor menselijke 
sterfelijkheid. Het is afkomstig uit het  
Oud-Griekse verhaal van de Schikgodin 
nen  de Moiren, drie zussen, de dochters 
van de Nacht.

Klotho, de spinster, spint de levensdraad. 
Ze maakt belangrijke beslissingen, zoals 

wanneer een persoon geboren wordt, in 
wezen beslist zij over mensenlevens.  
Met deze macht is ze niet alleen in staat te 
bepalen wie er geboren wordt, maar ook 
wanneer stervelingen leven. 

Lachesis, de verdeelster, meet het levens-
draad. Vaak in het wit gekleed, meet zij 
de draden die Klotho om haar spil heeft 
gesponnen, en in sommige geschriften 
bepaalt zij het lot. 

Atropos, de onafwendbare, knipt het draad 
door. Ze bepaalt de mechaniek van het 
sterven en eindigt levens van stervelingen 
met het doorknippen van de levensdraad. 

Naast dat de drie kunstenaars allemaal 
draden verwerken in hun artistieke praktijk, 
richt de tentoonstelling zich meer op de 
lijn die de kunstenaars in vriendschap en 
artistiek verwantschap verbindt. De ten-
toonstelling is een gesprek, een tijdelijke 
knoop, in een lange lijn waarin de kunste-
naars beelden, brieven en reflecties delen 
die ze bewonderen of van streek brengt. 
Of gewoon onder het mom van: ‘ik kwam 
dit tegen en moest aan je denken.’

III – She spins the thread,  
she measures the thread, 
she cuts the thread
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Wij = Zij = Eén

Wat betekent het om  artistieke metgezel-
len te ontmoeten en gedeelde interesses 
en verschillen te ontdekken? Wat bete kent  
het om deze verschillen vervolgens te om-
armen? Vanuit het omarmen van el kaars 
praktijk is |||  She spins the thread, she  
measures the thread, she cuts the thread 
ontstaan. Net als bij stukjes van een leg -
-pu zzel vallen overeenkomsten en ver-
schillen binnen de praktijk van Mila Lan-
fermeijer, Ana Navas en Evelyn Taocheng 
Wang sa men, om zo tot een vollediger en 
diepzin niger beeld te komen. Door de sa-
menkomst van werken wordt er een rijker 
perspectief geboden, waar complexere 
waarnemingen worden gedeeld en kunnen 
ontstaan.

Zij, mijn collega: “Vanuit mijn werk zie ik 
hoe objecten een eigen genealogie heb-
ben en ik wrik graag aan deze stamboom. 
Wat zijn de mogelijke voorouders van een 
object en hoe echoën die door? Vaak is mijn  
aanpak letterlijk in de zin van historisch 
onderzoek, maar soms zijn de verbanden 
meer fictief. Voor mijn werkproces geldt 
een terugkerende metafoor van een onein-
dig domino-effect, waar object en inhoud 
elkaar constant in beweging houden.” 

Zij, mijn medestudent: “Een van de kern-

waardes in mijn werkproces is de over-
tuiging dat materiaal en techniek altijd 
een eigen entiteit zijn. Ik onderzoek hoe 
regels en gebruiksvoorwaarden die in het 
materiaal besloten liggen open gebro-
ken kunnen worden, zodat ik verder kan 
kijken dan de bruikbare toepassingen die 
het materiaal in eerste instantie dicteert. 
Iedere bewerking van een materiaal, of 
techniek is voor mij een poging om tot 
nieuwe artistieke uitkomsten te komen. 
Woorden als ‘vervlechten’ of ‘weven’ gaan 
over zoveel meer dan alleen het ambacht 
en kunnen reflecteren op sociale verhou-
dingen, manieren van kijken, gedragen, 
doen en maken.”

Zij, mijn vriendin: “Ik onderzoek hoe ver-
halen, talen en (collectieve) geschiedenis 
de identiteit van een persoon bepalen, 
ge combineerd met sociale achtergrond en 
klasse. Deze facetten van identiteit komen 
terug in mijn schilderijen, collages en 
teksten en ontplooien zich in het onbe-
wuste van mij en de toeschouwer. Bovenal 
bekijk ik de relatie tussen deze talen (ver-
baal en visueel) in relatie tot mijn eigen 
lichaam. Hoe verhoudt dit zich tot andere 
mensenlijven en objecten? Hierdoor poog 
ik stemmingen en emoties beter te begrij-
pen, te sturen en erop te reflecteren.”



De verbondenheid van Ana Navas, Mila 
Lanfermeijer en Evelyn Taocheng Wang 
leidt tot een huis waarin vriendschap, over-
eenkomsten en samenwerking een dak 
wordt geboden. Een onderkomen waarin 
ze anderen uitnodigen om hun wereld te 
betreden. De drie kunstenaars hebben zich 
met elkaar verbonden door inhoudelijke 
hoofdstukken te formuleren: Tracing;  
referenties, taal en onderzoek. Domes-
ticity; huiselijkheid, relaties en in ti miteit. 
Chapters; kamers, rituelen en overeen-
komende thema’s. Deze hoofdstukken  
zijn vertaald naar kamers waar je fysiek 
doorheen kunt lopen.

Tracing is voor architecten ook van essen-
tieel belang. Om te kunnen voortbouwen 
in een bestaande omgeving bestuderen 
architecten de geschiedenis van een plek 
en onderzoeken zij archetypes om te begrij-
pen hoe ruimtes werken. Om vervolgens een  
lichaam te geven aan de functies die wor-
den nagestreefd. Bijvoorbeeld: veiligheid, 
huiselijkheid, inclusiviteit of anonimiteit. 
Kijkend naar de context is het traceren van 
de kern en herkomst essentieel. Niets staat 
op zichzelf, alles borduurt op elkaar voort. 

Zo ook dit ontwerp. Het vertrekpunt is een 
archetypische villa uit de Neorenaissance 
van de Duitse architect Bernard Schreiber 
ge naamd ‘Villa Tasch’. Een architectuur 
waarin alle kamers te bereiken zijn vanuit 
de vestibule en de verschillende kamers 
onderling relaties aangaan via enfilades. 
Een opzet die passend is bij de verhoudin-
gen tussen de kunstenaars. Elk hoofdstuk 
van hen is vertaald naar een huiselijke 
ruimte waarin het artistiek onderzoek  
samenvalt met de functie en gebruiksvoor-
schriften van de kamer. Zo is het Mother 
hoofdstuk vertaald naar de vestibule, het  
hart van het huis. Een symmetrische ruimte 
waar men wordt verwelkomt en van waar-
uit alle andere ruimten bereikbaar zijn. De 
kamer Former zit op de plek van de salon, 
een representatieve ruimte waarin gesprek-
ken plaatsvinden en waar wordt gemijmerd. 
De Drawer, is vertaald naar het atelier 
waar, als een cabinet of curiosities, een 
verzameling van werken en gedachten bij 
elkaar komen. Volgens een zelfde logica 
vertaalt Finger zich naar de study, Inner 
naar de slaapkamer, Flatter (afkomstig 
van ‘flat fashion’) naar de dressing room 
en tenslotte de Career naar de eetkamer.  
Naast de minimale archetypische ruimte-
lijke kenmerken, zoals de proporties,  

Het archetype van een huis
  Donna van Milligen Bielke over de tentoonstellingsarchitectuur
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lambrisering, of symmetrie, is de onder-
linge relatie van de kamers essentieel in 
hun functie. De kamers zijn met een van-
zelfsprekende huiselijke logica aan elkaar 
verbonden, maar bieden ook verschillende 
uitvalswegen, om verhalen op een non- 
hiërarchische wijze te volgen. 

Op haar beurt vergroeit het huis met de 
context en nestelt zich in haar host, Nest. 
Het tentoonstellingsontwerp heeft een 
eigen verhaal, structuur en hiërarchie, 
maar gaat ook een directe relatie aan met 
de ruimtelijke structuur van het bestaande 
gebouw.
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Kunnen ruimtes ervaren worden op eenzelf - 
de manier als men gedachtes en stemmingen 
ervaart? Het ontwerp van de kamers is ook  
deels gebaseerd op een serie woordkunst-
werken van Evelyn Taocheng Wang die 
allemaal het achtervoegsel ‘-er’ hebben.
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Bij binnenkomst in de entree ben je als gast  
omringt door een serie basale, archetypische  
vormen die binnen de drie kunstenaars prak-
tijken veelvoorkomend zijn. De kunstwerken 
in de Moth-er kamer zijn onderhevig aan  
de principes van analyseren, deconstrueren 
en afzondering. Deze kamer toont doorlopen-
de series van de kunstenaars waaraan ze 
jaren werken.

MOTH-ER





Deze kamer is de salon, een ruimte vol met  
objecten die waardering tonen voor kunst-
historische refe ren ties. Het woord ‘former’ 
verwijst naar twee handelingen: enerzijds  
naar het nadenken over dat wat is geweest 
(‘former’ = ‘voormalig’). Anderzijds betekent 
‘form’ (Engels voor ‘vorm’) de wijze waar  op 
dingen gestalte en identiteit krij gen. Door 
het gebruik van toeëigening, leren door 
am bachten te herhalen, brengen de kunste-
naars in deze ruimte een eerbetoon aan de 
‘Klassiekers’, al zij het met een liefdevolle 
knipoog.

FORM-ER





Ook het woord ‘drawer’ kan dubbelzinnig 
worden opgevat. ‘Drawing’ impliceert een 
artistieke handeling. Het potlood of krijt over 
een vel papier laten gaan om tot beelden te  
komen. Alle drie de kunstenaars zijn begena-
digd tekenaars. De ‘Drawer’ verwijst ook naar 
een lade, een archief bedoeld als opslag, 
om dierbare spullen veilig in op te bergen. 
Deze kamer kan gezien worden als rolodex, 
een een non-hiërarchische ruimte waar het 
verhaal niet lineair uiteen gevouwen wordt.

DRAW-ER





De wijsvinger wijst aan, helpt je bij het vol  – 
gen van een regel in een boek, ze wordt in  
de lucht gestoken bij een vraag, maar ze  
kan ook druk  ken op een zere plek. Verschil-
lende doorgangen leiden de gasten naar de  
bibliotheek, een kamer waar zinnen en 
tekstensamenvloeien.Tekstflardentonen
overlappendeideeën,ofjuistconflicterende
gedachtes. In deze kamer steken de kunste-
naars hun hand in de lucht, met als doel 
de oorsprongen van teksten en artistieke 
statements te bevragen.

FING-ER





In de slaapkamer gaat het om volumes en 
sculpturen die ‘inpakken’. De objecten in 
deze ruimte zijn aangekleed, uitgedost, 
sloven zich uit. De donsjassen onderzoeken 
of een kledingstuk meer kan zijn dan 
alleen draagbaar kan, of ook kan worden 
beschouwd als sculptuur, omlijsting of 
beelddrager. Het hedendaags kledingstuk 
heeft bijna altijd een historische, of culturele 
traditie die in deze kamer wordt onderzocht.

INN-ER





De kleedkamer onderzoekt hoe kleding per-
sonageskanscheppenin(fictieve)verhalen.
Het is een intieme ruimte waarin identiteit 
wordt bepaald. Er worden kledingstukken 
getoond die de maakbaarheid van persoon-
lijkheid onderstrepen en ook in twijfel trekken. 
De kleedkamer is daarom een ruimte waar 
constant dialoog plaatsvindt tussen de twee-
dimensionale objecten en het (sculpturale)  
lichaam. Hier vertolken de kunstenaars beide 
rollen: de aankleder en de aangeklede.

FLATT-ER





Rustende lichamen van klei worden gedragen 
(‘to carry’) door geknoopte draden. Macramé  
is een techniek die erg populair was in de jaren  
zeventig als vrijetijdsbesteding. Ten einde van  
hetzelfde decennium zette de hype van ‘power 
dressing’ voet aan grond, een modetrend die 
ge richt was op het steunen en aanmoedigen 
van de zakenvrouw, vastbesloten om ‘het 
glazen plafond te doorbreken’ (‘career’). In  
de eetkamer worden deze werelden aan el - 
kaar gehaakt: macramé versus power dressing. 
De kunstenaars onderzoeken tevens welke 
am bachten er, historisch gezien, toe gedicht  
werden aan mannen en aan vrouwen en wel ke  
ambachten er vielen onder vrijetijdsbeste - 
ding of autonome kunst.

CARE-ER
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