Adam, Eve &
the Devil

Met speciaal
TEFAF programma

5.3—7.6.2015

De tentoonstelling is samengesteld
door Ardi Poels.

Februari 2015
Beste A.,

In de afgelopen tien jaar heb ik
geprobeerd te ontdekken hoe
technologische en sociaal-politieke
veranderingen van invloed zijn geweest
op – en de topografie hebben veranderd
van – de hedendaagse kunst. Naarmate
het tweede decennium van de 21e eeuw
vordert, wordt steeds duidelijker dat
niet één bepaalde stijl, technische be
nadering of esthetische benadering de
tijdgeest bepaalt of vertegenwoordigt.
Hedendaagse kunstenaars ontwikkelen
nieuwe strategieën waarmee ze zich
kunnen uitdrukken en de wereld een
zekere betekenis en elan kunnen geven.

Rodrigo Hernández, Intersection / Conversation (2013).

Ik hoop dat je het goed maakt. Sinds
onze laatste ontmoeting heb ik veel
nagedacht over Adam, Eve & the Devil
en ik zie een aantal patronen in het werk
van de betrokken kunstenaars. Ik dacht
dat je wel geïnteresseerd zou zijn in mijn
ideeën, dus ik zet ze in deze brief uiteen.

Charbel-joseph H. Boutros, Until Now Untitled (2014). Courtesy Grey
Noise Gallery, Dubai en Jacqueline Martins Gallery, Sao Paulo.

Adam, Eve & the Devil brengt een zinderend
commentaar op het tijdloze karakter van
de kunst. Uitgangspunt zijn twee laatmiddel
eeuwse getijdenboeken waarin, ondanks
het volgen van strakke schemata, de sierlijke persoonlijke hand van vaak onbekende
meesters zichtbaar is. De kunstenaars wisten
in stijl, een gecodeerde letter, een kleine
verandering in een patroon of sensitief
gebruik van materialen, kieren open te
wrikken naar nieuwe tijden. Werken van
hedendaagse kunstenaars weerspiegelen
deze getijdenboeken. Middeleeuwse
aureolen echoën in de performance van
William Hunt. Langzaam op de grond
vallende zweetdruppels in Oscar Santillan’s
A Hymn roepen Maria’s lijden in herinnering.
Kunstenaars zoeken een vergeten ziel, een
veilige haven, een nieuwe omgang met het
lichaam en de zintuigen. En daarmee
bewijzen ze het bestaan van een spirituele
lijn tussen de oude kunst en de kunst van nu.

Thomas Grünfeld, hortus conclusus (2005).

Thomas Grünfeld, 13. Station (2014).

Thomas Ruff, Neg◊artists06 (2014).
Courtesy Konrad Fischer Gallery, Düsseldorf.

Charbel-joseph H. Boutros, Vanitas Vanitatum Omnia Vanitas (2013).
Courtesy Grey Noise Gallery, Dubai en Jacqueline Martins Gallery, Sao Paulo.

David Claerbout, Breathing Bird (2012). Courtesy Micheline Szwajcer Gallery, Brussel.

Een van deze strategieën – duidelijk
te zien in het werk van een aantal
kunstenaars in deze tentoonstelling is het gebruik van gevonden voorwerpen.
Hoewel deze trend al heel vaak is
voorgekomen in de geschiedenis van
de kunst, heeft hij in dit tijdperk meer
betekenissen gekregen. De keuze om
niets toe te voegen aan de wereld van
voorwerpen, suggereert een reactie
op het feit dat we leven in een tijd van
overmatige productie en een overdaad
aan consumptieartikelen. Het gebruik
van kant-en-klare producten door deze
kunstenaars verschilt duidelijk van een
Duchampiaanse benadering en kenmerkt
zich niet langer door de inherente
kritiek die deze werkwijze eens kende.
Opmerkelijk is dat deze kunstenaars
hun gekozen voorwerpen onderwerpen
aan een soort denatureringsproces door
ze te veranderen (en soms zelfs kapot
te maken) van generieke consumptie
goederen in niet-functionele, maar
unieke voorwerpen van esthetische
waarde.

Carlo Mollino, Untitled (Bride) (1968 – 1973). Courtesy Museo Casa Mollino, Torino.

Wolfgang Laib, 3 Pollen Jars on a shelf (Löwenzahn, Kiefer, Moos)
(1982). Courtesy Konrad Fischer Gallery, Düsseldorf.

Christopher Orr, Untitled (2012). Courtesy Ibid Gallery.

Oscar Santillan, Afterword (2014 - 2015). Courtesy STUK, Leuven.
Jos de Gruyter en Harald Thys, Die aap van Bloemfontein (2014).
Courtesy Gallery Micheline Szwajcer, Brussel.

Deze aanpassing van alledaagse
voorwerpen, waardoor ze hun oor
spronkelijke doel kunnen overstijgen
en nieuwe metaforische levens kunnen
aannemen, wordt vaak bereikt met
minimale middelen. In sommige geval
len zijn de voorwerpen zelfs helemaal
weggelaten en bestaat het kunstwerk
uit de registratie van een kortstondige
actie of ontmoeting. Je zou deze
tendensen – en de soberheid van veel
van de resulterende kunstwerken –
als schatplichtig aan de concept art
van eind jaren zestig kunnen be
schouwen. Hoewel verscheidene
van deze kunstenaars sterk worden
beïnvloed door die generatie bespeur
ik hier een persoonlijk poëtisch kenmerk:
een ontroerende menselijkheid die
deze kunstenaars onderscheidt van hun
voorgangers wier werk vaak een nogal
steriel en klinisch karakter had. 

Anri Sala, Untitled (Croatia / Notocanthus Nasus)
(2014). Courtesy Hauser & Wirth, Zürich.

Getijdenboek van Jean Troussier, Heer van Gabetière, baljuw van Lamballe in Bretagne,
met 20 grote miniaturen van Conrad van Toul (Meester van de Münchener Gouden Legende)
en Jean Haincelin (Dunois Meester), ca. 1420.
István Csákány, Sudden Gust of Motivation (2012).
Courtesy Andrea Dénes en Árpád Balázs.

Astrid Mingels, Flash Crash (2014).

Dario D’Aronco, Screen (reversed
with blue correction) (2014).

Een andere opvallende trend in deze
tentoonstelling is die van kunstenaars
die – op zeer verschillende manieren zinspelen op het menselijk lichaam of in
sommige gevallen, de afwezigheid van
het menselijk lichaam. Ik denk dat deze
strategie kan worden beschouwd als
een (in sommige gevallen onbedoelde)
reactie op een fenomeen dat typerend
is voor de periode waarin wij leven:
het ongekende verlies van stoffelijkheid,
het verdwijnen van de tastbaarheid van
de realiteit. Verscheidene kunstwerken
in de tentoonstelling weerspiegelen
de manier waarop de beleefde
ervaring en masse wordt ingeruild voor
virtuele substituten. Het is misschien
onvermijdelijk dat deze tendens in de
tentoonstelling mij opvalt, omdat ik
mij daar de laatste tijd veel mee heb
beziggehouden. Steeds vaker bekruipt
mij een gevoel van benauwdheid als ik
nadenk over de invloed van interactieve
technologieën op de wijze waarop
ik – en mensen om mij heen – werk,
denk en leef. Ik ben mij bewust van de
voordelen die de digitale revolutie ons
heeft gebracht en ben allesbehalve een
technofoob. Toch ben ik ervan overtuigd
dat onze groeiende afhankelijkheid van
bepaalde manieren van communiceren
met de wereld ons uiteindelijk verder
uit elkaar drijft, waardoor we los komen
te staan van het fysieke karakter van
ons eigen lichaam en uiteindelijk van
de realiteit.

Anri Sala, Untitled (Mexico / Surinamische Aale) (2014).
Courtesy Hauser & Wirth, Zürich.

Oscar Santillan, Afterword (2014 - 2015). Courtesy STUK, Leuven.
Sofia Hultén, History in Imaginary Time (2012).
Courtesy Daniel Marzona Gallery, Berlijn.

Delamarre Getijdenboek van Troyes, met 15 grote
miniaturen door de meester van het St. George altaarstuk
uit het Kartuizerklooster Champmol, ca. 1450. Courtesy
Heribert Tenschert, Bibermühle, Ramsen, Zwitserland.

Oscar Santillan, A Hymn (2013). Courtesy STUK, Leuven.

Wij zijn getuige van de opkomst
van een nieuwe vorm van bewustzijn
die het opheffen van de scheiding
tussen het werkelijke en het virtuele
noodzakelijk maakt. Talloze denkers
hebben voorspeld dat dit onvermijdelijk
zou gebeuren in een wereld die wordt
geregeerd door technorationele logica.
Een van die denkers was Paul Virilio.
Eind vorige eeuw schreef hij over de
groeiende afhankelijkheid van wat hij
noemde ‘machines met blinde visie’. Dit
zou resulteren in een intense blindheid
die zich ongemerkt zou verspreiden
binnen de samenleving. Een nogal
pessimistische kijk op de ‘virtuele
multimediademocratie’, maar zijn
voorspelling is in zoverre juist geweest
dat de lichamelijke zintuigen inderdaad
worden veronachtzaamd, waardoor de
wijze waarop wij de wereld bewonen
en bewerken verandert. Ik geloof dat de
beeldende kunst in staat is om sommige
van deze ontwikkelingen te keren. In
aanraking komen met een kunstwerk en
ermee verbonden raken als met een idee
of een materiaal vereist immers vertraging
en het gebruik van gebieden van het
intellect die door het hedendaagse leven
in onbruik kunnen raken.

GETIJDENBOEKEN
	Getijdenboek van Jean Troussier, Heer
van Gabetière, baljuw van Lamballe in
Bretagne, met 19 grote miniaturen van
Conrad van Toul (Meester van de
Münchener Gouden Legende) en Jean
Haincelin (Dunois Meester), ca. 1420;
Delamarre Getijdenboek van Troyes,
met 15 grote miniaturen door de meester
van het St. George altaarstuk uit het
Kartuizerklooster Champmol, ca. 1450.
Courtesy Heribert Tenschert,
Bibermühle, Ramsen, Zwitserland.

William Hunt, Sub Optimal Expression Output Interface (2013). Foto: Şirin Şimşek.

Rodrigo Hernández, Maintenant (Salzburg Hauptbahnhof) (2012 ).

Een van de belangrijkste symptomen
van de toegenomen afhankelijkheid
van technologie, kenmerkend voor
de vorige eeuw, is een intensivering
van w
 etenschappelijk objectivisme.
Dit objectivisme is waarneembaar
in de manier waarop wetenschappelijke
en z ogenaamde logische methoden
voorrang krijgen boven geloof en
fantasierijke intuïtie, en voortdurend
worden gebruikt voor het verdedigen
en r ationaliseren van de systemen
en m
 echanismen die ons omringen
en voorschrijven hoe we moeten leven.
Desillusie is in deze omstandigheden
onontkoombaar, want creatieve intuïtie maakt de bevrijding van subjectief
denken mogelijk die voortkomt uit
de kern van ons geestelijk bestaan.
Door deze intuïtie te beperken,
verliezen wij het contact met de
essentie van ons leven.

Een getijdenboek, in de middeleeuwen
een handgeschreven manuscript, is een
eenvoudig gebedenboek met devotieteksten voor leken. De populaire literatuur
werd in de late Middeleeuwen gemaakt
voor vaak vrouwelijke leden van de vermogende adel. Ze bevatten een reeks
beelden om de lezer door de verschillende
delen van het boek te leiden. De productie
van de boeken was enorm kostbaar door
de dure materialen (goud en lapis lazuli)
en de intensieve arbeid van speciaal hiervoor getrainde schilders. In Parijs schilderde Conrad van Toul 19 van de rijk
gekleurde illustraties in het getijdenboek
van de Bretonse edelman Jean Troussier
die knielend voor de Maagd Maria wordt
afgebeeld. Het Delamarre getijdenboek
was bestemd voor gebruik in Troyes,
een regionaal centrum in de Champagne.
De anonieme kunstenaar liet zich inspireren
door de vroeg-Nederlandse schilderkunst
die op dat moment in Dijon in de mode was.

Charbel-joseph
H.Boutros
	Vanitas Vanitatum Omnia Vanitas (2013);
Until Now Untitled (2014); Inside
Sculpture (2011); Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu’ils font (2013).
Courtesy Grey Noise Gallery, Dubai en
Jacqueline Martins Gallery, Sao Paulo.
Charbel-joseph H. Boutros (1981) is
geboren in Libanon. Na zijn deelname in
2013 aan de Van Eyck Academie is hij nu
verbonden aan het Palais de Tokyo in Parijs
als artist in residence. Zijn werk is con
ceptueel met een vleugje romantiek en
melancholie. Zo zien we in Until Now
Untitled een paar zwarte, leren schoenen
van de kunstenaar staan. In de rechter
schoen ligt een thermometer – een
verwijzing naar de drager. Het is een klein
gebaar, maar het zet de toeschouwer aan
het denken. Is de schoen nog warm?
Waar is de kunstenaar nu? Juist omdat
het verwijst naar iets wat mist, roept het
vragen op. Hetzelfde geldt voor Inside
Sculpture. Boutros slikte een aspirine
die zijn bloed gedurende 4 uur verdunde
en waarmee hij een tijdelijke, inwendige
sculptuur maakte. Of voor het grote
marmeren blok dat Boutros dagenlang met
zich meezeulde en onzichtbare sporen van
zijn dagelijks leven draagt. Afwezig van de
plek van de tentoonstelling, stuurt de kunstenaar van ver weg intieme getuigenissen
van zijn bestaan en zijn werkelijkheid.

Stanley Brouwn
	
Portrait of a Week (2005). Courtesy
Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf.
Sinds eind jaren ‘60 houdt de Nederlandse
kunstenaar stanley brouwn zich bezig met
het overbruggen en opmeten van
afstanden. Hij verzamelde voetstappen
op lege papiervelletjes op straat of vroeg
voetgangers hem de weg te tekenen.
En hij maakte specifieke wandelingen,
waarin de stappen van de kunstenaar
gelden als maateenheid. Deze werken
visualiseren voor brouwn de begrippen
afstand en richting. Hij legt verhoudingen
tussen tijd, ruimte, afstand en richting met
precisie vast. Dit doet hij ook in Portrait of
a Week, dat in 8 verschillende kaartjes een
portret vormt van een bepaalde tijds
eenheid. Ook hier is het idee achter het
kunstwerk belangrijker dan zijn summiere
uitvoering. Door deze werkwijze wordt
brouwn tot de conceptuele kunstenaars
gerekend.

David claerbout
	
Breathing Bird (2012). Courtesy
Micheline Szwajcer Gallerie, Brussel.
Tijd is een belangrijk thema in het oeuvre
van de Belgische videokunstenaar David
Claerbout. In zijn videowerken vervloeien
de media van fotografie en film en worden
grenzen in tijd opgeheven. Claerbout voegt
bijna onmerkbaar beweging toe aan
statische, onbeweeglijke fotografische
beelden. In Breathing Bird is de ontmoeting
tussen twee vogels op twee kleine schermen te zien. Fysiek gescheiden door een
raam, spiegelt de ene vogel de andere en
ze staren naar elkaar. Welke vogel is binnen
gesloten en welke buiten? De enige beweging zijn de kleine waterdruppels van
de uitademing van de vogels waardoor zich
een ademwolk op het raam vormt. In dit
werk vangt Claerbout een korte moment
opname en rekt het uit tot een filmisch
beeld met een sculpturale uitstraling.

IstvÁn Csákány
	Sudden Gust of Motivation (2012);
Concrete Wreath (2013). Courtesy
Andrea Dénes en Árpád Balázs en
Gallerie Krinzinger, Wenen.
In zijn installaties concentreert Istvan
Csákány zich op de maatschappij en in
het bijzonder op arbeid. Zijn persoonlijke
ervaring met het leven van handarbeiders
en bouwvakkers verwerkt hij in zijn
sculpturen. Hij vergelijkt de figuur van de
arbeider in het pre-industriële tijdperk en
diens positie in de huidige maatschappij.
In Concrete Wreath worden de handen
ineen gehaakt en vormen ze samen een
betonnen rouwkrans. Hoe zijn de utopische
en modernistische idealen veranderd en
wanneer is dit gekanteld? En hoe verhoudt
de kunstenaar zich tot de huidige arbeider?
In het realistische werk Sudden Gust of
Motivation zien we de kunstenaar Csákány
zelf als arbeider, vlak na het moment
waarop zijn tuinstoel in elkaar is gestort.
Volhardend blijft hij zitten om niet te
hoeven toegeven aan de radicale
verandering.

Dario D’Aronco

Thomas Grünfeld

Rodrigo Hernández

William Hunt

Wolfgang Laib

Christopher Orr

	Surface for Five Female Voices (2014),
Screen (reversed with blue correction)
(2014).

	13. Station (2014);
hortus conclusus (2005).

	Diagram 2 (Reflection) (2013);
Maintenant (2013); Maintenant
(Salzburg Hauptbahnhof) (2012);
Intersection/ Conversation (2013);
Things are still moving (2015).

	Sub Optimal Expression
Output Interface (2013).

	3 Pollen Jars on a shelf (Löwenzahn,
Kiefer, Moos) (1982). Courtesy Konrad
Fischer Galerie, Düsseldorf.

	Untitled (2005), Untitled (2012).
Courtesy Ibid Gallery, Londen

Dario D’Aronco is een Italiaanse kunstenaar
die video- en geluidsinstallaties maakt.
Met minimale middelen creëert D’Aronco
een landschap van beeld en geluid. Zo
klinkt in zijn Surface for Five Female Voices
één onafgebroken noot, gezongen door
vijf vrouwenstemmen. Het geluid blijft
voortgaan en wordt eindeloos uitgestrekt
in de ruimte. Opeens vult het de hele
ruimte. Eenzelfde transformatie ondergaat
het blauwe beeld in Screen (reversed with
blue correction). Het beweegt van donker
naar licht en van licht naar donker.
Het abstracte beeld is een fragment
van de avondschemering in Maastricht.
D’Aronco spiegelde het fragment en
verbeeldt daarmee het proces van groei
en verval in de natuur.

Dominique
Gonzalez-Foerster
	
Old Dream (Small Edition) (2012).
Courtesy Esther Schipper Galerie,
Berlijn.
Dominique Gonzalez-Foerster maakte
in 2008 de installatie TH.2058 voor de
enorme Turbine Hall in het Tate Modern
in Londen. Verspreid door de ruimte
stonden gekleurde, metalen stapelbedden,
die de hal tot een soort bunker trans
formeerden. Samen met andere onderdelen suggereerden de bedden een
sciencefictionverhaal dat zich afspeelt
in het jaar 2058, waarin inwoners van
Londen tijdens een natuurramp moeten
bivakkeren. Gonzalez-Foerster maakte
in deze tentoonstellingsruimte de film
Noreturn (2009), waarin te zien is hoe
kinderen in schooluniformen de
schuilplaats daadwerkelijk bewonen.
De tekst Old Dream is ontleend aan de
begeleidende ondertiteling in deze film.

Thomas Grünfeld combineert
uiteenlopende materialen in zijn werk.
Vilt, opgezette dieren en nepogen wisselen
elkaar af. Onder de schijnbaar willekeurige
combinatie van oppervlakkige objecten
schuilt een diepere betekenis. Met
populaire voorwerpen en materialen
verwijst Grünfeld naar serieuze en
klassieke (kunst)historische thema’s.
De sculptuur 13. Station verwijst
bijvoorbeeld naar de kruisgang die
Christus aflegde. Deze weg is onder
verdeeld in 14 zogeheten ‘staties’, die
Grünfeld heeft verbeeld met 14 variaties
van ronde spiegels en leren kussens.
Nummer 13 toont een spiegel boven aan
de cirkel en doet denken aan een aureool.
De spiegel staat in het Christelijke geloof
ook voor Maria, moeder van Christus.
In het vilten ‘schilderij’ hortus conclusus
neemt Grünfeld het niet zo nauw met
de heilige maagd. Want de omsloten
tuin, die verwijst naar haar onbevlekte
ontvangenis, wordt hier door een touw
met een lusknoop toch binnen gedrongen.

Hernández maakt tekeningen, objecten
en sculpturen die soms samenkomen in
installaties en dan weer uiteenvallen.
De kunstenaar is geïnteresseerd in
‘tussensituaties’, de zeldzame momenten
van plotseling inzicht waardoor alles
opeens in een ander daglicht komt te
staan: het moment waarop een mens
een vorm wordt, of een vorm een mens.
In Diagram 2 (Reflection) gaat het om
een glazen deur die opengaat naar een
andere ruimte. Vanuit zulke betrekkelijk
eenvoudige onderwerpen onderzoekt
Hernández terugkerende thema’s in
zijn werk zoals het surrealisme. Zo is de
kleisculptuur Maintenant gebaseerd op
een schets uit een boek van de surrealist
René Magritte. Hernández’ installaties
zijn een poging om een ruimte voor
concentratie te creëren en alles een
moment in een ander daglicht te zetten.
Je kunt ze ook zien als visuele puzzels die
persoonlijke verhaallijnen uitstippelen.

Jos de Gruyter
en Harald Thys

Sofia Hultén

	Die aap van Bloemfontein (2014).
Courtesy Galerie Micheline Szwajcer,
Brussel.

	History in Imaginary Time (2012).
Courtesy Daniel Marzona Galerie,
Berlijn.

Jos de Gruyter & Harald Thys vormen
sinds eind jaren 1980 een kunstenaarsduo
en werken in Brussel. Hun foto’s, teke
ningen, objecten en video’s zijn komische,
inktzwarte portretten van de menselijke
gesteldheid. Het werk is volkomen
uitdrukkingsloos en tegelijkertijd
humoristisch en oppervlakkig. Deze
banaliteit kenmerkt ook het videowerk
Die aap van Bloemfontein. Een com
puterstem vertelt in het Zuid-Afrikaans
een verhaal over Jaap de kip, die ook een
aap was en een computer had, die eigenlijk
een grasmaaier was. De onverschilligheid
waarmee het verhaal wordt gebracht,
wordt versterkt door de groep statische
figuren in beeld.

Sofia Hultén gebruikt alledaagse
materialen voor haar werk. Objecten
als gereedschapskisten, een gitaar,
ladekasten, hekwerken en tennisschoenen
liggen ten grondslag aan haar sculpturen,
video’s en fotografie. Ze zijn het startpunt
voor verkenningen van een reconstructie
van deze materialen. Ze onderzoekt niet
alleen de functie van het object, maar ook
de mogelijke en persoonlijke geschiedenis
ervan. Ze plaatst een aantal hekwerken
op hun kant en hangt hier tennisballen
en sweaters aan op. Zo creëert Hultén
in History in Imaginary Time een
gebeurtenis in een denkbeeldige tijd.

In een tuigje bungelt de
performancekunstenaar William Hunt in
een levensgroot mobiel aan het plafond
van een galerie. Om hem heen hangen
potten verf en onderdelen van een
drumstel. Terwijl ze samen ronddraaien,
vormt zich een kunstwerk van verf en
zand op de grond en klinkt er gezang,
dat versterkt wordt door kleine explosies
op de bekkens. Hunt maakt het zichzelf
niet gemakkelijk tijdens zijn muziekperfor
mances als Sub Optimal Expression Output
Interface. Door zichzelf bepaalde condities
op te leggen, wordt hij beperkt in het
spelen van een gitaar of piano en moet
hij acrobatische toeren uithalen om muziek
te maken. Soms zijn de handelingen
ondraaglijk om te zien. Met opzet creëert
hij een spanning tussen het publiek en
zichzelf en onderzoekt zo de verschillende
emoties die zijn performance oproept.

Wolfgang Laib is een Duits conceptueel
kunstenaar, die met natuurlijke materialen
als rijst, bijenwas, melk en stuifmeel werkt.
In de potten in 3 Pollen Jars on Shelf
verzamelde Laib het stuifmeel van
paardenbloem, den en mos. In zijn
kwetsbaarheid heeft Laibs werk iets
tijdloos en eeuwigs. Het verwijst naar
de schoonheid en kostbaarheid van dingen
die er gewoon zijn en tegelijkertijd naar
primaire en simpele levensbehoeften.
Laib leidt een teruggetrokken leven in
het zuiden van Duitsland, waar hij veel
tijd in de natuur doorbrengt om stuifmeel
te verzamelen en de bloei van verschillende
planten en bomen te volgen.

Astrid Mingels
Flash Crash (2014).

Alicja Kwade
	Ein Tag in 7 Minuten und 23 Sekunden
(2006); 7x Dionysus Offers (2013);
412 leere Liter bis zum Anfang (2008);
Reise Ohne Ankunft (Rennrad) (2012);
Kaminuhr (2014); Nissan (Parallelwelt
(I + II) (2009). Courtesy Johann König,
Berlijn, privéverzameling en Sammlung
Philara, Düsseldorf.
De Poolse kunstenaar Alicja Kwade wil
de structuur van de werkelijkheid ontleden.
Nieuwsgierig onderzoekt ze de mogelijk
heden van alledaagse materialen zoals
klokken, kleine porseleinen figuurtjes
of verpulverde champagneflessen en
maakt er krachtige, symbolische beelden
van. Kwade stelt daarbij allerlei vragen.
Waarom is goud zo waardevol? In haar
sculptuur 7x Dionysus Offers buigen 7
porseleinen beeldjes van drinkende
vrouwen zich over dit edel metaal.
Kwade maakt vaker gebruik van herhaling
en spiegeling in haar werk, waarmee
ze de fysieke en mentale waarneming
van de toeschouwer bespeelt. Nissan
(Parrallelwelt 1 +2) toont twee Nissan
auto’s als een gespiegeld beeld, met
dezelfde grote kras in de lak. Kwade
speelt ook met tijd en verdraait het,
zoals in haar videowerk Ein Tag in 7
Minuten und 23 Sekunden. Aan de hand
van 24 korte filmscènes van klokken en
horloges toont de film het verloop van
één dag in 7 minuut 23.

In haar kunst onderzoekt Astrid Mingels
de waarde van materiële en immateriële
zaken. Flash Crash bestaat uit een
opgepoetste nautilusschelp waaruit een
opgewonden Amerikaanse verslaggeefster
klinkt. De schelp, die vaak wordt afgebeeld
in de weelderige stillevens uit de Gouden
Eeuw, is een symbool voor voorspoed en
welvaart. Maar hier is de boodschap er
een van verval. De vrouwenstem doet
verslag van de paniek die uitbreekt nadat
de Amerikaanse effectenbeurs in 2010
tot historisch laag niveau is gekelderd
en daarmee de crisis heeft ingeluid.

Carlo Mollino
Untitled (Bride) (1968-73).
Courtesy Museo Casa Mollino Turijn.
Carlo Mollino was een Italiaans architect
en ontwerper met een grote liefde
voor skiën, autoracen en vrouwen.
In zijn afgelegen huis in de bergen boven
Turijn, begon hij een serie van intieme
polaroidfoto´s van portretten van
vrouwelijke modellen. Mollino regisseerde
de dames zorgvuldig en voorzag ze van
outfits. Soms zijn de polaroids knap en
onopvallend bewerkt. Het bestaan van
de foto’s is tot aan Mollino’s dood in 1973
geheim gebleven. Het werk is postuum
ontdekt en uitgegeven in 1985.

Christophers Orr’s donkere olieverf
schilderijen lijken in eerste oogopslag
uit een andere tijd te komen. Ze zijn ge
schilderd in een aards palet van bruine,
rode en oker kleuren en tonen visioenen
van nevelige landschappen en figuren uit
het verleden. De hoofdpersonen kijken
vaak van de toeschouwer weg, zoals ook
in Untitled (2005). Op de zwevende, licht
gevende driehoek na, lijkt het tafereel meer
op een werk uit de 19e-eeuwse Romantiek
dan een hedendaags schilderij. In zijn
recentere werk richt de Schotse schilder
zich op symbolische voorstellingen met
personages die compleet in beslag worden
genomen door onduidelijke handelingen.
De karakters, scènes en objecten zoals
het meisje in de roze jurk in Untitled (2012)
haalt Orr uit zijn verzameling van wetenschappelijke en historische tijdschriften.

Thomas Ruff
	
	
neg◊nus (2014), neg◊artists (2014).
Courtesy Konrad Fischer Galerie,
Düsseldorf.

De Duitse fotograaf Thomas Ruff werd
eind jaren tachtig bekend met monumen
tale portretten van vrienden en familieleden die frontaal en uitdrukkingsloos in
de lens kijken. Sindsdien onderzoekt Ruff
de aard en betekenis van het medium
fotografie. Hiervoor gebruikt hij een
scala aan analoge en digitale technieken
en computer-gegenereerde fotografie
samen met foto’s uit kranten en van het
internet. In zijn nieuwste series neg◊nus
en neg◊artists experimenteert Ruff met
negatieven. Neg◊nus is gebaseerd op
een serie naaktstudies die hij begin 2000
maakte. De fotoprints van naakte vrouwen
worden dramatische, contrastrijke
portretten. Ze krijgen een soort sculpturale
dimensies met een wit marmeren huid.
Neg◊artists baseerde Ruff op 19e-eeuwse
foto’s van kunstenaars in hun ateliers.

Stéphanie Saadé

Oscar Santillan

	Thin Ice (2015); Accelerated Time (2015);
Faux-Jumeaux (2014); Re-Enactment LB/
Chandelier with Plum Blossom Energy
Saving Lamp (2012/2014). Courtesy
Galerie Akinci, Amsterdam.

	A Hymn (2013); Afterword (2014 - 2015);
Wealth of Nations (1947-2014). Courtesy
STUK, Leuven en Courtesy Zsa-Zsa
Eyck, Amsterdam.

Anri Sala
	Untitled (Mexico / Surinamische Aale)
(2014); (Croatia / Notocanthus Nasus)
(2014); (Ginnonoto, Carapo / Chile, Italy)
(2014). Courtesy Hauser & Wirth, Zürich.
De Albanees-Franse kunstenaar Anri Sala
maakt werken die zijn geworteld in de
politieke en sociale context. Hij maakt
rijke, meerduidige werken met een sobere
beeldtaal. In een serie recente tekeningen
bewerkt en manipuleert Sala landkaarten.
Met de hand vertekent en vervormt hij de
landmassa’s van onder andere Chili, Italië
en Kroatië, net zolang totdat ze dezelfde
vorm hebben gekregen als de biologische
vissensoort daarnaast. Op deze historische
18e-eeuwse prenten werden diersoorten
ook vervormd om binnen het kader te
kunnen passen. Samengebracht in de lijst,
kijken we naar natuur en geografie die
worden beïnvloed en gedomineerd door
cultuur. Hiermee verwijst Sala naar de
geopolitiek: het streven om politieke
doelen te bereiken op basis van
geografisch gefundeerde argumenten.
Sala staat bekend om zijn videokunst
en heeft wereldwijd exposities. Hij
vertegenwoordigde Frankrijk op de
Venetië Biënnale 2013 en won eind 2014
de prestigieuze Europese kunstprijs
The Vincent Award.

Rodrigo Hernández, Diagram 2 (Reflection) (2013)

In A Hymn zien we een meisje onder
begeleiding van een drummer dansen,
totdat ze in trance raakt en even later niet
meer kan. Ze staat stil en op elke vallende
druppel zweet klinkt een tromslag.
Als duidelijk wordt dat ze in een kerk
staat, krijgt de dans ineens rituele lading.
Oscar Santillan brengt in dit videowerk
de werelden van de katholieke kerk en
de pop- en sportcultuur op eenvoudige,
maar treffende manier samen. In zijn
video-installaties zoekt Santillan naar
verbindingen en ontmoetingen tussen
tradities, culturen en stromingen die in
het gangbare leven ver van elkaar
verwijderd zijn.

Gregor Schneider
	Hannelore Reuen (Alte Hausschlampe),
Rheydt (2001). Courtesy Konrad Fischer
Galerie, Düsseldorf.
De Duitse kunstenaar Gregor Schneider
heeft een ongebruikelijk en raadselachtig
oeuvre. Sinds 1985 bouwt en verbouwt hij
op een obsessieve manier zijn huis Haus ur
in zijn woonplaats Rheydt in Duitsland. Het
is een desoriënterende, ruimtelijke puzzel
van geheime kamers en gangen. Schneider
verwijst hiermee naar het menselijk
onderbewustzijn, dat ondoorgrondelijk is.
Fragmenten uit dit huis reconstrueert
Schneider in tentoonstellingen. Hier
hoort ook Hannelore Reuen bij, het
fictieve personage dat samen met
Schneider in het huis woont. Roerloos
ligt de ‘Alte Hausschlampe’- de oude
huishoer - in een hoekje op de grond met
het gezicht naar beneden. Een uitgeleefde
en geplette droom. Ze was ook onderdeel
van zijn installatie Totes Haus ur in het
Duitse Paviljoen op de Venetië Biënnale
in 2001, waarvoor Schneider de Gouden
Leeuw won.

Ik ben ervan overtuigd dat de verheven
momenten die wij nu en dan ervaren
bij het zien van kunst kunnen fungeren
als tegengif voor deze geestdodende
ontwikkeling. Binnen kunst blijven
namelijk uiteenlopende impulsen
en stromingen voortbestaan die zich
verzetten tegen de overmacht van een
uitsluitend rationeel en dof wereldbeeld.
Het is geen cliché dat de kunstenaar
de wereld echt helpt door mystieke
waarheden te onthullen (om Naumans
iconische kunstwerk te citeren) en
de deuren naar nieuwe vooruitzichten
te openen. In het werk van een aantal
kunstenaars in de tentoonstelling
van Marres is een multidisciplinaire
toepassing zichtbaar die bespiegelingen
oproept over werelden voorbij de
grenzen van de vertrouwde materiële
wereld en zelfs voorbij de grenzen
van wat kan worden beschouwd als
de werkelijke/rationele wereld!

Rodrigo Hernández, Things are still moving (2015).

Het werk Thin Ice is als een kinderdroom:
onverwachts vind je een diamant op de
grond. Maar in dit geval zit het steentje
vast in de vloer en vormt het een vreemde
combinatie – het duurste natuurgoed
verzonken in de vloer waar iedereen
met zijn schoenen overheen loopt.
De kunstenaar Stephanie Saadé zoekt
naar spanningen die materialen een
nieuwe betekenis geven. Bijvoorbeeld
door de schakels van een ketting met
goud te lijmen in Solid Gold, een slappe,
echte roos naast een stralende kunstroos
te zetten in Faux-Jumeaux of kostbaar
porselein in stukken te tonen in
Accelerated Time. Sommige van haar wer
ken maken ook geschiedenis en collectieve
herinnering zichtbaar. Zo verwijst ze in
Re-enactment LB /Chandelier naar het
contrast tussen de goedkope en snelle
hedendaagse cultuur en de rijkdom en
tradities van weleer.

Alicja Kwade, Nissan (Parallelwelt (I+II) (2009). Courtesy privécollectie.
Thomas Ruff, Neg◊artists01 (2014). Courtesy Konrad Fischer Gallery, Düsseldorf.

Alicja Kwade, Nissan (Parallelwelt (I+II) (2009).
Courtesy privécollectie.

De suggestie dat er een vierde nietwaarneembare dimensie bestaat, werd
onder andere gedaan door de Russische
mystiek-wiskundige P.D. Ouspensky.
Hij leverde een grote bijdrage aan
20e-eeuwse ideeën en anticipeerde
op veel belangrijke filosofische,
psychologische en religieuze vragen.
In het begin van de 20e eeuw waren
kunstenaars ook zeer enthousiast over
het idee van een vierde dimensie.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling
ben ik me gaan afvragen of dit misschien
opnieuw een aandachtspunt is voor
culturele producenten.

Oscar Santillan, Wealth of Nations (1947-2014). Courtesy Zsa-Zsa Eyck, Amsterdam.

In sommige kunstwerken in deze
tentoonstelling zie ik de zoektocht
naar de verborgen krachten van de
menselijke geest en een poging tot
het vinden van alternatieve manieren
om toegang te krijgen tot verborgen
kennis. Ook worden in de tentoonstelling
kunstwerken getoond waarbij alchemie,
energie-uitwisseling en misschien
zelfs magie een cruciale rol spelen.
Dit grijpt terug naar de vele theorieën
over het bestaan van een vierde
dimensie die exact een eeuw
geleden werden gepresenteerd.

Rodrigo Hernández, Maintenant (2013)

Deze tentoonstelling is een ontmoe
tingsplaats waar de bezoeker zowel
lichamelijk als geestelijk wordt gesti
muleerd. Behalve als een plek van
mogelijkheden waar bezoekers
wakker worden geschud, kun je
de tentoonstelling ook zien als een
toevluchtsoord en een ruimte voor
bezinning. De tentoonstelling ademt
een zekere religiositeit. Dit wordt
uiteraard benadrukt door het
onderwerp en de titel, maar nog
meer door de aanwezigheid van
de twee middeleeuwse miniaturen
van onbekende kunstenaars. Deze
antiquarische objecten maken de
tijd zelf tot onderdeel van de sfeer
van de tentoonstelling.

Oscar Santillan, Afterword (2014 - 2015). Courtesy STUK, Leuven.

Getijdenboek van Jean Troussier, Heer van Gabetière, baljuw van Lamballe in Bretagne,
met 20 grote miniaturen van Conrad van Toul (Meester van de Münchener Gouden
Legende) en Jean Haincelin (Dunois Meester), ca. 1420.

Alicja Kwade, Nissan (Parallelwelt (I+II) (2009).
Courtesy privécollectie.

Uiteindelijk brengt Adam, Eve and the
Devil de overtuiging dat het oneindig
veel nuttiger zou zijn om culturele 
productie, wetenschappelijk experiment
en filosofisch onderzoek te beschouwen
als aanvullende manieren van begrijpen
in plaats van ze tegenover elkaar te
plaatsen.

Anri Sala, Untitled (Ginnonoto, Carapo / Chile, Italy) (2014).
Courtesy Hauser & Wirth, Zürich.
Stéphanie Saadé, Accelerated Time (2015)

Dominique Gonzalez-Foerster, Old Dream (Small Edition) (2012).
Courtesy Esther Schipper Gallery, Berlijn.
Getijdenboek van Jean Troussier, Heer van Gabetière, baljuw van Lamballe in Bretagne,
met 20 grote miniaturen van Conrad van Toul (Meester van de Münchener Gouden
Legende) en Jean Haincelin (Dunois Meester), ca. 1420.

De miniaturen getuigen van de wonder
baarlijke standvastigheid van objecten,
maar ook van de blijvende behoefte
aan transcendentie. Tegenwoordig is
deze behoefte zichtbaar in de praktijken
van kunstenaars die via alle media de
dialogen van wetenschap en psychologie
bezielen met spirituele overtuigingen.
Behoeften die eens werden bevredigd
binnen de wereld van religie zijn bevrijd
van hun strikt theologische grenzen
en worden nu regelmatig aangetroffen
binnen het gebied van culturele
productie. Ik ben ervan overtuigd dat
kunst duidelijk verschilt van – en niet
kan dienen als substituut voor – religie,
maar de vele overlappingen tonen aan
dat beide voortkomen uit dezelfde
sfeer en in staat zijn om vergelijkbare
behoeften te bevredigen. Joseph Kosuth
vat het als volgt samen: “Kunst gaat
vanzelfsprekend om met de stand van
zaken ‘buiten de grenzen van de fysica’,
terwijl filosofie altijd verklaringen
heeft moeten geven.”

Stéphanie Saadé, Faux-Jumeaux (2014)

Alicja Kwade, 412 leere Liter bis zum Anfang (2013). Courtesy Johann König, Berlijn.

Stéphanie Saadé, Re-Enactment LB / Chandelier with Plum Blossom Energy
Saving Lamp (2012/2014). Courtesy Gallerie AKINCI, Amsterdam.

Oscar Santillan, Afterword (2014-2015),
Courtesy STUK, Leuven.

Ik kijk ernaar uit dit gesprek met je
voort te zetten.

Getijdenboek van Jean Troussier, Heer van
Gabetière, baljuw van Lamballe in Bretagne,
met 20 grote miniaturen van Conrad van Toul
(Meester van de Münchener Gouden Legende)
en Jean Haincelin (Dunois Meester), ca. 1420.

In de tentoonstelling die jij hebt bedacht
en ontwikkeld, kan de bezoeker even
vluchten uit het desoriënterende en
onzekere heden waarin wij leven,
waarin authenticiteit, kwaliteit en zelfs
betekenis volledig ontregeld zijn. Het
vermogen van kunst om hoop en geloof
te bieden, om opnieuw te betoveren, is
volstrekt uniek. Kunst kan licht brengen
in de schemerige kamer van het leven.

Met warme groet,

Pádraic E. Moore

Marres ontvangt structurele steun van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de Gemeente
Maastricht en de Provincie Limburg.

	13 — 22 maart 2015
during tefaf programma in marres
Publieksprogramma met films, lezingen/presen
taties en workshops. Gratis entree op vertoon
van een kaartje voor de tentoonstelling Adam,
Eve & the Devil. Elke dag open 12 – 19u.

	Woensdag 18 maart 18 – 19u

Presentatie door Ige Verslype, restaurateur van het
Rijksmuseum Amsterdam over het magnifieke blauw
van Johannes Vermeer. Voertaal: Nederlands.

Donderdag 19 maart 18 – 19u

Lezing door Francesco Stocchi, Museum Boijmans
Van Beuningen over zijn voorkeur voor beelden ten
opzichte van taal in kunstkritiek. Voertaal: Engels.

Lezing door Timotheus Vermeulen over
Metamodernisme. Voertaal: Engels.

	Zondag 15 maart –
in de middag

Films van Jos de Gruyter en Harald Thys, met
een introductie van Ardi Poels. Voertaal: Engels.

Workshop Pigmenten: verf maken en schilderen.
Reserveer vóór 13 maart: renee.roukens@marres.org

	Maandag 16 maart 18 – 19u
Lezing door Heribert Tenschert/Antiquariat
Bibermühle over middeleeuwse miniaturen.
Voertaal: Duits.

	Dinsdag 17 maart 18 – 19.45u
Film: Ingmar Bergman, The Magician (1958).
Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld.

	Vrijdag 20 maart 18 – 19u

	Zaterdag 21 maart 18 – 19u
Lezing over spiritualiteit in de kunst,
door Pádraic E. Moore. Voertaal: Engels.

	Zondag 22 maart 20:30u

(suggestie: 60 Minute Dinner om 19u). Film: Charlie
Kaufman, Synecdoche, New York (New York 2008).
Engels gesproken, Nederlands ondertiteld. LET OP!
De film wordt vertoond in Cinema Lumière,
Bogaardenstraat 40b (vlakbij Marres).

Marres, Huis voor Hedendaagse
Cultuur, ligt in het hart van de oude
stad Maastricht. In Marres wordt met
beeldend kunstenaars, muzikanten,
vormgevers, koks en parfumeurs een
nieuw vocabulaire voor de zintuigen
ontwikkelt. Behalve een dynamisch
programma met tentoonstellingen,
presentaties en performances, heeft
Marres ook een prachtige tuin en een
geweldig restaurant.

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
+31(0)43 3270 207
info@marres.org
www.marres.org

 oor meer informatie, zie www.marres.org.
V
Volg onze Facebookpagina voor updates.

	Zaterdag 14 maart 18 – 19u

Colofon:
Beeld: Met dank aan de kunstenaars,
verzamelaars en galeries
Grafisch ontwerp: Vandejong /
Roos Haasjes
Essay: Padraic Moore
Overige teksten: Elvie Casteleijn

Presentatie door Mihnea Mircan, directeur van Extra
City Antwerpen, over zijn recente tentoonstelling
Allegory of the Cave Painting. Voertaal: Engels.

Marres
Huis voor Hedendaagse Cultuur

	Vrijdag 13 maart 18 – 19u

Redactie: Valentijn Byvanck,
Yvonne Grootenboer,
Margot Krijnen, Ardi Poels
Vertaling: Language Unlimited (essay),
Jason Coburn (teksten)
Drukwerk: Lecturis

Elke dag: 60 Minute Dinner
Ervaar de unieke atmosfeer van het
veelgeprezen restaurant van Marres:
Marres Kitchen. Geniet van een tweegangen
diner (inclusief twee drankjes) voor slechts
€30,- p.p. Goed te combineren met het
publieksprogramma en ideaal voor drukke
TEFAF professionals. Reserveren sterk
aanbevolen: chandra.merx@marres.org

