Intimacy
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Chambres
d’Amis
27.6 — 19.7.2015

Intimiteit is een door het lichaam gesignaleerde
spirituele conditie. We vinden intimiteit in lichamelijke
geborgenheid, in gedeelde geheimen en zachte
aanrakingen, in liefde en seks, in het geluk
dat ontstaat wanneer we ons innerlijk leven naar de
oppervlakte mogen brengen. We ervaren intimiteit ook
in negatieve zin, als we per ongeluk inbreken in een
situatie of een gesprek dat niet voor ons is bedoeld.
In de kunst, waar onvolkomen schoonheden en
schurende verhoudingen worden blootgelegd, is
intimiteit een veelvoorkomend thema. Vaak wordt
ze gedragen door iets anders: een beeld, een brief,
een souvenir, een kamer, die als substituten voor
de fysieke nabijheid en aanraking van de ander de
intieme ruimte voelbaar maken.
Voor de tentoonstelling Intimacy vroeg Marres Amie
Dicke, Emily Jacir, Birthe Leemeijer, Keetje Mans,
Nishiko, Petra Stavast, Sanne Vaassen en Roy
Villevoye die intieme ruimte te verkennen, deels in
Marres zelf en deels in zes woonhuizen in Maastricht.
De beweging buiten de muren van Marres is een
hommage aan de vorig jaar overleden eigenzinnige
tentoonstellingsmaker Jan Hoet, die met zijn
befaamd geworden Chambres d’ Amis in 1986 het
voorbeeld stelde voor intieme tentoonstellings
plekken buiten het museum. Net als Hoet wenst ook
Marres de persoonlijke uitdrukking van de kunste
naars te verbinden met de intieme huiskamers en
verhalen van de Maastrichtenaren.
De woonhuizen zijn vier weekends geopend met
ingang van het laatste weekend van juni. De daar
getoonde werken fungeren als pendant voor de
kunstwerken in Marres. Na het laatste weekend van
openstelling van de woonhuizen verhuist een deel
van het werk naar Marres.
Intimacy wordt georganiseerd in het kader van een meerjarig programma van Marres over de
zintuigen. In dit programma worden geestelijke condities onderzocht die we ons lichamelijk
gewaar worden, zoals hallucinatie, depressie, angst, verliefdheid, herinnering.
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Keetje Mans
Some things Whirr, 2015,
verschillende media
Ik kijk graag naar de wereld vanuit het
raam in mijn atelier, al is de wereld er niet
echt, of komt hij niet binnen. Het raam
wordt omgeven door knipsels, verzame
lingen van foto’s van patronen, stoffen en
ornamenten, uit mijn persoonlijke col
lectie, uit boeken gescheurd, van internet
geplukt en door de jaren heen verzameld.
Ze zijn samengevoegd op deze wand,
totdat ik alleen nog maar een patroon
zie van associatieve kampvuur-romantiek,
punky zwarte letters, een samenraapsel
van juvenalia uit een tienerkamer en ijs
bergen op de Noordpool met een spinrag
van woorden over alle foto’s heen: A Whirr
of thoughts/ patterns and colours.

In mijn schilderijen hou ik ervan om
met huiselijke symbolen en onderwerpen
te werken waarmee ik een persoonlijke
wereld kan bouwen. Je kunt mijn schilde
rijen als interieurs zien waarin ik naar
logica zoek in het irrationele. Ik hou
van de spanning in beelden wanneer
de dingen lijken te vervagen, figuren en
meubels vervormen tot abstracte gebaren
en uitwisselingen plaatsvinden in door
schijnende omgevingen. Textielachtige
werken fungeren als geabstraheerde
autobiografische codes uit mijn jeugd.
Ik begin meestal met een gevoel in plaats
van een verhaal. Ik kijk naar kleur,
silhouetten en patronen. Decoratieve en
toch functionele bekledingen verankeren
de figuren in een andere wereld.
Tijdens de Chambres d’Amis weekends tussen 27 juni
en 19 juli is werk van Keetje Mans ook te zien in een
woonhuis, annex salond des arts, op het Keizer
Karelplein 18.

Keetje Mans, Wishes, 2012

W ishes, 2012, olieverf op linnen,
200x140cm
Spread, 2015, olieverf op linnen,
200x300cm
Spread (Black), 2015, olieverf op
linnen, 200x300cm

Petra Stavast, October 2012

Keetje Mans, Black Dots, 2013

D aughter, 2015,
print bewerkt met schuurpapier
Family, 2015,
print bewerkt met schuurpapier

Amie Dicke, Soft Shoulder, 2013

Ik probeer me te verhouden tot een
weerbarstige wereld vol gebruikte
objecten, alledaagse materialen, verlei
delijke beelden uit de media en mode
en bestaande interieurs. Ze zijn stille
getuigen van situaties die ik zelf niet
meer kan terughalen of niet heb mee
gemaakt, maar waar ik me wel onderdeel
van voel. Soms ga ik deze getuigen te
lijf met een chirurgenmesje of schuur
papier en dan weer gebruik ik inkt,
Tipp-ex of tape. Door te schuren, te
snijden of een laag plastic over een
interieur heen te leggen, vervaagt het
beeld. Dit geeft ruimte voor de ver
beelding en eigen herinneringen. Zo
biedt een portret van een zittende
man waarvan de herkenbaarheid door
schuurpapier is uitgewist ruimte om
toe te voegen en verder te kijken.
Voor deze tentoonstelling heb ik onder
meer een hoek van een kast, een zeepje
en een paar foto’s uit een woonhuis op
de Pieterstraat verwijderd. De foto’s
heb ik gekozen als basis voor nieuwe
werken. Ik heb niet toegevoegd aan
het huis, maar een substraat genomen
en in Marres tentoongesteld.
Tijdens de Chambres d’Amis weekends tussen 27 juni
en 19 juli is werk van Amie Dicke ook te zien in het
huis op de Sint Pieterstraat 74.

Amie Dicke, Mine, 2013, foto: Sander Tiedema
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Amie Dicke

Birthe Leemeijer, Ik laat u het mooiste zien dat ik ken (1),
1997, detail video

Sanne Vaassen, Invisible Present, 2015

I k laat u het mooiste zien
dat ik ken, 1998, video
In 1998 was ik een van de zeven kunste
naars die in Middelburg een werk
toonde in het televisieprogramma
Avro’s Kunstblik, gepresenteerd door
Liesbeth Brandt Corstius en Angela
Groothuizen. Het publiek dat live bij
de uitzending aanwezig was kon een
stem uitbrengen op het kunstwerk dat
ze graag zouden willen hebben. Een
van hen maakte kans om het werk
van hun keuze te winnen. Mijn werk
bestond uit een bordje waarop stond:
‘Ik laat u het mooiste zien dat ik ken.’
Het videofragment toont de winnares
Joke Weber.

I k laat u het mooiste zien
dat ik ken, 2008, audio met
Engelse ondertiteling
In 2008 nodigde de toenmalige directeur
van het Zeeuws Museum, Valentijn
Byvanck, me uit voor een tentoon
stelling. Ik wilde de werken laten zien
die ik had gemaakt in de periode dat
ik in Zeeland woonde (1993–2000).
Omdat daar geen fysieke sporen meer
van waren vroeg ik hem de getuigen
van het werk te interviewen en hen te
vragen of het werk nog bestond. Een
van de getuigen die hij interviewde
was Joke Weber, de winnares van
Avro’s Kunstblik. Ze vertelt in het inter
view dat ze in de tussenliggende jaren
contact heeft gehouden met mij, en
dat de hele gebeurtenis haar nog steeds
bezighoudt. Twijfels, verwachtingen,
verwarring en emoties komen voorbij
in haar verhaal dat halverwege een
onverwachte wending neemt.
Tijdens de Chambres d’Amis weekends tussen 27 juni
en 19 juli is werk van Birthe Leemeijer ook te zien in
het huis op de Capucijnenstraat 47.

Birthe Leemeijer, Ik laat u het mooiste zien dat ik ken (1), 1997, detail video

3
Birthe Leemeijer

4
Petra Stavast
Ramya, 2001–2015,
verschillende media

In 2001 verhuisde ik naar Amsterdam
waar ik leefde op een zolderkamer in
het huis van Ramya. Ik fotografeerde
haar huis, eerst zonder dat zij het wist,
daarna ook terwijl ze erbij was. Lang
zaamaan ontwikkelde ons contact zich
tot een hechte vriendschap. Na haar
plotselinge dood in 2012 kreeg onze
band een nieuwe dimensie. Ik hielp
met het uitzoeken van Ramya’s per
soonlijke spullen en ontving haar

Petra Stavast, Ramya – 2001

Petra Stavast, Mastering Relationships, 2014

I magine this is your class, 2015,
video 30'30"

Petra Stavast, October 2012

privéarchief. Op zoek naar antwoorden
op vragen die ik nooit had kunnen
stellen, groef ik dieper in haar levens
verhaal. Zo ontdekte ik Ramya’s lid
maatschap van de Rajneeshpuram
commune, opgericht in de jaren ‘80
door volgers van de Bhagwan (Osho)
in het niemandsland van Oregon.
Ramya behield de naam van haar
wedergeboorte die ze had gekregen
in haar Bhagwan-jaren. Ik vond ook
een video van haar in een workshop
gegeven door een nieuwe goeroe in
Amsterdam in de vroege jaren ‘90.
Ik verzamelde foto’s en schilderijen
van Ramya door andere kunstenaars,
interviewde mensen met wie ze een
deel van haar leven deelde, raad
pleegde archieven, en verwierf meer
en vaak tegenovergestelde inzichten.
Tezamen met onze correspondentie
vormen deze documenten mijn werk
over Ramya. Elke selectie, uitsnede en
aanpassing komt voort uit mijn poging
de chaos van verwachtingen en waar
heden rondom haar leven te ordenen.
Bovendien vertellen ze een verhaal
over liefde en over de strijd om jezelf
te vinden.

Roy Villevoye, Voice-Over, 2014

Tijdens de Chambres d’Amis weekends tussen 27 juni
en 19 juli is werk van Petra Stavast ook te zien in het
huis op de Witmakersstraat 9.

Sanne Vaassen, My Continental Drift, 2014
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Sanne Vaassen
 y Continental Drift, 2014,
M
plaksticker, Ø 4cm
My Continental Drift is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage Jong
Talent van het Mondriaan Fonds.
Op het snijvlak tussen beïnvloeding en
toeval onderzoek ik veranderings
processen door ze te registreren of
stimuleren. Door het spel met deze
twee acties regisseer ik beeld en tijd,
waarbij natuur en cultuur elkaar regel
matig tegenkomen. In My Continental
Drift heb ik al mijn moedervlekken
vastgelegd en vertaald naar een tijde
lijke tatoeage, die een momentopname
is van mijn huid. Door de tatoeage kan
dit deel van mijn identiteit tijdelijk
worden overgedragen op de huid van
een ander. Zoals ook op mijn huid
zullen deze vlekken bij de drager lang
zaamaan van vorm veranderen en
verdwijnen.

Invisible Present, 2015,
verschillende media
Voor het V-House, een door Wiel Arets
ontworpen woonhuis opgetrokken
uit beton en glas, maakte ik het werk
Invisible Present. Hierin projecteer
ik gestimuleerde micro-organismen,
genomen van de wanden en schilderijen
in het huis. Het werk geeft een inkijk
in hun onzichtbare wereld. De twee
Petri schaaltjes die getoond worden in
Marres bevatten micro-organismen
van de huid van de bewoners van het
V-House. Het werk is enerzijds vrij
afstandelijk en objectief doordat wij
weinig kunnen aflezen van het visueel
gepresenteerde. Anderzijds exposeer
ik letterlijk een van de meest intieme
delen van de mens: zijn lichamelijke
bacteriehuishouding.
Tijdens de Chambres d’Amis weekends tussen 27 juni
en 19 juli is werk van Sanne Vaassen ook te zien in het
V-House op de Batterijstraat 42.

Sanne Vaassen, My Continental Drift, 2014

Nishiko, Repairing earthquake project, Third
phase “Current washes ashore”, 2013

Amie Dicke, 4xU, 2013, courtesy Anat Ebgi, Los Angeles, foto: Michael Underwood

Petra Stavast, Post from Ramya 2001

Petra Stavast, Hundred kisses in Enraptured Red, 2012 – 2014

Emily Jacir, Where We Come From 2001-2003 detail (Jihad)
Amerikaans paspoort, 30 teksten, 32 c-prints en 1 video, foto:
Bill Orcutt © Emily Jacir
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Keetje Mans, Yellow painting, 2015

Roy Villevoye, Voice-Over, 2014
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Roy Villevoye

Ongetemd. Onafhankelijk van onze
economische orde. Dat is waar mijn
hoofdpersonen op hun best zijn. Zoals
Rodan Omomá, een Asmat uit het
Indonesische Papoea. Het is een goede
vriend en hij poseerde in 2007 voor de
sculptuur Madonna (After Omomá and
Céline), 2008. In The Video Message,
2009, laat Omomá weten dat het
breken van het taboe door zichzelf bij
leven te laten vereeuwigen in een
sculptuur wellicht de woede heeft op
gewekt bij zijn voorouders. Wanneer
hij overlijdt, maken de Asmatters een
groot traditioneel houten beeld om
hun familielid te herdenken, zoals te
zien in Voice-Over (2014). Ik volgde het
ritueel van dichtbij, en kon zo delen in
de rouw over het verlies van hem. Maar
tegelijkertijd raakte ik elders ver
wikkeld in een zakelijk conflict waarin
ik mij alleen staande moest zien te hou
den. Een pijnlijke confrontatie tussen
twee werelden, met de sculptuur als
grensoverschrijdend symbool van
‘leven’ aan de ene kant en het grote
geld aan de andere.

 he Video Message, 2009,
T
video 4'30"
Voice-Over, 2014,
HDV video film, 21'20"
 he Things They Carried (The
T
Missionary), 2013, siliconen rubber,
kunsthars, metaal, piepschuim,
menselijk haar, kleding, opgezette
kakatoe, glas
Uitvoerder sculptuur: Remie Bakker /
Manimalworks

Roy Villevoye, The Video Message, 2009

Veel van de mensen die in mijn werk
een belangrijke rol spelen, leven op
een of andere manier in het woud. Het
is vaak letterlijk een woud, maar het
kan tevens een metafoor zijn voor de
randen van onze wereld. De plek waar
andere regels en geschiedenissen
heersen. Waar mensen verondersteld
worden vrij en authentiek te zijn.

Het beeld The Things They Carried
(The Missionary) is gemaakt naar de
missionaris Vince, een geestverwant
die al het grootste deel van zijn leven
leeft in de Asmat. In onze huidige
wereld zijn missionarissen in de ban
gedaan omdat ze vaak gerelateerd
worden aan een koloniaal verleden.
We kunnen ons moeilijk voorstellen
dat ze nog bestaan: individuen die hun
leven in dienst stellen van humanis
tische idealen ver van onze comforta
bele wereld. Net als Omomá leeft hij
in een hedendaagse wereld die radicaal
verschilt van de mijne. De mogelijk
heid van zulke voorstelbare alternatieve
levens intrigeert mij. Na voltooiing van
het beeld van Vince heb ik hem er een
foto van gestuurd met een brief erbij.
Tot mijn grote verrassing kwam er een
brief terug.
Tijdens de Chambres d’Amis weekends tussen 27 juni
en 19 juli is werk van Roy Villevoye ook te zien in het
huis op de Wilhelminasingel 119.

Amie Dicke, Self-help, 2015, foto: Sander Tiedema
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Nishiko
Repairing earthquake project, 2011–
 epairing earthquake project, third
R
phase: Current washes ashore, 2013,
installatie met gevonden voorwerpen,
zeewater, zand, regenwater en
fotografie, 22 x 40 x 1500 cm. In
samenwerking met Sachi Miyachi’s
The Scope in the Swell Waves
The Scope in the Swell Waves
Repairing earthquake project, fourth
phase: How to store, 2013–,
gerepareerde gevonden voorwerpen,
hout, papier

Roy Villevoye, The Things They Carried (The Missionary), 2013

Nishiko, Repairing earthquake project, Third phase “Current washes ashore”, 2013

The Repairing Earthquake Project is
een kunstproject gewijd aan de grote
aardbeving en tsunami die plaats
vonden in Japan in 2011. In de eerste
twee fasen van dit project zocht ik
tussen het puin van het rampengebied
naar voorwerpen die vernietigd waren
in de tsunami en herstelde ik deze in
tijdelijke studio’s in Yokohama (2011) en
Mito (2012). Dit herstelproces was een
openbare performance; de studio’s
waren onderdeel van tentoonstellingen.
De Derde fase, genaamd Current
washes ashore betrof onderzoek over
het tsunamipuin dat naar de andere
kant van de Grote Oceaan is afge
dreven nadat het is weggespoeld door
de tsunami in 2011. De Vierde fase is

een doorlopend project. Ik heb voor
elk gerepareerd object een houten kist
gemaakt, zodat het veilig kan worden
opgeborgen en verplaatst. Vervolgens
geef ik de objecten aan mensen die het
project ondersteunen. Ze moeten daar
voor wel een verklaring afgeven dat ze
het object zullen terugsturen naar de
eigenaren ingeval deze het komen
opeisen.
Tijdens de Chambres d’Amis weekends tussen 27 juni
en 19 juli is werk van Nishiko te zien in alle deel
nemende huizen.
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Emily Jacir
 here We Come From, 2001–2003,
W
laser prints en c-prints op cintra,
video loop, tekst paneel, 24 x 29 cm
(incl frame)
Voor dit werk startte ik met de vol
gende vraag, gesteld aan meer dan 30
Palestijnen in Libanon, Syrië, Europa,
de VS en in Palestina zelf. “Als ik iets
voor je zou kunnen doen, waar dan
ook in Palestina, wat zou dat dan zijn?”
De meesten van hen mochten de grens
niet over of hadden psychologische
barrières die hen belemmerden te
reizen. Dankzij mijn Amerikaanse pas
poort kon ik, voor zover dat in mijn
bereik lag, hun wensen in vervulling
laten gaan,. Een meisje vroeg me naar
Haifa te gaan om te voetballen met de
eerste Palestijnse jongen die ik op

straat tegenkwam. Een man vroeg: “Ga
naar mijn moeders graf in Jeruzalem
op haar verjaardag, plaats bloemen en
bid.” Een derde: “Drink het water in
het dorp van mijn ouders.” De video,
foto’s en teksten documenteren de
wensen en wat ik deed om ze te ver
vullen. Ook vertellen ze waarom de
mensen deze eenvoudige taken niet
zelf konden vervullen. Ik hoopte met dit
werk letterlijk grenzen te slechten,
maar ook de ogen te openen voor de
alledaagse realiteit van veel Palestijnen.

Emily Jacir, Where We Come From 2001-2003 detail (Hana) Amerikaans paspoort, 30 teksten, 32 c-prints en 1
video, foto: Bill Orcutt © Emily Jacir

Intimacy
Valentijn Byvanck

1 — Intimiteit
Vanaf de 18e eeuw zijn er verschillende soorten
intimiteit te onderscheiden, schrijft de histori
cus Theodore Zeldin in zijn Intieme geschie
denis van de mensheid (1994). Er bestaat de
notie van op hartstocht of spirituele harmonie
beruste intimiteit in liefdesrelaties. Ook bestaat
er de verbondenheid binnen groepen van het
zelfde geslacht, die zich bijvoorbeeld uit in de
broederlijke omhelzing van mannen. Tenslotte
is er ook de intieme kamer, waarin je je kan
terugtrekken met je persoonlijke souvenirs en
herinneringen.
Zeldin schreef zijn studie net voor de door
braak van het internet en reality TV. In de
huidige samenleving zijn deze twee verant
woordelijk voor een omgeving waarin intimiteit
een belangrijk rol speelt in de openbare ruimte.
Er is een ware intimiteitsindustrie ontstaan met
als opvallend kenmerk dat we dagelijks deel
genoot worden gemaakt van de intimiteit van
anderen. Niet alleen smullen we van de politici
en sterren die struikelen over heimelijk
gefilmde intieme daden of uitspraken. We
kijken massaal naar programma’s waarin
gewone mensen hun diepste gevoelens tonen
wanneer ze voor het eerst sinds lange tijd
elkaar weer zien of onverwacht liefde vinden.
Via Facebook delen we zelf meer dan ooit onze
gevoelens en worden we ook deelgenoot van
de intieme gevoelens van anderen.
De socioloog Richard Sennett schreef dat
deze trend naar openbare confessies wijst op
een drang naar collectieve intimiteit. We
vinden het belangrijk om deelgenoot te zijn van
de intieme gevoelens van anderen, vreemden
zelfs, omdat het ons een kader geeft voor ons
gedrag in een publieke ruimte waarin de regels
steeds lijken te veranderen.
In de laatste decennia tonen ook beeldend
kunstenaars ons ongegeneerd een blik in hun
privéwereld. Tracy Emin is wereldberoemd
geworden met My Bed (1998). Het werk toonde
een installatie met het bed waarin zij een paar
dagen had doorgebracht en waar tussen de
lakens en op de grond condooms, sporen van

lichaamssappen en vieze onderbroeken te vin
den waren. De Nederlandse kunstenaar Cees
Krijnen maakte de performance Financing
My Parents’ Divorce (1999) en ging daarna
op wereldtournee met werken gewijd aan
de vechtscheiding van zijn ouders. De Franse
kunstenaar Sophie Calle liet in Take Care of
Yourself (2007) een afwijzingsbrief van haar
voormalige geliefde door een groot aantal
experts analyseren. De kunstliefhebber wordt
met zijn neus op de feiten gedrukt. Intimiteit
maakt deel uit van het openbare leven.
De kunstenaars in deze tentoonstelling
brengen intimiteit in een andere vorm. In plaats
van hun eigen gevoelens in kaart te brengen,
onderzoeken of verbeelden sommigen hun
intieme ruimte. Anderen documenteren de
leefomgeving, geschiedenis en dromen van
mensen in wier leven ze min of meer toevallig
terecht zijn gekomen. Met behulp van beelden,
objecten en brieven verweven ze zich, eerst
haast onbedoeld en terloops, maar later zeer
bewust met die levens, waardoor hun eigen
gevoelswereld als een vingerafdruk in het werk
zichtbaar wordt.
2 — De ander
De eerste associatie bij intimiteit is onze relatie
met anderen. Petra Stavast woonde vlak nadat
ze naar Amsterdam verhuisde op een boven
kamertje bij het Marnixplantsoen. Om te
douchen moest ze naar het appartement van
haar onderbuurvrouw Ramya die er nooit leek
te zijn. Aanvankelijk in het geheim, daarna met
medeweten van Ramya, legde ze het leven van
haar buurvrouw vast (Ramya, 2001–2015); eerst
het heden, een onopgemaakt bed, een romme
lige keuken en later, haast ongemerkt, ook haar
getekende verleden, haar verslaving aan drugs
en alcohol, haar verhuizing naar de Bhagwan
gemeenschap in Oregon, haar afkicktherapie
en persoonlijkheidsstoornis. De toeschouwer
wordt zich pijnlijk gewaar van een heftig en
moeilijk leven, waarvan de kunstenaar op een
bijzondere manier deel gaat uitmaken.
Amie Dicke benoemt deze vereenzelviging
door haar werk te beschrijven als een door
lopende arbeid aan haar zelfportret. In het
project voor Castrum Peregrini in Amsterdam
onderzoekt zij het huis en het leven van zijn
voornaamste bewoner, de kunstenaar Gisèle
d’Ailly van Waterschoot van der Gracht (1912–

2013). Omdat Gisèle hier zo lang woonde,
draagt het huis overal haar sporen, van haar
kunstenaarsleven, van de Tweede Wereld
oorlog waarin ze redding bood aan onder
duikers. Alles is voelbaar in het interieur van
het oude huis op de Herengracht 401: de
geschiedenis van een leven in dingen gesor
teerd. Amie Dicke voerde gesprekken met
Gisèle, liet haar spullen door haar handen gaan
en droeg zelfs haar kleren.
De kunstenaar Roy Villevoye ontmoette zijn
vriend Rodan Omomá bij zijn eerste bezoek aan
de Asmat op Papoea Nieuw-Guinea in 1992.
Sindsdien keert hij er regelmatig terug en zijn
veel van zijn werken gewijd aan zijn relatie met
de Asmat. Omomá speelde hierin een steeds
belangrijker rol. De kunstenaar voelde zich zo
verbonden met hem, dat hij zijn wens kenbaar
maakte aan Omomá om een beeld van hem te
maken met in zijn handen Villevoye’s dochter
Céline als baby. Dat was een delicaat verzoek
want de Asmat hebben de strenge traditie om
alleen portretten van pas gestorvenen te
maken. Deze overledenen leven voort als
vooroudergeesten. Een beeld van een levende
persoon zou deze orde ernstig verstoren.
3 — De brief
In 2010 krijgt Villevoye een videobericht van
Omomá, waarin deze hem vertelt dat hij door
een vooroudergeest werd bezocht en dat deze
alsnog protesteerde tegen het beeld dat
Villevoye van hem had laten maken. Omomá,
die er nu van wordt beschuldigd dat hij een
groot taboe heeft geschonden, vreest voor zijn
leven. In de video stelt hij voor om de balans te
herstellen op een manier die op onthutsende
wijze de ongelijkheid van de relatie benadrukt:
hij vraagt om geld.
De kunstenaar doet zijn best om Omomá te
helpen, maar uit de tweede film Voice-Over
(2014) blijkt dat dit uiteindelijk tevergeefs is
geweest: Omomá is overleden. Het is nu juist
Villevoye die de balans probeert te herstellen.
Hij heeft een traditioneel voorouderbeeld van
zijn gestorven vriend besteld bij diens familie
leden in de Asmat. De kabbelende documen
taire waarin het maken van het voorouderbeeld
wordt gevolgd, wordt echter ruw gestoord
door een telefoongesprek met een galerie
houder die weigert de kunstenaar te betalen
voor een eerder verkochte sculptuur.

Het voorouderbeeld dat onuitgepakt blijft in
de tentoonstelling, symboliseert de proble
matiek uit beide films: het verboden en het
onbetaalde kunstwerk. Maar voor de kunste
naar brengt het ook een dilemma: hij ziet het
werk als een mummie van zijn dode vriend, hoe
kan hij het tegelijkertijd als kunstwerk zien? De
missionaris Vince, die Villevoye’s werk al jaren
beziet met een mengeling van nuchtere
beschouwing en vriendelijke spot, schrijft in
een recente brief aan de kunstenaar: ‘The
forest…can be taken as a metaphor for the
journey which consists of delving into and
peeling away the layers of the mystery of life...’
(het woud kan als metafoor worden gezien van
de reis die bestaat uit het graven in en afpellen
van de lagen van het mysterie van het leven)
Het is de combinatie van expressie en af
stand die de brief zo’n geschikt medium maakt
voor intimiteit. We schrijven wat we niet durven
zeggen en kunnen daarbij een reflectie betrach
ten waarvoor we in een gesprek geen ruimte
hebben. Daardoor kan de brief inzicht bieden
in een kwetsbare eigen wereld. De buurvrouw
van Petra Stavast deed in een reeks uiterst
persoonlijke koelkastbriefjes verslag van haar
humeur en dagelijkse beslommeringen. Joke
Weber verwerkt in een serie brieven haar ver
warring over het kunstwerk van Birthe Leemeijer
dat ze wel en niet gewonnen lijkt te hebben.
Amie Dicke beschrijft hoe zij in het huis van
Gisèle geconfronteerd werd met talloze notities
van de aan geheugenverlies lijdende bewoonster
die, zeker nu ze dood is, lezen als brieven aan
de overlevenden. Keetje Mans hangt op haar
prikbord tussen de houtsnedes, gravures,
tekeningen en knipsels, bladzijden uit haar dag
boek: geheugensteuntjes, aanmoedigingen,
brieven aan zichzelf.
Emily Jacir vroeg voor haar werk Where we
Come From (2001–2003) aan Palestijnse ban
nelingen of er iets was dat ze in Palestina voor
ze kon doen. Met haar Amerikaanse paspoort
kon de kunstenaar vrijelijk rondreizen om de
verlangens in te willigen van deze Palestijnen
die wellicht nooit meer hun geboortegrond zou
den zien. Eentje vroeg haar Haifa te bezoeken
om te voetballen met de eerste Palestijnse jon
gen die ze tegenkwam. Een ander vroeg haar
om iets te doen wat hij zou hebben gedaan
op een gewone dag in Haifa. In Jerusalem vol
deed ze op verzoek een telefoonrekening en
legde ze bloemen op het graf van iemands

moeder. Uit Bayt Lahia nam ze een familiefoto
mee waarop de kinderen van de broer van de
banneling goed stonden afgebeeld.
Bij Jacir komt de brief een aantal keren
terug: eerst als verzoek van bannelingen aan
haar, vervolgens door haar gegeven aan de
mensen die het betrof en ten slotte terug in
haar fotografische registratie van het in veel
gevallen voldane verzoek. Steeds voel je dat de
bemiddelaar in deze veelstemmige correspon
dentie verknoopt raakt met het verhaal. Ze is
deelgenoot geworden van de intieme ruimte
van de banneling en diens herinneringen.
4 — Het object
Amie Dicke en Petra Stavast worden in hun
werk steeds geconfronteerd met de omstandig
heid dat wij onszelf voortzetten in de dingen
die we gebruiken. Het kopje toont de rode
afdruk van onze lippenstift, in het boek staan
onze met pen gemaakte aantekeningen, het
onopgemaakte bed toont de curve van ons
slapende lichaam. En onder die eerste laag
liggen soms ook nog oudere lagen. De lippen
stift staat op een kopje dat ooit is geërfd van
grootmoeder, die op haar beurt talloze malen
haar lippen aan het kopje heeft gezet. En het
boek komt weer uit handen van een ander die
het ooit als eerste beduimelde.
De lagen van functionele betekenis die aan
objecten kleven, behoren tot het onderzoeks
gebied van de archeologie. Met het oog op hun
emotionele waarde merkt Susan Stewart op dat
het souvenir de geschiedenis beweegt naar een
meer persoonlijk tijdsbesef. Niet de tijdsaan
duiding op zich, het jaartal en de causale ver
banden, maar de innige relatie tussen het
souvenir en zijn eigenaar is hier belangrijk.
Dicke heeft lange tijd in haar atelier een citaat
van Walter Benjamin hangen waarin hij aangeeft
dat het eigendom van een object voor de ver
zamelaar een intieme relatie uitdrukt: hij leeft
in zijn objecten.
Om jezelf onderdeel te maken van dat leven
moet je in de objecten kruipen. Dicke doet dat
door uit te wissen. Ze knipt uit, bekrast, schuurt
weg en herordent om ruimte te scheppen voor
nieuwe betekenissen, en daarmee ook voor
zichzelf. De intieme relatie tussen objecten en
hun eigenaren is een palimpsest en kan steeds
overschreven worden met nieuwe herinnerin
gen en gevoelens.

Nishiko laat zien dat je eenzelfde ruimte
kunt scheppen voor objecten waarvan we de
persoonlijke geschiedenis helemaal niet kennen.
In The Repairing Earth Quake Project (2011–
2015) werkt zij aan de reparatie van de huisraad
van de slachtoffers van de tsunami die op 11
maart 2011 Japan trof. De tsunami had een ver
woestend effect, vooral in het gebied Miyagi.
Al met al lieten ruim 18.000 mensen het leven.
De tsunami heeft de wereld aangezet tot groot
scheepse hulpprogramma’s. Wijken werden
opnieuw gebouwd met nieuwe scholen en
ziekenhuizen om een menselijk bestaan in het
gebied weer mogelijk te maken. Intussen zocht
Nishiko in het getroffen gebied naar sporen van
menselijke bewoning, stukjes porselein, plastic
onderdelen, kapotte, alledaagse voorwerpen
en bracht ze deze naar openbare plekken om
ze met hulp van de bewoners te repareren. Na
de reparatie zocht ze naar een nieuw thuis voor
de voorwerpen. Ze liet de nieuwe eigenaren
beloven dat ze het voorwerp zouden terug
geven als de oorspronkelijke eigenaren het
komen claimen.
5 — De intieme ruimte
De tot nu toe gegeven voorbeelden tonen dat
intimiteit zich vasthecht in dingen en laat over
dragen door brieven (in de breedste zin van het
woord), waarin we onze relaties met anderen
herkennen en ontwikkelen. Dat geldt zelfs als
we die anderen slechts als algemene categorie
kennen: bannelingen, rampslachtoffers. We
voelen onmiskenbaar ook de intimiteit van
vreemden.
Maar hoe zit het dan met de beleving van de
eigen intieme ruimte die we maken voor onze
eigen gevoelens en slechts bij hoge uitzondering
delen met anderen? Die staat centraal in het
werk van Keetje Mans die haar innerlijk direct
tot ons lijkt te laten spreken. Ze schildert het
interieur van haar verbeelding. Sprookjesachtige,
onafgemaakte werelden met slechts een enkele
suggestie van een object, actie, of personage.
De materie van het werk is verf op doek, maar
vaak ziet het er ook uit als textiel, zacht, stevig,
onverbiddelijk, omkledend. Het mooie van haar
werk zit in het steeds niet afmaken van iets wat
we denken te zien, waardoor het oog blijft
zoeken en we dieper in het bedwelmende werk
worden gezogen. De bron van deze werken is
een even droomachtig atelier waarin schilderijen

aan de muur, op de grond, staand of liggend,
naast knipselwanden rond een melancholisch
raam, een oude bank met verfspatten staan.
Sanne Vaassen gaat nog een stap verder
door aan iedereen die het wil een stukje van
zichzelf aan te bieden. Ze reproduceerde minu
tieus haar moedervlekken. 327 plaktattoos zijn
er, die ze nu in een vorm bij elkaar heeft ge
groepeerd. Draag je zo’n tattoo, dan draag je
een beetje Sanne bij je. De kunstenaar biedt
hiermee haar intieme zelf aan alsof ze daarmee
ook een stukje van haar identiteit, haar gevoels
wereld heeft overgedragen. En de moeder
vlekken zijn onbeperkt beschikbaar.
Het is van de moedervlek maar een kleine
stap naar haar volgende project waarin Vaassen
de vraag lijkt te willen stellen wat het kleinste
deeltje van onze intimiteit is. Ze kweekt huid
schilfers, kleine stofjes en diertjes uit een van
de woonhuizen in Maastricht. Onze sporen in
en onder onze bedden, in de bekleding van
onze banken en op de vloer van onze badkamers
zien we als heel intiem, maar goed beschouwd
zijn de microben en bacteriën niet meer dan
een bulk diertjes die gedurende korte tijd ons
lichaam vormen. Ze ontberen de identiteit die
ons lichaam verbindt met het ik: als het lichaam
vergaat, maken ze snel deel uit van iets anders.
Een wel heel bijzonder voorbeeld van de
vermenging van werk met de eigen intieme
ruimte komt van Birthe Leemeijer. Zij vroeg me
in 2008 voor haar tentoonstelling in het Zeeuws
Museum interviews te houden met een aantal
mensen die betrokken waren geweest bij haar
in Zeeland gemaakte kunstwerken (zij woonde
en werkte hier van 1993–2000). Ik vermoedde
dat geen van de werken nog bestond, al wist ik
dat niet zeker. Een van de mensen die ik inter
viewde, was Joke Weber. Weber had in 1998
een werk van Birthe Leemeijer gewonnen in
het televisieprogramma AVRO’s Kunstblik,
gepresenteerd door Angela Groothuizen en
Liesbeth Brandt Corstius. Het werk van Birthe
Leemeijer was een klein wit bordje met daarop
de tekst (en titel van het werk) Ik laat u het
mooiste zien dat ik ken.
Weber vertelde me dat ze het werk van
Leemeijer had uitgekozen omdat het haar
nieuwsgierig maakte. Wat die nieuwsgierigheid
nog vergrootte was dat Leemeijer haar bij de
prijsuitreiking vertelde dat ze op een later tijd
stip de uitnodiging zou ontvangen opdat de
belofte van het kaartje ingelost zou worden.

De geheimzinnige mededeling zette Weber
aan het denken. Misschien was het gewonnen
kunstwerk onstoffelijk, misschien wel een licht
val die in een bepaald seizoen zichtbaar is, maar
niet nu.
Een paar weken later kwam de uitnodiging
om naar het huis van de kunstenaar te komen.
Weber vertelt hoe ze bij binnenkomst een groot
schilderij zag en ze vroeg de kunstenaar of dat
het gewonnen werk was. Dat bleek niet zo te
zijn. Ze dronken samen koffie totdat Leemeijer
even naar boven ging. Toen ze weer naar bene
den kwam had ze een baby op de arm: ‘Dit is
mijn dochter Merel,’ zei ze ‘ze is het mooiste
dat ik ken.’
Leemeijer had mij bewust niet ingelicht over
de werken waarover ik moest interviewen, dus
deze bijzondere wending in het verhaal was
ook voor mij nieuw. Weber maakte een emotio
nele indruk en leek van mij steun te verwachten
voor het vervolg van haar verhaal. Ze beschreef
hoe ze aanvankelijk ontroerd en verward rea
geerde op de ontmoeting. In de daarop vol
gende dagen sloeg de stemming om, vooral
toen ze op de achterkant van het kaartje de
prijs las die voor het kunstwerk was betaald.
Ze stelde zich de vraag of het kunstwerk dat
waard was.
Er volgde een briefwisseling met de AVRO
waarin onder meer Liesbeth Brandt Corstius
aan Weber uitlegde dat dit werk een voorbeeld
van conceptuele kunst is dat net als materiële
kunst haar eigen aankoopprijs heeft. In de jaren
hierna bleef het Weber bezighouden: ze verza
melde knipsels over de kunstenaar en vertelde
haar verhaal aan iedereen die het wilde horen.
Tijdens het interview werd me gaandeweg
duidelijk dat ze een geoefend verteller was
geworden. Ook bleek dat zij zich meer en meer
realiseerde (en dat ze dit besef misschien pas
voor het eerst uitte tijdens ons gesprek) dat
de waarde van dit werk niet in het eigendom
ervan lag, maar in de gesprekken over het werk.
Leemeijer had met haar de intieme ruimte ge
deeld waarin haar dochter en haar kunst één
waren. En de verwarring die het delen van deze
intieme ruimte bij Weber had veroorzaakt
maakte haar tot de verteller die dit werk vorm
en leven gaf.

Keetje Mans (Amsterdam, 1979) gebruikt
in haar schilderijen en tekeningen zowel
elementen uit de westerse en popcultuur
als nostalgische beelden uit haar jeugd,
de 19e-eeuwse Franse schilderkunst en
exotische en gotische kitsch. Mans
studeerde aan de Academie Beeldende
Kunsten en Jan van Eyck Academie, beide
in Maastricht. Ze won de Koninklijke Prijs
voor Moderne Schilderkunst in 2012,
gevolgd door de solotentoonstelling
Through the Vineland (2013) in het Bonne
fantenmuseum, Maastricht. In 2015 neemt
ze deel aan groepstentoonstellingen in
Panorama, Turijn en in Framer Framed,
Amsterdam. Ze wordt vertegenwoordigd
door Galerie Cokkie Snoei, Rotterdam.
Amie Dicke (Rotterdam, 1978) gebruikt in
haar werk vaak bestaande materialen en
verhalen. Door elementen weg te halen
legt ze betekenislagen bloot en voegt ze
haar eigen ideeën toe. Op dit moment is
ze als artist- in-residence betrokken bij
Castrum Peregrini, een voormalig onder
duikadres aan de Herengracht in
Amsterdam. Dicke studeerde aan de
Willem de Kooning Academie in Rotterdam
en is als gastdocente verbonden aan de
Rietveld Academie, het Sandberg Instituut
en de Universiteit van Amsterdam. Ze
wordt vertegenwoordigd door galeries in
Amsterdam, Los Angeles en Tokio en haar
werk is tentoongesteld in onder meer het
Gemeentemuseum Den Haag, Museum
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam,
Tate Modern in London en de Schirn
Kunsthalle in Frankfurt.
Birthe Leemeijer (Amsterdam, 1972) woont
en werkt in Haarlem. Leemeijer studeerde
aan de Rietveld Academie en het Sandberg
Instituut. In 1997 won ze de basisprijs Prix
de Rome Kunst en de Publieke Ruimte.
Leemeijer maakte kunstwerken in de
openbare ruimte in onder andere Almere
(Een reservaat voor eenzaamheid, 2003–
2012), in de polder Mastenbroek (L’Essence
de Mastenbroek, 2005–2012) en in Diepen
heim (De onbegrensde tuinen, 2014). In
ontwikkeling zijn in Dokkum een van de
Eleven Fountains als onderdeel van
Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad
2018, en in Ressegem (België) het pilot
project van de Vlaamse Bouwmeester en
TAAK. In het afgelopen jaar nam Leemeijer
deel aan tentoonstellingen in onder andere
het Gemeentemuseum Den Haag (Holland
op z’n mooist) en in de WuHo Gallery in
Los Angeles (An Olfactory Archive).
Petra Stavast (Tiel, 1977) ontrafelt en
structureert met behulp van fotografie,
film en tekst complexe sociale kwesties,

vaak vertrekkend vanuit een schijnbaar
onbelangrijke persoonlijke observatie.
In haar boeken China/S75 (2008), Libero
(2009) en Ramya (2014), brengt ze ver
schillende fragmenten van onderzoek
samen en vertaalt ze deze naar een
bijzonder visueel verhaal. Haar werk is
tentoongesteld in musea, galeries,
culturele instituten en festivals zoals het
New York Photo Festival, Prix de Rome
2011, FOAM Amsterdam, De Vleeshal
Middelburg en het Stedelijk Museum
Amsterdam.
Sanne Vaassen (Sittard, 1991) studeerde in
2013 cum laude af aan de Academie voor
Beeldende Kunsten in Maastricht, waar ze
de Henriette Hustinxprijs ontving en ge
nomineerd werd voor de TENT Academy
Award 2013. Nog voor haar afstuderen
exposeerde ze in De Pont, Tilburg, als een
van de tien geselecteerde jonge kunste
naars die hadden deelgenomen aan het
Leerling/Meester project in Tilburg.
Vaassen was een artist-in-residence bij het
FlACC in Genk en neemt deel aan Jeune
Création Européenne Biennale, een
tentoonstelling die door acht verschillende
landen reist. In 2014 vervolgde ze haar
praktijk op de Jan van Eyck Academie en
was haar werk te zien in het Bonne
fantenmuseum in Maastricht. Binnenkort
begint ze een artist-in-residency in Parijs.
Roy Villevoye (Maastricht, 1960) studeerde
aan de Rijksakademie van Beeldende
Kunsten in Amsterdam. Hij maakt beelden,
installaties, foto’s, videowerken en schil
derijen. Villevoye is sterk gefascineerd
door de oorsprong, de bronnen van kunst
en tevens de voorstelbaarheid van moge
lijke levens. In 1992 nam hij een riskant
besluit en bezocht hij voor het eerst de
Asmat in het Indonesische Papoea NieuwGuinea. Sindsdien keert hij daar regelmatig
terug en heeft zijn werk zich geleidelijk
ontwikkeld als een getuigenis van onge
makkelijke ontmoetingen tussen twee
asynchrone culturen en de verwarring en
fascinatie die daarvan het gevolg zijn. Zijn
films maakt hij vaak in samenwerking met
Jan Dietvorst. Roy Villevoye had soloexposities onder andere in Museum
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, De
Lakenhal in Leiden en Stedelijk Museum
Amsterdam. Zijn werk is opgenomen in
collecties zoals het Centraal Museum in
Utrecht, het KIT in Amsterdam en het
Stedelijk Museum Amsterdam.
Nishiko (Kagoshima, 1981) is geïnteres
seerd in gebeurtenissen die licht afwijken
van het alledaagse in het leven, gemakke
lijk over het hoofd geziene onderwerpen

of ongeluk waarvoor we onze ogen
sluiten. Met haar werk, waarin herhaling
en eenvoud vaste thema’s zijn, wil ze het
publiek aanzetten tot het herbeleven van
een gebeurtenis en het te contextualiseren
in zijn of haar eigen verbeelding. Nishiko
studeerde fotografie aan de Tokyo Zokei
University en beeldende kunst aan de
Koninklijke Kunstacademie in Den Haag.
Recent nam ze deel aan tentoonstellingen
Artist-Run Gallery (Billytown, Den Haag,
2015), MK Award (Art Rotterdam 2015),
Undertones (Marres, Maastricht, 2014),
Zeelust (GEMAK, Den Haag, 2013), Badly
natured (NEST, Den Haag, 2013) en de
Artists and the Disaster – Documentation
in Progress (Contemporary Art Center, Art
Tower Mito Contemporary Art Gallery,
Ibaraki 2012)
Emily Jacir (Bethlehem, 1970) is een
Palestijns-Amerikaanse kunstenaar. Haar
werk is gewijd aan het Palestijns-Israëlisch
conflict en de daaruit resulterende
ballingschap van veel Palestijnen. Jacir
had solotentoonstellingen in onder andere
Darat al Funun, Amman (2014-15), Beirut
Art Center (2010) en het Guggenheim
Museum, New York (2009). Ze nam deel
aan dOCUMENTA (13) en verscheidene
keren in de Biënnale van Venetië,
waarvoor ze in 2007 de Gouden Leeuw
ontving. In 2003 verscheen Belongings,
een monografie over Jacir’s werk tussen
1998 en 2003, gevolgd door een tweede
monografie in 2008, uitgegeven door
Verlag für moderne Kunst Nürnberg. In
september 2015 krijgt Jacir een
solotentoonstelling in Whitechapel
Gallery, Londen.
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Byvanck
Eindredactie: Margot Krijnen
Vertaling: Jason Coburn
Drukwerk: Lecturis

Met speciale dank aan de fantastische
en vriendelijke deelname van alle
huiseigenaren en de bewoners
gedurende de Chambres d'Amis
weekends: Louis Berkhout, Marc de
Bièvre, familie Bruls-Sikkenga, Familie
Nieuwenhuys-Heijting, Mrs. Van
Oppen, Lisette en Jos Vissers.
Marres ontvangt structurele steun van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de Gemeente
Maastricht en de Provincie Limburg.

De tentoonstelling Intimacy is mede
mogelijk gemaakt met financiële steun
van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Limburg.

