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Cultuur voor
vakantiegevoel
In augustus hoef je niet naar buiten voor
je vakantie. In cultuurhuis Marres in
Maastricht zorgen kunstenaars voor
vakantiepret. Alleen Frank Koolen schopt
je de straat op.

PETER JANSSEN

Het lijkt de wereld op zijn kop. De
Rotterdamse kunstenaar Maarten
Bel heeft subsidie gekregen om op
vakantie te gaan. Hij laat in
cultuurhuis Marres in Maastricht
het resultaat zien: een film waarin
je hem met zijn vriendin ziet
wandelen en zwemmen. Bel
documenteert zijn eigen leven en film is een nieuw
medium voor hem.

Marres Tourist Office is een idee van Valentijn Byvanck,
de directeur. Samenstelster is gastcurator Yvonne
Grootenboer. „Als je als toerist reist, zet je al je zintuigen
open”, zegt ze. Dat gebeurt heel sterk in de ruimte die
Doina Kraal inrichtte. Ze is de hele wereld over gereisd
met een go round the world-vliegticket en nam van
overal wat mee. Marres is het eindstation van haar
project. In Kraals ruimte worden al je zinnen geprikkeld.
Het ruikt er sterk naar hout, je mag lolly’s proeven die

Doina Kraal richt
haar
‘Wunderkammer’
in. (Jean-Pierre
Jans)
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gemaakt zijn van de smaakloze, gedroogde hars die uit
tropische naaldbomen is gedropen en je kunt spelen
met magneten op een exotisch stukje zwart strand met
ijzerhoudend zand.

Wunderkammer

Dat is nog maar een fractie van haar ingenieuze,
zelfgebouwde Wunderkammer. Kraal is tijdens de
tentoonstelling aanwezig en ze verrast de bezoeker met
een visuele en muzikale performance. Veel van de
andere kunstenaars zijn ook aanwezig in Marres Tourist
Office. Ze werken er, vieren er vakantie of doen
performances voor de bezoekers. „Het is een
tentoonstelling waar veel gebeurt”, zet Grootenboer.
Kunstenaars geven je niet alleen veel te zien maar ook
te denken. Roger Cremers fotografeert mensen die als
toerist rondlopen in concentratiekampen. De foto’s
hangen in Marres. Het is nog steeds een ethisch
gevoelige kwestie. Mag een concentratiekamp
uitgroeien tot een toeristische attractie? De Nederlandse
kunstenares Agata Siwek liet ooit alle bellen rinkelen
toen ze een ‘souvenirshop voor Auschwitz’
tentoonstelde.

Leeg

Leger dan de leegste vakantie lijken de schilderijen van
Anneke Walvoort, maar curator Grootenboer belooft
een bijzondere ervaring in de ruimte waar ze hangen.
De doeken ogen wit, maar ze zijn gelaagd en er zitten
vele kleuren in. Alsof je tegen je oogbol drukt, zo is de
sensatie die je ervaart als je langer kijkt.

De catalogus is het overbekende ‘vakantiedoeboek’,
maar dan in minivorm. Ansichtkaarten van Wiel
Kusters, kleurtekeningen, een vakantieteller, een
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slagzinwedstrijd. En natuurlijk kun je punten verbinden
met een pen of potlood, zodat een bepaald figuur
tevoorschijn komt. Dat soort vakantievermaak. Marres
geeft je al meteen bij binnenkomst het gevoel dat je weg
bent. Een film van Claudia Sola is een soort shortcut,
een verkorte weg naar het vakantieparadijs, zonder dat
je het milieu belast.

In drie weekeinden heeft Marres verder een programma
rond foto’s (Hans Aarsman), literatuur (Wiel Kusters)
en muziek (Radio Ja Ja Ja Nee Nee Nee).

Koptelefoon

Het lijkt een vakantie waarvoor je fijn in het gebouw
van Marres kunt blijven. Maar kunstenaar Frank Koolen
bederft die pret. Hij zet je een koptelefoon op, hangt je
een draagtas om en schopt je de deur uit om Maastricht
te verkennen met zijn audiotour Der Raufbold.

Je kunt ook lekker de tuin in om te picknicken. Dan zit
je op door kunstenaars gemaakte kleedjes tussen de
mirabellen en de vijgenbomen. De picknick is een
knipoog naar al die mensen die, zeker vroeger, hun
eigen levensmiddelen meenamen als ze op vakantie
gingen. Dat hoeft niet als je naar Marres gaat.

Marres Tourist Office wordt vanmiddag om 17.00 uur
geopend. Te beleven tot en met 4 september, dinsdag tot
en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Meer info: www.marres.org


