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‘Give Poetry a Try’ noemde de Zweedse

kunstenaar/performer Karl Holmqvist

(1964) twee jaar geleden zijn

tentoonstelling in het Moderna Museet in

S to c k h o l m .

Op buttons en op etiketten van lege

wijnflessen plaatste hij de woorden van

deze charmante oproep onder elkaar.

Daardoor is in een oogopslag te zien dat

de poging (‘try ’) al in het woord poetry

zelf zit. Zo krijgt het woord vanzelf een

nieuwe lading.

Iets soortgelijks deed hij met de naam van

de gastredacteur op de cover van deze

DeLUXE. Wie de letters ziet, associeert

Beatrix Ruf in een klap met ‘b ea t ’. Een

vrouw als een paukenslag.

Holmqvist maakte niet alleen de cover

van dit nummer, maar ook enkele

ko pp e n .

Holmqvists oeuvre is voor een groot deel

gebaseerd op teksten. Hij haalt woorden

uit alle hoeken – songteksten, poëzie,

politieke teksten, literatuur – jongleer t

ermee en geeft er zo nieuwe betekenissen

aan. Zijn wortels liggen in de

punkbeweging. „Het idee dat iedereen

alles kan doen, is cruciaal voor mij”, zei

hij ooit. „Dat is ook waarom ik met taal

werk. Taal gebruiken we allemaal en is

onmisbaar om verhalen te vertellen. We

vernieuwen de taal steeds en geven er

steeds nieuwe betekenis aan.” En: „Ve e l

van wat ik schrijf is gebaseerd op dingen

die ik verkeerd heb gehoord of verkeerd

heb gedacht.”

In deze DeLUXE kwastte Holmqvist twee

keer een spelfout in de tekst. „Dat hoort

z o”, zei gastredacteur Ruf toen ze de

prints van de pagina’s zag. „Karl doet

nooit iets per ongeluk. Dus laten staan

z o. ” „Ik doe nooit iets met opzet”, zegt

Holmqvist. „Dus laten staan zo.”

Holmqvist en Ruf zijn bevriend. „We

adoreren elkaar”, zegt Holmqvist. „Hij is

de liefste persoon ter wereld”, zegt Ruf.

V
oor u ligt een collector’s item. Beatrix Ruf, directeur
van het Stedelijk Museum Amsterdam en
gastredacteur van deze DeLUXE , maakte van dit

tijdschrift een museum op papier. Op 22 pagina’s richtte
ze een tentoonstelling in die volgens kunstcriticus Hans
den Hartog Jager gerust gezien mag worden als een
beginselverklaring van de eind vorig jaar aangetreden
directeur. Een opmaat voor wat bezoekers de komende
tijd van het Stedelijk Museum kunnen verwachten.
Haar tentoonstelling B u rble vindt u in het hart van dit
nummer. Er is werk te zien van veertien
toonaangevende, internationale kunstenaars (onder wie
Richard Prince en Walid Raad). U kunt de uitneembare
catalogus met uitleg van de tentoongestelde werken bij
de hand houden als u door de tentoonstelling bladert. Of
u kunt via nrc.nl/audiotour de gesproken versie

beluisteren. Maar u kunt ook in gezelschap van uw eigen
gedachten door de pagina’s dwalen. ‘Give Poetry a Try’, is
het motto van de Zweedse kunstenaar/performer Karl
Holmqvist, die op verzoek van Ruf onder meer tekende
voor de cover.
De bezoekers van dit museum, die een liefde voor taal
delen, vertellen over kunst als inspiratiebron: rapper
Typhoon bijvoorbeeld, schreef het nummer ‘Glenn 1984’

van zijn album Lobi da Basi nadat hij het gelijknamige
schilderij van Jean-Michel Basquiat had gezien, de eerste
wereldberoemde zwarte beeldend kunstenaar.
Een museum heeft natuurlijk een museumrestaurant. In
het gedroomde restaurant van Ruf kookt haar
excentrieke vriend Fergus Henderson van restaurant St.
John in Londen. Hij doet al decennia wat pas sinds een
paar jaar in Nederland navolging vindt: een beest van

kop tot staart in gerechten verwerken. Al staat hij de
laatste tijd steeds minder vaak zelf achter het fornuis:
„Messen en parkinson gaan niet goed samen”, vertelt hij.
Ruf bemoeide zich ook met het assortiment van de
‘mu s e u mw i n ke l’. De parfumselectie op pagina 50 is haar
persoonlijke keuze. Een van de machtigste personen in de
kunstwereld (volgens het tijdschrift ArtRe vie w) omhult
zich graag met Tabac Blond van Caron. Die geur vindt ze
overigens opwindender dan de haar toegedichte status.
„Ik ben nieuwsgierig en ik ken de juiste mensen”,
relativeert ze.
Mag ik u van harte welkom heten in het papieren
museum van Beatrix Ruf.

Peter Vandermeersch
Hoofdredac teur

C over Karl Holmqvist
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Directeur Beatrix Ruf heeft vanzelfsprekend een eigen kamer in het Stedelijk Museum.
Maar veel ideeën krijgt ze op de trap, „de proloog en de epiloog” van het museum.

Beatrix Ruf over de trap „Als
ik onderaan deze trap sta, voel
ik me met het hele museum
verbonden. Tentoonstellingen
vinden plaats in een ruimte, ze
gaan een relatie aan met die
ruimte. Het is de plek waar het
publiek de kunst ervaart.
Daarom is het voor mij
belangrijk om veel tijd in het
museum door te brengen.”
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Over de koperen trapleuning
„Bij de renovatie van het
museum is alles onder handen
genomen, maar de koperen
leuning is nog steeds de
originele. Je kunt zien dat de
geschiedenis zijn sporen heeft
nagelaten. Aan de leuning
zitten herinneringen vast van
legendarische kunstprojecten.
Het kunstenaarsduo Gilbert &
George is hier naar eigen
zeggen geboren. In 1969
stonden ze vijf uur lang
roerloos op de trap, hun
gezicht en handen
bronskleurig geverfd.”

Over de geel geverfde muur
„De trap ziet er anders uit dan
normaal gesproken. De muur
heeft een kleur gekregen en
markeert zo de weg naar de
tentoonstelling ‘De Oase’ va n
Matisse. Het geel verbindt de
begane grond met de eerste
verdieping. Vanaf deze plek zie
je het werk van Matisse uit de
erezaal piepen.”

Over roken „Op de trap liggen
een paar onmisbare spullen
uit mijn kantoor. Mijn
sigaretten, mijn telefoon en
mijn pasje dat ik nodig heb om
door het gebouw te kunnen
lopen. En om naar buiten te
kunnen gaan om te roken...”
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Hoe ontwikkelt een Duits provinciemeisje zich tot directeur van
het Stedelijk Museum? Beatrix Ruf is een van de invloedrijkste
personen in de internationale kunstwereld. „Het carnaval heeft
me zeer beïnvloed.”
te k s t Jannetje Koelewijn foto Robin de Puy
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Beatrix Ruf verblijft in het Hilton
aan de Apollolaan, al maanden, ze heeft nog geen geschikt huis
gevonden. „Ik zou een week moeten rondfietsen”, zegt ze. „Maar ik
heb de tijd niet.” En hoe raar is het? In de negentiende eeuw waren er
mensen die hun hele leven in hotels verbleven. En ze leeft alleen, dat
maakt het gemakkelijker.

Zachte stem, zachte ogen. Om haar heen hangt vaag de geur van
sigaretten en parfum. We gaan met de lift naar het dak van het Hilton,
waar een lounge voor gasten blijkt te zijn. De avond valt, het uitzicht
over Amsterdam is schitterend. Er staan schalen met noten en
gedroogde rauwe groenten en sushi en macarons in pasteltinten. Ze
wijst er uitnodigend naar, maar we nemen er niet van.

We drinken thee, naast elkaar op de zachte sofa, ver bij de deur
vandaan. Het lijkt intiemer dan het is, want we moeten allebei
onhandig op één bil manoeuvreren om elkaar te kunnen aankijken.
Ze legt een kussentje tegen haar buik en vouwt haar handen
e rove rh e e n .

Haar Nederlands is nog niet goed genoeg voor een lang gesprek,
maar ze verstaat het al redelijk, dus is het een idee, zeg ik, als we
allebei in onze eigen taal praten?

„Ja! Ja!”, zegt ze.
Duits vindt ze prettiger dan Engels?
„Goeie vraag.” Ze overlegt even met zichzelf. „Vind ik Duits

prettiger? Ik spreek het bijna niet meer sinds ik hier ben.” Dan lacht
ze. „Natuurlijk vind ik Duits prettiger. Het is mijn eh... Hoe noem je
d at ? ”
Mutte rs p ra ch e?
„Mijn Muttersprache, ja.” Ze lacht nog wat harder.
U bent uw eigen taal aan het vergeten?
„Maar echt!”

„Slavink in supermarkt is te vet en te zout.” Het meisje bij de ingang
van het Stedelijk Museum glimlacht professioneel naar me en geeft
me mijn kaartje terug.

Hu h?
„Slavink in supermarkt is te vet en te zout.” Ze blijft glimlachen.
Nu weet ik het. Dit is een kunstwerk van Tino Sehgal. Een live

performance, met figuranten.
„J a”, zegt ze. „Het is een kop uit de Volkskrant van vanochtend.”
Ik ga naar zaal 25 op de eerste verdieping, waar werk van Jeff Koons

en Marcel Duchamp tentoongesteld wordt. Ushering in Banality uit
1988 (roze varken met engeltjes en een boerenjongen). Mound of
Flowers uit 1991 (gekleurde glazen bloemenberg). Beide van Koons.
La-boîte-en-valise van Duchamp uit 1936 (een opengeklapte leren
koffer met miniaturen van ouder werk). Ik ben voorbereid, maar ik
weet niet waarop, tot mijn blik op de suppoost in de hoek valt. Alsof ik
op een knop heb gedrukt begint hij te molenwieken met zijn armen en
benen. Als hij daarmee klaar is, zegt hij: „This is good. Tino Sehgal,
2 001.”

Oké dan.
Ik kijk wat rond in de andere zalen, loop weer terug, en ja hoor, de

suppoost doet het weer, zodra ik naar hem kijk. „This is good. Tino
Sehgal, 2001.” Nog een keer naar hem kijken? Het wordt een beetje
gênant. Liever veins ik belangstelling voor Jeff Koons’ roze varkentje-
met-engeltjes en wacht tot andere bezoekers naar hem kijken. Wat je
dan op de gezichten ziet. Verbazing, verbijstering, plaatsvervangende
schaamte, onverschilligheid, een lach, angst. Niemand zegt iets.
Niemand probeert het nog een keer.

Dan ga ik een poosje achter het meisje bij de ingang staan. „S l av i n k
in supermarkt is te vet en te zout.” Tegen buitenlanders: „Salads don’t
have to be green.”

Wat zie je hier?
Dat bijna niemand het hoort, hoe luid en duidelijk het meisje het

ook zegt. Een enkeling fronst een kort moment de wenkbrauwen of
knikt vriendelijk. Jaja, bedankt. De rest loopt gewoon door. Opeens
bedenk ik dat het meisje een paar dagen eerder, toen ik voor de
tentoonstelling van Ed Atkins kwam, ook iets tegen me gezegd heeft
en dat het op dat moment totaal niet tot me doordrong. Ik herinner
me vaag iets met Grieken, maar wat was het?

„Duitsland laat Athene bungelen”, zegt het meisje. „Stond die
ochtend in de Volkskrant.”

Tino Sehgal (1976) – geboren in Londen, opgegroeid in Düsseldorf,

danser en politiek econoom – is een van de kunstenaars door wie je
Beatrix Ruf een beetje beter kunt leren kennen. Het is haar keuze om
zijn werk 365 dagen lang van opening tot sluiting in het Stedelijk
Museum te laten zien. Nou ja, zien. Beleven.

Een andere kunstenaar is de in Oxford geboren Ed Atkins (1982),
die de enorme benedenzaal gevuld heeft met door de computer
gegenereerde videobeelden, geluid, collages en tekeningen. Je weet
niet wat je meemaakt als je er middenin staat. Hier laat iemand je
voelen wat de virtualisering van het bestaan met onze identiteit doet,
met de grenzen van het hier en nu, met liefde en relaties, met seks en
dood.

En dan is er het schilderij Zwei Lampen van Isa Genzken (1948), dat
Beatrix Ruf gekocht heeft toen ze net een paar dagen directeur van het
Stedelijk Museum was. Het is, de titel zegt het al, een schilderij van
twee lampen, goudkleurige lak op zwart doek. Ze staan naast elkaar
als twee tere en bange ballerina’s.

Beatrix Ruf (1960) groeide op in Singen, een provinciestad met
45.000 inwoners bij de Bodensee, op de grens met Zwitserland.
Tweede in een gezin met drie kinderen, vader landmeter, later
burgemeester, moeder een ganz klassische Hausfrau. „Ze komt van
een boerderij”, zegt Beatrix Ruf. „Traditioneel opgevoed, maar zeer
eigenwillig .” De vrouwen in de familie van haar vader waren ook
allemaal zeer eigenwillig . Daarom, zegt ze, was het volstrekt
vanzelfsprekend dat ze naar het gymnasium ging en mocht studeren.

Goed. Maar dan nog. Hoe ontwikkelt een Duits provinciemeisje
zich tot een vrouw van wie wordt gezegd dat ze een feilloos gevoel
heeft voor wie en wat er in de hedendaagse kunst toe doet?

„N ou”, zegt ze. „Is dat niet een beetje overdreven?”

She has the eye. Zo praten mensen over u.
„Nou, nou.”
U stond in 2013 op nummer zeven van de Top 100...
Ze zucht zachtjes.
... van invloedrijke mensen in de kunstwereld...
Nog een zucht.
... van het Engelse tijdschrift ArtRe vie w.
Nu lacht ze. Dit heeft ze ook weer achter de rug. Dan zegt ze: „Ik ben
nieuwsgierig. En wie nieuwsgierig is en om zich heen kijkt, heeft
gevoel voor wat de esthetische cultuur van deze tijd is.” Beleefd: „En
ik heb het geluk dat ik altijd heb samengewerkt met andere mensen
zonder wie ik nooit had kunnen bereiken wat ik bereikt heb.”

Op school was ze een ganz klassisches Kind, niet goed en niet slecht,
een beetje verveeld, tot er op een dag een invalster voor tekenen en
kunstgeschiedenis kwam die de lessen anders aanpakte dan de
andere leraren. „Ze was jong, ze kwam uit het noorden, ze verbond
beeldende kunst met theater, film en muziek, en ik kreeg er echt
plezier in.”
Hoe oud was u toen?
„Veertien? Ik denk veertien.”
Waren er musea in Singen ?
„Nee, het dichtstbijzijnde museum was in Stuttgart. Of in Zürich.”
Over de grens. „In de vakantie gingen we vaak naar Italië en dan zagen
we heel veel, onze ouders namen ons overal mee naartoe.”
Wat maakte indruk op u?
Ze denkt even na. „In die jaren toch wel het meest het werk van Otto
Dix en Erich Heckel, expressionistische kunstenaars die tijdens het
Derde Rijk naar de Bodensee waren gevlucht. Hun schilderijen
werden door de nazi’s als e n t a r te t beschouwd. Otto Dix had
wandschilderingen in de raadzaal van het gemeentehuis gemaakt en
die vond ik zeer indrukwekkend. En nu we er zo over zitten te praten –
wat me ook zeer heeft beïnvloed is de Fastnacht in Singen, het
carnaval. Dat werd bij ons veel heidenser gevierd dan in het noorden
van Duitsland en als kind vond ik het verschrikkelijk. De totale
omkering van de orde, de anarchie, de spot, ik haatte het. Narren die
het gemeentehuis binnendrongen en de politici eruit gooiden,
leraren op school die opeens niets meer te vertellen hadden. Later
begreep ik hoe goed het is dat de dingen anders kunnen zijn dan je
gedacht had. Het is een reinigingsproces, niets blijft verborgen, de
waarheid blijkt een leugen te kunnen zijn. Zo’n traditie is niet voor
niets ontstaan. Mensen willen de orde kunnen bevragen, ook al lijkt
die uit steen gehouwen.”
Wat kunst ook doet.
„Genau.”

Ze las de klassieken – Goethe, Schiller, Böll – en ze leerde
pianospelen. Maar ze zat niet op ballet, al zou je dat wel verwachten,
omdat ze later in Wenen aan het conservatorium een dansopleiding
de e d .

„Een misverstand”, zegt ze. „Dat was een opleiding in de traditie
van Bauhaus, waarin verschillende kunstvormen bij elkaar komen.
Beeldende kunst, film, muziek, beweging.”

Op YouTube is er een mooi voorbeeld van te zien: Gestures Dance
van Oskar Schlemmer, een choreografie uit 1927. Drie gemaskerde
mannen, in een geel, een rood en een blauw kostuum, voeren zingend
een mechanisch lijkende dans uit.

„Het was”, zeg ze, „vooral conceptueel gericht, niet zozeer op
techniek. Het idee was dat dansers zich moesten bevrijden van de
traditie, en dat techniek er niet zo toe deed.” Ze lacht. „Dat is
natuurlijk een misvatting. Je kunt pas vrij zijn als je de techniek
beheerst. Daar waar de techniek vanzelfsprekend is, kan kunst pas
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1960

Geboren in Singen, Duitsland

Haar vader was later burgemeester

van Singen

1 9 78

Diploma gymnasium

Daarna studies psychologie, etnologie

en kunst- en cultuurwetenschappen

aan de Universiteit van Zürich en dans

aan het Conservatorium van Wenen

1 9 9 4 -1 9 9 8

Curator in het Kunstmuseum van het

Kanton Thurgau, Warth, Zwitserland

1998-2 001

Directeur van het Kunsthaus Glarus,

Glarus, Zwitserland

2 001-2 014

Directeur van de Kunsthalle, Zürich,

Zw i t s e rl a n d

2 014

Directeur van het Stedelijk Museum in

A m s te rd a m

interessant worden.”
Ze had toen al psychologie, etnologie, en kunst- en

cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Zürich gestudeerd. En
ze was een tijd in New York geweest, waar ze zich realiseerde hoe
Europees ze was. Ze was een poosje choreograaf en kunstcriticus, ze
gaf improvisatielessen aan het conservatorium. En toen kreeg ze van
het Ittinger Museum, in het Zwitserse kanton Thurgau, de opdracht
de teksten voor een catalogus bij een tentoonstelling te schrijven.
„Dat was mijn grote kans”, zegt ze. „Toen wist ik wat ik wilde.”

Daarna: curator in het Kunstmuseum van het kanton Thurgau,
directeur van het Kunsthaus Glarus, directeur van de Kunsthalle
Zürich, en sinds 1 november 2014 dus directeur van het Stedelijk
Museum Amsterdam.
Voor u lijken er geen grenzen te zijn tussen de verschillende
disciplines in de kunst.
Ze begint aan een ingewikkelde zin: „Ik geloof zeker in de wederzijdse
bevruchting van de onderscheidende kunstvormen...” Ma a r
halverwege wordt ze concreter: „Ik ben niet iemand die zegt: laten we
alles in een grote pan smijten en eens kijken wat het wordt. Het wordt
pas interessant als specifieke kwaliteiten op elkaar inwerken.”

Als voorbeeld noemt ze Dancing around the Bride (2012), een
performance in het Philadelphia Museum of Art waarin het ging over
de relaties tussen het werk van de Franse schilder Marcel Duchamp en
het werk van vier vooraanstaande Amerikaanse kunstenaars: de
componist John Cage, de choreograaf Merce Cunningham en de
beeldend kunstenaars Jasper Johns en Robert Rauschenberg.
Beelden, installaties, muziek, dans – de trailer van de tentoonstelling
is te zien op YouTube.
Dat u Tino Sehgal als een van de eerste kunstenaars hebt
gekozen lijkt me een statement.
„Zeker, vooral ook dat we het een jaar lang doen, dat is nog nooit
eerder gebeurd. Het is net zo goed een zeer duidelijk statement van
het Stedelijk, wat voor instituut het is. Wij zijn er voor de avant-garde.
Tino is een zeer belangrijke kunstenaar, ik ken hem al heel lang, ik
weet niet eens meer hoe lang, en ik was al van plan om meer met hem
te gaan doen. In zijn werk komen lijnen bij elkaar die in de vorige eeuw
ontstaan zijn en die hij verder brengt. Hij verbindt visuele kunst met
uitvoerende kunst, in de context van een museum. Hij laat je je
afvragen wat kunst is, de waarde ervan, wie het bezit, hoe je het
verzamelt, hoe het de materiële vorm kan ontstijgen naar een live -
ervaring op een bepaald moment en een bepaalde plek. Er is geen
documentatie, geen certificaat of schriftelijke overeenkomst met het
museum, geen choreografie, er zijn geen foto’s, er is helemaal niets.
Alles concentreert zich op dat ene moment waarop het kunstwerk en
het publiek elkaar ontmoeten.”
Gaat u er wel eens naar kijken?
„Dat probeer ik wel, maar ik word meteen herkend als de directeur,
dus ik vervuil de situatie. Helaas ben ik buitengesloten bij dit
kunst werk.”
Slavink in supermarkt is te vet en te zout.
„Wat zeg je?”

Dat zei het meisje bij de ingang vandaag.
„Ah, ja. Slavink?”

Gehakt met spek eromheen.
„Ah, ja.”
Uit de Volkskrant, waarin vandaag trouwens ook een recensie
stond van...
„Ja! Ja!”
... de tentoonstelling van Ed Atkins.
„Heel positief!”
Bent u opgelucht?
„Ja, natuurlijk!”
Was u er onzeker over?
„Niet over het werk van Ed, maar men kan er een andere mening over
hebben.”
En dan?
„Ja, wat dan.”
Weg met Beatrix Ruf?
„Nou ja, Ed Atkins is ook een statement. Het is wel een beetje een
test .”

Hoe ziet u of een kunstwerk iets is? U ziet vast ook veel dat
niets is.
„Ja, zeker. Hoe zal ik het zeggen... Toen ik Eds werk voor het eerst
zag, in Londen, dacht ik: wat zíe ik nu? Zo opwindend, zo niet
consumeerbaar, zoals men gewoonlijk kunst consumeert. Het
zette me aan het denken, en als iets me aan het denken zet...”

Ze onderbreekt zichzelf en vertelt over de abstracte
animatiefilms van het Zwitserse kunstenaarsduo Fischli/Weiss die
ze in 1989 in Dresden zag. Eigenlijk waren het gefilmde
schilderijen, videokunst avant la lettre. „Zo opwindend”, zegt ze.
„Die films kwamen zo aan, ook bij andere mensen, en dan ga je je
afvragen: wat ís dit, wat zégt dit? Bij Atkins is het ook de grote
openheid die hij als persoon uitstraalt en zijn superieure
beheersing van de techniek. Hij is ongelooflijk belezen en hij weet
alles van muziek, hij kan zingen en schrijft teksten, hij voert alles
zelf uit, en dat dan gecombineerd met de vragen die hij aan de orde
stelt ...”

De rest moet ik zelf maar invullen.
Zijn er veel kunstenaars zoals hij?
„De thema’s die hij behandelt – liefde, seks, dood en relaties in een
digitale wereld – die zijn niet uniek. Maar de manier waarop is dat
we l . ”
Is het nodig om kunst in woorden te kunnen vangen?
„Ik ben geen romanticus die zegt dat men over kunst niet kan
praten. Het is mijn taak om de verbinding tussen kunst en publiek
tot stand te brengen en dat moet door middel van taal. Maar ik faal
bij voorbaat. Het mislukt altijd. Dat is het interessante van kunst:
dat taal nooit voldoet.”
Maar u bent niet, zoals Susan Sontag, against interpretation.
„Nee, nee, en ik ben ook niet van de school die kunst ziet als iets
heiligs, iets dat van hogerhand tot ons komt. We doen het zelf en we
maken het zelf. Het is uiteindelijk beschaving.”

Na anderhalf uur laat ze subtiel merken dat het gesprek wat haar
betreft lang genoeg geduurd heeft. Ik vraag nog of ze zich al thuis
voelt in Amsterdam, of ze goed slaapt.

„Ik slaap zeer goed”, zegt ze. „Dank je.”
De vorige directeur heeft het niet lang volgehouden.
„Weet ik”, zegt ze. „Dat heeft me in het begin onzeker gemaakt.
Maar dat is nu wel over.” Beleefd: „Ik begin het Stedelijk nu een
beetje te kennen en ik ben zeer onder de indruk van de toewijding
van de mensen die in het museum werken, maar ook van de liefde
van de Amsterdammers voor hun museum. Het voelt voor hen echt
als hún museum, hún kunstcollectie.”
Wat vindt u van het culturele klimaat in Amsterdam?
„Ongelooflijk energiek.”

De man die een paar dagen later mijn kaartje scant, zegt alleen
maar vriendelijk gedag, geen krantenkoppen deze keer. „B oven”,
zegt hij. „U gaat het vanzelf meemaken.”

Loop dan maar eens rustig door de zalen, als je elk moment iets
raars verwacht. De suppoost in zaal 25 – die trouwens geen echte
suppoost is, maar een acteur – molenwiekt weer met zijn armen en
zijn benen, maar die kennen we al. Wat is er nog meer?

Ah, voor de muurschildering van Sol LeWitt – brede strepen in
fluorescerend rood, blauw, groen en geel – komt een leuke jonge
vrouw naar me toe lopen. „This is exchange”, zegt ze. Als ik bereid
ben met haar over de markteconomie te praten, krijg ik van haar
twee euro.

Ik praat een poosje over de markteconomie en vraag dan, een
beetje opgelaten, of ik nou echt twee euro krijg. Nee, nee, ik moet
langer praten, zo gemakkelijk kom ik niet van haar af. Na een
minuut of tien is het genoeg geweest. „Spring is in the air”, zegt ze.
Een wachtwoord. Als ik dat zo zeg bij de vestiaire, krijg ik mijn twee
e u ro.

Maar als ik een half uur later buiten sta, in de voorjaarszon,
realiseer ik me dat ik het vergeten ben. Te veel afgeleid door wat er
daarna nog gebeurde. Een jonge vrouw, prachtig om te zien, liep
melancholiek zingend langs de schilderijen van Willem de
Kooning, het gezicht van de kijker afgewend. Dit is dus wat Beatrix
Ruf wil: dat ik in de war ben.

CV Beatrix Ruf
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Een
schilder ij

kan
i n sp i re re n

tot een
song

Wat was uw eerste
museumer varing?
„Beeldende kunst is niet iets dat
ik van huis uit heb meegekregen.
Toen vrienden naar de
kunstacademie gingen, werd ik
nieuwsgierig, struinde ik opeens
door het Stedelijk Museum in
Zwolle. Sinds kort heb ik een
Museumjaarkaart en ga ik er vol
voor. Ook op reis bezoek ik veel
muse a.”

Wat hoopt u daar te vinden?
„Inspiratie en verstilling. In een
museum in Perth zag ik hoe de
Aboriginals in Australië als

tweede- en derderangsburgers
zijn behandeld. Dan laat ik me
meenemen door de historie en
trek ik parallellen met andere,
bekendere bronnen van het
k wa ad .
„Het Magritte Museum in Brussel
vond ik bijna een spirituele
ervaring. Zijn schilderijen
raakten me regelrecht in mijn
ke r n . ”

Inspireert kunst u tot songs?
„Regelmatig. Ik ben echt een
beeldman. ‘Glenn 1984’ op L obi
da Basi is geïnspireerd door het
gelijknamige schilderij van Jean-

Michel Basquiat, de eerste
wereldberoemde zwarte
beeldend kunstenaar. Basquiat
ging ten onder aan zijn eigen
succes. Zijn biografie is voor mij
een wijze les. Als succesvol
kunstenaar moet je juist de
verstilling opzoeken. Ik ben
nederig van nature, ik mediteer
en bid veel. Ook mijn omgeving
helpt me om dicht bij mezelf te
b l i jve n . ”

Het ergerde Basquiat dat zijn
huidskleur een rol speelde in
zijn carrière. Herkent u dat?
„Nederland doet alsof er geen

discriminatie is. Onzin, wh i te
privilege bestaat anno 2015 nog
steeds. Aan allerlei simpele
dingen merk ik dat ik een zwart
ben. Als ik ’s avonds laat over
straat loop, is dat voor sommige
mensen verdacht. En een zwarte
artiest op de cover van een
tijdschrift, daar wordt op
redacties ook niet licht over
gedacht. Daarom ben ik blij dat ik
als artiest een platform heb
gecreëerd voor gelijkheid. Een
krachtig burgermiddel.”

tekst Arjen Ribbens
foto Lars van den Brink

Museumbezoeker (1) Typhoon

Glenn de Randamie

(30), beter bekend als

de rapper Typhoon,

werd afgelopen jaar met

zijn album Lobi Da Basi

de meest gelauwerde

Nederlandse artiest.

Typhoon is geen stoere

hiphopper, maar een

zich kwetsbaar

opstellende dichter. Hij

zingt bijvoorbeeld: ‘B en

niet bang om alleen te

zijn, wel om wat ik

koester, kwijt te raken.

En dat is het gif voor

mijn doen en laten,

dames aan mijn

tentakels, het was niks.

Slaap bij mij vanavond.’

mct yphoon .nl
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B u rb l e
U staat op het punt het papieren museum van Beatrix Ruf te betreden.

Veertien internationaal bekende kunstenaars – onder wie Richard Prince, Ed

Atkins en Walid Raad – exposeren op uitnodiging van Ruf in deze DeLUXE . De

volgende 22 pagina’s kunnen worden gezien als opmaat voor wat u de

komende jaren in het Stedelijk Museum kunt tegenkomen. Alle kunstenaars

in B u rble zetten bestaande beelden naar hun hand en geven er een nieuwe

betekenis aan. Maak kennis met de generatie Ruf.

Hans den Hartog Jager sprak met Beatrix Ruf over de gekozen kunstenaars en verdiepte
zich in hun werk. Hij schreef de zaalteksten. Ze staan in een uitneembaar katern (even de
nietjes openmaken). Zo kunt u ze eenvoudig raadplegen als u door de expositie bladert.

Op nrc.nl/audiotour kunt u een gesproken versie beluisteren.



Neem nou het
beeld van Ed Atkins. Daarop zien we een glas, type whiskytumbler,
dat door wel zes of zeven handen naar voren wordt gestoken – het
wordt bijna letterlijk bij u naar binnen geduwd. Maar het is leeg en in
het glas is het woord ‘burble’ gemonteerd, wat zoiets betekent als
‘b u r p’, het geluid dat je maakt als je te snel, te veel hebt gedronken.
Het beeld is een beetje ongemakkelijk, raadselachtig, maar ook
verleidelijk: waarom biedt Atkins ons in vredesnaam een leeg glas
a a n?

Laten we er niet omheen draaien: deze NRC DeLUXE is anders dan

Museumdirecteur Beatrix Ruf vroeg veertien
toonaangevende kunstenaars een werk voor NRC DeLUXE.
Hans den Hartog Jager legt uit wat hen bindt .

anders. Normaal wanneer u dit tijdschrift openslaat, weet u wat u
kunt verwachten: interviews, journalistieke stukken en reportages
bijeengebracht volgens de interesses van een bekende gastredacteur,
afgewisseld met glossy advertenties van Chanel, Renault, Hugo Boss,
Johnny Walker-whisky en andere luxemerken waarmee de NRC-
redactie de kachel brandende houdt. Twee werelden die eigenlijk
weinig met elkaar te maken hebben, maar die we in de loop der jaren
als een vanzelfsprekende combinatie zijn gaan beschouwen. Dit keer
echter, bij Stedelijk Museum-directeur Beatrix Ruf, bestaat het hart
van het nummer uit een ‘papieren expositie’: veertien internationaal
bekende kunstenaars, onder wie Richard Prince, Ed Atkins, Jordan
Wolfson en Walid Raad selecteerden of maakten, op speciaal verzoek
van Ruf, een werk voor dit tijdschrift. Met bijna alle betrokken
kunstenaars (onder wie Elad Lassry, Kerstin Brätsch, Tobias Madison
en Wade Guyton) werkte Ruf al eens samen in haar vorige baan als
directeur van de Kunsthalle Zürich, en met verschillenden van hen is
ze in onderhandeling over een expositie in Amsterdam. Daarmee laat
dit project zich heel goed beschouwen als een opmaat van wat Ruf de
komende jaren in het Stedelijk van plan is. Een staalkaart van haar
smaak en haar voorkeuren. Noem het een beginselverklaring.

Dat Ruf zo’n overzicht nu presenteert in NRC DeLUXE komt
(behalve omdat het haar werd gevraagd) misschien wel vooral
doordat juist de botsing van de wereld van dit tijdschrift met die van
de kunst goed laat zien waar deze generatie kunstenaars mee bezig is:
noem het de manier waarop kunstenaars bestaande beelden naar
hun hand zetten en nieuwe betekenis geven.

Neem, opnieuw, het werk van Ed Atkins, die op dit moment een
grote solotentoonstelling in het Stedelijk heeft. De combinatie van
pushende handen en glas kun je opvatten als ingehouden kritiek op de
advertenties waar het werk nu tussen staat: kijk, het glas is leeg, wat ze
je in dit blad aanbieden is alleen maar lucht. Maar tegelijk is het goed
om te beseffen dat Atkins al zijn werk maakt op de computer, dat hij
vergroeid is met het internet en dat boodschappen daar vaak veel
gelaagder zijn dan in de echte wereld, vooral omdat ze voortkomen
uit een andere manier van denken en werken dan die in de
traditionele, lineaire media, zoals boeken en tijdschriften.

Wie leest via de computer (iedereen kent het) maakt steeds nieuwe
schermen aan door op hyperlinks te klikken en opent die nieuwe
p a g i n a’s in steeds weer andere combinaties, waardoor er steeds weer
nieuwe verbanden worden gelegd. Daarbij kent het internet zo zijn
eigen codes en fascinaties, die aan buitenstaanders gemakkelijk
voorbij gaan, maar die in de wereld van Atkins, Kerstin Brätsch of
Jordan Wolfson leiden tot een heel andere manier van kijken. Bij
Atkins is het daarom als kijker verstandig te bedenken dat ‘burble’

óók een nieuwe Nederlandse netwerksite is, en een term voor grote
wolken van gekleurde luchtballonnen, maar ook een bedrijf dat
digitale fotoboeken produceert – waarmee je dus eigenlijk je eigen
NRC DeLUXE kunt samenstellen. Daar komt dan nog bij dat een
soortgelijk glas regelmatig voorkomt in Atkins’ werk – in de installatie
R ibb o n s (2014) bijvoorbeeld, net door het Stedelijk aangekocht, speelt
z o’n glas een hoofdrol. Inderdaad: wie al deze mogelijke betekenissen
in dit werk overweegt, beseft dat het net is of Atkins allemaal
verschillende schermen van de werkelijkheid naadloos over elkaar in
een beeld heeft geperst. Als toeschouwer mag je vrijelijk associëren,
linken, je eigen verbanden leggen – noem het een reis waarbij je steeds
je eigen uitzicht kiest. Naar je eigen smaak, naar wat je zelf weet en wat
je zelf bevalt.

Is dit nou kunst?
Geen misverstand: deze manier van herordenen en linken van
bestaand beeld is bepaald niet nieuw – je zou Marcel Duchamps
L .H.O.O.Q. (waarop hij een ansichtkaart van de Mona Lisa met een
snorretje en een baardje versierde) als een oer-variant van deze
manier van werken kunnen beschouwen. Robert Rauschenberg deed
het op zijn ‘c o l l a ge d o e ke n’, Andy Warhol deed het door foto’s van
beroemdheden, soepblikken en auto-ongelukken te ‘h e r ge b r u i ke n’

en vergeet Richard Prince niet, de Amerikaanse kunstenaar die
‘simpelwe g’ fo to’s maakte van de foto’s van anderen, zoals de
Marlboro-cowboy. Prince wilde daarmee vragen stellen over
authenticiteit, de mate waarin beelden in ons collectieve bewustzijn
zijn ingedaald en de kracht van roem. Dat Prince nu ook de oudste
kunstenaar in deze DeLUXE is, komt doordat zijn thematiek binnen
Rufs manier van kijken en met de komst van de iPhone en Instagram
nieuwe urgentie heeft gekregen. Prince post tegenwoordig
regelmatig commentaar onder uitdagende, vaak glamoureuze foto’s
die beroemde vrouwen (Miley Cyrus, Pamela Anderson) van zichzelf
op Instagram zetten. Van zo’n foto inclusief zijn commentaar maakt
Prince een screenshot en dat drukt hij af als een werk van Richard
Prince – waarbij hij zichzelf ‘te rl o o p s ’ dus ook de originele sterrenfoto
toe-eigent en de commentaren van andere gebruikers die eronder
staan. Mensen worden er furieus van (is dit nou kunst?) maar het zet je
wel aan tot denken: in hoeverre zijn foto’s die in het publieke domein
worden geplaatst publiek bezit (denk aan de Luc Tuymans-kwestie,
waarbij Tuymans zonder toestemming een beeld van fotografe
Katrijn van Giel naschilderde) – en kan iedereen zich die vervolgens
toe-eigenen? In hoeverre veranderen media als Facebook en
Instagram het gebruik van en denken over beeld?

Dat is misschien wel de belangrijkste overeenkomst tussen de
kunstenaars van de generatie-Ruf: hun werk is in veel opzichten
bepaald door hun verhouding tot de digitale media. Wade Guyton
bijvoorbeeld experimenteert met de afdrukken van verschillende

types Epson-printers alsof het schildermateriaal is, Kerstin Brätsch
perst haar eigen werk in lopende dinosauriërs die zijn ontworpen in
een 3D-programma en Jordan Wolfson is zich vrolijk aan het
ontwikkelen tot de hoogsteigen internet-trol van de kunstwereld: hij
stapelt identiteiten en speelt zo gretig met het begrip persoonlijkheid
dat het ongemakkelijk wordt – of ligt dat niet aan hem, maar aan de
media, de cultuur, waardoor hij noodzakelijkerwijs wordt omgeven?

Juist door zulke thema’s overstijgt het werk van deze generatie ook
de tijdgeest: ze mogen dan vaak refereren aan de digitale wereld, net
als voorgaande generaties kunstenaars gaat hun werk uiteindelijk
vooral over het naar eigen hand zetten van de wereld waardoor ze
worden omringd – inclusief de toeschouwer en inclusief zijzelf. Want
hoe licht en gekleurd deze beelden er vaak ook uit mogen zien: deze
kunstenaars zagen ook aan de wortels van hun eigen
kunstenaarschap. In hoeverre, vragen ze zich af, kun je als kunstenaar
nog een eigen, dwingende interpretatie geven als ieder beeld in het
publieke (internet)domein onmiddellijk wordt gelinkt, geassocieerd,
‘ge t ro l d’ (berichten plaatsen met het doel woede, irritatie, verdriet uit
te lokken) en van een waarde wordt voorzien? En, niet onbelangrijk:
hoe verhoudt die virtuele werkelijkheid zich vervolgens tot de fysieke
werkelijkheid van alledag?

Oh ja, de werkelijkheid!
Precies dat dilemma is waarschijnlijk het intrigerendste aan deze

kunst. Hun werk mag dan vaak een weerslag zijn van processen die
zich afspelen in de digitale wereld, ze maken dat werk nog steeds voor
een belangrijk deel voor RL (real life) – ze transformeren digitale,
virtuele ideeën naar fysieke objecten. Naar foto’s aan een muur,
installaties waar je omheen loopt, die tegenover je staan, die zich in
formaat en ruimte tot je lichaam verhouden. Terwijl dat fysieke nu
juist een van de elementen van het leven is waarmee de digitale
wereld zich nauwelijks raad weet.

Opvallend veel lichamelijkheid
Precies om die reden is deze selectie kunstenaars van Ruf extra
interessant. Juist binnen een blad als dit, waarin de harde
werkelijkheid van de journalistiek schijnbaar naadloos overgaat in de
droomwereld van advertenties, wordt de zoektocht naar de plaats
van zulke kunst in de ‘echte wereld’ mooi op scherp gesteld – alsof
deze NRC DeLUXE een soort limbo is, een voorgeborchte. Tot welke
wereld verhoudt dit werk zich? Waar voelt het zich het meeste thuis?
In ieder geval lijkt het erop dat deze kunstenaars zich er niet zomaar
bij willen neerleggen dat elke vorm van echt leven automatisch tot een
virtuele abstractie wordt teruggebracht.

Neem het belangrijkste element dat in de digitale wereld
ontbreekt: het fysieke, lichamen, handen, geur. Wie erop gaat letten,
beseft ineens dat er opvallend veel lichamelijkheid in deze werken
voorkomt. Neem Kerstin Brätsch, die haar werk in de vorm van
dinosauruslijven giet, de verwijzingen naar ‘vroe ge
computer wezens’ in het werk van Avery Singer, de ‘m a a k b a re
l i c h a m e n’ van Seth Price en de handen van Ed Atkins. Daarbij slaan de
zeer lichamelijke modellen van Richard Prince een perfecte brug
tussen de advertenties en de kunst – zoals vaker heeft Prince de
tijdgeest weer uitstekend te pakken.

Uiteindelijk komen alle dilemma’s, alle lijnen in deze DeLUXE
misschien nog wel het best bij elkaar in het werk van Tobias Madison.
Die leverde een foto in van een van zijn nieuwste schilderijen,
waarop een kaal spieraam is afgebeeld. Alleen schilderde Madison
dat raam niet met verf maar met jodium – een middel, zou je kunnen
zeggen, dat op microniveau de strijd verbeeldt tussen het eigen
lichaam en de buitenstaander. Tegelijk ziet het er, juist met zijn diepe
bruinrode kleur, bijna uit als bloed – de botten, het skelet van een
kunstwerk, uitgevoerd in bloed. Dat is de kern: deze generatie
kunstenaars is op zoek naar nieuw leven. Dat hoeft niet echt te zijn,
het mag volkomen kunstmatig, als het maar zo echt lijkt dat je er in
kunt geloven.













Ed Atkins
Het beeld dat Ed Atkins voor deze D e LU X E
aanlevert zou zomaar een hippe advertentie
kunnen zijn. Maar wie zijn solo Recent Ouija
(nog tot en met 31 mei in het Stedelijk) heeft
gezien, weet dat zijn werk zo diep in de com-
puterwereld is geworteld dat het geen
kwaad kan de term ‘Burble’ even te googe-
len. Burble blijkt dan onder andere een nieu-
we Nederlandse netwerksite te zijn (‘de op-
volger van Hyves’ – veel succes), een bedrijf
dat software maakt voor ‘dropzone manage-
ment’ en een ambitieus project van een eve-
nementenkunstbureau waarin een soort bal-
lonnenwolken veelkleurig aan de nachtelijke
hemel drijven – spectaculair, opvallend,
maar misschien ook wel een tikje nietszeg-
ge n d .
Opvallend veel lucht, zou je kunnen zeggen.
Natuurlijk kan het ook dat Atkins gewoon
verwijst naar de ‘b u r p’ die je laat als je snel
een glas koolzuurhoudende drank leeg-
drinkt. Toch lijkt het feit dat juist een leeg
glas hier zo gretig wordt aangeboden de
clou: moeten we misschien toch in overwe-
ging nemen dat de kunstenaar het niet heeft
kunnen laten een subtiel commentaar te ge-
ven op de NRC DeLUXE-context waarin zijn
werk dit keer verschijnt? Misschien wil hij
wel zeggen dat als je de producten die je in
dit blad zo enthousiast, zo gretig, zo verlei-
delijk worden aangeboden eenmaal hebt ge-
consumeerd, wanneer de whisky is opge-
dronken en de jurken uit de mode zijn, er al-
leen nog maar een grote hap lucht achter-
blijft? Of zou dat evengoed gelden voor de
kunstenaars die hun medewerking aan het
nummer verlenen, inclusief Atkins zelf?

Walid Raad
Walid Raads oeuvre is opvallend actueel, al
zou je dat zo op het eerste gezicht niet zeg-
gen. Raad (geboren in Libanon) vraagt zich
in zijn werk steeds af wat de rol is van mo-
derne en hedendaagse kunst in de Arabische
wereld, een wereld die enerzijds wordt ge-
teisterd door geweld, en aan de andere kant
onderhevig is aan grote maatschappelijke en
sociale veranderingen. Dat klinkt allemaal
misschien zwaar, Raads oeuvre is juist opval-
lend speels – hij gebruikt veel verzonnen
‘a c h te r g ro n dve rh a l e n’ in zijn foto’s en instal-
laties en poëtische fantasieën, zodat je als
toeschouwer eigenlijk nooit zeker weet of de
feiten die Raad met enig aplomb als geschie-
denis presenteert daadwerkelijk hebben
p l a at s gevo n de n .
Voor het project Scratching on Things I Could
D isavow onderzoekt Raad (naar eigen zeg-
gen) de opkomst van moderne en heden-
daagse kunst in de Arabische wereld, zowel
(opnieuw) de verhouding tot de artistieke
geschiedenis als de grote hoeveelheid geld
die daarmee gepaard gaat. Daar komt veel
ongemak bij kijken, zoals mooi is te zien in
de serie Preface to the Seventh Edition.
Daarin laat Raad de ‘s c h ad uwe n’ zien van
een serie vroeg twintigste-eeuwse Arabische
abstracties die in juni 2011 onverwacht uit
een museum in de Emiraten werden verwij-
de rd .
Section 88 bestaat uit langgerekte ‘str ips’

die Raad meestal wandvullend exposeert,
van vloer tot plafond. Op het eerste gezicht
zijn het abstracte lijnen in de (westerse) mo-
dernistische traditie, tot je onderaan de mi-
nuscule museumdoorgangen ziet – als mui-
zenholen die leiden naar onbekende, onver-
wachte nieuwe werelden. Zo, afgedrukt in
een tijdschrift, wordt dat effect alleen maar
versterkt: het lijkt wel een abstract behang-
patroon, maar toch zit het uitzicht naar
nieuwe verten er al in verborgen.

Uitneembaar
Uitleg bij de tentoongestelde werken van Burble
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Wade Guyton
Eigenlijk is het vreemd. Wie de titelbordjes
bij kunstwerken bekijkt, krijgt daarop vaak
gedetailleerde informatie over materiaal en
werkwijze – olieverf, acryl, pvc, potlood. Bij
digitale prints daarentegen wordt zelden iets
vermeld, terwijl printer en toners wel dege-
lijk een belangrijke bijdrage leveren aan het
resultaat. De Amerikaanse kunstenaar Wade
Guyton vermeldt daarentegen vaak expliciet
welke printers en welke inkt hij gebruikt,
waarbij meteen moet worden aangetekend
dat de informatie die hij geeft (‘printed with
an Epson 11880, ink UltraChrome K3 with Vi-
vid Magenta’) voor leken vooral toverspreu-
ken lijken.
Toch is dat laatste ook niet zo vreemd: Guy-
ton gebruikt zijn printers bijna op dezelfde
manier als een schilder zijn kwast en linnen
gebruikt – met dat verschil dat een printer
veel minder controleerbaar is, veel meer
een ‘eigen wil’ lijkt te hebben. Guytons werk
gaat daarmee vaak over beheersing in het di-
gitale tijdperk: op het eerste gezicht is het
abstract en hermetisch, en tegelijk opval-
lend zoekend en onzeker. Voor de afgebeel-
de werken laadde Guyton, zoals hij vaker
doet, zijn printer met oude boekpagina’s.
Wat voor afbeelding hij precies printte en
wat er al op de pagina stond is nauwelijks
meer te zien, maar je kunt je goed voorstel-
len dat Guyton aangenaam verrast was toen
een van de prints eruit bleek te zien alsof
een oude Japanse calligraaf met virtuoze
hand een vogelveer of een palmblad op het
papier had geschetst. Het is een mooi idee:
alsof totaal verschillende beelden, technie-
ken elkaar raken, over een kloof van vele
eeuwen en culturen heen. Diep in zijn hart is
Guyton, zoals veel minimalisten, vast een
enorme romanticus.

Kerstin Brätsch
Kerstin Brätsch creëert graag misverstan-
den. En ze houdt van schilderkunst. Dan heb
je dus een probleem, als hedendaagse kun-
stenaar, want de schilderkunst kent zo’n lan-
ge geschiedenis, met zoveel technieken en
zoveel betekenis, dat alles wat je maakt altijd
wel ergens op terug te voeren is. Je zou het
werk van Brätsch dus heel goed kunnen zien
als één grote afleidingsmanoeuvre. Dat doet
ze bijvoorbeeld door haar werk samen met
andere kunstenaars te maken (onder andere
in het collectief Das Institut), door haar
schilderijen op te nemen in installaties met
tijdschriften en posters en door beelden
steeds te her- en hergebruiken om te kijken
of ze weer een andere betekenis kunnen krij-
ge n .
Dat laatste is precies wat Brätsch nu ook
heeft gedaan. Voor NRC DeLUXE nam ze het
filter ‘d i n o s au r u s ’ uit een 3D-computer-
pro gramma, waarmee je dinosauriërs vir-
tueel tot leven kunt wekken. Alleen: ze ‘vul-
de ’ de beesten met beelden van haar eigen
oude werk – de marmerschilderijen bijvoor-
beeld die ze vorig jaar bij Gavin Brown in
New York exposeerde, en zaaloverzichten
van exposities. Juist door de combinatie van
voorbije exposities en dinosaurussen geeft
Brätsch ironisch commentaar op de vergan-
kelijkheid van kunst: doet die hele geschie-
denis er eigenlijk wel toe? Hoe lang blijft een
beeld leven, en hoe verandert de betekenis
als je het opnieuw gebruikt? De springende
dinosaurussen, dansend over de pagina’s,
doen je bijna vergeten dat de echte dinosau-
russen al lang morsdood zijn. Maar dat is
wat kunst kan: het kan alles wat dood is, tot
leven wekken, steeds opnieuw – al is die con-
statering van een moralisme waar Brätsch
zelf ongetwijfeld graag een misverstand over
zou scheppen.

Helen Marten
Poëzie – je zou het haast vergeten in al het
geweld van digitale beelden en botsende
werkelijkheden, maar de kunst in dit N RC
D e LU X E -nummer is vaak opvallend poë-
tisch. Zowel in de zin van ‘ongrijpbaar ’ als
‘in staat nieuwe werkelijkheden te creëren’.
Neem het werk van Helen Marten: dat be-
staat ‘n o r m a a l’ meestal uit installaties waar-
in ze onverwachte verbanden aanbrengt tus-
sen zelfgemaakte en gevonden voorwerpen.
Marten is zo’n kunstenaar die continu
speurt naar materiaal, objecten, voorwer-
pen die ze kan transformeren of fotografe-
ren en een nieuw leven kan geven.
Net als de taal, trouwens.
Marten publiceert vaak collages van korte
gedichten en foto’s, onder andere op haar
website. Alleen daarom al past haar werk
goed in deze context, want hier kan ze mooi
laten zien hoe ze de werkelijkheid naar haar
hand zet. Dat begint in dit geval al met de
vormgeving van de pagina’s, zelf ontwor-
pen, maar ook met de keuze van de beelden,
ongetwijfeld kiekjes uit haar atelier. Zijn het
symbolen, als objecten met een algemene
betekenis (waar slaat dat fig. 175 op?) of zijn
ze juist zo persoonlijk dat het ongemakkelijk
wordt? Let eens op de grote tekening links:
een hand die boven de hippe meeneemkof-
fiebeker zweeft zou een mooi symbool kun-
nen zijn voor onderweg zijn in de moderne
wereld zonder precies te weten waar je wilt
aankomen, wat je wilt bereiken. Typisch
Mar ten.
Zou het trouwens toeval zijn dat de ‘a pp l e ’
uit de eerste zin zowel aan het bijbelse stuk
fruit refereert als aan de computer die tegen-
woordig vaak als de Genesis van de kunst
wordt beschouwd? Wat zou er gebeuren als
je díé Apple uit elkaar haalt, zoals Marten
hier doet met die stukken van haar leven?
Misschien doet dat er niet werkelijk toe, lijkt
Marten te zeggen, als je er maar in kunt gelo-
ven – al is het maar voor even.

Liam Gillick
Verfrissend kun je het zeker noemen: in een
D e LU X E -bijlage die bol staat van de digitale
afbeeldingen en de beeldmanipulatie komt
Liam Gillick met een houtdruk uit 1474. En
niet zomaar een. Het beeld is afkomstig uit
The Game and Playe of the Chesse, een
schaakboek, dat werd gedrukt door William
Caxton, die meestal wordt beschouwd als de
eerste drukker in Engeland. De tekst daaren-
tegen is een citaat van Gabriel Tarde, een
negentiende-eeuwse jurist, filosoof en crimi-
noloog, die bekend werd met een theorie
over sociale interactie, waarbij hij een krach-
tig geloof in het individu tentoonspreidde.
Tarde wordt als een voorbeeld gezien door
Bruno Latour, die een invloedrijke theorie
over sociale netwerken heeft ontwikkeld.
Maar wat hebben die twee met elkaar te ma-
ke n?
Om misverstanden te voorkomen: zo’n sta-
peling van betekenissen is typisch Gillick,
die als kunstenaar vooral is geïnteresseerd
in sociale systemen en manieren van pro-
ductie. Dat klinkt ingewikkeld, maar het re-
sultaat verschilt eigenlijk weinig van het
werk van de meeste andere kunstenaars in
deze bijlage: ook Gillick combineert beelden
en tijden, speelt met de geschiedenis van de
kunst (let op het middeleeuwse perspectief
van het schaakbord) en dubbelzinnigheid:
zou Gillick de afbeelding inderdaad hebben
uitgekozen omdat de man lijkt te knipogen?
Tegelijk is schaken een mooie metafoor voor
de relatie tussen een hedendaagse kunste-
naar en de toeschouwer: je probeert allebei
te bedenken wat de ander denkt, en tegelijk
is er het besef dat in de ruimte daartussen
(op het bord, in het werk) een nieuwe werke-
lijkheid ontstaat die juist zo interessant is
omdat je ’m allebei nooit volledig kunt be-
vatten. Gillicks werk mag dan bepaald niet
eenvoudig zijn, hij weet zijn toeschouwers
wel te prikkelen – net zoals een goede
schaakpar tij.

Jordan Wolfson
Jordan Wolfson vergaarde vorig jaar wereld-
wijde kunstroem met zijn beeld Female Figu-
re : een levensgrote vrouwenpop die (com-
putergestuurd) voor een spiegel op muziek
van Lady Gaga danste. Ze was zo echt, zo
verleidelijk, maar ook zo vergaand verminkt
dat ze iedere toeschouwer een ongemakke-
lijk gevoel bezorgde. En precies het spel met
identiteiten dat dit beeld zo goed maakte
(moeten we geloven dat dit een mens is?
Leek ze nu wel of niet op Gaga?) keert vaak
terug in Wolfsons werk. Alleen: soms moet
je even zoeken. Neem het c o m p u te r -
scherm hiernaast: dat is ongetwijfeld Wolfs-
ons eigen laptop, en de tekst lijkt behoorlijk
onbeduidend. Tot je na even googelen con-
stateert dat die afkomstig is van een site
(Fanfiction) waarop fans zelfgeschreven ver-
sies van beroemde boeken publiceren. Zo
blijkt deze tekst afkomstig uit het ‘boek’ Fift y
Shades of Salvatore geschreven door
‘re d n e c kduckling’, naar eigen zeggen ‘in de
stijl van de Vampire Diaries’. Een groot spie-
gelpaleis van namaakidentiteiten kortom,
maar blijkbaar is het wel het soort proza dat
de veelgevraagde, hippe Wolfson leest.
Een soortgelijk spel zit verborgen achter het
tweede beeld. Dat lijkt, waar het typografie
en vormgeving betreft, verdacht veel op een
klassieke bumpersticker – ‘My Other Car is
a Mercedes’, ‘Darwin Loves You’, u kent ze
wel. Alleen: met deze sticker suggereert
Wolfson dat er een wereld zou kunnen be-
staan waarin het voor een automobilist een
statement is om anderen uit te dagen met de
stelling dat hij ‘een betere kunstenaar is’ – en
dat (oh ironie) in de vorm van een sticker die
direct het tegendeel bewijst. Het is verwar-
rend, het is grappig, en het zet je meteen aan
het fantaseren over wat voor kunstenaar dat
zou kunnen zijn (en in wat voor wereld hij
zou leven). Dan heeft Wolfson je dus alsnog
te pakken.

Magali Reus
Dit zal april 2015 wel zijn, want dat is de eni-
ge maand dit jaar (of in lange tijd) die begint
op een woensdag en op een donderdag ein-
digt. Alleen, doet die constatering er iets toe
om deze collage van Magali Reus beter te
kunnen begrijpen? Reus (Den Haag, 1981) is
op dit moment een van de snelst rijzende
sterren van de kunstwereld. Ze maakt grote,
beeldende installaties die heel veel oproe-
pen (herinneringen, keukeninterieurs, het
verlangen ze te aaien), maar die een sluiten-
de verklaring steeds met een koppige hard-
nekkigheid weerstaan.
Natuurlijk werkt Reus, zoals bijna alle kun-
stenaars die Beatrix Ruf uitkoos voor deze
DeLUXE , met verwijzingen naar de kunstge-
schiedenis – veel Donald Judd, in haar geval,
maar ook ander minimalisme. Tegelijk ont-
breekt de humor niet: Reus schroomt niet
om voedselverpakkingen, pannen en friet-
bakjes in haar schijnbaar kale objecten te in-
te greren.
Haar grootste kracht is meestal een sterk be-
sef van de ruimte waarin ze haar beelden
toont – hun fysiek, hun verhouden tot het li-
chaam van de toeschouwer, en daarom gaat
deze collage, op deze plek, juist heel nadruk-
kelijk over platheid en gelaagdheid. Het gro-
te scherm (dat functioneert als een soort
schutting) lijkt vol geschilderd met wolken,
de perfecte stervormige barst eroverheen
doet denken aan zonnestralen, de kaders er-
omheen aan een kalender – maar daar hou-
den de herleidbare betekenissen wel op. Als
toeschouwer mag je zelf de rest doen: je
kunt bedenken hoe schoonheid en vernieti-
ging elkaar versterken, en dat een zwaar-
plat beeld als dit nog steeds een groot gevoel
van ruimte kan oproepen, al is dat nog
steeds een illusie. Uiteindelijk is het woordje
‘copy ’ linksonder ongetwijfeld de clou, maar
als je er zo’n eigen beeld van maakt als Reus
doet, is originaliteit niet werkelijk meer be-
langrijk .

Richard Prince
Richard Prince zit op Instagram, maar of de
Instragram-gemeenschap daar blij mee is,
valt te betwijfelen. Prince (1949) werd begin
jaren tachtig bekend met zijn zogenaamde
a p p ro p r i a t i o n -werk, waarbij hij foto’s maak-
te van bestaande foto’s – zoals de Marlboro-
cowboy en een naakte Brooke Shields op
tienjarige leeftijd. Prince raakte daarmee
aan kwesties als originaliteit, de mate waarin
je een beeld kunt ‘b e z i t te n’ en de manier
waarop beelden een cultuur bepalen. Prince
is dan ook in veel opzichten de godfather
van veel van de kunstenaars in Beatrix Rufs
D e LU X E - expositie.
Op het eerste gezicht is het werk dat Prince
op Instagram zet als richardprince1234
(voorheen richardprince4) veel letterlijker:
fo to’s van tentoonstellingen en van nieuw
werk. Maar één serie springt eruit: die waar
Prince Instagram als nieuwe ‘appropr iaton-
to o l’ gebruikt. De laatste anderhalf jaar
zocht Prince op Instagram naar (vooral) be-
kende vrouwen die daar (veelal) sexy zelf-
portretten plaatsen – Miley Cyrus of Pamela
Anderson, maar ook minder bekende groot-
heden als model Elisabeth Marx. Prince
schrijft daar op Instagram commentaren on-
der als „Hannah Montana. I cried. No shit.
True. Tears”. Of hij post icoontjes, eindigend
met een halfgepelde banaan, bij Pamela An-
derson. Van die combinatie, maakt hij
screenshots, die hij afdrukt en nu toont als
eigen werk. Daarmee daagt Prince de tijd-
geest opnieuw uit: in hoeverre mag een kun-
stenaar zich beelden van anderen toe-eige-
nen? Ook als ze door anderen vrijwillig in
het publieke domein worden getoond? Toen
hij de serie onlangs bij Gagosian New York
exposeerde, waren de recensies typisch
voor Prince: sommige critici waren lyrisch,
anderen schreven misprijzende teksten als
“Watching Richard Prince do Instagram is li-
ke watching your dad try to rap.” En Prince
zwijgt, dat doen godfathers nu eenmaal, als
het er werkelijk om gaat.

Elad Lassry
Fo to’s kunnen de kijker uitdagen en verlei-
den, blader maar door het tijdschrift dat u
nu in handen heeft. Maar ze zijn koele min-
naars: hoeveel begeerte ze ook oproepen,
aanraken heeft geen zin, het verlangen blijft
altijd op afstand, de verleiding zal nooit wor-
den vervuld. Precies dat onvervulde verlan-
gen speelt een belangrijke rol in het werk
van Elad Lassry. Zijn fotografische oeuvre
bestaat uit ingelijste foto’s op A4-formaat –
het formaat van een groot tijdschrift – en zijn
beelden zijn altijd aantrekkelijk: Lassry ge-
bruikt graag oude film- of reclamefoto’s en
speelt gretig met gelaagdheid. Neem deze fo-
to: eerst zie je een laag witte verf, als mist
of als ijs, waar de knuffelbeesten zich
wanhopig onder vandaan proberen te
wo r s te l e n . Tragisch natuurlijk, tot je beseft
dat ook de verf illusie is – zowel de witte bo-
venlaag als de onderlaag met knuffels zijn
onderdeel van de foto.
Alleen: Lassry doorbreekt die dubbele plat-
heid door twee halve metalen spiegelbollen
op het glas te lijmen. Daardoor wordt de foto
ineens een object, iets waarin je je als toe-
schouwer zelf gespiegeld kunt zien, iets dat
dezelfde ruimtelijkheid heeft als jij. Maar het
spannende is: juist door die extra dimensie
wordt het beeld van de beesten alleen maar
dw i n ge n de r.
Tegelijk heeft Lassry dit werk ongetwijfeld
niet voor niets bij de D e LU X E ingeleverd –
want in dit blad is het driedimensionale
beeld weer teruggebracht tot een foto. De
ruimtelijkheid van het ‘e c h te ’ werk is platge-
slagen, opgesloten als een dier in een kooi,
of een knuffelolifant onder een ijslaag.
Lassry laat zo mooi zien hoe moeilijk het is
voor beelden om buiten hun eigen territori-
um te treden, maar tegelijk dat de strijd om
die ruimte vaak de spannendste kunst ople-
vert – waarmee Lassry uiteindelijk natuurlijk
vooral reclame maakt voor de superieure er-
varing van zijn ‘echte werk’ – gaat dat zien!
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Jana Euler
Loopt u even mee? We beginnen achteraan
bij de ‘F’ en lopen langzaam terug – met on-
ze rug naar achteren, anders kunnen we de
letters niet lezen. Inderdaad, daarna volgen
de ‘U’, de ‘C’ en de ‘K’ en net als je als toe-
schouwer denkt in een ouderwets staaltje
P ublikumsbeschimpfung te zijn beland, blijkt
Jana Euler er nog ‘G oethe’ achteraan te plak-
ken. Maar als u daar achter bent, bent u het
schilderij al ruggelings uit getuimeld. Voelt
toch een beetje eenzaam, nietwaar?
Fuck you Goethe (waarvan vier geschilderde
versies bestaan) is een typisch werk voor de
jonge Duitse Jana Euler (1982). Ze speelt in
haar werk graag met beeld en met verwach-
tingen – en die kunnen alle kanten op spat-
ten. Fuck you Goethe verwijst niet alleen
naar de minachting in sommige kringen
voor de ‘middenklasse-intellec tueel’
Goethe, maar ook naar de diepmelige Duitse
komedie Fack ju Göthe uit 2013 (waarin een
bankrover de begraven buit van een overval,
waaroverheen tijdens zijn gevangenschap
een Goethe Gesamtschule is gebouwd, pro-
beert terug te krijgen – en waarin de graffiti-
tekst uit de titel een cruciale rol speelt.)
Euler pest en speelt in haar werk sowieso
graag met beeld en betekenis, variërend van
schilderijen van Zwitserse landschappen in
fluorescerende kleuren, tot een schilderij
van een naakte vrouw die een trap op loopt
(onmiskenbaar een vrouwelijke omkering
van Duchamps Nude Descending a Staircase).
Of neem de serie grote, verleidelijke schilde-
rijen die Euler maakte van verschillende Eu-
ropese stopcontacten – diep onbenullig, in
zekere zin, maar dat is het idee van zoveel
verschillende stopcontacten op zo’n klein
continent natuurlijk ook. Zo wrijft Euler je
nog maar eens in hoe irrationeel en onvoor-
spelbaar de wereld in elkaar zit. Maar je
krijgt er (net als van het werk van Euler) wel
energie van.

Avery Singer
Een snoeptrommel voor kunsthistorici en -
liefhebbers, zo laat het werk van Avery Sin-
ger zich omschrijven. Je hoeft haar grote
doeken maar even te bekijken en de associa-
ties buitelen over elkaar: De Chirico en Pica-
bia en Duchamp komen voorbij, hardcore
modernisme en blokkerige, vroege
c o m p u te ranimaties (voor de liefhebbers:
denk aan de Dire Straits-clip van Money for
N o th i ng ). Dit wordt uitgevoerd in een sober
grijs-zwart-wit dat doet denken aan Picasso’s
Guernica om vervolgens te worden overgo-
ten met zware, theatrale schaduwen uit het
tijdperk van de beste film noir.
Deze rijke combinatie zou in de handen van
een matige kunstenaar ongetwijfeld een
geëxplodeerde grabbelton opleveren, maar
niet bij Singer. Sterker nog: wie haar doeken
voor het eerst ziet wordt meteen verleid,
door haar technische vernuft, door de slim-
me botsing van diepte en platheid, door de
rijkdom van haar wereld – dat je hier en daar
dan wel eens een associatie mist is nauwe-
lijks belangrijk. Bij European Idol ko m t
daar bovendien een verwijzing naar de strip-
cultuur bij: let op de onderverdeling in vak-
jes, met in elk vak een ander figuur. Wat heb-
ben ze met elkaar te maken, hoe verhouden
ze zich tot elkaar? Singer geeft geen uitsluit-
sel, maar wie zich even in het ‘ve rh a a l’ va n
haar oeuvre verdiept, komt al snel verder.
Dan blijkt de figuur-met-fluit opvallend veel
te lijken op de ‘museumdirec teur’ die al eer-
der in Singers werk opdook en is het een leu-
ke puzzel naar welke Europese cultuurdra-
ger-met-hoed Singer verwijst. Misschien is
dit schilderij wel vooral een mooie eerste in-
troductie in het werk van Singer – en prikke-
lend genoeg om verder te willen ‘l e z e n’.

Seth Price
Alles wordt ontworpen, lijkt Seth Price met
deze twee afbeeldingen te willen zeggen –
schoenen, auto’s, koeien, mensen. En kunst
natuurlijk: de afbeelding rechtsonder op
nice insane.2 is een werk uit Price’ e nve l o p -
penserie. Daarvoor scheurt hij enveloppen
open, zodat hun vaak verbazingwekkend
mooie, normaal onzichtbare binnenkant ge-
toond wordt – om die vervolgens uit te ver-
groten en op stukken underlayment te expo-
s e re n .
Dat deconstrueren en opnieuw in elkaar zet-
ten van dingen komt in het werk van Price
steeds terug – en het hoeft dan ook niet te
verbazen dat hij in de context van N RC
D e LU X E verwijst naar ontwerpen en adver-
tenties. Hij legt daarbij verbanden tussen
voorwerpen die je niet meteen zou verwach-
ten (een auto en een muis, een sneaker en
een handtas), maar dat maakt duidelijk dat
het hem gaat om meer dan alleen oppervlak-
kige gelijkenis: Price is gefascineerd door
hoe onderwerpen en processen van beteke-
nis veranderen als je ze in een andere con-
text plaatst.
In Price’ werk is het voortdurend alsof hij
stukken van een puzzel aan elkaar legt en
zelf verbaasd is over het nieuwe beeld dat
ontstaat. Zo is Price al zijn hele carrière ge-
fascineerd door gaten en negatieven. Zijn
beroemdste serie bestaat uit simpele objec-
ten als een stuk touw of een bomberjack dat
hij in plastic vacuüm trekt en vervolgens al-
leen dat plastic als een soort ‘schilder ij’ aan
de muur hangt – allemaal suggestie, lijkt hij
te willen zeggen, allemaal lucht en toch weet
je als toeschouwer niet of het originele voor-
werp er nou nog onder zit of niet. Price is
steeds op zoek naar verborgen verbanden,
misschien wel verborgen waarheden over
onze cultuur. En hoopt ongetwijfeld dat je ze
daarna zelf gaat zoeken.

Tobias Madison
Natuurlijk, op het eerste gezicht is het duide-
lijk wat we zien: dit is een spieraam, de hou-
ten drager van een schilderij. Maar hoe is het
gemaakt? Is dit een foto, een schilderij, een
print? Juist om die vraag past het werk van
de Zwitserse kunstenaar Tobias Madison
heel goed bij de kunst van de ‘digitale gene-
rat i e ’ waarvan Beatrix Ruf hier veel werk
presenteert: het is dun, het is transparant en
het ziet eruit alsof het zo uit een printer
komt rollen. Maar het is juist het tegendeel:
we zien hier een (gedrukte) foto van een
schilderij dat Madison maakte met jodi-
um. Noem het een vorm van tegengif: Madi-
son begon met jodium te werken omdat hij
besefte dat juist een directe sensatie als geur
bij digitale kunst zo nadrukkelijk afwezig is.
Digitale kunst is koel en kil en juist door met
een zwaar beladen materiaal als jodium
beelden te gaan maken die er bijna digitaal
uitzien kan Madison dat besef op scherp zet-
ten – jodium doodt de bacteriën, vernietigt
het oncontroleerbare, maar het ziet er tege-
lijk bijna uit als bloed, als iets dat diep en be-
tekenisvol is.
Daarin zit een mooie dubbelzinnigheid: dit
werk (Madison maakte een kleine serie van
zulke doeken) ziet er diep doorvoeld, bloe-
derig en romantisch uit, zolang de jodium
maar enigszins blijft functioneren blijft er
geen bacterie in leven. Cleanere kunst is
nauwelijks mogelijk – dit werk bevat onge-
twijfeld veel minder leven dan welke digitale
print dan ook. Zulke vormen van suggestie
waren altijd het domein van de schilder-
kunst, lijkt Madison met zijn spielatten te
willen zeggen, maar op deze manier heb je
alleen de drager nog maar te laten zien. Het
skelet, de botten, bevat alle suggestie die er
nodig is, en het is genoeg.
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Kop-en-schotel uit het L andscape -servies van Patricia

Urquiola, 43 euro
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Een oor in een kopje, papieren porselein
en een zeventiende-eeuws ontwerp.
Museale kop-en-schotels – ook voor thuis.
productie Marianne van Dodewaard
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Uit het C ol o u r-servies van Gerd Sommerlade, 78,65 euro

Het gouden oor begint in het kopje: Mine van Anna Kraitz, 79

e u ro

Een handgeschilderde wolkenlucht en 24 karaat goud op het

kostbare theeservies Ciel Bleu, prijs op aanvraag

Uit de serie Paper Porcelain van Scholten&Baijings, 42 euroArian Brekveld ontwierp het Bat Trang-servies. Set van drie

espressokopjes, 45 euro

Voor het Rijksmuseum ontworpen op basis van zeventiende-

eeuws serviesgoed. Set van twee kop-en-schotels, 24 euro

Kopje met spiegelend platinaglazuur op een antiek schoteltje

uit de serie Reflect , 120 euro

Uit het servies Free Spirit van Robin Platt, 54,50 euro De ontwerpers van CTRZAK bedachten het gespleten Hy b r i d

servies, 32 euro



G ate n
s c h i e te n
in
de f t i ge
d i n ge n

Wat was uw eerste
museumer varing?
„Ik heb beeldende kunst pas
laat ontdekt. Op mijn twintigste
nam een vriend me mee naar
de Biënnale van Venetië, die
bestond toen honderd jaar. Dat
was mijn ontgroening. Daar zag
ik voor het eerst Kandinsky en
D u c h a m p. ”

Wat hoopt u te vinden in een
mu s e u m?
„Inspiratie. Dingen die afwijken
van de geijkte patronen en die je
dus dwingen tot herformuleren.
Zoals de pindakaasvloer van
Wim T. Schippers in Museum

Boijmans. Daar moet je wat van
v i n de n . ”

Is kunst een dankbaar
onderwerp voor een
absurdi st?
„Alles wat deftig is en autoriteit
wil uitstralen, is een dankbaar
onderwerp om gaten in te
schieten. Met een stel
Amsterdamse jongeren wilden
we in 2003 het Stedelijk
Museum opschudden. Dat
noemden we de E x pl os i t i e . Ik
ging voor witte muren staan
turen naar kunst die er niet
hing, net zo lang tot andere
bezoekers zo nieuwsgierig

werden dat ze naast me
kwamen staan.
„Met Pieter Jouke mocht ik twee
jaar geleden een maand lang de
bezoekers van Boijmans in staat
van verwarring brengen. Een
beetje fucken, met
zelfgemaakte guerrillakunst.
Bijvoorbeeld opgeblazen foto’s
van stopcontacten.”

Dat klinkt bijna als echte
kunst .
„Heel vrolijk werd ik een paar
jaar geleden van een
tentoonstelling in Amersfoort.
Veertig kunstenaars en niet-
kunstenaars waren uitgenodigd

om iets in te leveren wat Geen
Kunst was. Een commissie van
niet-kunstkenners, met onder
anderen een vuilnisman,
beoordeelde de inzendingen op
het niet-kunstgehalte. Een
fenomenaal uitgangspunt. Als
je iets exposeert, wordt het
namelijk meteen kunst. Ik was
ook uitgenodigd. Ik mailde dat
ik geen werk zou inzenden en
dat dat mijn bijdrage was. Zag ik
later mijn e-mail uitgeprint aan
de muur. Dat was natuurlijk de
bedoeling niet.”

tekst Arjen Ribbens
foto Lars van den Brink

Museumbezoeker (2) Ronald Snijders

Ronald Snijders (40) is

absurdist van beroep. Op

vele manieren en op tal van

plekken heeft hij al voor

kortsluiting gezorgd. Samen

met Pieter Jouke

presenteerde hij

bijvoorbeeld honderd

afleveringen van de VPRO-

l ate n i g h t show De Staat van

Ver warring, tv bedoeld voor

„eenieder die met het

verkeerde been in bed wilde

st appen.” Met Fedor van

Eldijk publiceerde hij

anderhalf jaar geleden het

wo o rde n b o e k De

Alfabetweter. 1.000 nieuwe

woorden die het niet gaan

red de n . Momenteel toert hij

door Nederland met zijn

theatervoorstelling One

Man Show.

normalemensen .nl
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Bois d’Iris. Chic en aards. Eau de toilette, 50 ml 92 euro
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Beatrix Ruf heeft een neus voor parfum.
Ze houdt van tabak en citrus. Tien door
haar geselecteerde geuren.
productie Monique Snoeijen
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Malabah. Citroen & kruiden. Eau de parfum, 100 ml 130 euro

Mandragore (aluin). Opwekkend, munt: edp, 50 ml 89 euro No 1. Delicaat, hint van ananas. Parfum, 50 ml spray 695 euro Klassieker met kaneel en bergamot: edt, 100 ml 84 euro

Jardin d’Amalfi. Comfortabele citrusgeur, edp, 250 ml 450 euro Arsène Lupin Voyou. Zacht kruidig. Edp, 100 ml 188 euro Tabac Blond. Tabak en zeep. Eau de parfum, 50 ml 113 euro

White Linen. Klassiek fris. Eau de parfum, 60 ml 66,50 euro P
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Interlude. Kruidige wierook. Eau de parfum, 50 ml 215 euro



In
s n e l t re i n -
vaar t
door het
mu s e u m

Museumbezoeker (3) Hansje van Halem

Hansje van Halem (36) is

grafisch ontwerper, bekend

onder meer van haar

exper imentele

letterontwerpen. Toen ze in

2003 afstudeerde, maakte

ze een lijst met dingen die

ze hoopte te bereiken:

boeken ontwerpen,

affiches, een postzegel,

enzovoorts. Anderhalf jaar

later had ze al haar wensen

vervuld. De laatste tijd is ze

druk met architectonische

opdrachten, zoals het

decoreren van metalen

zonwering en het

ontwerpen van een

opvallend beveiligingshek.

Nu staan op haar

gedroomde to-do-lijstje:

textieldessins, bewegende

letters voor weblogo’s en,

het allerliefste,

bankbiljetten ontwerpen.

h a n s j e .n e t

Wat was uw eerste
museumer varing?
„Ik kom uit een
kunstenaarsgezin. Mijn vader is
beeldend kunstenaar, mijn
moeder gaf les op de
modeafdeling van de
kunstacademie. Daar ging ik als
kind wel mee naar toe. Ook
kwam ik vaak in het atelier van
mijn vader, dat was aan huis.
Kunst was bij ons thuis werk. Als
gezin een dagje naar het
museum, dat deden we geloof ik
niet. Wel herinner ik me
bezoeken aan het
Natuurmuseum Enschede.

Ladenkasten vol met torren.
L euk!”

Gaat u nu graag naar musea?
Met een lach: „Heel lang heb ik
het vooroordeel gehad dat ik
niet van kunst hield. En daar
heb ik nog weleens last van. Ik
kan moeite hebben met de
pretenties. Zo van: ‘Wij zijn het
museum, dit is kunst en je hoort
het mooi te vinden’. Dat kan
ervoor zorgen dat ik me
buitengesloten voel. ‘Het zal wel
aan mij liggen’, denk ik dan. Ik
stamp ook altijd in
sneltreinvaart door musea

heen.
„Z o’n drie, vier keer per jaar
kom ik in het Stedelijk Museum
Amsterdam. Soms ook, moet ik
bekennen, om te kijken hoe
mijn eigen werk is
tentoonge steld.
„Laatst ben ik naar het
Kattenkabinet in Amsterdam
geweest. Omdat ik daar zulke
enthousiaste verhalen over
hoorde, stuurde ik buitenlandse
vrienden daar altijd blind heen.
Maar zelf was ik er nog nooit
geweest .
Dat mijn vrienden altijd
enthousiast terugkwamen, snap

ik nu . Het is echt een fijn, niet-
statig museum.”

Een kunstwerk dat u raakte?
„In het Museum van Hedendaagse
Kunst Antwerpen, het Muhka,
hoorde ik twintig jaar geleden iets
suizen. Toen ik op het geluid
afliep, kwam ik in een zaal waarin
messen aan touwen
rondzwaaiden [de installatie
Vliegende messen van Leo Copers,
redactie]. Zo’n fysiek kunstwerk,
letterlijk adembenemend.”

tekst Arjen Ribbens
foto Lars van den Brink

Aanbieding:
Van 1 januari tot en met 30 juni 2015: stofupgrade op alle zitmeubelen

Sinds meer dan 50 jaar biedt JORI compromisloos zitcomfort aan in compromisloos leder. Maar u kunt eveneens van dit sublieme welzijn proeven in een 

stoffen bekleding. Wie van 1 januari tot en met 30 juni 2015 voor stof gaat, kan tegen instapprijs uit alle hoogwaardige JORI-stofbekledingen kiezen.

JORI OMHULT 
MET WELZIJN,   
 IN LEDER EN STOF.

SOFA SHIVA JR-3990 / DESIGN: JEAN-PIERRE AUDEBERT WWW.JORI.COM



Fergus Hender-

son: „Het is een

groot misver-

stand dat de kop-

tot- st aar tkeuken

een bloeddorsti-

ge, testosteronge-

dreven organen-

strooptocht is.”

NRC Weekend apr il 2 015 55D e LU X E inter view

Alles van een beest is lekker. Met die gedachte heeft de
excentrieke Engelse kok Fergus Henderson een kleine revolutie in
de keuken ontketend. Joël Broekaert zoekt hem op in zijn
restaurant St. John in Londen.
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M
idden in de keuken is met plakband een A4’tje met een foto
opgehangen. Het is een oproep aan de koks om vrijwillig te
komen koken op een festival. Op de foto zijn twee dode
biggetjes lepeltje-lepeltje gelegd op een snijplank, ze zijn
toegedekt met een theedoek, ze hebben kussentjes van
keukenpapier. Ernaast ligt een lege fles whisky en een half
pakje peuken. Alsof ze keihard gefeest hebben. Typische
keukenhumor. Toch is er geen plek te vinden waar ze met
meer respect voor dode dieren werken dan de keuken van
restaurant St. John in Londen. Deze ochtend liggen er acht
speenbiggen, tien hazen en een paar kilo varkenslevers- en
longen klaar.

Fergus Henderson, oprichter van St. John, is geestelijk
vader van het moderne kop-tot-staartkoken (nose to tail). Wie
een beest doodmaakt om het op te eten, heeft de
verantwoordelijkheid om daar eerbiedig mee om te gaan en
álles van dat beest te gebruiken – dat is kort gezegd waar zijn
culinaire filosofie op neer komt. Dat is goed voor het dier: wie
hele dieren koopt, kent zijn slager of zelfs de boer, en
interesseert zich dus voor waar het dier vandaan komt en hoe
het geleefd heeft. En het is leuker voor de mens: je komt
zoveel interessante smaken en structuren tegen in zo’n beest.
Henderson is groot fan van orgaanvlees, zijn bekendste
gerecht – het staat altijd op de kaart bij St. John – is geroosterd
beenmerg met peterseliesalade.

In een tijd waarin alles biologisch en duurzaam moet zijn,
vindt Hendersons opvatting veel gehoor. Lange tijd genoot
zijn kookboek The Whole Beast: Nose to Tail Eating een heuse
cultstatus onder koks. In het voorwoord van de Amerikaanse
uitgave noemt de rouwdouwende celebritychef Anthony
Bourdain het boek de „Ulysses van de Slow Food-beweging”.
De laatste jaren is het idee doorgebroken bij het grote
publiek. Henderson vliegt de hele wereld over om op
culinaire congressen te vertellen over zijn filosofie. Vorig jaar
ontving hij de Lifetime Achievement Award van het Britse
magazine Restaurant – hetzelfde blad dat ieder jaar de lijst
met de vijftig beste restaurants ter wereld publiceert. St. John
is een gastronomisch bedevaartsoord, Henderson een
culinaire beroemdheid.

Maar Henderson ziet zichzelf niet als leider van een
internationale beweging. „Het is nooit een uitgedacht
concept geweest, het is gewoon een interessante manier van
ko ke n”, zegt hij. „Een kwestie van gezond verstand.” In zijn
kookboek schrijft hij: „Dit is een viering van stukken vlees,
ingewanden en uiteinden die vaak worden vergeten of
weggegooid in de moderne keuken.” Hij noemt het
„o n e e rl i j k ” of „o n o p re c h t ” (d i s i nge n u o u s ) jegens het dier om
het hele beest niet zo goed mogelijk te verwerken. Als je
verder kijkt dan de filet, schrijft Henderson, „is er een wereld
aan heerlijkheden, in structuur en smaak”.

James Bond en Star Wars
Maar zijn filosofie gaat over meer dan vlees en organen. Kop-
tot-staart is een holistische benadering, zegt Henderson zelf.
„Niet op een zweverige new-agemanier”, haast hij zich erbij
te zeggen. Een wortel krijgt net zo veel respect als een varken.
En als de radijsjes op zijn, wordt van de peperige blaadjes een
salade gemaakt. Hij gebruikt zo veel mogelijk Britse
producten en alles uit het seizoen. Allemaal een kwestie van
gezond verstand.

Henderson staat zelf niet meer aan het fornuis. Negentien
jaar geleden werd bij hem de ziekte van Parkinson
geconstateerd. In 2004 onderging hij een diepe
hersenstimulatie, een chirurgische ingreep waarbij
elektrodes in de hersenen worden ingebracht om de
verschijnselen van de ziekte te verminderen. Maar, zoals
Henderson zelf zegt, „messen en parkinson gaan niet goed
s a m e n”. Nog steeds komt hij iedere ochtend even langs in de
keuken, neemt hij het menu door met zijn chef-kok. De rest
van de dag werkt hij in zijn kantoor boven het restaurant,

Fergus Henderson: „Een wortel krijgt bij ons net zo veel respect als een varken.”

Beatrix Ruf over
Fergus Henderson

„Ik ga al vanaf het jaar 2000 naar zijn restaurant

St. John in Londen. Ik kom er sinds ik met Britse

artiesten werk. Hij en zijn vrouw zijn bekende

figuren in de Londense kunstwereld. Ooit nam

hij me mee naar een Chinees restaurant. Als hij

ergens binnenkomt, gaat de kok natuurlijk zijn

best doen. Ze weten dat hij de kop-tot-staart kok

is. De Chinese kok gebruikte ook alles van de

planten en dieren die hij klaarmaakte. We kregen

bij wijze van spreken kippenveren te eten. En

dingen van de bodem van de zee. Ingrediënten

die ik van mijn leven nog niet had gezien. Met

Fergus is het altijd een avontuur.”
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Nederlandse koks
over kop-tot-staart

Sinds 2010 zijn er steeds meer Nederlandse

koks die in navolging van Fergus Henderson

aanhanger zijn van het kop-tot-

staartconcept. Vooral in de Amsterdamse

‘nouve au-ruig’-scene heeft hij fans. Drie van

hen over de Britse revolutionair.

Paul Hartering
van Gebr. Hartering
„We hebben het echt aan Henderson te

danken dat koks nu de nadruk leggen op de

incourante delen van het dier. En de

eenvoud in zijn gerechten spreekt me aan.

Als je echt mooie kalfsniertjes hebt, dan wil

je daar eigenlijk zo min mogelijk aan doen.

„Toen ik dat boek van Henderson voor het

eerst opensloeg dacht ik: yes, dit is het. Hij

begrijpt het. Of eigenlijk: misschien begrijp

ik het eindelijk.”

Sander Overeinder
van Restaurant As
„Ik hoorde voor het eerst van Fergus

Henderson in 2002, na de crises met de

varkenspest. Hij was een van de weinigen

die gewoon varken bleef serveren. Hij wist

precies waar zijn beesten vandaan kwamen

en hoe ze geleefd hadden. Dus hij vond het

onzin om daarmee te stoppen. Daarin was

hij wel een beetje een held voor mij.”

In Nederlands was Sander Overeinder een

van de eersten die actief het kop-tot-

staartconcept uitdroeg. De eerste jaren na

de oprichting in 2007 liepen er elke lente

twee bonte Bentheimer-biggetjes in de tuin

van As. De biggen werden gevoerd met afval

uit de keuken en in november gingen ze als

grote varkens naar de slacht. Tijdens zijn

jaarlijkse kop-tot-staartdiners gaf hij van die

twee varkens in één weekend 220 man te

e te n .

Matthias van der Nagel
van Speijkervet
„Mijn eerste bezoek aan St. John in 2010 was

een eyeopener. Ik hield helemaal niet van

organen. Ik had er vooral herinneringen bij

aan vakanties in de Franse Auvergne, aan de

weeïge geur van andouillette, tripe en net

niet gare varkensoren. Ik was er zelfs een

beetje bang voor. Maar ik hoorde van veel

colle ga’s dat ik toch echt eens een keer naar

St. John moest. Vooruit dan maar, dacht ik,

ro c k- ’n - ro l l .

„Henderson weet organen echt lekker te

maken, met specerijen en een zuurtje,

knapperig, maar verder met weinig

c o m p o n e n te n . ”

Van der Nagel kreeg in St. John het idee voor

zijn restaurant Speijkervet, dat hij in 2012

opende. Daar werkt hij veel met incourante

delen. Buiten de kaart om heeft hij altijd een

heel beest dat van kop tot staart verwerkt

wordt. Vaak een varken, soms ook een ree.

geeft hij interviews, of is hij op reis. Door zijn ziekte
mompelt hij enorm. Dat, en zijn Britse accent, maken hem
soms moeilijk verstaanbaar. Die handicap compenseert
hij ruimschoots met een kinderlijk enthousiasme en
onbevangen verwondering. Hij spreekt met veel gebaren
en geluidjes (zwoosh, ping, pfiew) over ingewanden, Ja m e s
B ond en Star Wars.

Henderson is in meerdere opzichten een
onconventionele kok. Hij is opgeleid als architect. Tijdens
zijn studie kookte hij op zondagen met twee vrienden vaak
grote eenpanslunches in een restaurant in de buurt.
Gewoon voor de lol. Het was een succes, soms kookten ze
wel voor tweehonderd gasten tegelijk. Na zijn studie zocht
hij werk. „Dat restaurant bood mij simpelweg eerder een
baan aan dan een architectenbureau dat deed. Zo is het
ge ko m e n . ”

Hij vindt dat er veel te veel kookboeken zijn. Als kind las
hij oude kookboeken als waren het thrillers. Maar het is
voor de ontwikkeling van een kok net zo belangrijk om
James Bond-boeken te lezen en naar de film te gaan, zegt
hij. Zelf heeft hij dat ene kookboek geschreven, dat in
verschillende versies is uitgekomen. Er staan
vanzelfsprekend veel vleesgerechten in, maar ook
gewoon vis-, groente- en sausrecepten. Alles wat je in St.
John kan verwachten. Later is het uitgebreid met
patisserie- en broodrecepten. Hij werkt op dit moment
aan een nieuw boek. Geen kookboek. „Het wordt een
beetje een gek boek, met observaties en illustraties van
mij.” Concreter kan hij het nog niet omschrijven.

Feel the force
Henderson heeft een hekel aan moderne technieken,
zoals sous-vide koken. Dat is een populaire techniek
waarbij gevacumeerd vlees of vis heel langzaam in een
waterbad wordt gegaard op een constante, lage
temperatuur. Zo kun je een stuk vlees bijvoorbeeld van
rand tot rand op 55,5 graden garen, met een perfect zacht
egaal resultaat. „Cr imineel!”, zegt Henderson. „Waar is de
lol? Dan zit je met zo’n zacht, snotterig stuk.” Het gaat om
de s i nge , het schroeien. „Singe is het roosteren, het
bruinen van vlees. Dat is waar de magie plaatsvindt.
Daarna moet het vlees rusten.” Een kok moet spelen met
vuur, op gevoel koken. „Als een Jedi-ridder.” He n de r s o n
refereert aan een scène uit de eerste Star Wars-film,
waarin de rebellen de Death Star (het ruimteschip van de
onderdrukkers) proberen op te blazen. „Luke Skywalker
vliegt over de Death Star, tsjoew, tsjoew, tsjoew.” Hij doet
lasers na met een hoog stemmetje. „Plotseling hoort hij de
stem van Obi Wan Kenobi: ‘Luke, doe je vizier weg. Feel
the force.’ Luke doet z’n ogen dicht en schiet een raket af.
Pffiieeeewww. Recht in het doel. Hij blaast de hele boel
o p. ” Koks moeten koken met the force.

Fergus Henderson – altijd in driedelig krijtstreeppak,
met twinkelende ogen achter een klein rond brilletje – is
een man met een bijzonder feestelijke levenshouding.
Toen hij hoorde dat hij arkinson had, ging hij eerst maar
eens uitgebreid lunchen. Het liefst begint hij de dag met
een fernet branca, al heeft hij de laatste jaren wat moeten
minderen met dit kruidenbittertje. Een interview grijpt hij
echter graag aan als goed excuus voor een glas, ook om
negen uur ’s morgens.

Met zijn vrouw heeft hij een zwarte taxi gekocht om
sneller door Londen te komen. Hij rijdt er stiekem mee
over de busbaan (echte taxi’s mogen dat in Londen).

De sfeer in de keuken van St. John is o nve r ge l i j k b a a r
met die van andere restaurants op dat niveau (St. John
heeft sinds 2009 een Michelinster). De Nederlandse kok
Arnold Hoeksma was na een week stage meteen verkocht.
Hoeksma werkte eerder zes dagen per week 18 uur per dag
zonder pauze in het restaurant van Gordon Ramsey. De

rust en aandacht in de keuken van St. John waren een
verademing. „Het was de eerste keer dat ik niet het gevoel
had dat ik gereedschap was. Er wordt tijd en aandacht aan
je besteed, je kunt fouten maken zonder direct
uitgescholden te worden. Er is ruimte voor ontwikkeling
buiten de keuken, je mag best een dagje minder werken.
Dat is echt uniek”, zegt Hoeksma, die sinds vorige maand
souschef is van het informelere zusterrestaurant St. John
Bread and Wine.

Voorliefde voor ingewanden
St. John is een eenvoudig restaurant zonder poespas. Niet
alleen op het bord. De bediening is op niveau, maar
zonder witte handschoentjes. De bakstenen muren zijn
met opzet leeg gelaten. Daar zit een duidelijke gedachte
achter, zegt Hoeksma: „Het is een leeg canvas, de gast
moet zelf zijn leuke avond creëren.” Hij herinnert zich nog
een feestje waarbij de beroemde graffitikunstenaar
Banksy een kunstwerk op een van de muren had gemaakt.
Die muur is direct de volgende ochtend weer gewit.

Wat de gast sowieso meekrijgt, is de voorliefde voor
ingewanden. Dat heeft er bij Henderson altijd in gezeten.
Zijn moeder maakte vroeger pens in melk en uien voor
hem klaar, een specialiteit uit de streek Lancashire. Pens is
nog steeds een van zijn favoriete gerechten: het heeft iets
met de structuur te maken. „Pens streelt de maag. Het is
tegelijkertijd kalmerend en opwekkend”, zegt hij. De
meeste Britten hadden hun eetlust voor organen
verloren, merkte hij toen hij in 1994 zijn eigen restaurant
opende. Eén „kwaadaardig gerecht” staat volgens
Henderson symbool voor de culinaire tijdgeest van de
jaren negentig: kip Kiev. „Kipfilet met boter en knoflook
en dan gefrituurd met broodkruim. Dat is alles wat we
wilden. Het Verenigd Koninkrijk heeft kip Kiev als natie
omarmd. Er was geen plek voor hoofdkaas of
va rke n sp o te n . ”

„Een restaurant openen om ingewanden te verkopen,
was natuurlijk het recept voor rampspoed”, grapt
Henderson. De eerste jaren van St. John gingen niet over
rozen. Maar Henderson kreeg gaandeweg steeds meer
erkenning voor zijn herwaardering van de traditionele
Britse keuken. Beide restaurants zitten elke avond vol. En
in de afgelopen vijf jaar is zijn kop-tot-staartkeuken
uitgegroeid tot een internationale stroming. In elke grote
stad vind je tegenwoordig restaurants die het het
voorbeeld van St. John volgen, zoals Au Passage in Parijs,
of The Spotted Pig van chef April Bloomfield in New York
(ook een Michelinster). Bloomfield heeft ook haar eigen
nose-to-tail-kookboek: A Girl and her Pig. Dichter bij huis,
in het Belgische Sint-Idesbald, opende slager Hendrik
Dierendonck restaurant Carcasse met de Britse topchef
Michael Yates (die eerder met Sergio Herman werkte).
Ook in Nederland vind je kop-tot-staartrestaurants (zie
k ade r ) .

Stoere mannen met baarden
De kop-tot-staartkeuken trekt de laatste jaren veel stoere
mannen aan – het slag met knotje en baard – die het gaaf
vinden om grote stukken vlees en bloed te eten. Maar dat
heeft niets met Hendersons filosofie te maken, wil hij nog
eens benadrukken: „Het is een groot misverstand dat de
kop-tot-staartkeuken een bloeddorstige,
testosterongedreven organenstrooptocht is.” Zo werd hij
laatst uitgenodigd door een chef die speciaal voor hem
een gespleten lamskop serveerde. „Die was even kort op
de grill gelegd, dus het vlees was praktisch nog rauw. Dat
was echt verschrikkelijk smerig.” Rauwe lamshersenen in
de schedel, daar doe je Fergus Henderson geen plezier
mee. Ook niet met penis overigens. Daar trekt hij voor
zichzelf de grens.



Op zoek
naar
wat

lekker is
bij wat

Uw eerste museumervaring?
„Ik ben niet met kunst
grootgebracht. Mijn ouders
bezaten een klein plankje met
boeken, en aan de muur hing
een tegeltje met een gedicht van
Toon Hermans. Op vakantie
gingen we ook niet naar een
museum, maar naar De Witte
Wieven, een uitspanning in
L ochem.
„Toen ik zestien was kocht ik in
de kantoorboekwinkel in
Kollum twee kunstboeken:
eentje over Dalí en het andere
over de Zwitserse graficus H.R.
Giger. Hun surrealistische en

magisch-realistische tekeningen
leken op de platenhoezen van
Yes en Marillion, bands die ik
b ewo n de rde . ”

Komt u nu vaak in musea?
„Vorig jaar ben ik twee keer in
het Stedelijk Museum geweest
en één keer in het Rijksmuseum
en in het Van Gogh Museum.
Waar ik soms moeite mee heb, is
dat er al gauw te veel hangt naar
mijn smaak, en ook dat het te
druk is. Ideaal zou zijn: niet
meer dan één kunstwerk per
ruimte en daar dan alleen voor
mogen zitten, zodat je het

kunstwerk echt kan
o n de r g a a n . ”

Wat zoekt u in musea?
„F. van Dixhoorn schreef een
gedicht dat begint met de regels
‘Wat is lekker/ bij wat’. Ik ben in
kunst benieuwd naar hoe je
verschillende dingen naast
elkaar kunt zetten en hoe dat
samen weer een nieuw verhaal
ver telt .
„Kunst kijken is een soort
gymnastiek. Je kijkt niet alleen
met je hoofd, maar ook met je
spieren. Goede kunst levert een
soort kippenvel op, een fysieke

ervaring, te vergelijken met
z waartekracht.
„Als buitenlandse vrienden naar
Amsterdam komen, neem ik ze
mee naar de musea in de stad.
Dan lopen we van mijn huis in
West door het Rembrandt- en
het Vondelpark naar het
Museumplein. Eerst die stevige
wandeling, dat moet. En later
gaan we dan bij Proeflokaal De
Drie Fleschjes korenwijn
drinken en paling eten.”

tekst Arjen Ribbens
foto Lars van den Brink

Museumbezoeker (4) Tsead Bruinja

Tsead Bruinja (4 0 )
publiceerde tien

dichtbundels in het Fries en
in het Nederlands.

Regelmatig treedt hij op,
vaak met een muzikant en

soms ook met een
flamencodansere s.

Beeldende kunst is vaak een
inspiratiebron voor

gedichten. Omgekeerd
maakte cabaretier Herman

van Veen schilderijen bij
B r u i n j a’s poëzie. Zijn meest

recente bundel heet
Stofsûgersjongers /

St o fz u i ge rza nge rs

(Ütjouwerij Afûk).

tseadbr uinja.nl

MODEL: MELL LOUNGE van Jehs + Laub

Productinformatie bij Gerard Kesler  Telefoon +31 (0)653.113360  g.kesler@cor.de   www.cor.de



NIEUWE DISCOVERY SPORT

ADVENTURE. IT’S IN OUR DNA.

Maak kennis met onze meest veelzijdige compacte SUV ooit. 
Dankzij intelligente technologie, waaronder het toonaangevende 
Terrain Response®, is de nieuwe Discovery Sport perfect voor het 
avontuurlijke buitenleven. En ook binnenin is hij perfect, met een 
bagageruimte van maximaal 1.698 liter en optioneel 5+2 zitplaatsen. 

Nieuwe Discovery Sport vanaf € 40.700.
Leaseprijs vanaf € 919 per maand.

Min./max. gecombineerd verbruik: 4,5-8,3 l/100 km, resp. 22,2-12,1 km/l, CO2-uitstoot resp. 119-197 g/km.
Consumentenprijs vanaf € 40.700 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden www.landrover.nl. Leaseprijs Discovery Sport TD4 S 
vanaf € 919 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.
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Wijn en kunst gaan goed samen. Iris van
Herpen ontwerpt voor Dom Pérignon en
Dalí staat op een cava.
productie Harold Hamersma
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Scrubby Rise, witte blend, etiket is van de Australische schil-

der Andrew Baines. 12,50 euro, wijnkoperijdegoudenton.nl

Graffiti van Mike Maka op het etiket van ‘The Piece’ Shiraz ,

Adelaide Hills, Australië, 45 euro, jeanarnaudwijnkoperij.nl

Champagne in kistje van ontwerper Piet Hein Eek , 119 euro,

champagne s.nl

Cava brut nature met Dalí op het etiket, 8,75 euro,

wine supply.nl

Grüner Veltliner uit Oostenrijk, etiket gebaseerd op schilde-

rij van Stoitz ner, 53,80 euro, imperialwijnkoperij.nl

Een ontwerp van modeontwerper Christian Audigier en

tattookunstenaar Ed Hardy. 49,50 euro, drankgigant.nl

Rode blend, Uni Etrusco, met etiket van Jan Cremer,

12,95 euro, vinoetrusco.it

Eerder in Andy Warhol-uitvoering. Nu met ontwerp van Iri s

van Herpen, 209 euro, champagnes.nl

Champagnekoeler van ontwerper Jaime Hayon,

tweedehands verkrijgbaar

In 2011 tekende Guy de Rougemont voor Mouton Rothschild,

760,75 euro, debruijnwijnkopers.nl



Good Morning !

LONDON  -  NEW YORK  -  PARIS  -  MILAN  -  BERLIN  -  MOSCOW  -  BEIJING  -  HONG KONG
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Ze kan geen weerstand bieden aan
kantoorartikelen en loopt op Nike Air Max.
De smaak van Corinna Gardner, curator van
het ‘actueelste design’ in het Victoria and
Albert Museum in Londen.
tekst Martine Kamsma

C
orinna Gardner (1978) zit achter haar
computer om te skypen. Op haar hoofd
een ‘noice cancelling’ koptelefoon van
Bose die ze af en toe afzet om haar

asymmetrische pony eronder te schuiven. Ze
draagt een zwarte trui. Het is moeilijk de neiging
te onderdrukken dit alles te duiden, als je weet dat
deze vrouw de curator is van de Rapid Response
Collection van het Victoria and Albert Museum in
Londen. Alles om haar heen – om ons heen – kan
zomaar in het museum terechtkomen. Alle
objecten die iets zeggen over onze tijd, zijn in
potentie interessant voor het ‘snelle -
reac tieteam’. Gardner draagt vrijwel altijd
gympen van Nike Air. Een paar uit 1992 staat in het
museum. Daar staat ook een serie huidkleurige
pumps van Louboutin. Gardners team ‘verwierf ’
de vijf huidtinten van de Nude-serie, van
donkerbruin tot ‘Kaukasi sch’ beige. De schoenen
zeggen iets over de veranderende perceptie van
het woord ‘nu de ’ dat dus niet meer per definitie
lelieblank betekent, over de positie van donkere
vrouwen, over de wereld waarin we leven
kor tom.

Het V&A verzamelt al sinds 1852 toegepaste
kunst en design. Het is eigenlijk gek dat het pas

sinds 2013 een Rapid Response Team heeft, want
het museum heeft altijd actueel design verzameld.
Misschien is het wel een teken van deze tijd om nóg
sneller te reageren. Paraplurevolutie in
Hongkong? Het RRT koopt er een paraplu. Ramp
in een kledingfabriek in Bangladesh? Het RRT
koopt, gewoon in de Primark in Londen, een
broek. Gardner: „Dat was interessant. Primark
wilde, vanwege de imagoschade van die ramp,
eerst niet meewerken, maar toen de jeans die we
hadden gekocht uit Pakistan bleek te komen,
hielpen ze ons aan een broek die in het ingestorte
Rana Plaza-gebouw gemaakt was. Ze wilden zelf
ook dat het klopte.”

Onlangs opende de tentoonstelling All of This
Belongs to You, over de gespannen verhouding
tussen privacy en het openbare; tussen
geheimhouden en delen. Gardner slaagde erin de
laptop van The Guardian waarop alle geheime
NSA-documenten van Edward Snowden stonden,
en die op last van de regering moest worden
ontmanteld, uit het Guardian-archief te lenen
voor de expositie. Deze weken loopt Gardner
rond met een Narrative Clip, een draagbare
camera die je aan je kleding hangt en die elke
dertig seconden een foto maakt. En ja, ze zal die

fo to’s delen met de wereld via de social media.

Hoe ontspant u als alles om u heen in potentie
werk kan zijn?
„Door te wandelen in de bergen. Lange
afstanden, het liefst in de Alpen of de Pyreneeën,
waar ik me het meest verbonden voel met de
natuur. Geheel tegen de wens van mijn ouders
wandel ik het liefst alleen. Je ontmoet altijd
mensen, soms trek je een stuk samen op, het
enige dat je met elkaar gemeen hebt, is de route
die je loopt, maar dat maakt de connectie gek
genoeg heel sterk.”

Wat voor kleding draagt u meestal?
„Altijd heel non-descript: grijs, zwart,
donkerblauw, meestal met een paar Nike Air Max,
die passen ongeveer overal bij. Er is hier
nauwelijks een dresscode. Het is niet zoals in
Duitsland – ik ben half Duits –, waar mensen veel
formeler gekleed naar kantoor gaan.”

Wat is uw lievelingskleur?
„Groen. Als kind was dat mijn favoriete kleur en
onbewust kies ik nog steeds vaak voor groen. De
laatste tijd koop ik ineens veel blauw, dat is ook
een kleur die heel populair is in de digitale
wereld, veel interfaces zijn blauw. Kennelijk voelt
blauw veilig, uitnodigend. Ik heb net een blauwe,
halflange jas gekocht. Van Cos.”

Is Cos populair onder curatoren?
„Inderdaad! Wacht, ik laat ook even mijn nieuwe
bril zien, van Bailey Nelson. Kijk! Hij is wit en een
beetje Corbusier-achtig. Ik krijg er heel veel
reacties op. Niemand heeft een witte bril.”

Heeft u veel design in huis?
„Ja, onvermijdelijk. Maar de kast die ik van mijn
grootouders erfde, is me het dierbaarst. Hij is van
Brynmawr, een meubelfabriek die de werklozen
uit de sluitende mijnen in Wales moest opvangen.
Ik heb ook gewoon een Ikea-zitslaapbank. Wel uit
de PS Collectie, vrees ik, de speciale
designcollectie van Ikea. Deze, met wielen, is
ontworpen door Thomas Sandell.”

Durven mensen u cadeaus te geven?
„Nou, ik moet toegeven dat het moeilijk is om iets
voor mij te verzinnen. Van mijn zus kreeg ik
onlangs het album Great Lakes van de Engelse
singer-songwriter John Smith. Ze had het bij een
concert laten signeren. Ik ben er heel blij mee.”

Wat geeft u zelf graag?
„Het laatste was een mok met Queen Elizabeth en
de tekst Eat Swans (‘eet zwanen’, een oud gebruik
van het koninklijk huis). Voor mijn vader, die
hartgrondig republikein is. Meestal geef ik
boeken. Ik heb een onhebbelijke gewoonte: als ik
iets moois gelezen heb, moet iedereen het lezen.
The Living Mountain van Nan Shepherd,
geschreven in de jaren veertig, pas in de jaren
zeventig uitgegeven, met een voorwoord van
Robert Macfarlane bijvoorbeeld. Vrouwen
schrijven anders over de natuur dan mannen. Bij
mannen lijkt het altijd over het bereiken van de
top te gaan. Shepherd is meer bezig met het
observeren van de natuur. Je moet het lezen.”

Hebt u geheime genoegens?
„Kantoorar tikelen.”

Dat is niets om u voor te schamen.
Maar ik heb heel veel!” (Laat allerlei spullen op
haar bureau zien.) „Ik kan er geen weerstand aan
bieden. En ik ben er soms kinderlijk blij mee. Kijk
deze pen van Lamy Vista, een soort vulpen, met
speciale patronen. Ik heb ’m net nieuw. Hij is
doorzichtig dus ik kan precies zien hoe het werkt.
Daar hou ik van, dat je kunt zien hoe dingen
werken. Je kunt ’m zelfs als neonmarker
gebruiken. Alles waar een kind vrolijk van
wordt .”

Beatrix Ruf
over Corinna
G a rd n e r

„Het Stedelijk Museum heeft

een design- en kunstcollectie

en we kijken natuurlijk ook

naar hoe anderen het doen.

Corinna Gardner van het

Victoria & Albert Museum

reageert met haar Rapid

Response Team op de

ac tualiteit.”

Als bijvoorbeeld in Hongkong

de Paraplurevolutie

plaatsvindt, verwerven ze daar

ter plekke een paraplu. „Zo

brengt Gardner urgente

kwesties in relatie met de

geschiedenis van design. Heel

interessant .”

Corinna Gardner bij de Moraine Bench van Zaha Hadid: „Ik draag altijd heel non-descripte kleren.”
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THE ART OF GIVING

SINGER LAREN MUSEUMSHOP
Oude Drift 1  1251 BS Laren

De Denker van Rodin, 
prachtige reproductie, 
hoogte 26 cm, € 89,-

Oorbellen La Gerbe geïnspireerd 
op Matisse, 3D geprint, 
van € 124,- nu voor € 105,-
24 karaats goud verguld

Ketting La Gerbe geïnspireerd 
op Matisse, 3D geprint, 
van € 124,- nu voor € 105,-
24 karaats goud verguld

Leo Gestel catalogus, paperback,
Nederlands, 23 x 28 cm,
176 pagina’s, € 24,95

Hybride vaas, artistieke bone china vaas, 
hoogte 23 cm, Ø 26 cm, € 139,-

Bestel nu op 

www.singershop.nl 

Met uw aankoop 
steunt u Singer Laren.

‘Mondriaan’ vaas in 
twee delen, moderne 
handgemaakte vaas 
van gekleurd glas, hoogte 
22,5 cm bij 12 cm, € 79,-

onder: ‘Mondriaan’ vaas in elkaar 

geschoven (vele opties mogelijk)

4 espresso bekertjes geïnspireerd 
op Mondriaan, porselein en silicone, 
hoogte 6,5 cm, Ø 4,7 cm, set € 19,95

Matisse 
aanbieding
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De Biënnale in Venetië en Carol Rama („de enige vrouwelijke
surreali st”) in Parijs. De culturele agenda van Beatrix Ruf.

Nicole Beutler in Utrecht

E ch o , dansvoorstelling van Nicole Beutler, SPRING Performing

Arts Festival in Utrecht, van donderdag 21 t/m zaterdag 30 mei

Beatrix Ruf: „Ik ben erg nieuwsgierig naar deze nieuwe

dansvoorstelling van Nicole Beutler. Lente, dans, performance,

kunst – daar ben ik allemaal dol op.”

Le Passion selon Carol Rama, 3 april t/m 12 juli 2015, Musée d’Ar t

Moderne de la Ville, Parijs

Beatrix Ruf: „Misschien is Carol Rama – ze is in de 90 nu – wel de

enige vrouwelijke surrealist uit Italië. Zoals veel vrouwelijke

kunstenaars heeft ze pas de laatste jaren de erkenning gekregen

die ze verdient. Ik had het voorrecht om het mysterieuze huis van

Carol te bezoeken, waar veel twintigste-eeuwse kunstenaars

kwamen en schilderijen, tekeningen en gedichten achterlieten.”

Und weg mit den Minuten. Dieter Roth und die Musik, tot 16 augustus

2015 in Hamburger Bahnhof, museum voor hedendaagse kunst in

B erlijn

B eatrix: „Niet in woorden te vatten deze collages, (chocolade)

sculpturen, beelden en eindeloze creativiteit. Dieter Roth had een

speciale relatie met muziek. Een juweel van een tentoonstelling

waar we alle aspecten van zijn oeuvre kunnen ervaren.”

Carol Rama in Parijs

Dieter Roth in Berlijn

Marlene Dumas in Riehen

Biënnale in Venetië

Liam Gillick in Amsterdam

Marlene Dumas, 31 mei tot 6 september 2015 in het Beyeler

Museum in Riehen bij Basel

Beatrix Ruf: „Marlene Dumas overweldigde het publiek al met

haar tentoonstelling in het Stedelijk en in het Tate Modern in

Londen. In het Beyeler Museum in Riehen zal ze dit weer gaan

doen. Ook al heb je haar werk al een of twee keer gezien, dan zou

ik toch nog een derde keer gaan; in elke ruimte komt haar werk

weer anders over.”

Biënnale Venetië, van 9 mei tot 22 november 2015

Beatrix Ruf: „De oudste biënnale ter wereld is een must. De

expositie van hoofdcurator Okwui Enwezor (foto) belooft de

wereld samen te brengen. Voor mij persoonlijk wordt het helemaal

een feest omdat enkele van mijn favoriete kunstenaars daar hun

land zullen vertegenwoordigen, zoals Joan Jonas, Sarah Lucas,

Heimo Zobernig en Herman de Vries.”

De installatie All-Imitate-Act van de Britse kunstenaar Liam Gillick

is onderdeel van het Holland Festival, 30 mei t/m 23 juni 2015, voor

de ingang van het Stedelijk Museum

Beatrix Ruf: „Deze installatie bestaat uit grote panelen, met in

ieder paneel een gat waar een gezicht doorheen past. De

voorstellingen op de panelen ontleende Gillick aan de grafische

collectie van het Stedelijk. Als je je gezicht door een gat steekt en je

laat je fotograferen, word je onderdeel van onze geschiedenis.”
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