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TENTOONSTELLINGSCONCEPT
Material World
Een kleine greep uit de berichten die mijn aandacht trokken tijdens de voorbereidingen van
deze tentoonstelling: Toen Henry Ford heel Amerika had voorzien van de Ford-T, bedacht hij
het vernieuwde A-model (1927) en het bedrijf groeide door; Vroeger droomden kinderen van
hun eigen auto, nu van een iPhone; Attention Interest Desire Action (AIDA) is het
marketingmodel waarmee behoeften gecreëerd worden; Fanatieke consumenten
overnachtten in september 2012 in slaapzakken voor iPhone winkels om de nieuwste iPhone
5 te bemachtigen; Sinds de koopkracht is afgenomen, is er te weinig afval. Voor het
Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf ICOVA betekent dit concreet dat ze afval zijn gaan
importeren teneinde de machines te kunnen laten draaien: dat is goedkoper dan de
machines stop te zetten; Het verzadigingspunt van de markten in de zo veelbelovende maar
nu even-wat-minder-opkomende BRICS-landen raakt stilaan bereikt. Bijna driekwart van de
Indiërs heeft intussen een gsm; Het is moeilijker een object te maken dat op een bepaald
moment kapot gaat dan een voorwerp dat eeuwig mee gaat. Het idee van productvervanging
is uit economische redenen verzonnen. Wanneer een apparaat stuk gaat, worden niet langer
onderdelen vervangen maar gaat het hele product retour; Obama constateerde dat de
Amerikaanse economie geen vooruitgang boekt door alleen maar méér te produceren. Een
gedachte die decennia eerder door Jimmy Carter werd verwoord: “Human identity is no
longer defined by what one does, but by what one owns. But we've discovered that owning
things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. We've learned that
piling up material goods cannot fill the emptiness of lives which have no confidence or
purpose.” Zijn opvatting werd overigens in de kiem gesmoord toen Ronald Reagan aan de
macht kwam.
Spullen, we zijn er voortdurend mee omringd. Toch is het nog maar relatief kort geleden dat
het bezit van spullen niet langer is voorbehouden aan de elite maar is ‘gedemocratiseerd’.
Na de tweede wereldoorlog kreeg massaconsumptie een nieuwe prikkel. Nieuwe producten
zoals wasmachines, strijkijzers en stofzuigers maakten bestaand werk lichter en leverden
enorme tijdswinst op, brachten de nodige vertier (de tv) en droegen bij aan de mobiliteit
(auto). Tegenwoordig zijn de ‘nieuwe’ producten veelal slechts modificaties van bestaande
producten: van plasma naar LCD (of was het nou andersom?), een nóg plattere tv of
scanner en de iPhone 5 zou meer en verbeterde functies hebben ten opzichte van de
iPhone 4S. Slimme manieren kortom om in wezen overbodige producten aan de mens te
brengen, slimme manieren om behoeften te creëren. Innovatie speelt daarin een belangrijke
rol. De economie mag dan wel in het slop zitten en de koopkracht afgenomen, het object
fetisjisme is er niet minder om. De populairste producten in het huidige informatietijdperk zijn
laptops, ipads / tablets, smartphones en andere digitale, communicatieve ‘gadgets’. Deze
e
statussymbolen zijn de artefacten van de vroege 21 eeuw. Hoe zal men over een
millennium of twee tegen deze fossielen aankijken? Welke functie en waarde zal men
toekennen aan zo’n iPhone5?
Als eksters verzamelen we deze glanzende hebbedingen en zijn we dol op de status die we
ermee verwerven. Maar een werkelijk bevatten ontbreekt. In mijn ervaring ‘zien’ we niet de
ware aard van die objecten. Er is een generatie kunstenaars opgestaan die stil staat bij de
waarde en betekenis van voorwerpen en producten in het huidige laat kapitalisme en het
daarmee gepaard gaande laat materialisme. Deze kunstenaars benaderen bestaande
objecten niet vanuit de reguliere gebruiksfunctie of economische waarde maar vanuit een
filosofische, cultuur-historische en sociaal-economische invalshoek. Met een frisse blik kijken
zij naar de wereld en constateren dat het alledaagse van vandaag beslist niet saai is.
Integendeel, ze omarmen de complexiteit ervan. De gebruiksvoorwerpen of industriële
materialen worden direct in het kunstwerk, veelal sculptuur, verwerkt. De strategieën
verschillen: sommige kunstenaars gebruiken bestaande voorwerpen direct als ware het
readymades, anderen imiteren het object in een ander materiaal, op een andere schaal of in
een andere kleur waardoor het er als het ware ‘uitgelicht’ wordt. De ongebruikelijke
combinaties van voorwerpen of van voorwerpen met industriële materialen stellen het
vertrouwde object eveneens in een ander daglicht. Dat dit type sculptuur een klinisch, strak
en minimalistisch uiterlijk heeft, is niet zo verwonderlijk daar de producten waarmee wij ons
momenteel graag omringen minimalistisch vorm gegeven zijn. iPhone chic viert hoogtij. Dat
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kunst de maatschappij een spiegel voorhoudt, is een vreselijk cliché, maar in dit geval is het,
gezien de gepolijste, glanzende oppervlakten van deze sculpturen, letterlijk van toepassing.
Het cleane of steriele karakter van de kunstwerken reflecteert ook de machines die
producten voortbrengen. De objecten en de kunstwerken waarin ze verwerkt zijn resoneren
een zekere ‘post-human machinic feel’. Op dezelfde manier waarop de industriële afwerking
van gebruiksvoorwerpen geen spoor prijsgeeft van het menselijke aandeel in het
productieproces, zo is in deze kunstwerken de kunstenaar afwezig. Die machinale uitstraling
wordt versterkt doordat de kunstenaars in series werken, gebruik maken van repetitie door
bepaalde elementen in verschillende werken te herhalen en de techniek van het
assembleren toepassen. Uitvinder en zakenman Raymond Kurzweil voorspelt dat op termijn
objecten zichzelf zullen vervaardigen. Alhoewel deze uitspraak een hoog science-fiction
gehalte heeft, rijst steeds vaker de vraag wat dominant is, mensen of objecten? Een valide
vraag aangezien spullen letterlijk de wereld domineren. Joshua Simon, pleitbezorger van de
term neo-materialisme: “Most commodities live longer than their creators and consumers
alike—for even a simple plastic bag will outlive us all many, many times over. As
commodities ourselves, even our bodily organs can outlive us. Therefore, as all objects that
enter into this world are commodities, we must realize that this is not our world, but rather
theirs. We dwell in the world of commodities.” In datzelfde artikel verwijst Simon naar de film
Transformers (2007) waarin ruimtewezens concludeerden dat auto’s en wapens de
belangrijkste levensvormen op de planeet aarde zijn. Derhalve namen zij de vorm daarvan
aan. Het aantal auto’s in de wereld nadert de twee miljard en landen als Duitsland
produceren per jaar meer auto’s dan dat er baby’s geboren worden. Zo gezien is het niet
vreemd dat de Transformers de aarde zagen als een planeet van auto’s en niet van mensen.
Wat staat voorop: ‘humanity of objects’ of de ‘objectification of humanity’? Denkers als John
Law trekken een minder scherpe grens tussen mens en object: “If human beings form a
social network it is not simply because they interact with other human beings but with
endless other materials too.” Deze gedachten zijn sterk gevoed door object-georiënteerde
ontologie (OOO), een filosofie die het concept van ‘zijn’ verrijkt en een andere blik op de
wereld mogelijk maakt. OOO heeft in de korte tijd van haar bestaan (2009) veel kunstenaars
beïnvloed. Deze metafysische beweging verwerpt de mens als middelpunt van de wereld
(antropocentrisme) en stelt het bestaan van de mens gelijk aan het bestaan van niet
menselijke objecten. Object-georiënteerde filosofen stellen dat objecten onafhankelijk van de
menselijke waarneming bestaan en dus niet afhankelijk zijn van hun relatie tot mensen of
andere objecten. Deze gedachte bekritiseert de zienswijze van Kant die wees op de
correlatie tussen denken en zijn, zodat de realiteit buiten deze correlatie onbekend is c.q.
niet bestaat. Vanuit een non-antropocentrisch standpunt zijn alle dingen gelijk, of ze nu
dierlijk, plantaardig of mineraal zijn. Mensen zijn gewoon een ding, niet meer of minder
belangrijk dan andere dingen.
Deze ideeën zijn ook doorgesijpeld in de kunstwerken in Material World. Het is zinloos deze
sculpturen, of de objecten en voorwerpen waar ze uit bestaan, te benaderen vanuit de
gebruikelijke logica. Dit is nadrukkelijk geen narratieve kunst. Je vindt geen verband door
naar een verhaal te zoeken. Objecten en materialen die ogenschijnlijk niets met elkaar van
doen hebben worden door de kunstenaar in een eigenaardige of onbegrijpelijke syntaxis
gegroepeerd of aaneengeklonken. Bijvoorbeeld een hoedenplank met een kaasstengel, een
tablet met een gipssculptuur, een printscreen met een klimtoestel, pepermuntjes met een
blad uit klei. Een andere factor van belang is dat de consumptieartikelen en
gebruiksvoorwerpen zijn ontdaan van hun gebruiksfunctie alsook dat ze buiten hun
oorspronkelijke context worden gepresenteerd waardoor ze een abstracte of
wezensvreemde relatie tot de omgeving aangaan. Dit stelt de kijker in staat de vorm, functie
en de relatie tot de geïncorporeerde objecten opnieuw te ervaren, als een hernieuwde
kennismaking. Nieuwsgierigheid drijft de kunstenaars onvermoede dwarsverbanden te
leggen waaruit nieuwe vormen van verbeelding ontstaan. Deze nieuwe vormen zijn nog zo
vers dat deze kunst een zeker hermetisch karakter heeft.
Het gebruik van bestaande objecten, readymades of het objet trouvé is natuurlijk geen nieuw
verschijnsel. Het is bijna honderd jaar geleden dat Marcel Duchamp een ordinair urinoir de
kunst in loodste (Fountain, 1917). Sindsdien heeft het object in de kunst vele stadia
gepasseerd. Van Duchamp, naar Dada, het Surrealisme, Pop-Art, Minimal Art, Arte Povera
naar Jeff Koons en Haim Steinbach in de jaren tachtig. Dat het werk van Haim Steinbach en
Jeff Koons opnieuw in de belangstelling staat, is niet verwonderlijk gezien de huidige
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consumptiecrisis. De sculpturen van Steinbach bijvoorbeeld zijn te beschouwen als
metaforen voor het laat-industriële tijdperk, de massaproductie en massaconsumptie. Op
door hem zelf ontwikkelde sokkels rangschikte (en rangschikt) hij artefacten van de
Amerikaanse cultuur, als ware het een etalage. De jongere generatie kunstenaars gaat
verder. Hoe kan het ook anders: de economie en de cultuur zijn dertig jaar later in een ander
stadium beland. Dat is terug te zien in de kunst. Naast de gekende objecten zoals munten
(geld) of auto carrosserie worden ook eigentijdse consumptieartikelen zoals printers, ipads,
digitale camera’s, lasers en elektronische weegschalen en industriële materialen
toegeëigend, ook is sprake van een andere houding ten opzichte van het object. Het wordt
niet verheerlijkt en het is niet onaantastbaar. De waarde van het object is veranderd: het is
maar een ding c.q. het is slechts materiaal.
De verwerkte objecten zijn de bakens van onze cultuur. De objecten staan voor de cultuur,
de economie en de industrie die ze heeft voortgebracht en de vraagstukken waar zij voor
staan. Tegen de achtergrond van de financiële, economische, milieu en grondstoffen crisis
wordt door overheden, industrie en wetenschap gezocht naar andere productiemethoden,
andere grondstoffen, nieuwe materialen en producten. Wat zijn de materialen en producten
van de toekomst? Komt er een einde aan de massaproductie en massaconsumptie? Zal het
materialisme voort duren of het veld ruimen voor een alternatief? En hoe zal dit alles onze
omgang met voorwerpen, we zijn immers voortdurend ermee omringd, ons leven,
beïnvloeden?
KUNSTENAARS
TRISHA DONNELLY
Trisha Donnelly (1974) oppert in haar werk - foto’s, films, geluid, en sculpturen – een
volstrekt alternatieve omgang met objecten. Uit haar houding en werk spreekt een antiproduct denken: niet alleen is onduidelijk wat in haar foto’s of films te zien is, ook heeft haar
werk geringe materiële aanwezigheid. Films worden bijvoorbeeld op bescheiden schaal in
daglicht geprojecteerd waardoor ze vervluchtigen. Niet zelden lijken de werken op te lossen
in het niets. Donnelly daagt de dominante logica uit door een anti-materialisme voor te
stellen. Materialisme moet in dit geval niet zozeer opgevat worden als de hang van mensen
om spullen te vergaren maar als de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere
processen in het menselijk brein, herleidt tot materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of
het spiritualisme. Het 'zijn' brengt uiteindelijk het 'denken' voort. In de ‘film’ Untitled (2010 ongoing) bijvoorbeeld lijken een aantal ideeën uit de metafysica en de ontologie samen te
komen. De geluidsloze film bestaat uit slechts vier of vijf stills die minutenlang getoond
worden. De stills zijn stuk voor stuk ondefinieerbaar. Waarschijnlijk is er zo ver op een object
ingezoomd zodat het onherkenbaar is geworden. Donnelly onderzoekt niet de werkelijkheid
zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming maar gaat op zoek naar het wezen
van die werkelijkheid en wat haar constitueert. Oorspronkelijk betekent de term metafysica
‘Wat na de natuur (fysica) komt’. Ontologie of zijnsleer is een tak van de filosofie die het
wezen van het zijn, het bestaan en de werkelijkheid bestudeerd. Donnelly probeert de
wereld buiten het zintuiglijk waarneembare te bevatten door aan de objecten voorbij te gaan.
Haar werk ‘transcendeert’, in de filosofische betekenis van het woord, objecten. Zij neemt
objecten als startpunt om daarmee een proces op gang te brengen dat zich buiten het
zintuiglijk waarneembare voltrekt. Een invocatie van een hogere staat van bewustzijn.
Aangezien Trisha Donnelly zich onthoudt van concreet commentaar over haar werk, is het
gissen of zij instemt met mijn interpretatie. De reden van dit zelf opgelegde spreekverbod is
vermoedelijk dat zij haar werk wil onttrekken aan het systeem. Een systeem waarin taal een
belangrijke rol speelt. Zodra er woorden aan zijn gegeven is het duidelijk, ingekaderd en
ontkracht. Haar werk wil alternatieven bieden die zich buiten het reguliere systeem dat
gedomineerd wordt door kapitalisme, technologie, consumentisme, materialisme en taal
afspelen.
RUBÉN GRILO
Het gedachtegoed waarop het werk van Rubén Grilo (1981) is gebaseerd, vertoont
raakvlakken met dat van Trisha Donnelly. Ook Grilo houdt zich bezig met vraagstukken rond
‘zijn’. Hoe onderscheid je wezenlijk het een van het ander? Waar eindigt het een en begint
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het ander? Wanneer is iets iets? Wat is wat? Vragen die ook in de ontologie of zijnsleer een
rol spelen. De discussie over het wezen der dingen wordt het scherpst gevoerd op de
overgang van het ene naar het andere ding. Op dat grensgebied speelt het merendeel van
Grilo’s werk zich af. Deze gedachten past hij toe op kunst. De kunstenaar tracht te
doorgronden hoe kunst functioneert en waarom je überhaupt objecten zou maken. Hij
onderzoekt de materiële kant van immateriële zaken zoals handtekeningen, letters,
cartoonfiguren, gedachten en melodieën.
Aangezien er al zoveel (slechte) kunst met en over auto’s is gemaakt, had Grilo niet
verwacht zelf een serie werken hierover te maken (serie Cage for Men, 2011-2012). De auto
is een beladen symbool. Het is het grootste symbool van het vroeg twintigste-eeuwse
kapitalisme. Een symbool van Fordisme, macht, succes en prestige. In de ondertitels van
zijn serie Cage for Men gebruikt Grilo de slogans van het desbetreffende automerk zoals
‘Driving the Change’ (Renault), ‘Go Further’ (Ford) of ‘Moving Forward’ (Toyota). In Cage for
Men zijn gecrashte auto’s gebruikt. De carrosserie is gerepareerd, gepolijst en overgespoten
en daarmee ontdaan van alle dramatiek en morbiditeit. Grilo’s werk is zelden eenduidig.
Gezien de symboliek verwijzen gecrashte auto’s naar een gecrashte economie. Ook speelt
het idee van ‘accidentality’ in kunst een rol. Deze gecrashte auto’s zijn hele snelle
sculpturen, gemaakt in een milliseconde. Ze gaan niet over ‘accidentality’, ze zijn letterlijk
een ‘accident’.
Laser is volgens Grilo de meest krachtige manier om een beeld te maken. Lasers worden
vanwege hun intensiteit en precisie gebruikt in de medische wereld, wapenindustrie en
entertainment sector maar zijn in de kunst nog opvallend schaars. Anders dan bij een
filmprojector waar het beeld wordt uitvergroot en dan bij een beamer waar de bron van het
beeld niet te zien is en uit nullen en enen bestaat, wordt bij laser het beeld ter plekke
uitgevoerd. Twee spiegels bewegen ultrasnel om het beeld te maken. Data vertellen de
spiegels exact welke positie aan te nemen. Het beeld is niets anders dan een snel
bewegende stip die 1.500 ‘revolutions’ per seconde beweegt. Dat mensen geen stip zien,
zoals bepaalde dieren, maar beweging is een menselijke eigenschap. Deze snelheid
overschrijdt de menselijke limiet qua waarneming ruimschoots. Mensen zien niet het verschil
tussen 70 of 150 beelden per seconde. Het is dus mogelijk om dingen te maken die de eigen
waarneming overstijgen. De kunstenaar gebruikt deze krachtige machines om ‘doodles’ te
projecteren (de serie Laser Pieces, 2011-2012). Zonder op het papier te kijken, heeft hij
achter elkaar honderden ‘dezelfde’ doodles gemaakt. Alhoewel iedere tekening verschillend
is, lijken ze allemaal hetzelfde. Wat maakt ze in de kern eender en wat is het verschil? Naast
doodles gebruikt Grilo ook handtekeningen. Alhoewel iedere keer dat een handtekening
gezet wordt deze net even anders is, is het toch dezelfde ‘echte’ handtekening. Zo echt zelfs
dat er belangrijke documenten mee bekrachtigd worden. Waaruit bestaat het verschil? We
zijn terug bij de kern van zijn werk: het definiëren van de kern der dingen, de entiteit der
dingen en het idee van zijn. Copyright claimt te weten wat de kern van een bepaald object is,
waarin Mickey Mouse verschilt van een andere muis en waarin een tablet verschilt van een
ipad. Er is een hele industrie rond copyright en er zijn grote (financiële) belangen gemoeid in
het onderscheiden van het een ten opzichte van het ander.
DAVID JABLONOWSKI
Uit de wijze waarop David Jablonowski (1982) scanners, flatscreens, tablets en beamers
gebruikt komen verschillende ideeën naar voren. Door technische apparatuur te
assembleren met materialen zoals aluminium, carbon, plexiglas, gips of natuursteen wordt
het gelijkgesteld: een scanner is niets anders dan materiaal. Een beeldhouwkundig
materiaal, zo je wilt. Door deze werkwijze weekt Jablonowski de oorspronkelijke status en
waarde van die apparaten los. Uit een werk als Multiple, Vertical I & II (2010) spreekt
daarentegen een zekere verering voor de twee Canon flatbed scanners die op een
e
spiegelende, glamoreuze sokkel is uitgestald als ware het relieken van de vroeg 21 eeuw.
Het overdrijven van reclamestrategieën leidt tot een beeld als dit. Scanners, flatscreens,
tablets en beamers zijn allen communicatiemiddelen die het informatietijdperk voort stuwen.
Door dit ‘state of the art’ vernuft te combineren met communicatiemiddelen of materialen uit
voorbije tijdperken, zoals gips of offset printplaten, plaatst hij deze noviteiten in perspectief.
De combinatie van een Wacom Bamboo Tablet met een porseleinen vorm, kan de associatie
oproepen met een Mesopotamisch kleitablet (rond 2.000 voor Christus) (Where It All Begins,
2011-2012). Dat wat lijkt op aluminium platen met een regenboog glans, zijn in werkelijkheid
offset printplaten, een geliefd materiaal van Jablonowski. Dit high tech uitziende materiaal is
de memento mori van een ten dode opgeschreven techniek. Doordat printing on demand en

5

digitaal printen zo’n hoge vlucht heeft genomen, is het bewerkelijke offset printen
achterhaald geworden. Op het moment dat de scanners, printers en ipads de winkel verlaten
zijn ze in waarde gedaald en verouderd. De snelle veroudering van technologie zal effect
hebben op de wijze waarop de sculpturen van Jabonowski de tand des tijds zullen
doorstaan. In die zin is iedere sculptuur ook een gedenkteken.
Door het gebruik van eerder genoemde apparaten introduceert Jablonowski ook het begrip
‘flatness’. Een deel van de technologie is erop gericht scanners, monitoren, laptops en ipads
nóg dunner te maken. Flat, flatter, flattest. Waar is het einde van deze ontwikkeling?
Betekent dit dat uiteindelijk alle gebruiksvoorwerpen oplossen in immaterialiteit of enkel nog
in digitale verschijningsvorm bestaan? De sculpturen van Jablonowski houden zich bezig
met de uiterste consequentie van digitalisering: het overbodig raken van het fysieke object
doordat spullen steeds meer een afbeelding worden. Dit proces is reeds in gang gezet
getuige bijvoorbeeld foto’s en boeken (het afdrukken van foto’s is in onbruik geraakt, boeken
verschijnen steeds vaker als e-book). De populairste voorwerpen van dit moment
reproduceren c.q. digitaliseren andere objecten. In een discipline die bij uitstek op materie is
gericht of uit materie bestaat, beeldhouwkunst, gebruikt Jablonowski materialen c.q.
apparaten die de beeldhouwkunst op termijn overbodig kunnen maken.
Niet langer zijn Jablonowski’s sculpturen ongenaakbaar. Sinds kort verstoren
vingerafdrukken, krassen en andere sporen van gebruik de perfectie zoals in de reeks
Untitled (2012) te zien is. De vingerbeweging (swipe) over trackpads of over de multiskin
oppervlakten van smartphones is een technologie met een enorme potentie waarvan de
toepassing nog in de kinderschoenen staat. Kapers op de kust zoals Apple en Samsung
proberen hun stukje van de abstracte vingerbeweging (en met name de techniek die
erachter schuil gaat) vast te leggen in patenten. In de cleane, onpersoonlijke apparaten
wordt beroering door de individuele, organische vinger steeds belangrijker.
Recentelijk richt Jablonowski zijn blik ook op hoe materialen en objecten ons leven
beïnvloeden en de wereld vorm geven. Hij gebruikt materialen die kenmerkend zijn voor de
huidige tijd en realiseert zich dat de betekenis van een bepaald materiaal voortdurend
veranderd. Hij vraagt zich af wat de methoden zijn om te voorspellen welke materialen in de
toekomst nodig zijn en, de volgende stap, welke objecten daaruit voortkomen. In een nieuw
werk dat in Material World te zien is, gebruikt de kunstenaar bijvoorbeeld carbon en actieve
kool. De toepassing van deze materialen is sterk in ontwikkeling. Actieve kool bijvoorbeeld is
een speciaal behandelde koolstof die door absorptie de eigenschap heeft allerlei stoffen aan
zich te kunnen binden. Het wordt toegepast in de geneeskunde en waterzuivering alsook in
gasmaskers, sigarettenfilters en de Brita kan. Jablonowski informeert zich niet alleen via
internet en de media, ook verricht hij actief veldwerk door in binnen- en buitenland fabrieken
en (technologie) beurzen te bezoeken. Op deze beurzen valt hem op dat de industrie
dankbaar gebruik maakt van de natuur om producten te vermarkten. De kleurechtheid van
menig printer of cartridge wordt aangeprezen door beelden van kleurrijke dieren of planten.
De kunstenaar neemt deze reclamestrategie over. Dit verklaart de aanwezigheid van agave
bladeren, rode pepers, gedroogde vruchten en andere specerijen in een werk als (Part of
series) Corporate Foresight (2012).
MAGALI REUS
Door het werk van Magali Reus (1981) echoot de economische en sociale realiteit. De
sculpturen balanceren tussen de visuele wereld van consumentisme en abstractie en
destilleren zowel de erfenis van massaproductie als het Minimalisme in fysieke vormen die
de ontastbaarheid van de kapitaalstroom markeren. Sculpturen als gestold kapitalisme.
Reus is zeer terughoudend in het toelichten van haar werk. Ze vermijdt richting te geven aan
interpretatie van haar werk en zegt vooral wat het niet is. Net als Donnelly lijkt ze tegenwicht
te willen bieden tegen het systeem waarin alles vastligt en wil ze de ‘logos’ op afstand
houden. Reus ziet haar kunstwerken als ‘flexibele’ werken. Werken die eindeloos
geherinterpreteerd en gerecontextualiseerd kunnen worden. De betekenis van haar
sculpturen (en de objecten die erin voorkomen) verschuift. Het gebruik van alledaagse
producten plaatst haar werk in de visuele wereld van de massaconsumptie. Net als Martin
Westwood reproduceert ze bestaande voorwerpen in een ander (soms felgekleurd)
materiaal zoals jesmonite, aluminium, siliconen en hars. Door die vertaalslag gaat er
informatie verloren en wordt andere informatie toegevoegd. De voorwerpen worden
geneutraliseerd doordat details zoals logo’s, merknamen en andere opschriften zijn gewist.

6

Reus gebruikt enerzijds consumptieartikelen die in het kloppende hart van onze economie
staan zoals digitale camera’s en credit cards, anderzijds duiken ‘ouderwetse’ of
verwaarloosbare objecten zoals kasboek balansen, muntgeld, Casio horloge, gymmatjes,
spanbanden en frisdrankblikjes op. Deze voorwerpen worden soms gecombineerd met
elementen of onderdelen uit plekken waar mensen of dingen slechts een kort moment
verblijven, zoals de check in balies op luchthavens, industriële transportbanden, depots. De
plekken zijn een metafoor voor een onvoltooide staat van zijn, een dynamische fase van
transitie. Plekken en objecten die deel uitmaken van de infrastructuur van het kapitalisme.
De verbindingen tussen alledaagse objecten onderling creert Reus een steriele, onmenselijk
realiteit: een idee van realiteit die zichzelf aan ons op een nieuwe manier onthuld. Een
realiteit waarin de mens afwezig is en niet langer in het centrum staat. De hoofdrol is
toebedeeld aan de spullen zelf.
ANNE DE VRIES
Anne de Vries (1977) is geboeid door virtualiteit. Meer in het bijzonder in hoe de virtuele
wereld die de mensheid voortdurend produceert verschilt van de ‘werkelijke’ wereld. De
virtuele wereld biedt onbegrensde mogelijkheden en vrijheid en kopieert niet het oude
‘medium’ (de materiële wereld). De kunstenaar kijkt met interesse naar het geloof in
technologie en het daarmee gepaard gaande idealisme. Hij pikt dingen op vanuit nerdy
computerverhaal en laat zich daardoor inspireren. Bijvoorbeeld door het begrip ‘sneakernet’.
Wanneer vanuit het perspectief van het netwerk denken naar de wereld wordt gekeken,
vallen op momenten dat mensen offline informatie delen, in een gesprek of via
informatiedragers als usbstick, floppy of cf kaart, gaten in het netwerk. Deze fysieke wijze
van informatieoverdracht heet sneakernet. De term is een humoristische samentrekking van
ethernet en het schoeisel dat ervoor zorgt dat je je snel kunt verplaatsen. Sneakernet wordt
gezien als een ultieme veiligheidsmaatregel. Osama bin Laden liet bijvoorbeeld ‘runners’ zijn
e-mails versturen vanuit verschillende internetcafés waardoor hij een ‘airgap’ creëerde.
Dit soort gedachten liggen aan de basis van sneakernet 2.0 – Welcome (2012) en
sneakernet 2.0 - Main Page (2012). In deze werken is de online ‘environment’ vertaalt naar
een offline omgeving waar informatieoverdracht kan plaats vinden. De Vries versmelt het
virtuele met het fysieke. De roestvrijstalen constructies lijken op gymtoestellen of functionele
constructies in de openbare ruimte. Op dezelfde manier waarop je een deurklink niet bewust
waarneemt maar deze wel gebruikt om de deur te openen, zo neemt het lichaam
automatisch een houding aan ten opzichte van deze functionele vormen. De kunstenaar
speelt hiermee in op body memory. Deze ‘toestellen’ zijn uitgevoerd in een materiaal dat bij
uitstek geschikt is voor de openbare ruimte: roestvrij staal. Om die redenen wordt het
veelvuldig toegepast op trein- en metrostations maar ook in luchthavens. Anne de Vries
combineert dit materiaal met die andere openbare ruimte waar ook het massa element een
rol speelt, internet.
Net als Jablonowski en Westwood is Anne de Vries geïntrigeerd door het gegeven dat de
technologie ideeën overneemt uit de ecologie en dat PR afdelingen van multinationals de
natuur gebruiken om producten te vermarkten. Een simpel voorbeeld is het Apple logo. Door
cloud computing in woord en beeld als een wolk voor te stellen, wordt de suggestie gewekt
dat data gewichtloos is, immaterieel. Cloud computing houdt in dat hardware, software en
(privé)gegevens op internet worden opgeslagen en niet op de eigen desktop, laptop, tablet
of smartphone. Om deze dienst te faciliteren zijn een soort legbatterijen voor servers nodig.
Gigantische werkelijke gebouwen kortom, die in niets lijken op lucht. De precieze definitie
van cloud computing doet voor de kunstenaar niet ter zake. Liever concentreert hij zich op
branding concepten: hoe het idee in taal en gevoel wordt overgebracht. Een witte wolk tegen
een blauwe lucht is een universeel, positief beeld dat staat voor vrijheid. Het is ook een
typisch stockbeeld dat in allerlei reclames of toepassingen opduikt, bijvoorbeeld als
pictogram van het computerprogramma Microsoft xp. Cloud computing appelleert aan de
natuurlijke drang tot vrijheid. Een groot deel van de technologische revolutie gaat precies
hierover, over (draadloze) vrijheid.
De werken Banana, Apple and Pear Image Transfer (2012) en Avocado, Apple and Lemon
Image Transfer (2012) maken de economische keten inzichtelijk die schuil gaat achter de
print zelf. Niet alleen wordt de hard- en software opgesomd (MacBook Pro 15” Model A1150,
IPF 9000 Canon Printer, Adobe Bridge & Adobe Photoshop CS5 Extended, Firewire Cable
IEEE 1394), ook wordt een aanzet gegeven om de onderdelen waaruit ze zijn opgebouwd te
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herleiden. Veel onderdelen uit de MacBook Pro 15” Model A1150 zijn bijvoorbeeld niet door
Apple zelf gefabriceerd maar door honderden bedrijven over heel de wereld. De Image
Transfers tonen slechts het topje van de ijsberg. Het is ondoenlijk om de productieketen op
chipniveau weer te geven, zeker aangezien de productieketens niet statisch zijn en
beïnvloed worden door de economie, politiek en natuurrampen. Een blik over de inventaris
wijst uit dat bedrijven uit Japan, India, Verenigde Staten, Duitsland en Nederland indirect
hebben bijgedragen aan de tot standkoming van de print. Er is kortom een wereldreis
gemaakt. Uit de namen van de bedrijven, Skyworks bijvoorbeeld, blijkt daarnaast het
idealistische of utopische geloof dat men in technologie heeft. De Image Transfer serie raakt
aan het begrip post-Fordisme, genoemd naar autofabrikant Henry Ford. Fabrieken
produceren niet langer in massale aantallen een bepaald consumptieartikel van a tot z maar
fabriceren slechts onderdelen van meerdere gebruiksvoorwerpen in lagere aantallen en
outsourcen de productie van de overige onderdelen. Hierdoor kunnen bedrijven flexibeler
inspelen op behoeften van de consument.
MARTIN WESTWOOD
Martin Westwood (1969) werpt zijn blik op de taal en ideologie van de commerciële wereld.
Hij fabriceert sculpturen en collages uit de parafernalia van bedrijfsculturen, de
administratieve sector en de commercie: paperclips, penhouders, punaises, muismatten,
tapijttegels, luchtverfrissers, onderzetters, pepermunt en kaasstengels, auto hoofdsteunen
en hoedenplanken, credit card houders, grafieken, verkooptabellen, verkoopbrochures en
facturen. Door dit bronmateriaal te ontdoen van haar communicatieve ‘propaganda’,
onthullen Westwood’s zwijgende objecten en beelden de diepgewortelde vreemdheid en
leegte van een goed geoliede, door winst gedreven machine. Deze banale spullen houden
zich, anders dan de gewilde digitale gadgets, niet in het centrum maar aan de randen van de
economie op. Het beeld van het bedrijfsleven dat de kunstenaar oproept, is niet hedendaags
maar voert terug naar de tachtiger jaren – het decennium waarin het kapitalisme zichzelf
neerzette als de enige en belangrijkste economische speler. Westwood assembleert deze
machinerie tot formele composities waarin herhaling, fouten, conventies en standaard een
rol spelen. Door de bedrijfsesthethiek te hermodelleren, legt hij de banaliteit van en het
(bij)geloof in commerciële werelden bloot en ondermijnt hij tevens op subtiele wijze diens
geordende en eentonige systemen. De ‘props’ van het bedrijfsleven worden zelden direct
gebruikt in het werk, meestal betreft het afgietsels. Doordat de kunstenaar zich vrijheden
permitteert aangaande schaal, kleur en materiaal worden deze alledaagse voorwerpen
verbijzondert. Een kaasstengel is bijvoorbeeld uitgevoerd in polyurethaan en zwart
geschilderd, smint pepermuntjes en luchtverfrissers zijn niet alleen uit klei vervaardigd maar
ook vele malen kleiner dan het origineel. Het zijn geen fascimile’s van een origineel maar
een beeldhouwkundig surrogaat. Het zijn versteende, gefossiliseerde en gestileerde versies
van objecten uit een bepaald moment in de tijd die in de toekomst onvermijdelijk overbodig
worden. Ook de ‘tweedehands’ beelden uit zijn collages zijn de herleiden tot de
kantoorwereld. Vaak zijn het stockfoto’s van geïdealiseerde ‘executives’, bedrijfskleding of
kantoorartikelen uit commerciële catalogi. In diverse werken komen dikke bladeren uit klei
voor die in weinig meer lijken op de oorspronkelijke, organische vorm. Westwood kopieert de
werkwijze van bepaalde bedrijven die de natuur zien als een bronnenboek voor merknamen
of als de achtergrond voor reclame campagnes. Doordat dit blad terug komt in meerdere
sculpturen neemt het de vorm aan van een logo.
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GESELECTEERDE WERKEN
TRISHA DONNELLY
-Untitled / 2008
video, 6 min (loop)
courtesy Air de Paris
RUBÉN GRILO
-Laser Piece no. 7 / 2013
high-speed single-channel laser animatie, laser projectoren, laser controllers, kabel
-Laser Piece no. 8 / 2013
high-speed single-channel laser animatie, laser projectoren, laser controllers, kabel
-I-scr ‘EyeScreen’ from Screen Alphabet / 2012
high-gain projectiedoek gespannen op geschilderde stalen buis
courtesy NoguerasBlanchard Gallery
-Z-Scr ‘ZedScreen’ from Screen Alphabet / 2012
high-gain projectiedoek gespannen op geschilderde stalen buis
courtesy Michiel Ceulers
-M-Scr ‘EmScreen’ from Screen Alphabet / 2012
high-gain projectiedoek gespannen op geschilderde stalen buis
courtesy NoguerasBlanchard Gallery
-Cage for Men. Instant Shape No. 1 & No. 4 Driving the Change —Renault—and Moving
Forward —Toyota / 2012 Featuring Laser Piece No. 3 / 2012
motorkap van een gecrashte auto, overgeschilderd in de originele kleur, stalen haak, highspeed single-channel laser animatie, laser projector
courtesy Noguerasblanchard Gallery
DAVID JABLONOWSKI
-Tools and orientations part 1 / 2013
plexiglas, offsetplaat
courtesy Galerie Fons Welters
-Tools and orientations part 2, carbon / 2013
aluminium, koolstofvezel, roestvrijstaal, vinyl, graniet, aluminium gecoat fiberglass,
offsetplaat, bauxiet
courtesy Galerie Fons Welters
-Untitled / 2012
offsetplaat, plexiglas
courtesy Galerie Fons Welters
-(Part of series) Corporate Foresight / 2012
steen, aluminium
courtesy Galerie Fons Welters
-(Part of series) Corporate Foresight / 2012
steen, aluminium, monitor, plastic sheets, bladeren, kruiden, specerijen
courtesy Galerie Fons Welters
-Where It All Begins / 2011-2012
porselein, Wacom Bamboo Tablet
courtesy Galerie Fons Welters
-Persepolis, Screen Shot 2010-03-31 at 6.45.16 PM / 2010
offsetplaat, plastic sheet, karton, scharnieren
courtesy Galerie Fons Welters
-Multiple, Vertical I & II / 2010
roestvrij staal, plastic, Canon flatbed scanner
courtesy Galerie Lüttgenmeijer
-Multiple, Horn / 2010
offsetplaat, plastic sheet, koper, scharnieren
courtesy Galerie Fons Welters
MAGALI REUS
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-Double Digits / 2012
aluminium, lasergesneden aluminium, cast and mirror polished bronze, messing, spuitverf
courtesy Galerie Fons Welters
-Insert / 2012
aluminium
courtesy Galerie Fons Welters
-Balance Sheet (Red 9.8) / 2011
siliconenrubber, pigment, aluminium
courtesy Galerie Fons Welters
-Balance Sheet (Grey 10.5) / 2011
siliconenrubber, pigment, aluminium
courtesy Galerie Fons Welters
-Balance Sheet (Grey 11) / 2011
siliconenrubber, pigment, aluminium
courtesy Galerie Fons Welters
-Circulation (Decrease) / 2011
jesmonite, siliconenrubber, pigment, aluminium
courtesy The Approach Gallery
-Circulation (Increase) / 2011
jesmonite, siliconenrubber, pigment, aluminium
courtesy The Approach Gallery
ANNE DE VRIES
-sneakernet 2.0 - Main Page / 2012
roestvrijstaal, petg
-sneakernet 2.0 – Welcome / 2012
roestvrij staal, petg
-Image Transfers nr1: Banana, Apple and Pear Image Transfer / 2012
roestvrijstaal, petg
MARTIN WESTWOOD
-Polyester resin cast of car-parcel shelf and polyurethane resin cast of puff-pastry / 2012
hoedenplank afgegoten in polyester, bladerdeeg afgegoten in polyurethaan
-Deceptacle / 2011
ingelijste C-print op Fuji Flex papier
-These Hands Are Matching Models / 2011
gebakken klei doordruk en afgietsels van Range-Rover hoofdsteunen, rookglas
-These Hands Are Models, Rehearsing, Relaxing, Snacking / 2011
gebakken klei doordruk en afgietsels van Smints en kaasstengels
-Pere and Terre hang out in Bistro RePeTere / 2011
gebakken klei doordruk, mallen van een luchtververser, rookglas, geperforeerd staal,
walnoothouten constructie
-Extrusion 20. Silt Inter Lace. / 2008
bevlekte polssteun, nagellak, oesterschelp, manchetknoop met parel en kristal,
telefoonkabel, D.C. stripboekspieren, balpen, hosui papier, courant papier, viltgevoerde
walnoothouten lijst
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