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Na een tweejarig verblijf aan De Ate-
liers zwaaien tien kunstenaars af. Ze
laten een wereld zien die herkenbaar
is, maar tegelijk vervreemdend.

Het kantoor van de directeur van De
Ateliers is een mooie ruimte, maar
sinds een paar maanden zit er een gat
in de vloer. Een rechthoek van 119 bij
160 centimeter is uit de plankenvloer
gezaagd, waardoor je nu neerkijkt op
het plafond van de etage eronder. 

Op dit stukje vloer stond de bureau-
stoel van Dominic van den Boogerd,
de vorige directeur van De Ateliers.
Hij liet de wielen van zijn stoel 23 jaar
lang heen en weer rijden, waardoor
een amorfe slijtplek was ontstaan. De
planken werden verwijderd in op-
dracht van Ghita Skali, een Marok-
kaanse kunstenares die naar De Ate-
liers was gekomen. Ze verzond de
planken van hier naar Marokko. 

Het werk is duidelijk een knipoog
naar de pioniers van de conceptuele
kunst, zoals Ger van Elk, die stukken
van vloeren verwijderde om deze te

vervangen door een foto van diezelf-
de vloer. En Jan Dibbets, die in 1969
de fundering van het Stedelijk Muse-
um blootlegde door de vier hoeken
van het gebouw uit te graven.

Het werk van Skali is activistisch. Ze
stuurde het hout naar leden van de
Ouled Sbitastam, die door de over-
heid van hun land worden verdreven.
Ze maakte een video over de moeiza-
me reis door Marokko en laat zien hoe
de planken uiteindelijk het decor
vormden voor inheemse planten en
bloemen. Het gat is ook te zien. Ten-
minste, als de bezoeker de juiste ant-
woorden geeft op lastige vragen van
een onverbiddelijke portier. 

Vervreemding
Offspring 2020 werd samengesteld
door curator Fabian Schöneich. Hij
noemde de expositie Zigzag, omdat
het werk van de deelnemers alle kan-
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In de bibliotheek van het Stede-
lijk Museum stuitte beeldend
kunstenaar Timo Demollin op
een aantal oude prenten met af-
beeldingen van de Internationa-
le Koloniale en Uitvoerhandel
Tentoonstelling. Die tentoon-
stelling vond plaats van mei tot
oktober 1883, op het huidige
 Museumplein. Het Stedelijk

stond er toen nog niet en het Rijksmuseum was
nog in aanbouw.

De tentoonstelling was de eerste wereldten-
toonstelling die werd gehouden om de Europe-
se koloniale expansie, handel en rijkdom te vie-
ren. Voor het paviljoen stond een standbeeld
van Jan Pieterszoon Coen. Naast machines, le-
vende en opgezette dieren en producten als ta-
bak en rubber werden er ook mensen ‘tentoon-
gesteld’; zo toonden Sumatranen, Soendanezen
en Javanen Indische ambachten in een Javaan-
se kampong. De tentoonstelling trok meer dan
een miljoen bezoekers. De prenten waren be-
doeld als souvenir. 

Zestien souvenirprenten en een plattegrond
van het tentoonstellingsterrein maken nu deel
uit van de tweejaarlijkse tentoonstelling met
Voorstellen tot Gemeentelijke Kunstaankopen,
die dit keer – de eerste editie onder leiding van 
directeur Rein Wolfs – In the Presence of Absence
is gedoopt. 

In een zogenoemde open call werd makers ge-

Stedelijk Voorstellen tot Gemeentelijke Kunstaankopen

Het Stedelijk Museum toont in In the Presence of
Absence een selectie van (tegen)verhalen die ideeën
bevragen over onze samenleving en over de manier
waarop geschiedenis geschreven wordt.

Sprankelende
kritiek op heden
en verleden

vraagd voorstellen te doen voor ‘verhalen die
ongezien blijven, genegeerd zijn of vaker ver-
teld mogen worden’. Er kwamen meer dan 1400
voorstellen binnen; een internationale jury se-
lecteerde daaruit 23 kunstenaars en kunste-
naarscollectieven. Dat gebeurde vanuit een
 kritische blik op de museumcollectie – een stok-
paardje van Wolfs, die inclusie en diversiteit
hoog op de agenda heeft staan. 

Met de keuze voor de ‘site-specific installatie’
van Timo Demollin erkent het Stedelijk dat het
‘op de fundamenten is gebouwd’ van de Interna-
tionale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoon-
stelling. “Het Stedelijk beseft dat het als muse-
um een rol heeft gespeeld in de continuering
van deze koloniale erfenis en committeert zich
om institutioneel racisme te leren herkennen
en te ontmantelen.” 

Dat het het museum ernst is, blijkt ook uit het
feit dat de plattegrond van het tentoonstellings-
terrein is toegevoegd aan de tijdlijn met musea-
le ijkpunten naast de trap die naar de collectie-
presentatie Stedelijk Base leidt. 

Huwelijksportretten
Ondanks het wel zeer politiek-correcte uit-
gangspunt is het een sprankelende, zeer diverse
tentoonstelling geworden. Met bijzondere wer-
ken van zo goed als onbekende makers en ge-
vestigde namen, onder wie Evelyn Taocheng
Wang (de winnares van de ABN Amro Kunst-
prijs, wier werk momenteel ook te zien is in de
Hermitage en Circl.ART), Remy Jungerman
(die Nederland vorig jaar vertegenwoordigde op
de Biënnale van Venetië) en Jennifer Tee (die dit

Een zomer zonder festivals en 
zonder dansen ligt achter ons.
Een jaar geleden zag ik op Oerol
op Terschelling een paar puber-
jongens samen dansen. Het was
prachtig om te zien, de schaamte

had nog niet toegeslagen. De lichamen vielen
nog iets te ruim. Met hun in verhouding net iets
te lange benen, nog niet geheel ingelopen, dans-
ten ze hun zelfbedachte choreografie op de 
discotunes tussen het al aardig dronken gewor-
den festivalpubliek. Een vader deed iets te hard
zijn best om mee te dansen, maar ze negeerden
hem hardnekkig en deskundig.

Zo vind ik ze op hun mooist, die tieners, die
niet weten hoe snel ze naast je moeten kruipen
bij onweer, handje nog vast op straat, maar die
al de contouren vertonen van de volwassenen
die ze gaan worden en steeds meer hun eigen
leven krijgen. Waar ze je overigens steeds min-
der over vertellen. Zoals na de eerste disco van
mijn tienerzoon.

“Hoe was het?”
“Leuk.”
“Vertel eens.”
“Nou gewoon leuk.”
Maar deze zomer werd er niet gedanst. In elk

geval niet legaal. En we missen het. Een rondje
in mijn vriendenkring bevestigt het. Straat -
interviews op televisie bevestigen het. Berich-
ten op sociale media schreeuwen het uit en mijn
onrustige benen bevestigen het. Ik betrap
mezelf erop dat ik overal dans zodra er maar iets
van geluid klinkt. Ik dans tussen de langer
houdbare producten in de supermarkt op Sky
Radio. Mijn voeten beginnen heen en weer te
bewegen op de ringtone van een passagier voor
me in de bus. Ik dans op het gepiep-piep-piep
van de vrachtwagen die achteruitrijdt. 

Overal is ritme. De duiven in de bomen voor
het huis zijn dj’s. De regen drumt een monotone
bassline op het raam. En ik herken het gemis in
anderen, ik zie lichaamsdelen op straat die
eigenhandig bewegen op onhoorbare beats.
Ellebogen die even snel een boogie doen voordat
het geld op de toonbank wordt gelegd. Billen die

iets meer wiegen op het ritme van de slaloms
van ons nieuwe dagelijkse leven.

Ik kan het niet helpen me af te vragen hoe deze
dansdrooglegging zijn sporen zal nalaten bij
onze opgroeiende jeugd. Hoe leeg en verdrietig
de dansvloeren er in de stad er nu bij staan.

Ik weet het, het komt wel weer. De dag dat we
onze lichamen los mogen laten op dansvloeren
door de hele stad. Dat onze voeten nachten 
door zullen dansen op festivals, dat we weer
chachacha’s mogen doen in buurthuizen, met
de handen ineengestrengeld schuifelen op
ouderensoosen. En ik weer vol spanning mijn
zoon sta op te wachten na een fris feestje, we
door de nacht naar huis fietsen en ik dan vraag:

“Hoe was het?”
En hij dan zegt: “Gewoon, leuk.”

b.gons@parool.nl
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Dans bij
elk geluid

Hoe zal deze dansdrooglegging
zijn sporen nalaten bij onze
opgroeiende jeugd?

Gaten in de vloer en
een collectie airbags

vrij33

GEGEN DIE WAND

Duits-Turkse
acteur Birol Ünel 
(59) overleden
De Duits-Turkse acteur Birol
Ünel is donderdag op 59-jarige
leeftijd overleden. Ünel werd in
18 augustus opgenomen in het
ziekenhuis vanwege kanker.
Daarna verslechterde zijn situ-
atie snel. De acteur speelde in
zijn leven in meer dan zeventig
films en series. Zijn bekendste
film was Gegen die Wand van
regisseur Fatih Akin uit 2004.
Ünel kreeg voor zijn rol als 
suïcidale alcoholist meerdere
prijzen. Gegen die Wand, die ook
in Nederland een bescheiden hit
was, werd bekroond tot beste
Europese film van dat jaar.

LIVE-UITVOERING

Van Kesteren
maakt score bij
The Red Turtle
De Nederlandse harpist Remy
van Kesteren heeft een nieuwe
soundtrack gemaakt voor de
woordloze animatiefilm The 
Red Turtle die de Nederlandse
regisseur Michael Dudok de 
Wit in 2016 voor de vermaarde
Japanse studio Ghibli maakte.
De soundtrack wordt 30
oktober uitgebracht op het
Nederlandse label Snowstar
Records; het is het eerste solo -
album van Van Kesteren. Op 1
november is de wereldpremière
van de live-uitvoering, samen
met de film, tijdens het Leiden
International Film Festival.

‘Google Jewish art en je krijgt veel kitsch op 
je scherm. En soms Chagalls’ 

Jaron Beekes, kunstcriticus en columnist → 35

ten op schiet en omdat er ogenschijn-
lijk weinig overeenkomsten te be-
speuren zijn. Het aanbod is dit jaar in-
derdaad divers en het niveau is hoog.
Je zigzagt langs de verschillende pre-
sentaties en in diverse ruimtes van
het gebouw is het werk van meerdere
deelnemers samengebracht.

Veel kunstenaars kiezen in hun
werk voor vervreemding en tonen
hun werk af en toe op minder voor de
hand liggende plekken. Cecilia Bjart-
mar Hylta laat een film zien over de
kunstmatige landschappen rondom
luchthavens. De film wordt geprojec-
teerd in een kelder van het gebouw
waar anders bijna niemand komt. In
de ruimte daarboven heeft ze een col-
lectie airbags van allerlei auto’s bij el-
kaar gebracht. Airbags blijven maar
zeer kort opgeblazen en verliezen dan
hun bolle vorm. Bjartmar Hylta pre-
senteert de airbags echter in volle pa-

raatheid, bevroren in de tijd, als een
metafoor voor acuut gevaar. 

De glazen schuifdeuren die toegang
geven tot haar ruimte worden overi-
gens niet geopend door de bezoeker
zelf, maar door willekeurige voorbij-
gangers op straat. Het gevoel dat din-
gen niet kloppen heeft ongetwijfeld

met de nieuwe omgangsregels in de
openbare ruimte te maken.

Ook in het werk van Leo Arnold is
sprake van vervreemdende situaties
die door corona op scherp zijn gezet.
Arnold schilderde glimmende auto’s
met reflecties van Amsterdamse hui-
zen, maar de auto’s staan op een

strand, waardoor twee realiteiten sa-
menkomen. 

Florale motieven
Piotr Urbaniec filmde de etages van
het Scheepvaarthuis, gezien vanuit
de paternosterlift in het gebouw. On-
ze blik gaat opnieuw door vloeren en
plafonds en daartussen is het hotel
een theatraal schouwspel met apathi-
sche gasten en personeel.

Sam Hersbach presenteert enkele
schilderijen waarin propellers van
drones samensmelten met florale
motieven. Ook maakte hij een serie
kleurrijke, romantische schilderijen
met totaal onrealistische bergen. Een
jonge Hollandse kunstenaar droomt
van verre reizen, de sublieme natuur,
onbereikbare berglandschappen.

Offspring 2020/Zigzag: t/m 20/9 
De Ateliers, Stadhouderskade 86 

De eindexpositie van De
Ateliers is dit jaar divers
en van een hoog niveau

jaar de Amsterdamprijs voor de Kunsten in de
categorie ‘bewezen kwaliteit’ ontvangt).

Natasja Kensmil schilderde een schitterende
serie ‘huwelijksportretten’ van Johan de Witt en
Wendela Bicker, waarmee ze de kijker aan het
denken wil zetten over rijkdom en machtsver-
houdingen – de twee lijken zo weggelopen uit
Tim Burtons horrorsprookje A Nightmare Befo-
re Christmas. 

Ahmet Ögüt maakte een nieuwe versie van zijn

overrompelende installatie Bakunin’s Barrica-
de die verwijst naar de socialistische opstand in
Dresden in 1849. De Russische anarchistische
denker Michail Bakoenin stelde toen voor de
schilderijen uit de collectie van het Nationaal
Museum op de barricades te plaatsen om de
Pruisische troepen tegen te houden. Hij dacht
dat zij het niet zouden durven deze kostbare,
onvervangbare kunstwerken te vernietigen.

Geïnspireerd door Bakoenins nooit gereali-

seerde voorstel creëerde Ögüt een barricade van
hekken, een autowrak, bouwmaterialen en an-
dere objecten die vaak in de openbare ruimte
worden aangetroffen, gecombineerd met een
aantal door hem geselecteerde werken uit de
collectie van het Stedelijk – onder meer een
schilderij van Malevich en foto’s van Nan Gol-
din en Marlene Dumas.

Als onderdeel van het werk heeft Ögüt samen
met een jurist een vier pagina’s tellend contract

opgesteld dat naast de installatie wordt ge-
toond. Daarin staat dat burgers ‘in het kader van
extreme economische, sociale, politieke, trans-
formatieve gebeurtenissen en volksbewegin-
gen’ een beroep kunnen doen op de barricade –
inclusief de kunstwerken. 

Belangrijke expositie
Het is natuurlijk uitgesloten dat het Stedelijk
akkoord gaat met deze voorwaarden. Het bete-
kent ook dat Bakunin’s Barricade niet kan wor-
den aangekocht door het museum. 

Voor de gemeentelijke kunstaankopen is
100.000 euro beschikbaar. Ook daarom is In the
Presence of Absence een belangrijke expositie,
juist nu. Het biedt het Stedelijk niet alleen de
mogelijkheid de collectie meerstemmiger en di-
verser te maken, met de aankopen neemt het
museum volgens Wolfs ook zijn ‘ketenverant-
woordelijkheid’. Kopen is een directe vorm van
ondersteuning van kunstenaars en galeries en
dat is júist in coronatijden van levensbelang.

In the Presence of Absence: t/m 31/1 in Stedelijk
Museum.

→ Huwelijksportretten van
Natasha Kensmil (boven),
Bakunin’s Barricade van
Ahmet Ögüt (rechts) en de
plattegrond van de in 1883
gehouden Internationale
Koloniale en
Uitvoerhandel
Tentoonstelling
(rechtsboven).

‘Het Stedelijk beseft dat
het een rol heeft gespeeld
in de continuering van
deze koloniale erfenis’


