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Painting and singing finger van Martin uit den Bogaard was direct 
herkenbaar. Het kunstwerk was onderdeel van jenseits – beyond 
the body in Düsseldorf. Ik gruwde er toen een beetje van. Zo’n 
mensenvinger die nog tekens van leven op een computerscherm 
projecteert, kan intimiderend zijn. Nu kon ik er niet meer omheen. 
Uit den Bogaard slaagde erin om elektrische impulsen uit dood 
organisch materiaal om te zetten in heldere computerbeelden. 
Er komt energie vrij uit het verrottingsproces. Met Painting and 
singing object gaat uit den Bogaard een stapje verder. Hij gebruikt 
het embryo van een bruinvis. Dat is zelfs nog ontstellender dan 
het stukje vinger, omdat het glazen hokje aangeslagen is alsof 
het embryo niet alleen elektrische impulsen uitstraalt, maar 
ook transpireert. Wanneer is een mens of een vis dan eindelijk 
echt dood? Uit den Bogaard wist de grenzen van de dood op te 
schuiven.  

Met de draai van een knop
De vele knopjes, schakeltjes, draadjes en een afstandbediening 
in deze tentoonstelling nodigen de bezoekers uit om de werken 
te activeren. Draai aan of druk op een knop. Je wilt leven in deze 
objecten brengen. Wanneer een medewerker alles aanschakelt, 
gebeurt er plotseling heel veel. 

Het hart van de mummie in … en het elektrische leven van Stan 
Wannet begint daverend te kloppen. Zijn blaas wordt luidruchtig 
geledigd. Iets dat je met een soort vertedering aanziet. Arme 
mens, die als dode zo graag weer lijkt te willen leven. Een geheel 
andere uitwerking hebben de elektronisch bewegende ogen van 
The Seven Ages of Britain Teaser Face. “Hij kijkt je aan!” zei een 
jonge bezoekster naast me. 

De blauwe ogen in het halve hoofd geven je het absurde gevoel 
dat ze je kunnen volgen en manipuleren. Deze installatie van de 
Engelse kunstenaar Nathalie Mellors ligt grotesk aan jouw voeten, 
letterlijk op de vloer. De Uncanny Valley Theory waarmee hij 
speelt, klopt dus: hoe menselijker een robot oogt, hoe meer hij 
een reactie van angst, horror of afkeer oproept.

Transformation: 
tussen leven en dood

De tentoonstelling 
Transformation in De Garage 
in Rotterdam was één van 
de vijftien tentoonstellingen 
tijdens de Art Rotterdam Week 
2013. Met tien kunstenaars 
uit binnen- en buitenland en 
studenten van de TU Delft gaat 
deze groepstentoonstelling 
zelfstandig langer door. 
Kunstenaars verkennen de 
grens tussen leven en dood. Hun 
benadering is wetenschappelijk 
van aard, hun werkwijze 
technologisch.  

Door Carina van der Walt 

De rol van werk bij leven
De blauwe ogen leiden me naar The origin of creatures. Het is een 
film van Floris Kaayk. Daarin proberen creatuurtjes (die alleen 
maar bestaan uit armen met handen, benen en voeten) nieuw 
leven te brengen in een verwoeste stad. De film opent met een 
uitgestrekte ruïne die onder een dreigende wolkenmassa ligt. 
Alles is apocalyptisch zwart, grijs en wit. Uit het puin kruipen eerst 
armen die op zoek gaan naar een oog. Ze vinden snel een losse, 
blauwe oogbal. Als er ook benen bijkomen, begint de heropbouw 
van de stad. Ledematen werken samen. Deze samenwerking 
schept een soort toren van Babel. Maar met even weinig succes. 
De toren tuimelt in elkaar. Alle creatuurtjes zijn verdwenen. 
Impliceert leven werk? Impliceert dood dus de afwezigheid 
van werk? Is dat een fundamenteel onderscheid tussen leven 
en dood? Kan je zonder werk levend dood verklaard worden? 
Vragen die deze film bij me opriepen. 

Het leven na de dood
Het was de minder menselijk ogende robot Sissy (formerly 
known as Carlos) van Michiel van Overbeek die mijn vertrouwen 
herstelde. Met een afstandsbediening kan ze zelfstandig lopen, 
al helt ze met haar lengte van anderhalve meter gevaarlijk over in 
haar zijwaartse cadans. 
Van Overbeek was toevallig aanwezig in De Garage en legde me 
de achtergrond van de houten robot Sissy uit.
“Deze wiegende manier van lopen is minstens vijfhonderd jaar 
oud. Het stamt uit de Semana Santa van de katholieke kerk in 
Spanje. In de week voor Pasen lopen boetprocessies door de 
straten. De mensen in deze boetprocessies dragen uren lang op 
blote voeten zware paso’s. Paso’s zijn enorme constructies van 
tot 2000 kilo waarop grote passietaferelen uitgebeeld worden of 
waarop een Mariabeeld geplaatst is. Groepen van maximaal vijftig 
mannen helpen een paso mee te dragen.”
Sissy gaat een gevecht aan met de zwaartekracht, precies zoals 
de dragers van de paso’s. Het leven aan deze kant van het graf is 
zwaar, letterlijk heel zwaar voor die dragers tijdens de Semana 
Santa. De dood is voor hen gewoon een poort. Geen grens. Aan 
de andere kant gaat het leven lichter door, in stroomstootjes.   
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Floris Kaayk, video still uit 
de film The Origin Of Creatures

Via de kunst kun je geschiedenissen achterhalen. Hoe leefden 
mensen, hoe zagen ze eruit en welke moraal heerste er in een 
bepaalde tijd. Ook nu zie je veel kunst die over vele decennia of 
eeuwen iets over onze tijd vertelt. Het kunstenaarsduo Libia Castro 
en Ólafur Ólafsson zullen zeker opvallen. In TENT in Rotterdam 
is een overzichtstentoonstelling van hun werk te zien. Zij maken 
artistieke tijdsdocumenten waarbij vorm, beeld, taal en geluid een 
symbiose aangaan waar ik me maar moeilijk van los kan maken. 

Door Astrid Tanis

Castro en Ólafsson zijn echte wereldse kunstenaars. Zij heeft 
een Spaanse achtergrond en hij een IJslandse, ze wonen en 
werken in Rotterdam en Berlijn. Politiek correcte kunst of 
sociaal engagement was een tijdje een veel gebezigde term in de 
kunstwereld. Het nam de vorm aan van een populaire stroming en 
sociaal geëngageerde kunstenaars schoten als paddenstoelen uit 
de grond. Velen van hen kwamen van de diverse postacademies. 
Bij het merendeel twijfelde ik aan de oprechte motieven. Dit 
kwam omdat hun kunst-elitaire attitude weinig ruimte bood 
om zich echt te verhouden met de minder bedeelden in onze 
maatschappij. 
Bij het kunstenaars duo Castro en Ólafsson heb ik deze 
achterdocht helemaal niet. Hun werk komt bijzonder echt en 
oprecht bij me binnen. De titel Asymmetry die de tentoonstelling 
draagt verwijst naar deze ongelijkheid en maatschappelijke 
scheefgroei. 
Het werk Exorcising Ancient Ghost is een audio-installatie uit 
2011 die voortkomt uit een onderzoek naar discriminatie in het 
oude Griekenland waarbij vrouwen en buitenlanders werden 
buitengesloten. Het was zelfs de Atheners verboden met 
buitenlanders te trouwen. Uit een grote vaas midden in de zaal 
lopen draden naar koptelefoons, je hoort door de koptelefoon 
politieke en filosofische teksten over dit onderwerp. Ze worden 
voorgelezen door koppels terwijl deze hijgend de liefde bedrijven. 
Vrouwenhaat en xenofobie is van alle tijden, besef ik. Bijna alle 
installaties van het duo zijn gericht tegen superioriteitsgevoel 
van personen, maar ook van hele naties. Ze rekenen af met de 
Narcistische attitude van dominante culturen. 

Kunst als verplichte kost
Waardering
Ik zie een film waarbij een operazangeres met twee muzikanten door de kanalen van Venetië vaart. 
Zij zingt een tekst die over statenloosheid gaat. Wie bepaalt welk land statenloos is. Komt ooit 
iemand op het idee Amerika statenloos te verklaren; deze gezongen vraag kwam nooit bij mij op 
maar zet mij nu aan het denken. Ik vind Amerika een achterlijk land met enorme inkomensverschillen, 
de doodstraf, de oorlogszucht, het vrije wapenbezit, de uitbuiting van andere landen en ondanks al 
deze gebreken het misplaatste onbeschaamde superioriteitsgevoel.
In 2006 werden via een klokkenluidersite vermoedens bevestigd hoe manipulatief overheden macht 
verwerven via lobbyisten. In de installatie Lobbyist portretteert het duo lobbyisten, counterlobbyisten 
en activisten met betrekking tot hun pogingen beslissingen bij de Europese Unie te beïnvloeden. 
Hjalmar een IJslandse reggaegroep verzorgde de muziek en de Britse actrice Caroline Dalton sprak 
de teksten in. Het werd een boeiend kunstdocument waarin naar voren komt dat geen een politieke 
beslissing echt en oprecht is. Verborgen agenda’s, macht en geld sturen politici. Mijn waardering 
voor deze kunstenaars groeit naarmate ik meer van hun werk zie. Ik luister naar mensen die 
gevangenissen van binnen zagen omdat zij ervan verdacht werden illegaal hier te zijn. Mensen zitten 
er ten onrechte omdat alleen al het feit dat je buitenlander bent je verdacht maakt. Na 2500 jaar is de 
xenofobie nog net zo groot als bij de oude Grieken. Het drama krijgt bij Castro en Ólafsson vorm, 
kleur en geluid en daardoor kun je er niet omheen. Niets onmenselijks is de mens vreemd, we zijn 
angstige territoriale dieren. 

Mensenrechten
Om mensen tegen onrecht te beschermen ontstond een internationaal verdrag van mensenrechten. 
Dat lijkt een mooie gedachte maar de mensenrechten worden niet voor iedereen gelijk uitgevoerd. 
Castro en Ólafsson schreven de Partial Declaration of Human Wrongs, een pamflet waarin duidelijk 
wordt hoe onevenwichtig de verdeling is van mensenrechten. Artikel 1 zegt ‘(…..) Freedom and 
equality in dignity and rights is heavily dependent on where you are born, who your parents are, 
and which government is bombing other (and/or your own) people in your name.’ Dit pamflet is 
een onderdeel van een grotere installatie met neonletters waarin de uitspraak; ‘The Right to Right, 
the Right to Wrong’ de boventoon voert. Dat er uit slechtheid zulke goede kunst voortkomt, stemt 
me uiteindelijk toch hoopvol. Eigenlijk zou deze tentoonstelling verplichte kost moeten zijn voor de 
leden van onze Eerste en Tweede kamer, en natuurlijk voor de rest van Nederland.
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