
‘Mobile’ van Paul de Reus en tekening van Marijn Akkermans in Garage Rotterdam.

Helder uitgevoerde dromen
Beyond Tradition. T/m 14 juli in Garage
Rotterdam. Wo-zo 12.30-17.30 uur. Inl:
g a r a g e ro t t e rd a m . n l
vvvvV

In de auto naar Rotterdam luisterde ik
naar een oud radio-interview met Her-
man Pieter de Boer, schrijver van verha-
len en liedjes, waaronder Vi s i t e van Lenny
Kuhr. Daarin komen de meest uiteenlo-
pende figuren langs, fictieve en echte, uit
allerlei tijden. Een volstrekte onzintekst,
gaf De Boer toe, maar taalkundig zit hij
goed in elkaar. Het metrum klopt, de
tekst rijmt. Dat geeft de luisteraar hou-
vast. Ook zijn korte verhalen vatte De
Boer samen als „onwaarschijnlijke ge-
beurtenissen, helder verteld”.

Op de tentoonstelling Beyond Tradition
in de Garage Rotterdam zag ik vervol-
gens precies dat: onwaarschijnlijke ge-
beurtenissen, helder verteld. Paul de
Reus laat er beelden zien die raar en on-
verwacht zijn als de betere droom, bij-
voorbeeld een mobile van een zwevend
bed met schapenwolken erboven, waarin
een naakte man ligt te masturberen –
maar dat zie je pas in tweede instantie,
als je onder de deken kijkt. Dat is moge-
lijk doordat een vliegende ooievaar die
deken ietsje omhoog trekt. Hoofd- en
voeteneinde zijn de hekken van een wei-
land.

Ook Marijn Akkermans maakt helder
uitgevoerde droombeelden, maar dan in
inkt en wat macaberder dan De Reus.
Zijn papieren dromen zijn nachtmerries.
Bleke gezichten kijken boosaardig of
zombieachtig. Een moeder met kind oogt
onberekenbaar als een vrouwtjesdier met
jongen. Nog zo’n horrorscène: een grote
houtskooltekening van Rinus van de Vel-
de, waarin hij geblinddoekt op een stoel
naast een schaakbord zit. Met een „al-
mighty opponent” moet hij schaken op
leven en dood.

De figuratie is terug, stellen de ten-
toonstellingsmakers, en een figuratief
kunstwerk vereist „materiële vakkundig-
heid”. Die zie je bij De Reus, Akkermans
en Van de Velde, en ook in bijvoorbeeld
vijf bewegende portretten van Alex Ver-
haest, die met de special effects uit de
Harry Potterfilms lijkt te spelen. Maar
knap gemaakt is niet genoeg: figuratieve
kunst mag niet „enkel ambachtelijk en
mooi” zijn, aldus nog steeds de tentoon-
stellingsmakers, niet „o n g e va a r l ij k ”.
Vandaar misschien dat bijna al het geëx-
poseerde werk een duistere of surrealisti-
sche kant heeft.

Het is aan fantasy- en griezelfilms ont-
leend, nadrukkelijk verzonnen of (ook
een liedje van Herman Pieter de Boer) wa-
wa-wa-waanzinnig gedroomd.
G i j sbert v an der W al


