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Tekst & Beeld Eric Beets en Merel van den Nieuwenhof

HET 
BESTE 

VAN DE
BIËNNALE 
VAN VENETIË

‘Kunst is wat ons menselijk maakt,’

aldus Christine Macel, artistiek direc-

teur van de Biënnale van Venetië.

Kunst is volgens haar de ultieme plek

voor reflectie, voor individuele expres-

sie, voor dromen en utopieën.

Just a box

Een slissende kartonnen doos, een hongerig hoofd en een pratend ei spelen de hoofdrollen in

de video-installatie van de Britse Nathaniel Mellors en de Finse Erkka Nissinen, die elkaar tien jaar

geleden leerden kennen op de Amsterdamse Rijksakademie. Hoewel je op de Biënnale soms

door fear of missing out niet de rust voelt om tijdrovende videokunst volledig te bekijken, is een

lange stop in het Finse paviljoen op Giardini een must. ‘The Aalto Natives’, gecureerd door Xan-

der Karskens (directeur van het Cobra Museum in Amstelveen), is doorspekt van absurdistische

humor en satire. De video is amusant, spitsvondig en soms haast ontroerend – bijvoorbeeld als

de kartonnen doos zich realiseert: ‘I’m just a box’ – maar straalt bovendien veel maakplezier uit.

Aanstekelijk en onvergetelijk.

Vanuit die houding heeft zij dit jaar de Biënnale-exposities samengesteld. Het is een soort

levensloop geworden; je kunt de reeks werken die je tegenkomt zowel in samenhang en

als geïsoleerd ervaren. Van een oer-samenzijn in een grote tent tot video’s van ceremo-

nieën waar kleur gecelebreerd wordt. Kortom: een amalgaam aan ervaringen, die je on-

gemerkt meevoeren naar exotische werelden die toch wel degelijk iets met jou te maken

hebben. Een kleine bloemlezing vanuit Venetië, met een aantal favorieten en anderen

die wij de moeite van het bekijken waard vinden.

Finland: 

Nathaniel Mellors en 

Erkka Nissinen
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Vergeten liefde

Al evenzeer de moeite van een lang be-

zoek waard is het Zwitsers paviljoen, dat

een ingetogen eerbetoon brengt aan

zowel de beroemde Zwitserse beeld-

houwer Alberto Giacometti, die tijdens

zijn leven nooit voor zijn geboorteland uit-

kwam op de Biënnale, als aan een in de

vergetelheid geraakte kunstenares: de

Amerikaanse Flora Mayo. In een dertig

minuten durende film van Teresa Hub-

bard en Alexander Birchler maken we

kennis met de inmiddels 81-jarige zoon

van Mayo. Hij vertelt wat geëmotioneerd

over zijn moeder terwijl hij oude zwart-

witfoto’s bekijkt. Aan de andere kant van

het scherm kijken we naar een door een

actrice verbeelde jonge Flora Mayo, die

ooit in Parijs studeerde en daar een rela-

tie kreeg met Giacometti. Geen verhaal

met een happy end; de liefde hield geen

stand en Mayo stierf jaren later in betrek-

kelijke eenzaamheid. Na het zien van de

film maken de door haar gebeeld-

houwde kop van Giacometti en een foto

van hen samen des te meer indruk.

Faust

Indringend is ‘Faust’ van Anne Imhof in het

Duitse paviljoen. Na buiten oog in oog te

hebben gestaan met twee dobermanns

achter een hekwerk, ga je lopend over

een glazen vloer op onderzoek uit in het

paviljoen. Onder het glas liggen matras-

sen: wie wonen hier? Ineens staan we

oog in oog met een meisje, dat kronke-

lend om een jongen heen beweegt. Een

ander neemt plaats op een plankje aan de

muur, waar hij apathisch voor zich uit

staart tot de menigte zich naar een an-

dere ruimte begeeft: daar klinkt plotseling

keiharde muziek. We zijn dichtbij de per-

formers, worden door ze omringd, maar

kunnen ze niet bereiken. Er wordt niet ge-

praat, ze eisen de ruimte op en komen en

gaan wanneer ze willen. Met een vreemd

gevoel en onbeantwoorde vragen sta je

even later weer buiten.

Onder je huid

Er is relatief weinig schilderkunst te zien op deze editie van de Biënnale. Maar er zijn uitzonderin-

gen. Zo is er Firenze Lai uit Hongkong, die met haar gevoelige schilderijen een zaaltje in het cen-

trale paviljoen op Giardini vult. Haar wat naïef geschilderde werken, in acryl op karton, stralen een

oprechtheid uit. Ze vallen niet direct op, maar kruipen bij nadere beschouwing onder je huid. Ze lij-

ken te gaan over menselijk relaties, die soms ingewikkelder zijn dan je op het eerste gezicht zou

denken. Het werk lijkt een beetje op de tekeningen die het beroemde dagboek van Rosa Salo-

mon zo indrukwekkend maakten. Het is in feite de persoonlijke registratie van de condition humai-

ne. Lai geeft met haar werk op een subtiele manier commentaar op onze maatschappij.

Zwitserland: Teresa Hubbard en Alexander Birchler

Duitsland: Anne Imhof

Firenze Lai



Yelena Vorobyeva 

en Dictor Vorobyev
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Vleugje figuratie

In het Amerikaanse paviljoen komen we ook een eenzame schilder tegen: Mark Bradford. We

zien hier wellicht niet zijn beste werk, maar de hommage aan zijn schilderkunst is op zijn minst in-

teressant. Hij begeeft zich op een vlak dat je abstract met een vleugje figuratie zou kunnen noe-

men. Zijn grote formaten spreken tot de verbeelding, je wordt als toeschouwer gedwongen je

ertoe te verhouden. Toch overweldigen de beelden van Bradford je niet. Er zit iets ‘uitleggerigs’

in dat je de schilderijen doet lezen. De intimiteit van die daad relativeert het grote formaat.]

De kunstenaar slaapt

Yelena Vorobyeva en Dictor Vorobyev maakten in 1996 een installatie die ze ‘The Artist is Asleep’

noemden. Hun zaaltje in het centrale paviljoen op Giardini is ingericht als een kleine bedompte

slaapkamer, met een zielig bedje waarin iemand ligt te dromen. De titel drukt wellicht uit dat creati-

viteit wonderlijke wegen heeft en dat inspanning niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Zoals

de wielrenner Zoetemelk zei: ‘De Tour de France wordt in bed gewonnen.’ Want wie tussen de

etappes door voldoende rust weet te nemen, heeft de meeste kans om de Tour te winnen. Wel-

licht geldt ook voor creativiteit dat rust belangrijker is dan we denken.

Verenigde Staten: 

Mark Bradford
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Green light

Olafur Eliasson creëerde, eveneens in het centrale pa-

viljoen, een werkplaats: ‘Green light, an artistic work-

shop’. Vluchtelingen en asielzoekers die nu in Venetië

wonen, zetten hier samen met studenten kristalvormi-

ge lampen van gerecycled materiaal in elkaar. De lam-

pen zijn voor 250 euro te koop, de opbrengst gaat

naar vluchtelingenorganisaties. Er heerst een ont-

spannen en open sfeer in deze ruimte. Veel mede-

werkers proberen een gesprekje met de bezoekers

aan te knopen. Soms leidt dat tot aardige discussies,

terwijl er ondertussen aan de lampen gewerkt wordt.

Spiegels met geheimen

Een eyecatcher in het Arsenale is de Poolse Alicja Kwade. Haar installatie met geometrische vormen, spiegels

en stenen is subtiel, maar herbergt geheimen voor wie de moeite neemt om langer te kijken. Door de spiegels

worden stenen optisch afgesneden en aangevuld door een steen in een andere kleur: de vormen lopen per-

fect in elkaar over. Buiten liggen grote bollen, opgewarmd door de zon, als een planetenstelsel dat in het voor-

bijgaan met je communiceert. En ook al mag je er eigenlijk niet aankomen, de bollen worden keer op keer om-

helst door kinderen (en af en toe volwassenen), die er hun oor tegenaan leggen om ademloos te luisteren

naar het raadselachtige geluid.

Morgen gaat het gebeuren

‘Païs del mañaana’. Er zijn niet veel expliciete poli-

tieke statements te zien op de Biënnale. De afgelo-

pen jaar in november overleden Juan Javier Salazar

heeft echter op een grappige, maar ook ontluiste-

rende manier een politiek statement gemaakt. Peru

presenteert van hem een heel groot schilderij van

alle presidenten die steeds hetzelfde zeggen: ‘Ma-

ñana’ (morgen). De uitspraak is van zijn actualiteit

bevrijd en heeft een waarde gekregen, die de staat

Peru vanaf zijn begin kenmerkt. Een sterke uitspraak:

morgen zal er vrede zijn. Maar tot nu toe is het een

gewenste gedachte geweest, die de leiders wel ge-

zegd hebben, maar niet waargemaakt. Een eeuwig-

durende valse belofte. Morgen…

Speeltuin

Omdat er nogal veel te zien is op de Biënnale is het soms

lekker als je ook even zelf iets mag doen. Het paviljoen van

Oostenrijk op Giardini is daarvoor de aangewezen plek. Je

volgt de simpele getekende aanwijzingen van Erwin

Wurm, gaat op een jerrycan staan, steekt armen, benen of

billen uit een oude caravan of gaat nonchalant tegen een

stoel hangen en wordt zo voor even een ‘One minute

sculpture’. Een speeltuin voor de kunstliefhebber.

Olafur Eliasson

Alicja 

Kwade

Oostenrijk: Erwin Wurm

Peru: 

Juan Javier 

Salazar



Giovanni Bellini, De presen-

tatie van Jezus in de tempel,

ca. 1459, tempera op paneel,

80 x 105 cm / Elisabetta di

Maggio, Zonder titel, 2016,

porselein
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zichtbare verval van het heden op poëtische

wijze bij elkaar.

Joodse begraafplaats

Op de bovenste verdieping maak je kennis met

Aldo Izzo, de centrale figuur in een videoveel-

luik van Hadassa Goldvicht. De geportretteer-

de Izzo draagt dagelijks zorg voor de twee

joodse begraafplaatsen op het Lido. We horen

hem in gebed, zien hem rondlopen tussen de

graven, kijken toe terwijl hij liefdevol zijn ge-

mummificeerde schildpadjes tevoorschijn haalt

en krijgen zelfs inzicht in zijn dagboek. Hele-

maal alleen in deze tentoonstellingsruimte

waan je je even bij de oude man in zijn woon-

kamer. Een oase van rust en reflectie.

www.querinistampalia.org
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Tekst & Beeld Merel van den Nieuwenhof

Een voor velen onontdekt Venetiaans pareltje

is Fondazione Querini Stampalia. De ingang ligt

verscholen achter de Santa Maria Formosa en

doet niet vermoeden dat er een groot palazzo

met een rijke geschiedenis achter schuilgaat.

Het herbergt de in mijn ogen mooiste Bellini

van de stad, ‘De presentatie in de tempel’: een

paneeltje om stil van te worden. In een be-

scheiden no-nonsense presentatie – op een

schildersezel in een kleine kamer – komt het

onverwacht krachtig tot zijn recht.

Rijkdom en verval

Wat de Fondazione daarnaast zo interessant

maakt, zijn de ingrepen van hedendaagse kun-

stenaars in het oorspronkelijke interieur met

oude schilderijen en meubels. Giovanni Ansel-

mo reageert met eenvoudige vormen in na-

tuursteen op de architectuur van de beneden-

verdieping, terwijl Elisabetta di Maggio in de

vroegere woonvertrekken klimop laat woeke-

ren tussen de sofa’s en het ornamentele stuc-

werk. Ze brengt de vroegere rijkdom en het

BELLINI,
OMGEVEN
DOOR
KLIMOP

OOK IN VENETIË

Naast de Biënnale heeft Venetië natuurlijk

nog een heleboel meer te bieden op

kunstgebied. Wij lichten een paar minder

voor de hand liggende, maar zeker zo bij-

zondere plekken en tentoonstellingen toe. Elisabetta di Maggio, Ivy, 2017, klimop



In de tentoonstelling hangen

abstract en stripachtig werk

naast elkaar.
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Renaissance

Guston was onder de indruk van de Italiaanse

meesters van de renaissance en het manieris-

me dat erop volgde. Hij hield van Masaccio, Gi-

otto, Tintoretto, Tiepolo en vele anderen. Het

wordt misschien niet zo vaak onderkend, maar

het verhalende en stripachtige kan wel degelijk

uit deze schilders gedistilleerd worden. Guston

vertaalde het op een hoogst persoonlijke manier.

Gebroederlijk

In deze tentoonstelling hangen soms abstract

werk en een, eigenlijk op dezelfde manier ge-

schilderd, stripachtig schilderij gebroederlijk

naast elkaar. Zij kwamen hier in alle vrijheid weer

bijeen. We constateren dat ondanks het ver-

schil in beeldtaal de verfbehandeling dezelfde is

gebleven. Iets wat in zijn vroege oeuvre nog

niet kon worden her- of erkend, zelfs niet door

zijn collega‘s. Een bijzondere tentoonstelling

van een bijzondere schilder.

‘Philip Guston and the Poets’ is t/m 3 september

te zien in de Gallerie dell’Accademia (Venetië).

www.gallerieaccademia.org
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Tekst & Beeld Eric Beets

Alleen Willem de Kooning wilde hem nog volgen. Hij had

de vrijheid van de schilderkunst hoog in het vaandel: ‘De

vrijheid is het enige wat we bezitten als schilders.’ Hij

steunde Guston in zijn strip-schilderijen en het is wonder-

lijk, en terecht, om deze indertijd omstreden werken nu sa-

men met zijn abstracte werk nu te zien pronken in de

prestigieuze Gallerie dell’Accademia in Venetië.

Poëzie

De schilderijen worden gepresenteerd onder de noemer

‘De poëtische werken van Guston’. Een ietwat verzonnen

thema, maar het is waar dat Guston veel met dichters op-

trok. Hij maakte ook een aantal illustraties bij gedichten van

bevriende dichters, waarvan op deze tentoonstelling een

aantal voorbeelden te zien is. De verbinding met andere

grote dichters als Yeats is wat vergezocht. Onnodig, want

de band die Guston met Italië had is reden genoeg om

hem in Venetië te presenteren.

GUSTONS VRIJHEID
IN VENETIË

Philip Guston (1913-1980) was een kunste-

naar die tot de New York School be-

hoorde. Hij trok op met onder anderen

Willem de Kooning, Marc Rothko, Barnett

Newman en Jackson Pollock. De Cedar

Bar in New York was hun plek van samen-

komst. Guston werkte abstract, maar be-

sloot op een moment dat de verveling

van een zich herhalende stijl toesloeg een

andere, meer figuratieve weg te bewan-

delen. Moedig; het kwam hem op veel

onbegrip te staan.

The Line, 1978, olieverf op doek, particuliere collectie

Pantheon, 1973, olieverf op paneel, particuliere collectie


