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Alles 
verandert niets 

vergaatDe verhalen uit 

Ovidius’ ‘Metamorphosen’ 

(eerste eeuw na Chr.), 

waarin goden en andere 

mythologische figuren van 

gedaante veranderen, zijn

van alle tijden. Dat vond ook

Rijksmuseum Twenthe, waar

hedendaagse kunst in het

licht van deze klassieker

wordt getoond.
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Juul Kraijer, zonder titel, 2013, foto, 42,7 x 30,7 cm
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Sabi van Hemert, zonder

titel, 2011, leer, synthetisch

materiaal en spelden, 

49 x 55 x 55 cm 

en 48 x 55 x 70 cm. Foto:

Merel van den Nieuwenhof
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Bernini

Een van de mooiste verbeeldingen van een

verhaal uit ‘Metamorphosen’ vind ik ‘Apollo en

Daphne’ van Gian Lorenzo Bernini (1598-1680).

De verliefde god Apollo achtervolgt de nimf

Daphne, die zijn liefde niet beantwoordt en in

een laurierstruik verandert. Meesterlijk hoe 

Bernini de vaart van de achtervolging en de

verandering die Daphne intussen ondergaat in

marmer wist weer te geven. Dit beeld is te 

bewonderen in Villa Borghese in Rome. Maar

dichterbij huis komen de verhalen van Ovidius

eveneens tot leven in kunstwerken. 

Rijksmuseum Twenthe bracht een aantal 

uiteenlopende voorbeelden samen in de 

tentoonstelling ‘Metamorphosen. Ovidius in de

hedendaagse kunst’.

Illustreren en duiden

Als hedendaags kunstenaar concurreren met

zo’n oud en geroemd boek, het lijkt me nogal

een opgave. Om die reden bevalt de opzet van

de tentoonstelling me wel. Na achtergrondin-

formatie over ‘Metamorphosen’ verdwijnt het

onderricht naar de achtergrond en komen

tekst en kunst op meer associatieve wijze sa-

men. Soms illustreert een kunstwerk het er-

naast geplaatste citaat van Ovidius, in andere

gevallen duidt de tekst het kunstwerk. Wie niet

de verwachting heeft om aan de hand te wor-

den genomen door een uitgebreide uitleg,

wordt door het sa-

menspel

van

tekst en

beeld op laagdrempelige

wijze zelf aan het denken gezet. Over de we-

reld, de schepping, vooroordelen, de verande-

ringen die wij zelf ondergaan en wat dat bete-

kent voor onze identiteit. Het motto van de

klassieke schrijver vat goed samen waar ook
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Jan Fabre, 

Schedel met eekhoorn,

2012, 

gemengde techniek
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de tentoonstelling als geheel over gaat: ‘Alles

verandert, niets vergaat.’

Jongen/meisje

Bij binnenkomst in de grote tentoonstellings-

ruimte springt direct een kleurrijk, gehaakt werk

van Johanna Schweizer (1946), getiteld ‘De

tweeling’, in het oog. Een Siamese tweeling

misschien: het ene rode lichaam is verbonden

met het witte lichaam ernaast. Waar zij samen-

komen kleurt hun lichaam roze. Maar dat is niet

de meest opvallende eigenschap van dit twee-

tal. Beide lijven hebben zowel mannelijke als

vrouwelijke lichaamsdelen. Verderop is op

een scherm de videoclip ‘Tous les mêmes’

van Stromae (1985) te zien. Ook hij speelt

met zijn mannelijke en vrouwelijke kant

door een dialoog uit te beelden, waarin

hij zowel man als vrouw overtuigend

neerzet. ‘Aldus getooid had zij een char-

me, die je bij een jongen wat meisjes-

achtig en bij meisjes jongensachtig

noemt,’ zegt het Ovidius-citaat op de

wand ernaast.

Gedaanteverandering

Soms is de verwijzing naar Ovidius een

vrij letterlijk gegeven. Kijkend naar een foto

van Juul Kraijer (1970) is de link met Medu-

sa en haar slangenhaar snel gelegd. Een

foto van een gezicht met gelijkmatig verdeel-

de druppeltjes op de huid beklijft wat mij betreft

langer. In dit verband wekt het de indruk dat

de huidstructuur terwijl wij kijken aan

verandering 

onderhevig is. Het exacte moment van een

gedaanteverandering, zoals Bernini dat zo

goed wist te raken, lijkt ook bij de leren beelden

van Sabi van Hemert (1967) plaats te vinden.

Twee peuterachtige figuren kronkelen alsof ze

ter plekke in een dierlijk pantser worden ge-

huld. Een in een donkere ruimte geplaatste 

installatie van
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Levi van Veluw (1985) lijkt ieder moment in 

elkaar te kunnen storten. Alsof jij als 

toeschouwer de laatste bent die het 

fragiele bouwwerk nog in deze staat kan 

aanschouwen.

Toekomstvisies

Als naast mij ineens een kunstwerk tot leven lijkt

te komen, schrik ik. Het is een mechanisch werk

van Christiaan Zwanikken (1967), getiteld ‘The

Good, the Bad and the Ugly’. 

Drie opgezette vogelkopjes en een vleugel zijn

onderdeel van een machine-achtige constructie.

De vleugel klappert langzaam, de kopjes bewe-

gen en er klinken geluiden, alsof de 

vogels met elkaar converseren. 

Meteen dringen zich angstige toekomstvisies

aan me op, waarin (half)robots de dienst 

uitmaken. Toch blijf ik gefascineerd nog een hele

tijd staan kijken, en met mij een paar andere 

bezoekers. Naast de stukjes dier van 

Zwanikken zijn opgezette dieren en schedels

eveneens opgenomen in werken van andere

kunstenaars, want ook sterfelijkheid is 

natuurlijk onderdeel van de thematiek van de

tentoonstelling. 

Dood en nieuw leven

De met kevers bedekte schedels van 

Jan Fabre (1958) omklemmen met hun mond

een opgezette eekhoorn of marter. Mortaliteit

en immortaliteit ontmoeten elkaar daar, want de

door Fabre gebruikte (juweel)kevers 

symboliseren de onsterfelijkheid van de ziel. En

daar is opnieuw Schweizer: uit haar gehaakte

schedels lijken planten en bloemen te ontsprui-

ten. De dood en nieuw leven gaan hier hand in

hand, als een oneindige cyclus. ‘Nog geen uur

daarna is uit dat bloed een nieuwe bloem ontlo-

ken, rood als appels van een granaatboom, die

hun pitten in een taaie schil verborgen houden.

Maar die nieuwe bloem biedt korte vreugde,

omdat zij, broos van bouw en kwetsbaar door

haar licht gewicht, geknakt wordt door de wind,’

aldus Ovidius. Maar gelukkig zijn er ook woor-

den van troost: ‘Uw ziel zal nimmer sterven,

maar haar oude woonhuis steeds verruilen voor

een nieuw en in dat nieuwe verder leven.’

‘Metamorphosen. Ovidius in de

hedendaagse kunst’ is te zien

t/m 4 oktober in Rijksmuseum

Twenthe, Enschede. 

voor meer informatie

www.rijksmuseumtwenthe.nl
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Juul Kraijer, zonder titel, 2013, foto, 42,7 x 30,7 cm
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