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'Vrij' is het thema van expositie Fonds BKVB
Her Fonds BKVB laat
geregeld zÎen waar zijn
kunstsubsidies heen gaan.

Ilo

.. In he r Centraal Museum
tone n 3 1 klLOstenaars hun
maatschappelijke interesse.
DoorSA N DnA SMETS

UTRECtH. Kunst en politiek, het is
een mocizJ.1rn huwel ij k. Kuns te naar
Jonas Staal sch reef cr c(njaar geleden
een vlij msclu:r pc analyse over in een
essay dat hC ll'onds BKVB uitgaf. Alle
Ned erlandse kunst dient d e polîtick,
stelde hij. Of je nou abstract schildert,
naalncil boetseert of conceptue le installati es bouwt - juist keu zevrijheid
wordt door de Staat ges ubsid ieerd.
Dar versterkt het imago van een vcrlichte de mocratie. We~ da n een v. . nt
als ku n stenaar, zegt Sn:!l in fei te, onde rken die horigheid en maak er
werk VJn. zelf bouwde h ij op het dak
van het Centraal Muse um een geluid·
installatie \'oor gebcdsoproepen. Oe
politiek bemoeit zich met de islam?
Vooru it. Dan doc t hij d:l t, als gesu bsi·
d ieerde staalsk unstcoaar, ook.
St aals installatie is de enaee \'oor
een tentoonstelling \~n het Fonds
RKVB, dat mct zijn kunsten<lMSSub-sid ies fei tel ijk de g roorste schepper
van staat:skuns [ is. Geregeld maakt
het fonds tentoonstellingen om te la·
ten zien waar het belastinggeld been
gaat. Acht jaar geleden had de exposi·
tie b ijvoorbeeld engagement als thC"
ma, nu is het thema vrij. Maar poli·
t iek en maatsch appelijke actualitei·
ten scoren nog steeds hcel hoog.
Uit ruim 350 gesubsidieerde kun·

stc:naars,. vormgC'\'efS en ardtitecten

Jemen van Bergen is D u bai k nus. De

selectee.de bet fonds eenendertig ex·
posanten. Reiocke Orten onderzocht
huidskJeuren en deelde zo la ndkaarten in -een SOOrt emische tegis tratie.
Rob Hornstra fotografeerde Alxhazië, een v:m de meest sneue gebieden
in Azi~. Ved mensen zijn vertrokken
en als je de foto's ziet. 11lct vervallen
onderkomens en droev ige hoofd en,
w il je c r zelf ook n iet heen. Katrin
Maurer bo uwde een installatie van
glazen potten met tekste n over de
kernramp in Tsjernobyl en Geert Mul
zette d igitaal wveel mogel ijk bC"
roemde torens bij el kaar. Het hedt

blokjesheu vel d ie hij exposeert lijkt
cen slo ppenwijk vol moderne architcctuunlogma's. Brrr....
On p re tti g maar wel geweld ig is de
korte reisfil m Lovely Planct van Ton
van Zantvoort, ogenschijnl ijk een statement eegen vakantieconsum entisme. ller is een reis waar het na het opstijgen al m isgaat. Hij de cerste borrel
in hel vliegtuig wordt het ne rveus gemonteerde camcfllbeetd troebel als in
een boze droom, waa rna droev ige vakanticbedden el kaar steeds koortsachtiger opvolgen. Verpl icllle bezienswaardigheden ni t:5en lan gs,
schimntige ceneurjes vol salmonella.
donkere Stege n met dim kroegen.
plakkerige toeristen die vermoeid
rondsjo u wen.
De hilarische film wordt s tet'ds
zwererigere n wan hopiger. en d an besef je da t d it eigenlij k vanitilS is - zoals va nit;lSStillevclls met dovend e
kaarsen vroeger w:tarschuwden voor
ledigheid. Eigenlij k geldr dar voo r d e
hele expositie. vroeger dreigden ku nsrenaa rs me I h et Laatste Oordeel, nu
!liet maatschap pelij ke rnis.5tanden.
Vroeger scoorde bijbelkennis, nu het
b ijhouden van dc politiek. Kunst
houdt kortom nog ahijd de werdd
een spiegel voor conform eigentijdse
mores. Daar s p int de kunst garen bij.
Staal heeft gelijk, kunst en polÎtÎek
kunne n nicr zonder elkaar. Zeker n iet
kunst die ee n subsidie wil nn het

~

Vroeger dre igden
kunstenaars m et het
Laatste Oordeel, nu
met misstanden ..

iets van et:n computttSpel, zeker met
hetonderschrift:: 'Build or bomb'.
!\et als de kunst van Sraallaun ook
deze bijdragen een kil wereldbedd
zien. Je .....ordt niet vrolij l( van de expositie. Overal zie je dreig ing, waar
de kunst iets aan probeert te doen.
Onrwerpsrudio Demakersvan i>ou wde hekwerke n m et bloemige patronen erin. Moo i, maa r nog steeds z ijn
afraster ingen \·ijandig. Tri s van Herpen maakt barokkej urkjcs en krullerige bustiers van metaal en leer (een
exempla.1r hangt b ij Lady Gaga in de
kast). Sexy, maar het h arde ma teriaal
lijkt op een harnas. En <ie architectonisdlC maquettes in de tentoonstelling 7.ijn nog unht:imlichcr. Vergeleken bij de eindeloze hoogbouw 'nn

FOllds BKVB.
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TENTOONSTELLING
Re cht voor zijn raap . Stip 2010 en
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tlm 12 september in het Centraal
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