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NO MAFIA! VENEZIA È SACRA
Mijn mobiele telefoon trilt. Tanja Rumpff aan de lijn: “Ja zeg Henk je moet nu echt
komen kijken, ik heb zoveel moeite gedaan voor deze tentoonstelling van een deel van
mijn collectie. En ja Henk het is een bijzondere plek.”. Ik had al verschillende mailtjes
met haar verzoek gekregen. Een tentoonstelling in ‘Castellvm Aqvae’ in Bloemendaal in
een oude wateropslagplaats, wat me niets zei op dat moment, geïnspireerd is op de
‘Songs of a Bird’ van de Franse componist Olivier Messiaen (1908-1992).
Messiaen zag vogels als bemiddelaar tussen mens en God. Nu ben ik zelf behoorlijk gek
van vogeltjes, dus was de beslissing te gaan wat gemakkelijker. Bovendien mag ik Tanya
wel, een gekke vrouw die met haar lichte blauwe Ford bestelbusje, dat er van binnen
uitziet als het atelier van Aaron van Erp, door heel Europa Rumpfffffft, erin leeft en
overnacht, en dat allemaal voor een vrouw alleen… ze staat haar mannetje wel.
Er was nog een reden om te gaan, mijn uitnodiging om de uitreiking van de ‘Koninklijke
Prijs 2015 Vrije Schilderkunst’ bij te wonen, waar ik al verschillende keren verstek bij heb
laten gaan, zou ik nu mooi kunnen combineren. Ik ga met de Neerlands Hoop de NS voor
de goede afloop, neem de trein op donderdag 9 oktober naar Haarlem, waar Tanya met
haar lichtblauwe autootje achter het station bij een gelige villa op mij zou wachten.
Van daaruit rijden we naar Bloemendaal, passeren we de ‘Verspronckweg 26’, het adres
waar Joost Zwagerman woonde en een eind aan zijn leven maakte, een bordje aan de
straatkant gaf aan dat het huis te koop was. Er flitsen vliegensvlug allerlei gedachten
door mijn hoofd. Ik heb verschillende boeken van Zwagerman gelezen, zoals zijn eerste
boek Gimmick, die de woeste wilde jaren van een kunstenaars kolonie in Amsterdam
vertelde - hoe vreemd ook - moet ik met mijn dirty mind altijd denken aan een passage
in het boek op pagina 137 – ja waarom juist aan deze gebeurtenis – een mens is een
onverklaarbaar wezen – ook aan het moment dat onze blikken elkaar ooit diep troffen bij
het passeren – een korte ‘sur place’ – aan zijn laatste boek ‘De Stilte van het Licht’ met
daarin hoofdstukken ‘Stilte-Schoonheid-Onbehagen-Verdwijnen’ alsof het juist
geschreven is om voorgoed te verdwijnen. Tanya Rumpffffft door en we belandden via
een weg in Overveen waaraan het huis met rieten dak ligt van een medische vriend van
ons die een club heeft opgericht tegen het doodgaan dat hij zo’n onzin vindt – als je lid
wordt van die club tel je ieder jaar een jaar terug – zo is hij nu on-eigenlijk geen 75 jaar
maar slechts 64 jaar, nou ja ieder zijn geluk en wijsheid……..
Mijn flitsende gedachten, we zijn al in Bloemendaal, gaan maar door en ik zie de hele tijd
voor mijn ogen het ‘blauwe meisje’ van Johannes Cornelisz Verspronck (1600/03-1662) uit
het Rijksmuseum flauwtjes glimlachen. Ik word altijd zo intens gelukkig als haar ontmoet
in het RIJKS, kan ik er weer even tegen.
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In Bloemendaal rijden we een beetje hogerop, geen wonder dat de plek waar Tanya haar
collectie zal tonen ligt aan de ‘Hoge Duin en Daalseweg’, waar het hoog is gaat het
uiteindelijk zoals met het hele leven ook weer omlaag.
Ik zie een nieuw-ouderwets gebouwde villa, wit gestuukt en rieten dak, er tegenover, zo
het laat aanzien, de verlaten villa van de broer van de grote Han Nefkens, verzamelaar
en maecenas. Via een paadje komen we bij ‘Castellvm Aqvae’ dat een oude
wateropslagplaats met drie reservoirs is geweest omdat het water vroeger niet hogerop
gebracht kon worden. Wel een eigenaardige plek, die nog vreemder wordt als ik een
penetrante duf-dode geur ruik bij het binnenwandelen van een ondergrondse betonnen
wateropslagplaats die een grijzig-bruinige-gevlekte kleur heeft en ik bij het voelen en
lichtelijk krassen de vochtigheid en de weekheid van de bovenste laag ervaar.
Geen wonder dat de tentoonstelling slechts enkele dagen kan duren. Tanya Rumpfffft
iedere avond de schilderijen en vooral tekeningen achter glas van Marlene Dumas, René
Daniëls, Emo Verkerk, Marcel van Eeden, Walther Dahn, Rob van Koningsbruggen en
Raoul de Keyser in haar blauwe bestelbusje. Achteraf oogt de tentoonstelling een beetje
mat met al die tekeningen aan één wand en niet onderbroken door een paar prachtige
schilderijen die Tanya toch ook heeft van onder andere Jonathan Meesen, Nedko Solakov
en Bjarne Melgaard. Er hangen twee favorieten werken van Aaron van Erp die een beetje
afgezonderd onder elkaar hangen maar juist in deze omgeving van verval zéér sterk en
fris naar voren komen.

Aaron van Erp

Nedko Salokov

Melissa Gordon, Marthe Wery, Alighiero e Boetti

Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst
Mijn steeds ouder-jonger wordende vriend is ook gearriveerd en brengt mij terug naar
het station in Haarlem, waar ik de trein neem naar Amsterdam en op tijd arriveer voor de
opening van de ‘Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2015’ in het classicistische
Koninklijk Paleis (1648-1665) van de architect Jacob van Campen (1596-1657).
Het was een zeer aangename bijeenkomst met Willem Alexander, die gewoon ‘los’ liep en
niet zoals zijn moeder eerst alleen door de vertrekken liep en pas daarna het gewonere
volk. De schilderkunst die ik zag was aardig, het ene werk wat beter dan de ander, maar
ook niet één die het vuur eens opstookte en goed ‘fout’ was. In de catalogus wordt
gesuggereerd dat dit jaar de schilderijen met veel lange titels gekenmerkt worden door
een sterke inhoud en betrokkenheid. Ik bespeur eerder l’art pour l’art. De tentoonstelling
kwam op mij over alsof de kunstenaars toch meer in hun atelier dan in de wereld leven.
Het is onmogelijk hier alle kunstenaars te bespreken. Één van de vier winnaars, Joost
Krijnen, heeft twee werken die onmiddellijk doen denken aan de late werken van Willem
de Kooning, echter de hier getoonde werken zijn zeer esthetisch en op het randje
van…..terwijl ik daarover sprak met Marien Schouten, een oud-student van me, we
gelijktijdig de vraag stelden: “Hoe moet dat nog verder ?” – het lijkt eerder een eindpunt
dan een begin van ontwikkeling. Ik hoop dat ik me vergis.
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Joost Krijnen

Mohamed Aarab

Cian-Yu Bai (niet in tent.) Lilian Kreutzberger

Een indringend portretje is van ‘Mohamed Aarab’, van wie ik overigens niets op internet
kan vinden. Persoonlijk vind ik het werk van ‘Cian-Yu Bai’, een kunstenaar uit Taiwan,
een belofte inhouden. Van de min of meer abstracten vind ik ‘Lilian Kreutzberger’ een
interessante ontwikkeling doormaken.
Tijd om naar Venetië te vertrekken.
Aanvankelijk zou ik negen mei met Leonie de opening van de biënnale in Venetië
bijwonen. Door haar zware hartoperatie hebben we de reis moeten uitstellen. Er is een
revalidatie van één jaar nodig. Leonie wil zelf per se gaan.
We verblijven in hotel Rialto met een kamer aan de voorkant en balcon zodat we een
fantastische blik over de Grand Canal hebben. Aan de overkant van de Grand Canal lees
ik op een blijkbaar verlaten pand: ‘NO MAFIA! VENEZIA È SACRA’.
‘s Nachts krijg ik een merkwaardige droom die ik niet kan duiden. Ik zie een zeer donker wolkendek dat
plotseling in het midden een ronde cirkel vormt die helder licht is. Uit die verlichte cirkel vliegt een paard naar
beneden die mij en mijn mobieltje besnuffelt en dan even zo vlug terugvliegt de cirkel in die zich weer sluit.

De dag na aankomst gaan we, dichtbij ons hotel, naar de tentoonstelling ‘Proportio’ in
Palazza Fortuny, in Campo San Benoto, zodat we al lopend kunnen genieten van
dwarrelende meanderende straatjes en stroompjes, glitterend weerkaatsend licht.
Toeristen deren ons niet, ze zijn met velen uit allerlei landen, veel Japanners – bijna
nooit dik – vooral de meisjes zijn vaak mooi om te zien met hun ivoorwitte scherp
gesneden gezichtjes. Het regent lichtjes, maar genoeg om een aantal straatjes onder
water te zetten. We lopen over verhoginkjes, die altijd opgestapeld stil aanwezig liggen,
klaar om direct in stelling te worden gebracht. Bij Palazza Fortuny aangekomen staat de
smalle straat voor de ingang van het museum onder water, Leonie waadt er maar
gewoon door en ik neem een sprong maar spetter toch wat water in iemands gezicht.
‘Mariano Fortuny y Madrazo of Marià Fortuny I de Madrazo’ (1871-1949) komt oorspronkelijk uit Spaans
Catalonië, is een veelzijdig kunstenaar die uiteindelijk in Venetië belandt. Als universeel talent houdt hij bezig
met het ontwerpen van textiel, mode, schilderen, fotografie, beeldhouwkunst, architectuur en tekenen. Mariano
kreeg grote bekendheid door zijn nieuwe podiumverlichting uitvinding, waarbij technicus en ontwerper
samenwerken. Dit alles is doordesemd met filosofisch denken. Mariano is de eerste die indirecte
podiumverlichting ontwikkelt met zijn cycloramakoepel, een kwart koepelvormige structuur van gips of doek,
waarbij met behulp van spiegels allerlei lichtsferen konden worden opgeroepen. Onder indruk van Proust en
Wagner heeft Fortuny voor deze laatste toneelontwerpen gecreëerd.

Palazzo Fortuny
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Cyclorama Dome

Delphos gown 1917

Proportio, het woord zegt het al, gaat om de alomtegenwoordigheid van universele
proporties in kunst, wetenschap, muziek, architectuur maar is ook terug te vinden in de
natuur, economie, geschiedenis en medische wetenschap en komt overeen met de
opvattingen van Mariano Fortuny. De heilige geometrie, Euclides en de berekening van
de gulden snede, het phi-getal vinden we allemaal terug in deze tentoonstelling. Ik ben
geen wiskundige en begrijp bij lange na niet alles maar de samenhang met de getoonde
werken alleen al doet je voelen waarover het gaat.
De eerste ruimte, rechts van de ingang, stond nog onder water en zagen we pas op het
einde. De tentoonstelling begint met de chaos van ‘Shuji Mukai’ (1940) die tot de tweede
generatie van de Gutai beweging hoort. Alle muren, waarin ook spiegels zijn opgenomen,
zijn vol bewerkt met allerlei tekens en symbolen waardoor je iedere oriëntatie dreigt te
verliezen. Deze ‘Space of Signs Selfie Studio’ komt voort uit de muziek van zijn jeugd
waarbij Mukai partituren omzette in vierkanten, cirkels en driehoeken die hij vulde met
tekens en symbolen verschillend voor iedere noot.

Zaal met vijf paviljoens
We wandelen nu beneden door een zaal waarin vijf ‘lege’ paviljoens zijn gebouwd door de
Japanse architect ‘Tatsuro Miki’ (?) en ‘Axel Vervoordt’ (1947). Deze paviljoens zijn
gebaseerd op klassieke en mathematische proporties. Iedere dimensie creëert een ruimte
waarin je de specifieke energie voelt als wel de kracht van de ‘leegte’. Ruimtes die
gebaseerd zijn op de vierkantswortel van 2, het vierkant, de gulden snede, de
vierkantswortel van 5 en van 3. De filosofie ligt in het Japanse ‘WABI’ dat symbool staat
voor innerlijke schoonheid van de onzuiverheid en de onvolmaaktheid, die je juist vindt
in de leegte. Wabi staat voor iets wat zich toont in eenvoudige en natuurlijke staat,
pretentieloze objecten.
De paviljoens zijn gebouwd van stro, hennep - waarvan de houten steel bouwmateriaal
is; natuurlijke materialen die weer afbreekbaar zijn en geschikt voor hergebruik. Het
materiaal is poreus en toch waterdicht. Het materiaal kan niet branden omdat het wordt
gemengd met calcium carbonaat en water. Het kan tot iedere vorm worden gekneed.
Tatsuro Miki wordt wel gerekend tot de ‘Mood’ architecten.
Eerlijk gezegd weet ik gewoon niet hoe ik deze tentoonstelling zal bezingen, zelden zo
iets moois gezien. Wat een liefde; verleden en heden zijn samengebracht als een
doorlopende eenheid. Zoiets zie je maar zelden. Aan deze tentoonstelling gaat een
voorbereiding van vier jaar vooraf. Ja sorry, vergeet de Biënnale maar, dit is beschaving
van de grootste orde. Leonie en ik werden helemaal bevangen toen we de ruimtes
binnengingen – bij wijze van spreken als je zelfs nog niets gezien had – religieus,
metafysisch, ja ik kom woorden te kort om deze tentoonstelling te beschrijven. We
hebben er vier uur doorgebracht, absoluut te weinig tijd om alles op te zuigen, door te
laten dringen. Het liefst zou ik willen verblijven, ja voor altijd, me beschermd te voelen
door zoveel warmte. Was ik maar niet naar Arsenaal en Giardini gegaan. Zelden zo’n
mooi boekwerk (440 pag. 29,5x29,5x5cm) met alleen maar hoogtepunten.
Het boekwerk, hoe mooi ook, kan echter nooit de totale belevenis van de ruimte, zeker
niet die van de 1e verdieping weergeven omdat je hier een totaal belevenis ervaart die
niet in een boek te vatten is. Schilderijen, sculpturen, tekeningen, maquettes, prints en
boeken zijn hier zo alomvattende bijeengebracht dat bij het binnentreden van deze
ruimte je een metafysische beleving overvalt.
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Zeer oude kleinoden en kunstwerken tot met deze tijd met totaal verschillende
opvattingen, meningen, ideologieën zijn zo liefdevol bij elkaar gebracht dat je bijna zou
denken aan een ideale wereld, een wereld zonder oorlog; in ieder geval toont deze
tentoonstelling aan dat zo’n wereld mogelijk is. De orde wint het van de chaos.
Van een neolithische vierkante jade steen van duizenden jaren vóór christus tot en
met, om maar iets te noemen, de ‘Gathering Clouds’ van ‘Anish Kapoor’ uit 2014 of de
van albast gemaakte sculptuur van ‘Eduardo Chillida’ uit 1990 en of het samenbrengen
van een abstract werk van de Zero-kunstenaar Jef Verheyen naast een schilderij van
‘Sandro Botticelli’; het is een grote eclectische symfonie die we hier zien, horen en
voelen. Er zijn hier veel Zero kunstenaars in combinatie met andere kunstwerken te zien.

Chillida

Kapoor(hele ruimte)

Op de Beeck (1969) (video) o.a.Boll

Verheyen-Botticelli

Indiana-Candeloro

class. tempels-mausolea etc. Morellet

De Vecchi

Kelly

Zeker 150 kunstenaars nemen aan deze tentoonstelling deel. Om er enige te noemen:
Canova (1757-1882) – Rietveld – De Bruykere (1964) – Viola – M.Fortuny – Biasi – Kiefer – Melotti – Darboven
(1941-2009) – Modigliani (1884-1920), Fabro – Borremans –Gormley – Dürer – Bonalumi – R.Meier – Corbusier
En zo gaat de lijst maar door……… Gutai kunstenaars – Abramovic …….
De dag na deze tentoonstelling hebben we het wat rustig aan gedaan om Nientje niet te veel te belasten.
Slechts 150 meter van ons hotel is in ‘Palazzo Bembo’ een tentoonstelling met de titel ‘Personal Structures and
Crossing Borders”. Deze tentoonstelling wordt voortgezet in ‘Palazzo Mora’. In prachtige intieme ruimtes krijgen
individuele kunstenaars de ruimte. We hadden dit totaal niet verwacht, maar het zijn uitzonderlijk mooi
samengestelde tentoonstellingen. In Bembo doen twee voor mij onbekende Nederlanders mee. Maartje Blans
(1975) met tere – op zijn Duits gezegd – musikalische dunne draadsculpturen die poëtische schaduwen op de
drie witte wanden weergeven.
Katrin Fridriks (1974) uit Reyjavik toont een grote loep die voor een schilderij hangt en het midden van het
schilderij sterk uitvergroot. De titel ‘Perception of the Stendhal Syndrome’ is een verwijzing naar de schrijver
Stendhal (1783-1842 M.H. Beyle)) waarbij toeschouwers na het zien van veel kunstwerken in het Uffici in
Florence totaal psychisch en lichamelijk in verwarring raken. Verder o.a. Lore Bert (Pr.D.102).

M. Blans
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K. Fridriks

D. Pesta (1959 Praag)–Nocturnal Head records

In Palazzo Moro ontmoetten we bekende namen als C. Andre (1935), Uecker (1930), Joseph Kosuth (1945),
Hermann Nitsch (1938), hermandevries met naakte dames in de natuur, D. Buren (1938), Roman Opalka
(1931), Yoko Ono (1933) en minder bekende kunstenaars. Ook de abstract werkende Rene Rietmeyer (1957),
een Nederlandse kunstenaar, die mede initiator is van deze tentoonstelling.

R.Rietmeyer

Lee Nam Lee (1969): Life Death Resurrection

M.From (1971) Lampedusa goodluck !

Biënnale Arsenale en Giardini in Castello
Proportio bleef zo in ons hoofd en hart aanwezig dat we moeite hadden om te schakelen.
Arsenale is wel een fantastische plek in Venetië.
Ik vraag om een wheelerchair voor Leonie omdat het lopen nog niet zo goed gaat na
haar hartoperatie en ze toch snel vermoeid raakt. Vanuit zo’n wheelerchair zie je de
wereld anders, je kijkt altijd vanuit een laag standpunt naar de dingen, waardoor je de
dingen minder goed ziet als vanuit ooghoogte – maar zelfs dat is niet gemakkelijk.
De artistieke directeur van de 56e biënnale, die om de twee jaar wordt gehouden, is
deze keer ‘Okwie Enwezor’ ( Nigeria,1963, kunsthistoricus, curator ) – momenteel ook directeur
van het beruchte en beroemde, nu ‘Haus der Kunst’ geheten, ooit in opdracht van Hitler
door de Duitse architect ‘Paul Ludwig Troost’ (1878-1934) als ‘Haus der Deutschen Kunst’
(tot 1945) in München gebouwd.
Okwie Enwezor is geïnspireerd door de aquarel ‘Angelus Novus’ van ‘Paul Klee’ (1879-1940)
dat in 1921 is aangekocht door de cultuurfilosoof ‘Walter Benjamin’ (1892-1940)

Paul Klee

Naumann (1941), Death Bonvicini (1965) ontvlambare kettingzagen Fusinato (1964)

Benjamin gaf deze engel een nieuwe titel: de ‘Engel van de Geschiedenis’. De engel kijkt
in de richting van waar de geschiedenis reeds voorbij is gerold en ziet puinhoop na
puinhoop. Of kijkt de geschiedenis de engel aan en schrikt deze nog meer over wat er
aankomt dan over wat reeds is geschied ?
Aan deze grote manifestatie in Venetië doen in totaal 89 landen mee waarvan 29
paviljoens in de Giardini, 31 in de Arsenale en de overigen in de rest van Venetië.
Enwezor wil alle verschillende disciplines onderbrengen in een ‘Parlement van Vormen’,
zich afvragend welke kunst er in deze tijd van grote beroeringen wordt gemaakt .
Enwezor zegt dat hij zich geen kwetsbaarder en risicovoller moment in onze tijd kan
voorstellen.
Deze biënnale die de titel heeft ‘All the World’s Futures’ is een sociaal-politieke die diep
wil delven in huidige globale werkelijkheid; een voortdurende herschikking, herijking van
wat er gaande is; een opeenstapeling van sociale, politieke, economische en geografische
visies die in uiteenlopende artistieke expressies worden vormgegeven.
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Als thema wordt ‘Das Kapital’ gekozen, waarin arbeid en sociale ongelijkheid centraal
staan.
‘Bruce Naumann’ met zijn ‘DEATH’ neonwerk doet de aftrap en zet de toon van deze
biënnale. Dicht in zijn buurt staan de zwaarden van Adel Abdessemed in de vloer.
We rijden/lopen door de lintlange corderie (oorspronkelijk was hier een touwslagerij gevestigd) .
Als ik moet samenvatten wat er aan algemene opvattingen hier te zien is dan gaat het
vooral om:
- verbanning en uittocht, onderdrukking, uitbuiting, oorlogen om politieke en
religieuze redenen, ongelijke kansen, armoede, tweedeling tussen rijk en arm, civiele
rechten, strijd om de sekse…….
Bovengenoemde zaken worden verbeeld in documentaires, films, video’s, performances
en acties, foto’s, installaties, tekeningen, sculpturen en schilderijen. Deze laatste twee
zijn ver in de minderheid.
De kunstenaars komen uit de gehele wereld. Er is al langer geen hegemonie van het
westen meer. Cuba, Iran, Georgia, Nigeria, Rusland, Zuid-Korea, China, Australië,
Tunesië, Irak, Congo, Israël, Argentinië, Brazilië, Mozambique, Zuid-Afrika, Kameroen,
Pakistan, India,… en natuurlijk ook nog de bekende Europese landen en de U.S.A.
Heel veel kunstenaar ken ik niet. Tijdens zo’n immense rondgang van ruimte naar
ruimte, is het zoals Rogier Ormeling me vertelde dat het ene beeld het andere uitwist,
iets wat de fotograaf Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) al vertelde bij de uitvinding van
de fotografie. Je hoeft niet naar deze tentoonstelling te gaan om schitterende werken te
zien, het is vooral je proberen in te leven in de problematiek van deze tijd, ouderwets
beeldend is er veel minder te beleven.
Deze tentoonstelling, evenals die in de Giardini landententoonstelling, is meer chaos dan
orde, is geen warme deken zoals de Proportia tentoonstelling. Je gaat niet uit je dak om
de schoonheid en puurheid van de dingen.
Het is eerder afzien en doorzetten, op je tenen lopen en soms zelfs vlug doorrauzen. Er is
geen intimiteit, kan ook niet door de wijze waarop alles aaneengeschakeld door loopt. Ik
kom tot de conclusie dat ik in de toekomst eerst de kleinere tentoonstellingen in Venetië
ga bezoeken. Er is ook weinig humor. Ja, natuurlijk er is veel ellende nu.

G. Mabunda (1975): Knowledge Throne van onklaar gemaakte wapens A. Ghenie: Darwins room
T. Chung (1969) Mediterranean deaths through key migration routes to Europe, sept.2015

In de landenpaviljoens van de Giardini krijgen we hetzelfde beeld te zien als in de
Arsenale. We gaan eerst even linksom en bezoeken de paviljoens van Spanje, België en
Nederland. België blijft maar in de maag zitten met het Congo probleem, Vincent
Meessen nodigt daar zelfs internationale gasten voor uit. Het zal allemaal wel en blijf er
maar enkele uren zitten om het allemaal te verwerken………..
Nederland toont ‘hermandevries’ -- ‘kleinelettersaaneengeschreven’ --, een
zerokunstenaar, die zijn herbarium van gedroogde planten toont en uitgestrooide
rozenknoppen die er nu verwelkt-droog bij liggen. Sommigen noemen hem de kabouter
van de natuur. In ieder geval speelt hij een rol in een door mij geschreven kinderverhaal
voor mijn kleinkinderen over ‘KabouterWijsneusSlim’. hermandevries schept een wereld
zoals deze zou moeten zijn, naïef – zeker in de context van deze gehele biënnale - de
andere landenpaviljoens laten vooral zien hoe mis het is in de wereld.
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Hermandevries (1931)

Camille Norment (1970)

Chiharu Shiota (1972): De sleutel in de hand

In het Nordic of Scandinavische paviljoen kunnen we het project ‘Rapture’ ervaren van
‘Camille Norment’ die onderzoekt of ze aan de hand van een sculpturale en sonische
installatie door middel van geluid actuele sociaal-politieke gebeurtenissen zoals censuur,
onderdrukking en de spanning van deze onzekere toekomst kan blootleggen. Het glas ligt
er overal gebroken bij.
Een mooi lichtpunt is het Japanse paviljoen waarin de kunstenaar ‘Chiharu Shiota’ (1972)
een totaal de ruimte vullende, in roden uitgevoerde installatie met twee houten boten
die ‘de sleutel in de hand’ symboliseert. Vele sleutels hangen aan stevige garen draden
die de toegang tot èn de relatie oproepen tussen verleden en heden, leven en dood en
herinneringen. Een ander lichtpunt is het Roemeense paviljoen waarin ‘Adrian Ghenie’
(1977) in alle ruimtes zich picturaal uitleeft met zijn ‘Darwins Room’ (zie p.7).
De wheelerchair van Nientje, onder de indruk van alle lasten hier te zien, raakt in een
kuil waardoor de rubber band –zonder lucht – van het wiel losraakt, echter – o lichtpunt
- worden we geholpen door een hulpvaardige Hollander – we tuffen door.
Boven de ingang van het Centraal Paviljoen staat normaliter duidelijk ‘La Biennale’,
weergegeven, echter nu zijn ze door ‘Glenn Ligon’ (1960) met de neonletters in alliteratie
‘blues blood bruise’ slechts met moeite te onderscheiden. Eronder zijn 20 grote staande
zwarte doodsvlaggen geplaatst door ‘Oscar Murillo’ (1986).
Het is wat deze biënnale 2015, op enkele uitzonderingen na, je belooft en tot
werkelijkheid heeft gemaakt.
‘Sara Lucas’ (1962) toont in het Engelse paviljoen in totaal ‘geile-gele’ geverfde ruimtes
enkele meters hoge grote gele penissen.

Ik moet terugdenken, kijk nogmaals uit het raam van onze hotelkamer en lees aan de
overzijde: ‘NO MAFIA! VENEZIA È SACRA’ waaraan ik zou willen toevoegen
‘NO MAFIA IN QUESTO MONDO’
Het kwaad zit meer in de man–de macht van de mens kronkelt zich geil naar boven.

p.8

Onderweg naar ons hotel bezoeken we een klein parochiekerkje, dompelen ons onder in
direct ingevallen stilte - zie ik een biechtstoel staan – waarop een onbekende Engels
sprekende jongere dame me aankijkt en zegt: ‘Will I take a photo?’
Nu beste lezers: ‘Hierbij vergeef ik mijn eigen zonden maar ook die van u. Er is altijd
hoop dat de wereld ooooooiiiit beter zal worden.’ Gedenk echter……………

De biechtvader
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Nicola Samori: In een rechthoekig afgesloten ruimte in Arsenale een installatie

