
T
t

I
kuns stic hr ing

,SHOULD STAY OR SHOULD GO?'

Omschrijving
Een beeldend kunstproject in de vorm van een karavaan van 1 2 caravans die op tournee
gaan door Nederland. De karavaan fungeert in 'Should I stay or should I go?' als metafoor
voor een gespleten houding; de karavaan representeert zowel het huis als het voertuig.
Daarmee refereert de karavaan zowel aan het nomadendom, de open houding naar de
wereld toe, waaÍin steeds nieuwe indrukken van steeds andere oorden worden opgedaan,
als naar het sedentaire bestaan, aan de geborgen vorm van het eigen huis, het thuis,
waarin intieme details van het persoonlijke leven een kwetsbare en besloten wereld
vormen. Een seleótie van (internationale) kunstenaars, die blijkens hun oeuvre met de
spannlng tussen het 'vaste' en het 'vliedende' uit de voeten kunnen, zijn ge,rraagd een
bijdrage te leveren aan de karavaan in de vorm van een mobiel kunstwerk dat uitdrukking
geeÍt aan een eigen interpretatie van de geschetste thematiek.

Thematiek
De caravan fungeert in dit project als een hybride metafoor: hij symboliseert zowel het
huis, het'vaste', als het reizen, het'veranderlijke'. Daarmee corresponderen twee
onverzoenbare menselijke tendenzen: de zucht naar vrijheid, avontuur en beweging en
daartegenover het verlangen naar geborgenheid, rust en zekerheid. Daarmee is de caravan
metaforisch voor het dilemma in de keuze tussen gaan of blijven, standhouden of
vluchten, binding of vrijheid. De thematiek laat zich op verschillende dimensies interprete-
ren en leent zich voor zowel beschouwlijke als emotionele benadering. De vragen die zich
men stelt naar aanleiding van deze thematiek zijn bovendien welhaast universeel en niet
afhankelijk van de conventies van één cultuur. Daarom wordt verwacht dat in deze
tentoonstelling kunstenaars met een verschillende culturele achtergrond op een zinvolle
manier bijeen worden gebracht.

Presentatievorm
De tenstoonstelling onderscheidt zic!'r zowel van de museale tentoonstelling, waarín kunst
wordt gepresenteerd in een speciaal voor kunst geschapen omgeving, als van projecten op
lokatie, waarbij de bezoeker op pad moet om kunst in de alladaagse omgeving te bezichti-
gen. Door de thematische opzet van de expositie en de daarmee verband houdende
'karavaan-vorm' zal er meer eenheid in het geheel komen dan meestal het geval is bij
projecten op lokatie. De steeds wisselende omgeving waarin de expositie wordt geplaatst
zal een grote rol spelen in de receptie ervan, maar de tentoonstelling is in wezen niet
lokatie-gebonden. Dit gegeven onderstreept het rusteloze dat in de thematiek ligt vervat.
De vorm van de tentoonstelling zal zo de inhoud van de afzonderlijke werken versterken.
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Tourneeplanning
Tilburg
Utrecht
Noord Holland

mei 1996
juni 1996
juli 1996

Friesland I faugustus1996
Limburg I {september1996
Oost Nederland J t oktober 1996
Amsterdam (Caravan Hai) november 1996

Selectie (procedure/criteria)
De selectie van de kunstenaars ligt in handen van een commissie bestaande uit Liesbeth
Brandt Corstius (directeur Gemeente Museum Arnhem), Hendrik Driessen (directeur
Depont Museum Tilburg), Paul Faber {Museum van Volkenkunde Rotterdam), Sebastiaan
Lopez (publicist en docent aan het AKI Enschede) en Wim Verhoeven (coördinator
Stichting Kunst Mondiaal).
Een oproep voor bijdragen aan de expositie verscheen in BK lnformatie; de commissie
heeft tevens op eigen initiatief kunstenaars uitgenodigd voor deelname aan de expositie.
'12 kunstenaars worden uit 150 voordrachten en inzendingen geselecteerd,
Bij cie seiectie is gestreefd naar een sanrenstelling van kunstenaars waarin verschillende
culturele achtergronden zijn vertegenwoordigd. De deelnemers zijn in eerste plaats op
grond van overtuigingskracht en professionaliteit uitgenodigd. Voorts moesten de beide
polen van de thematiek - zowel het weidse, vliedende en onbestendige, als het vaste, het
blijvende en het enge - in de expositie aan bod komen. De deelname van kunstenaars werd
niet strikt beperkt tot de categorie'beeldend kunstenaars', in principe stond de commissie
ook open voor bijdragen van kunstenaars die zich bewegen op raakvlakken van beeldende
kunst en bijvoorbeeld film, theater, literatuur en muziek.

Selectie (kunstenaars en inrichtingsvoorstellen)
12 kunstenaars met verschillende culturele achtergrond zijn uitgenodigd om de toercara-
van als basis te nemen voor een mobiel kunstwerk dat uitdrukking geeft aan een persoon-
lijke interpretatie van de eerder geschetste thematiek. Hieronder volgt de definitieve
selectie van kunstenaars en een korte omschrijving van het inrichtingsvoorstel van de
betreffende kunstenaars.

Dragan Alecsic (Bosnië): de caravan krijgt een binnenhuis van klei, waardoor een soort
primitieve grot ontstaat met in het midden een sculptuur die naar het haardvuur verwijst,
refererend naar de eerste stappen van de mensheid naar een gevestigd bestaan.

Christíaan Bastiaans (Nederland/lndonesië): de caravan wordt getransformeerd tot een
rondreizende surrogaat moedermachine. Een High Tech, science-Íiction-achtige omgeving
die een tijdelijke omgeving biedt voor ontwortelde mensen op zoek naar een thuis.

Jan van de Dobbelsteen (Nederland): de caravan wordt ingericht als het verblijf van een
kluizenaar, wiens stem de ruimte vult. ln het centrum komt een meditatieve lichtsculptuur.
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Peter van der Heijden (Nederland): de caravan wordt ingericht als laboratorium met terraria
en aquaria waarin primitieve levensvormen (huis.iesslakken) leven.

Edwin Janssen (Nederland): de caravan wordt omgebouwd tot een kooi, de getraliede deur
en het venster staan echter open. Binnenin wordt in een witte ruimte een videoproject
getoond waarin op ironische wijze op het idee van 'De Vrijheid' wordt ingegaan.

tda Lohman (Nederland): de caravan wordt vermomd als een bouwplaat, alsof deze
onhandig uit kartonnen platen in elkaar is gezet. De gestippelde vouwlijnen en lijmklodders
zijn nog zichtbaar. Binnen worden 8mm filmloops geprojecteerd van tastende en zoekende
bewegingen van het menselijk lichaam, en het mild humoristísche verslag van de kunste-
naars naar Tunesië met vier gehandicapte mannen, mensen die door hun eigen lichaam in
hun bewegingsvri,iheid worden beperkt.

Vinh Phuong (Vietnam): de caravan wordt aan de binnenzijde van een transparante
siliconenhuid voorzien; daarin komen sculpturen van hetzelfde materiaal die naar de
(twijfelachtige) veiligheid van het 'vaste' huis verwijzen.

Linda Pollack (Verenigde Staten): de caravan wordt sober: ingericht met mobiele communi-
catieapparatuur {computer, modem, fax, telefoon}. Hiermee worden contacten gelegd met
communicatienetwerken van niet-Westeuropese kunstenaars. Deze worden uitgenodigd
verslag te doen van ervaringen met de geslotenheid van de Westeuropese cultuur, De

caravan zal gedurende de tournee langzaam volgroeien met verhalen en verslagen van
cultuurimperialisme. De titel van het werk: 'The archive of immobility'.

Flavio Pons (Braziliël: de caravan wordt ingericht als een boudoir, geïnspireerd op het
leven en werken van de, zonder vaste verblijfplaats in een 'caravan avant-la-lettre'
rondreizende, Franse dichter Raymond Roussel {1877-1933). ln de caravan is een
wildgroei aan afbeeldingen en souvenirs van fantastische en exotische oorden, personen
en dieren te zien. De binnenruimte is het absolute domein van de fantasie.

Fiona Tan (China/Australië): in de caravan wordt een videoinstallatie geplaatst met
verscheidene ligbanken. Vertoond worden beelden van lege interieurs, produkten van de
typische Hollandse traditie van huiselijke gezelligheid, intimiteit en geborgenheid, begeleid
met contrasterende teksten die angst, twijfel en eenzaamheid uitdrukken. Het is aan de
toeschouwer tekst en beeld te rijmen. De titel van het werk: 'Living rooms'.

Joseph Semah (lsraël): de caravan wordt een commentaar op, recentelijk door de
kunstenaar aan den lijve ervaren vreemdelingenhaat. Voorstellen door de kunstenaar: een
uitgebrande oÍ zwaar gepantserde caravan; met gebruik van teksten.

Albert van der Weide (Nederland): de caravan wordt een toevluchtsoord voor kinderen die
'met pappa en mamma' de expositie bezoeken. De sculptuur gaat ook over de wereld van
het kind, waarin het kind als reiziger door de tijd wordt uitgebeeld. Het wordt een
interactief kunstwerk, waarop kinderen (en ouderen) mogen reageren.
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Organisatie
De organisatie van de expositie valt een twee delen uiteen, een centrale organisatie en een
lokale organisatie. Stichting Kunst Mondiaal voert de centrale organisatie van de expositie
en bereidt de expositie in zoverre voor dat de expositie klaar is voor vertrek naar zijn
eerste standplaats. Dit houdt in dat Stichting Kunst Mondiaal onder andere de kunstenaars
begeleidt bij de totstandkoming van de kunstwerken, de aankoop regelt van 13 caravans
en de huisstijl van het project vormgeeft.
De tournee-organisatie en de lokale organisatie op de verschillende standplaatsen is in
handen van Kunststichting ITRW. Veelal wordt in samenwerking met lokale organisaties
de feitelijke uitvoering van het project ter plaatse gerealiseerd. Zo wordt zorggedragen
voor o.a. een geschikte lokatie, publiciteit en de bemanning en beveiliging van de exposi-
tie.

Lokaties
ln de tournee wordt gestreefd naar een verscheidenheid in standplaatsen. ln Tilburg is het
project te zien op de bovenetage van een parkeergarage. ln Utrecht zal de karavaan stand
houden op een van de verdedigingswerken rondom de stad (Lunet 1). De tentoonstelling
zal vervolgens met De Karavaan (rondreizend theaterfestival) door Noord-Holland trekken.
Aan het einde van 1996 zal de ksravaan in Amsterdam deel uitrnaken *;an de Cannping en
Caravan Rai en zal nog een laatste korte stop maken op (een binnenlokatie in) de Wester-
gasfabriek.
Op dit moment worden mogelijke lokaties onderzocht in het noorden, oosten en het zuiden
van het land (resp, Friesland, Overijssel en Limburg), We sluiten niet uit dat een lokatie in
een meer landelijke omgeving meerwaarde zal geven aan de tournee in zijn geheel.

Financiën
Stichting Kunst Mondiaal bekostigt de totstandkoming van de expositie, De totale kosten
hiervan bedragen circa f 250.000,-. Een bijdrage van de Mondriaan Stichting is van
wezenlijk belang geweest voor de realisatie van het project.
De kosten per lokatie worden ingeschat op circa / 45.000,- afhankelijk van de gekozen
lokatie.
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