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‘F L A S H F O R W A R D’
Bastienne Kramer

Kunstvereniging presenteert FLASHFORWARD de eerste overzichtstentoonstelling 

van beeldend kunstenaar Bastienne Kramer. De tentoonstelling biedt een bijzondere 

kijk op het rijke oeuvre van Kramer. Haar werken verbinden moeiteloos cultuurhisto-

rische referenties met beelden uit het dagelijkse leven, met evenveel absurde als ook 

poëtische gevolgen. Mexicaanse hangmatten gedoopt in roze licht veranderen in 

gewichtsloze, haast sublieme installaties en composities van zware keramiektegels 

blijken warme en aaibare sculpturen. Kramers werken combineren moeiteloos de 

meest tegenstrijdige eigenschappen en leggen zo de nadruk op de kerngedachten in 

Kramers oeuvre: beweging en transformatie.

Het zijn thema’s die op het eerste gezicht lijken te 
schuren met het statische karakter van ruimtelijke, 
stilstaande sculpturen. Maar de kunstenaar weet 
dynamiek te creëren door beelden en materiaal op 
onverwachte wijze te combineren, door in te grijpen 
in de architectuur van de Kunstvereniging en de focus 
te leggen op het lichaam. Haar werk ontwricht 
bestaande kaders en creëert nieuwe, gelijkwaardige
relaties tussen waardevolle artefacten en vermakelijke 
kitsch, herkenbare gebruiksvoorwerpen en autonome 
kunst. 
FLASHFORWARD nodigt de bezoeker dan ook uit 
om de tijd te nemen langer te verblijven – door langs 
beelden te dwalen, te mediteren of zelfs een warmte-
beeld zachtjes aan te raken.

De begane grond van de Kunstvereniging is getrans-
formeerd tot een Gesamtkunstwerk waarin een viertal 
individuele werken samen komt in een totaalinstallatie. 
Bij binnenkomst dwaalt men door het werk G7, een 
serie grote, bruingebrande naakte vrouwenfiguren 

die op hun rug liggen. Het zijn gestileerde figuren, 
geïnspireerd op zout- en peperstellen, op het eerste 
gezicht een humoristisch en absurd gebruiks-
voorwerp. Opgeblazen naar een levensgrote schaal 
zijn de beelden echter minder onschuldig en zelfs 
intimiderend. De figuren verspreiden zich door een 
scenografie die bepaald wordt door twee monumen-
tale ingrepen in de architectuur. 
Ugly Speed II springt als eerste in het oog. De zuil 
van grijze golfplaten strekt zich van de vloer tot het 
plafond van de Kunstvereniging. De lijnvoering van het 
materiaal versterkt de verticale lijn en roept associaties 
op met antieke, monumentale zuilen. Een tegenover-
gestelde as is terug te vinden in de schuine wand van 
golfplaten, aan de rechterkant van de ruimte en tevens 
een onderdeel van het werk G7. Het patchwork aan 
kleuren verwijst naar een klassiek landschapsschilderij 
en voorziet de mise-en-scène van een abstracte hori-
zon. De wand dient echter ook als semi-transparante 
afscheiding die de blik doorlaat naar de achterliggende 
gang, maar deze ook weer beperkt. 
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Dit effect ligt in het verlengde van de toepassing van 
het materiaal – golfplaten – die met name gebruikt 
worden voor tijdelijke oplossingen om minder aantrek-
kelijke dingen aan het zicht te onttrekken.
Het spel met zichtbaarheid en onzichtbaarheid loopt 
ook door in de overige twee werken op de begane 
grond. In de achterste ruimte bevindt zich het werk 
Sphere II. De vloersculptuur bestaat uit een serie 
geelgroene kussens van keramiek die voorzien zijn 
van afdrukken en bulten. Bij het indrukken van de 
schakelaar op de bodem vertoont het werk zich in 
een geheel andere gedaante. Het licht schakelt uit 
en het werk gloeit in het donker. De massieve tegels 
veranderen van een compact volume in een sfeer van 
ondoordringbaarheid met een geheel eigen karakter. 
Het is een verschijning die vraagt om tijd, voor de ogen 
om te wennen aan het donker en voor de geest om 
het werk te ervaren. Het is een uitnodiging om plaats 
te nemen op de banken en er langer te verblijven.

De etherische kwaliteit van licht speelt ook een rol 
in Pink Umami Memory. De installatie dompelt het 
podium in mierzoet roze licht en gloeiende lichtlijnen 
suggereren een ruimte achter de hoge muur. 
De plek wordt ingenomen door een viertal traditionele 
Mexicaanse hangmatten, vervaardigd door een 
eeuwenoude techniek. Ook hier nodigt het werk uit 
om de tijd te nemen, te vertragen of letterlijk te 
hangen en de installatie in te laten werken. Het is een 
gelegenheid om tijd te maken voor herinneringen en 
associaties. De bezoeker in de hangmat verandert op 
deze manier zelf ook een beetje in een sculptuur, net 
als de figuren op de grond die eveneens lijken te baden 
in het roze licht.

Kramer vindt haar inspiratiebronnen in het dagelijkse 
leven. Als een onderzoeker observeert zij onze omgang 
met gewone gebruiksvoorwerpen en schijnt zij licht 
op de absurditeit van vanzelfsprekende objecten. 
Er valt te denken aan aanstekers of zout- en peper-
stellen in de vorm van vrouwenlijven, kachelovens 
of carnavalsmaskers. De gevonden objecten worden 
vertaald naar een ander, vaak waardevol medium, 
bijvoorbeeld klei en porselein, en vervolgens uitver-
groot of juist verkleind en in serie geproduceerd, zoals 
het werk Idols XS Paris. De miniaturen combineren 
de meest uiteenlopende vrouwelijke figuren in telkens 
andere composities. De constellaties spelen met de 
verschillende referenties. Soms uit de kunstgeschiede-
nis, zoals het motief van een piëta, een liggend naakt 
herinnerend aan Odalisk of romantische scènes uit het 
dagelijkse leven. De variaties lijken een eindeloos 
transformatieproces aan mogelijkheden.

Zo ook in het werk Clan II waarin traditionele porse-
leinen bustes zijn voorzien van een carnavalsmasker. 
Een traditie die bij uitstek dient om tijdelijk iemand 
anders te zijn. Het dragen van een masker dient als 

speels hulpmiddel om zich te verplaatsen in de huid 
van een ander. Ook dit gebruik wordt bij Kramer weer 
ontwricht door de inzet van karikaturen van macht-
hebbers en stereotypen. De compositie van de 
vermomde bustes langs de vergadertafel benadrukt 
nog eens de tegenstrijdigheid van de verschillende 
vormen van machtsvertoon.

De verbeelding van het menselijk lichaam en onze 
fysieke relatie met beelden en objecten is een terug-
kerend onderwerp in het oeuvre van Kramer. 
Haar serie Home Made Energy toont hoe sculpturen 
door de toevoeging van warmte een gevoel van 
lichamelijkheid kunnen suggereren. Het is een onzicht-
bare energie, die wij niet met het oog, maar met het 
lijf kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld in de vorm van 
stralingswarmte of tijdens een aanraking. 
Het grootschalige Warmtebeeld IV dwingt aandacht 
af door zijn aanwezigheid in de ruimte. Op het eerste 
gezicht lijkt het werk bekleed met zachte kussens, 
maar het blijken zware kleien tegels te zijn, zoals bij 
de uitstekende kubus. Dit element is verwarmd en mag 
zachtjes aangeraakt worden. Alleen blijft het contact 
niet onopgemerkt en zullen er sporen van handen en 
vingers achterblijven.

Bij Bastienne Kramer gaan gebruiksvoorwerpen, 
functionele objecten en poëtische beelden moeiteloos 
samen. De grote dichtheid aan botsende referenties 
en associaties zorgen voor een spel met betekenissen 
die de kijker telkens weer op een ander been zetten. 
Sculpturen mogen dan wel statisch zijn, onze persoon-
lijke relatie met objecten en de waarde die wij hieraan 
toekennen is dat niet. Deze zijn continu in beweging 
en aan verandering onderhevig.

Bastienne Kramer
Bastienne Kramer (Baarn, 1961) heeft haar opleiding 
gevolgd aan de Academie St. Joost en de Rijks-
akademie voor Beeldende Kunsten. Haar artistieke 
praktijk beslaat naast haar werk een groot aantal 
activiteiten, waaronder opdrachten in de publieke 
ruimte en educatieve werkzaamheden, o.a. hoofd 
afdeling keramiek Gerrit Rietveld Academie (2006–14) 
en adviseursfuncties bij verschillende fondsen en 
organisaties.
Haar werk was eerder te zien in binnen- en buitenland 
onder andere bij: Gemeentemuseum Den Haag, 
Museum het Princessehof, Museum Beelden aan Zee, 
Salone Internationale del Mobile, Milano (IT), 
Künstlerhaus Bethanien, Berlijn (DE) en National 
Gallery of Modern Art New Delhi (IN). 
Tevens is haar werk opgenomen in een groot aantal 
collecties, waaronder Rijksmuseum voor Oudheden / 
Leiden, Ministerie voor Buitenlandse Zaken / Den Haag, 
Nationaal Glas Museum / Leerdam en Guangdong 
Shivan Ceramic Museum, Foshan (CN). 
Kramer woont en werkt in Amsterdam.

Yes&No
Vijftien jaar geleden werd de wereld opgeschud door 
de aanslagen op het World Trade Center in New York. 
De traumatische en gewelddadige gebeurtenis heeft 
internationaal de focus gelegd op ‘veiligheid’ met 
terreur, onderhuidse angst en xenofobische opwellin-
gen als gevolg.
Terwijl het onderwerp veiligheid een politiek breekijzer 
is geworden voor regelgevingen en campagnevoering, 
blijkt dat het concept ‘veiligheid’ maar moeilijk te 
vangen is. Het lijkt vooral een idee te zijn, of sterker nog 
een gevoel, dat bepaald wordt door de mogelijkheid 
van onveiligheid, een continue dreiging van potentieel 
gevaar.
In het huidige tijdsbestek zien wij dit als een negatief 
gegeven, dat angst en onzekerheid veroorzaakt. 
Maar het potentiële gevaar kan ook een vorm van 
schoonheid bevatten. In zijn ‘Philosophical Inquiry’ 
(1757) beschrijft de Engelse Filosoof Edmund Burke de 
schoonheid van een vulkaanuitbarsting. Hij beschouwd 
het spektakel van een gepaste distantie, zich veilig 
voelend en tegelijkertijd bewust van de destructieve 
kracht op afstand. Deze ervaring van gedoseerde angst 
beschrijft Burke als niets minder dan subliem. 
Het verschil in de beleving van een vorm van schoonheid 
bij Burke of angst en dreiging door terreur gaat, lijkt 
hem te liggen in een vorm van een ruimtelijke afstand. 
De ruimte tussen de beschouwer en ‘het andere’, 
datgene wat geobserveerd wordt, of het nu een natuur-
verschijnsel is of de medemens.
Het is deze relatie tussen ruimtelijkheid en de notie van 
veiligheid die een centrale rol speelt in het werk van 
Lucas Lenglet. Dit vindt zijn vertaalslag in een bijzondere 
interesse in architectuur en een repertoire aan voor-
werpen die de ruimte van veiligheid afbakenen. 
Dit kunnen objecten zijn uit de collectieve ruimte, 
zoals antitankkruisen en hekken of uit een huiselijke 
omgeving zoals een schervenrand op de tuinmuur om 
mogelijke inbrekers te weren.
Het zijn objecten die de scheiding van binnen en buiten 
duidelijk maken – van mij en van de ander – en de 
wisselwerking van in- of uitsluiting tastbaar maken.

In het werk ‘Tools for rescue / Tools for hiding’ (2006) 
integreert Lenglet onderdelen uit de openbare ruimte 
in een installatie. Door het verplaatsen van de voor-
werpen in een andere context komt de nadruk (deels) 
te liggen op de esthetische kwaliteit van de objecten en 
verliezen zij hiermee hun primaire functionaliteit, lijken 
de referentie naar geweld of onveiligheid te verliezen. 
De inzet van licht en de ruimtelijke choreografie van 
beelden laten een scenografie ontstaan die de grens 
van bescherming en onveiligheid in twijfel trekt. 
De interactie van in- en uitsluiting en de vertaling naar 
een sculpturale vorm komt ook terug in het gebruik van 
bijvoorbeeld kooi-structuren. Een voorbeeld hiervoor is 
het werk ’Voliere’ (2007), tijdelijk tentoongesteld op 
Rosa-Luxemburgplatz in Berlijn. De minimalistische 
sculptuur doet dan wellicht ook dienst als volière, maar 
de positionering van het werk in de buitenlucht zorgt 

voor een ander, vervreemdend effect. Door het spel 
met de ruimte, wordt de blik van de kijker op scherp 
gezet en geconfronteerd met zijn eigen, misschien wel 
onbewuste voyeurisme. De beïnvloeding van het oog 
door ruimtelijke verandering en het sturen van de 
blikrichting is een heel ingrijpend artistiek middel. 
Het bieden van een perspectief of een horizon binnen 
een werk zorgt voor ruimtelijke oriëntatie en voor een 
gevoel van veiligheid.  Het sturen van zichtlijnen komt 
ook terug in het werk ‘Observatorium’ (2010), een 
vijftien meter hoge sculptuur en toren in het Maxima 
Park bij Utrecht. Lenglet verandert door de inzet van 
de constructie het zicht op de omgeving. 
Het uitzicht bestaat uit fragmenten die samen met de 
spiraalvormige beweging binnen de toren zorgen voor 
een zoötropische werking.

In zijn werk verweeft Lenglet de binnen- en buiten-
ruimte, veiligheid of onbehagen en de blik van 
‘de ander’ wordt terugkaatst. Met de precisie van een 
incisie, positioneert de kunstenaar zijn werk binnen 
de bestaande omgeving of architectuur. 
Het zijn deze artistieke strategieën die samenkomen in 
de solotentoonstelling Yes & No. Ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling heeft Lenglet een aantal werken 
specifiek voor het gebouw van de kunstvereniging 
ontwikkeld.

‘Floor (Uguisubari)’ (2016) is een ruimtelijke interventie 
en geïnspireerd op een ‘nightingale’ vloer, een oud 
Japans beveiligingsmechanisme dat gebruikt wordt in 
vloeren in en rondom paleizen. De vloer piept en 
kwettert zo dat het op de zang van een Japanse 
nachtegaal lijkt.
Het gebruik van de vloer maakt onmiddellijk kenbaar, 
dat een ‘ander’ zich dichtbij bevindt en alleen de vorm 
van het geluid bepaalt of het een vriend of vijand is. 
De bezoeker kan zich ook aan zijn eigen aanwezigheid 
niet onttrekken. In het verlengde hiervan bestaat ook 
‘Fence / Cage / Space’, die drie Japanse Nachtegalen 
huisvest.
De combinatie van deze twee werken thematiseert 
nog een ander spanningsveld binnen Lenglet’s praktijk 
– de relatie cultuur en natuur.
Dit is ook terug te zien in de constellatie van drie werken 
op de bovenverdieping ‘Marfa View (Mexican Trailer)’ en 
‘Marfa View (Robert & Rosario)’ uit 2013, zijn onderdeel 
van een serie en ontstaan tijdens Lenglet’s verblijf in 
Marfa, Texas. 
Gesitueerd midden in de woestijn, houden de bewoners 
zich staande in een desolaat landschap. De werken 
geven een kijk in het huiselijke interieur en verlengen 
de blik naar de bevreemdende en desolate omgeving. 
De ontoegankelijkheid van de afgebeelde ruimte wordt 
versterkt door het werk ‘untitled (Serrated)’ (2016). 
De combinatie van de drie werken weerkaatst de 
zichtlijnen van de architectuur van de kunstvereniging 
en brengt ze samen in een plek – een deuropening.
Met Yes&No legt Lenglet de nadruk op een bijzonder 
ruimtelijk, architectonisch verschijnsel – de tussen-
ruimte. Dit kunnen gangpaden zijn, een ingang of een 
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G7
1999
Plaatsgebonden installatie
7 keramische beelden, schuin 
geplaatste golfplatenwand
Elk beeld 150 x 70 x 60 cm, 
gehele installatie 
ca 1500 x 1000 x 289 cm 

2
Ugly Speed II
2019
Plaatsgebonden installatie
Golfplaten, diverse bouwmaterialen
84 x 204 x 602 cm

3
Pink Umami Memory
2019
Plaatsgebonden installatie
Hangmatten, LED-verlichting, 
roze tl-buizen
420 x 659 x 520 cm

4
Sphere II
2013-2019
Plaatsgebonden installatie
Keramiek, hout
Enkele tegel ca 63 x 63 x 12 cm,
gehele installatie ca 450 x 450 cm
Lonely Nature
2019
Keramiek
50 x 50 x 7 cm

5
IDOLS XS PARIS
2016-2019
Plaatsgebonden installatie
Porselein, metaal, tiewrap
Elke sculptuur tussen 3 en 15 cm 
hoog,
gehele installatie op een wand 
van 1200 x 243 cm

6
Venus of Falkenstein XL
2019
Keramiek 
42 x 100 x 206 cm

7
Clan II
2010
Porselein, C. Eames tafel
330 x 115 x 110 cm

8
Familieopstelling
2007 - 2018
Porselein
Elk portret tussen 20 en 45 cm hoog,
gehele installatie 
ca 300 x 20 x 200 cm

9
Warmtebeeld IV
2019
Keramiek, warmte element, vilt, 
diverse bouwmaterialen, skai
256 x 147 x 250 cm

10
Venus of Nicosia 40cm mirrored
Keramiek, 3D print
25 x 8 x 38 cm

Yes&No
Vijftien jaar geleden werd de wereld opgeschud door 
de aanslagen op het World Trade Center in New York. 
De traumatische en gewelddadige gebeurtenis heeft 
internationaal de focus gelegd op ‘veiligheid’ met 
terreur, onderhuidse angst en xenofobische opwellin-
gen als gevolg.
Terwijl het onderwerp veiligheid een politiek breekijzer 
is geworden voor regelgevingen en campagnevoering, 
blijkt dat het concept ‘veiligheid’ maar moeilijk te 
vangen is. Het lijkt vooral een idee te zijn, of sterker nog 
een gevoel, dat bepaald wordt door de mogelijkheid 
van onveiligheid, een continue dreiging van potentieel 
gevaar.
In het huidige tijdsbestek zien wij dit als een negatief 
gegeven, dat angst en onzekerheid veroorzaakt. 
Maar het potentiële gevaar kan ook een vorm van 
schoonheid bevatten. In zijn ‘Philosophical Inquiry’ 
(1757) beschrijft de Engelse Filosoof Edmund Burke de 
schoonheid van een vulkaanuitbarsting. Hij beschouwd 
het spektakel van een gepaste distantie, zich veilig 
voelend en tegelijkertijd bewust van de destructieve 
kracht op afstand. Deze ervaring van gedoseerde angst 
beschrijft Burke als niets minder dan subliem. 
Het verschil in de beleving van een vorm van schoonheid 
bij Burke of angst en dreiging door terreur gaat, lijkt 
hem te liggen in een vorm van een ruimtelijke afstand. 
De ruimte tussen de beschouwer en ‘het andere’, 
datgene wat geobserveerd wordt, of het nu een natuur-
verschijnsel is of de medemens.
Het is deze relatie tussen ruimtelijkheid en de notie van 
veiligheid die een centrale rol speelt in het werk van 
Lucas Lenglet. Dit vindt zijn vertaalslag in een bijzondere 
interesse in architectuur en een repertoire aan voor-
werpen die de ruimte van veiligheid afbakenen. 
Dit kunnen objecten zijn uit de collectieve ruimte, 
zoals antitankkruisen en hekken of uit een huiselijke 
omgeving zoals een schervenrand op de tuinmuur om 
mogelijke inbrekers te weren.
Het zijn objecten die de scheiding van binnen en buiten 
duidelijk maken – van mij en van de ander – en de 
wisselwerking van in- of uitsluiting tastbaar maken.

In het werk ‘Tools for rescue / Tools for hiding’ (2006) 
integreert Lenglet onderdelen uit de openbare ruimte 
in een installatie. Door het verplaatsen van de voor-
werpen in een andere context komt de nadruk (deels) 
te liggen op de esthetische kwaliteit van de objecten en 
verliezen zij hiermee hun primaire functionaliteit, lijken 
de referentie naar geweld of onveiligheid te verliezen. 
De inzet van licht en de ruimtelijke choreografie van 
beelden laten een scenografie ontstaan die de grens 
van bescherming en onveiligheid in twijfel trekt. 
De interactie van in- en uitsluiting en de vertaling naar 
een sculpturale vorm komt ook terug in het gebruik van 
bijvoorbeeld kooi-structuren. Een voorbeeld hiervoor is 
het werk ’Voliere’ (2007), tijdelijk tentoongesteld op 
Rosa-Luxemburgplatz in Berlijn. De minimalistische 
sculptuur doet dan wellicht ook dienst als volière, maar 
de positionering van het werk in de buitenlucht zorgt 

voor een ander, vervreemdend effect. Door het spel 
met de ruimte, wordt de blik van de kijker op scherp 
gezet en geconfronteerd met zijn eigen, misschien wel 
onbewuste voyeurisme. De beïnvloeding van het oog 
door ruimtelijke verandering en het sturen van de 
blikrichting is een heel ingrijpend artistiek middel. 
Het bieden van een perspectief of een horizon binnen 
een werk zorgt voor ruimtelijke oriëntatie en voor een 
gevoel van veiligheid.  Het sturen van zichtlijnen komt 
ook terug in het werk ‘Observatorium’ (2010), een 
vijftien meter hoge sculptuur en toren in het Maxima 
Park bij Utrecht. Lenglet verandert door de inzet van 
de constructie het zicht op de omgeving. 
Het uitzicht bestaat uit fragmenten die samen met de 
spiraalvormige beweging binnen de toren zorgen voor 
een zoötropische werking.

In zijn werk verweeft Lenglet de binnen- en buiten-
ruimte, veiligheid of onbehagen en de blik van 
‘de ander’ wordt terugkaatst. Met de precisie van een 
incisie, positioneert de kunstenaar zijn werk binnen 
de bestaande omgeving of architectuur. 
Het zijn deze artistieke strategieën die samenkomen in 
de solotentoonstelling Yes & No. Ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling heeft Lenglet een aantal werken 
specifiek voor het gebouw van de kunstvereniging 
ontwikkeld.

‘Floor (Uguisubari)’ (2016) is een ruimtelijke interventie 
en geïnspireerd op een ‘nightingale’ vloer, een oud 
Japans beveiligingsmechanisme dat gebruikt wordt in 
vloeren in en rondom paleizen. De vloer piept en 
kwettert zo dat het op de zang van een Japanse 
nachtegaal lijkt.
Het gebruik van de vloer maakt onmiddellijk kenbaar, 
dat een ‘ander’ zich dichtbij bevindt en alleen de vorm 
van het geluid bepaalt of het een vriend of vijand is. 
De bezoeker kan zich ook aan zijn eigen aanwezigheid 
niet onttrekken. In het verlengde hiervan bestaat ook 
‘Fence / Cage / Space’, die drie Japanse Nachtegalen 
huisvest.
De combinatie van deze twee werken thematiseert 
nog een ander spanningsveld binnen Lenglet’s praktijk 
– de relatie cultuur en natuur.
Dit is ook terug te zien in de constellatie van drie werken 
op de bovenverdieping ‘Marfa View (Mexican Trailer)’ en 
‘Marfa View (Robert & Rosario)’ uit 2013, zijn onderdeel 
van een serie en ontstaan tijdens Lenglet’s verblijf in 
Marfa, Texas. 
Gesitueerd midden in de woestijn, houden de bewoners 
zich staande in een desolaat landschap. De werken 
geven een kijk in het huiselijke interieur en verlengen 
de blik naar de bevreemdende en desolate omgeving. 
De ontoegankelijkheid van de afgebeelde ruimte wordt 
versterkt door het werk ‘untitled (Serrated)’ (2016). 
De combinatie van de drie werken weerkaatst de 
zichtlijnen van de architectuur van de kunstvereniging 
en brengt ze samen in een plek – een deuropening.
Met Yes&No legt Lenglet de nadruk op een bijzonder 
ruimtelijk, architectonisch verschijnsel – de tussen-
ruimte. Dit kunnen gangpaden zijn, een ingang of een 
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