
Anne-Mie van Kerckhoven: ‘Determinism’ (2011)

Ode aan de
versplintering
van het leven
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12-18u. Inl: www.arti.nl
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In Godverdomse dagen op een godverdomse bol, het
mirakelse mantra waarmee Dimitri Verhulst
in 2009 de Libris Literatuurprijs won, volgen
we de evolutionaire geschiedenis van de mens,
liever gezegd: ‘het’. ‘Het’ kruipt, krabt, copu-
leert, slobbert, vreet, martelt, doodt, brand-
merkt en gooit uiteindelijk de bom aller bom-
men af, terwijl ‘de bigbands de mambo spe-
len’. Heerlijk, die geboetseerde zinnen van
Verhulst, die kolkende metaforen en geestige
associaties. Heerlijk voor een beeldend kun-
stenaar of tentoonstellingsmaker om Ver-
hulsts roman als inspiratie te gebruiken.

Dat is precies wat Katja Vercouteren (1968)
doet. Vercouteren, zelf als kunstenaar opge-
leid, heeft in Arti werk van vier door haar be-
wonderde collega’s samengebracht. Martha
Colburn, Johan Grimonprez, Dick Verdult en
Anne-Mie van Kerckhoven laten in de boven-
zalen zien welke schitterende spinsels zich in
de krochten van de menselijke geest kunnen
ophouden. Onderbuikgevoelens materialise-
ren zich in beeld, zoals in de fantastische colla-
ges van Colburn. Rationele vooruitgang kent
altijd een keerzijde: die van misbruik, uitbui-
ting en vernietiging, maar ook van fantastisch
gestamel, bovennatuurlijk geprevel en bijge-
lovig gefluister.

De Amerikaanse animatiefilmer en teke-
naar Martha Colburn (1972) is samen met de
Belgische filmmaker Johan Grimonprez
(1962) de bekendste aanwezige. Grimonprez
toont naast zijn meer dan een uur durende,
grimmig swingende Documenta X-hit Dial
H-I-S-T- O-R-Y (1997) recent werk. I may have lost

my umbrella forever (2011) is een vijf minuten
durende mix van van het internet gesamplede
filmfragmenten. We zien sterk verpixelde en
daardoor ongrijpbaar dromerige beelden van
een hert zwemmend door water, de binnen-
kant van gebouwen in beweging tijdens de
aardbeving in Japan in maart 2011 en nog veel
meer. Een voice-over citeert uit Fernando Pes-
soa’s Boek der Rusteloosheid. ‘Als het hart kon
nadenken, zou het stoppen met slaan.’ Alles is
fragment in Grimonprez’ ode aan de schoon-
heid én de versplintering van het leven.

De Nederlandse filmmaker en musicus Dick
Verdult (1954) is een grote ontdekking. Hij
heeft de grote zaal van Arti omgetoverd tot
een magisch totaaltheater van ijskasten,
beeldbuizen, dozen, lampen en luie stoelen
her en der, van waaraf je onverwacht opdui-
kende filmfragmenten kunt bekijken. ‘Het cli-
ché verzieken door het te verrijken’ noemt hij
dat. Volière 02 is als een middeleeuwse doden-
dans die is getransporteerd naar het heden.
Verdults werk is apocalyptisch, maar zo vol
van bijzondere vondsten dat je denkt: ja, dit
leven heeft echt zin.
Lucette ter Borg


