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Guy Yanai heeft een eigenzinnige,
opvallende stijl die bijna schreeuwt
om een lekker bekkend etiket. Hori-
zontaal opgerekt pointillisme,
streepcollage, pixelrealisme. Het zijn
een paar opties.

De Israëlische schilder bouwt
 voorstellingen op uit monochrome

strepen. Meestal lopen die horizon-
taal, maar als er een bananenplant of
begonia op het doek staat, volgen ze
de contouren van het onderwerp. Het
zijn blokkerige beelden, met tussen
de strepen richeltjes verf. Bijna alsof
het geen schilderijen zijn maar mo-
zaïeken waarin de specie tussen de
steentjes omhoog is gedrukt.

De lijnen zijn uit de losse hand ge-
trokken, dus zeker niet loeistrak.
Hier en daar staat pardoes een veeg
door de regels, heeft de kunstenaar
bijna balorig drie vingers door de verf
getrokken. Die imperfectie zorgt er-
voor dat Yanais formalistische aan-
pak niet steriel en doods wordt. 

De onderwerpen zijn simpel:
 kamerplanten en interieurs. Een trio
kleine doeken neigt zelfs naar ab-
stractie. Te zien zijn onbestemde
 volumes, hun ondergrond en hun
schaduw. Zelfs in deze minimale
voorstellingen werkt Yanais tech-
niek. De kleuren van de verschillende
vlakken worden versterkt door het
streeppatroon, zwaarder gemaakt of
juist lichter.

Op de grotere, complexere doeken
gebeurt nog meer. Een glimmer op
een pot wordt een vierkant toefje wit.
De schaduw van een orchidee is gere-
duceerd tot een massieve rechthoek,
zo op de vensterbank gepletterd.

Yanai refereert aan de knipselcolla-
ges van Matisse en aan de cartoones-
ke schilderijen van Philip Guston.
Maar het meeste lonkt hij nog naar
David Hockney. Zijn 1982 is een
 regelrechte herinterpretatie van
 Hockneys Studio Hollywood Hills
House, een fel gekleurde woonkamer
met open haard en portret van Laurel
& Hardy aan de wand. Hockneys
weergave is al behoorlijk rudimen-
tair, maar Yanai gaat nog een stap
verder. De kamer lijkt gevuld met
icoontjes. Ondanks de beperking van
zijn stijl weet hij er een enorme zeg-
gingskracht in te leggen.
Edo dijksterhuis
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Vrij snel na binnenkomst bij Galerie
Martin van Zomeren loop je tegen
een kast aan vol tubes, potten en
 flessen. Het is het complete verf -
arsenaal van Navid Nuur. Opvallend
veel spul dat je eerder verwacht in
een bouwmarkt dan in een kunste-
naarsatelier. Grondverf voor beton
en zink, aluminiumverf, zwembad-
verf. De kleuren zijn het best te dui-
den als ‘onbestemd’.

Dat is precies Nuurs bedoeling. Hij
wil ver wegblijven van emotionele of
cognitieve associaties. Het gaat er
niet om wat je ziet of wat je daarbij
denkt of voelt. Het gaat erom dát je
ziet. Nuur is geïnteresseerd in het
zien zelf, een fenomeen dat bij hem
ergens tussen fundamentele weten-
schap en poëtisch wonder zit.

De tentoonstelling Sandman’s sand
is op te vatten als een voorlopige sa-
menvatting van Nuurs onderzoek
naar dit onderwerp dat hem al van
kindsbeen fascineert. Grote blik -
vanger zijn de panelen beschilderd
met reflecterende verf die ook op ver-
keersborden wordt gebruikt. Gebo-
gen streepjes friemelen alle kanten
op. Het oog krijgt er geen vat op en
blijft verspringen.

Hetzelfde effect maar dan op een
andere schaal treedt op bij een lap
Kente-stof. Traditioneel is dit weefsel
uit Ghana diep geel met fel blauw,
rood en zwart. Nuur liet zijn lap ech-
ter uitvoeren in uitgebleekt wit. Kei-
harde expressie maakt plaats voor
een subtiel ritmisch spel.

Nuur beperkt zich niet tot een he-
dendaagse vorm van op art. De af-
beelding van een grot geprint op een
goudkleurige Mylardeken verbeeldt
de blinde vlekken van ons kijkvermo-
gen. De blik ketst erop af en wordt te-
gelijk naar binnen gezogen. Op de
kaart die als ongelimiteerde editie
wordt uitgedeeld, keert de grot terug.
De linkerhelft is vervangen door een
oog. Het mysterie zit in ons eigen
hoofd.
Edo dijksterhuis

Hoe ruikt de maan?
AroMAtic Art (rE-)rEconstructEd:
in sEArch of Lost scEnts
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We hebben nog foto’s en er zijn beschrijvingen
van de Internationale tentoonstelling van het
surrealisme, die in 1938 plaatsvond in Parijs.
Maar hoe rook deze tentoonstelling? Volgens
‘neusgetuige’ Marcel Duchamp hing er de geur
van gebrande Braziliaanse koffiebonen. Die
kun je nu ook zelf opsnuiven, in een tentoon-
stelling in het hoofdgebouw van de Vrije Uni-
versiteit over verloren geuren. 

Voor deze tentoonstelling zijn historische
 geuren speciaal nagemaakt door parfumeur
Birgit  Sijbrands. Zo kun je de Slag bij Waterloo
ruiken, en een achttiende-eeuws grachten-
pand. Daarnaast laten samenstellers Caro Ver-
beek, die een proefschrift schrijft over geur en
kunst, en conservator Wende Wallert ruiken dat
geur een effectief kunstenaarsmateriaal kan
zijn.

 Duchamp gebruikte het, de futuristen, net als

hedendaagse kunstenaars. Je kunt niet  anders
dan concluderen dat (kunst)historici misschien
wel veel zien en lezen, maar veel te weinig
 ruiken. Goed dus om bij de VU je neus eens te
trainen.

En daarom is het jammer dat deze relevante
tentoonstelling niet op een grotere plek plaats-
vindt dan in de gangen rondom de aula. Je gunt
een onderwerp met zo veel potentie betere
voorzieningen dan banners, volgepakte vitri-
nes en een computerscherm met twee bedui-
melde koptelefoons. 

Het is wel begrijpelijk dat de Pindakaasvloer
van Wim T. Schippers niet in een universiteits-
gang kan worden neergelegd, maar een pot
 pindakaas met drie gaten in de deksel geprikt,
steekt er wel erg flets bij af.

Maar goed, het gaat natuurlijk niet om de
 visuele, maar om de olfactorische indrukken.

Die zijn niet altijd prettig. Zelden bracht een
kunstwerk zo’n fysieke reactie teweeg als de
geurcapsule van Esther Brakenhoff; de neus 
wil er gewoonweg niet bij in de buurt komen.
Het is de geur van het kunstwerk The Beanery
van Edward Kienholz die zijn stamcafé na-
maakte: een onaangenaam bouquet van ver-
schaald bier en urine. 

Gelukkig komt uit het object Text Inhaler
van Job Koelewijn een prettige walm van euca-
lyptus, en het parfum L’essence de Mastenbroek
van Birthe Leemeijer ruikt naar een frisse
 polder. 

Volgens een astronaut van Apollo 16 rook de
maan in 1972 naar buskruit. Die geur maakten
kunstenaarsduo Hagen Betzwieser en Sue
 Corke na. Nou kan je in het vacuüm van de
ruimte helemaal niets ruiken, maar als maan-
stof eenmaal binnenin het ruimteschip in aan-
raking komt met zuurstof en vocht, ontstaat
een chemische reactie. Een ‘authentic fake
moon rock’ is bestoven met die rotjesachtige
maangeur. Het is moeilijk om je voor te stellen
hoe het is om op de maan te zijn, maar dankzij
deze kunstenaars krijg je een idee hoe het er
zou kunnen ruiken. Alhoewel… ruik je nu de
maan, of de herinnering van een astronaut? 

De volgende keer dat je buskruit ruikt, denk je
vast even aan de maan, of aan de Slag bij Water-
loo.
sophia Zürcher

Kunsthistorici zien en
lezen misschien veel, maar
ruiken doen ze te weinig

Blik op 
de blinde
vlek

Hockneys interieur in horizontale strepen
→ Esther Brakenhoff maakte een geurcapsule bij The Beanery van Edward Kienholz. Zijn stamcafé ruikt naar een melange van verschaald bier en urine. 

→ Modern house (2016). BEELD GUY
YANAI/FLATLAND GALLERY


