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Remco van den Bosch

“De Sterrenfabriek”

27 mei  2006  – 1 juli 2006

Miss Nederland 2003, Sanne de Regt en Miss Nederland 2004, Miranda Slabber openen samen met Playmate 
2005 Olga Urashova op zaterdag 27 mei om 15.00 uur  ‘de Sterrenfabriek’ van Remco van den Bosch 
(Vlissingen) in Gallery Flatland Utrecht. Topkok Tim Sinke laat u proeven van Zeeuwse lekkernijen.

In samenwerking met het publiek vormt “de Sterrenfabriek” de nieuwste uitdaging voor de beeldend 
kunstenaar en fotograaf Remco van den Bosch als een vervolg op zijn ‘Podium voor periodieke beroemdheid’ 
dat in 2003 in Zeeland van start ging.  Uitgangspunt “Het alledaagse leven van eveneens alledaagse mensen 
te verbijzonderen en beroemdheid te proeven”. In twintig glossy foto’s van groot formaat beheersen deze 
nieuwe beroemdheden de ruimte. “De Sterrenfabriek” maakt nieuwe sterren zichtbaar en werkt als katalysator 
om individuele beroemdheid te claimen. Real time fotobeelden vullen het concept aan in een kritische 
beschouwing op het fenomeen beroemdheid. De website www.desterrenfabriek.nl  biedt hiervoor het podium.   
  
De première  van “Podium voor periodieke beroemdheid” die vooraf ging aan “de Sterrenfabriek” vond in 2005 
in Vlissingen plaats. Zeeland stond hierin centraal met verwijzingen naar het zilte en de zee. De modellen zijn 
getooid met een octopus, of dragen een paling als halssieraad. Remco van den Bosch reageert op de 
traditionele Zeeuwse dracht en vervangt de goudkleurige oorijzers, krullen en spiegels door schelpen en 
zeekreeftjes. Ook het “Romeinse” Zeeland komt terug in statige portretten van ouderen mensen die doen 
denken aan keizers, keizerinnen en senatoren. 
De Zeeuwse klei komt terug in de beelden van vrouwen bestrooid met aarde en portretten waarin de huid van 
de modellen vervangen schijnt te zijn door de aardkorst zelf. 
Hoewel de foto’s perfectie uitstralen, wat hen met de glamourwereld verbindt, geeft de onconventionele 
aanpak van Remco van den Bosch ze een meerwaarde. 

,,Ik merk dat ik in de loop van het project meer zelfvertrouwen heb gekregen. Dat komt terug in de opbouw 
van de beelden maar ook in het omgaan met de modellen. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens zonder 
problemen een aantal bejaarden zou hebben bedekt met paling en octopus”.

Na de nodige fotosessies met meer dan 700 mensen, 30.000 fotobeelden en de drukst bezochte 
tentoonstelling in kunstruimte deWillem3 met meer dan 3.500 mensen zou voor menig kunstenaar gepaste 
rust volgen om nieuwe energie op te doen. Maar Remco van den Bosch duikt liever in de volgende uitdaging. 
Als een manager van een creatieve fabriek, maar eveneens als kundig fotograaf weet hij een grote groep van 
deskundige visagisten, decorbouwers en andere adviseurs enthousiast te maken.  
 
Voor van den Bosch ligt hier de link naar zijn inspirator Andy Warhol die in een van zijn bekende uitspraken 
zei:  ‘In the future everyone will be famous for 15 minutes’. Vanuit die visie volgde hij twee maanden een 
aantal jongeren die in een crisisopvanghuis woonden en fotografeerde hen zoals ze zelf graag gezien wilden 
worden. De op groot formaat afgedrukte foto’s waren een weerspiegeling van hun toekomstideaal en tilden 
hen uit boven hun dagelijkse bestaan.  Maar het gaat Remco om meer ,,De schoonheid en kracht in iemand 
zoeken en die zichtbaar maken via het medium fotografie. Ik vind het een uitdaging om mensen hun eigen 
idolen te doen overstijgen. 

Dat raakt aan een spanningsveld in mijn werk. Beroemdheid is vaak buitenkant, leegte. Het project appelleert 
aan beroemdheid, maar zet mensen juist sterker neer dan ze denken dat ze zijn. Mensen die zichzelf op de 
foto’s terugzien ervaren dat hun identiteit is versterkt. Je richt je meer op jezelf in plaats van op de 
beroemdheid van een ander. De beelden die ik maak zijn ook een vorm van kritische beschouwing op 
schoonheididealen en andere daar aan verwante uitingen die de media dagelijks voorschotelen.  Normen en 
waarden krijg je tegenwoordig mee door de uitspattingen van de bekenden der aarde op de voet te volgen en 
jezelf hier mee te identificeren. 
Dit alles kan tot nul gereduceerd worden.  
Wat betekenen deze uitingen in de media nog als je zelf ook tot icoon verheven kan worden. 
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