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Te zien t/m 10/4 (op afspraak)

Veel galeries voor hedendaagse 
kunst zijn altijd op zoek naar nieuw,
 nieuwer, nieuwst. Althuis Hofland
maakt nu een uitstapje naar oudere
kunstenaars. En een kunstenaar die
een paar jaar geleden is overleden, de
Italiaanse schilder Salvo. Het is een
internationaal gezelschap van kun-
stenaars, die soms op latere leeftijd
zijn ontdekt. Er  hangen prachtige
schilderijen die de toeschouwer uit-
nodigen weg te dromen naar realisti-
sche en denkbeeldige oorden.

Het werk van de deelnemende kun-
stenaars is niet zozeer gebaseerd op
concepten of ideologieën, maar op de
waarneming. De kunstwerken vallen
dan ook in de klassieke genres van 
de schilderkunst. Portret, stilleven,
landschap. Vooral die laatste catego-
rie is stevig vertegenwoordigd op de
tentoonstelling. 

Schilder Scott Kahn (1946) werkt in
Connecticut en New York. Hij werd
op latere leeftijd ontdekt op Insta-
gram, waarna zijn carrière in een
stroomversnelling kwam. Althuis
Hofland laat nu een schilderij van
hem zien van een strand aan de Zuid-
Engelse kust. Donkere wolken han-
gen als vreemde bloemkolen in de
lucht. Op het strand loopt een eenza-
me wandelaar en rechts onderin
hangt een vlieger gespannen in de
wind. De vliegeraar blijft echter bui-
ten beeld. Het beeld heeft ook iets
naïefs, het hekwerk en het strand zijn

bijvoorbeeld nauwelijks in perspec-
tief geschilderd, maar lopen als brede
stroken door het beeldvlak.

De leegte van het landschap en de
vreemde opbouw van de ruimte wek-
ken een zekere melancholie of dra-

matiek op. Dat is ook het geval bij
Abel Rodri ́guez (1944), die zijn schil-
derijen beschrijft als een ‘getuigenis
van een verdwenen landschap’.
Rodríguez groeide op in de Nonuya-
stam in het Colombiaanse regen-

woud, waarna hij met zijn familie
gedwongen werd naar Bogotá te ver-
huizen. Zijn schilderijen zijn gede-
tailleerde, maar gefantaseerde herin-
neringen aan de idylle van de flora en
fauna van het Amazone gebied. 

Salvo (1947-2015) kreeg in het begin
van de jaren zeventig enige bekend-
heid als arte-poverakunstenaar,
maar een paar jaar later ging het roer
om en legde hij zich toe op het maken
van realistische stadsgezichten en
vooral landschappen. Bij Althuis
Hofland hangt nu een schilderij uit
zijn nalatenschap, een bergland-
schap bij avond waarin de bergen,
huizen en bomen bedekt zijn met een
dikke laag sneeuw. Er is echter bijna
geen wit in het doek te vinden, de
hele compositie is opgebouwd uit
verlopende kleurvlakken. Zelfs de
wolken zweven als veelkleurige kron-
kels door de blauwpaarse lucht.
Kees Keijer
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ThE ADMirAl’S hEADAchE 
(On ThE hiSTOry Of SlAvEry)

JASpEr DE BEiJEr

Waar Flatland Gallery, Lijnbaansgracht 312-314

Te zien t/m 13/3 (op afspraak)

De Brigadier ligt op zijn brits, gekleed in koloni-
aal kostuum. Hoe hij zich voelt, is niet te peilen.
Hij heeft namelijk geen hoofd, zijn kleding is
een omhulsel van afwezigheid. Zou hij, net als
de admiraal uit de titel van Jasper de Beijers
nieuwe fotoserie, last hebben van hoofdpijn?
En wat zou de oorzaak zijn van dat ongemak?
De tropische hitte? Logistieke hoofdbrekens? 
Of wroeging over de behandeling van tot slaaf
gemaakten?

Dat laatste is onwaarschijnlijk, zeker na het
zien van Bastion. Deze foto toont een nachtelijk
landschap met vijf forten op heuvels. Het heral-
dische rood-wit van de luiken verwacht je eer-

Naar realistische en
denkbeeldige oorden

→ Scott Kahn, Changeable Weather,
2007. FOTO ALTHUIS HOFLAND

Bombastisch en relativerend tegelijk
machtsongelijkheid en -misbruik.

Dat doet hij door maquettes te bouwen,
 kostuums te naaien en maskers te maken. Het
zijn ingrediënten die hij met digitale middelen
combineert tot collages en daarna verder
inkleurt. Een monnikenwerkje dat rustig twee,
drie maanden per beeld kost.

De Beijer put uit een breed scala aan invloeden.
In zijn werk versmelten de fijne pentekeningen
van 17de-eeuwer Hercules Seghers met de
esthetiek van Leni Riefenstahl, de sepia 
nostalgie van vintage fotografie en de grafische
detaillering van computergames. Alles om 
een vorm van theatraliteit te bereiken die 
tegelijkertijd bombastisch en relativerend
werkt.

Zo laat hij VOC-schip Amsterdam, dat in het
echt ‘slechts’ zestien kanonnen had, een bom-
bardement uitoefenen met een belachelijke
batterij schiettuig. En laat hij uit een draag-
koets een officiersvrouw stappen die, net als de
brigadier, geen hoofd heeft onder haar pruik.
Daardoor kijk je nog beter naar haar omgeving:
de felgekleurde huisjes en fijne stoffen. Alles is
overduidelijk handgemaakt en kwetsbaar,
schone schijn van papier, zoals de heerschappij
van een klein clubje imperialisten over een
 grote groep ontheemden.
Edo Dijksterhuis

→ De foto Bastion toont een nachtelijk landschap met vijf forten op heuvels. 
Met onzichtbare kanonnen wordt geschoten richting zee. FOTO JASPER DE BEIJER

der bij een landgoed op de Veluwe, maar dit is
architectuur voor bezetting en verdediging.
Met onzichtbare kanonnen wordt geschoten
richting zee, waar Engelsen, Fransen en andere
Europeanen op de loer liggen die een graantje
willen meepikken van dit wingewest. De buit
ligt achter de forten in het duister: slavenhutjes
en plantages.

Jasper de Beijer maakte The Admiral’s Head -
ache na een residentie op Curaçao. Al twintig
jaar bouwt hij dit soort parallelle geschiedenis-
sen, meestal na een reis naar of verblijf op een
niet-westerse locatie. De series zijn geworteld
in de historie, maar krijgen een fictieve twist.

Dat De Beijer hiervoor fotografie gebruikt is
veelzeggend. Na de uitvinding van het medium
begin 19de eeuw – tevens de hoogtijdagen van
het kolonialisme – gold de fotografie als het
summum van objectiviteit. Met een camera
 legde je de wereld vast zoals hij was. Maar De
Beijer gebruikt hem juist om te laten zien wat 
er onder het oppervlak van die realiteit zit:

De Beijer bouwt zelf 
de maquettes,  naait 
de kostuums en maakt 
de maskers


