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Rottende kunst
'Hirst

Tijdens het afgelopen najaar heeft de Londense

dan ook uitgebreid over bericht. Ik citeer:

Tate Gallery een spraakmakende expositie geor-

pleegt haaien, schapen en koeien in een formalde-

ganiseerd. Geen beelden, geen schilderijen, geen

hyde-bad aan het publiek te tonen. Hij begon

installaties, zelfs geen performance. Neen, men

met hele exemplaren, maar schakelde al snel

steldeeen doorgesneden rund tentoon, keurig

over op het betere coupeerwerk. (...) D"

geconser-veerd in een enorme glazen bak gelrrld

kunstenaar wil het publiek - althans wie daar

met formaline. De zorg""'uldig gemaakte sagittale

gevoelig voor is - laten proeven van de angstaan-

doorsnede (zeg maar op het s;,'rnrnetrie-vlak van

jagende tegenstelling tussen dood e.t leven.'

het lichaam, door neuspunt en navel) gaf een

Ik neem aan dat dat publiek geheel moet bestaan

wonderlijk beeld te zien. De ribbels van het

uit mensen die nog nooit van hun leven een

verhemelte, de hersenen, de doornuitsteeksels

bezoetrrhebben gebracht aan het nabije Natural

van de rug'wervels en de vetlaag op het borst-

History Museum. Anders waren ze wel gewend

gedeelte, daar waar de doorregen braadlappen

aan die angstaanjagende tegenstelling. Bij ons in

vandaan komen, alles was zichtbaar als betrof

het Natuurmuseum

het een illustratie uit het boek'Anatomie

onze bezoekers de stuipen op het lijfte jagen

van het

rund voor leerlingen van de slagersvakschool'.

trachten wij ook dagelijks

met de tentoongestelde vogels, vissen en
vlinders. Gelukkig gaat men in de kunstwereld

ZeIf zou ik zoiets een natuurhistorisch
noemen, maar in werkelijkheid

object

is hier sprake

nog een stapje verder. Ik citeer nogmaals het
'In
Rotterdams Dagblad:
een begeleidende

van een voortbrengsel van de kunstenaar

video bereidt hij (= Damien Hirst) de wereld al

Damien Hirst. Het Rotterdams Dagblad heeft

voor op zijn volgende stunt: het kadaver van een

er op de cultuurpagina

koe, nu niet in formaldehvde, maar in natuurliike

van 18 november 1995

door
Jelle W.E Reumer
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staat van ontbinding, zodat het kunstwerk
voortdurend

(sicl)

van aanzien verandert. Een afzuig-

van etteliike maden die intussen ook waren
doodgegaan. De grote glazen kist waar Kazan in

installatie moet voorkomen dat de stank in

lag te ontbinden was via een doorzichtig plastic

expositieruimtes doordringt, waardoor, zegt

slangetje en een gaatje in het raam verbonden

Hirst, een extra vervreemdend effect wordt

met de buitenwereld.

verkregen.'

meest kwalijke dampen ontsnappen. Niettemin

Daardoor konden de

was de ruimte berwangerd met de wee-zoete
Kunst dus. Maar niet origineell Want reeds

geur van rottend zoogdiervlees.

afgelopen augustus toog ik naar de tentoonstelling Triple X'95, in de Amsterdamse
Westergasfabriek.

In het bijzonder werd mijn

'Wanneer

je kunst definieert als een cultuur-

uiting die tot doel heeft o-

aante zetten tot na-

belangstelling geprikkeld door het gedxposeerde

denken, tot controverse en tot discussie, dan is

werk van de Nederlandse kunstenaar
'Death
Martin uit den Bogaard,
equals life'.

kijken is het echter niet, behalve voor de mede-

dit inderdaad kunst. Een genoegen om naar te

Uit den Bogaard wiI, zo leerde mij de bijbeho'het
rende catalogus,
groeiproces laten zien van

werker van een natuurhistorisch

de dood terug naar de materie. Hij exposeert

maceratieruirnte in zijn eigen instituut. En die

met in staat van ontbinding verkerende vruch-

slechts twee conclusies kan trekken. Ten eerste

ten, palingen, muizen, vogels en koeieorganen.'

moet straks, na de ingebruikname van de nieuwe

Aan deze woorden was weinig teveel. In een

maceratieruimte, dit pantheon der vergankelijk-

apart expositiezaaltle (voorzien van de waar-

heid voor het publiek worden opengesteld. Al

schurving dat men de ruimte geheel op eigen

snuivend kunnen de bezoekers worden gecon-

risico betrad) waren tentoongesteld respectieve-

fronteerd met'de angstaanjagende tegenstelling

lijk een infuusstandaard

tussen leven en dood'. En ten tweede bestaat de

met een zakje rottend

bloed, een tiental glazen bakjes met rottende

museum die

wee-zoet wordt herinnerd aan de geur van de

collectie van het Natuurmuseum

uit maar liefst

varkens- en schapenkoppen, en een complete

200.000 kunstobjecten die elk op hun eigen

hond (van het merk Labrador)

wijze die tegenstelling proberen vast te houden.

die eveneens in

verregaande staat van ontbinding verkeerde.

Met zoveel kunstvoorwerpen is ons museum in

Vooral de hond was boeiend om te zien. Het

66n klap gaan behoren tot de grotere kunstmu-

kadaver dreef in een circa 10 centimeter diepe

sea. Ik betwijfel zelfs of Museum Boijmans Van

plas koffiekleurig rottingssap en was voorzien

Beuningen groter is.

Museumnreuws
De bouw: biina klaar
Met de verbouwing

R. Smit is opgevolgd en die een deel van de

van Villa Dijkzigt

en de

constructie van de vier glazen loopbruggen die
de villa met onze nieuwbouw

portefeuille van Van den Muijsenberg

daarbij

heeft overgenomen.)

verbinden, gaat

het nu snel. Als ook de zwaarwegende laatste

Er wordt nu nog volop gehakt en gebroken,

loodjes volgens plan klaar zijn, wordt ons nieuwe

vooral aan de nieuwe ingangspartij van de villa,

museum begin mei door de aannemer opgeleverd.

en in de kelders. Nadat de kelders zijn uitgegra-

Inmiddels is er al weer ruim twee jaar gebouwd,

ven teneinde extra depotruimte te credren

nadat op 28 februari 1994 de eerste handeling

kwam men tot de conclusie dat de oude Villa

werd verricht door wethouder Van den

Dijkzigt geheel niet gefundeerd was. Altijd had-

Muijsenberg.

(Overigens valt het museum sinds

den we gedacht dat er houten palen onder het

afgelopen week onder een andere wethouder,

gebouw hadden gezeter., maar dat bleek niet het

J. van der Tak, die de vertrokken

geval. Dit verklaart ook de enorme scheefstand

wethouder

