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Kunstfort Vijfhuizen ontvangt zes
internationale topkunstenaars. Zij tonen
in de vlakke polder kunst met vleugjes
geometrie, astronomie en sciencefiction.
Beschouw het fort als een buitenaards
ruimteschip dat neerstrijkt in Nederland.
De aliens die uitstappen weten niet wat
zij meemaken.
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Buitenaards
in de polder
Sterrenhopen van
witte steentjes
betoveren

H

et is de ambitie van
artistiek directeur Zippora Elders (1986) om het fort een
grote naam te bezorgen in de
kunstwereld. Daar passen belangrijke mondiale artiesten bij. Zij
haalt hen naar Vijfhuizen toe om
ter plekke werk te maken. De Taiwanese Yin-Ju Chen bijvoorbeeld,
zij was twee weken bezig om steentjes te leggen in het gras voor haar
fascinerende Pleiade-werk (foto).
Science fiction is hier al twee jaar
het hoofdthema. Dat blijkt een
inspirerend motto, de expositie is
overrompelend. Zippora Elders
typeert de omgeving: ,,Waar je ook
kijkt, je ziet het vlakke land. Wij
Nederlanders zijn wel gewend aan
het polderlandschap, maar voor
internationale kunstenaars is dat
fascinerend. Middenin staat dit
apocalyptische fort.’’
Evenzeer spannend is het historische verhaal van het fort, dat behoort tot de Stelling van Amsterdam. Bij vijandelijke dreiging
konden de landeigenaren het gebied binnen vier dagen onder water zetten. ,,Als dat zou zijn gebeurd was iedereen buiten de linie
aan de leeuwen overgeleverd. Zo
lang de koning en de overheid
maar veilig in de stad zaten. Het is
hartstikke wreed dat je mensen zo
buiten sluit, maar ook megalomaan. Het waren de hoogtijdagen
van de kolonisatie: het je toe-eigenen van land en omgeving.’’
,,Het was een van de allerduurste
militaire projecten in de Nederlandse geschiedenis. Er zijn 42
forten rond de hoofdstad gebouwd.
Toen het bouwen na 15 jaar gereed
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Zomers Kunstfort (Kunstfort
Vijfhuizen) met astronomische instrumenten en eigenzinnig surrealisme, Timo
Nasseri en Botond Keresztesi.
Installaties van Yin-Ju Chen,
Tamas Kaszas, Sam Keogh
en Lola Pertsowsky, tot en
met 16 september, open alle
dagen behalve donderdag,
13-17 uur, adres Fortwachter 1,
Vijfhuizen.

was, was de Eerste Wereldoorlog al
begonnen en waren er vliegtuigen
uitgevonden. Met tot gevolg dat
dit enorme verdedigingswerk nooit
in werking is gesteld, of gebruikt is
voor dat doel. En die forten bleven
maar staan. Het zijn fantastische
bouwwerken, in artistieke termen
zijn ze fictie geworden, want de
waterlinie heeft nooit gewerkt.’’
De curator van de tentoonstellingen vindt de ontstaansgeschiedenis
van de veste goed passen in een
sciencefictionroman, of -film. ,,Bij
sf voelt iedereen aan wat het betekent. Dat helpt de bezoeker de
getoonde kunst te begrijpen en te
waarderen, denk ik. Zij zien hier
verschillende manieren van het
benaderen van de realiteit. Sf is een
alternatieve manier om naar de
toekomst te kijken vanuit een
andere dimensie. Dat is wat kunstenaars ook doen.’’
,,Ik wil dat Kunstfort Vijfhuizen in
de kunstwereld een belangrijke en
signalerende positie krijgen’’, zegt
Elders, ,,en tegelijk een leuk aanbod biedt voor iedereen die hier
komt.’’ De loods buiten de fortificatie is voor de toegankelijke
kunst, het fort zelf voor het experimentele.
De Genieloods bevat werken van de
Iraans-Duitse kunstenaar Timo
Nasseri (1972). Op een grote wit
vlak liggen tientallen papieren
figuren in zwart. Alle verschillend
van vorm, en niet herleidbaar tot
een herkenbare vorm, maar wel op
een of andere manier herkenbaar
als oervormen. Het geheel doet
denken aan een mozaïek.
We zien verder mathematische
bouwsels, een prachtige houten
sculptuur van opengewerkte vierkanten, een wiel zoals je er nog
nooit één zag. Alles tot in de perfectie gemodelleerd en tegelijk
hartstikke speels.
’Uncertain Phases’ heet een con-

Sciencefiction in
Kunstfort
Vijfhuizen

Yin-Ju Chen, Reverberation of the Pleiades, 2018

structie van gestapelde stalen
plaatjes. Ga ervoor staan en merk
hoe het ding bij al je bewegingen
een andere lichtschakering uitstraalt. Op een grafisch werk plaatste hij tekens, cirkels, woorden en
formules met de bedoeling alle
woorden in alle talen te vangen.
Het wemelt van de onderlinge
verbindingen, anders dan minister
Stef Blok gelooft Nasseri wel degelijk in de verwantschap van de
volkeren.
Neem de trap naar het fort. Daar
valt nog meer te beleven. De Hongaar Botond Keresztesi is hier
bezig geweest. Dat wil zeggen,
heeft hier lucht gegeven aan zijn
klassiek geschoold schilderschap in
en zijn nostalgische hang naar
sciencefiction-beelden uit zijn
jeugd. Opeens staan we oog in oog
met Lara Croft. Het sf-personage
komt op mij tamelijk nieuwerwets
over, maar voor de kunstenaar is
Lara geschiedenis.

Lara Croft
Keresztesi speelt en worstelt (kennelijk) met de razendsnelle ontwikkelingen van de samenleving. Wat
vandaag hip is, ligt morgen voor
vuil op straat. Lara Croft staat bij
gestaltes uit de surrealistische
kunstperiode. Zelfs die voelen nog
modern aan, maar zijn toch echt
bijna een eeuw oud. Een middel-
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eeuwer kruipt vermoeid uit een
tijdmachine. Wat zal die verrekte
21e eeuw hem gaan brengen?
Verderop is een soort ruimteschip,
waarin een video ’Log Entry’ draait
van Sam Keogh. Het zijn de beelden die een astronaut zou kunnen
waarnemen als hij verbaasd rondkijkt. Je luistert mee naar een stem,
die mededelingen doet, we krijgen
de ik-figuur te horen over zijn
herinneringen aan de aarde. Het
schip heeft te lijden onder bacteriën die de muren opvreten. Een
filosoof pruttelt over een nieuwe
big bang, die het universum moet
redden.
Tja, dan verlaten we het ruimtevoertuig om te kijken naar een
volgend spektakel. De Taiwanese
Yin-Yu Chen (1977) maakte landart
van duizenden spierwitte stenen in
het gras. Het zijn zeven cirkelvormige sterrenhopen. Elke groep is
anders. Ze noemt het Reverberation of the Pleiades, resonantie van
het Zevengesternte. Beetje ingewikkeld, maar dat vinden kunstenaars leuk.
Mij doen de steentjes denken aan
de keien van Stonehenge. Ze betoveren, het is veel leuker als je fantasie ermee op de loop gaat. Tijd om
terug te keren op aarde.
Jaap Timmers
Werken van Timo Nasseri in de loods
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Lara Croft tegenover surrealistische gestalten in het fort
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