We spoelen de tijd versneld door en nemen een kijkje in de
toekomst. Hoe ziet de wereld er over 100 jaar uit? Zijn we
trots op die wereld en willen we ons in die wereld begeven?
Het is interessant om je af te vragen wat er in de geschiedenisboeken van 2120 over 2020 en 2021 staat geschreven.
Hoe kijken ze dan terug naar de tijd waarin wij nu leven?
Stel jezelf eens de vraag: hoe heeft ons leven van nu impact
op de toekomst?
Door Covid-19 is de samenleving veranderd. We hebben
letterlijk afstand van elkaar genomen. De stad die zo levendig
was, is nu stil en verlaten. Wat doet deze afstand met mensen
en de manier waarop we naar het leven kijken? Wat doet isolatie met een samenleving? Kunnen we een stad nog wel een
stad noemen zonder sociale interactie, zonder winkels, restaurants en cultuur?
Wat nemen we van onze Covid-19 ervaring mee de toekomst in? Beseffen we, nu iedereen massaal naar buiten gaat,
eindelijk hoe belangrijk de natuur is en hoe we haar behandelen? Begrijpen we dat wij door onze manier van leven hebben
gezorgd voor de pandemie en de aftakeling van de natuur?
Op dit moment denken we vooral aan wanneer de pandemie stopt en het leven weer ‘normaal’ wordt. We doen aan
kortetermijndenken. Maar wat betekent dit alles voor ons leven en dat van onze kinderen en kleinkinderen? Het is tijd
voor langetermijndenken. Het is tijd om ons te realiseren dat
het nooit meer ‘normaal’ zal worden, want er is nooit een
‘normaal’ geweest. Het enige dat we kunnen doen is nadenken en handelen. Hoe we de wereld toekomstwaardig kunnen
maken en een goede leefwereld kunnen creëren voor onze
kinderen en kleinkinderen.
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In de expositie ‘Fast Forward. Dordrecht over 100 jaar’ hebben
elf kunstenaars nagedacht over de toekomst en laten hun visie
op de toekomst zien. Het idee voor ‘Fast Forward’ ontstond
door de Mijlpaal ‘Dordrecht 800 jaar stadsrechten’. Dordrecht
viert dat ze 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. Een bijzondere reden om niet alleen terug, maar juist ook vooruit te kijken.
Want hoe ziet Dordrecht eruit in de toekomst?
Eén van de inspiratiebronnen voor het project is ‘New Babylon’ van kunstenaar Constant Nieuwenhuys (1920-2005).
New Babylon was een zoektocht naar de nieuwe stad en
een nieuwe wereld. Een visie op een wereldwijd netwerk van
verbonden steden, een collectief land dat wordt bevolkt door
de Homo Ludens – de spelende mens – en waar het werk is
geautomatiseerd. New Babylon werd gevormd van 1959 tot
1974 en bestaat uit maquettes, schilderijen, tekeningen, plattegronden, grafiek, teksten en lezingen. Het is een ontwerp
voor een nieuwe cultuur, met nieuwe ideeën van leven in een
andere vorm. Constant deed de uitspraak: ‘Een andere manier
van steden bouwen zorgt voor een andere manier van leven’.
Dit zette ons, Jelle Korevaar, projectleider, en ik, aan het
denken. Hoe kunnen we een expositie maken die ons een
glimp van de toekomst toont en de bezoeker laat nadenken
over ons handelen als mens, ons leven en de stad waarin we
wonen. We vonden elf kunstenaars die hieraan elk een invulling hebben gegeven op het gebied van planologie, sociologie,
ecologie, technologie en architectuur.
Dankzij 800 jaar Stad, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen
Stichting hebben we ‘Fast Forward. Dordrecht over 100 jaar’
kunnen waarmaken. Onze dank is groot.
Evertine van Alphen
curator en programma coördinator pictura, februari 2021

HET WEEFSEL VAN DE STAD
		

Ina Boiten

‘De stad is een organisch weefsel, dat moet kunnen krimpen,
groeien en van kleur verschieten’
Michelle Provoost

De stad. Wat is de stad? De oorsprong van het woord stad is stede. Vanuit de betekenis
‘het staan, plaats waar men staat’ ontwikkelde zich in de Middeleeuwen die van ‘stad’,
dat gebruikt werd voor ‘bebouwd stuk land’. Het Oudgriekse woord voor stad ‘polis’
heeft een ruimere betekenis. Naast territoriale bepaaldheid van de stad en haar omgeving ook: religieuze en politieke eenheid. Kortom, de leefruimte van een groep mensen
die met elkaar verbonden zijn door hun afkomst, geloof en politieke overtuigingen.
Dat is nu anders. De stad dat zijn de gebouwen, de pleinen, de parken, maar vooral
de grote diversiteit aan mensen die in deze ruimtes wonen, werken en leven. Het echte
stadsgevoel is te vinden in de stedelijke publieke ruimte waar mensen elkaar op een
vrijblijvende manier kunnen ontmoeten.
Henk Visch omschreef die ruimte als volgt: ‘Het is de ruimte, waar iemand iemand
anders onbelemmerd ontmoeten kan, het is de ruimte van de verbeelding ook, waar men
iedereen kan zijn en niemand. Het is de ruimte die men wereld noemt.’
Het gebruik van deze stedelijke ruimte wordt beïnvloed door tradities, geboden, omgangsvormen, maar ook door de fysieke inrichting van de stad. Laten we proberen dit
weefsel van de stad te ontrafelen.
VERSCHILLENDE LAGEN VAN DE STEDELIJKE RUIMTE
In een onderzoek uit 2000 beschreef ik de verschillende invalshoeken van waaruit wij de
stedelijke ruimte kunnen benaderen.
Ten eerste de formele stedelijke ruimte die wordt bepaald door de toegankelijkheid
van terreinen en gebouwen en door de regels die in acht genomen moeten worden. In de
vrije openbare ruimte hebben we ons te houden aan verkeersregels, maar ook aan de wetgeving inzake openbare zeden, geluids- en stankoverlast, aan gemeentelijke verordeningen en aan de algemene veiligheidsvoorschriften van de brandweer en bouw- en woningtoezicht.
Een tweede invalshoek om de ruimte in de stad te beschrijven is hoe de stad wordt gebruikt, de functionele stedelijke ruimte. De stedelijke publieke ruimte fungeert als terrein
voor collectief gebruik voor verschillende doeleinden. Naast het gebruik van de ruimte
door overheids- of particuliere organisaties voor maatschappelijke doelen – stadhuizen
met pleinen ervoor, openbaar vervoer, kerken – is er het economisch gemotiveerd gebruik.
Particuliere bedrijven in de stad, vooral winkels en horeca, dringen via hun etalages en
affiches, hun uitstallingen op straat of reclame aan de gevel door in de openbare ruimte.
Weekmarkten, braderieën, boekenmarkten en andere periodieke evenementen nemen fysiek bezit van de pleinen en straten in de stad. Ook is de openbare stad het terrein voor
manifestaties van politieke of feestelijke aard: carnavals- of Sinterklaasoptochten, avondvierdaagse, demonstraties.
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Hoe ziet de fysieke stedelijke ruimte eruit? De stad lijkt volledig bezet te zijn. In de binnenstad overheersen de winkelstraten en pleinen. In het winkelgebied, voetgangersdomein
of soms ook nog doorsneden met fiets-, tram- en autoverkeer, wordt een overdosis aan
visuele en auditieve indrukken gegenereerd. De pleinen zijn bezet met terrasjes, geparkeerde auto’s, marktkramen en worden omzoomd met indrukwekkende al of niet historische gevels. Buiten het stadscentrum liggen de nieuwbouwwijken, waar – in tegenstelling tot de binnenstad – de bewoners weinig binding hebben met hun woonomgeving.
Tussen binnenstad en buitenwijken is in bijna elke Nederlandse stad de villabuurt uit de
eerste helft van de 20e eeuw te vinden. Iedere bevoorrechte bewoner koestert hier zijn eigen domein. Tot slot is er het stedelijk groen, de parken, gecultiveerde natuurreservaten,
waar de stadsbewoner wat frisse lucht en beweging kan opdoen.
Alternatieve ruimte is ook te vinden in de digitale stad, op het internet, in het mobiele
telefoonnetwerk. Deze virtuele ruimte biedt vrije toegang en vrije meningsuiting. Regels
zijn er nauwelijks. Men is tegelijkertijd overal en nergens. Het is ook nog maar de vraag
in hoeverre deze virtuele ruimte een echte ervarings- en ontmoetingsruimte is of dat het,
in de terminologie van de antropoloog Marc Augé, een non-place is. Non-place omschreef
hij in 1995 als een plek, waar individuen zijn verbonden op een uniforme wijze en waar
geen organisch sociaal leven mogelijk is. Augé signaleerde toen al in toenemende mate
het ontstaan van deze non-places, zoals openbare supermarkten, vliegvelden, hotels,
autowegen, maar ook de privé-plek voor het tv- of computerscherm. Volgens hem vindt
er op deze plaatsen een diepgaande verandering van het bewustzijn plaats: ‘Something
we perceive, but only in a partial and incoherent manner.’
Tenslotte dient de concrete stedelijke ruimte gecomplementeerd te worden met de
subjectieve beleving door de mens van die ruimte en alles wat er in is, de mentale ruimte.
Mentale ruimte is te omschrijven als de ruimte in de geest van de beschouwer waar indrukken worden verwerkt met behulp van het individuele arsenaal aan beelden dat daar
al aanwezig is.
MEDIAPOLIS
Mijn objectieve beschrijving van de verschillende lagen van de stedelijke ruimte behoeft
aanvulling met de visionaire analyse van Alex de Jong en Marc Schuilenburg in hun boek
uit 2006 met de veelzeggende titel ‘Mediapolis’. In ‘Mediapolis’ verkennen de auteurs
een stedelijke leefomgeving die pulseert onder invloed van populaire media. Zij zien de
geografische ruimte van de stad als een mediale infrastructuur, die zich voortdurend kan
actualiseren.
De formele ruimte transformeert van een ruimte, waarin zelfdiscipline van de burger
de norm is, naar een soort samenleving die gecontroleerd wordt van bovenaf. Cameratoezicht op toegangswegen naar de binnenstad, hoogfrequent geluid om hangjongeren
te verjagen en zelfs via een pasjessysteem toezicht op het aantal vuilniszakken dat in de
ondergrondse vuilcontainers wordt gegooid.
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Ook de functionele ruimte verandert daardoor van karakter.
In een cultuur van controle zijn de gescheiden ruimten van
de instellingen uit de disciplinaire maatschappij samengebracht in grootschalige complexen, waarin maatschappelijke
functies als winkelen, wonen, werk en onderwijs zijn gecombineerd. Binnenruimten die beschermd en geïsoleerd zijn.
De scheidslijn tussen architectuur en ordehandhaving valt
steeds meer weg.
De invloed van de medialisering is ook te merken in de
fysieke stedelijke ruimte. Goede openbare ruimte is het resultaat van de wisselwerking tussen een stedelijke ruimte en het
sociale of culturele gebruik dat inwoners en bezoekers ervan
maken. Maar het continue gebruik van mobieltjes op straat
staat de aandacht voor elkaar in de weg. En de publieke ruimte, die principieel voor iedereen toegankelijk is, lijkt bij uitstek
het terrein voor digitaal georganiseerde verzetsuitingen te
worden: stakingen, demonstraties, rellen.
De virtuele ruimte is zo langzamerhand totaal verweven
met zowel de formele, de functionele als de fysieke ruimte.
Virtualiteit is een fundamenteel element geworden in de inrichting van onze stedelijke ruimte. De stedelijke structuur is
als het ware virtueel bezet. De werkelijkheid van onze cultuur
is volledig ingebed in de media. De Spaanse socioloog Manuel
Castells noemde dit ‘real virtuality’. Daardoor zou je kunnen
concluderen dat de stad in onze mediale samenleving zowel
plaatsloos als tijdsgebonden is geworden.
Tenslotte de invloed van de medialisering op de individuele mentale ruimte. Niet alleen de stedelijke ruimte is veranderd, geleidelijk treedt er ook een verandering op in onze
ervaring van de wereld en onszelf. De oorzaak van die verandering ligt niet zozeer in de fysieke bepaaldheid van de stedelijke ruimte. Het is niet de plattegrond van gebouwen of de
ligging van pleinen en straten, het zijn de effecten van virtuele, interactieve, connectieve en multimediale processen die
onze houding en ons zelfbewustzijn beïnvloeden. Aldus De
Jong en Schuilenburg .
Deze vier op elkaar inwerkende processen doorkruisen
alle lagen van de stedelijke ruimte:
Virtualiteit. Volgens Castells wordt het territorium van een
stad niet meer alleen bepaald door de fysieke ruimte. Wanneer steden niet ingebed zijn in de virtuele space of flows

worden ze beroofd van de technologische infrastructuur die nodig is om te communiceren, innoveren, produceren, consumeren, kortom te leven in het grotere verband van
de wereld.
Multimedialiteit. Meer dan als een afgebakende territoriale eenheid kunnen we de stad
opvatten als een combinatie van verschillende media: een multimediale samenvoeging
van woord, beeld, beweging en geluid. De stad is zelf een massamedium geworden.
Connectiviteit. Een stad strekt zich niet alleen meer uit in horizontale richting (snelwegen, treinrails, buitenwijken) en in verticale richting (wolkenkrabbers, zendmasten).
Door mediale processen staan mensen uit de hele wereld in verbinding met elkaar en
gaan sociale relaties aan. Door connectiviteit ontstaat een mediaspora van publieke
plaatsen waar een samenleving wordt gevormd: ‘virtuele buurten’.
Interactiviteit. De Jong en Schuilenburg zien dat als de mogelijkheid om in de fysieke
ruimte van de stad open en gesloten systemen met elkaar te verbinden. In onze huidige
cultuur van controle is architectuur een virtuele infrastructuur geworden om de open
ruimte van de stad te differentiëren in publieke, semi-publieke en private gebieden.
Met de huidige Corona-beperkingen komen deze processen duidelijker aan het licht. In
een webinar van de Universiteit van Amsterdam op 26 mei 2020 ‘Toekomst van de Stad:
Visies op het Corona-effect’ werden de ontwikkelingen als volgt samengevat:
- kenniseconomie = interactie
- permanente connectiviteit = interactie
- vervlechten vrije tijd met werktijd + zorgtijd
- interactie = nabijheid = meer publieke ruimte & voorzieningen

cameratoezicht / foto: Ina Boiten

Luca D’Urbino / Stad van de toekomst
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Iedere generatie bouwt haar eigen steden. Nu die steden zich
verheffen van hun grondvesten, verliest het begrip stedelijkheid zijn eenduidigheid.
DORDRECHT OVER 100 JAAR ?
Het is onmogelijk om een inschatting te maken van hoe Dordrecht er dan uit zal zien en de vraag is of Dordrecht in zijn
huidige vorm over een eeuw nog zal bestaan. In de laatste
drie decennia alleen al hebben grote veranderingen plaatsgevonden in communicatie en leefstijl. Hoe zullen bijvoorbeeld de gebouwen er dan bij staan en gebruikt worden.
Veel monumentale herenhuizen in de binnenstad worden
verbouwd tot luxe appartementen. Publieke functies worden
samengevoegd in grote toegankelijke complexen als het
Energiehuis, het Leerpark en binnenkort het Huis van Stad en
Regio. Om nog maar te zwijgen over politieke en economische ontwikkelingen en de klimaatcrisis.
Gemeente Dordrecht formuleerde voor de korte termijn
onder de noemer ‘De reis naar 2030’ een zestal leidende principes met als basisvragen: Wat is ons verleden als stad, hoe
ontwikkelen wij ons tot nu toe, wat zijn de belangrijke actoren
die mede de toekomst van de stad bepalen, de strategie inhoud moeten geven en mede moeten uitvoeren? Zo wil Dordrecht groeien naar 140.000 inwoners om ook in 2030 een
vitale en aantrekkelijke stad te zijn, aldus het gemeentelijk
rapport ‘Wij maken Dordt’. Dordrecht is meer dan centrumstad van de regio, het wordt gezien als de toegangspoort van
de Randstad.
Het onderzoek dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden
in 2008 deed naar trends die de toekomst van Dordrecht zouden kunnen gaan bepalen gaat tot 2050. Een kleine greep uit
dit rapport: Blijft de stad aantrekkelijk? De stad trekt vooral
alleenstaanden met een hoge opleiding en tweeverdieners.
Het accent komt steeds meer te liggen op verdichting binnen
het verstedelijkt gebied. Ook in Dordrecht verschuift de nadruk van het beleid steeds meer van uitbreiding naar intensivering en herstructurering van bestaande gebieden in de
stad (Maasterrras, Dordrecht-West, Stadswerven). De klimaatverandering betekent meer wateroverlast voor Dordrecht. In
de 21ste eeuw zullen de waterstanden rond Dordrecht een halve meter stijgen. Dus is het noodzakelijk de afvoercapaciteit
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Knolhaven Dordrecht / 10 februari 2020 / foto: Ina Boiten

van rivierwater te vergroten. Bij nieuwbouw in buitendijks gebied dient gekeken te worden
naar mogelijkheden om hoogwaterbestendig te ontwerpen. Er zijn intussen al waterwoningen gebouwd op Stadswerven.
Dordrecht heeft als middelgrote stad een bijzondere positie: zowel dichtbij de grote
stad Rotterdam gelegen als het centrum van de Drechtstedenregio. Platform 31 beschreef
in een lijvig rapport uit april 2017 de mogelijke strategieën voor middelgrote steden. Het
hoeft niet per definitie een nadeel te zijn om in de nabijheid van een andere, grotere stad
te liggen. Dat biedt namelijk mogelijkheden om functies te ‘lenen’ van die grotere stad.
Anderzijds is de toekomst van de middelgrote stad meer dan ooit verbonden met haar
positie in de regio. Dordrecht, centrum van de Drechtsteden, heeft de aantrekkingskracht
van een vitale historische binnenstad met allerlei voorzieningen, vele consumptie- (winkels, restaurants) en belevingsmogelijkheden (cultuur, uitgaan, evenementen). Het maakt
haar aantrekkelijk, is een belangrijke plek voor ontmoeting en is bepalend voor de identiteit van de stad.
DE VISIE VAN DE KUNSTENAAR OP DE STAD
Hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Is het mogelijk daar een idee van te hebben?
In 1983 beschreven en tekenden Rudolf en Robert Das hun ‘Zicht op de toekomst, de
wereld 80 jaar verder’. Toen schreven zij al dat er in de laatste 50 jaar meer is veranderd

Rudolf en Robert Das / Heuvelbouw
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dan in de 500 jaar daarvoor. Die stroomversnelling is alleen
maar toegenomen. Maar wonderlijk genoeg lijken hun futurologische voorstellen van 38 jaar geleden bewaarheid te worden.
Dat is niet het geval met het door Constant Nieuwenhuys
geschetste utopische New Babylon (1956-1974), dat – hoewel
nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor architecten –
inmiddels door de tijd is ingehaald. Zo concludeerde Jeroen
Visschers in zijn recensie van de New Babylontentoonstelling
zomer 2016 in het Gemeentemuseum in Den Haag. Constants
New Babylon is een kritiek op het architecturale en stedenbouwkundige systeem van ordening en scheiding. Het biedt
weerstand tegen een sociaal-ruimtelijke conditie van segregatie en zet daar gelijkheid en spel tegenover. Dit socialistische
gedachtengoed is volgens Visschers voorbijgestreefd door het
geaccelereerde globale kapitalisme.
De ideeën van de gebroeders Das over de ontwikkeling
van wonen en werken in de stad zijn praktischer en gaan uit
van de grondschaarste in Nederland en de toen al begonnen
digitale revolutie, waardoor vanuit huis gewerkt kan worden.
Hun oplossing: heuvelbouw met integratie van wonen en werken. Woningen met grote tuinterrassen, die trapsgewijs boven
elkaar worden gestapeld. De ruimten onder deze heuvels kunnen worden gebruikt om allerlei voorzieningen te huisvesten,
zoals overdekte parkeerplaatsen, theaters, winkels, scholen,
sporthallen en hotels. Meerdere van deze heuvelbouwprojecten zijn verwezenlijkt.
De stad is brandpunt van het culturele leven. In de omgevingsvisie van KuiperCompagnons, een advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving, heeft kunst en cultuur
een duidelijke, zij het beperkte plaats binnen de sociale sector. Toch speelt volgens hen bij de totstandkoming van omgevingsvisies cultuur ook op een andere manier vaak een prominente rol, namelijk bij het vinden van een rode draad door
alle ontwikkelingen en belangen. En kunst en cultuur kunnen
een wezenlijke bijdrage leveren door woorden en beelden aan
te reiken die het verhaal van de plek vertellen en zo richting te
geven aan de toekomst.
Deze visie is opgenomen in een speciaal nummer van het
tijdschrift van de Boekmanstichting uit september 2019, gewijd aan het thema ‘Ruimte voor kunst en cultuur in de stad’.
Verschillende auteurs benadrukken in deze editie het belang
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van kunst en cultuur voor steden. Kunstenaars kunnen met hun artistieke onderzoek meewerken aan een toekomstige leefbare stedelijke omgeving dankzij hun specifieke kennis,
methodologie en intuïtie. Dat is nu ook te zien in ‘Fast Foward, Dordrecht over 100 jaar’,
waarin elf kunstenaars hun ideeën over een toekomstig Dordrecht gestalte geven. Inspirerend, vooral om over de huidige Coronabeperkingen heen te kijken naar een verrassende
toekomst, met voor de te verwachten problemen creatieve oplossingen.
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To Hoe ziet Dordrecht er over 100 jaar uit? Ad Koomans, Ralf
renKokke en Jolande Vermeulen kregen de opdracht om met dest
zeravraag
at de stedelijke omgeving te onderzoeken, te begrijpen,

C Ralf Kokke

ak

Vl

t

es

w

en

v
ha

en
we
av
ieu
h
N
ol
Jolande Vermeulen B
Kn

t

op zoek te gaan naar het weefsel van de stad en aan de hand
van deze aspecten een toekomstgerichte visie te ontwikkelen.
Met hun kunstwerken geven ze een kijkje in de toekomst van
Dordrecht.
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INSTALLATIE IN DE STAD
Op ‘t Hof van Nederland in Dordrecht staat de telefooncel
Me
van Yvo van der Vat. Het doel van dit tijdelijke kunstwerk
is
rw
est
om de expositie naar buiten te brengen en nieuwsgierigheid
ein
van toeschouwers op te wekken. Staande in de telefooncel
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maakt de bezoeker een tijdreis, een reis die 800 jaar geleden rk
begint en in de toekomst eindigt.
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Met onze samenwerkingspartner Stichting Verborgen Stad
willen we de stad op een andere manier weergeven en de
A Ad Koomans
geschiedenis en toekomst van Dordrecht tonen. Middels
Gravenstr. Nieuwbrug
een 3D applicatie ontstaat er van verschillende tijdsperioden
een 360° beeld van de stad. Verborgen Stad heeft de toekomstige en idealistische beelden van drie plekken in Dordrecht,
Gr
ma ote
gemaakt door de drie kunstenaars, gedigitaliseerd en in een
rkt
applicatie gezet. Wandelend door Dordrecht kan je op deze
pictura
‘hotspots’ de stad anders ervaren. DeNdigitale
toekomst in 3D
oo
is te downloaden op een mobiele telefoon:rdend
ijk
www.pictura.nl/fastforward
Stee
gov
Yvo van der Vat T
ersl Met de applicatie in bezit, ga je via het scannen van deze QR
oot codes rechtsstreeks naar de werken.

Ve
s

en

it
Bu

v
ale

av

ev

lw
Wo

ip
er
sh

ers

en

en

v
ha

13

B

AD KOOMANS
Ad Koomans (1954) kreeg zijn eerste etslessen van Cor van
Gulik in de winter van 1974/75 in Pictura. Daarna volgde hij
een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst Sint
Joost in Breda en de Jan van Eijck in Maastricht. In 1984
wordt hij gevraagd om beheerder te worden van de Grafische
Werkplaats in Pictura en dat doet hij tot op heden. Koomans
werkt al een aantal jaren aan een reeks etsen over het eiland
van Dordrecht en maakt daarnaast aquarellen van de natuur.
In 2019 was deze reeks te zien in de tentoonstelling ‘Natuurlijk’ in Pictura.
‘T VLAK
Toen ik in januari 2020 werd gevraagd om mijn idee te visualiseren over hoe ‘t Vlak’ er over honderd jaar uit zou kunnen
zien, was het eerste waaraan ik dacht: de verwachtte stijging
van het zeewaterniveau. Hoewel dit probleem niet direct hier
moet worden opgelost, kunnen we er toch mee te maken krijgen. Een oplossing is het verhogen van de kademuren, zodat
er weer een soort van stadsmuur ontstaat. Omdat de kades
van de Nieuwe Haven en de Kuipershaven op één lijn liggen,
kan op deze muur bijvoorbeeld een transportbaan worden
aangelegd voor goederen en/of personen. Zo is particulier
vervoer niet meer noodzakelijk en zelfs ongewenst, dus geen
verkeer en geen parkeerplaatsen.
De stroming van de rivieren zal veel sterker zijn. Hierdoor
is het op- en afstappunt van de waterbus verplaatst binnen
de stadsmuren. Op het ontwerp voor het 3D werk is het toegangspunt voor de waterbus open weergegeven, maar kan bij
calamiteiten worden afgesloten. Het dok van Straatman zal
dan op de kade geplaatst worden om ruimte te maken voor
de pontons van de waterbus. De bebouwing langs de havens
zal, hopelijk met een groeiend historisch besef, bewaard
blijven omdat het toeristisch en economisch aantrekkelijk is.
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RALF KOKKE

www.ralfkokke.com

Ralf Kokke (1989) wil met zijn schilderijen een zo betrouwbaar mogelijke beschrijving van zijn directe omgeving weergeven. Hij werkt met alledaagse thema’s en archetypische
onderwerpen. Hierdoor heeft zijn werk enerzijds iets herkenbaars en anderzijds iets mythisch. Hij is geïnteresseerd in
oude schildertechnieken en plant zijn dagen nauwkeurig.
Echter, de onderwerpen en afbeeldingen komen op een intuïtieve manier tot uiting als uit dromen, mythische verhalen
en bekende schilderwerken.
WOLWEVERSHAVEN
Voor mij was het een uitdaging om aan deze opdracht te werken. Normaliter bepaal ik niet van tevoren de maten en vertrek
ik vanuit een concreet beeld. De opdracht is om Dordrecht
100 jaar in de toekomst uit te beelden, met het Patriciërshuis
aan de Wolwevershaven als centraal punt. Een interessant thema, omdat de toekomst bij mij voor veel onzekerheid zorgt.
Door intuïtief te werken probeer ik te achterhalen welke
afbeeldingen mij zijn meegegeven, liefst de afbeeldingen die
niet aangeleerd zijn. Om een goed verhaal of motief te hebben heb ik iets van tegenstrijdigheid nodig in mijn werk. Als
iets veel vrolijkheid met zich meebrengt moet er ook een
vorm van kwaad aanwezig zijn om die vrolijkheid te kunnen
meten en vice versa.
De reus in deze afbeelding verwoest huizen en steden.
Dordrecht is een kleine stad tussen Rotterdam en Breda.
Misschien wordt het in de toekomst een uitdaging voor
Dordrecht om zichzelf staande te houden tussen grotere
steden. Aan de andere kant van het schilderwerk zie je het
Patriciërshuis. Dit huis symboliseert voor mij het mooie
verleden en de identiteit van deze stad. Ook de families die
deze stad onder hun hoede namen. Aan deze kant van het
schilderwerk is het rustiger en lijkt alles relatief veel veiliger.
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JOLANDE VERMEULEN

www.jolandevermeulen.nl

Jolande Vermeulen (1956) maakt collages van tape en diverse
soorten plakplastic op paneel en glas. Het moderne stadslandschap is haar onderwerp, architectuur en industriële constructies inspireren haar. Die inspiratie vindt zij vaak dicht bij huis,
aan de ‘rafelranden’ van Dordrecht, maar ook in haar eigen
interieur. Voor dit project maakte ze geen modern landschap,
maar de oude binnenstad van Dordt! Een 360° panorama van
7 x 0,8 meter, gezien vanaf de Lange ijzeren brug, gemaakt
met pastelkrijt en plakplastic op papier.

replica’s waarmee tochtjes gemaakt kunnen worden. Men kan
duiken in de ruïnes van de stad of verder de zee op. Ook dolfijnen en walvissen spotten behoort tot de mogelijkheden.
Veel van de oude gevels zijn opnieuw opgetrokken maar
alleen als façade. Andere panden hebben een functie als hotel,
restaurant of winkel. In de nieuwe Grote kerk worden rondleidingen en muziekuitvoeringen gegeven. Het oude Huis van
Gijn is er weer. Met een deel van de eigen, oude collectie en
een deel van de collectie van het Dordrechts Museum, dat
gelukkig op tijd van de vloed gered is. Bij het zoeken naar een
geschikte inpolder-locatie stuitte men op het eeuwenoude
Pictura-gebouw. Dit is zoveel mogelijk overgebracht naar zijn
nieuwe plekje. Hier zijn exposities te zien van hedendaagse
kunst. Ook een deel van filmhuis The Movies is gered zodat
de toeristen ook van deze oude attractie kunnen genieten.
De Touroperator organiseert reisjes naar Historisch Dordrecht, vaak als onderdeel van een langere cruise. Particulieren kunnen de stad bezoeken met eigen of gehuurd schip. De
schepen leggen aan buiten de wal. Met een trap of lift arriveer
je op deze droomplek!

DORDRECHT 2120
In 2020 werd al gewaarschuwd: de poolkappen en gletsjers
zullen wegsmelten als gevolg van de opwarming van de aarde.
De zeespiegel kwam vele meters hoger te liggen. Ondanks alle
inspanning, zoals verhoging van de dijken, kwam een groot
deel van Nederland onder water te liggen. Gelukkig kon de
bevolking zijn toevlucht vinden in hoger gelegen gebieden in
Europa. Maar de mooie historische stad Dordrecht was verdronken, zoals lang geleden Atlantis en iets recenter Venetië.
Totdat anno 2100, twee neven, beiden ingenieurs, een plan
ontwikkelden. Zij hadden een schilderij in de familie met een
voorstelling van de Grote Kerk van Dordrecht, badend in de
avondzon. Gezien vanuit Zwijndrecht, waar hun wortels lagen.
Dat inspireerde hen een deel van Dordrecht in te polderen
door er een grote wal omheen te leggen en leeg te pompen.
De stad was verwoest. Het zou enorm veel kosten alles weer
in oude luister te herstellen. Gelukkig vonden ze een grote
Touroperator bereid er in te investeren: Dordrecht zou een
toeristische attractie worden en zo de historische betekenis
bewaren!
Op het vaste land is de gemiddelde temperatuur in de
zomer rond de 40 graden. Daar, op dat verzonken eiland met
alleen water rondom is het veel plezieriger! Er zijn dan ook
volop terrasjes en groene parkjes. Mocht het hier nog te warm
worden, dan kan men op het wandelpad op de stadswal van
de zeebries en het uitzicht op de bootjes genieten. De stadswal is gemaakt van half transparante lamellen van de laatste
resten afvalplastic uit de oceanen. De bootjes die vroeger in
de havens van de stad lagen, liggen nu buiten de wal. Het zijn
18

YVO VAN DER VAT

www.yvovandervat.nl

Vanaf 1996 werkt Yvo van der Vat (1974), bekend als The Youman, als kunstenaar/initiator van diverse kunstacties met
als werkbasis Den Haag en Dordrecht. Hij ziet zichzelf als
een situation composer. Zijn werk bestaat uit het bouwen van
installaties, het doen van interventies in de (semi-)openbare
ruimte, het ontwikkelen en uitvoeren van performances en
het initiëren en cureren van tentoonstellingen.
Van der Vat creëert zelf werk en ontwikkelt situaties en
ruimtes waarin ontmoetingen tussen kunstenaars en bezoekers ontstaan en kunst zich op autonome en verrassende
wijze kan manifesteren. Kleine en grote kunstingrepen in de
publieke ruimte, waarbij de vrijheid van de kunstenaar in een
open confrontatie met de omgeving en bezoekers wordt gepresenteerd en onderzocht.
In zijn werk komen diverse aspecten aan de orde die
steeds actueler worden: confrontaties tussen echt en onecht
(fake) en het gebruik van reproducties. Daarbij speelt hij met
het gegeven: het normale belangrijker maken dan het is en
het bijzondere bagatelliseren.
Voor ‘Dordrecht over 100 jaar’ wil ik een tijdreis maken door
middel van een telefooncel (zoals in Dr. Who of Bill and Ted’s
excellent adventure). De telefooncel wordt het platform voor
een persoonlijke mini-expositie, die zal veranderen in de tijd.
Op weg naar Dordrecht over 100 jaar, begint de bezoeker 800
jaar geleden en reist gaandeweg naar de toekomst.
Ik heb net zoveel moeite met me te verplaatsen in het idee
te leven in Dordrecht 800 jaar geleden als in Dordrecht over
100 jaar; wat is er wel, wat is er niet, hoe worden nieuwe uitvindingen benut, wat zullen we allemaal gebruiken, hoe zien
we er zelf uit qua sieraden en kleding, …etc.
Kortom: hoe wordt alles vormgegeven, gesitueerd en uitgesproken (verwijzing naar oude dialecten of straattaal). Ik ga
hier een aantal performance momenten aan toevoegen, hoe
deze er uit gaan zien weet ik nog niet, maar ja, ik kan natuurlijk ook niet in de toekomst kijken…
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ART VAN TRIEST

www.artvantriest.nl

Art van Triest (1983) bevraagt maatschappelijke thema’s op poëtische wijze en verwerkt
dit in zijn werk op een industriële, rauwe manier. Centraal staat het universele menselijk
streven naar controle.
GRIDS
We bezweren onze fundamentele angst en onzekerheid met een ordening, een systeem.
Dit coping mechanism is een poging om vat te krijgen op de wereld om ons heen, voortkomend uit een diepe behoefte aan (de illusie van) controle. Deze neiging om de grillige
werkelijkheid in te kaderen is terug te zien op verschillende niveaus. Het is verankerd in
ons denken: we delen de wereld om ons heen op in categorieën en gebruiken rationele
constructies om verschillen te definiëren en verbanden te leggen. We gaan daarbij (tot
voor kort) ongemerkt voorbij aan factoren die we niet in de hand hebben.
In mijn beeldend onderzoek ben ik gefocust op het aantasten en/of vervormen van grids.
Ik maak machines en persen, en schep omstandigheden waarin ik het grid fysiek aantast
en de controle over het ontstaansproces van het werk zoveel mogelijk loslaat. Tegelijkertijd probeer ik mogelijk gevaar of andere onbedoelde bij-effecten van het proces tegen te
gaan. Ik streef naar verlies van de controle in een zo gecontroleerd mogelijke situatie.
Deze tegenstelling is ook zichtbaar in de maatschappij.
Grids zijn alom vertegenwoordigd in ons leven: op individueel niveau (excel-sheets,
roosters, agenda’s), op regionaal-, landelijk niveau (regels, normen, waarden, landschap,
stadsvormgeving) en mondiaal niveau (architectuur, transport, economie). Zowel visueel
als beschouwd als metafoor, heeft het grid een grote impact op ons dagelijks leven en is
een weerspiegeling van de cultuur waarin we leven. Door ze te vervormen en aan te tasten onderzoek ik de implicaties van grids en de destructie ervan in ons westerse culturele
paradigma.
WATER
Water is onvoorspelbaar, een ultieme uiting van een natuurlijk proces waarin verschillende factoren resulteren in een golfslag, kracht, stroming, zichtbare en onzichtbare effecten.
De exacte vorm van de golven is niet te voorspellen zoals ook de groei van takken aan
een boom niet te voorspellen is. De vorm van golven ontstaat procesmatig en wordt niet
gegenereerd of geproduceerd.
De mens, en de Nederlander in het bijzonder, wapent zich al eeuwen tegen de onvoorspelbare krachten die het water kan hebben. We creëren enorme bouwwerken om de zee
te controleren en wanen ons daarachter volledig zeker en veilig. In de toekomst zal water
een steeds grotere rol gaan spelen. In haar overvloedige aan- of juist afwezigheid. Aangejaagd door opwarming van de aarde komt de grote kracht van water steeds meer tot
uiting waardoor we ons op een andere manier tegenover haar zullen moeten verhouden.
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Door middel van fysieke grids die geanimeerd zijn in een golvende beweging doe ik in
de expositie een poging om met vervreemdende materialen een water-wireframe te
animeren. Dit beeld laat zich lezen als het resultaat van het ‘temmen’ van het water op
verschillende manieren, vertaald in beelden die zich bevinden tussen het figuratieve en
het abstracte.

ANNA BERENDSEN

www.annaberendsen.com

Anna Berendsen (1993) verlangt en streeft naar een betere wereld. Eén waarin planten,
dieren en mensen meer samenwerken en naast elkaar kunnen bestaan. Dit verlangen
komt voort uit een wereld die in haar fantasie bestaat. Deze wereld, die ze al van kinds
af aan koestert, bestaat uit zowel fictionele als reële elementen. Mensen, planten, dieren,
maar ook fantasiewezens zoals we die kennen uit het werk van schrijver Tolkien. De composities die Anna maakt zijn vaak op wezens uit deze boeken geïnspireerd. Via haar werk
bestaat haar fantasiewereld in de echte wereld.
Naast vorm is materiaalkeuze een bepalende factor in haar werk. Ontwerpfilosofieën
zoals Cradle to Cradle en recycling zijn zo volledig verwerkelijkt, dat het levenswijzen zijn
geworden. Er bestaan alleen maar plastics die vergankelijk zijn en al het afval composteert tot gezonde, vruchtbare grond. Gebruikte materialen zijn bio-afbreekbaar en op z’n
minst recyclebaar, terwijl de echte wereld, waarin haar werk gerealiseerd wordt, nog niet
perfect is.
Vergankelijkheid is essentieel. Ze stelt dat haar werk zich via zijn vergankelijkheid in de
echte wereld manifesteert. Het moet leven door te vergaan en uiterlijk zo van vorm veranderen, dat het onderdeel wordt van de natuur. Ze zoekt daarom meestal de natuurlijke
buitenruimte op om haar werk in te presenteren. De natuur zal haar werk naar verloop van
tijd overnemen, afbreken en tot grond laten vergaan en is dus niet alleen materiaal, maar
een collega-kunstenaar die met haar samenwerkt.
Het werk verandert niet alleen van vorm door de natuurlijke overname, maar manifesteert zich tegelijkertijd ook beter in de echte wereld. Het is zoals met een nieuw gebouwd
huis: aanvankelijk voelt het vervreemdend, als iets on-echts. Maar zodra woekerende beplanting het beeld geleidelijk overneemt, stenen verkleuren door weersinvloeden en de
tuin tot wasdom komt, zal het zijn alsof het huis er altijd heeft gestaan. Zelfs als het huis
uiteindelijk in elkaar stort en met de tijd compleet verdwijnt, zal het altijd blijven bestaan
omdat de materie zich continu evolueert en van vorm verandert, maar niet echt verdwijnt.
De natuur geeft leven aan iets dat on-echt is en maakt dat het een bestaan krijgt in de
echte wereld.
Binnen de tentoonstelling staat de toekomst van Dordrecht centraal en in het bijzonder
de toekomstige natuurlijke wereld en de toekomstige boom. Anna gebruikt hiervoor zowel
bestaande technologische ontwikkelingen als haar fantasiewereld. In deze wereld existeren bomen die lichtgevende vruchten dragen. Dit leidde tot de schepping van een exemplaar dat de grond onder zich belicht en in leven houdt met led-kweeklampen. Er ontstaat
een ecosysteem onder de boom.
Anna daagt de kijker te fantaseren en reflecteren over de toekomst van onze natuur.
Hoe het zou zijn als er een boommutatie was die van zichzelf licht geeft? Als we in plaats
van lantaarnpalen bomen te hebben die ‘s nachts onze straten verlichten? Maar ook: wat
zijn de gevolgen van zo’n boom? En voor planten en dieren die duisternis nodig hebben?
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Voor ‘Fast Forward’ is Anna een samenwerking aangegaan met Bart Bresser (Bresser
Bloemen) en zijn de led-lampen gesponsord door Parus Plantlight. Dankzij deze twee
prachtige bedrijven heeft ze de boom tot werkelijkheid kunnen maken.

MENNO HIELE

www.mennohiele.nl

Het artificiële en de natuur samenbrengen, die connectie kent positieve en negatieve
kanten. Voor het werk van Menno Hiele (1988) is dit irrelevant, dat oordeelt niet over de
connectie maar gaat puur over de samenkomst. Het werkt toont natuurlijke processen in
artificiële materialen en vice versa. Door de verbinding van die twee ontstaan er werken
die zich zowel thuis voelen in de wereld van de natuur als in de door de mens gecreëerde
omgeving. Ontwikkeld door middel van en in samenwerking met digitale technieken, 3D
modeling, motoren en sensoren, geven de sculpturen een andere kijk op de combinatie
mens en natuur. Vanuit zijn atelier in Zeist werkt hij aan deze sculpturen. Geïnspireerd
door de groene omgeving ontstaan daar sculpturen met een natuurlijke oorsprong en een
kunstmatig randje.
LEIDENDE BOMEN
Na een brainstormsessie kwam ik tot de conclusie dat er binnen mijn werkkader een
mooie manier is om een glimp van de 22e eeuw te laten zien. Mijn werk is vaak geïnspireerd op bomen. Daar ligt ook nu de focus. De bomen in de Dordtse binnenstad. Omdat
ik graag actief wil bijdragen aan hoe Dordrecht er over 100 jaar uitziet, worden er bij de
expositie kleine boompjes en zaden weggegeven die mensen thuis kunnen planten. De
oude bomen die in de stad staan laten zien hoe de nieuwe bomen erbij kunnen staan
over 100 jaar, nu ze naar aanleiding van deze expositie geplant worden.
Op het moment van schrijven werk ik aan een route door de oude binnenstad langs
bomen van ±100 jaar of ouder. Voor de tentoonstelling heb ik werk gemaakt dat is geïnspireerd op de schors van deze bomen. Een eerbetoon aan deze bejaarde reuzen.
Aan de hand van foto’s van de schors, maak ik 3D modellen op de computer. Ik gebruik de data van de schors als aanleiding voor sculptuur. Een foto van de schors wordt
omgezet naar zwartwit. De zwartwit waarde interpreteer ik in een 3D modeling programma, zwart wordt laag en wit wordt hoog. Daardoor ontstaat een reliëf dat de diepte en
algehele vorm van de schors overneemt. Met dit reliëf ga ik vervolgens aan de slag.
Ik vergroot, verklein, deel op in lagen en schaal de vormen op een manier zodanig dat
er een wandsculptuur ontstaat. De verschillende lagen worden uitgefreesd door middel
van een CNC frees, op elkaar gestapeld en afgewerkt tot een geheel. Kleuren en textuur
zijn geïnspireerd op objecten en kleuren uit de omgeving waar de desbetreffende boom
staat. Ter illustratie: staat de boom vlakbij een bakstenen muur, dan zijn die kleur en
textuur terug te vinden op het werk. Lag er veel rommel, dan reflecteert de huid van de
sculptuur de kleuren en texturen van het straatafval. De serie Omgehakte bomen van de
Carnegiedreef is een vergelijkbare serie over de schors van bomen die in Utrecht stonden.
Naast de wandsculpturen die speciaal voor deze tentoonstelling zijn ontwikkeld, toon ik
Original Function #2 – Trestles uit 2015, uit de serie Original Function. Deze serie onderzoekt en verandert mens gemaakte objecten, in dit geval schragen, in opnieuw levende
en groeiende organismen. Door schragen te stapelen ontstaat er een groeiend sculptuur.
Het idee is dat de sculptuur kan meegroeien met de ruimte waar het vertoont wordt.
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Is het plafond hoger dan in de vorige expositie-ruimte? Dan kan de sculptuur een extra
groeilaag van schragen krijgen. In de schraagconstructie zit een hydrocultuursysteem
verwerkt. Planten groeien tussen de schragen en worden van water en voeding voorzien
doordat dit wordt rondgepompt door pompen. De menselijke bezoeker is essentieel voor
dit sculptuur om te kunnen floreren. Het bevat namelijk een sensor die registreert of er
mensen bewegen rondom zijn habitat. Als de sensor geactiveerd wordt gaan de pompen
lopen en wordt het water ververst. Op die manier is de bezoeker van wezenlijk belang
vóór en onderdeel vàn het werk.

ANNEMIEKE ALBERTS

www.annemiekealberts.nl

Annemieke Alberts (1963) bouwt haar werk al schilderend op. Via dunne lagen verf zoekt
ze een weg, nog nauwelijks gestructureerd, maar wel met een bepaald plan, een beeld in
haar hoofd. Of het uiteindelijke werk daar terecht komt is nog maar de vraag. Soms schurend, vegend en schrapend verwijdert ze de delen die niet bevallen. Resten van wat daar
gestaan heeft blijven zichtbaar, als een herinnering aan het proces dat ze meemaakte.
Alberts gebruikt stevige, uitgesproken vormen om de suggestie van ruimtelijkheid te benadrukken en gelaagdheid in het schilderij te brengen. Er is ruimte voor een lichte, ironische kijk op de werkelijkheid. Absurdistische elementen zijn een bijna vanzelfsprekend
onderdeel van een wonderlijke wereld die ook waar zou kunnen zijn.
Wat zich vrij duidelijk manifesteert is dat het werk sinds 2008 over het begrip ruimte
gaat. Van bespiegelingen, waar binnen- en buitenwereld in elkaar overlopen, naar ruimtes
die doen denken aan gebouwen. Niet de architectuur zelf interesseert haar, maar de sociologische en culturele betekenis daarvan. Deze vertaalt ze in mentale ruimtes, waar ze
muren doorbreekt en vluchtroutes creëert.
Muren, plafonds en wanden lijken door het gelaagde schilderen niet de zekerheid te
bieden waar je die zou verwachten. Het kunnen zomaar nieuwe ruimtes blijken te zijn.
Die verwarring doet ook denken aan een droom van waaruit je ontwaakt en je nog met
een been in de droom en met het andere in de werkelijkheid staat.
De laatste jaren speelt de buitenruimte een grotere rol. In Framing the landscape in
galerie Roger Katwijk in Amsterdam, toonde Alberts landschappen aan de rafelranden
van de stad, waar de mens overal zijn sporen heeft achtergelaten.
Het werk voor ‘Fast Forward’ staat in het teken van water, de eerste associatie die bij me
opkwam, niet in de laatste plaats omdat water een grote rol speelt in en om Dordrecht.
Water past ook bij mijn manier van werken; het beweeglijke, het spiegelende, de diepere
lagen en het onvoorspelbare.
Klimaatverandering is een gegeven dat bij velen van ons op de agenda staat en als
gevolg daarvan de stijging van de zeespiegel. Bij het beeld dat me voor ogen stond was
dat een duidelijk thema. Ik maakte een opzet waarbij Dordrecht vanuit vogelvluchtperspectief te zien was.
Toen kwam de Coronacrisis en lag het werkproces mede door externe oorzaken stil.
Maar het ontbrak me ook aan inspiratie, eerlijk gezegd. Toch heeft dit uiteindelijk een
stempel gedrukt op het werk. Van de herkenbaarheid van de stad is nauwelijks iets over
gebleven. Het gaat nog maar over één ding: de onbeholpen pogingen van de mens om
controle te houden over de consequenties van (grote) gebeurtenissen. Hoe hij vast wil
houden aan de zekerheden, ook als die slecht voor hem zijn. De wil om oplossingen te
vinden. Hoe onzeker de toekomst eruit ziet. Eerlijk gezegd overheerst de twijfel.
Ik heb geprobeerd dit te vertalen in drie grote werken, waarvan bij twee het water centraal staat. Het andere werk, U.S.O., gaat over de stilte voor of na een gebeurtenis. In het
drieluik Facades is ook een verlatenheid te zien, een gebouw dat nieuwe mogelijkheden in
zich draagt of met afbreuk bedreigd wordt.
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MANUELA PORCEDDU

www.manuelaporceddu.nl

Manuela Porceddu (1977) studeerde aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam.
Sindsdien is ze werkzaam als grafisch ontwerper en kunstenaar en woont en werkt ze in
Dordrecht.
Haar werk draait om het ontrafelen van bestaande verbindingen, lagen en patronen,
vaak binnen de sociaal maatschappelijke context. Ze beschouwt communicatie als experiment en kunst als verzet tegen de onderdrukking van (des)informatie. Haar fascinaties
(communicatie)ruis, mythes, legendes en sociale fictie vormen de voedingsbodem voor
het maken van nieuw werk.
Haar persoonlijke missie is om hedendaagse kunst meer zichtbaar en geaccepteerd
te maken, daarom organiseert ze regelmatig evenementen en artist talks. In 2019 heeft
ze dolly opgericht. Dolly ontwerpt en faciliteert ontmoetingen, projecten en tentoonstellingen tussen kunst en samenleving.
NU IS DE TOEKOMST
De fotoserie die ik maakte voor deze tentoonstelling gaat over het nu – en het leven dat
aan het gebeuren is. Het nu is, wat mij betreft, de enige plek waar we zouden moeten zijn.
Het bevindt zich namelijk precies op het juiste moment, want verleden en toekomst zijn
slechts herinneringen of projecties en daardoor subjectief. Ik geloof dat de toekomst ingebakken of voorgeprogrammeerd zit in het nu. Daarbij is de manier waarop wij onszelf
in het nu manifesteren een goede graadmeter bij de voorspelling van de toekomst.
TIJD EN TOEVAL
Op zoek naar het nu brengt mij op straat. Op onopvallende en niet geregisseerde manier
fotografeer ik momenten, zoekend naar het stollingsmoment; daar waar de normale tijdsstroom de mogelijkheid openlaat voor bevriezing, zonder dat het onmiddellijk wordt ingehaald door een ander moment.
WERKELIJKHEID VS. FICTIE
‘Photographs are a way of imprisoning reality… One can’t possess reality, one can possess
images – one can’t possess the present but one can possess the past.’ ―
Susan Sontag, On Photography
Het uiteindelijke werk in de tentoonstelling moet een monumentaal tijdsdocument worden waarin verleden, heden en toekomst ingekapseld zijn. Daarbij houd ik rekening met
de vluchtigheid en houdbaarheid van de serie. Gemaakt in november 2020, behoren de
foto’s al tot het verleden. Toch is de subtiele en gevoelsmatige beschrijving van de toekomst erin voelbaar.
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DANIEL ARTHUUS

www.danielarthuus.com

Wat maakt een mens nu echt mens? Is het de mogelijkheid om empathie te voelen of is
het onze vrije wil? Of zijn beide irrelevant? Definitieve antwoorden op deze vragen heeft
Daniel Arthuus (1996) niet, wel heeft hij alternatieve antwoorden op onze kijk naar onszelf. Hiermee probeert hij u te verleiden om anders naar de mensheid te kijken.
Arthuus doet onderzoek naar de primitieve groepsidentiteit van de mens. Hiervoor
laat hij zich inspireren door wetenschap en filosofie. Ondanks zijn interesse in deze onderwerpen, manifesteert zijn werk zich eerder in een fictieve realiteit. Hiervoor werkt hij
vooral met fototechnieken, grafische druktechnieken en installaties. Maar Arthuus speelt
ook steeds meer met andere media om zijn concepten anders vorm te kunnen geven.
Het werk dat ik voor deze expositie gemaakt heb is de Homo Corrigo, een installatie van
een foto die de nieuwe mens moet voorstellen. Een gecorrigeerde Homo Sapiens die
niet onder zijn eigen idealen ten onder gaat, maar juist kracht vindt in de dingen die wij
vandaag de dag afkeuren. De verbeelding van de Homo Corrigo is in een kapel-achtige
situatie gepresenteerd als de nieuwe entiteit van de toekomst. In deze kapel wordt u
uitgenodigd te reflecteren over dat wat u bent en dat wat u zou willen worden. Bent u een
product van uw verleden of kunt u uzelf vormen?
De Homo Corrigo is het eerste werk wat zich te koop zal aanbieden onder mijn zelf
ontwikkelde Decent-Art concept. Met dit concept wordt mijn werk niet aan een individu
aangeboden maar zal een community eigenaarschap delen over individuele werken. Dit
concept, wat de decentralisatie van kunst mogelijk maakt, zal in Dordrecht zijn debuut
hebben. Wilt u ook deel worden van de community van de Homo Corrigo en mede-eigenaar worden tot het einde der tijden? Contacteer mij via: www.danielarthuus.com

Core (Homo Corrigo) is de gecorrigeerde opvolger van de Homo Sapiens. De Homo Corrigo deelt met zijn voorganger een aantal biologische lichamelijke kenmerken zoals de
rechtopstaande houding en zijn tweevoetige voortbeweging. Anders dan bij zijn voorganger zien we de afwezigheid van de fijne handvaardigheid en het gebruik van werktuigen.
Deze twee eigenschappen zijn namelijk rondom 2055 uitbesteed aan ai’s en robots. De
communicatie heeft ook een complexere vorm aangenomen dan bij alle voorheen bekende diersoorten.
Anatomische aanpassingen:
In het begin van de 21e eeuw ontwikkelde de mens een kunstmatig groeihormoon dat in
staat bleek specifieke weefsels te laten groeien. Afhankelijk van het moment in de ontwikkeling van het embryo wanneer dit middel werd toegediend, kon men bepaalde eigenschappen van de baby verbeteren (Genetic enhancement). Toen het hormoon op de
vrije markt kwam, besloten veel jonge ouders dit te gaan gebruiken om de intellectuele
functies van hun kind uit te breiden. De anatomische verandering is vooral te zien in de
semi-transparante huid van Cores. Maar de grootste veranderingen vonden onderhuids
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plaats in de zenuwen en hersenen. De hersenen decentraliseerden zich via de zenuwen en
vormden clusters in andere lichaamsdelen. Hierdoor namen de intellectuele capaciteiten
enorm toe en veranderde de manier van denken en leren. Een ander dier waar de hersenen zich ook verspreid hebben over verschillende ledematen is de Octopus (Octopoda).
Communicatie aanpassingen:
Bij de geboorte van veel Cores besloten de ouders op jonge leeftijd het kinder-implantaat
van Neuro Link te zetten om zo de leercurve van kinderen positief te beïnvloeden. Uit later onderzoek bleek dat de hersenen van de jonge kinderen zich indrukwekkend snel aanpasten aan het implantaat en het al snel benaderen als een nieuw spraakorgaan. Behalve
een aanzienlijke vertraging in verbale informatie overdracht werd de communicatie tussen implantaat houders 100 maal sneller en 45% efficiënter dan verbale communicatie
bij mensen. De achtergestelde mensen demoniseerde deze nieuwe techniek (door hen
‘telepathie’ genoemd) en protesteerde hier massaal tegen in de jaren 60.
Samenleving:
Cores onderscheiden zich van hun voorouders op verschillende manieren, maar de belangrijkste is toch wel de vrije wil. Hoewel veel mensen zeiden dat Cores deze niet hebben, manifesteert de vrije wil van Cores zich vooral in het belang van het collectief. Heel
anders dan het ego wat voor de mens centraal stond in het denken en handelen. Deze
drastische verandering stelt echter niet de zelfstandigheid van een Core ter discussie
maar vraagt juist om een hoog reflectief-vermogen in de naam van het voortbestaan van
de diersoort. Hierdoor werd de ethiek, politiek, levensfilosofie en het behoud van nonessentiële ecosystemen op de schop gedaan door Cores. Dit echter in de wetenschap dat
tot op heden Cores afhankelijk zijn van deze planeet en zich niet totaal kunnen overgeven aan interplanetaire bewegingen.

Core
Fossiel voorkomen:
Antropoceen[1] – heden

Taxonomische indeling
Rijk:
Stam:
Klasse:
Orde:
Infraorde:
Familie:
Geslacht:

Animalia (Dieren)
Chordata (Chordadieren)
Mammalia (Zoogdieren)
Primates (Primaten)
Simiiformes (Apen)
Hominidae
Homo
Soort

Figuur van een Core met uitlopers van de
hersenen, detail uit archief Daniel Arthuus

Homo Corrigo
Daniel Arthuus, 2020

LÉON VAN KUIJK

www.leonvankuijk.com

Léon van Kuijk (1956) heeft een fascinatie voor ruimte, beweging, architectuur, wetenschap, gebruiksvoorwerpen, meetinstrumenten, bijzondere voertuigen, vliegtuigen, etc.
De laatste jaren maakt hij architectuurtekeningen en maquettes van imaginaire gebouwen
en landschappen. Hij studeerde grafische, audiovisuele en monumentale vormgeving aan
de Gerrit Rietveld Academie. Deze multimediale achtergrond heeft grote invloed op het
omvangrijke oeuvre van tekeningen, schilderijen en ruimtelijke objecten dat hij sindsdien
maakt. Daarnaast maakt hij ook gebruik van digitale afbeeldingen en 3D-printtechnologie.
Kenmerkend voor zijn oeuvre is een heldere, kleurrijke en zeer persoonlijke beeldtaal.
Voor deze tentoonstelling is een ruimte ingericht met een aantal ruimtelijke en 2-dimensionale objecten. Zowel het centraal geplaatste grote werk als de serie kleine objecten
doen denken aan maquettes van gebouwen op poten die elk moment zouden kunnen
vertrekken. Het grote kunstwerk verwijst naar de lem, de maanlander die ooit de eerste
mens op de maan zette. Verder zijn er grote digitale prints te zien.
De getoonde werkstukken zijn de verbeelding van een mogelijke toekomstige werkelijkheid, bijvoorbeeld die van Dordrecht over honderd jaar. Want onze toekomst is terra
incognita, net als de maan dat ooit was voordat de mens daar arriveerde. De twee grote
digitale prints aan de wand betreffen labyrint-achtige plattegronden van mogelijke gebouwen, steden of landschappen waarin we zonder enige houvast van vertrouwde routes
of herkenningspunten onze weg nog moeten vinden.
Het werk van Van Kuijk gaat, naast zijn liefde voor architectuur, ook over zijn fascinatie
voor het menselijk superieure vermogen tot scheppen en vernietigen. Wij zijn inmiddels
zelf de God geworden die werd aanbeden en gevreesd. In deze nieuwe rol zijn we ongeevenaard in het bedenken en creëren van een onuitputtelijk scala van kunstmatige objecten. Daarmee geven we als een hedendaagse Daedalus vorm aan een geheel nieuwe
artificiële wereld die geweldige kansen lijkt te bieden en beloftes inhoudt, maar ironisch
genoeg ook, zoals het lot van Icarus laat zien, onbedoelde machinaties kunnen worden
van een mogelijke ondergang.
In die zin is de mens als nieuwe schepper dolende, maar op een andere wijze dan
de spelende mens in het ‘Nieuw Babylon’ van de door Van Kuijk bewonderde Constant
Nieuwenhuis, met wie hij de fascinatie deelt voor architectuur en maquettes. Constants
optimistische, spelende mens uit de jaren 60 heeft in het werk van Van Kuijk plaats
gemaakt voor de op drift geraakte mens in de wereld van nu.
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TIJDLOOS GEGONS

Elise ‘t Hart

De stad klinkt elke eeuw, elk jaar, elke maand en elke dag
anders. Waar eerst paard en wagen over de stenen denderde,
zoemen nu elektrische auto’s voorbij. Waar vorig jaar toeristen de straten vulden, klinkt nu de stilte. Waar gisteren zonnestralen vielen, klinkt vandaag het gekletter van de regen.
Heeft u wel eens goed geluisterd naar de stad? Ik ben
geen wetenschapper, stadsecoloog of historicus: ik luister
naar mijn omgeving met de oren van een geluidskunstenaar.
Sinds drie jaar woon ik in Dordrecht en langzaam krijgt het
geluidenpalet van deze stad vorm. Vanuit het Haagse (waar ik
vandaan kom) valt op dat er minder gekrijs klinkt van meeuwen en dat er een grotere verscheidenheid aan watergeluiden
hoorbaar is met de daarbij horende lage tonen van voorbijvarende schepen. Op vrijdag en zaterdag hoor ik de markt
met geroep in Dordtse accenten en een spelend draaiorgel.
Je hoort hier eens in de zoveel tijd de straaljagers door hun
geluidsbarrière heen schieten. In Dordrecht klinkt stiltes in
de hofjes, eens in het jaar gepuf en getoeter van stoommachines, piepjes in bruggen, treinen (gebel van de spoorbomen,
zoemende bovenleidingen, fluitende conducteur etcetera) en
het typische geluid van kinderkopjes en klinkers in de straten
(wist u: het woord klinkers is gekozen omdat de bakstenen
‘klinken’ wanneer je eroverheen beweegt). Maar, misschien
wel het meest karakteristieke geluid van de stad: de klokken
van de Grote Kerk. De klokken die al eeuwenlang door de
stad heen gonzen.
Geluiden die dagelijks om ons heen zijn, neem je al gauw
voor lief, maar zijn heel belangrijk voor hoe wij ons voelen en
hoe we ruimte ervaren. Omgevingsgeluid vertelt veel over hoe
wij leven, wat onze gebruiken zijn, maar bijvoorbeeld ook hoe
we met de wereld omgaan. Zo verdwijnt er steeds meer getjilp
van vogels in de stad en dat komt vooral door onze manier
van bouwen (en onze katten). Elke dag zijn deze veranderingen gaande. Wij mensen vullen de stad elke dag opnieuw met
onze geluiden. Geluiden van onszelf, apparaten, machines,
gebruiksvoorwerpen en hoe wij onze ruimte hebben ingericht
op gebied van onder andere water, wegen en architectuur.
We staan alleen helaas niet stil bij deze geluiden, bij de betekenis van deze geluiden, hun belang en wat ze ons vertellen..

Hoe Dordrecht 800 jaar geleden heeft geklonken, weet niemand. Geen geluidsgolf is bewaard gebleven. Wanneer we
ons willen wanen in de tijd van vroeger, doen we dat veelal
met beeld zoals dat van oude landkaarten, tekeningen, schilderijen en later met behulp van fotografie en film. Met geluid
is dat anders. We proberen ons aan de hand van de beelden
en geschreven tekst een voorstelling te maken: zo zal bijna
iedere schilder die het zicht op Dordt schilderde, de klokken
van de Grote Kerk hebben horen slaan, in welke staat hij ook
was (zowel de toren als de schilder).
Bij Huis van Gijn werken we momenteel aan een project
waarbij we huisgeluiden van begin vorige eeuw tevoorschijn
proberen te halen. Ik ben benieuwd welke geluiden ze over
100 jaar graag van nu terug zouden willen horen. Misschien
toch de stadsvogels die er toen nog wél waren, toch die auto’s
die toen nog door de straten bromden, het geluid van mensen
op terrassen en op straat, het geluid van onze sirenes, het
geluid van de kinderkopjes die vervangen zijn of zal het weer
gaan over de gonzende klokken..
ADVERTENTIE

gonzende kerkklokken, toeterende boten, rammelende
kinderkopjes, bellende spoorbomen, suizende treinen,
brommende waterbussen, fietsende fietsers, draaiend
draaiorgel, klotsend water, fluitende stadsvogels, kletterende fonteinen ...
Welke Dordtse geluiden moeten bewaard worden voor
later? Stuur ze naar elisethart@gmail.com om te laten
archiveren door het Instituut voor Huisgeluid. Zo gaat
het geluid nooit verloren!
gonzende kerkklokken, rammelende kinderkopjes, brommende
waterbussen, toeterende boten, klotsend water, bellende spoorbomen, fietsende fietsers, suizende treinen, draaiend draaiorgel,
fluitende stadsvogels, kletterende fontein, ...
Welke Dordtse geluiden moeten bewaard worden voor later?
Stuur je geluid(en) naar elisethart@gmail.com om het te laten
archiveren door het Instituut voor Huisgeluid. Zo gaat het geluid
nooit verloren!
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WAT KIES JIJ?
Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan mee willen nemen de toekomst in?
De keuzes die we nu maken bepalen mede onze toekomst.
Er zijn in Dordrecht tal van bijzondere gebouwen, bomen, landschappen, instituten etc. En dan zijn er nog de immaterïele zaken die het leven maken tot wat
het is. Wat gaat mee de toekomst in? Plak deze sticker op iets wat er over 100 jaar
nog moet zijn. Maak er een foto of omschrijving van en mail die met beweegreden
naar: info@pictura.nl

Aan deze catalogus werkten mee: Evertine van Alphen, Ina Boiten, Ad Koomans,
Ralf Kokke, Jolande Vermeulen, Yvo van der Vat, Art van Triest, Anna Berendsen,
Menno Hiele, Annemiek Alberts, Manuela Porceddu, Daniel Arthuus, Léon van Kuijk,
Elise ‘t Hart en Marleen Oud
ontwerp: niet vouwen a.u.b. / letters: Scala sans & Nobel
met dank aan:

< Daniel Arthuus / Stair II / 2021 / Pictura (foyer)
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