G A L E R I E FLATLAND
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Artistiek ream doet bij verslag van gedenkwaardige zeereis
Door Mire& Th@scn
ij aankomst in Hongkong, als je van het
vl~egwldwegrijdt In dc r~cht~ng
van de
stad, kom je onherroepelok een billboard tegen met een reclarne voor 'Doublc Hdppiness'. Deze wrangenaam voor eensigarcttcnmerk kozen vtdeokunstenaar Owen Op.
penhe~mer,kunstschilder GeorgeKorsrniten zlln
partner en forograaf Saskia Janssen als associatreve titelvoor eenproject vmrtgekomenuit hun
samenwerkingswrhand en dat nu bQ Flatland
Galerie te lien is. In de ha1 van galene staat een
grote augurkenpot met het opschriff 'Double
I-lappiness and other luices'. De ultnodigingsh a r t is erop geplakt. Iiet is een portret van de
drie kunstenaars russen een masrieve ivand'
bloeiendehruidslu~ers,tegen de achtergrondvan
een spoorr~ils.De foto i c gemaakt donr Saskia
Janssen en is typischvoor haar werk tlat zich he
weegt op hetvreemdesnijvlakvandocumentaire
fotognfie en gefotografeerde 'sculptuur'.
Saskia Janssen heeft onlangs de aanmwd~.
glngsprifs vwr fotografie van hct h s t c r d a m s
Ponds v w r de Kunsten ontwangen. Zij heeft de
Koninklhke Akademie van Beeldende Kunsten In
Den Haag gevolgd en [weejaar aan de Rijksacademle in Amstcrdarn gesmdeerd Haar werk
wordt gekenmerkt door een schijnbare nonchalance, waarin de grenzen van het documentaire
weer lets worden opgerekrdoorde werkelijkheid
ternanipuleren Alsjegoed kykt 1shet een subtlelevorm van pensceneerde fotografic. Uitgangspunt van haar werk bl~jfteen realict!sche vonr.
stelling, in eerstc instantie vastgelegd op pol.?.
rod en zijgaat sreevast uir vandcopuatting'fotograce als dragervan ~deesn'.
In de benedenmimte van galerie Flatland
hanpt recent werk van de kunstenaars afmnderIJk. Van Janssen rwee fletse, opgeblazen pola.
roidfoto's. Op een crvan twee bananenschillen
schynbaarterlmps tegen een muurgesmeten.op
een foto frnaast staat een drumstel begrend
door een wine, welhaast rnedjtatieve, ruimte.
Tweeonzichtbare tegenpolen geluid enstilte, In
een foto byeengebrachr.
In een aangrenzende zaal hangt een tweeluik
van Janssen, get~teld:'studies voor sculpturen'.
Drie zwarte mcnsen in wittejudopakken hebkn
zlch op een wjtte mat in een gecompliceerde
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Kamasutra-achtige houdlng gewrongen Armen
enbenen zijn Inelkaarverstrengeld roteen sculp
turaal Zlchnan). Ook h ~ e r15 weer t.en soort rerloopsheid gcmnstruecrd. Verdcrop hangen computerprints van Owea Oppenhe~mervoor f 120
per stuk en minutleus geschllderde abstracte
schllder1)en van George Korsmit die ogen als
computerkunst maar by nadere beschouwing
een duidel~jkerelatlehebbenmet pop-art.
In de bovenmlen hang? de neerslag van een
reisdie de dne kunstenaars gezamenlykgemnnkt
hebkn op her contalnerscll!p Ncdloyd Asia. Zij
rnaakten een verslag In devonn van een kunstenaarsstntement ttjdens de laatste koloniale rels
d ~ het
e schip maakte nissen Hongkon~en Sjangha^, vlak voor de overdracht van de kolon~eann
Chlna Inmei 1997. Ze hebben hetschtpalsabelier
gebru~kten h a m e n thuis met v~deoopnamen,
super 8 hlm, foto's, geluldsopnamen en interviews en 18 'flessenpostbrieven' Alle drie hebben zeals camcraman gehnctioneerd, en gereglsseerd, Oppnhelmer heeft de SiFm gesneden.
e mldden houdt tusIn dre filmmontage, d ~ her
sen een docurnentalre en een gefilmd, theatraal
daghek, surst de camera door de mach~nekamers, gaat spledend door de gangpaden, repstreert de manler waarop flessenpost is gemaakt,
en staart naar de dulzelingwekkende golven vanafde gangboorden Soms is de camera-opsrelllng
In her beeldkader opgenomen, ook 21jn Intervlewsmet tleschuwe bemanningvastgelegd Met
bewegende beeld IS afgewlssetd met een dlasene
van Sask~aJanssen straatbeelden In Sjanghal,
skyscrapers aEs l~chaamsvreemdevwrwerpen afstekend tegen bcrgkammen, een surrealt\tl<che
opname van een slangenrnens enweerwrug naar
een desolate wereldhaven en dat unheimliche
van Iaad en-loskaden
Maar steed?wordt de toeschouwereen machlnekamer ingevoerd wanr bemanningsleden in
wttte overalls en op hun bulk l~ggendop staketscls boven de vloer zweven De fotosessje 1s achter elkaar geprojecteerd, zonder $at er een bepaalde selectie aan voorafglng, zoals gebrutkelljk
bd fotograRe Gewoon een moment na een moment zonls ze op de dlafilm staan Dle herhahng
wekt b ~mij
j irritatleop.
De opsrelllng rn de rnachinekamer hceft lets

van een laboratoriurnsituatie en een circusact tegelilk. Het is opnieuw zo'n gefotomfeerd en op
super 8 gehlrnd levend 'beeldhouwerk'? Janse n noemt ze 'Floating Indonesians' en laat de
rnatrozen mm of meer mevalligdeelgenoot worden van een performance. Eerder heeft ze keceur~g
Amsterdams hotelpersoneel op dergelijke standaards laten balanceren ten hehwve van haar
fotowerken.
Pracht~geopnamen van de concepruele vorm
en her ritmische patroon van een verzamellng
vale containers op het achterdek. Je haapt ze cr
we1 uit die gefotografeerde 'sculpturen'van Saskia Janssen. Haar diaserie is geprojecteerd naasr
verteaaede filmbeelden van het o~halenvan het
anker. hde gemonteerde versie ban de film komen dit soort shots temg, maar dan nlet vertraagd.Pan de wand hangt een bricfvande kapiteln aan een flessenvnend en het antwmrd
daarop.
Zo'n project doet onherroepelijk denken aan
her omvangnjke marltleme epos Fish Srory van
de Amerlkaanse beeldend kunstenaar Allen Sekula, hoewel 'Double Happlncss.. ' minder
zwaanuichtige polit~eke en kunsttheoretische
connotaties heeft. Interessanter vlnd ik her snmenwerkingsverband dat eraan ten grondslag
Iigt. In 1959 glngen de schrijver Max Dendermonde en de fotograaf Carel Blazer aan boord
van dewillem Ruis om een wereldrefs naarexotlsche oorden In woorrl en beeld vast re leggen met
her oog op M a n t e n w e ~ n voor
g de Rotterclamse
Lloyd. Bovendien maakte de vormgcvcr cn b e k verwrger Jurnann Schrofer er een filmi?ch
heeldverhaal van in de vorm mn een leporello.
Aan her elndvan de twintigsteeeuw bestaat zo'n
amstiek team uit een vlrleokunsrenaar, kunstschilder en iotograaf, het cruiseschip met toekomst 1s een wachtschip op haar laatste vaart
geworden, het promot~onelefotoboekje is vervangen door pen kunstenaarsstatement, in de
vorm van eenrnultimedia ~nstallat~e,
dat regelijk
een historisch document IS.
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