De renovatiewerkmamheden van het Bmo
House of the Arts waren nog in volle gang
toen het museum Saslda Janssen woeg in de
zomer van 2003 een tentoonstelling te komen
maken. Het museum in he% hafi van de Tsjechische stad Brno was nog v e m van sereen en
clean, Wel veel stof, lawaai en werklui uit de
Oekrdine.
De ongebruikelijke hoeweheid troep onbnoedigde Janssen niet. Zij was we1 wat gewend,
door haar manier van werken op locatie met
niet-professionele modellen. Op de meek uiteenlopende plekken instrueert zij vanachter
de camera modelLen voor groepsportretten op.
video, foto en dia. Meestal buiten de veilige
beslotenheid van een studio. ZQ maalcte zij
geensceneerde portretten in een phtenkas,
een klaslokaal en op het D t h e platteland,
zoals in Unterbrechung Drewen (2000). Voor
dit werk fotografeerde zij negen jongeren die
in formatie 'hangen' tegen de zijwand van
een grote boerenschuur: de vemelde dorpsjeugd zonder protest tegen een houten wand
geplakt. Een hele happening voor en
gehucht waar doorgaans weinig valt t e beleven. Brommers en gettoblasters zijn dm ook
prominent in beeld.
Misschien werd Janssen juist door de onaffe,
romrnelige staat van het museum in Bmo
geinspireerd. In de resulterende tentoonstelling figureren de werklui van het museum in
e m videoinstallatie die geschoten is in en
rondom he%museum. In Smog,Smoke & Fon?~ne (2003) ineoduceert Janssen de levens van
ontheemde zwartwerkers. In eerste instantie
naar Brno gekornen om zich in het m e e t te

werken en na gedane arbeid weer op te hoepelen. Janssen draaide de rollen om en sloofde zich juist uit voor hen, door een oase te
creeren.
Het resultaat i s oprecht en met genoeg
afstand om niet in een drammerig soaaal
pamlet te venrallen. Zij zorgde voor plezierige
en veilige condi~es,waarin de rnannen konden luieren, eten en fantaseren over de toekomst. Zij legde hen in de watten en volgde
de dag in alIe rust met de camera, Een goede
deal. Met een minimum aan opgedrongen
ad3e en irtstructies had Janssen haar materiaal eerst getrakteerd op een lunch in de tuin.
Dan relaxen in een hangmat. Lekker luieren
in de baas zijn tijd. Vervolgens naar het dak
van de lokale bark om je de toekornst t e laten

yoorspellen door waarzeggers in de eigen taal.
De koning t e rijk. Yoor een dag dan we1 te
verstaan. Janssen gunt ons met deze 'sociale'
sculptuur een blik over de schutting van de
beslotenheid van de museumtuin en stelt het
functionereen van de grenzen van een kunstinstelling terloops aan de orde.
Jacquine van Elsbesg
Mieuw werk van Saskla Janswn IS te lien ars onderdeel van he1
inleraclieve kumtpmjecl Situaties in Museum de Paviljoens in
Almwe. Janssen filmde bwoners in Almere. Op basis van dit
videoportret vrneg LIJwaaneggers om een toebmstschats van
de buurl en haar b e w o n e ~Tot
. 4 jull in Muxum de Pavll]wns in
Almere. Inlormatle: w d e p a v i 4 w n s . 036-5450100.
Het Fries MuseumlBvm Leewarden rwnt tot 18april Smog.
Smoke & Fortune informatie:mvw,fr~esmuxum.nl.
De lpubllcatie Scene/Shiflen,uitgcgcwn dwrhrtimo. IS vanaf
april rerkrijgbaar: N o r meer ~nforrnarie.wvmsaskiajan5sen.nl.
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buiten de b~oscoop

: Handstand in Gent

i

Met de solotentoonstell~ngPmspecttoont

het S.M.A.K. frlm: loops, video's en fotowerken van Marijke van Warmerdam.
: Met korte fi~mioopsvanongecompliceerdegebeurtenissen
a k een handstand tegen de muur [Handstand,19921 maakte
i van Warmerdarn school; haar hypnoliserende Doucheh9951
: is lange t~jdte zien geweest op het permn van Schiphol. Een
i douchende man was daar dag en nacht onweerstaanbaar
: aanwezig, oolc vanuit de tre~ngezien. Water stmomde non: stop en eindeloos buterend over het gezicht. Voor wie deze
i figuurdie zich stil liet bespieden toch gemisl heeft een goede
: reden om naar Belgie af te reiten. Ook te zien in Pmspect
i zijn de 35rnm-film Lichte SteiEe(2000)en de premikre van de
lbrnm-loop The Fuck.
: Te zlen tot 23 me, m&In k t 5 M AK Stedelljk Museum or Aclwle Kunst in Gent.

: rloor meer lnforrnatlew s r n a k be en 0[13292211703

;

Bewegende muziek in Cinema Zuid
Cinema Zu~dis In proiongat~eop 16.17en I8 april. :
MUSICin Motionis drie dagen tang de onderstroom voor cinema, video, clips, instalhties en i
dwl's. Popubir en high-bmw broederlijk naast
:
elkaar. Op het filmprogramma staat onder meer {
The Saddest Music in the WoridI2003! van Guy
Maddin. In hetvoorprogramrna van iedere film
:
een selectievan bijzondere v~deoclips.Musicin i
Motionvindt ditmaal plaats op Wee locat~esnabij :
het Beatrixpark in Amsterdam Zu~d.In het WTCgebouw zijn de filmvertoningenop groat doek,
i
0e randpmgrarnering met onder meer installa- :
ties, videoviewingsen de dvd-bar is te bezoeken i
in de meer lntleme Nicolaas-kapel.
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