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Still uit 'Situaties7:de Sraatdiedenbuurt door SarkiaJanrren.

Alsof regisseur P.T. Anderson er
is neergestreken voor een polderversie van Magnolia. In slowmotion glijdt dc camera langs bctonmolens, net opgeleverde rijtjeshuizen, priIle gemeenteboompjes. Het mozai'ek van alledaag~
heden krijgt eengezicht inecnse
rie stills. Dc soundtrack voor de
Almeerse woonwijk Tussen de
Vaarten dartelt door de foyer van
Museum De Paviljoens. Maar belangrijker nog: hij wordt vcelvul-

dig afgedraaid in de wijk zelf, op
de stereo-installaties van de
buurtbewoners. Die kregen het
cd'tje tijdens een speciale bustour
over d e filmset, hun eigen wijk,
die ze pIots met heeI andere ogen
bekeken. Juist door die Ret museum komt naar je toe'-benadering
werkt Sftuntiex We Paviljoens
slaagt daar waar de rneeste musea
blijven steken in mission statements: het bereiken van notoire
muscummijdcrs. Het muscum-

aanbod sluit direct aan bij hun
leefomgeving. Sterker n o s die
leefomgeving is voedingsbodem,
expositieruimte en kfankbord t e
gelijkcrtijd. De vraag of dit kunst
is, is eigenlijk irrelevant. Als Simatles iets moet zijn dan wellicht
zelfonderzoek. Een spiegel voor
de stad. Artist-in-residence Saskia
Jansscn, dic in de Staatsliedenwijk filmpjes rnaakt rnct buurtbewoners, nodigde haar acteurs uit
om in het museum te repeteren.
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Joke Rabaard Iciest voor een drogere, bijna wetenschappelijke
aanpak. Zij ontrafelde de sociale
wereld van zeven scholieren en
bracht die ondet in een diagram
vol pijlcn en namen. Persoonlijker zijn de grote fotoporrrettcn
van Annaleen Louwes. Zij vroeg
stadsbewoners te denken aan een
bijzonder moment in hun leven.
Sztrrahw t/m 4jrdi in MureumDcPaviQotns, Odeonstraat 3, Rlmtre.
t/m 20 12-1711, do en vr 12-21 u.
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I Soundtrack van een.Almeerse woonwijk I
mcr omgeval1en bckcr rnclk: 'IIc
noticcs l ~ cstaring/
r
at splflcd milk
on thc floor/ running of white rivcrs'. En na icdcr coupfct volgt dic
bmwcrcnd-bmr~jdcndc punchlinc: 'Any minutc now. somcthilig
wlll happcn.'
Dc soundtrack voor dc Almccrsc
wmnwijk Tusscn dc Vwrtcn datDoOrEDO DlJKSTERRUIS
Alsof regisseur P.T. Anderson cr is tclt door dc foycr van Muscum De
nccrgcstrekcn v m r ecn p0ldC~eI- Paviljocns. Maar bclangri~kcrnog:
slc van Mqg~alia.I n slowmotion h i j wordr vcclvuld~gafgcdrmid i n
g l ~ j d tdc camcra langs bcrolin~o- de wijk zelf, op dc stcrcw~nstallaDic
Icns, net opgclwcrdc rljtjcshui- tics van dc b~~unbcwoncrs.
zcn. prillc gcmecnccboompjcs. krcgcll hcr cdVjc tijdcns ccn spcZwevend boven dit suburbanc dc- c~alcbustour ovcr dc Blrnsct, h u n
cor bczingt Vancssa Hudig a la eigcn wwh, d ~ czc plot$ rnct hccl
Almcc Mann dc lcvens acliter de andere ogcn bckckcn. Jutst door
gcvcls. Hct mozarck van allcdaagp dtc 'het museum komt naarjccoc'g
Slrrraties, dc tcnhcdcn krljgt ccn pCzIChr In ocn 5e- k n a d e r i l ~ wcrkt
wmr llct pmjcct van
ne stills. Ecn cchtpaar I n bcd - zlj too~istcll~ng
g haar collcga Ycb Wierswakkcr, 110 nog ver weg - wordt H u d ~ cn
k g c l c i d dmr de tcksc '6 o'clock/ rnadccl van u~rmnakr.
slic wakcs up/ drawn away from/ a
DC PavilJocns slaagt daar waar
dlstant drcam: Bij dc ontbijttafcl dc mccstc mnlsca blijvcn srckm i n

Tencoonstelling: Slcuarics. Tlm 4
j u l i i n Museum Dc PavlljMaS,
Odeonstraat 3,Almcrc. Wo tlm YO
12-17u, do en vr 12-Zlu. Inl:
www.dcp~viljoens.111

nchtcrgcstcldcn macramcctn voor
CCI
betcr bcstaan. Manr S~tttutro
onizctlt dieralkuil.Dcsrctkc;lrr15rickc inbrcng maakt dc tcntoollsrclling ook intcressnnt voor biiitcnst~andcrs.Dnt gcTdt zekcr v m r
Iansscns opcn filmlahmtoriom.
Door 8mmscllulo1tl rc gcbrtiikcn
rn plaars van vrdm krrjgcn dc roi~cclstukjcsdc waardc vnli Insnnt
historisch documcot. Dat word[
zclfnadrukkclijl~indicstnd.Artrrr- nog cctls vcrstcskt door dc tckstc~l
~n-rrxmknrrSnsklaJansscl~
A i c rndc dlc zc ondcr dc bccldcn hceft gczet
Staarslidcnu ~ j kAlmpjcs maaltr van wanrzcggcrs d ~ cdc rocko~iift
rnct buurtbcrkolicrs, liodigdc hanr vnltdc wijltvoorspcllcn.,,ncChuractcurs U I on1
~
I n hcr muscum tc cliillwcg is I I ~ccn gcvaarl~jkc
repctercn, Htphoppcrs, bu~kdan- srrmt liiaarzal i n dc tockomst vciscrcsxn cn slangcnbczwccrdcrs 11gcr ztjn. Hct wonlt ccn soort Las
dlc voorhacn rnct cc11 grotc boog vcgas van Almcrc."
om tlc k u n s t r c ~ ~ ~hccnliclxn.
pcl
JokcRobaard kicst voor ccndrcondcrvondcn dar dc dec~np-dIllln- gcrc, bijna wctcnschappclijkcaanpak. Zij ontrnfcldc dc soct.~lc w c
dcrhoog 15 dari gctl~chr.
Hcr gcvaar rnct d l t smrr projcc- rcld van rcvcn scholfcrcn cn brachr
tcn is dat hct rntrscum ccn soort dlcolidcr inccn d~agmmvolpijlcn
bl~umclubhuiswordr ivanr socrxtl cn Ii.ztncl>.Pcrsoonl~jkcrzijn dc Ic-

mlssion sratcinclirs: 11ct bcrcikcn
van nomirc n~uscummijdcrs.Hct
musci~rnaanbudslulr dircctaan bij
h u n lccfomgcving. S t c r k r 110g:
dic Iccfomgc~~ing
is vocdlngrbodcm, cxposltlcrulmtc CII klanlrb r d tcgclijltcrtijd. D c v r n n o
~f d ~ c
kunst is. lsclpmlijk irrclcvant.Als
srtzmttcsscts n l o c t r t j n d ~ wclticht
n
zclfondcrzrrcl~.Ecn spicgcl voor dc
stad. En Dc Pnviljocns l>l>aETzlch-

vclisgrotc fotoportrcttc~~
~ a l Anl
nalccn louwcs. Zij vrocg stndsbcwoncrs rc dcnkcn an11 ccn b~jzondcr momcllt in hull lcvcn. Clown
Frcd b l ~ k wazig
r
n m r ccn onbc- !
stclnd punt op dc grond. Hcilsol- I
daat Duvckot I ( ~ j k tbcdrukt. En 1
dhr.Vl~erhursismctzijn uitgcstrc- '
kcn gcl&?t op cn top doodgmvcr,
tot tn zljn dicpstcgcvoclcns.
Wlc LOIIWCS' foto's rict dcnkt
on$v~llckcur~g
tcrup.nnnr tict stuljc Almcrc rvnnr Ill] rlct doorliccn i5
gcrcdcn olgclopc~iom bu hct milscum tc komcn. Waar hcbbcn zich ;
dlc nlomclltcn afgcspccld wwr ,
Frcd, Duvckot cli Vlicrlluis aan
dcnkcn? waar klcvcli dlc srukjcs
microgcsch~cdcnisaan lict nlcuwbouwbcton! .Ic krijgt dc bchocftc
Dc Paviljocns iiit tc lopcn c i ill
~ dc ,
arltotcsmppcn voorccil rolldr~tjc.
Llcfst mcr In dccd-spclcrlictlicdjc ,
van I-lud~gcti Wlcrslna: 'Anv liiiR l l t C 110~~50111Ct~llll~
I\
111 I1.1~~~11.'

