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Het De Pont museum heropent met de collectiepresentatie Without Trace. De foto's en
video's in deze tentoonstelling tonen landschappen als stille getuigen van wat er zich
ooit afspeelde. De sporen van oorlog, kolonialisme of geweld zijn meestal verdwenen,
maar juist door het benadrukken van de stilte en leegte, overstijgen de kunstenaars
de loutere beeldregistratie. Zo geven ze het verleden via hun werk een plek in het
heden.

Gravesend, 2007, collectie De Pont

Centraal staat Steve McQueens Gravesend/Unexploded
(2007), een installatie in twee delen. Gravesend,
vertoond als een monumentale projectie, is een film
over de mijnwerkers in Congo die kostbare mineralen
delven voor elektronische apparatuur. McQueen legt
bewust niet de onderdrukking vast van deze nieuwe
vorm van  kolonialisme. Integendeel.

Hij sleurt de kijker mee in een poëtische beeldmontage die opnames van de Kongo-
rivier afwisselt met beelden van lichamelijke arbeid en de steriele omgeving van de
hightech-industrie. Via deze verleidelijke montage maakt hij de toeschouwer
medeplichtig, maar geeft hem tegelijkertijd ruimte om zijn eigen conclusies te
trekken.
Ook in de korte film Unexploded, opgenomen tijdens de oorlog in Irak, vermijdt
McQueen direct geweld. Een gebombardeerd gebouw in Basra waarvan het hart is
verdwenen terwijl de scheefgezakte gevel als een gewond karkas overeind bleef, vat
de impact van de oorlog kort en krachtig samen.
 



BELADEN LANDSCHAPPEN
Wie door de tentoonstelling loopt, ziet foto’s van indrukwekkende Canadese bossen en
de Noord-Ierse kust naast beelden van een spoorlijn in Noord-Amerika en het
kabbelende wateroppervlak van de Theems. Niet alleen als verleidelijke of intrigerende
uitzichten, maar vooral als landschappen waarin gebeurtenissen en herinneringen
verankerd liggen. Hoe je omgaat met een beladen geschiedenis en of je complexe
conflicten in beeld kan vangen, zijn de vragen die zich bij het bekijken van de werken
opdringen.

De titel van de tentoonstelling Without Trace is
ontleend aan een werk van de Noord-Ierse
kunstenaar Willie Doherty. Zijn film Remains (2013) is
zoals veel van zijn werk, gesitueerd in zijn
geboortestad Derry waar een ongemakkelijke vrede
nog regelmatig wordt verstoord door gewelddadige
incidenten die onverklaarbare overblijfselen uit het
verleden lijken te zijn.
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Zonder deze in beeld te brengen, speculeert het werk over de oorsprong van de
specifieke incidenten en eindigt met een reeks dramatische beelden van een
brandende auto die is achtergelaten in het landschap: een beeld uit een verleden tijd
dat met de kracht van een hallucinatie doorbreekt in het heden. Remains gaat ook
over het dilemma hoe je aan de volgende generatie doorgeeft wat je eigenlijk wilt
vergeten. Kijkend naar grimmige plekken in Derry, horen we het aangrijpend relaas
van een vader aan zijn zoon. Met de tegenstrijdige woorden 'You will remember, you
will forget' laat hij de kijker de worsteling met het verleden voelen.

TUSSEN DOCUMENTATIE EN VERBEELDING
De voor Without Trace geselecteerde kunstenaars nemen zelden een standpunt in. Ze
bewegen zich steeds heen en weer tussen schoonheid en de onverdraaglijke waarheid.
De kracht van hun werken ligt juist in de spanning tussen documentatie en suggestie.
Want, hoe realistisch de beelden er ook uitzien, ze balanceren bijna allemaal op de
grens van fictie. Direct bewijs ontbreekt. Ze zijn er vooral op gericht de
verbeeldingskracht van de toeschouwer te prikkelen.

Aanleiding voor deze collectiepresentatie is de tentoonstelling van Hans Broek en een
werk van de Peruaanse kunstenaar Maya Watanabe, gelijktijdig te zien in De Pont. In
The Things I Used To Do toont Broek plekken die een belangrijke rol speelden in het
Nederlandse slavernijverleden. In Watanabes film Liminal (2019) wordt letterlijk en
figuurlijk de grond afgetast in haar geboorteland dat door een recente burgeroorlog is
getraumatiseerd. Beiden nemen de locatie als uitgangspunt om een onderliggend
verhaal zichtbaar te maken. Door vanuit dit perspectief naar de collectie te kijken
ontstond Without Trace.

Voor meer informatie, foto's, interviewverzoeken of een preview: h.zeedijk@depont.nl

Controleer de website voor actuele informatie!

Openingstijden De Pont museum: 
dinsdag tm zondag: 11–17 uur
Wilhelminapark 1, Tilburg
reserveren: www.depont.nl 
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