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in Murcia

tekst: jonathan turner • vertaling: ronald kraayeveld

Het voormalige postkantoor in 
Murcia, ontworpen in 1930 en niet 
meer in gebruik sinds eind jaren 
tachtig, is opgeknapt als een van de 
belangrijkste tentoonstellingsruimtes 
voor Manifesta 8. Bestemd voor 
braak, hebben de huidige eigenaren 
nu besloten om het opnieuw 
geschikt te maken voor een publieke 
functie in 2011. 

Manifesta is de enige reizende Europese biënnale voor hedendaagse kunst en behoort 
samen met de biënnale van venetië en de documenta in kassel tot de meest vooraan-
staande kunstmanifestaties van europa. dit jaar is Manifesta 8 in de regio Murcia in het 
zuiden van Spanje neergestreken. Manifesta-medewerker sinds jaren, internationaal 

criticus en curator Jonathan Turner, tevens Tableau’s correspondent in Rome, is de ge-
droomde auteur voor een beschouwing. de europese dialoog met noord-afrika.

Manifesta 8
verrassingen
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onderd dagen, twee steden, drie curatorencollectieven, 
veertien locaties, vijfenzestig parallelevenementen, hon-
derdvijftig deelnemende kunstenaars en een catalogus 
van vierhonderd pagina’s. Spectaculair, zeker voor een 
kunstevenement dat zich focust op intimiteit en zorgvul-
dig gekozen sociale thema’s. Die variëren van zaken als 
controle, taal, media-invloeden, etnische verbanden, op-
sluiting en de actuele, gespannen relaties tussen Europa 
en Noord-Afrika als het gaat om migratie, de status van 
illegale vluchtelingen en integratie. Veel verrassingen 
en ongewone locaties: militaire barakken, een voormalig 
postkantoor, een casino, een verlaten ziekenhuis en zelfs 
een gevangenis. Levensecht worden ze, de kunstwerken 
die refereren aan onderdrukking en hommages aan poli-
tieke gevangenen, als ze worden getoond in cellen waar 
tot juni dit jaar nog gevangenen verbleven.

Smeltkroes
Rotterdam beleefde in 1996 de eerste editie van Mani-
festa. Sindsdien zijn verschillende thema’s aan bod geko-
men en werden uiteenlopende tentoonstellingsvormen 
gehanteerd. Nieuw voor Manifesta 8 werd de organisatie 
achter de samenstelling, met drie internationale teams 
van curatoren, afkomstig uit Egypte, de VS, Italië, Li-
banon, Engeland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en 
Slowakije.
Interessant is te zien hoe is ingespeeld op het bijzondere 
karakter van de regio Murcia als een historische smelt-
kroes, een gebied dat Europa met het noorden van Afri-
ka verbindt. Waarin bovendien katholieken, Arabieren 
en joden met of langs elkaar leefden, wat ook geldt voor 
de kunstenaars onder hen. De Spanjaard Pedro G. Ro-
mero diepte vanuit zijn uitgebreide archief documenten 
op over antiklerikale bewegingen in het gebied. Con-
ceptualist Kajsa Dahlberg komt met een vitrine met 
vierhonderd ansichtkaarten die in de vorige eeuw vanuit 
Jeruzalem naar Zweden werden verstuurd, gerangschikt 
naar de handgeschreven boodschappen op die kaarten.
Pablo Bronstein (Argentinië/UK) brengt aquarellen 
met fictieve islamitische architectuur zoals die in Europa 
zou kunnen zijn uitgevoerd. Simon Fujiwara, die afwis-
selend in Berlin en Mexico City woont en werkt, toont 
een zogenaamde stenen fallus die zou zijn ontdekt bij de 
voorbereidingen van de bouw van een fictief nieuw mu-
seum, ergens in een niet met name genoemde Arabische 
woestijn. 

H   
Celine Condorelli en Simon Fujiwara
Il n’y a plus rien (There is nothing left) van Celine Condorelli (FR), een diaserie geprojecteerd op gordijnen en gereflecteerd in spiegels over de productie van 
katoen in alexandrië aan het begin van de twintigste eeuw en het transport naar de nu gesloten katoenmolens van lancashire. in combinatie met een 
verhaal van emigratie uit Egypte. Het nep archeologisch laboratorium van Simon Fujiwara (Berlijn/Mexico Stad) compleet met foto’s en onderzoeksdata in het 
voormalig hoofdpostkantoor. Het zogenaamde onderzoek betreft een stenen fallus, die ontdekt is onder de fundamenten van een niet bij name genoemd 
museum in de Arabische woestijn.

Ryan Gander  
As loose as anything (2010), onderdeel 
van een performance van tien minuten 
van ryan gander (uk), over een he-
dendaagse choreograaf die een leraar 
klassiek ballet in mime persifleert. 

Jean-Marc Superville Sovak, Ann Veronica Janssens 
en Common Culture  
in arQua - museum voor onderwaterarcheologie - in Cartagena: It can’t last, 
no rush (detail) van Jean-Marc Superville Sovak (CZ), zongedroogde empire 
bakstenen geproduceerd in Murcia. Onderdeel van zijn conceptuele research 
naar het historische gebruik van identieke bakstenen bij de bouw van kerken, 
moskeeën en paleizen. ann veronica janssens (Be) creëerde een ruimte badend 
in natuurlijk en gekleurd licht die ze vervolgens vulde met kunstmatige mist. 
The New Eldorado in Murcia, een komische hd video van de kunstenaarsgroep 
Common Culture over de fenomenen van culturele consumptiepatronen en 
toerisme. ››
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Misschien wel het helderste voorbeeld van de artistieke 
verbanden tussen Afrika en Europa is de minitentoon-
stelling van zwart-witfoto’s van Lorraine O’Grady uit 
New York. In een serie tweeluiken confronteert zij sterke 
portretten van vrouwen uit haar familie met iconische 
beelden van antieke Egyptische beeldhouwwerken.

Nieuwe media
Veel projecten komen van kunstenaars die met televi-
sie- en radioprogramma’s, maar ook met kranten en via 
internet ‘infiltreerden’ in de locale gemeenschap. Zo is 
daar Thierry Geoffry die, uitgedost als een traditionele 
Europese ontdekkingsreiziger in Afrika, met een ca-
merateam inwoners van Murcia vraagt naar hun mos-
limvrienden. De Indonesische Nederlander Tiong Ang 
vertoont een soap onder de titel As the Academy Turns, 
waarin studenten en docenten van een fictieve kunst-
academie visies op de zin van hoger kunstonderwijs op 
de hak nemen.
Film en video zijn sterk aanwezig. Willie Doherty 
(Noord-Ierland) koos de onderkant van een snelwegvia-
duct als locatie voor zijn videofilm; een studie naar dak-
lozen, veranderende lichtinvallen en eb en vloed van de 
rivier de Segura in Murcia. In de rijkbegroeide omgeving 
van het casino van Cartagena laat Stefanos Tsivopoulos 
(Athene/Amsterdam) een film zien over het verwoeste, 
Marsachtige landschap dat de mijnindustrie heeft ach-
tergelaten.

Maar er is ook ruimte voor komedie. In een (net als een 
cel) zwartbeschilderde kamer in een voormalig postkan-
toor leeft Michael Paul Britto uit New York zich uit op 
het thema agressie. Op een dubbelscherm gaat hij ver-
baal tekeer tegen allerlei vooroordelen, maar ook te-
gen de kijker. Zijn kleurrijke taalgebruik is subliem en 
de agressie bereikt het punt dat je het weer humor of 
satire kunt noemen, zoals in een film van Quentin Ta-
rantino. Zijn film moet wat betreft satire wedijveren met 
een videoprojectie van het Engelse kunstenaarscollectief 
Common Culture. Daarin drie Spaanse jongens, haast 
gigolo’s met hun schreeuwende shirts en goedkope prui-
ken tegen de achtergrond van een discotheek, cocktails 
met een parapluutje drinkend, interessant babbelend 
over muziek, over de ‘transnationale Europese hego-

››

> Brumaria  
expanded violences, van de kunstenaars-
groep Brumaria, actief in Madrid, granada, 
londen en Californie - video’s van rellen, 
oorlog en politiegeweld worden in combi-
natie met een soundtrack van geschreeuw 
en sirenes, geprojecteerd in twee aan elkaar 
grenzende cellen in de voormalige San 
Anton gevangenis in Cartagena. Een cel 
is onderkoeld, de ander ondragelijk heet 
gemaakt.

Martin Vongrej  
Een arrangement van schil-
derijen, tekeningen, objecten 
en ramen, die samen een 
roterend zelfportret vormen 
van Martin vongrej (sk).

Wooloo
Wooloo - een kunstenaars-
netwerk uit Kopenhagen en 
new york - met het eerste niet 
visuele verblijfsprogramma 
voor kunstenaars. ‘We zien 
een probleem als er werkelijk 
een probleem is’, zegt een van 
hun blinde medewerkers in 
een korte video waarin kunst 
wordt beschreven in niet 
visuele termen.

Lorraine O’Grady 
Miscegenated Fa-
mily Album, foto-installa-
tie1980/94

››

Kunstwerken in 
cellen waar net
nog gevangenen 
verbleven. 
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Thomas Vanek, Dtephan Dillemuth en Carla Filipe  
details van drie werken in Paviljoen 2 van de voormalige wapenbarakken in Murcia:
Particip no. 11, abstracte muurcomposities van tomas vanek (CZ) van het rubber van 
enorme, gebarsten ballonnen. detail van de multimedia, gevangenisachtige installatie 
van stephan dillemuth (de), over de methodes van surveilleren. een schoen gevan-
gen in cement met water uit de Middellandse zee, als symbool voor ontwrichting en 
beklemming, in het voormalige douchelokaal, van Carla Filipe (Pt).

Nikolaus Schletteren  
de installatie Suspended, een doolhof van blinkend gekleurde rasters in het MURAM
(Regionaal Museum voor Moderne Kunst) in Cartagena van Nikolaus Schletteren (AT).

nomie’ en kunstliefhebbers uitmakend voor een stelletje 
zombies. Hun ‘kritiek’ loopt uit in pure humor.

Onconventioneel
Net zoals Manifesta ongebruikelijke locaties voor de 
exposities heeft gekozen - in gebouwen die in de toe-
komst wellicht ook als culturele centra blijven voortbe-
staan - zijn ook veel deelnemende kunstenaars weinig 
traditioneel bezig. Ryan Gander (Engeland) brengt een 
haast onzichtbaar werk. Een betegelde vloer blijkt een 
waterpoeltje. Zonder het soms te weten, passeren de be-
zoekers, om vervolgens aan hun voetstappen te zien dat 
zij in het water hebben gelopen. De Tsjechische kunste-
naar Tomas Vanek blaast gigantische ballonnen op, om 
ze dan te laten knappen. Van de restanten rubber maakt 
hij abstracte composities. ‘Think round, act square’, luidt 
zijn devies.
Dertien procent van al het in Europa gedistribueerde 
fruit en groente wordt geteeld en gekweekt in de omge-
ving van Murcia. Dat bracht Metahaven uit Amsterdam 
op het idee aandacht te vragen voor de irrigatiesystemen 
die hier vele eeuwen geleden werden aangelegd door 

Arabieren die zich er hadden gevestigd. Maar niet al-
leen dat. Voor boeren in de omgeving bedacht Metaha-
ven stickers die op hun citrusvruchten geplakt worden 
voordat zij worden uitgevent in Spanje zelf of in Europa, 
geheel volgens de Europese regelgeving. Volgens de kun-
stenaars worden deze fruitlabels verzamelobjecten; heel 
wat romantischer dan de gewone barcodes. 

Zien zonder te kijken
Ongewoon voor welk kunstevenement dan ook, is de 
aandacht op Manifesta voor blindheid. Het duo Wooloo 
(Kopenhagen, New York) laat bezoekers in een totaal 
verduisterde ruimte langs een touw een circuit lopen met 
onderweg de aroma’s en geuren van de locale keukens. 
Bij een ander project neemt de kunstenaar haar blinde 
assistente mee naar een expositie waarin zij zorgvuldig 
vertelt wat er valt te zien. Vervolgens fungeert de blinde 
assistente als gids langs dezelfde tentoonstelling, maar 
nu in de verduisterde galerieruimte. Op basis van wat zij 
van de kunstenaar heeft gehoord, legt zij nu de bezoekers 
uit wat de kunstwerken voorstellen die dus niemand kan 
zien. Wooloo-kunstenaar Martin Rosegard: ‘Zo brengen 

we groepen mensen bij elkaar die normaal weinig of 
geen contact met elkaar hebben’.

Surveillance
In contrast met het thema blindheid neemt een aantal 
kunstenaars drones, radiografisch bestuurde, spionage- of 
bewakingsvliegtuigjes, onder de loep, zoals in de video 
‘Crossing Borders’ van de Noor Anders Eiebakke. Hij 
laat zien hoe iedereen zo’n vliegtuigje - op basis van een 
overal verkrijgbaar schaalmodel - kan bouwen zonder 
iets af te weten van vliegen of radiotechnologie.

Murcia staat bekend om zijn gevangenissen, vluchte-
lingenkampen en andere detentiecentra; en vandaar 
dat enkele kunstenaars opsluiting en rehabilitatie tot 
thema kozen. David Ryck (Berlijn) bedacht een expe-
riment waarbij zes veroordeelde en ingesloten jongeren 
zes gevangenen ontmoeten die lange straffen uitzitten. 
Je voelt je bijna een voyeur als je ziet en hoort hoe die 
twee groepen met elkaar omgaan.

Interactieve inspiratie
Onmisbaar, essentieel voor een succesvol evenement als 
Manifesta is dat er méér is te zien en te doen dan al-
leen het bezoeken van exposities. Een langjarig project 
is bijvoorbeeld het onderzoek naar culturele overeen-
komsten tussen postkoloniale en postcommunistische 
gemeenschappen. Ook zijn er symposia en workshops, 
bijvoorbeeld om te zien of een Pan-Afrikaanse, nomadi-
sche biënnale over hedendaagse kunst haalbaar is. Ma-
nifesta 8 vraagt ook aandacht voor kleinere, meer per-
soonlijke details. Zo hielp een aantal gevangenen met 
zowel de restauratie van de gebruikte gebouwen als het 
inrichten van tentoonstellingen.Twee van hen fungeren 
nu als gids; beiden besloten kunstgeschiedenis te gaan 
studeren…

Manifesta 8
Manifesta 8
Murcia, Cartagena en 
andere steden in de 
regio
t/m 9 januari
www.manifesta.org
in 2012 zal Manifesta 9 
georganiseerd worden 
in de regio limburg.

Focus op intimiteit 
en zorgvuldig 
gekozen sociale 
thema’s.

››


