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A Crushed Image
(20 years after Srebrenica)
opening tentoonstelling

 

 

Peter Koole, United in loss, 2010-'11 (foto: Peter Hilz)

22 maart t/m 12 april 2015
opening: zaterdag 21 maart, 17 uur
locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag

In 1995 werden in Srebrenica onder de ogen van Nederlandse
militairen duizenden moslims uit een beschermende enclave
gehaald. Een groot deel van hen werd later vermoord. Dit jaar
wordt deze dramatische gebeurtenis uitgebreid herdacht.
Met de expositie A Crushed Image toont Stroom Den Haag
(hyper)realistische kunst waarin 'Srebrenica' een grote rol speelt.
Als onderwerp en als materiaal. Het evidence based minimalisme
van Jason File uit Den Haag voegt zich naast het geëngageerd
dadaïsme van de Rotterdamse schilder Peter Koole.

 

Nu te zien bij Stroom

Ângela Ferreira. Revolutionary
Traces
7 december 2014 t/m 15 maart 2015

Ondertussen: The New Fordist
Manifesto
10 januari t/m 15 maart 2015

OpZicht: Nathalie Mannaerts
2 maart t/m 20 april 2015

 

Juist nu - 20 jaar later - en juist in Den Haag - waar het Joegoslavië
Tribunaal zijn werkzaamheden afrondt en de Nederlandse regering
zetelt - exposeert Peter Koole zijn Balkan Paintings (2005-2011). Een
reeks werken waarmee hij de herinnering aan de genocide levend wil
houden. In pijnlijke en soms hysterische schilderijen belicht hij de twijfel,
waanzin en schijn van politiek, in media, bij nabestaanden en bij
zichzelf. En voedt daarmee ons ongemak, een gevoel dat wellicht beter
past bij '20 jaar Srebrenica', dan berusting.
 
In de tentoonstelling is ook nieuw werk te zien van Jason File, die zowel
kunstenaar is als aanklager bij het Joegoslavië Tribunaal. Hij verkent in
een aantal werken alternatieve manieren om inzicht te krijgen in
juridische bewijsstukken, waarbij hij materiaal dat afkomstig is van het
Joegoslavië Tribunaal soms letterlijk in zijn werk opneemt. "There is so
much more potential for the material used, than just evidence", zegt hij.

Zijn kunstenaars in staat om het monolithische beeld dat in eerste
instantie ontstaat na ingrijpende historische gebeurtenissen, te
'vergruizen'? Niet zozeer met het oog op waarheidsvinding, maar om
ons te laten voelen, om de gebeurtenis en de impact die deze heeft
gehad een plek te geven, om ons de meervoudigheid en de
meerstemmigheid van het 'Drama van Srebrenica' te laten ervaren. De
tentoonstelling A Crushed Image is daartoe een aanzet.

A Crushed Image is onderdeel van het Stroom-programma See You in
The Hague (2013-2016), een veelzijdige vertelling over de ambitie en
werkelijkheid van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en
Recht.

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de gemeente Den
Haag.

Noot voor de pers (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, of om een interview met de kunstenaars aan te vragen, kunt
u contact opnemen met Hildegard Beijersbergen-Blom, pers@stroom.nl of
hblom@stroom.nl. Tel. 070-3658985.
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