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Manifesta 3 in Ljubljana:
jonge kunstenaars uit
Oost- en West-Europa
fasten politieke, H a l e

grenzen af.

v

oor de derde edife Â¥mMMesta, de
Europese Biemale van hedendaagse
kunst, werd de Sloveense hoofdstad als
standplaats gekozen. Van in bet begin was
het mee de bedoeling om met Maufesta de
kunst uit Oost-Europa uit haar isolement te
halen. Niettemin w e d deze 'nomadische'
biennale in Rotterdam ('96)boven de doopvont gehouden, en vond ze voor de tweede
keer plaats in Luxemburg ('98). Niet alleen
de plek maar ook de curatoren wisselen. 2.e

behoren tot verschillende nationaliteiten,
zijn overwegend jong zoals de kunstenaars
die ze kiezen, en ze schrikken er nog niet
voor terug om scherpe standpunten in te
nemen. Om de wallen te slopen tussen de
ivoren toren van de kunst en de rest van het
wereldgebeuren, spreken de zowat zestig
kunstenaars op Manifesto 3 overwegend
duidelijke tad, vaak gebruik makend van
een medium dat zich daar beter toe leent dan
andere:video.
Er is een poging gedaan ran de kunstwerken zo dicht mogelijk op het thema van de
biennale te laten aansluiten. Boiderime syndrome - ~nergiesof~efencemag een z&tillende titel zijn, hij is pertinent en tegetijk
breed genoeg om een brandend actuele problematiek vanuit verschillendegezichtspunten uit te spitten. De term 'borderline syndrome' komt uit de psychoanalyse, wax hij
betrekking heeft op e m stoonlis in de persooniijkheid, tussen psychose en neurose in,
gekenmerkt door een gevoelige vazwakking van het ego en een versnippering van de
identiteit. Die stoomis uit rich in destructieve en agressieve neigingen en extreme opinies. De afkeer van het andere en het vreemde lean als een energy of defence tegen het
identiteitsverliesopgevat worden.
Dat bepaalde vormen van borderline
syndrome ook in een breder, maatschappelijk veld spelen, en CÂ¥Jrelevant zijn voor
een politick bewuste kunstbeoefening,
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b@t ten overvtoede in deze Manifesto,
zowel uit de essays als uit de werken. Om
vooreerst in een Europese context te kijken: na de val van de Berlijnse muur en
het einde van de Koude Oorlog, werd ook
Oost-Europa opgenomen in de wereld van
het globale kapitalisme, en nicest het van
de ene dag op de andere een extreme
afscherming inruilen tegen een niet minder radicale grenzeloosheid.
In het bijzonder in de Balkan werden
echter 'nieuwe' grenzen in het leven
geroepen. Het toenemend nationalisme
deed met name Slovenie als eerste regio
uit de Joegoslavische federale staat treden,

duidelijk met het oog op een toekomstige
integratie in de Europese Gemeenschap.
Hoe lang bet land in de wachtkamer van de
EU moet zitten, weet niemand. Feit is dat
de eerste tekenen van frustratie, het gevoel
als 'tweederangs' beschouwd te worden,
zich manifesteren.
Als een typisch borderline syndrome in
de bredere zin ten slotte wordt de situatie
ervaren van a1 wie aan de rand van 'Fort
Europa' tot de vaststelling komt dat de
grenzen in de globale wereld weliswaar
niet meer zo zichtbaar zijn als voorheen,
maar we1 degelijk nog bestaan. De Manifesta-makers kan alleszins geen negativis9 augustus2000 KNACK

me worden verweten. Hun motto Iuidt:
'Vraag niet wat Europa voor jou kan doen,
kijk wat jij voor Europa kan doen.' Een zo
innemend simplisme is veeleer zeldzaam
in de kunstwereld.
UNIVERSEEL SOCIALISTISCH

De hoofdstad Ljubljana heeft de
omvang en de rust van een provincieplaats, het modieuze raffinement van een
metropool en op marktdagen de sfeer van
een boerendorp uit lang vervlogen tijden.
In Ljubljana doorloop je in 66n oogopslag verschillende tijdperken: een stuk
Romcinse muur, middeleeuwse huisjes,
Habsburgse paleizen, Weense Jugendstil,
klassiek-moderne bouwwerken van Josef
Plecnik (1872-1957) en comrnunistische
dozen. Het vreemde is dat het elkaar allemaal goed verdraagt.
Het Manifesto 3-gebeuren is verspreid
over twee musea, een cultureel centrum en
enkele buitenlocaties. Twee van de simpelste en treffendste bijdragen zijn precies in de
open lucht, in voile stad gesitueerd. Op
Plecniks onvoorstelbaar elegante, driearrnige brug over de Ljubljanca-rivier verrast Selja Kameric uit Sarajevo de voorbijgangers vanuit de ene richting met het bordje EU Citizens, vanuit de andere daarentegen met het onsympathieke Others. Het is
dezelfde tweedeling die e k e reiziger bij
aankomst in een luchthaven onveranderlijk
met een borderline syndrome opzadelt.
De niets vermoedende wandelaar die
onder de spoorwegbrug naar het ook al
door Plecnik ingerichte Tivoli-park loopt,
wordt om de tien minuten vergast op een acapella-uitvoering van het universeel socialistische strijdlied. De Noord-Ierse Susan
Philipsz zingt de Internationale. Zo'n fragiele stem uit een enkel luidsprekertje aan
de kant, evoceert het failliete socialistische
systeem, de verbrijzelde hoop van vele

generaties revolutionakn. Of lanceert ze
een nieuw signaal van wereldsolidariteit
tussen Others en Citizens?
Over het algemeen genomen vallen de
buitenwerken echter wat mager uit. Met
Over the Edges in Gent nog vers in het
geheugen, en de manier waarop alles zich
daar poEtisch-subtiel in het stadsweefsel
nestelde, is de ontgoocheling r e l . OostEuropees in zichzelf vemesteld is de bijdrage van de Rus Anatoli Osmolovski. In een
parkje lichtte hij een riooldeksel op om er
een zwaar geweer in te installeren. Het verwijst tegelijk naar de NAVO-bombardementen op Senrye en naar het voortplantingsapparaat van de Amerikaanse president, van wie 'tien milliliter sperma een
equivalent vorrnen van een paar duizend
liter bloed van gedode Serviers'. Het werk
heet toepasselijk Monument voor de Briljante en Zegevierende Generaal Dr. Freud.
Marcus Geiger uit Wenen creeert een
dubbelzinnige overgangszone tussen het
Manifesta-centrum aa% Cancarjev Dom en
de Nova Ljubjanska Bank daartegenover.
Het stuk plein dat het culturele en het
financiele bolwerk van elkaar scheidt,
overdekte hij met een dun laagje roze verf,
als wou hij ironisch aanstippen dat het
amalgaam van kunst en kapitaal borg staat
voor een stralend wereldbeeld. Ook het
Kopenhaagse skupina-collectief stak een
hele mimte onder de verf. Het kraakte de
verloederde Skumi-bar aan de brede Slovenska-laan, gaf de muren een verraderlijk
wit tintje, laat er opzwepende liederen
weerklinken en roept de bezoeker op om
zich hier tijdelijk een oord van complete
vrijheid te scheppen.
Waar is het vers-fruitstalletje van Nayia
Frangouli en Yane Calovski? Is het verdwenen of gesloten om budgettaire redenen, zoals de nachtkarner van JoElle Tuerlinckx in het Heldenpark? De enige Bel-

gische vertegenwoordigster op Manifesta,
die een impressie van donkere leegte bij de
bezoeker wou wekken, en een verhoogde
perceptie van de 'ware' werkelijkheid,
hing een kattebelletje op de gesloten deur
van haar witte barak met de boodschap dat
ze mensen noch middelen gekregen had
om haar werk in ideale omstandieheden te
kunnen tonen. (De organisatie heeft beterschap beloofd.)
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De werken binnenskamers zijn verspreid
over het museum voor modeme kunst, het
nationaal museum, het centrum voor grafische kunst en het cultureel centrum, alle op
loopafstand van elkaar. Zoals dat a1 in
Luxemburg het geval was, onderschatten
veel bezoekers de duur van de rondgang.
Aangezien het vooral om video's gait, is
het onmogelijk om de biennale op 66n dag
te bekijken. Binnen e k e locatie worden de
ruimten met de videowerken we1 afgewisseld met foto's, installaties, soundpieces en
sculpturaal werk.
Hoewel de meeste kunstenaars niet het
esthetische maar het documentaire laten
primeren, valt er over de kwaliteit van de
vorm eigenlijk niet te klagen. Een aangrijpend hoogtepunt is zonder twijfel de dubbelbeeldvideofilm Your Nigger Talking
('99) van Amit Goren (Israel). Hij stelde
zijn camera's op in het geimproviseerde
klasje van Nana Opoku Agyemang, een
Ghanees die als een van de honderdduizend illegale arbeiders in Israel verblijft.
Hun kinderen -zo'n duizendtal onder de
acht iaar - worden niet tot het ooenbaar
enkeondebijssysteem toegelaten.
len onder hen probeert Nana in zijn schraIe maar nette appartement -terwijl parallel beelden lopen van mime en lichte klassen voor 'legale' kinderen - elementair
onderricht te geven.

t an

Cuituur 61

KNACK 9 augustus 2000

\

.

Goren laat Nana zijn geengageerde,
persoonlijke getuigenis afleggen, volgt de
kinderen bij hun vrolijje bedrijvigheid, en
toont hoe ze ten slotte met wijdopen ogen
Nona's wijze A&ikaanse dierenfabel aanhoren. De moraal van het verhaal is ergens
tussenin geweven: zijn eigen zoon heeft
Nasa teiug naar h i s gestourd, in Israel
bebben de kids no future. De verzorgde,
heldere en lichte beeldvoering van Amit
Goren versterkt de impact van het veriiaal.
Een ruwe montage en veel s c h i d g e
beelden daarentegen in de minstens even
schrijnende borderline story Performing
the Bonier C99)van de Zwitserse Ursula
Biemann. De primitieve, ongekunstelde
vonn past we1 bij de bijna Blegale. magid e en gore reportage die Biemann gerek r d heeft. In de Mexicaanse grensstad
Ciudad Juarez doet de Amerikaanse hightechindustrie een beroep op slecht betaalde vrouwelijke arbeidskrachten uit Mexico. De vrouwen, die van een ander leven in
deVS dromen, worden niet in het beloofde
land binnengelaten.
Om meer te verdienen, kiezen sornmigen
voor de prostitutie. Tot vermaak van de
Mexicaanse werksters is clan weer een seksindustrie met mannelijke lustobjecten
gecrerd. Een van de getuigen die in de film
haar verhaal doet, is Concha. Ze smokkelt
zwangere Mexicaanse vrouwen, die hun
kind in een Amerikaans ziekenhuis willen
baren, over de gens. Het laatste deel van de
film is een koud relaas van de golf van serial
killings op vrouwen, die sin& 1993 in deze
grensstreek woedt. De videaste Biemann
poneert een verband tussen het repetitieve
karakter van de moorden en de massatechnologie, en de verstrengeling van intimiteit
en technologic.
Video is ookzeer geschikt om kunstvormen met een eenmalig, evenementieel
karakter te documenteren. De Sloveense
Marjetica Potrc bouwt in een mum van tijd
een Housefor Travellers in een lege zone
MMitlFESTP2.G

VELI GRANO. 'A Strange Message
from another Star'. Video, 30 min.
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van de urbane ruimte, een model voor wie
het zijne verloor en altijd op de vlucht is.
Maja Bajevic uit Sarajevo vroeg aan een
aantal ~luchtelingenvrouwenom, tijdens
de herstelliigswerken aan het door de oorlog beschadigde museum van Sarajevo,
hun vertrouwde motieven te weven op het
gaas dat aan de stelliigen bevestigdkas.
Het 'nederige'en 'vrouwelijke' weefwerk,
ter heling van door 'mannelijke' agressivikit geslagen wonden, komt bepaaid sterk
over. De actie, die vijf dagen en nachten
(onder lamplicht) duurde, word door Bajevie op video vastgelegd als een klaaglied,
doordrongen van een intense visuele p&zie (Women at work, '99).
VOOR DOOD OP DE GROND

De Kroatische Ivana Jelavic registreerde haar straatperformance Jedan ('97) op
video. Met krijt tekende ze op de grond
een spiraal die in almaar grotere kringen
uitdijde. Toevallige passanten nodigde ze
afzonderlijk uit om zich in een van de kringen voor dood op de grond uit te strekken.
Dan ging Jelavic bovenop hen liggen. Aan
de hand van w'n 'kleine dood' wilde ze de
vereniging van haar eigen persoonlijke
universum met dat van een ander voor
even tot stand zien komen. De droom van
volmaakte communicatie, de opheffing
van elke borderline tussen de wezens.
Ene-Liis Semper (Estland) realiseerde
een andere krachttoer op video. Een loop
is een lusvorrnige montage, door veel kunstenaars graag gebruikt om 'de eeuwige
terugkeer van-hetzelfde'te evoceren. Semper legt zich letterlijk een lus om de hals,
bij een geensceneerde, 'literaire' zelfmoordpoging - in feite een aaneenschakeling van twee verschillende manieren
om zichzelf van het leven te beroven. Ook
de montage is ei zo na in een lus gelegd.
Binnen die lus maakt Semper echter ook
ingenieus gebruik van'de forward- en de
rewind-hop, zodat zelfs een uiterst
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geconcentreerd kijker verstrikt geraakt in
het spel van omkeerbaarheid of onherroepelijkheid van de fatale daad.
Em kleine coupure aan het eind van haar
zeventien minuten durende film FF/REW
('98) moet duidelijk maken dat het haar
emst is. Re eeuwige terugkeer van een door
meig en been dringend motief uit Beethovens vijfde pianoconcerto ondersteunt de
huiveringwekkende plechtigheid van het
spelenderwijs in en met de tijd ontwikkeld
ritueel. A1 dew kwaliteiten, samen met de
nagenoeg perfmanier waarop inhoud
en vorm elkaar spiegelen, ma& van EneLiis Sempers wesk nu a1 een klassieker in
een genre dat men met de ongemakkelijke
term 'videofcunsf kan onasctrijven,
Voor de ScbotseSarahTripp (28)is video
dan weer het handzaamste en goedkoopste
middel om een vooigenomen onderzoek
mhttoe mhtaan in beeld te brengen (AntiProphet, '99). De artieste uit Glasgow
gebruikt de techniek van het kettinginterview, waarbij de gesprekspartnerzelf de volgende g a t uitkiest voor de vragenstelster.
Deze techniek wordt vaak in amusementsprogramma's aangewend omdat de factoren
verrassing en toeval er een grote rol in spelen.
Tripp is echter niet op entertainment uit. Ze
heeft &n grote levensvraag te stellen, die ze
iedereen voorlegt: 'Wmrgehoft u in ?'.Door
de kettingstructuur worden de 'borders' tussen de verschillende geloofsgroepen niet
gemakkelijk verbroken.
Maar in de loop van de anderhalf uur
durende film verschuift het geloofsspectrum toch een paar keren -van katholicisme over boeddhisme naar meer obscure
belijdenissen en private overtuigingen.
Hoewel veelal 'worstelend' met de vraag,
gaan de ge'mterviewden er met grote emst
mee om, en kiezen ze behoedzaam de vertrouwenspersoon aan wie ze de vraag zullen
doorgeven om er op zijn beurt op te antwoorden. Op het moment dat een van de
gesprekspartners in een moment van zwakheid na& een moreel wat minder integer
persoon verwijst, volgt een sene figuren die
Sarah Tripp misschien we1 aangezet hebben
om haar film de titel Anti-Prophet te geven.
Ook Arturas Raila uit Litouwen is het om
ware getuigenissen en relevaate realiteit te
doen. Zeif als leraar zeer begaan met het
kunstonderwiis, vol~dehii met de camera
een beoordel&gsses~ie
op &n lokale academie. Met stijgende verbazing maakt men in
The Girl is Innocent ('99) kennis met een
totale onvmchtbaarheid inzake creativiteit,
falend oordeelsvennogen, ideologische ressentimenten en een gebrck aan dud. Wanneer de jury op een pmvocerend fotowerk
stuit (kemelijk de gefragmenteerde voorstelling van een verminkt vrouwer-lichaam),
springt het pantser van de beleefde nietszeg- Ã
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