
        
Gefragmenteerde herinneringen. 

Alle kunstenaars die hun opleiding hebben gehad in het Sovjettijdperk waren bekend 
met de esthetische normen van het sociaal-realisme. Dit was de enige kunstvorm die door de 

culturele autoriteiten werd getolereerd, Voor de kunstenaars was er nauwelijks een alternatief. 
Informatie over contemporaine kunst buiten de Sovjet- Unie was vrijwel niet te vinden en een 

streng visumbeleid zorgde ervoor dat contacten beperkt bleven. Aansluiting bij de inter-
nationale kunst was nagenoeg onmogelijk, omdat de kunst in dienst moest staan van politieke 
onderwerpen en moest voldoen aan esthetische eisen. Een individuele benadering was alleen 
binnen die vastgestelde regels toegestaan, De stelregel van het sociaal-realisme was dat in een 

realistische en dus toegankelijke stijl de goede resultaten van de Sovjetpolitiek geïllustreerd 
moesten worden. Dat leidde tot idealistische taferelen met blijde gezichten van boeren tijdens 
het oogsten, een hardwerkende arbeider in de fabriek of soldaten die een harde strijd leverden 

tegen vijandelijke troepen. Alle kunstenaars waren verplicht zich aan te sluiten bij kunste-
naarsverenigingen, zodat de officiële bestuurders konden controleren of zij voldeden aan de 

sociaal-realistische canons. Alleen wie zich conformeerde kwam in aanmerking voor toewijzing 
van een atelierruimte of kreeg opdrachten of de gelegenheid deel te nemen aan exposities. 

In principe stond voor het communistische bewind de wil van 'het volk' voorop en deze corres-
pondeerde naadloos met de wil van de staat. Het collectivisme stond voorop en iedere uiting 

die daartegenover stond zoals individualisme of pluralisme, werd onmiddellijk als staats-
vijandig beschouwd. Desondanks zijn er tussen 1970 en 1990 dissidente schrijvers en kunste-
naars geweest die zich verzetten tegen het collectivisme. Dit leidde tot een ‘onofficiële kunst' 

die ondanks dreigementen van de autoriteiten via geheime kanalen een publiek pro-beerde te 
bereiken. Gelijkgezinden organiseerden spontane, soms maar enkele uren durende, bijeen-
komsten en tentoonstellingen in parken of privéwoningen, waar werk werd uitgewisseld dat 

buiten de officiële kunstcanon viel. Beroemd is de zogenaamde Bulldozer-tentoonstelling 
(1974) waar de onofficiële kunst werd getoond op een open plek in het bos bij Moskou. Omdat 

bulldozers de getoonde werken kwamen vernietigen, is later deze naam aan de manifestatie 
gegeven. Hier werd werk getoond van kunstenaars met een meer individuele, soms expressieve 

manier van werken. 

De kunstenaars die al vanaf 1970 als non-conformistisch te beschouwen waren en zich afzijdig 
hielden van het sociaal-realisme zijn te onder te verdelen in een aantal groepen. Soms was er 
een overeenkomstige benadering of waren er tentoonstellingen en manifestaties waarin een 

gelijkgestemde mentaliteit van ondergrondse kunstenaars naar voren kwam. Zo ontstond bij-
voorbeeld een groep die zijn werk heimelijk toonde in privé appartementen in Moskou. Deze 

'illegale' tentoonstellingen stonden bekend onder de naam ‘appartementtentoonstelling-
en’ (kvartirnye vystavski). De getoonde schilderijen waren meestal van klein formaat, evenals 

de sculpturen, die werden gemaakt met voorhanden zijnde materialen zoals hout, karton en 
papier. De werken hadden meestal een subversieve en conceptuele basis en tegelijkertijd werd 
op ironische manier gebruik gemaakt van de dubbele betekenis van slogans en propagandis-

tische symbolen. Met name de ondergrondse expositieruimte van Nikita Aleksejev werd tussen 
1982 en 1985 een ontmoetingspunt waar ook jongere kunstenaars als Vadim Zakharov en 

Sergej Anufriev tentoonstellingsactiviteiten en happenings organiseerden. De kunst die hier 
getoond werd zou de naam AptArt krijgen. Sommige makers van deze 'onofficiële kunst' 

kunnen tot meer dan één stroming worden gerekend en in veel gevallen lopen de artistiek-
ideologische uitgangspunten door elkaar. Zij spiegelden zich graag aan de verschillende 
Russische avantgarde stromingen uit het begin van de twintigste eeuw die manifesten 

opstelden en heftige polemieken met vertegenwoordigers van andere kunstgroepen voerden. 
De 'onofficiële' groepen bevonden zich overigens niet alleen in Moskou, maar ook in 

Leningrad. Het werk en de acties van enkele afzonderlijke kunstenaars zijn illustratief 
genoeg om de mentaliteit en strategieën weer te geven van deze ‘ondergrondse' kunstenaars. 



        

Een groep die acties of happenings organiseerde was Collective Action. Centrale figuur was 
Andrej Monastyrski. Voor hem was de receptie van kunst door het publiek belangrijker dan de 
vervaardiging van een kunstobject zelf. De acties betroffen vooral collectieve performances en 
happenings. Zo gebeurde het wel dat een geselecteerde groep kunstenaars en schrijvers werd 

uitgenodigd om naar een plek buiten de stad te komen. De groepsleden kregen het verzoek om 
met elkaar over een besneeuwd veld of door een besneeuwd bos te lopen. Het kon dan 

bijvoorbeeld gebeuren dat er een bepaald geluid werd voortgebracht, of er een persoon was die 
uit de bosrand opdook en dan weer verdween. De toeschouwers bleven in ongewisse of het 

geluid of de actie toeval was of onderdeel van de performance, Wanneer de groep weer 
huiswaarts trok werd de deelnemers gevraagd op te schrijven wat de betekenis van de actie was 

geweest. Deze notities konden dan bij een volgende bijeenkomst leiden tot een debat met de 
kunstenaars, die op hun beurt hun bedoelingen kenbaar maakten. Alle reacties en 

interpretaties inclusief fotomateriaal werden daarna gedocumenteerd en gearchiveerd. Deze 
praktijk van Collective Actions, waarbij de nadruk ligt op creatieve activiteit en de 

interpretatie, staat diametraal tegenover de eendimensionale kunst van het sociaal-realisme. 
Het gedachtegoed van Collective Actions heeft een belangrijke rol gespeeld in de 

contemporaine Russische avant-garde, en had vooral invloed op wat de Moskouse 
Conceptualisten wordt genoemd: onder anderen Erik Boelatov, Dmitri Prigov, Viktor 

Pivovarov, Ilja Kabakov. Die invloed klinkt niet alleen door in de performance kunst, maar ook 
in de beperkte aandacht voor de materiële en commerciële betekenis van het kunstobject. 

Een kunstenaar die zich op subtiele manier verhoudt tot het sociaal-realisme is Erik Boelatov. 
Zijn realistische schilderij De horizon (1972) biedt een goed voorbeeld van de verkapte 

mededeling die via een kunstwerk wordt gegeven. Op het schilderij loopt een aantal 
Sovjetburgers in de richting van de zee of, zo men wil, de horizon. De rode lucht, veroorzaakt 
door een late avondzon, kan hier gelezen worden als symbool van de glorende socialistische 
horizon. Het egale, niet-atmosferische rode vlak werkt enigszins verwarrend: men kan het 

opvatten als een abstract vlak uit de schilderijen van de vroegere avant-gardist Malevitsj of als 
een rode baan afkomstig van de Lenin-orde. In een sociaal-realistisch schilderij zou die 

verwarring nooit bestaan. Maar hier bij Boelatov is de glorende horizon een illusie, want het 
vlakke rood werkt als een muur waaruit geen uitweg mogelijk is. Het is bekend dat Boelatov 

zich in zijn schilderijen liet inspireren door propagandistische affiches., Maar hij gaf aan 
de voorstellingen net die verandering die voor de goede verstaander onmiddellijk de 

subversieve inhoud duidelijk maakt. 

Ilja Kabakov stelt op een andere manier de smalle scheidslijn tussen echt en onecht aan de 
orde. Hij verplaatst zich in de ziel en het leven van de 'kleine man', de held uit de Russische 
literatuur van de negentiende eeuw, maar nog meer de Sovjetburger die binnen het systeem 

van de waanzin voortdurend overlevingsstrategieën ontwikkelt. In tegenstelling tot de heroïek 
van het sociaal-realisme toont Kabakov uiterst realistische scènes, waarin het banale van het 

alledaagse bestaan of de mislukte ambities van zowel enkelingen als het politieke systeem 
centraal staan. Tussen 1992 en 1995 maakte hij zo'n vijftig albums met op elke pagina een serie 

tekeningen die als een soort stripverhaal gelezen kan worden, hoewel de tekst slechts 
commentaar op de beelden geeft. In De tien karakters (Ten Characters, 1972-75) probeert een 
man vol ambities en verwachtingen zijn autobiografie te schrijven, maar merkt dat er eigenlijk 

niets noemenswaardigs in zijn leven is, niets om over te schrijven. In één van deze albums (The 
Flying Komarov) gaat het over een familie waarvan ieder lid blijkt te kunnen vliegen. Ze 

zweven allemaal vrolijk boven de stad en ervaren een volmaakte vrijheid. Kabakov kon deze 
albums maken naast zijn werk als illustrator voor kinderboeken. Hij ontwikkelde ook een 

aantal ideeën voor installaties waar hij pas na 1983 aan begon., Tussen 1981 en 1988 werkte hij 
aan De man die de ruimte in vloog vanuit zijn appartement. De installatie vertelt het verhaal 



        
van een bewoner die zich met een katapult de ruimte in heeft geschoten. Het gat in het plafond 

en de hangende katapult met lege zitting maken dat duidelijk. Langs de muur hangen 
propagandistische affiches en een kaart met een soort vogelvluchtperspectief van een grote 

stad. Net zoals in de tekeningen rond de familie Komarov met de vrijheid van het vliegen als 
thema, heeft de 'bewoner' van deze installatie een escapistische poging gedaan zich naar een 

andere wereld te schieten. Hoewel Kabakov nooit een opgelegde duiding aan zijn werk wil 
geven, is het niet moeilijk in dit werk een verwijzing naar een vlucht uit het benauwende 

systeem te zien. Kabakov zou zelf nog tot 1987 in Rusland blijven, maar nam de laatste twee 
jaar van zijn verblijf deel aan verschillende buitenlandse tentoonstellingen. Dit werd 

gemakkelijker dankzij de politiek van Glasnost(openheid). Daarna emigreerde hij en zou 
meerdere van zijn al op papier bedachte installaties uitvoeren. 

Tijdens de Glasnost en Perestrojka leek de Russische avant-garde iets meer speelruimte in de 
kunst te krijgen. Kunstenaars konden vaker exposeren. De Glasnost was er mede oorzaak van 

dat buitenlandse geïnteresseerden Russische contemporaine kunstenaars konden bezoeken en 
hun werk konden bekijken. Dit leidde tot meer exposure in het buitenland en tot aankopen van 
hun werk, Maar ondanks de openheid bleef er censuur bestaan en die bewoog uiteindelijk veel 

kunstenaars er toch toe om te emigreren.  

 In veel gevallen bleven de emigrant-kunstenaars in het buitenland trouw aan thema’s en aan 
realistische voorstellingen verbonden met het moederland. Hoewel hun onderwerpkeuze 
natuurlijk mede gevoed werd door onderwerpen die op mondiaal niveau speelden, bleven 

herinneringen doorklinken of werden werkwijzen voortgezet die bekend waren uit de 
Russische ondergrondse traditie. Ook de vaak narratieve manier van verbeelden is 

kenmerkend voor veel Russische emigrant-kunstenaars. Dat valt deels te verklaren uit de 
belangrijke rol van de Russische literatuur in de cultuur. 

In de tentoonstelling Russisch atelier aan de Amstel is het werk bijeengebracht van tien 
Russische kunstenaars die naar Nederland emigreerden. Sommigen kwamen hier al in de jaren 
negentig, anderen zijn nog maar korte tijd in Nederland. Bij al deze kunstenaars is een relatie 

met kunst of thema's uit het moederland te vinden. Hun thematiek kan verwijzen naar hun 
emigranten bestaan of er weerklinkt in hun werk een echo van elementen uit de 

oorspronkelijke cultuur. Dat laatste leidt overigens niet vanzelfsprekend tot uitingen van 
nostalgie. Hun werk bevat onderwerpen als identiteit, migratie, het contrast tussen heden en 

verleden, het scheppen van een nieuwe utopieën, een nomadisch bestaan en vrijheid. 

Het thema 'vrijheid' is vooral aanwezig bij Masha Trebukova. Zij zocht midden jaren 
tachtig een alternatief voor de dwangbuis van het sociaal-realisme en begon met 



        
een expressieve en informele manier van schilderen, in combinatie met grafische 

en collagistische technieken. Voor haar is een non-figuratieve taal even legitiem als 
een realistische en deze biedt haar alle mogelijkheden om de verschillende facetten 

van het schilderen op een heel persoonlijke manier te verkennen. 
In weerwil van de abstractie verwijzen de titels van haar werken naar Bijbelse thema's als de 

Opstanding, de Schepping of de Jakobsladder. Zij geeft zo aan dat die ook in een abstracte 
maar poëtische taal van kleuren, tonen en gebaren gevisualiseerd kunnen worden. 

Identiteit is voor kunstenaars in diaspora een begrip dat hen dagelijks raakt. Een 
nieuwe leefomgeving met andere waarden en normen doet een beroep op het 

aanpassingsvermogen van de emigrant en confronteert deze met de vraag hoe hij of 
zij wordt beoordeeld in een nieuwe omgeving. In 
verschillende projecten vraagt Irina Popova zich 

af hoe zij als documentair fotograaf en 
videomaker door kan dringen in de wereld van 
andere mensen. In haar fotoreportages kiest zij 

vaak controversiële onderwerpen of extreme 
situaties. Bijvoor-beeld vrouwen in Cuba en 
vrouwen in Georgië tijdens de invasie van 

Rusland in 2008. In haar presentatie in de 
Hermitage Amsterdam maakte zij een selectie 
uit haar foto- en videoarchief en goot die in de 
vorm van een video-installatie. Hierin geeft zij 

met een voice-over toelichting op de keuze voor 
bepaalde onderwerpen en op haar positie als 

fotograaf die met haar foto's probeert binnen te 
dringen in de persoonlijke leefwereld van haar 

protagonisten. Zij legt uit dat er ondanks de 
sterke betrokkenheid tussen haarzelf en de 

geportretteerde altijd barrières blijven bestaan. 
In een andere foto-installatie wordt de 

scheiding tussen privaat en openbaar aan de orde gesteld. Irina Popova is een zeer veel 
voorkomende naam in Rusland en het kostte Irina geen moeite om 5000 geüploade foto's van 
vrouwen en meisjes met deze naam te verzamelen. Ze printte er 800 en voegde die samen tot 

een compositie op de wand in de tentoonstelling. Van bepaalde personen groepeert zij 
familiekiekjes of vakantiefoto’s. Deze fotogroepen vormen een soort Tsjechoviaanse 

miniverhaaltjes. Het werk illustreert hoe makkelijk personen hun eigen private wereld, onder 
andere door gebruik van selfies, bijna exhibitionistisch met anderen delen. De kunstenaar laat 
met dit werk bovendien zien hoe fotografie functioneert als een non professionele benadering 

is gekozen. 

Asia Komarova stelt in haar project Manual of EU Citizenship (illustrated) haar eigen 
identiteit en de omgang daarmee van de autoriteiten ter discussie, Zij analyseert welke formele 

eisen in de verschillende lidstaten van de Europese Unie gesteld worden om een 
identiteitsbewijs te krijgen en presenteert de uitkomsten met tekst en foto's. Deze illustreren 

dat er in Europa nog veel verzet en scepsis bestaat tegenover een politiek die vooral op 
economisch gewin is gericht en die de vrije vestiging van burgers verbindt aan allerlei eisen. 

Komarova heeft zelf een Russisch en een Italiaans paspoort. Zij woont al vijf jaar in Nederland, 
maar moet nog een jaar hier wonen voor zij eventueel in aanmerking komt voor een 

Nederlands paspoort. Alle beperkingen, inclusief de eis van een inburge-ringexamen, geven 
aan dat het niet vanzelf- sprekend is om je vrij te vestigen in Europa. Als kunstenaar reist zij 

veel en het valt haar op dat deze blokkades nog altijd bestaan in Europa. Met haar project 



        
streeft ze naar een Europees paspoort dat niet alleen vrij 

reizen mogelijk maakt, maar ook vrije vestiging.  Haar 
presentatie in de Hermitage Amsterdam toont niet alleen 

de uitkomsten van onderzoek naar de verschillende 
voorwaarden voor intrede in een land; zij vraagt ook het 
publiek te reageren op haar, misschien utopische, wens 
tot meer vrijheid in reizen en vestiging binnen Europa. 

De resultaten van haar onderzoek wil Komarova 
presenteren aan het Europese Parlement. Met haar 

artistieke werk tracht Komarova het publiek bij haar 
projecten te betrekken en te stimuleren om na te denken 

over alternatieven. 

In haar video Wings of Migrants stelt Gluklya (Natalia Pershina) de wereld van migranten 
aan de orde. In de metropolen Sint-Petersburg en Moskou 

wonen veel gastarbeiders uit voormalige Sovjetrepublieken 
als Kazachstan en Oezbekistan, meestal in een sterk 

gesegregeerde situatie. In de film ontmoet een 
gastarbeider die op straat werkt een balletdanseres. Er 

ontstaat een romantische dans langs de straten en pleinen 
van beide protagonisten. Het fictieve, sprookjesachtige 

verhaal toont een idyllische situatie, maar staat in schril 
contrast met de werkelijke omstandigheden waarin de 

meeste migranten verkeren. De grimmige realiteit wordt in 
de tentoonstelling verbeeld door een grote pop met een 

wolfskop. Op het witte katoenen gewaad van de pop zijn, 
naast plukken haar, allerlei kleine portretfoto's geplakt van 
mannen en vrouwen. Aan de muur hangt een tekening die 

de rol van de wolf verklaart: hij is de strenge controleur (de 
overheid) en de foto's zijn portretten van vrienden of 
mensen die hij kent (meestal immigranten) en die de 

sociale wereld van de gastarbeider verbeelden. Gluklya 
drukt in vrijwel al haar werk sociale betrokkenheid uit met 

de immigrant-gastarbeider. Haar langlopende project 
Wings of Migrants is geïnspireerd 

op de activiteiten van het Projectcult Theater van Platon 
Kerzjentsev, maar ook op Sergej Eisenstein en Sergej 

Michajlovitsj Tretjakov, die in de jaren na de revolutie van 
1917 uitvoeringen schreven en regisseerden voor arbeiders 

en het publiek herkenbare scènes uit hun dagelijks bestaan voorspiegelden. 

Julia Winter toont een serie ‘dubbelportretten'. Het zijn over elkaar geplaatste foto’s: een 
transparante portretfoto op glas in een lijst, gemonteerd boven op een oude afbeelding met een 

gezicht. Door die transparantie van de bovenste laag gaan de twee portretten een dialoog aan 
met elkaar. Dan worden de twee foto's met verf bewerkt of er worden voorwerpen of 

materialen aan toegevoegd. Al deze toevoegingen en bewerkingen dragen bij tot een meer 
poëtische inhoud. De vraag die in deze dubbelportretten wordt opgeroepen is: wie zijn deze 
personen? Hoe kijken wij naar een gezicht uit het verleden en hoe is de wisselwerking met 

iemand uit deze tijd? Ons perspectief op het verleden is altijd vanuit het heden, wat betekent 
dat wij het verleden telkens opnieuw interpreteren. In Love (2013) wordt het portret van 

een vrouw uit de achttiende of negentiende eeuw samengebracht met dat van een donkere man 
uit deze tijd. Een dergelijke cross-over zou in de tijd waarin de vrouw werd 



        

geportretteerd niet zijn voorgekomen. Nu kunnen we er allerlei interpretaties op loslaten met 
onderwerpen als slavernij of ongelijke sociale verhoudingen. Maar het werk van Winter legt 

zelden een eensluidende betekenis op. Dit is ook het geval 
in Ivan's Childhood (2012), met een staand jongetje dat 

melancholiek voor zich uit staart. De afbeelding is afgedrukt op 
een plexiglazen plaat die leunt tegen een stoel en een tl-armatuur. 

De armatuur en het plexiglas plaatsen het geheel in deze tijd, 
terwijl het jongetje en de stoel eerder verwijzen naar het verleden. 
Deze combinatie van heden en verleden is een terugkerend thema 

in haar werk. De factor tijd is echter niet de wetenschappelijk 
meetbare tijd, maar vooral een gevolg van herinnering, een 

langzaam proces waarin op een intuïtieve, psychologische manier 
verschijnselen en gebeurtenissen worden verwerkt en in een 
nieuwe verbeelding omgezet. Het werk heeft een mysterieuze 

lading, die telkens nieuwe betekenissen oplevert. In het 
dubbelportret De zeeslag tussen Julia Krupinia en Julia Winter 

(2013) gebruikt ze een foto van haarzelf als schoolmeisje en 
combineert die met een foto van een jonge vrouw. De titel verwijst 

ernaar dat zij rond 2000 haar naam Krupinia veranderdein 
Winter. Ze deed dit omdat een bezoeker over haar werk zei dat het alle kenmerken van 

Russische kunst had. Voor haar was Winter een meer internationale naam. Daarnaast had zij 
vrijwel haar gehele jeugd in Siberië geleefd en vond om die reden de naam ook toepasselijk. 

Deze verandering van Russische naar meer universele identiteit weerhoudt haar er overigens 
niet van haar herinneringen en ervaringen uitRusland te gebruiken. 

Tatyana Yassievich schildert stadsbeelden, gebouwen en interieurs. Heel incidenteel 
zijn er in zo'n tafereel van een station, plein of wachtkamer personen afgebeeld, 
maar de nadruk ligt op de plek. Die plek heeft iets anoniems, iets onheroïsch dat 



        
zich lijkt te onttrekken aan de hectiek van het alledaagse 

stadsleven. Zij kiest locaties in Sint-Petersburg of kleinere 
steden daaromheen. Bijvoorbeeld een wachtkamer in een 

station of een ruimte van een maritiem museum. Door deze 
plekken, die vaak uit de Sovjetperiode stammen, opnieuw 

aandacht te geven, geeft Yassievich aan dat ze een 
historisch-architectonische waarde kunnen hebben. 

Daarnaast dragen plekken als wachtkamers, stationshallen 
en pleinen als publieke ruimten een (al dan niet fictieve) 

geschiedenis, roepen bij de mensen herinneringen op aan 
ontmoetingen en gebeurtenissen die er plaatsvonden. Op die manier  belichaamt iedere plek 

zowel een privaat als een collectief geheugen. Haar losse, soms aquarelachtige manier van 

schilderen geeft de taferelen een heldere, kleurrijke uitstraling. Naast de directe toetsen en 
vegen zorgen ook de uitgespaarde delen van de witte ondergrond 

voor een levendig en beweeglijk oppervlak. In die, in vlakjes opgedeelde, structuur 
van het beeld doet haar werk enigszins denken aan dat van Natalia Gontsjarova. In 
do schilderijen van Gontsjarova en Michail Larionov uit het begin van de twintigste 

eeuw werd niet alleen verdergegaan op de verworvenheden van het kubisme en het fauvisme, 
maar ook gebruik gemaakt van de 'primitieve' Russische volkskunst. 

Die (volks)kunst kenmerkt zich door een spontane en fantasievolle manier van uiten 
en een primitieve vorm van realisme. Ook Yassievich blijft bij een realisme, maar dit 
sluit inhoudelijk niet aan bij het sociaal-realisme. Terwijl daarin bepaalde taferelen 
en personen worden verheerlijkt, kiest zij juist voor alledaagse scènes met gewone 

stedelingen op straat of in stations, zonder enige verheven symboliek. Haar locaties 
vertellen eerder over de veronachtzaming door de machthebbers, die vele monumenten 

uit het recente verleden hebben laten afbreken of wegkwijnen. 



        
Ook Marina Chernikova kiest de stad als onderwerp, voor haar serie grootschalige 

digitale prints op canvas "Urban Surfing". Maar anders dan traditionele stadslandschappen 
creëert zij panorama's van herinneringen aan steden, als het innerlijke landschap van een 

reiziger. Met digitale manipulatie worden beelden uit Moskou samengevoegd 
met beelden uit Tokio of Parijs. In haar werk wordt duidelijk dat wij in een steeds globalere 

wereld leven, waarin de verschillen 
tussen de metropolen steeds kleiner 

worden. Chernikova maakt 
opnames van straatbeelden of 
zoomt in op delen van gevels. 

Het zijn meestal video snapshots, 
die doen denken aan de indrukken 

die een passant op straat heeft. 
Vervolgens gebruikt zij stills uit de 

video's om nieuwe compilaties 
te maken. Die gefragmenteerde 

beelden doen denken aan de manier 
waarop wijzelf, al lopend of rijdend 

door een stad, fragmenten in ons 
bewustzijn opnemen, doordat het in 

de hectiek van zo'n stad bijna 
onmogelijk is het geheel waar te 

nemen. De deconstructie en 
reconstructie van beelden benadrukken de dynamiek, die kenmerkend is voor het moderne 

stadsleven. De collagistische, bewust gearrangeerde wereld in Chernikova's werk roept tot op 
zekere hoogte associaties op met de avant-gardefotografen en -filmers uit de jaren twintig, die 

experimenteerden met dynamische composities en uiteenlopende visuele technieken. Met 
behulp van digitale technieken hebben de werken van Chernikova een veel complexer en 

gelaagder beeld gekregen. Zo is ze in staat om op een onuitputtelijke manier beelden 
te manipuleren, wat resulteert in gefragmenteerde en caleidoscopische beelden die 

onze manier van waarnemen weergeven. 

In de video About About It, geïnspireerd op de avant-gardedichter Vladimir Majakovski, 
wordt zelfs letterlijk gebruik gemaakt van fragmenten van avant-gardefilmers uit 

de jaren twintig, met name Dziga Vertov (De man met de bewegende camera), Walter 
Ruttmann (Berlin. Die Sinfonie der Grossstadt), René Clair (Paris qui dort) en Hans 
Richter (Filmstudie). Deze fragmenten met beelden van steden als Moskou, Berlijn 
en Parijs worden middels digitale editing vervlochten met moderne straatbeelden 

van dezelfde steden, zodat één projectie ontstaat. Oude zwart-witbeelden en moderne 
kleurenbeelden vloeien samen, vermenigvuldigen zich en vormen een veelheid aan 

combinaties. Deze energie weerspiegelt de atmosfeer van de dynamische reizen van de dichter 
die tot een tragisch einde komen in de statische claustrofobie van zijn Moskouse kamer. 

De video demonstreert dat wij bij de reconstructie van de geschiedenis gebruikmaken 
van een amalgaam van herinneringen en gegevens uit het verleden. In onze 

tijd kunnen wij die beelden digitaal manipuleren, maar het blijven fragmenten die 
slechts gedeeltelijk de werkelijkheid benaderen. Elk perspectief vanuit het heden 

maakt de reconstructie van het verleden arbitrair en alleen de fictie lijkt die werkelijkheid 
goed te kunnen beschrijven. 

De fictie is ook een thema in de installatie About space and Love (2011) van het 
kunstenaarspaar Slava Shevelenko en Marta Volkova (Slava & Marta). Het is een 



        
fictieve wereld van een tentoonstelling met werk van ruimtevaarders die na een 

buitenaardse reis zozeer geraakt worden door de overweldigende schoonheid van 
de kosmos, dat zij zich bij terugkeer op Aarde geroepen voelen om kunst te gaan 

maken. Slava & Marta baseren zich op het 
verschijnsel dat bekend werd onder 'het 
syndroom van Scott' (genoemd naar de 

Amerikaanse astronaut David Scott), waarbij 
de astronaut na zijn ruimtereis een 

onweerstaanbare scheppingsdrang krijgt. In 
hun installatie treffen we werk van astronauten uit 

verschillende landen die ofwel schilderijen, 
sculpturen, een film of textielvoorwerpen maken. 

Het is een manifestatie van verbeeldingskracht die 
pas kon ontstaan na afstand nemen van de aardse 

beslommeringen. Er wordt op een metaforische 
wijze getoond dat het maken van kunst bij uitstek 

een uitlaatklep is om te ontsnappen aan iedere 
opgelegde dwang. Dit escapisme voor de werke-lijkheid is op een andere manier te vinden in 

de hierboven al besproken installatie De man die de 
ruimte in vloog vanuit zijn appartement 

(1981-1988) van IIja Kabakov. Ook bij Kabakov 
ontsnapt een gedesillusioneerde persoon aan de 

dagelijkse (Sovjet-Russische) realiteit. Slava & Marta 
presenteren een optimistischer visie, waarbij de 
'vlucht' uitmondt in een enigszins utopische toe-

komst. Aan het begin van de installatie is een citaat 
opgenomen uit de sciencefictionfilm solaris uit 1972 

van de Russische cineast Andrej Tarkovski: 'But 
maybe we went into outer space only to experience 

people for the first time, as a reason to 
love ?' (Misschien zijn wij alleen maar de ruimte 

ingegaan om voor de eerste keer mensen te ervaren, als een reden om lief te hebben?) Tijdens 
het werken aan About space and Love ontdekten Slava & Marta dat in veel van de uitingen van 
de astronauten de liefde een belangrijk thema is. Het blijkt dat vooral de 'bevrijde' geesten van 

de astronauten in staat zijn om via hun creaties de liefde over te dragen. In die zin wil de 
installatie suggereren dat naast de fysieke vlucht, vooral de mentale vlucht of het mentale 

bewustwordingsproces leidt tot nieuwe positieve inzichten en creaties. Maar het belangrijkste 
thema in de installatie is wel het ironische commentaar op de neiging van de maatschappij om 

haar eigen bestaan te mythologiseren. Het 
romantische verhaal van de astronauten en de liefde is slechts het materiaal waaruit 

de kunstenaars voor de ogen van de toeschouwer een nieuwe mythe creëren. 

De kunstenaar die het reizen eveneens tot een van de belangrijkste onderwerpen 
van zijn werk heeft gemaakt is Andrei Roiter. Bij hem kan de fysieke verplaatsing niet 

alleen nieuwe indrukken opleveren, maar maakt reizen ook de geest vrij, wat voor 
hem een voorwaarde is om tot nieuwe verbeeldingen te komen. Op die manier is 
reizen een noodzaak geworden en misschien is die houding van toepassing voor 
iedere ‘migrant-kunstenaar'. Voor Russisch atelier aan de Amstel selecteerde hij 

een aantal schilderijen, een fotowerk en enkele driedimensionale werken die gezamenlijk 
thema's bevatten van reizen, kunst maken en verrassing door toevallige 

observaties. 
 Het schilderij Projector toont een houten doos met aan de buitenzijde 



        

een lens. De doos staat op een stapel boeken en notitieboekjes. De boeken en 
bundels dragen op de cover titels als objects, paintings, links, biography.  Zowel de 
camera/projector als de boeken staan de kunstenaar voortdurend ter beschikking, 

net als andere bronnen uit een persoonlijke databank. De sculptuur Old Future heeft 
de vorm van een hart dat op bepaalde plekken is opengelaten en waar binnenin 

een architectonische structuur zichtbaar wordt. Deze architectonische ruimte is opgebouwd uit 
een houten staketsel, dat hij al in een aantal vroegere schilderijen had 

gebruikt. De ruimte is een metafoor voor zijn atelier, 
dat hij als een draagbare ruimte 

met zich meedraagt. Zo heeft hij overal en altijd een 
werkplek. In een hoek van zijn 

installatie staat een lange stok waarop een megafoon is 
geplaatst. Zo'n onversterkte 

megafoon is veel te zien op foto's uit de tijd van de 
Russische revolutie en werd ook 

gebruikt door de avant-gardekunstenaars die zich in de 
jaren twintig naar de gewesten 

van de Sovjet-Unie begaven om daar hun agitprop 
(agitatie-propaganda) te verspreiden. 

De megafoon is zo symbool geworden van de 
verspreiding van al het goede dat de communistische 
revolutie zou hebben voortgebracht. Maar het is tegelijk een symbolisch instrument doordat 

het politieke leuzen verspreidde die uiteindelijk holle frasen bleken te zijn. De wandsculptuur 
in de vorm van een bewakingscamera verwijst naar een ander negatief aspect van de Russische 
maatschappij: de staat die voortdurend controle wil hebben op de bewegingen en uitingen van 
zijn onderdanen.Vooral een kunstenaar verlangt een onbeperkte vrijheid van meningsuiting en 

voelt iedere controle en mogelijke censuur als een bedreiging. Maar het meest bijzondere in 



        
het werk van Roiter is dat het altijd multi-interpretabel blijft. Zo is de camera ook te zien als 
oog, misschien wel het oog van de kunstenaar dat de realiteit vastlegt. Daarmee is de camera 

niet het instrument van de machthebbers, maar van de kunstenaar zelf. Deze continue 
wisselwerking tussen realiteit en metafoor of symbool, maar ook de schakeling tussen heden 

en verleden, is niet uitsluitend in iconografische zin aanwezig. Veel van zijn schilderijen 
hebben een patina van grijs of beige dat de vraag oproept uit welke tijd een voorwerp of een 

landschap afkomstig is. Het geeft het idee dat de objecten een soort archaïsch karakter hebben 
dat zich onttrekt aan de waan van de dag. Het zou ook gelezen kunnen worden als een vorm 
van nostalgie, maar dat is bij Roiter zelden het geval, doordat hij veel meer vooruit kijkt dan 
hangt naar een verleden. Voor Roiter heeft het maken van kunst een louterende werking. Hij 

voelt zich dan ook thuis in de uitspraak van Louise Bourgeois die vooral deze zuiverende 
werking benadrukte: 'Art is a guarantee of sanity’. Hierin is reizen een noodzaak en 

voorwaarde om zich vrij te maken. In de tentoonstelling mondde dit uit in een installatie met 
schilderijen, sculpturen en foto's die de existentiële positie van de kunstenaar in beeld brengt. 

Alle deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling Russisch atelier aan de 
Amstel voelen het besef dat binnen de dynamiek van de hedendaagse wereld begrippen 

als cultuur en identiteit permanent veranderen. Hun emigratie naar een 
nieuwe plek heeft ertoe bijgedragen dat zij zich bewust werden van zulke verschillen 

en tegenstellingen. Soms gebeurt dit door de realiteit expliciet te gebruiken, soms 
door toepassing van poëtische metaforen met hybride betekenislagen. 

In de jaren van verzet tegen het keurslijf van het sociaal-realisme hebben Russische 
kunstenaars verschillende strategieën ontwikkeld. Die hebben de Russische kunst nieuwe 
impulsen gegeven. Het zijn verworvenheden die de jongere generatie kunstenaars die in 
Nederland is neergestreken volop gebruikt. In hun werk is soms nog een referentie aan 

Russische situaties te herkennen, maar hun thematiek is universeler. De noodzaak van verzet 
tegen het leven in Rusland is minder groot en het bewustzijn dat andere culturen vergelijkbare 
sociale of existentiële kwesties kennen, geeft hun de vrijheid om hierop te reageren. Wel is in 

hun werk een sterk engagement blijven bestaan en geven zij commentaar op verschillende 
zaken uit heden en verleden. Dit is bij vrijwel alle kunstenaars een kenmerkend element, dat 

ongetwijfeld voortkomt uit de harde tegenstellingen in de Russische maatschappij. 
In dat opzicht verschilt hun kunst van veel Nederlandse kunst, omdat de noodzaak om te 

reageren op maatschappelijke omstandigheden hier minder urgent lijkt. En misschien is juist 
dit eigenzinnige en dialectische karakter een welkome bijdrage aan de kunst die wij tot dusver 

in Nederland kennen. 

Maarten Bertheux 


