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"ANGRY zet je aan
het denken"

Fototentoonstelling ANGRY | recensie door Caroline de Vente

ANGRY - Jong en radicaal

Radicaliteit krijgt een ander gezicht bij fototentoonstelling
Angry

24 FEBRUARI 2011 CULTUUR ROTTERDAM Het woord radicalisering zorgt sinds 9/11 bij menig
Nederlander voor een bittere nasmaak. Dit terwijl radicaliteit ook zijn positieve kanten
kent. De fototentoonstelling ANGRY laat bezoekers nadenken over jonge en
radicale mensen. Gedreven door het idealisme vormen zij een drijvende kracht achter
maatschappelijke veranderingen.

ANGRY is vormgegeven als een soort
doolhof. Door middel van gangen met foto’s
naar vierkante hokken waar films of foto’s
geprojecteerd worden. In verschillende
zitjes vertelt onder andere voormalig
Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks)  over zijn ervaringen omtrent
radicalisering.

In de inleidende gang hangen foto’s van jonge mensen. Alleen hun silhouetten zijn
zichtbaar, het gezicht is afgewend en de achtergrond vormt een rustig decor. De
houdingen schreeuwen de woede de modellen uit. De foto’s van Englert Morgen en
Piantoni (Demo, 2003) boeien de voorbijganger, omdat het lichaam gescheiden is van
de protesterende omgeving.

Ruw

Verderop hangen foto’s van gescheurde posters, gemaakt door Ad van Denderen (Until

Paradise, 2002-2003). Bebaarde mannen kijken je dreigend aan; onder hun portret
staan Arabische tekens. Het bordje naast de posters legt uit dat dit de manier is om
jonge Palestijnse martelaren te herdenken. De posters worden direct na hun dood
verspreid in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. 

Aan de andere kant van de muur laat Stacii Samidin met tien foto’s zien wat voor
leven hij heeft geleid. De Republik Maluku Selatan (RMS: Republiek der Zuid-
Molukken) speelt daarin de hoofdrol. De Molukse vlag die met eerbied wordt
gedragen, een lip met daarin de initialen van de RMS getatoeëerd en emoties die
loskomen bij demonstraties. De momentopnames laten zien hoe intens het radicalisme
onder de RMS vandaag nog leeft. 

Naast de grof geschetste ruwheid van het radicalisme laat de tentoonstelling ook
andere kanten van radicaliteit zien. Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek fotografeerden
twaalf stoere skinheads, reli-rockers, emo’s, ecopunks en young activists en maakten
van elke identiteit één collage (Exactitudes, 1994-2010). Het contrast van de
identiteiten en de pogingen om zich te onderscheiden worden hierdoor extra duidelijk.

Beeldvorming

Susan van Hengstum laat de bezoeker met foto’s uit Evidential Value (2009) nadenken
over beeldvorming door de media. Elk beeld is in feite al manipulatie. Van Hengstum
maakte haar foto’s volgens journalistieke gebruiken, maar dan in situaties zonder

2010. Foto: Thomas Roebers

Entführung. Foto: Yvon Chabrowski

In de collectie Exactitudes komen allerlei identiteiten
voorbij. Foto: Flickr.com

Entführung. Foto: Yvon Chabrowski
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maakte haar foto’s volgens journalistieke gebruiken, maar dan in situaties zonder
nieuwswaarde. Het gevolg is een minutenlang staren naar ondoorgrondelijke foto's.

Naast de vele foto’s en portretten worden er verschillende documentaires gedraaid.
Het filmessay Dial H-I-S-T-O-R-Y (1997) van Johan Grimonprez vertelt over
vliegtuigkapingen sinds 1960 en hoe deze de nieuwsverslaggeving veranderd hebben.
Heftige beelden worden afgewisseld met shots van vrolijke gebeurtenissen, waardoor
Grimonprez een surrealistische werkelijkheid creëert. De documentaires van
kunstenaressen Annette Behrens, Daya Cahen en Nisrine Boukhari gaan over
uiteenlopende onderwerpen. Van Nederland en de verhouding tot de Marokkaanse
jeugd tot het nationalistische zomerkamp van 'Nashi', waar een miljoen Russische
jongeren zich klaarmaken om Rusland tot de leider van de 21ste eeuw te maken. 

De geluiden van de documentaires ontmoeten elkaar in de ruimte van ANGRY. De
betonnen vloeren weerkaatsen de onheilspellende klanken en vormen een canon met
het geroezemoes van de bezoekers. De compositie van deze klanken met de oproepen
van de portretterende filmpjes zorgen voor een des te grotere impact bij het
bestuderen van de foto’s. In het midden van de ruimte is een loungehoek gemaakt.
Leuzen als 'Radicalisering is een opvoedprobleem' worden op vier witte wanden
geprojecteerd.

Radicalen vroeger en nu

Voor de tentoonstelling zijn twaalf filminterviews gehouden met radicalen van vroeger
en nu. Onder andere Wijnand Duyvendak (voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks),
Abé Sahetapy (treinkaper Wijster) en Maaike Meijer (Paarse September) vertellen over
hun ervaringen op het gebied van radicaliteit, idealisme en woede.

De tijdlijn met verschillende oproeren vanaf 1961 tot heden geven een stukje
bewustwording rondom de manipulatie van het beeld. Radicalisme wordt zwart
afgeschilderd. Ter illustratie zijn er de mediabeelden van de gekke jaren ’60 met Dolle
Mina, de rellen rondom de kroning van koningin Beatrix in 1980, de opstanden in
Parijs in 2005 en de rellen bij het Sundance Festival in Hoek van Holland 2009. In
deze tijden van maatschappelijke tegenstellingen is een tentoonstelling als ANGRY
voor ieder mens van waarde. Radicaliteit is een onderwerp dat iedereen aangaat. De
beelden en filmfragmenten zetten de bezoeker stil bij de verschillende kanten van het
radicaal zijn en laten zien dat radicaliteit ook vandaag de dag nog onder jonge
mensen leeft.

De rellen in Hoek van Holland 2009

ANGRY is van 22 januari tot 12 juni 2011 te zien bij het Nederlands Fotomuseum.
Op veel zondagen wordt er een gratis rondleiding georganiseerd. Kijk voor de
precieze data op de DagjeWeg.NL kalender.

Ontdek DagjeWeg.NL

Een foto gemaakt volgens journalistieke gebruiken. Foto:
Flickr.com

Still uit Nashi ('De onzen'), een Russische
jongerenbeweging die is opgezet door Poetin, 2009. Foto:
Daya Cahen
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Jong, radicaal en vooral boos
dinsdag 21 december 2010

Waarom sympathiseert de ene tiener met het nationaal-socialisme terwijl de ander diep in de

nacht en met het risico op gevangenisstraf bij een kweker nertsen uit hun hok bevrijdt? Hoe

komt het dat de één zich ontpopt als een islamitische radicaal met plannen voor een

aanslag in Den Haag, en zijn leeftijdgenoot zich als milieuactivist voorbereidt op een

confrontatie met de politie in Kopenhagen? Waarom gaat de één in volle overtuiging matten

met agenten in Hoek van Holland, terwijl de ander zich als anti-globalist laat vastketenen

aan een hek tijdens een bijeenkomst van de Wereldtoppen? 

Hoewel verschillend van wereldvisie hebben de jongeren één ding gemeen: ze zijn jong,

radicaal en vooral boos. Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam brengt in samenwerking

met Kosmopolis Rotterdam deze jongeren in beeld. De fototentoonstelling 'Angry', die vanaf

januari in Rotterdam te zien is, geeft een kijkje in de wereld van jongeren. Vanuit hun

perspectief, van heel dichtbij. 

Boze jongeren zijn van alle tijden maar de beroemdste stroming ontstond in de jaren vijftig

van de twintigste eeuw, toen een groep gelijkgezinde jonge, intellectuele Britse schrijvers de

beweging 'Angry Young Men' (het Rotterdamse project is afgeleid van deze stroming)

opzette. De elitegroep behoorde tot de eerste naoorlogse generatie in de Engelse literatuur

met een eigen kritisch geluid, die zich afzette tegen de gevestigde orde en de burgelijkheid.

De hoofdfiguren in hun romans waren vaak antihelden, afkomstig uit de lagere middenstand

of de arbeidersklasse. En dat is precies wat het fotomuseum en Kosmopolis willen laten

zien. Pubers zijn over het algemeen boos. Op hun ouders, op volwassenen, op de

samenleving. Het is inherent aan de pubertijd. En pubers zien alles in zwart-wit. Dingen zijn

'goed' of 'fout', iets er tussenin bestaat niet of is 'laf' en 'burgelijk'. De grijze nuance komt pas

jaren later, gelijk met het ouder worden. Jongeren zijn radicaal omdat zij bezig zijn hun

plekje te vinden in de wereld, te ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan, beaamt Alia

Azzouzi, projectleider bij Kosmopolis Rotterdam. ,,Veel van de jongeren waar wij mee

hebben gewerkt, zijn op zich niet zo heel erg met het thema bezig maar geven wel aan dat

ze zich vooral via de media een beeld vormen van radicalisme. Ze noemen extreem-rechts

en radicale moslims als voorbeeld.'' 

Maar ook andere jongeren die zich niet met de mainstream kunnen vereenzelfigen, voelen

zich 'anders' en radicaal. ,,Veganisten, krakers, punkers, Koerdische activisten en

hooligans", noemt Azzouzi als voorbeeld. Ze vervolgt: ,,Wat wij willen laten zien is dat radicalisme niet altijd

negatief is."

Maar het valt toch niet te ontkennen dat radicalisme tegenwoordig ook negatief is? De tijden van milde radicale

millitanten zoals Dr. Martin Luther King en Ghandi zijn allang voorbij en het beeld dat we nu van radicalen hebben,

hebben we toch vooral aan Volkert van der G. en Mohammed B. te danken niet aan de media? 

Met het project 'Angry' vragen het fotomuseum en Kosmopolis jongeren om, onder leiding van kunstenaars, hun

associaties bij radicalisering in beeld te brengen. Zonder de waan van de dag van de media. Meer info op

www.nederlandsfotomuseum.nl.
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De versobering van de koopzondag per 1
januari is een rommeltje en wassen neus. U
kunt nog even vaak en veel consumeren
als voorheen.
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Posted: Thu, 06 Jan 2011 22:19:00 +0100

Politie en justitie doen al enkele weken
onderzoek naar een melding van een
mogelijk geval van kindermisbruik op
peuterspeelzaal de Pieperkes in het
Limburgse dorpje Roosteren.
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De brandweer had donderdagavond rond
tien uur, na pakweg 30,5 uur blussen, het
vuur in het bedrijf Chemie-Pack gedoofd.

Ivoorkust zet ambassadeurs uit
Ronaldinho mag weg van AC Milan
‘Ik ben de nieuwe afvalsensatie’
Er komt een schminkschool en zeepshow
Jammer dat hij geen homo is
Columns: Nasa-nerds
Impuls voor mobiel reisadvies
Een jaar vol onderzoek
Louvre trekt 8,5 miljoen bezoekers

Disclaimer Colofon Adverteren Bezorgklachten

Do 06-01 2011



Publicatie : Havenloods IJsselmonde 
Datum : 19-01-2011
Pagina : 43

Oplage : 29.960
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 1139,32
Regio : IJsselmonde

NEDERLANDS FOTOMUSEUM

alleen voor intern/eigen gebruik 7002 04171 132 00 00



20/09/2011 15:48RTV Rijnmond

Page 1 of 3file:///Volumes/X_Documents/ANGRY/014_pers/Pers%20clippings/nog%20uitzoeken/Nieuws.html

Over RTV Rijnmond Rijnmond Dossiers Adverteren Kaartje sturen Webshop

TV GemistTeletekstTelevisieRadioSportNieuwsHome

Audio:

Links:

Website Tentoonstelling Angry

Radicale jongeren in het Rotterdamse Fotomuseum
20 januari 2011

De beeldvorming over boosheid en radicalisering onder jongeren
staat centraal in de tentoonstelling Angry in het Rotterdamse
Fotomuseum. Naast bekende kunstenaars doen ook radicale
jongeren zelf mee.
Radicale strijd
Stacii Samidin is een 23-jarige Rotterdammer die op de Willem de
Kooning academie vormgeving studeert. Maar Stacii is ook een jonge
radicaal die nauw betrokken is bij de Molukse vrijheidsstrijd van de RMS
(Republik Maluku Selatan, Republiek der Zuid-Molukken). Letterlijk
vechten doet Stacii niet meer, hij maakt nu foto's van binnenuit over de
Molukse radicale strijd. Een serie van Samidin is te zien op de
tentoonstelling Angry.

'Radicale jongeren moeilijk voor de camera'
De Rotterdamse Fotograaf Kees Spruijt kreeg van Kosmopolis Rotterdam
de opdracht radicale jongeren te zoeken die foto's willen maken. "Ik heb
veel contact met jongeren in alle gelederen maar het is tegenwoordig
moeilijk om ze voor of achter een camera te krijgen". Spruijt maakte in
2008 een fototenstoonstelling over de harde kern van Feyenoord. "Maar er
is de afgelopen jaren een klimaat ontstaan waarin jongeren zich niet meer
veilig voelen om aan zoiets als Angry mee te werken omdat ze dan
problemen met het gezag kunnen krijgen."

Fotoboek
De Rotterdamse fotograaf gaat Stacii helpen een fotoboek uit te brengen.
Dit boek zou aan het einde van dit jaar in de winkel moeten liggen.

 

Foto - Stacii Samidin

 

Luister hier naar een reportage van Mooike de Moor: Vandaag Morgen
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Radicale jongeren in het Rotterdamse Fotomuseum
20 januari 2011

De beeldvorming over boosheid en radicalisering onder jongeren staat centraal in de
tentoonstelling Angry in het Rotterdamse Fotomuseum. Naast bekende kunstenaars doen
ook radicale jongeren zelf mee.

Radicale strijd
Stacii Samidin is een 23-jarige Rotterdammer die op de Willem de Kooning academie
vormgeving studeert. Maar Stacii is ook een jonge radicaal die nauw betrokken is bij de
Molukse vrijheidsstrijd van de RMS (Republik Maluku Selatan, Republiek der
Zuid-Molukken). Letterlijk vechten doet Stacii niet meer, hij maakt nu foto's van binnenuit
over de Molukse radicale strijd. Een serie van Samidin is te zien op de tentoonstelling Angry.

'Radicale jongeren moeilijk voor de camera'
De Rotterdamse Fotograaf Kees Spruijt kreeg van Kosmopolis Rotterdam de opdracht
radicale jongeren te zoeken die foto's willen maken. "Ik heb veel contact met jongeren in
alle gelederen maar het is tegenwoordig moeilijk om ze voor of achter een camera te
krijgen". Spruijt maakte in 2008 een fototenstoonstelling over de harde kern van
Feyenoord. "Maar er is de afgelopen jaren een klimaat ontstaan waarin jongeren zich niet
meer veilig voelen om aan zoiets als Angry mee te werken omdat ze dan problemen met het
gezag kunnen krijgen."

Fotoboek
De Rotterdamse fotograaf gaat Stacii helpen een fotoboek uit te brengen. Dit boek zou aan
het einde van dit jaar in de winkel moeten liggen.

Luister ook naar de reportage van Mooike de Moor ..

RTV Rijnmond

Zie ook op www.nederlandsfotomuseum.nl over de tentoonstelling ANGRY: Jong en
radicaal , van 22-01-2011 tot 13-06-2011

_________________
~ spiegeltje spiegeltje aan de wand... ~

ANGRY in Fotomuseum R'dam - 22/1 tot 13/6 (met o.a. Stacii Samidin)
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Angry: jong en radicaal

Posted at mei 3, 2011 by Bouchra Abdellaoui

Bouchra Abdellaoui > Vanaf de folder van de expositie “Angry” kijkt een jonge vrouw met veel
okselhaar en opgeheven kin uitdagend in de camera. Later blijkt het een 19-jarige kraakster te zijn die
sinds haar zeventiende in een kraakpand woont en vecht tegen het kapitalisme. Naast de ingang toont
een tijdlijn mondiale incidenten, acties en terroristische aanslagen van de afgelopen 50 jaar.

We zien onder andere de opstanden voorbij komen van Franse Algerijnen tegen de Franse autoriteiten,
Dolle Mina, de Intifada en andersglobalisten. Enkele van deze gebeurtenissen keren terug in de
tentoonstelling. Zo laat de fotoserie van Jules Spinatsch de steden Evian en Genève in 2003 zien. Hier
verstopten eigenaren van winkels en bedrijven tijdens de G8-top bekende logo’s achter houten platen.
Deze werden vervolgens door de demonstranten gebruikt voor hun slogans en symbolen. Provo-oprichter

Roel van Duin komt in een portret aan het woord. Hij begon zich te roeren toen hij er achter kwam dat in
Nederland atoombommen opgeborgen lagen. Volgens hem is het eerder wanhoop dan hoop die de
revolutie maakt.

Foto: Jules Spinatsch

Drie manieren van kijken

Vanuit drie posities toont “Angry” protest, verzet en (radicale) actie in de samenleving. Via de
verbeelding van kunstenaars, het beeld geschetst door verschillende media en de blik van de jongeren
zelf. In het verlengde van de tentoonstelling worden educatieve lespakketten, workshops en interactieve
lessen aan middelbare scholen aangeboden. Het resultaat van deze projecten in het kader van
talentontwikkeling hangt tussen het andere werk. De tentoonstelling bestaat uit fotografie, video-
installaties, portretten van (ex)radicalen en flarden van berichtgeving door verschillende media, zoals een
boze Ivo Opstelten die zich opwindt over zogenaamde scooterterreur. Enkele werken vallen op, met
name die welke de verbeelding van kunstenaars laten zien. De fotoserie “Périphérique” van kunstenaar
Mohamed Bourouissa laat beelden zien uit de banlieues van Parijs waar hijzelf opgroeide. Zijn foto’s zijn
in scène gezet en tonen de spannende ogenblikken die aan een mogelijke gebeurtenis of actie vooraf
gaan. De videoprojectie “Glutinosity” van Aernout Mik toont een langzaam bewegende groep mensen
die elkaar gevangen lijkt te houden in een intrigerend ballet. De ene groep draagt uniformen en de
andere groep sweaters, capuchons en sjaals. Het is niet duidelijk wie tegen wie vecht en wie wie
gevangen houdt.

Radicalisme: een kwestie van beeld-vorming?

De samenstellers van de tentoonstelling werpen vragen op als: neemt radicalisme onder jongeren toe of
is slechts de beeldvorming veranderd? De makers zijn van mening dat radicalisme tegenwoordig vooral
als iets negatiefs wordt benaderd en vragen zich af of radicalisme voortkomend uit idealisme niet ook
broodnodige maatschappelijke veranderingen tot stand kan brengen. Allemaal interessante vragen die
wellicht beter door middel van onderzoek dan via kunstzinnige uitingen of meningen van politici, zoals
Opstelten, beantwoord kunnen worden. De tentoonstelling is bedoeld en komt ook over als een ode aan
mensen die zich compromisloos inzetten voor een zaak waarin zij geloven.

De meest compromisloze onder de kunstenaars blijkt Jonas Staal die op het laatste moment zijn werk
heeft teruggetrokken. De brief, waarin hij dit kenbaar maakt, hangt er wel. Hij verwachtte dat de
expositie de radicaal zou tonen als schepper in zijn streven naar een ander wereldbeeld. De kunstenaar
vindt dat de makers het blockbuster-concept hebben gevolgd door te willen laten zien dat de radicaal
“niemand minder is dan wijzelf”. Staal noemt dit vrijblijvend en geruststellend en ziet een vertekening
van de radicaal tot boze adolescent. Deze laatste opmerking is, al lopend door de expositieruimte,
voorstelbaar. Beelden van jongeren die alles te verliezen hebben met hun acties schuren net iets te dicht
aan tegen beelden van jongeren die niets te verliezen hebben.

“Angry” is tot 13 juni 2011 te zien in het Fotomuseum Rotterdam.
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Roel van Duin komt in een portret aan het woord. Hij begon zich te roeren toen hij er achter kwam dat in
Nederland atoombommen opgeborgen lagen. Volgens hem is het eerder wanhoop dan hoop die de
revolutie maakt.

Foto: Jules Spinatsch

Drie manieren van kijken

Vanuit drie posities toont “Angry” protest, verzet en (radicale) actie in de samenleving. Via de
verbeelding van kunstenaars, het beeld geschetst door verschillende media en de blik van de jongeren
zelf. In het verlengde van de tentoonstelling worden educatieve lespakketten, workshops en interactieve
lessen aan middelbare scholen aangeboden. Het resultaat van deze projecten in het kader van
talentontwikkeling hangt tussen het andere werk. De tentoonstelling bestaat uit fotografie, video-
installaties, portretten van (ex)radicalen en flarden van berichtgeving door verschillende media, zoals een
boze Ivo Opstelten die zich opwindt over zogenaamde scooterterreur. Enkele werken vallen op, met
name die welke de verbeelding van kunstenaars laten zien. De fotoserie “Périphérique” van kunstenaar
Mohamed Bourouissa laat beelden zien uit de banlieues van Parijs waar hijzelf opgroeide. Zijn foto’s zijn
in scène gezet en tonen de spannende ogenblikken die aan een mogelijke gebeurtenis of actie vooraf
gaan. De videoprojectie “Glutinosity” van Aernout Mik toont een langzaam bewegende groep mensen
die elkaar gevangen lijkt te houden in een intrigerend ballet. De ene groep draagt uniformen en de
andere groep sweaters, capuchons en sjaals. Het is niet duidelijk wie tegen wie vecht en wie wie
gevangen houdt.

Radicalisme: een kwestie van beeld-vorming?

De samenstellers van de tentoonstelling werpen vragen op als: neemt radicalisme onder jongeren toe of
is slechts de beeldvorming veranderd? De makers zijn van mening dat radicalisme tegenwoordig vooral
als iets negatiefs wordt benaderd en vragen zich af of radicalisme voortkomend uit idealisme niet ook
broodnodige maatschappelijke veranderingen tot stand kan brengen. Allemaal interessante vragen die
wellicht beter door middel van onderzoek dan via kunstzinnige uitingen of meningen van politici, zoals
Opstelten, beantwoord kunnen worden. De tentoonstelling is bedoeld en komt ook over als een ode aan
mensen die zich compromisloos inzetten voor een zaak waarin zij geloven.

De meest compromisloze onder de kunstenaars blijkt Jonas Staal die op het laatste moment zijn werk
heeft teruggetrokken. De brief, waarin hij dit kenbaar maakt, hangt er wel. Hij verwachtte dat de
expositie de radicaal zou tonen als schepper in zijn streven naar een ander wereldbeeld. De kunstenaar
vindt dat de makers het blockbuster-concept hebben gevolgd door te willen laten zien dat de radicaal





ANGRY: jong en radicaal
 Beluister dit item  

Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt radicalisme per definitie bestempeld als
negatief. Maar vormde het – geboren uit idealisme – niet vaak ook een drijvende kracht
achter maatschappelijke veranderingen? En wie is radicaal en wie bepaalt dat? Neemt het
radicalisme in Nederland toe, of is vooral de beeldvorming veranderd? ANGRY kijkt naar
radicalisering onder jongeren en zoekt naar antwoorden op deze vragen vanuit drie
perspectieven: kunstenaars, de media en jongeren zelf. ANGRY een rijke tentoonstelling over
een -in deze tijden van polarisatie- zeer actueel onderwerp dat ons allemaal aangaat. 

Met een grote verscheidenheid aan fotoprojecten, videowerken, mediaverslagen, interviews en
werk van jongeren zelf laat ANGRY zien dat radicalisering van jongeren van alle culturen en
alle tijden is. ANGRY veroordeelt en bekritiseert geen enkele positie, maar onderzoekt en
bevraagt het ontstaan en de consequenties van het radicaal zijn.

Saskia Duijs (24) is één van de 'radicalen' die voor de tentoonstelling ANGRY geinterviewd. Zij
is christenactivist binnen Time to Turn, een netwerk van jongeren die vanuit hun geloof
kiezen voor een rechtvaardige en duurzame levensstijl. Op de website van Time to Turn
reageert  zij op haar deelname aan het multimediale project: " Als mijn flirt met idealisme,
hoe ik het bijna zou willen noemen, al als radicaal wordt bestempeld, dan is er toch iets
grondig mis met onze samenleving dat we niet meer durven te dromen of onze idealen in
actie om te zetten" 

De organisatoren van de tentoonstelling willen met ANGRY een zo groot mogelijk publiek
bereiken, om zo de dialoog over radicalisme breed op gang te brengen. Niet alle deelnemers
aan het project bleken daar even blij mee. Kunstenaar Jonas Staal trok zijn bijdrage op het
laatste moment terug. In een brief aan de organisatie legt hij uit dat de tentoonstelling in
zijn ogen ten prooi is gevallen aan een 'oppervlakkig soort marketing': "De ondermaatse
vertekening van de radicaal tot ‘boze adolescent’ zoals die afstraalt van de
tentoonstellingsposter draagt daarentegen slechts bij aan de droomloze sluimerslaap van een
massaal pensionerende babyboom-generatie." Hier de reactie van de organisatie. 

Op de tentoonstelling reflecteert een selectie belangrijke internationale kunstenaars,
fotografen en filmmakers op aspecten van hedendaags radicalisme. Onder hen zijn Rineke
Dijkstra, Willie Doherty, Joel Sternfeld en Jules Spinatsch. In een video-installatie komen
twaalf radicalen en ex-radicalen aan het woord, waaronder Maaike Meijer (Paarse
September), Izz ad-Din Ruhulessin (moslim, student politicologie), Isa Kort (kraker), Roel
van Duin (Provo, kabouterbeweging) en Saskia Duijs (christenactivist). Zij spreken over hun
idealen, grenzen, zuiverheid, woede en groepsgevoel. Hier tegenover zien we hoe ‘de radicaal’
in de media geportretteerd wordt, en hoe radicalen op hun beurt van de media gebruik
maken om de beeldvorming te beïnvloeden. De jongeren komen in de tentoonstelling aan het
woord via verscheidene projecten die in groeps- en schoolverband zijn gemaakt onder
begeleiding van Kosmopolis Rotterdam.

Er is werk te zien van:
Annette Behrens | Nisrine Boukhari | Mohamed Bourouissa | Daya Cahen | Yvon Chabrowski |
Ad van Denderen | Rineke Dijkstra | Willie Doherty | Eva Frapiccini | Jasper Groen | Johan
Grimonprez | Susan van Hengstum | Runo Lagomarsino & Johan Tirén | Eva Leitolf | Aernout
Mik | Mirko Martin | Monica Nouwens | Corinne Englert & Isabel Morgen & Cora Piantoni |
Sarah Pickering | Adriaan van der Ploeg | Astrid Proll | Julian Röder | Allan Sekula | Jules
Spinatsch | Joel Sternfeld | Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek | Yumosh | Tobias Zielony

Videoportretten ‘Radicalen’: 
Roel van Duin (foto midden) | Saskia Duijs (foto rechts) | Wynand Duyvendak (foto midden) |
Isa Kort | Maaike Meijer | Robert Molenaar | Sjors Remmerswaal | Abe Sahetapy | Izz ad-Din
Ruhulessin | Marieke | Geoffrey Deckers |
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Radicalisme
Geschreven door Natasja | maandag, 24 januari 2011 00:00 | 1 reactie

Volgens sommige is radicalisme een gevaar voor de samenleving, daar waar het
volgens anderen cruciaal is voor het tot stand brengen van veranderingen in de
status quo. Naar aanleiding van de afgelopen zaterdag geopende multimediale
tentoonstelling “ANGRY: Jong en Radicaal” in het Nederlands Fotomuseum in
Rotterdam onderzocht Manu wat radicalisme nu eigenlijk is. 

Hij ging in gesprek met opvoedingsfilosoof Stijn Sieckelink. Stijn schreef samen met twee andere
auteurs het boek ‘Idealen Op Drift’ over radicaliserende jongeren.Vaak wordt radicalisme automatisch
in verband gebracht met gevaar voor de samenleving. Het kennis- en adviescentrum Nuansa, geeft
advies over polarisatie en radicalisering. Manu sprak met consulent en trainer bij Nuansa Steven
Lenos.

In het tweede uur ontving Manu journaliste en documentairemaker Eefje Blankervoort in de studio. Ze
stelde de tentoonstelling “ANGRY: Jong en Radicaal” mede samen en gaf een virtuele tour door de
expositie.
Geert Spieker werkt in Groningen onder andere met jonge neo-nazi’s. Hij probeert de jongeren weer
op de rails te krijgen en vertelde bij Spoken over zijn aanpak.

In de expositie zijn er portretten te zien van vermeende radicale mensen. In het laatste uur schoven
Saskia Duys en Robert Molenaar aan in de studio. Saskia is activiste bij de christelijke actiegroep
“Time To Turn” en Robert is Campagneleider van de Anti Dierproeven Coalitie. Ze vertelde over hun
werkzaamheden en hoe het is om als radicaal geportretteerd te worden. 

Fun X-reporter Wendie ging de straat op om te checken wat mensen verstaan onder radicalisme en
huisdichter Joost van Kersbergen schreef een spook over Radi, die eerst grijs werd, en daarna kaal.
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Uur 1:
Bobby Caldwell - What You Won't Do For Love
Keny Arkana – La Rage
Diversidad - The Experience (Remix)
Spinal & Steen – Doe Het
Ziggi - When The Youths Cry
Nas Ft. Lauryn Hill - If I Ruled The World
Immortal Technique – Point Of No Return
Manu Ft. Kyteman - Van Het Hart

Uur 2:
Appa – Revolutionair
Kanye West Ft. Rihanna - All Of The Lights [Super Clean Edit]
Bob Marley and The Wailers - Soul Rebel
Electro Deluxe Ft. Ben l'Oncle Soul - Where Is The Love
2Pac – Changes
Necro – The dispensation Of Life And Death
Alicia Keys Ft. Eve – Speechless
Stryder & Gaza – Hangend aan de rand
Giovanca – Lovechild

Uur 3:
Dead Prez – We Want Freedom – Let’s Get Free
John Legend & The Roots - Wake Up Everybody
Salah Edin – Het Land Van
Faith Evans & Mary J. Blige - Love Don't Live Here Anymore
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Wie of wat is radicaal?
Moslim extremisten, demonstrerende krakers, extreemrechtse manifestaties. Sla een krant open
en je leest erover. Allemaal radicalisme: een veel besproken onderwerp sinds de terroristische
aanslagen van 11 september 2001. Maar wie of wat zijn radicalen? En wie bepaalt eigenlijk dat ze
radicaal zijn? Daarover gaat de tentoonstelling ANGRY. Jong en Radicaal. - Door Tynke Mulder

ANGRY. Jong en Radicaal tot en met 13 juni 2011, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam.

Demonstraties tegen de nieuwe kraakwet waarin linkse krakers en de politie elkaar in de haren vliegen.
Extreemrechtse manifestaties waarin activisten protesteren tegen het immigratiebeleid. Dierenactivisten
die nertsen bevrijden. Er gaat geen week voorbij of activisten komen in het nieuws.

Maar wanneer zien we activisten als radicalen? Wat is eigenlijk een radicaal? Wie zijn het, wat zijn hun
idealen en hoe komen ze daarvoor op? Daarover gaat ANGRY, een tentoonstelling die zaterdag geopend
is in het Nederlands Fotomuseum. Je kunt er een mening vormen over radicalisme door te kijken naar
foto’s, verslagen uit de media, interviews en werk van jongeren zelf.

Gewoon of radicaal?
Je kunt ook kijken en luisteren naar de videoportretten van twaalf mensen (van moslim tot christenactivist)
die opkomen voor hun idealen. Marieke (22) bijvoorbeeld. Toen ze vijftien was, kwam ze via via bij de
krakersbeweging terecht. Ze kwam al uit een linkse familie, maar eenmaal tussen de krakers werd ze
fanatieker in het uitdragen van haar ideeën. En nu, zeven jaar later, is ze immigratieactivist.

High Street Barricade uit serie Public Order 2002 Foto Sarah Pickering

Is zij dan radicaal? Marieke: 'Dat vind ik een vervelende vraag. Voor de samenleving ben ik misschien
radicaal, maar voor mezelf ben ik gewoon Marieke. Omdat ik opkom voor bepaalde standpunten en
ideeën die onze democratie niet heeft, word ik gezien als radicaal. Ik vind dat iedereen moet kunnen
gaan en staan waar hij wil', legt Marieke uit. Daarom komt ze op voor vluchtelingen.

Minder dan stront
In het Franse Calais bijvoorbeeld, waar vluchtelingen uit landen als Afghanistan en Irak wachten op hun
kans om 's nachts stiekem de overtocht naar Groot-Brittannië te maken. Ze zwerven door de stad en
slapen in tenten in de duinen. 'Ik ben daar om te zorgen dat de politie ze met rust laat. Die behandelt de
vluchtelingen als minder dan stront.

Als de politie een kamp binnenkomt, spring ik met mijn camera uit mijn tent. Dan is onderdrukking voor
even minder, omdat ze niet willen dat ik hen film.'
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ANGRY - Jong en Radicaal - Hoe radicaal bent u?

“Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt
radicalisme per definitie bestempeld als negatief. Maar
vormde het – geboren uit idealisme – niet vaak ook een
drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen ? En
wie is radicaal en wie bepaalt dat ? Neemt het radicalisme in
Nederland toe, of is vooral de beeldvorming veranderd ?

ANGRY kijkt naar radicalisering onder jongeren en zoekt naar antwoorden op deze vragen vanuit drie
perspectieven: kunstenaars, de media en jongeren zelf. ANGRY, een rijke tentoonstelling over een – in
deze tijden van polarisatie – zeer actueel onderwerp dat ons allemaal aangaat”.

Zo wordt één van de luiken van het “multimediale” project ANGRY, met name de nog tot 13 juni in het
Nederlands Fotomuseum (Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam), aangekondigd op de webstek van het
project (http://www.a-n-g-r-y.nl/).

In eerste instantie ziet het er wat vreemd uit – een radicaal in een museum lijkt op een of andere manier
“passé” te zijn -, maar het project ziet er op zijn minst interessant uit.

In het reeds vernoemde Fotomuseum krijgt de bezoeker werk te zien van
nationale en internationale kunstenaars, fotografen en filmmakers – niet
meteen namen die mij iets zeggen, dus bespaar ik u het lijstje – die
“reflecteren op aspecten van hedendaags radicalisme”. Daarnaast zien we
ook hoe radicalen geportretteerd worden door de media en hoe radicalen
van de media gebruik proberen te maken om de beeldvorming te
beïnvloeden. Het mooiste van de tentoonstelling – vind ik toch – is echter
de video-installatie waarbij twaalf (voormalige) radicalen aan het woord
komen: Maaike Meijer (van Paarse September, een … lesbisch-
feministische actiegroep), Izz ad-Din Ruhulessin (een islamitische
radicaal), Isa Kort (een kraakster), Roel van Duin (een van de eerste
Provo’s en medeoprichter van de Kabouterbeweging), Erno Eskens
(dierenrechtenactivist), Geoffrey Deckers (nog een dierenrechtenactivist),
Marieke X (kraakster en “voltijds” extreem-links activiste), Robert
Molenaar (nóg een dierenrechtenactivist), Saskia Duijs (activiste bij de
links-christelijke actiegroep Time to Turn), Abe Sahetapy (een van de Molukse treinkapers in 1975),
Wijnand Duyvendak (ex-kraker, klimaatactivist, en ex-GroenLinks-kamerlid) en … Sjors Remmerswaal,
lid van Voorpost en hoofdredacteur van ons ledenblad Revolte. Eén “rechtse” rakker dus en elf min of
meer linkse jongens en meisjes, waarvan eentje, met name Wijnand Duyvendak, in het recente verleden
rechtstreeks in botsing kwam met Voorpost (http://www.voorpost.org).

In de rand van de tentoonstelling in het Fotomuseum zijn er verder ook nog een “talkshow” over “de
verbeelding van de radicaal” (en dan gaat het over hoe “de radicaal” wordt verbeeld), een
scholenwedstrijd (aan de hand van het lespakket, jawel, “Radicaal in Beeld”), een symposium, een lezing
door fotograaf Allan Sekula over zijn film “The Forgotten Space”, en een aantal films: “Women are
Heroes”, “Skin” (over de zoon van een Joodse vader die na de dood van zijn moeder skinhead wordt en
zich aansluit bij een groepje neonazi’s), “The Forgotten Space”, “Der Baader Meinhof Komplex” (over het
langzaam ontsporen van de “hypermoraal” van linkse activisten), “Buongiorno Notte” (over de ontvoering
van en moord op Aldo Moro door de Rode Brigades) en “Benny’s Video” (over een jongen die de wereld
beleeft van achter zijn pc).

En op de webstek vindt u, behalve alle nodige en nuttige informatie over de tentoonstelling, de
“randanimatie” en de films, ook een aantal dossiers over dierenrechten, links radicalisme, rechts
radicalisme, islamitisch radicalisme, de kraakbeweging, de Molukse beweging, de Provobeweging en
vrouwenrechten (althans, die zouden binnenkort beschikbaar zijn), een tijdlijn met daarin radicale acties
en terroristische aanslagen van de afgelopen 50 jaar (iets waarmee de “neutraliteit” van het project toch
een beetje doorbroken wordt, vind ik), video’s over acties (waaronder de al eerder genoemde confrontatie
tussen Voorpost en Duyvendak, waarbij die laatste een taart in zijn gezicht kreeg: http://www.a-n-g-r-
y.nl/acties/taarten/), en uitleg bij en werken van een aantal van de tentoonstellende kunstenaars
(waaronder een diamontage van Jasper Groen over de Limburgse ex-breakdancer én ex-neonazi Jeffrey
en een videomontage van Daya Cahen over de Russische jongerenbeweging Nashi).

Maar - en dat maakt een bezoekje aan Rotterdam minder nodig – ook de video-installaties rond de twaalf
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Hey Yves Desmet, ook Moebarak
was en is een socialist
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radicalen. Onder het kopje “Radicalen” (http://www.a-n-g-r-y.nl/radicalen/) kan u de genoemde twaalf
horen spreken over onder andere Nederland, bewustwording, radicalisme, zuiverheid, resultaten, imago,
omgeving, jeugd, groep, organisatie, symboliek, idealen, de wereld, hun doemscenario’s, drijfveren,
democratie, de wet, geweld, risico’s, kicks, leefstijl, media, onverschilligheid, plicht, politiek, twijfel en
toekomst. Het gesprek met Sjors Remmerswaal vindt u bijvoorbeeld hier: http://www.a-n-g-r-
y.nl/radicalen/sjors/.

Een project, kortom, dat in zijn geheel zeker de moeite van het “bekijken” waard is. Alle praktische
gegevens vindt u op de eerder vermelde webstek.

En als toemaatje kan u zichzelf ook nog eens laten klasseren als “onverschillig”, “neutraal”, “betrokken”,
“actief”, “radicaal” of “extreem”. De test kan u meteen doen bij het binnenkomen van de webstek. En
ondergetekende, die bleek gewoon radicaal te zijn.

ShareThis
 

DOSSIERS

MEEST GELEZEN

Barst de N-VA sneller dan België?
Missieverklaring RechtsActueel
Na het Vlaams Blok/Belang nu ook
neo-nazi's bij de N-VA...
Dossier Kaukasus: Tsjetsjenië
Vraaggesprek Gerolf Annemans

ARCHIEF

 2011 (98)

 februari (15)



ANGRY over dierproeven! 


28 JANUARI 2011 

et Nederlandse Fotomuseum heeft voor zijn project ANGRY twaalf filminterviews gehouden met 
'radicalen' van vroeger en nu. Zij vertellen zowel over hun idealen, als over de universele

rondom woede, activisme en radicalisme.
Wat verstaan zij onder radicaal en vinden ze zichzelf radicaal?  
Heiligt het doel de middelen of zijn er bepaalde grenzen?  
Wanneer kwamen zij voor het eerst in actie en waarom?  
Twijfelen ze weleens, of zijn ze rotsvast overtuigd van hun eigen gelijk?  
En door welke emoties worden ze gedreven?  
De verhalen zijn zowel per persoon te bekijken als per trefwoord.
Robert Molenaar, campagneleider van de Anti Dierproeven Coalitie, is één van de 
twaalf geïnterviewden.

Je kunt het interview hier bekijken.

De expositie is te zien in het Nederlands Fotomuseum van 22 januari t/m 13 juni
2011 in Rotterdam.  
Het openingsweekend van Angry was de best bezochte opening van het 
Nederlands Fotomuseum ooit.
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Berichten Commentaren

THUIS OVER MIJ IN BEELD FOTO VIDEO VERWIJZINGEN LEESHOEK CITATEN RECLAME

donderdag 27 januari 2011

ANGRY – Jong En Radicaal – Hoe Radicaal Bent U ?
“Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt radicalisme per definitie bestempeld als
negatief. Maar vormde het – geboren uit idealisme – niet vaak ook een drijvende kracht achter
maatschappelijke veranderingen ? En wie is radicaal en wie bepaalt dat ? Neemt het
radicalisme in Nederland toe, of is vooral de beeldvorming veranderd ? ANGRY kijkt naar
radicalisering onder jongeren en zoekt naar antwoorden op deze vragen vanuit drie
perspectieven: kunstenaars, de media en jongeren zelf. ANGRY, een rijke tentoonstelling over
een – in deze tijden van polarisatie – zeer actueel onderwerp dat ons allemaal aangaat”.

Zo wordt één van de luiken van het “multimediale” project ANGRY, met name de nog tot 13
juni in het Nederlands Fotomuseum (Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam),
aangekondigd op de webstek van het project.

In eerste instantie ziet het er wat vreemd uit – een radicaal in een museum lijkt op een of andere manier “passé” te zijn -, maar het project ziet er op
zijn minst interessant uit. Mijn artikel erover kan u dan ook verder lezen bij RechtsActueel, waar het vandaag gepubliceerd werd.

Afbeelding hierboven: mijn resultaat op het bij het project horende testje. Meteen ook het (zoveelste) bewijs dat ik géén extremist ben, maar een
radicaal, en dat er wel degelijk verschil is tussen die twee.

PS: op de webstek van RechtsActueel is trouwens ook een prachtig bewijs te zien van het feit dat de Franstalige zenders er absoluut niet mee zitten de
feiten te vervalsen. Van een belgicist die borden van de Vlaams-nationalisten verscheurde op de Shame-manifestatie van afgelopen weekeinde maken
ze daar ... een Vlaams-nationalist die borden van de belgicisten verscheurde. Meteen ook de reden waarom ze zouden gearresteerd zijn ... Af en toe
lijkt er wel wat te zeggen voor een mediawet op zijn Hongaars ...

Geplaatst door Björn Roose op donderdag, januari 27, 2011
Labels: Cultuur, Voorpost

3 reacties:

Een reactie plaatsen

Anoniem zei

Tof testje op die webstek.
Raad eens wie er slechts "betrokken" is?

Niet zo per se op de vuist willen gaan met de ordetroepen heeft waarschijnlijk met
de leeftijd te maken.

Maar dat verloop van jaren - en verlies van haren - zullen die radicale snaken
waarschijnlijk "ouderdom" noemen!

bertie

27 januari 2011 22:05

Björn Roose zei

Wel Bertie, ik denk dat op de vuist willen gaan met de ordetroepen een van de
dingen is die het onderscheid tussen radicaal en extremist inhielden. Ik heb daar
namelijk nee ingevuld. Een confrontatie met het "gezag", daar heb ik geen
probleem mee, maar er fysiek mee vechten, levert nu eenmaal niets op.

28 januari 2011 00:00

Kenny zei

Ik ben blijkbaar actief :-)

29 januari 2011 12:21
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De beeldvorming over boosheid en radicalisering onder jongeren staat centraal in Angry, een
fototentoonstelling die van januari tot juni 2011 te zien is in het Nederlands Fotomuseum. Die
boosheid wordt vanuit drie perspectieven benaderd: het perspectief van de jongeren zelf, dat van de
media, en vanuit het perspectief van beeldend kunstenaars.

Het is van alle tijden dat jongeren zich afzetten tegen hun ouders of de gevestigde orde. Ook radicaal
gedrag is van alle tijden en plaatsen. Ook in ons land  is het al decennia lang een bekend verschijnsel.
Toch komt radicalisering in Nederland zoals geweld door dierenextremisten en de opkomst van
moslimfundamentalisme, de laatste jaren steeds vaker in het nieuws als een maatschappelijk
probleem. Kosmopolis Rotterdam heeft Rotterdamse jongeren gevraagd om onder leiding van
verschillende kunstenaars hun associaties bij het thema radicalisering in beeld te brengen. Deze
beelden krijgen een plek in de tentoonstelling Angry. Dit doen ze in fotografie, film, muziek,
striptekeningen en comedy.

Met de multimediale expositie, een website én een educatief traject worden hedendaagse varianten
van radicalisering onder jongeren in kaart gebracht. Vanwaar die fascinatie voor een grote zaak, een
ideaal of een hoger doel? Tegelijkertijd plaats Angry het fenomeen in de context van de media die de
beeldvorming over 'probleemjongeren' richting geven. Daarbij is er ook oog voor de positieve krachten
die het verzet en de vernieuwingsdrang van de jeugd karakteriseren. Doel van Angry is nieuwe visies
op boosheid en radicalisering onder jongeren te ontwikkelen en het debat erover aan te zwengelen.

Angry is een samenwerkingproject van Paradox, het Nederlands Fotomuseum en Kosmopolis
Rotterdam. Het wordt financieel ondersteund door Fonds Cultuurparticipatie, VSB Fonds, SNS Reaal
Fonds, Mondriaan Stichting, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Prins Bernhard Cultuurfonds,
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Jonas Staal boycot tentoonstelling 'ANGRY'

 
Nieuws

 

Rotterdam | Jonas Staal heeft besloten zijn werk terug te trekken uit de tentoonstelling 'ANGRY' in het
Nederlands Fotomuseum. Staal vindt dat de tentoonstelling, die zaterdag 22 januari 2011 opent, 
prooi is gevallen aan het 'blockbuster-concept'. Dit maakte Staal onder meer op uit het marketingmateriaal
en de naamsverandering van de tentoonstelling, die oorspronkelijk 'ANGRY: de verbeelding van de 
zou heten en nu 'ANGRY: jong en radicaal' heet.

Schone handen
In een brief stelde Staal dit weekend de curatoren op de hoogte, hij beschrijft dat 'ANGRY' naar zijn mening
wordt gemaakt volgens het ‘Halbe Zijlstra-tentoonstellingsmodel’: "hoge bezoekcijfers, zonder de schijn
van een progressieve agenda te hoeven verliezen. Winst maakt men tenslotte het liefst met schone
handen." 
Bas Vroege, een van de initiators van de expositie reageert: "Natuurlijk hopen we een groot 
bereiken. Niet omdat Zijlstra dat wil maar omdat we van mening zijn dat het maatschappelijk klimaat
daarom schreeuwt."

Bron: Cultuurblog NRC  (lees de briefwisseling) / Trendbeheer

 



januari 19, 2011ANGRY Jong
en radicaal.
By Kunst En Klaar

ANGRY Jong en radicaal.
Opzwepend of banaal? 

Een zogenaamd concept spreekt vast alle
jongeren aan. Ik ben jong en word
voortdurend het boegbeeld van
radicalisme genoemd, wat voor mij slechts
getuigt van een standvastige mening
doorheen de jaren. De radicaal is de
wortel van je denkwereld. Die groeit mee
in je leven als de stam van je beslissende

takken. Angry is dan weer bedoeld als schok-effect. Echt kwaad
word je nu ook niet van jong zijn en beschikken over een radicale
denkwereld. Maar goed, één jonge man wordt er wel kwaad
van en dat is Jonas Staal.

Verbeelding gaat verloren.

 Hij trekt zich terug uit de tentoonstelling en roept bij deze luid zijn
standpunten en verwijten naar de ʻblockbuster-veelgeldwillende-
Nederlandse staatssecretaris-onzinʼ. De naam zou oorspronkelijk als
ʻAngry: de verbeelding van de radicaal ʻ klinken maar onderging
zonder overleg een agressieve transformatie en werd ʻAngry: jong en
radicaal ʻ. Bij deze wordt Staal de grote boycot genoemd en maakt
dit waar door andere kunstenaars ook aan te sporen hun werken
terug te trekken. Dit versterkt met een voorstel bij de opening te
debatteren over zijn open brief waarin hij dit meldt aan de
teleurgestelde Paradox-directeur Bas Vroege. De tentoonstelling
website zelf verwelkomt je met een tekst over hoe 9/11 terrorisme
radicalisme als hot topic heeft verheven. Daar stel ik ook mijn vragen
bij of we dit soort provocatie niet beter in de politiek laten en in de
kunst het verwerkingsproces van deze tragedies. Dit soort bruut
geweld kan enkel geuit worden als er een oprechte beleving achter
schuilgaat die de problematiek eer aan doet. Niet zomaar als
lokmiddel voor de door geweld geprikkelde massa. 

 Wat me wel verward is dat Staal voor mij toch overkomt als iemand
die net op zoek gaat naar provocerende knelpunten, uitdagende
topics als politieke martelingen, vandalisme, martelaren en
betogingen. Hier moet ik me meer in verdiepen. Wil Staal harder zijn
dan de hardheid van de tentoonstelling? Is hij de ʻDie hardʼ in dit
ʻblockbuster-conceptʼ?
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Radicalisme als positieve houvast.

Ik zou hier graag verandering inzien en de positieve betekenis van
radicalisme terug tot leven roepen. Zoals Staal zelf aankaart riep de
eerste titel voor hem een zoektocht naar een ander radicaal
wereldbeeld op. De tijd van opgelegde politieke propaganda in
musea zijn we nu toch wel voorbij? Ook de manier waarop de poster
is ontworpen met de woorden ʻangryʼ als ʻwanted bordenʼ over kwaad
kijkende jongeren geplakt geeft een heel negatieve indruk aan het
geheel. De veroordeling van alle mensen die radicaal kwaad zijn? Is
dat wat ze willen? Is dat waar het om gaat? Het uithangbord van
deze tentoonstelling geeft een prematuur punk gevoel van een
middenvinger die de verkeerde kant uitsteekt. De bedoeling is goed,
en er moet dringend oog en oor zijn naar ieders radicalen op elk
mogelijk draagvlak. Die van mij moeten evengoed als die van een
ander worden besproken, belicht en verwerkt, laat staan die van de
politici. Maar laat dit vanuit de gevoelswereld gaan en vanuit hoop
die de jongeren zo hard missen in deze verwarrende
maatschappelijke tirannie van verdeeldheid.

 Harde woorden spreken maar zeggen ze ook iets?

 Mvp.

www.a-n-g-r-y.nl
www.paradox.nl/angry

Rotterdam

This entry was posted on woensdag, januari 19th, 2011 at 12:09 and tagged with mvp, Anrgy, jong
en radicaal, Jonas Staal, Paradox, Radicalisme, Bas Vroege, Boycot, Rotterdam, kunst and posted in

Musea, Exhibition. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
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Jonas Staal boycot ANGRY
18-01 2011, 7:39 JB

NRC: Jonas Staal boycot ANGRY in het Nederlands Fotomuseum,
“De natte droom van onze kersverse staatssecretaris van cultuur
Halbe Zijlstra.”

Tags:

21 reacties op “Jonas Staal boycot ANGRY”

EvdL | 18-01 8:44

Ik heb persoonlijk niets tegen okselhaar. Ik vind het ook niet erg
als mensen het scheren.
Het lijkt me wel een slechte graadmeter om de integriteit van
mensen mee te duiden, normale mensen dan wel
tentoonstellingsmakers.

Kees | 18-01 11:22

Volgens mij is daar over nagedacht zoals bij elke
publiciteitscampagne: Dat okselhaar moet de geur verspreiden
van een tijd waarin ideeën belangrijker waren dan uiterlijk. En dat
terwijl dat zelfde meisje ons niet onaantrekkelijk aan staat te
kijken met haar woede. Dat verspreidt als geheel weer een nogal
Jezuïtische geur waar ik ook niet van houd.

JS | 18-01 11:46

Alle inhoudelijke kritiek ten spijt die grotendeels te onderschrijven
is, valt dit natuurlijk niet aan het conto van Halbe Zijlstra toe te
schrijven.
De relatie cultuur, marktwerking, publieksbereik en educatie is al
jarenlang op deze leest geschoeid. Ontwikkeld onder de PvdA-er
Rick van der Ploeg. Onzin om dit nu aan een VVD-
staatssecretaris toe te schrijven. De effecten van zijn beleid zijn
nog niet ingedaald op de werkvloer, dat duurt nog even.
Wel sappig natuurlijk zo’n publicitair uitgevente terugtrek-actie.
Beter dan in zo’n ‘suf’ museum te hangen. Dit is een next step in
het Staal oeuvre: onder het label how to maximize one’s retreat.
Met dank aan de NRC.
Knap toch?

JJ | 18-01 12:42

klinkt als een mooie bijdrage van staal.
interessant ook als medium in relatie tot de koffietijd
miljoenenjacht-performances van alex jacobs.

Energiek Chicago | 18-01 13:58

Klinkt helemaal niet als een mooie bijdrage van Staal. Klinkt als
weer eens geen bijdrage van Staal, of hooguit een nihilistische
bijdrage die dan ook nog eens uitgebuit wordt om de morele
‘highground’ te bereiken. Recalcitrant opportunisme, daar riekt
het naar.

Gaan mensen natuurlijk weer zeggen dat Staal de meest
radicale stellingname van alle deelnemers heeft ingenomen. En
dat hij juist exemplarisch is voor alles wat de organisatie van de
tentoonstelling niet aangedurfd heeft.

Altijd maar weglopen, maar dan alleen als er pers of een camera
in de buurt is, makkelijk.

advertenties

Stroom Den Haag
The Knight's Move: Paul Shepheard 
Lezing Britse architect en criticus. 
21 september 2011, 20:00 uur
Reserveren verplicht

linklijst

logs chmkoome | whatspace | pietmondriaan |
bagger ce | buuv | lost painters | nextnature |
endless lowlands | welikeart | bezembinder |
erosie | hppfmsrtsts | 5 uur | fontanel | dolf
pauw | artupdate | jackokijktkunst | polink |
lhgwr | pytr75 | nozap | ondergrond | lablog |
mcgruffpress | randarchief | foodprint | philip
peters |

meer

advertenties

TETEM kunstruimte, Enschede.
Openingstijden: do t/m zo 11.00-17.00

ProStress 2.0 © H.Hoogerbrugge

Hans den Hartog Jager in gesprek met Hans
Venhuizen. Do 13 oktober - 20.00 uur -
Paraplufabriek Nijmegen

dinsdag 18 januari 2011 door Raymond van den Boogaard

Jonas Staal boycot ANGRY

De Rotterdamse kunstenaar Jonas Staal trekt zijn werk terug uit de expositie ANGRY, die aanstaande zaterdag opent in het Nederlands Fotomuseum. Volgens
Staal gaat de tentoonstelling niet meer over radicalisme, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar is deze ten prooi gevallen aan het ‘blockbuster-concept’,
waarbij ‘een oppervlakkig soort marketing’ voor hoge bezoekcijfers moet zorgen.

Staal spreekt, in een toelichting op de brief waarmee hij de tentoonstellingsleiding dit weekeinde op de hoogte stelde van de terugtrekking van zijn werk, van
het ‘Halbe Zijlstra-tentoonstellingsmodel’: ,,hoge bezoekcijfers, zonder de schijn van een progressieve agenda te hoeven verliezen. Winst maakt men tenslotte
het liefst met schone handen.” Halbe Zijlstra is de zittende staatssecretaris voor cultuur, die bezuiniging en meer marktwerking in de cultuur voorstaat.
Staal zegt dat de expositie ANGRY aanvankelijk ‘de verbeelding van de radicaal’ zou heten en dat hij had verwacht dat de expositie de mogelijkheid bood tot
het tonen van ‘een radicaal ander wereldbeeld: de radicaal is een schepper’. Maar uiteindelijk, aldus Staal, gaat het de tentoonstellingsmakers er alleen maar om
te laten zien dat de radicaal ‘niemand minder is dan wij zelf’. ,,Een dergelijke dooddoener zal ongetwijfeld de vrijblijvende en geruststellende uitkomst van het
geheel zijn.”
Bovendien, meent Staal, maakt ANGRY in de uiteindelijke opzet gebruik van bekende namen als Rineke Dijkstra en Aernout Mik, de reputatie van het
Nederlands Fotomuseum en ‘het eeuwig terugkerende sleutelwoord jongeren’. ,,De natte droom van onze kersverse staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra,
die onvermijdelijk de geschiedenis in zal gaan als de degene in die positie die het minst van kunst afwist, is daarmee bewaarheid geworden.”
Paradox-directeur Bas Vroege, een van de initiators van de expositie, noemt het ‘vreemd’ dat Staal beweert dat de organisatie Zijlstra naar de mond zou willen
praten. ,,Natuurlijk hopen we een groot publiek te bereiken. Niet omdat Zijlstra dat wil maar omdat we van mening zijn dat het maatschappelijk klimaat daarom
schreeuwt.” Ook meent hij dat Staal op een beperkte manier het begrip ‘radicaal’ interpreteert. ,,Inderdaad is het schoonmaken van het begrip ‘radicaal’ een van
de doelstellingen van de expositie”, zegt Vroege. ,,We proberen mensen zelf te laten nadenken over dit begrip. Maar onze opzet is wel degelijk breed: we laten
de radicaal zien die zijn eigen wereld verbeeldt, maar ook de radicaal zoals hij door de media en de kunstenaar wordt verbeeld.”
Staal heeft laten weten ook andere exposerende kunstenaars aan te sporen hun werk terug te trekken. Wel geeft hij aan dat gedurende het openingsdebat van
ANGRY aanstaande zaterdag, zijn open brief kan worden voorgelezen. Dat laatste noemt Paradox-directeur Bas Vroege ‘teleurstellend’. ,,Als Staal zoveel
bezwaren heeft, moet hij zelf naar het debat komen om zijn standpunten te verdedigen.” Staal geeft in een reactie op Vroege aan dat hij bereid is om zelf te
komen, ,,mits Vroege zelf met mij in debat zal gaan.” Dat andere kunstenaars hun werk zouden terugtrekken is volgens Vroege ‘volstrekt niet aan de orde’.
,,We hebben van niemand iets gehoord, maar we zullen alle kunstenaars uiteraard informeren over de beslissing van Staal. Wij gaan gewoon door.”
Hieronder de brief van Jonas Staal aan de organisatoren van ANGRY:
Rotterdam, 14 januari 2010
Beste Bas Vroege en Iris Sikking, (respectievelijk directeur en de curator van Paradox, de organisatie verantwoordelijk voor de tentoonstelling Angry: Jong en radicaal, red.),  deze
brief stuur ik jullie omdat ik mij terugtrek uit de tentoonstelling Angry: jong en radicaal.

Gisterenavond bij thuiskomst lag de uitnodiging op mij te wachten. Vanaf de kaart en poster staarde een boos meisje met okselhaar mij aan, haar kin opgeheven, omgeven door
‘labels’ met de titel van de tentoonstelling, ‘ANGRY’. Mijn reeds vergaand negatieve vermoedens bleken bewaarheid te zijn geworden. Deze waren enige weken geleden
aangewakkerd, toen de titel waarmee jullie mij voor participatie hadden benaderd — Angry: de verbeelding van de radicaal — zonder enig wederzijds overleg veranderd werd in
Angry: jong en radicaal.
De originele titel duidde voor mij de verbeelding als een ‘uitbeelding’ van de radicaal in de media, politiek en kunst, maar ook de ‘inbeelding’ van de radicaal in zijn streven naar een
radicaal ander wereldbeeld. Dat is, in positieve zin, de ultieme betekenis die het begrip radicalisme kan hebben. Let wel: positief betekent hier meer dan het ontwikkelen van een
goed educatief programma bij een tentoonstelling, maar een op fundamentele wijze herarticuleren van de bestaande sociale en politieke orde. De radicaal is, alhoewel vaak tegen wil
en dank, een schepper. Dat is het kader waarin ik mijn bijdrage aan de tentoonstelling heb vormgegeven.
Jullie tentoonstelling in zijn huidige vorm schept echter in het geheel niets; door jullie wordt het blockbuster-concept gevolgd. Die nieuwe ondertitel Jong en radicaal heeft met visie
niets van doen maar alleen nog met een oppervlakkig soort marketing. Al jullie keuzes voldoen aan deze inzet: een handvol bekende namen van kunstenaars die een ‘serieuze lading’
aan het geheel moeten geven zoals Rineke Dijkstra en Aernout Mik, opzichtig beeldmerk, eigen website, educatief programma, een museum met reputatie en het eeuwig terugkerende
sleutelwoord ‘jongeren’. Met deze verstikkende en banale marketingopzet ontkrachten jullie precies datgene wat jullie zogenaamd claimen te verdedigen: een herijking van het begrip
‘radicalisme’.
Maar goed, daarmee hebben jullie in ieder geval de ultieme tentoonstellingsformule voor de toekomst gevonden: hoge bezoekerscijfers, maar zonder de schijn van een progressieve
agenda te hoeven verliezen. Winst maakt men tenslotte het liefst met schone handen. De natte droom van onze kersverse staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra, die onvermijdelijk
de geschiedenis in zal gaan als de degene in die positie die veruit het minste van kunst afwist, is daarmee bewaarheid geworden. Deze tentoonstelling zal de eerste in een lange reeks
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Aan de andere kant, en om toch positief te eindigen: ik kan geen
genoeg krijgen van geen bijdrages van Jonas Staal.

E.Rosie | 18-01 14:38

Ik denk dat je veel radicaler kunt zijn als je geen kunst meer
maakt. Dan gaat het niet meer om de gecodeerde definitie,
carrieretechnisch denken of het denkmodel, maar om de daad.

Ik zie het verschil niet zozeer tussen een “radicale” expositie en
hier wel of niet aan deelnemen en een radicale statement om je
uit diezelfde expositie terug te trekken ( via statement,
persverklaring etc.)

Publiekelijk terugtrekken is ook participeren.

Ik vraag me af of “gewoon nee zeggen” niet in Jonas Staal’s
definitie van radicaal past, of PR-technisch gezien niet
aantrekkelijk genoeg is…

E. | 18-01 15:13

Had Pieter Engels (Zie Jan Cunen Museum) niet ergens in de
jaren 70 al een voorstel ingediend om tegen betaling geen kunst
meer te maken?

Erg flauw om deze brieven te publiceren en het wederom als
‘werkstukje’ te beschouwen…
Wellicht gewoon afgesproken werk?
Youtube-fakes zijn ook zo gemaakt..

Namdnal Siroj | 18-01 18:02

Ik lees dat Staal de andere deelnemers gaat aansporen om zich
ook terug te trekken.
Als het hem lukt om dat voor elkaar te krijgen, vind ik dat best
radicaal en niet vrijblijvend.

Misschien heeft hij met de organisatoren afgesproken dat hij zelf
niet komt opdagen (het zal in elk geval geen verrassing voor ze
zijn) maar ik denk dat ze er geen rekening mee hebben
gehouden dat er meer weglopen.

Ik hoop dat iedereen zich terugtrekt.

r | 18-01 19:17

Ik begrijp Jonas zijn probleem met de tentoonstelling niet
helemaal. Ik las in het artikel wél dat het idee van de
tentoonstelling is om mensen zelf te laten nadenken over het
begrip ‘radicaal’.
Dan zal dát het probleem wel zijn geweest: Volgens mij houdt
Jonas er namelijk helemaal niet van als mensen zelf na gaan
denken. Het gaat erom zíjn tunnelvisie (De Waarheid)door te
drukken, en discussies die daarop volgen de kop in te drukken
(en bij teveel tegenspraak inderdaad weg te lopen als een vijf
jarig kind dat zijn ijsje niet krijgt)

JJ | 18-01 20:40

ik haalde er eerder uit dat bij uitnodiging aan hem deel te nemen
aan de tentoonstelling, een andere voorstelling van context werd
gegeven dan uiteindelijk een paar dagen voor opening het geval
bleek. dat een kunstenaar zich op zo’n manier in zijn nek voelt
gepiest door een organisatie is niets nieuws. dat hij dát
vervolgens gebruikt als zijn materiaal is zijn keuze en gezien zijn
eerdere werken in en rond media ook helemaal niet zo gek. En
zou eerder vreemd zijn als hij z’n lijn niet consequent zou
doortrekken in deze- zoals veel van zijn collega’s maar al te vaak
wel doen. Het onderwerp van de tentoonstelling vraagt toch in
iedergeval van de deelnemers zelf een mate van commitment.

Gewoon Nee zeggen is in zijn geval een gemiste kans zijn stem
te laten horen. Niks mis mee lijkt me – net zoals Alex Jacobs –
alleen in andere setting

JS | 19-01 11:36

@JJ
-En zou eerder vreemd zijn als hij z’n lijn niet consequent zou
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doortrekken in deze- zoals veel van zijn collega’s maar al te vaak
wel doen. Het onderwerp van de tentoonstelling vraagt toch in
iedergeval van de deelnemers zelf een mate van commitment.-

Wanneer wordt dat commitment dan niet gevraagd?

E.Rosie | 19-01 13:04

Als er meer mensen zouden weglopen is dat vreemd aangezien
ze daar Jonas Staal voor nodig zouden hebben om dat
grensverleggende (“radicale”) inzicht te krijgen…Over
commitment gesproken.

Maar perfecte gelegenheid inderdaad om te proberen de hele
tentoonstelling over dit akkefietje te laten gaan (Jonas Staal zelf)
in plaats van de tentoonstelling en het onderwerp en z’n
verschillende facetten/ invullingen…Een ware eenzijdige (
enkelzijdige) hijack van de tentoonstelling. Punt gemaakt. PR
technisch gezien een goeie zet. Morele superioriteit van de
bovenste plank.

Maar wat dat met Zijlstra te maken heeft? Het geeft hoogstens
aan dat je anno 2011 alles op alles moet zetten (ook als
kunstenaar of juist als kunstenaar) om in de picture te komen en
de hele fucking wereld je gelijk te tonen en dat doet mij meer
denken aan marketing-technisch denken…iets waar Zijlstra
inderdaad op doelt.

Niks radicaals aan.

Soms volstaat gewoon nee zeggen…toch JJ?

francky | 19-01 13:30

over welk werk hebben we het eigenlijk? of is dit het werk?haalt
hij een ‘goede staal’ weg uit de show of een ‘mindere staal’?

E.Rosie | 19-01 13:39

Een “typische” Staal?

Dat is het jammere natuurlijk, alleen het printje wellicht? of zullen
ze het niet ophangen?

Energiek Chicago | 19-01 15:57

Ongevraagd advies aan de organisatie van de tentoonstelling: Je
moet die jongen niet alsnog, (nadat ie zonder zijn excuses aan te
bieden zich terugtrekt) een podium willen bieden voor zijn
irrationele gedrag. Ik zou ‘m een vette rekening sturen.

Ondertussen is het kwaad natuurlijk allang geschied: het is nu
achteroverleunen en oogsten voor Staal. Als ie dat kan dan, met
zijn rechte rug.

‘Een natte scheet is ook een scheet.’ Welke PR-goeroe zei dat
ook weer?

boele | 19-01 20:49

Jonas komt toch uit een bankiersfamilie? Die hoeven toch niet te
werken voor hun geld?

XYZ | 20-01 14:16

Jonas Staal is een beroerde fotograaf. Groot gelijk dat hij zich
terugtrekt. Hij hoort helemaal niet in het fotomuseum.

Ruben | 21-01 1:12

Ik vind het niet zo’n frisse actie. Ik ken Jonas Staal waarschijnlijk
alleen om de ophef in de media die hij met zijn conceptuele werk
weet te veroorzaken. Daarbij lijkt het vaak niet zozeer om de
conceptuele inhoud te gaan, maar vooral om het effect van de
provocatie.

Het lijkt mij sterk als het Staal daar niet om te doen is. Hij zou om
die reden voorzichtig moeten zijn in verwijten aan anderen
omwille van de aandacht concessies te doen aan de inhoud.
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Overigens vind ik het bijzonder kwalijk van Staal dat hij de
inhoud van de tentoonstelling diskwalificeert op grond van het
promotiemateriaal. Zo commercieel vind ik de titel jong en
radicaal niet klinken trouwens. en dat okselhaar was mij ook nog
niet opgevallen. De provocatieve actie van Staal heeft er alles
van weg zich bewust te zijn van de aandacht die de provocatie
kan produceren.

Dit soort provocatie doet mij meer aan PowNed denken dan aan
grote conceptuele vernieuwers (waar ik persoonlijk trouwens
evenmin iets mee heb, maar dat terzijde). Maar wellicht maak ik
me nu schuldig aan wat ik Jonas Staal verwijt: een oordeel op
basis van een oppervlakkige interpretatie.

Hoe dan ook vind ik het sneu voor de organisatoren dat ze
hiermee geconfronteerd worden zonder dat Staal de moeite
neemt te kijken naar wat er nu eigenlijk gepresenteerd wordt in
de tentoonstelling. Als hij trouwens gelijk heeft in zijn cynische
vooronderstelling over de makers dan is de kans groot dat die
makers gedacht hebben: oh radicaal, leuk dan nemen we jonas
staal, die is altijd goed voor een rel, dat scheelt weer een
heleboel reclamebudget.

Tot slot wil ik nog mijn ergernis uitspreken over een bepaald
soort radicalisme dat door niet te deel te nemen zijn handen
schoon en vrij houdt om anderen te beschuldigen. De ander die
in een droomloze sluimerslaap leeft (daarmee diskwalificeer je
die ander voordat die met jou in discussie kan gaan, het is niet
zo dat de ander er naast zit en te overtuigen is van zijn ongelijk,
zolang de ander niet eerst wakker wordt heeft hij het niet door (of
zoek ik nou teveel in één zinsnede)).

Ik heb meer sympathie voor een vorm van radicalisme waarin je
jezelf aan de kant van het probleem plaatst, maar evengoed vast
houdt aan het radicaal andere karakter van het goede, zoals het
zou moeten zijn. De positie van de radicaal schept echter altijd
een bepaalde afstand tot de rest. Die spanning vind ik heel
interessant, en ik hoop dat het daar in de tentoonstelling ook
over gaat. Het vraagt echter een bepaalde zelfreflexiviteit die
veel radicalen niet op kunnen brengen. Dit gebrek zorgt echter
vaak voor een ‘holier than thou’ houding. Ik ben bang dat bij
Staal te zien, maar nogmaals, wellicht oordeel ik te snel en
begrijp ik zijn integriteit niet goed en oordeel ik op grond van
vooroordelen. Dat ik die had ten opzichte van Jonas Staal geef ik
in elk geval toe.

Mat | 23-01 14:05

Spiegeltje, spiegeltje …

Op 14 januari schrijft Jonas Staal, beeldend kunstenaar, aan de
organisatoren (Paradox/Nederlands Fotomuseum) van de
tentoonstelling Angry: jong en radicaal een brief met daarin de
mededeling, dat hij zich terugtrekt uit de tentoonstelling die op 22
januari open gaat. Als reden geeft hij op dat zijn negatieve
vermoedens ten aanzien van deze tentoonstelling bewaarheid
zijn geworden. Angry: jong en radicaal wil het radicalisme
salonfähig maken, is zijn mening, wil het radicalisme open stellen
voor een groot publiek en het tot ‘een spiegel maken van onze
samenleving’, van een samenleving die leidt aan
mediaverslaving. Artistiek populisme van de
tentoonstellingmakers, die daarmee de angel uit het debat halen
en de ‘radicaal als schepper’ en de ‘radicaal als verbeelder van
een radicaal ander wereldbeeld’ neerzetten als niet meer dan
een ‘boze adolescent’.
Nu is Jonas Staal juist om het hebben van een radicale mening
bekend en dat zal ook de reden zijn dat de makers hem
uitgenodigd hebben. Hij maakt een installatie speciaal voor deze
tentoonstelling, een opdracht die al een half jaar in zijn bezit is
en met hem is doorgesproken. Bas Vroege, directeur van
Paradox, spreekt in zijn antwoord op de brief van Staal zijn
verbazing uit over deze actie op het laatste moment en schrijft
over de installatie:”Je installatie neemt een uitermate radicale
stellingname in met een hele heldere boodschap. Met de
boodschap hadden we geen moeite met de methode en
uitvoering wel (zoals je ongetwijfeld herinnert) maar we zijn er
uiteindelijk uit respect voor jou mee akkoord gegaan.”
Zeker gezien het onderwerp van de tentoonstelling kan het
terugtrekken uit de tentoonstelling zeker de opening zijn voor
een goede inhoudelijke discussie. Maar toch is het niet helemaal
helder wat er gebeurt, is de spiegel een beetje beslagen.
In de brief van Staal staan namelijk nog twee belangrijke zaken.
In de eerste plaats geeft Staal aan dat zijn brief wel op de wand

21/09/2011 17:33trendbeheer Archief: » Jonas Staal boycot ANGRY

Page 5 of 6http://trendbeheer.com/2011/01/18/jonas-staal-boycot-angry/

mag hangen, op de plaats waar in de tentoonstelling zijn werk
zou komen. In de tweede plaats geeft Staal aan dat het niet in
zijn aard ligt om zich op deze wijze terug te trekken, vertrouwen
en solidariteit staan voor hem altijd voorop.
Toch doet Staal het wel hij trekt zich terug. Misschien even terug
in de tijd om te kijken of we daarmee het beeld helder kunnen
krijgen

In het mei nummer 2010 van Mediafonds schrijft Staal een artikel
naar aanleiding van zijn weglopen uit een live uitzending van
Nova College Tour op 5 januari 2010. In het artikel In het
Spiegelpaleis stelt Staal twee vragen; Is de verschijning van een
beeldenkunstenaar op televisie een kunstwerk op zichzelf?; Kan
de kunstenaar zich nog wel verzetten tegen de tirannie van de
media?.
Staal loopt weg uit de uitzending omdat hij tot drie keer toe
onderbroken word en er niet toe komt om een zinnig betoog te
voeren, de minuten die hem gegund waren na, zoals hij zegt:
“[…] een onbegrijpelijke hoeveelheid telefoongesprekken die de
redactie voortijdig met mij wenste te voeren.” Staal loopt weg bij
het televisie programma, omdat hij niet het podium krijgt dat hem
beloofd was. Zetten we dit tegenover het podium in de
tentoonstelling Angry, dan blijkt uit het antwoord van Vroege dat
Staal daar het podium zou krijgen waar hij om gevraagd uit (uit
respect voor jou, zegt Vroege). Toch loop Staal weg en beweert
hij dat hij dat niet zo snel doet.

In het artikel in Mediafonds stelt Staal het gedrag van de media
aan de kaak, die zijn weglopen onmiddellijk als een event, als
een kunstwerk zien. Staal vindt dat hij zich niet kan manifesteren
omdat iedere aanwezigheid van een kunstenaar gezien wordt als
een daad van verzet, als een media-event. Terwijl het weglopen
voor Staal juist een daad van verzet is, waarmee hij aankondigt
dat de discussie nog niet voorbij is. Staal verzet zich dus tegen
het feit dat hij zich niet kan verzetten tegen iets, omdat dat verzet
door de media gezien en gebruikt wordt als een nieuw event,
een nieuw kunstwerk.

Maar wat nu als Staal wegloopt uit een tentoonstelling waar hij
wel een eigen podium heeft, waar hij wel in staat word gesteld
ZIJN visie neer te zetten, en waar alleen de context hem niet
bevalt (zie brief Staal)? In de eerste plaats stapt Staal nu zelf
direct naar de media om zijn daad van verzet te melden,
waarschijnlijk wil hij niet weer dat zijn daad wordt omgezet in een
kunstwerk. Bovendien kondigt hij via de media aan andere
kunstenaars aan te sporen ook hun werk terug te trekken. Hoe
snel vertrouwen en solidariteit om kan slaan in woede!
Of … gaat het hier toch om een event, is dit het kunstwerk van
Staal voor de Angry tentoonstelling? Waar hij na de televisie
uitzending kwaad is omdat zijn verzet is verworden tot een event,
zoekt Staal nu meteen zelf de media op en, hoe vreemd, zegt
dat de tentoonstellingmakers zijn brief mogen ophangen op de
plaats waar zijn installatie moest komen. Nu maakt hij zelf van
zijn verzet een event, want Staal weet natuurlijk heel goed dat
“iets ophangen” in een (kunst)museum betekent dat dat
voorwerp een kunst voorwerp wordt, iets wat Duchamp al met
een urinoir had weten te bereiken. Als zijn brief nu maar
voldoende aandacht krijgt, dan hangt over 94 jaar die brief van
Staal naast Fountain van Duchamp.
Ik geloof niet dat dat Staals doel is, ik geloof dat hij oprecht vindt
dat hij het begrip radicaal moet verdedigen en dat niet iedere
actie van een kunstenaar een kunstwerk is. Een poster van
Tracey Emin die zij in de buurt van haar huis had opgehangen
omdat haar kat was weggelopen, werd meteen bestempeld als
kunstwerk. Het koste haar veel moeite om dat te voorkomen. Ik
denk dat Staal oprecht moet voorkomen dat deze actie een
mediahype wordt. Doet hij dat niet en gaat hij mee in de
mediaverslaving, dan wordt het moeilijk hem nog serieus te
nemen en stop ik alvast een kopie van de brief in mijn
kunstverzameling. Je weet maar nooit.

E. | 24-01 10:20

Gisteren was Jonas Staal aanwezig in de zaal bij een discussie
onder voornamelijk baby-boomers over het pamflet De Ja-
sprong.
Toen hem werd gevraagd om iets over het onderwerp te zeggen,
was zijn directe antwoord: “Ik kan hier enkel een vraag stellen,
want ik ben niet uitgenodigd om in het discussiepanel te gaan
zitten”.

Hij liep niet weg, maar het klonk een tikkeltje gefrustreerd, terwijl
hij dat niet had hoeven te zijn.
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Het was helaas 1 van de vele holle discussies, waar Anna Tilroe
ditmaal de kunstenaar aanwees als hoofdverdachte.
(Na de criticus en het museum eerder die titel te hebben
gegeven: wisselbeker?)

De Ja-sprong is ondanks de positieve intensies toch wel erg
negatief uitgevallen…

Maar dit terzijde.

vos | 28-01 23:53

Als werk terugtrekken al radicaal is, valt er nog een hoop ‘winst’
te behalen.
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Boos
In het Nederlands Fotomuseum is nu de tentoonstelling Angry: jong

en radicaal te zien. Kunstenaar Jonas Staal trok zijn werk terug uit de
tentoonstelling. NRC publiceerde de brief waarin hij zijn beslissing
motiveert, evenals het antwoord van de organisatie. Beide brieven zijn
de moeite van het lezen waard, omdat ze laten zien wat het verschil is
tussen een kunstenaar die vanuit een politieke positie kunst maakt, en
zij die denken dat politiek een onderwerp is dat in kunst aan de orde

kan komen, zonder dat daar verder al te veel consequenties aan vast
zitten.

Waar draait het conflict om?
Om te beginnen beschouwt Staal politiek radicalisme niet als een
symptoom, als een uiting van onvrede die 'eigenlijk' psychologisch,
sociaal of maatschappelijk is. Voor hem is het radicalisme een
politieke positie pur sang: ‘Het duidt de mogelijkheid een positie vorm
te geven die sociale en politieke systemen tot verandering dwingt.’ Nu
luidde de oorspronkelijke titel voor deze tentoonstelling ‘Angry: de
verbeelding van de radicaal’. En binnen dàt kader had Staal ook zijn
bijdrage uitgewerkt: 

De originele titel duidde voor mij de verbeelding als een
‘uitbeelding’ van de radicaal in de media, politiek en kunst,
maar ook de ‘inbeelding’ van de radicaal in zijn streven naar
een radicaal ander wereldbeeld. Dat is, in positieve zin, de
ultieme betekenis die het begrip radicalisme kan hebben. Let
wel: positief betekent hier meer dan het ontwikkelen van een
goed educatief programma bij een tentoonstelling, maar een op
fundamentele wijze herarticuleren van de bestaande sociale en
politieke orde. De radicaal is, alhoewel vaak tegen wil en dank,
een schepper.

Mij lijken Staal's uitspraken in ieder geval de moeite van het
overdenken waard -- al was het maar omdat je deze opvatting niet snel
tegenkomt in het door de media eindeloos rondgepompte discours
over radicalisme. 

De wind waait bij Staal duidelijk uit de neo-marxistische hoek, en
iedere tentoonstellingsmaker weet op voorhand wat hij hier in huis
haalt. Een organisatie heeft de plicht ervoor te zorgen dat een
kunstwerk kan resoneren in het grotere geheel van de tentoonstelling.
Het is dus geen onbetekenend detail als de titel van de tentoonstelling
een aantal weken voor de opening wordt veranderd in: ‘jong en
radicaal’. Staal verwijt de organisatie dat ze daarmee kiest voor een
gelikt marketing concept, met het ‘eeuwig terugkerende sleutelwoord
‘jongeren’’.

D E  L E T T E R K U N D I G E  B L I K

 

H E T  L A A T S T E  W O O R D

Dwight P. Isebia wrote...
WAARTOE DIENT DEZE WEG ?
Waartoe dient de weg nu ingeslagen
met als grondslag het verheffenvan de...
Continue >>

Dwight P. Isebia wrote...
SERENDIPITEIT by Dwight IsebiaEcht
niet bewust naar gezochtmaar ongewild
vonden zij het tochen al ...
Continue >>

Dwight Isebia wrote...
Ik nodig u uit om een bezoek te brengen
aan mijn blog www.scribd.com/disebia
waarin een groot...
Continue >>

Femke Essink wrote...
Hoi Yra,Binnen de context waarin onze
literatuuropvattingen ontstaan, lijkt de
blanke mannelijke...
Continue >>

yra van dijk wrote...
Ha Femke, je schrijft: &#39;Juryleden
zijn lezers (m/v) met een eigen
literatuuropvatting – nog los...
Continue >>

M E E B L O G G E N ?

Student aan de UvA en ook iets te
bloggen? Laat het ons weten! stuur je
tekst naar literatuurinamsterdam @
gmail.com

B L O G A R C H I E F

▼  2011 (22)

►  juni (4)

►  mei (4)

►  april (1)

►  maart (3)

Delen  Misbruik rapporteren  Volgende blog»

D E  A M S T E R D A M S E  L E Z I N G
N O T I T I E S  V A N  M E D E W E R K E R S  E N  S T U D E N T E N  V A N  D E  L E E R S T O E L G R O E P  M O D E R N E  N E D E R L A N D S E

L E T T E R K U N D E  A A N  D E  U N I V E R S I T E I T  V A N  A M S T E R D A M

Heeft Staal gelijk, of had de organisatie wel degelijk inhoudelijke
redenen om te kiezen voor die andere opzet? Het halfbakken
Nederlands in de antwoordbrief maakt de zaak er niet duidelijker op.
(Zo zijn onderwerpen ‘tricky maar noodzakelijk om aan te kaarten’ en
moest de organisatie ‘koorddansen op meerdere aspecten’.) Maar goed,
dit is dan een belangrijk argument:

....de onvolgroeide hersenen en hormonale onevenwichtigheid
van jongeren spelen een rol in het vermogen zich
compromisloos in te zetten voor een zaak. Het zou flauw zijn
om dat niet aan te stippen.

Subtekst: waar de jonge radicaal zelf denkt dat hij politiek stelling
neemt, daar zijn het eigenlijk de gierende hormonen die spreken. Of
wacht, nee, toch niet, want de brief vervolgt: ‘Anderzijds zou het
volslagen onterecht zijn de idealen waar mensen voor staan daarmee af
te doen.’

En zo wordt weliswaar de kool en de geit gespaard, maar is de brief
ook onbedoeld het bewijs van de aanklacht van Staal, die stelt: ‘[jullie]
ontkrachten [...] precies datgene wat jullie zogenaamd claimen te
verdedigen.’ De kunstenaar biedt overigens nog wel zijn brief aan als
kunstwerk. Ik vind dat de antwoordbrief, in al zijn onvolgroeide
onevenwichtigheid, ook geëxposeerd moet worden.
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LABELS:  FOTOMUSEUM,  JONAS  STAAL ,  POLITIEK EN KUNST ,  RADICALISME

1  R E A C T I E S :

Blogspot Werkgroep
Caraibische Letteren
Taal, talen, taalordening
3 uur geleden

Trouw - Boeken
Miljoenen voor jurk Marilyn
Monroe
5 uur geleden

8WEEKLY
De man die veertig boeken schreef
over The Beatles: Interview Azing
Moltmaker – eigenaar
Nederlandse Beatlesmuseum
12 uur geleden

NRC Boeken - Al het
boekennieuws
Wie zijn de rode bieten?
20 uur geleden

NYT > Books
ArtsBeat: Jack Kerouac Tailgates
T.S. Eliot Into the App Store
22 uur geleden

Bücher - FAZ.NET
F.A.Z.-Romane der Woche: Autor
auf Stimmenfang
23 uur geleden

NU.nl - Boek
Gewone man las Bijbel al in
Middeleeuwen
1 dag geleden

De Standaard Online
Mysterie rond ‘Pottermore' van
J.K. Rowling
1 dag geleden

Livres - Le Monde.fr
Histoires de femmes avec notre
sélection livres

►  februari (2)

▼  januari (8)

Amsterdamse lezingen

Mapping World Literature

Recensent in feestgedruis

“Dit is geen vraaggesprek, dit is
een vertelgespre...

Boos

Journal of Dutch Literature
(bis)

MLA goes digital

Amsterdamse lezingen

►  2010 (57)

►  2009 (57)

E L D E R S  I N T U S S E N . . .

Marike Verheul zei

Een staaltje herarticulatie?
Als we de auteurs van het recente manifest ‘Sustainism is the
new modernism’ geloven, leven we in een nieuw tijdperk: een
cultuur van netwerken en delen. Ons post-post-
postmodernisme (goed, sustainisme bekt inderdaad wel
lekker) zou de chaos bezweren door een voortgaande stroom
van informatie en uitwisseling te genereren.
Jonas Staal lijkt zowaar een kersverse tegenbeweging in gang
te hebben gezet met zijn ‘op fundamentele wijze herarticuleren
van de bestaande sociale en politieke orde’. Maar tot welke
maatschappelijke veranderingen hij ons wil dwingen en welke
rol zijn kunst hierin vervult zullen we op deze tentoonstelling
niet ontdekken. Hoewel…
Aan de organisatie schrijft hij: “Jullie tentoonstelling in zijn
huidige vorm schept echter in het geheel niets; door jullie
wordt het blockbuster-concept gevolgd. Die nieuwe ondertitel
Jong en radicaal heeft met visie niets van doen maar alleen nog
met een oppervlakkig soort marketing.”
Behalve dat hij ten tijde van de opening meent de organisatie
met de grond gelijk te moeten maken, schaart hij in die brief
in feite ook al zijn collega’s onder ‘niet-scheppende
kunstenaars’. Waarom zou hij om te beginnen meewerken aan
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een dergelijk museum-project?
Het moge duidelijk zijn dat Jonas op geen enkele manier deel
wil uitmaken van een eventueel sustainisme. En om even een
bruggetje naar de literatuur te maken: zoals bijvoorbeeld
Grunberg niet wilde meewerken aan het – ter ere van de 75ste
boekenweek uitgegeven – boek ‘Titaantjes waren we’, lijkt ook
Staal zich vooral te willen afzetten en profileren. Met goede
resultaten overigens: de email met afwijzing van Grunberg
werd in het voorwoord door de directeur geciteerd; de brief
van Jonas wordt zowaar met antwoord en al in het NRC
afgedrukt. Natuurtalent voor marketing? 
Ophef in de kunstwereld is natuurlijk altijd interessant. En ik
begrijp dat Jonas moeite heeft met de keuzes van anderen.
Maar wat jammer toch dat dit soort media-aandacht altijd ten
koste gaat van collega’s: kunstenaars die óók hele mooie en
interessante dingen maken. Een (radicale) vraag is dan: is zijn
actie wellicht ook op te vatten als herarticulatie zoals Staal die
voor ogen heeft?
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Isa - Beeld Thomas Roebers,
Ontwerp: Kummer en Herrman

Specificaties activiteit
A N G R Y / Jong en Radicaal

Omschrijving:Isa - Beeld Thomas Roebers, Ontwerp: Kummer en Herrman

Wat is radicalisme eigenlijk? Wie is radicaal en wie bepaalt dat? A N G R Y kijkt
door de ogen van kunstenaars, de media en jongeren en stelt de vraag: hoe radicaal ben jij?

Uitgebreide omschrijving:

ANGRY is een multimediaal project over beeldvorming rond radicalisering onder jongeren, bekeken vanuit drie
perspectieven: het perspectief van fotografen en andere beeldmakers, dat van de gevestigde media én het perspectief
van jongeren zelf. Door te laten zien hoe binnen deze drie posities de radicaal verbeeld wordt, stellen we de vraag: wat
is radicalisme eigenlijk? Wie is radicaal en wie bepaalt dat? Neemt het radicalisme in Nederland toe of is vooral de
beeldvorming rondom radicalisme veranderd? Het doel van ANGRY is door middel van deze posities te laten zien wat
de motieven en gedragingen zijn van radicale jongeren. ANGRY laat zien dat het radicalisme van nu relatief is, want
radicalisme is van alle tijden, komt voor in alle segmenten en bestaat in allerlei gradaties: van leven volgens je idealen,
(ludieke) acties voeren tot aan terreurdaden. Kort gezegd: van veganist tot dierenrechtenactivist, van pacifist tot
terrorist. In ANGRY wordt niet geoordeeld of veroordeeld. Radicalisme is immers niet alleen negatief, maar kan juist
ook positieve resultaten hebben. Bezoekers worden gestimuleerd niet alleen na te denken over het onderwerp, maar
zich ook verder te verdiepen en zelf mee te praten. Voor jongeren is een educatief traject (havo/vwo) met een
wedstrijdelement ontwikkeld. </br><br/> WEDSTRIJD De uitkomst van het educatieve traject is een fotoserie, krant of
film. De resultaten worden ge-upload naar de project website (nu nog niet beschikbaar). Klassen (of groepjes) die op
die manier input leveren voor de website, dingen automatisch mee naar de prijs: de presentatie van hun werk in de
tentoonstelling. Per deelnemende school wordt één winnaar gekozen. Hun resultaat wordt integraal in de
tentoonstelling opgenomen en aan bezoekers gepresenteerd op één of meerdere computers. Uit die grote groep
winnaars kiest een jury van professionals uiteindelijk één hoofdprijswinnaar. De prijs is een serie afdrukken, een ‘echte’
krant of een filmpje ook dat in de tentoonstelling gepresenteerd wordt. </br><br/> EDUCATIE De wedstrijd is onderdeel
van een landelijk lespakket voor bovenbouwleerlingen havo/vwo. Het lespakket Radicaal in Beeld is vakoverstijgend en
richt zich op de thema’s radicalisme en beeldvorming. Leerlingen maken kennis met het begrip radicalisme aan de
hand van verschillende casussen. Het begrip radicalisme wordt onderzocht vanuit historische en maatschappelijke
invalshoeken. Vervolgens proberen leerlingen zich in te leven in de radicaal. Welke doelen worden er nagestreefd? Op
welke manier? Kun je je daarmee identificeren? Vanuit deze context wordt gekeken naar de rol van media en
beeldvorming. Op welke manier gebruiken radicale groeperingen media? Kunnen media de beeldvorming van het
publiek ten opzichte van de radicale groeperingen beïnvloeden? <br> De leerlingen onderzoeken vervolgens de kracht
van beelden en leren deze in de context te plaatsten van de drie perspectieven (kunstenaars, media, jongeren). Dit
alles ter voorbereiding op het zelf maken van een creatieve media-uiting rondom radicalisme. Op de website www.a-
n-g-r-y.nl is (beeld-)materiaal verzameld dat het uitgangspunt voor de lessen vormt.<br> Het lespakket wordt
afgesloten met een creatieve opdracht. Het wordt docenten aangeraden de foto- of video reportageopdracht onder
begeleiding van een vakdocent fotografie of film te laten plaatsvinden, maar docenten kunnen ook zelf met de opdracht
aan de slag door middel van duidelijke handreikingen.<br> Wanneer de docent ervoor kiest de eindproducten (fotoserie
of film) naar de website te uploaden, dingen deze automatisch mee naar een plek in de tentoonstelling.. </br><br/>
Gedurende de tentoonstelling biedt het Nederlands Fotomuseum workshops en interactieve rondleidingen in het

Specificaties activiteit - Kunst & Cultuur Drenthe http://www.cultuuractief.nl/nl/vind-activiteiten/activiteit-speci...
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toon urldoorsturenopslaan

Verfijn 16 resultaten

Soort leermateriaal

Gesloten opdracht (2)

Handleiding (6)

Informatiebron (14)

Open opdracht (2)

Eindgebruiker

Auteur van leermateriaal (1)

Leerling/student (4)

Leraar (tips en ondersteuningsmateriaal)

(14)

Documenttype

Overig

Er zijn 16 resultaten gevonden

vorige « 1 2 3 4 volgende »

Wikiwijs home » vo » Zoekresultaten

Disclaimer  Wikiwijs in het onderwijs  

home po sbo vo so mbo ho

Over Wikiwijs  Veelgestelde vragen  Contact Mijn Wikiwijs  Aanmelden

maken delen tips

alles wissen

wis
wis

wis

wis

wis

Huidige zoekopdracht
Kosten:
Nee
Onbekend

Leerniveau:
Voortgezet Onderwijs

HAVO

HAVO, 4

Vakgebied:
algemeen vormende vakken

Culturele en kunstzinnige vorming

Overig:
Alleen digitaal leermateriaal

Toon 5  resultaten Sorteer op relevantie

0 stemmen

Meer details »

Kijk & Klik : Mijn album
Bron: World Press Photo

Kosten: nee Leeftijdsgroep: 14-18 Geplaatst op: 29-09-2010

Sla op als favoriet »  Gebruik in arrangement »

0 stemmen

Meer details »

Kijk & Klik : Docentenhandleiding
Bron: World Press Photo

Kosten: nee Leeftijdsgroep: 14-18 Geplaatst op: 29-09-2010

Sla op als favoriet »  Gebruik in arrangement »

0 stemmen

Meer details »

Website: nrc.nl/scholieren : Website: http://www.n...
Bron: NRC

Kosten: onbekend Leeftijdsgroep: 15-18 Geplaatst op: 22-10-2001

Sla op als favoriet »  Gebruik in arrangement »

0 stemmen

Meer details »

Veldwerk Aken
Bron: -

Een uitgebreide stadswandeling door Aken waar stil wordt gestaan bij een groot aantal

belangrijke (historische) gebouwen. Bij een aantal gebouwen wordt de achtergrond en

historische context verklaard, bij een aantal gebouwen is dit niet het...

Kosten: nee Leeftijdsgroep: 12-18 Geplaatst op: -

Sla op als favoriet »  Gebruik in arrangement »

0 stemmen

Meer details »

ANGRY/ Jong en Radicaal
Bron: -

Het lespakket Radicaal in Beeld is vakoverstijgend en richt zich op de thema’s radicalisme

en beeldvorming. Leerlingen maken kennis met het begrip radicalisme aan de hand van

verschillende casussen. Het begrip radicalisme wordt onderzocht v...

Kosten: nee Leeftijdsgroep: 15-18 Geplaatst op: -

Sla op als favoriet »  Gebruik in arrangement »

uitgebreid zoeken »Zoek op trefwoord   culturele en kunstzinnige vorming  HAVO, 4 zoeken

Wikiwijs - Zoeken lesmateriaal voortgezet onderwijs http://www.wikiwijs.nl/sector/vo/results.psml
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< Terug naar lijst

A N G R Y / Jong en Radicaal;
een multimediaal project over
radicalisering onder jongeren
Doel
ANGRY is een project over beeldvorming rond
radicaliserende jongeren, bekeken vanuit drie
perspectieve: het perspectief van fotografen en
andere beeldmakers, dat van de gevestigde media én
het perspectief van de jongeren zelf. Het doel van
ANGRY is door middel van deze posities te laten zien
wat de motieven en gedragingen zijn van radicale
jongeren. Het project manifesteert zich als
tentoonstelling, website en een uitgebreid educatief
aanbod.

Karakterisering
Aan de hand van theorie en praktijk (een video of
fotoreportage maken) genuanceerd leren denken over
radicalisme en de beweegredenen daar achter.
Kunnen duiden welke radicale acties er in het
verleden reeds hebben plaatsgevonden en de rol van
de media toen en nu in het overbrengen van de
radicale boodschap op een groter publiek.

Beschrijving
Radicaal in Beeld

Het lespakket Radicaal In Beeld is vakoverstijgend en
richt zich op de thema's radicalisme en beeldvorming.
Leerlingen maken kennis met het begrip radicalisme
aan de hand van verschillende casussen. Het begrip
wordt onderzicht vanuit historische en
maatschappelijke invalshoeken. Vervolgens proberen
leerlingen zich in te leven in de radicaal. Welke doelen
worden er nagestreefd? Op welke manier? Kun je je
daarmee identificeren? Vanuit deze context wordt
gekeken naar de rol van media en beeldvorming. Op
welke manieren gebruiken radicale groeperingen

Instelling

E-Mail Project

Website Project

Fotografie: Thomas Roebers/
Ontwerp: Kummer & Herrman 

Paradox
Postbus 113
1135 ZK Edam
0299315083
Nederland
educatie@paradox.nl

educatie@paradox.nl

http://www.a-n-g-r-y.nl







AGENDA/ZOEK KORTING

Cultuurkaart: Tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum

ANGRY jong en radicaal is een fotografie- en nieuwe media project over radicalisering onder jongeren. Met
jongeren, vóór jongeren.

Wat is radicalisme? Wie is radicaal en wie bepaalt dat? Neemt het radicalisme in Nederland toe, of is vooral de
beeldvorming veranderd?

Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt het vaak in één adem genoemd met terrorisme en geweld. Maar
radicaal gedrag komt in alle culturen en segmenten van de samenleving voor en vormt – geboren uit idealisme – vaak
ook een drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen.

Vakoverstijgend lesmateriaal en wedstrijd
Vanaf 22 januari 2011 is de tentoonstelling ANGRY jong en radicaal in het Nederlands Fotomuseum te zien en is er op
www.a-n-g-r-y.nl gratis vakoverstijgend lesmateriaal over het onderwerp beschikbaar. Havo/vwo klassen volgen vier
theoretische lessen die worden afgesloten met de opdracht een foto- of filmreportage te maken. Als deze voor 1 april
2011 worden ge-upload naar www.a-n-g-r-y.nl, dingen ze mee naar deelname aan de tentoonstelling in het
Nederlands Fotomuseum (te zien t/m 13 juni 2011).

Het gratis lesmateriaal voor havo/vwo sluit aan bij de eindtermen van geschiedenis, maatschappijleer en CKV.
Aanvullend worden workshops en rondleidingen aangeboden. Voor het complete aanbod gaat u naar http://www.a-n-
g-r-y.nl waar u de folder kunt downloaden.

Gratis preview
Docenten kunnen met een introducé, op vertoon van een print van deze pagina, de tentoonstelling van 22 januari t/m 6
februari 2011 gratis bezoeken.

Mail voor meer informatie Lotte ten Voorde (educatie@paradox.nl).

Standaard CJP-korting in het Nederlands Fotomuseum is 50%: CJP-prijs € 3,50.
Op vertoon van het entreebewijs krijgt u bij het naastgelegen Lantaren Venster (na 16:00 uur) het tweede
drankje gratis. Klik hier voor meer info. 
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Debbie Barendregt

Van: Aukje van Hooijdonk
Verzonden: 13 januari 2011 15:38
Aan: Debbie Barendregt; Femke IJsinga
Onderwerp: FW: Museum Uitmail januari
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Van: Rotterdams Uitburo [mailto:rotterdamsuitburo@mailinglijst.nl]  
Verzonden: 11 januari 2011 13:39 
Aan: Aukje van Hooijdonk 
Onderwerp: Museum Uitmail januari

http://www.rotterdamsuitburo.nl/agenda/actie-overzicht/win-kaarten-voor-het-stedelijk-museum-schiedam
Wordt deze nieuwsbrief niet goed getoond, klik hier.

   

Beste Aukje van van Hooijdonk,

Het jaar begint goed voor museumliefhebbers, want veel musea starten deze maand een 
nieuwe tentoonstelling. Het Nederlands Fotomuseum richt zich op de verbeelding van de 
boze en rebellerende jongeren in AGNRY en tijdens het IFFR is er een bijzondere 
tentoonstelling van Igor Kovalyov te zien in het Chabot Museum.  

Exclusief voor Museum Uitmail abonnees organiseert het Maritiem Museum een 
workshop persoonlijk kleuradvies in combinatie met een bezoek aan de tentoonstelling 
Fashion, Ahoy!  
Ook geven we in deze Museum Uitmail kaarten weg voor het Stedelijk Museum 
Schiedam.  

De Rotterdamse musea en het Rotterdams Uitburo wensen je een goed en kunstzinnig 
2011.  

Kijk ook op: www.rotterdamsuitburo.nl\musea

   

Exclusief evenement 
Maritiem Museum

Het Maritiem Museum organiseert op 13 februari een Exclusief 
Evenement speciaal voor Museum Uitmail abonnees. Gratis 
entree, een workshop persoonlijk kleuradvies van stylistes 
gecombineerd met een bezoek aan de maritieme mode 
tentoonstelling Fashion, Ahoy! Klik hier voor meer informatie. 

Maritiem Museum | 13 februari

Kunstkiekjes
De redactie van de kinderpagina van NRC was benieuwd naar 
kinderen die met kunstwerken op de foto staan. Veel kinderen 
stuurde hun ‘kiekjes’ met kunst op en zagen die terug in de krant. 
En Villa Zebra vond deze foto’s weer zo mooi, dat ze tot en met 
30 januari 2011 in de Galerie te bewonderen zijn. 

Villa Zebra | T/m 30 januari 

Ook leuk in Villa Zebra: De tentoonstelling Moeders & Vaders

ANGRY
ANGRY richt zich op de verbeelding van de boze en rebellerende 
jongeren. Vanuit drie posities laat ANGRY protest, verzet en 
(radicale) actie in onze samenleving zien: door de jongeren zelf, 
het beeld geschetst door de media en de verbeelding door 
kunstenaars en fotografen.

Nederlands Fotomuseum | 22 januari t/m 12 juni  

20/09/2011 17:51Wilhelminapier Rotterdam - Woede op de Wilhelminapier!
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op
de
Wilhelminapier!

09 mei 2011

Naar aanleiding van de tentoonstelling
ANGRY/Jong en Radicaal in het Nederlands
Fotomuseum op de Wilhelminapier wordt de
Dag van de Woede georganiseerd. Een
selectie fotografen uit de tentoonstelling
zullen hun rol in de beeldvorming van de
radicaal belichten.

Radicalisme is ruim tien jaar na 9/11 nog steeds actueel en wordt per definitie bestempeld
als negatief. Radicalen van nu gaan aanstaande zaterdag 14 mei, de Dag van de Woede,
met elkaar in debat over de waarde van woede. Wanda Elzenga van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, ex-activist en radicaliseringdeskundige Jean Tillie en student en
publicist Izz ad-Din Ruhulessin praten over het spanningsveld tussen de overheid en de
radicaal. Tussen de sessies door geven een columnist, een stand-up comedian en een
singer-songwriter hun geheel eigen kijk op woede.

 

De Dag van de Woede zal plaatsvinden in LP2 op de Wilhelminapier. Op 14 mei zal de
tentoonstelling ANGRY in het Nederlands Fotomuseum gratis te bezoeken zijn. Ook de
dag van de woede is gratis toegankelijk met een reservering via reserveringen@lp2.nl.
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Angry Jong en Radicaal
22.1.2011-13.6.2011 | Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Fotograaf: Jules Spinatsch

Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt
radicalisme per definitie bestempeld als negatief. Maar
vormde het - geboren uit idealisme - niet vaak ook een
drijvende kracht achter maatschappelijke
veranderingen? En wie is radicaal en wie bepaalt dat?
Neemt het radicalisme in Nederland toe, of is vooral de
beeldvorming veranderd?

De tentoonstelling Angry in het Nederlands Fotomuseum kijkt
naar radicalisering onder jongeren en zoekt naar antwoorden
op deze vragen vanuit drie perspectieven: kunstenaars, de
media en jongeren zelf. Met een grote verscheidenheid aan
fotoprojecten, videowerken, mediaverslagen, interviews en
werk van jongeren zelf is Angry een rijke tentoonstelling over
een -in deze tijden van polarisatie- zeer actueel onderwerp
dat ons allemaal aangaat. Angry laat zien dat radicalisering

van jongeren van alle culturen en alle tijden is. Angry veroordeelt en bekritiseert geen
enkele positie, maar onderzoekt en bevraagt het ontstaan en de consequenties van het
radicaal zijn.

Een selectie van 30 belangrijke internationale kunstenaars, fotografen en filmmakers
reflecteert op aspecten van hedendaags radicalisme. Onder hen zijn Rineke Dijkstra, Willie
Doherty, Allan Sekula, Joel Sternfeld en Jules Spinatsch. De tentoonstelling bevat nieuw
werk van Jonas Staal en Annette Behrens.

FEBRUARI 2011
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Foto's Paul Huf
21.2.2008-21.2.2020 | Rijksmuseum, Amsterdam

Fotograaf: Paul Huf/MAI

63 zwart/wit en kleurenfoto's die fotograaf Paul Huf
(1924-2002) maakte tussen 1941 en 1985. De foto's, tot voor
kort in het bezit van de weduwe van Huf, tonen vele prominente
Nederlanders onder andere op het gebied van politiek, kunst,
wetenschap, showbusiness en sport.
Lees verder »

China rond 1910 - Foto's van LeMunyon en Van Citters
28.2.2010-1.5.2011 | Museum Volkenkunde, Leiden

Vanaf zondag 28 februari is in Museum Volkenkunde te Leiden
een tentoonstelling te zien van foto's en filmbeelden gemaakt in
China omstreeks 1910. Foto's van de fotograaf C.E. LeMunyon
en de Nederlandse gezant jonkheer mr. dr. A.C. van Citters, die
in die periode beiden in Peking verbleven.
Lees verder »

Beeld en Poëzie
12.6.2010-12.6.2011 | Foto 21 Bredevoort, Bredevoort

Fotografen van het Oost Gelders Fotografen Collectief ( OFC)
hebben zich laten inspireren door het werk van bekende
dichters. Op 30 verschillende plekken in de tuin zijn de foto's
geëxposeerd samen met het gedicht.
Lees verder »

Den Haag 1955-1965
25.9.2010-3.4.2011 | Haags Historisch Museum, Den Haag

Fotograaf: © Jacques Meijer

Het Haags Historisch Museum toont de tentoonstelling Den Haag
1955-1965 in foto's van Jacques Meijer. Op royaal formaat
worden ruim 90 foto's van Den Haag en Scheveningen uit de
periode 1955-1965 getoond.
Lees verder »

Lichting 0902, van scholier tot marinier
20.10.2010-26.6.2011 | Mariniersmuseum, Rotterdam

Fotograaf: © Cornelie de Jong 2010

Fotograaf Cornelie de Jong geeft op zondag 30 januari
een gratis lezing in het Mariniersmuseum over het
project Lichting 0902, waarin zij een groep mariniers in
opleiding volgde.
Lees verder »

Vertrek uit Afghanistan: Een missie op zich
15.11.2010-12.6.2011 | Legermuseum, Delft

Fotograaf: Audiovisuele Dienst Defensie (Richard Frigge/Eva Kleijn)

In het Legermuseum is vanaf 15 november de
foto-expositie Vertrek uit Afghanistan: Een missie op
zich te zien. De fotoreportage van de Audiovisuele
Dienst Defensie (AVDD) is grotendeels gemaakt door
fotograaf Richard Frigge die sinds 22 juli van dit jaar in
Afghanistan verblijft.
Lees verder »

Kopstukken - insecten als fotomodel
19.11.2010-28.2.2011 | De Hortus, Amsterdam

Fotograaf: Wim van Egmond

Wildlife Photographer of the Year 2010
20.11.2010-6.3.2011 | Museon, Den Haag

Fotograaf: Bence Máté
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artart

Surreële fabelS 
Dit voorjaar toont Museum Boijmans Van 
Beuningen een overzicht van de animatiefilms van 
de Zweedse kunstenaar Nathalie Djurberg (Lysekil, 
1978). Djurbergs werk lijkt op het eerste gezicht 
lief en onschuldig, maar behandelt thema’s als 
obsessie, macht, genot, begeerte en geweld. In 
haar films creëert zij geanimeerde surreële ‘fabels’. 
Djurberg’s meest recente installatie Snakes Knows 
It’s Yoga (2010), waarin ze de angst voor de dood 
onderzoekt, staat in dit overzicht centraal. Naast 
dit meest recente werk wordt een achttal films uit 
de periode van 2004 tot nu vertoond. 

Nathalie Djurberg
muziek door Hans Berg 
Snakes Knows It’s Yoga 
tot en met 1 mei 2011 

Museum Boijmans 
Van Beuningen
Museumpark 18
3015 CX Rotterdam
www.boijmans.nl

lichtkunSt
László Moholy-Nagy (1895-1946) speelde 
zijn leven lang met licht in zijn kunstwerken. 
Of het nu ging om schilderijen, sculpturen, 
collages, foto’s, films, grafiek, boekomslagen 
of theaterdecors. Aan de hand van meer 
dan honderdzestig objecten uit dertig 
verschillende internationale collecties geeft het 
Gemeentemuseum Den Haag een overzicht van 
zijn artistieke nalatenschap. László Moholy-Nagy 
introduceerde fotografie en film, met licht als 
essentieel ingrediënt, als hét beeldende middel 
van zijn tijd. 

László Moholy-Nagy 
The Art of Light
tot en met 1 mei 2011

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
www.gemeentemuseum.nl

ANGRY | Jong en Radicaal
tot en met 13 juni 2011

Nederlands Fotomuseum 
Wilhelminakade 332 
3072 AR Rotterdam 
www.nederlandsfotomuseum.nl

angry youth 
De tentoonstelling ANGRY | Jong en Radicaal 
in het Nederlands Fotomuseum laat zien 
dat radicalisering onder jongeren van 
alle culturen en alle tijden is. Met een 
grote verscheidenheid aan fotoprojecten, 
videowerken, mediaverslagen, interviews en 
werk van jongeren belicht de tentoonstelling 
een veel besproken onderwerp. Een selectie van 
eenendertig toonaangevende internationale 
kunstenaars, fotografen en filmmakers uit 
dertien landen geven hun beeld van het 
hedendaags radicalisme. Er is werk te zien 
van onder meer Rineke Dijkstra, Ari Versluis 
& Ellie Uyttenbroek, Wille Doherty, 
Allan Sekula, Joel Sternfeld en Jules Spinatsch.

retro futuriSme 
De tentoonstelling Studio Vertigo – Robbie Cornelissen toont 
uiteenlopend werk van deze toonaangevende Nederlandse 
hedendaagse tekenaar (Utrecht, 1954). De ontwikkeling van 
zijn oeuvre in de afgelopen tien jaar staat centraal. Het werk 
doet deels denken aan bestaande architectuur, maar grijpt 
ook terug op bijvoorbeeld de decors van filmklassieker 
Metropolis. Daardoor doen de scènes die Cornelissen tekent 
modern en nostalgisch tegelijk aan. Nog een reden om 
deze tentoonstelling niet te willen missen: de kunstenaar 
werkt samen met kunstacademiestudenten live aan een 
lijntekening van maar liefst 4.40 bij zeventien meter. 

Robbie Cornelissen 
Studio Vertigo
tot en met 29 mei 2011  

Centraal Museum Utrecht
Nicolaaskerkhof 10
3512 XC Utrecht
www.centraalmuseum.nl

onontkoombaar 
Nog niet eerder was in Nederland werk te zien van Robert 
Therrien (Chicago, 1947). Museum De Pont wijdt een grote 
tentoonstelling aan de sculpturen en tekeningen van deze 
Amerikaanse kunstenaar, die sinds het begin van de jaren 
tachtig werkzaam is in Los Angeles. Therrien richt zich 
op het alledaagse. In zijn kunst krijgen heel gewone, vaak 
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen een dimensie die hen 
letterlijk en figuurlijk onontkoombaar maakt.

Robert Therrien
Sculpturen en tekeningen
tot en met 15 mei 2011

Museum De Pont
Wilhelminapark 1
5041 EA Tilburg
www.depont.nl

PlantScaPeS 
In samenwerking met kunstenaar Frank Bruggeman 
(Noordoostpolder, 1966) presenteert het Zeeuws Museum 
de tentoonstelling Botanical Pleasure. Het vertrekpunt 
en de inspiratiebron voor deze expo is de omvangrijke 
en bijzondere natuurhistorische collectie van het 
museum, bestaande uit schelpen, mineralen, fossielen, 
botten, schedels, opgezette dieren en gedroogde planten. 
Bruggeman geeft de voorwerpen museaal bestaansrecht 
door een unieke wijze van presenteren; de felblauwe 
vitrines versterken en benadrukken de aanwezige natuur.

Frank Bruggeman
Botanical Pleasure
16 april – 25 september 2011
Zeeuws Museum
Abdij (plein)
4331 BK Middelburg
www.zeeuwsmuseum.nl

aGENDa
ART

door igor guinau

Lago Maggiore, Ascone, Zwitserland (1930), 
vintage gelatinezilverdruk László Moholy-Nagy

Filmstill van klei-animatie Nathalie Djurberg

Natureobject #1 (2008)
Frank Bruggeman

Robbie Cornelissen aan het werk, 
foto: Adriaan van Dam

FLOW, videostill (2007), 
foto: Mirko Martin

No title (folding table and chairs II, dark brown), 
2008 Robbert Therrien



FILM
KEVIN SPACEY 

Tot 24/2, Flagey, Brussel
‘And like that... he’s gone.’ Nu Kevin
Spacey het ‘druk druk druk’ heeft
als artistiek directeur van Londens
Old Vic, brengt Flagey zijn hoogte-
punten op het witte doek nog eens in
herinnering. Staan op het program-

ma: L.A. Confidential, 
The Usual Suspects, 

Midnight in the Garden
of Good and Evil en zijn
 ondergewaardeerde 
regiedebuut Albino 

Alligator. flagey.be
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FOTOGRAFIE
JULIAN SCHNABEL: POLAROIDS

Tot 27/3, Fotomuseum Den Haag
Schilder, fotograaf en regisseur Julian Schnabel hoste vier jaar lang rond met een koelkastgrote  Polaroid camera

uit de seventies en portretteerde zijn leefwereld en vriendenkring – waartoe ook Christopher Walken, Lou Reed
(foto) en Mickey Rourke (foto) behoren. Het verleden in het heden. fotomuseumdenhaag.nl 

focus weekop
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FOTOGRAFIE
JORDI SOCÕAS FOTOGRAFIA 

Tot 26/2, Instituto Cervantes, Brussel
Fotojournalist Jordi Socías stond op de eerste rij 
tijdens de Spaanse overgang naar democratie en
legde de evolutie vast in een reeks schijnbaar 
dagelijkse stadsbeelden en irreële situaties. 
Veertig jaar Spaanse cultuur in tachtig beelden.
(Foto: Penelope Cruz)

bruselas.cervantes.es 

8

CONCERT
DRUMS ARE FOR PARADES

1/2, AB, Brussel
Drums Are For Parades werkt in
2011 samen met de AB en geeft om
op temperatuur te komen alvast
een Late Night Show in de Club.
Chris Goss, Goose, The Subs en
Soulwax mogen tot het mooie rijtje
fans gerekend worden, we stellen
voor dat u zich daarbij aansluit.

abconcerts.be

1 FILM
JONGE FILMFANS: 
STEAMBOAT BILL JR.

2/2 en 6/2, Cinematek, 
Brussel
‘The Great Stone Face’ in een van
zijn meest acrobatische glansrol-
len als stuntel Steamboat Bill Ju-
nior. Cinematek toont uw ukkies
een stukje tijdloze slapstick, met
dank aan Buster Keaton. 

cinematek.be

2 EXPO
LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

29/1 tot 1/5, Gemeente-
museum Den Haag
Wat potlood is voor een teke-
naar, is licht voor de Hongaarse
kunstenaar László Moholy-
Nagy – spreek uit: ‘moholie
nodjz’. Gemeentemuseum Den
Haag toont zijn nalatenschap in
schilderijen, foto’s, films en
theaterdecors. 

gemeentemuseum.nl 

3

PODIUM
ELVIS PEETERS. 
DE SFEER VAN GROTE DAGEN

4/2, De Werf, Brugge
‘I wanna be me, I am a poseur, 
no more heroes, do it yourself.’
Elvis Peeters gaat op in De sfeer
van grote dagen met een literair
concert van beelden, attitudes
en muziek.

dewerf.be

4

FESTIVAL 
25E GAY & LESBIAN FESTIVAL

3-12/2, Vendôme, Brussel
Het Gay & Lesbian Festival jubelt bij zijn 25e

verjaardag met een nieuw programma kwaliteits-
cinema over homo’s, lesbiennes, gender- en 
transidentiteit van Bahamas tot Hongkong. Met
onder meer Bear City, Viola di Mare, Children of God
en Amphetamine (foto) fglb.org

7

9

EXPO
ANGRY. JONG EN RADICAAL 

Tot 13/6, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
Het Nederlands Fotomuseum laat de jeugd van 
tegenwoordig zélf aan het woord over radicalisering
onder jongeren met het fotografie- en nieuwe 
mediaproject ANGRY. Met onder meer Rineke Dijk-
stra, Willie Doherty, Joel Sternfeld en Jonas Staal.

a-n-g-r-y.nl

10
FLOW, VIDEO (DV), SILENT, LOOP, 7’15’’ 2007 FOTO© MIRKO MARTIN

CONCERT
SILVER JUNKIE. 
STREETS AND BOULEVARDS

3/2, Bozar, Brussel
Tom Waits, Tindersticks of 
Astor Piazzola: Silver Junkie, het
alter ego van singer-songwriter
Tino Biddeloo, weet zijn referen-
ties te kiezen. In Bozar stelt hij 
zijn debuut Streets and Boulevards
voor. bozar.be

5

6

LOU REED, 2002 & MICKEY ROURKE

©LAZLO MOHOLAM 7/1926
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Dolph Kessler - Art Fairs
(vanaf dinsdag)

Hungry Eyes
(vanaf woensdag)

Finisterre. State of the art van de
jonge fotografie in België
(vanaf woensdag)

Art Rotterdam 2011
(vanaf donderdag)

Unhidden Faces
(vanaf vrijdag)

Surreëel: foto's uit de collectie van
Museum Boijmans
(vanaf zaterdag)

De Vluchtelingenjackpot
(vanaf zaterdag)

Benefiet fotoveiling AAP-Lab
(vanaf zaterdag)

VOOR HET LAATST

Vier Jaar, drie doden, klamme
oksels en een foetus
(t/m zaterdag)

De Leugen
(t/m maandag)

Transgender

Antilogo No.9, Temporary
Discomfort, CHAPTER V,
Revolution Marketing,
Evian/Geneva 2003

SHARE

Angry Jong en Radicaal
22.1.2011-13.6.2011 | Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Fotograaf: Jules Spinatsch

Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt
radicalisme per definitie bestempeld als negatief. Maar
vormde het - geboren uit idealisme - niet vaak ook een
drijvende kracht achter maatschappelijke
veranderingen? En wie is radicaal en wie bepaalt dat?
Neemt het radicalisme in Nederland toe, of is vooral de
beeldvorming veranderd?

De tentoonstelling Angry in het Nederlands Fotomuseum kijkt
naar radicalisering onder jongeren en zoekt naar antwoorden
op deze vragen vanuit drie perspectieven: kunstenaars, de
media en jongeren zelf. Met een grote verscheidenheid aan
fotoprojecten, videowerken, mediaverslagen, interviews en
werk van jongeren zelf is Angry een rijke tentoonstelling over
een -in deze tijden van polarisatie- zeer actueel onderwerp
dat ons allemaal aangaat. Angry laat zien dat radicalisering

van jongeren van alle culturen en alle tijden is. Angry veroordeelt en bekritiseert geen
enkele positie, maar onderzoekt en bevraagt het ontstaan en de consequenties van het
radicaal zijn.

Een selectie van 30 belangrijke internationale kunstenaars, fotografen en filmmakers
reflecteert op aspecten van hedendaags radicalisme. Onder hen zijn Rineke Dijkstra, Willie
Doherty, Allan Sekula, Joel Sternfeld en Jules Spinatsch. De tentoonstelling bevat nieuw
werk van Jonas Staal en Annette Behrens.

FEBRUARI 2011
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Foto's Paul Huf
21.2.2008-21.2.2020 | Rijksmuseum, Amsterdam

Fotograaf: Paul Huf/MAI

63 zwart/wit en kleurenfoto's die fotograaf Paul Huf
(1924-2002) maakte tussen 1941 en 1985. De foto's, tot voor
kort in het bezit van de weduwe van Huf, tonen vele prominente
Nederlanders onder andere op het gebied van politiek, kunst,
wetenschap, showbusiness en sport.
Lees verder »

China rond 1910 - Foto's van LeMunyon en Van Citters
28.2.2010-1.5.2011 | Museum Volkenkunde, Leiden

Vanaf zondag 28 februari is in Museum Volkenkunde te Leiden
een tentoonstelling te zien van foto's en filmbeelden gemaakt in
China omstreeks 1910. Foto's van de fotograaf C.E. LeMunyon
en de Nederlandse gezant jonkheer mr. dr. A.C. van Citters, die
in die periode beiden in Peking verbleven.
Lees verder »

Beeld en Poëzie
12.6.2010-12.6.2011 | Foto 21 Bredevoort, Bredevoort

Fotografen van het Oost Gelders Fotografen Collectief ( OFC)
hebben zich laten inspireren door het werk van bekende
dichters. Op 30 verschillende plekken in de tuin zijn de foto's
geëxposeerd samen met het gedicht.
Lees verder »

Den Haag 1955-1965
25.9.2010-3.4.2011 | Haags Historisch Museum, Den Haag

Fotograaf: © Jacques Meijer

Het Haags Historisch Museum toont de tentoonstelling Den Haag
1955-1965 in foto's van Jacques Meijer. Op royaal formaat
worden ruim 90 foto's van Den Haag en Scheveningen uit de
periode 1955-1965 getoond.
Lees verder »

Lichting 0902, van scholier tot marinier
20.10.2010-26.6.2011 | Mariniersmuseum, Rotterdam

Fotograaf: © Cornelie de Jong 2010

Fotograaf Cornelie de Jong geeft op zondag 30 januari
een gratis lezing in het Mariniersmuseum over het
project Lichting 0902, waarin zij een groep mariniers in
opleiding volgde.
Lees verder »

Vertrek uit Afghanistan: Een missie op zich
15.11.2010-12.6.2011 | Legermuseum, Delft

Fotograaf: Audiovisuele Dienst Defensie (Richard Frigge/Eva Kleijn)

In het Legermuseum is vanaf 15 november de
foto-expositie Vertrek uit Afghanistan: Een missie op
zich te zien. De fotoreportage van de Audiovisuele
Dienst Defensie (AVDD) is grotendeels gemaakt door
fotograaf Richard Frigge die sinds 22 juli van dit jaar in
Afghanistan verblijft.
Lees verder »

Kopstukken - insecten als fotomodel
19.11.2010-28.2.2011 | De Hortus, Amsterdam

Fotograaf: Wim van Egmond

Wildlife Photographer of the Year 2010
20.11.2010-6.3.2011 | Museon, Den Haag

Fotograaf: Bence Máté
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ANGRY, Jong en radicaal

Periode
22 januari 2011 - 13 juni 2011

Locatie
Nederlands Fotomuseum (in Las Palmas)
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam

Contactinformatie
telefoon: 010-2030405
fax: 010-2030406
e-mail: info@nederlandsfotomuseum.nl
website: www.nederlandsfotomuseum.nl

Sinds 9/11 is radicalisering een hot topic en wordt radicalisme per definitie bestempeld
als negatief. Maar vormde het - geboren uit idealisme - niet vaak ook een drijvende
kracht achter maatschappelijke veranderingen? En wie is radicaal en wie bepaalt dat?
Neemt het radicalisme in Nederland toe, of is vooral de beeldvorming veranderd?
ANGRY kijkt naar radicalisering onder jongeren en zoekt naar antwoorden op deze
vragen vanuit drie perspectieven: kunstenaars, de media en jongeren zelf. ANGRY een
rijke tentoonstelling over een -in deze tijden van polarisatie- zeer actueel onderwerp dat
ons allemaal aangaat.

Met een grote verscheidenheid aan fotoprojecten, videowerken, mediaverslagen,
interviews en werk van jongeren zelf laat ANGRY zien dat radicalisering van jongeren
van alle culturen en alle tijden is. ANGRY veroordeelt en bekritiseert geen enkele positie,
maar onderzoekt en bevraagt het ontstaan en de consequenties van het radicaal zijn.

Een selectie belangrijke internationale kunstenaars, fotografen en filmmakers reflecteert
op aspecten van hedendaags radicalisme. Onder hen zijn Rineke Dijkstra, Willie
Doherty, Joel Sternfeld en Jules Spinatsch. In een video-installatie komen twaalf
radicalen en ex-radicalen aan het woord, waaronder Maaike Meijer (Paarse September),
Izz ad-Din Ruhulessin (moslim, student politicologie), Isa Kort (kraker), Roel van Duin
(Provo, kabouterbeweging) en Saskia Duys (christenactivist). Zij spreken over hun
idealen, grenzen, zuiverheid, woede en groepsgevoel. Hier tegenover zien we hoe ‘de
radicaal’ in de media geportretteerd wordt, en hoe radicalen op hun beurt van de media
gebruik maken om de beeldvorming te be•nvloeden. De jongeren komen in de
tentoonstelling aan het woord via verscheidene projecten die in groeps- en
schoolverband zijn gemaakt onder begeleiding van Kosmopolis Rotterdam.

De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 22 januari om 16 uur met voorafgaand
een debat. Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur en op
zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur.

>>> Terug naar de exposities startpagina
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  Labels: Musea

Musea - Nederlands Fotomuseum: Angry, Jong en
radicaal
t/m 13 juni 2011 >> website

WAARDERING PERS: 3,0 

Op de vlakte blijven over radicaliteit (de
Volkskrant, Merel Bem, 2 februari): "Angry, Jong
en radicaal onderzoekt diverse vormen van
radicaliteit onder jongeren, en de manier waarop
radicaliteit door de media en in de kunst wordt
'neergezet'. Wanneer is iemand radicaal, wie
bepaalt dat en hoe ziet radicalisme eruit - dat soort
vragen komen aan de orde op de tentoonstelling,
waarvoor 31 kunstenaars uit binnen- en buitenland
werden uitgenodigd. Het is, kortom, nogal veel, en
tussen alle ruis en talking heads moet de kunst
zich staande zien te houden. Dat lukt haar aardig.

Twee films - Dial History van de Belg Johan Grimonprez uit 1998 en Non-Specific Threat
van Willie Doherty - maken de meeste indruk. Deze twee films onderzoeken niet alleen,
ze trekken de kijker aan zijn jasje en dwingen hem een standpunt in te nemen. Ze zijn,
zou je kunnen zeggen, de meest radicale werken op de tentoonstelling."
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Klik voor voor meer informatie

ADVERTENTIE

24 jan - "Bij deel twee gaat het
mis", over Faust van het Nationale
Toneel

23 jan - "Uit liefde voor gewone
mensen", over Mahagonny van
Het Zuidelijk Toneel

23 jan - "Lekker bezig", over On
Wings of Art II van O.T. Theater

16 jan - "Wam! Wam! De
romantiek is geboren", Haitink
dirigeert Beethoven 2 & 3

13 jan - "De perfecte Beethoven is
licht, vlot en contrastrijk" - Haitink
dirigeert Beethoven 5 & 8

10 jan - "Intrigerende zoektocht
naar Napoleon" - over Napoleon,
De Gehangene door Coen van
Vlijmen

RECENTE EIGEN ARTIKELEN
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Angry. Jong en radicaal
28 februari 2011 · Categorieën: Trendonderzoek

Idealen
Angry. Jong en radicaal. De titel van een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum in 
Rotterdam. Rebellie lijkt onlosmakelijk verbonden met de tijd van volwassen worden. 
Wanneer je de kinderlijke onschuld verliest en de wereld zijn ware aard toont, kan dit veel 
boosheid opleveren. De tentoonstelling heeft 12 ʻheldenʼ. Twaalf portretten van mensen die 
zich nu radicaal uiten of dit in het verleden hebben gedaan. Uit deze verhalen komt sterk 
naar voren dat deze mensen zichzelf niet zozeer als radicaal zien. Ze hebben principes en 
handelen daarnaar. De ex-radicalen omschrijven mooi het jeugdige aspect aan 
radicalisering. Ze hebben geen spijt van hun daden, maar zien het als een periode waarin 
ze heel zwart-wit dachten en nog niet echt over zelfkritiek beschikten. In deze tijd lijkt de 
tentoonstelling precies op zijn plek te vallen. Met alle protesten in verschillende landen kun 
je je beter een voorstelling maken van de mensen erachter. De dromen en de vechtlust. Het 
voelt ook alsof de tentoonstelling zich op straat afspeelt. Een groot plein in het midden met 
vier grote schermen waar verschillende quotes op voorbij komen. Kleine straatjes met 
fotoʼs, beelden en informatieve tekst daaromheen. Net als de straten waar de bevolking in 
Noord-Afrika woont. Waar de tienerkamers te klein worden voor alle grote gedachtes en 
mensen besluiten ze naar buiten te brengen en van zich te laten horen. 
Anna Musch
www.nederlandsfotomuseum.nl
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Datum
Van: 14 mei 2011 14:00
Tot: 14 mei 2011 18:00

Locatie:
LP II, Wilhelminakade 326,
Rotterdam

Toelichting 
Radicalen van nu gaan met elkaar in debat over de waarde van woede.
Wanda Elzenga van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ex-activist en
radicaliseringsdeskundige Jean Tillie en student en publicist Izz ad-Din
Ruhulessin praten over het spanningsveld tussen de overheid en de
radicaal. 

 

Dag van de woede

Radicalisme is ruim tien jaar na 9/11 nog steeds een hot topic en wordt per definitie
bestempeld als negatief. Maar vormt het – geboren uit idealisme – niet vaak ook een
drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen? En wie is radicaal en wie bepaalt
dat?

Radicalen van nu gaan met elkaar in debat over de waarde van woede. Wanda Elzenga van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, ex-activist en radicaliseringsdeskundige Jean Tillie en
student en publicist Izz ad-Din Ruhulessin praten over het spanningsveld tussen de overheid en
de radicaal. De Dagen van de Woede in de Arabische wereld en de representatie daarvan wordt
onder de loep genomen door onder meer fotograaf Ad van Denderen. Een selectie fotografen uit
de tentoonstelling A N G R Y belichten hun rol in de beeldvorming van de radicaal: Sarah
Pickering, Eva Frapiccini, Jasper Groen, Eva Leitolf, Julian Röder en Astrid Proll,
samenstelster van het boek Pictures on the Run over haar RAF verleden. Tussen de sessies
door geven een columnist, een stand-up comedian en een singer-songwriter hun geheel eigen kijk
op woede.

Nadere informatie:

LP2, geeft ideeën de ruimte
Wilhelminakade 326, Rotterdam
Reserveren: reserveringen@lp2.nl

—
De Dag van de Woede wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling A N G R Y / Jong
en Radicaal in het Nederlands Fotomuseum (naast LP2). Op 14 mei is deze gratis te bezoeken.

maandag, 09 mei 2011

Terug naar overzicht

20/09/2011 17:48Nuansa - Dag van de Woede 14 mei 2011
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Nuansa, Kennis - en Adviescentrum Polarisering en Radicalisering

Ministerie van BZK. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home Actueel

Dag van de Woede 14 mei 2011

Een explosief programma over radicalisme en de waarde van woede

 

De voor ANGRY geportretteerde jonge radicalen gaan met elkaar in debat over de waarde van woede. Wanda Elzenga van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ex-
activist en radicaliseringsdeskundige Jean Tillie en student en publicist Izz ad-Din Ruhulessin praten over het spanningsveld tussen de overheid en de radicaal. De Dagen van
de Woede in de Arabische wereld en de representatie daarvan wordt onder de loep genomen door onder meer fotograaf Ad van Denderen, Arno Haijtema en Hasnae
Bouazza. Een selectie fotografen uit de tentoonstelling A N G R Y belichten hun rol in de beeldvorming van de radicaal: Sarah Pickering, Eva Frapiccini, Jasper Groen, Eva
Leitolf, Julian Röder en Astrid Proll, samenstelster van het boek Pictures on the Run over haar RAF verleden. Tussen de sessies door geven een columnist, een stand-up
comedian en een singer-songwriter hun geheel eigen kijk op woede.

De Dag van de Woede vindt plaats van 14.00 tot 18.00 uur in LP2 in gebouw Las Palmas - Wilhelminakade 326, Rotterdam. De entree is gratis en voor de gelegenheid is
ook de tentoonstelling ANGRY in het Nederlands Fotomuseum gratis toegankelijk. Voorafgaand organiseren het Nederlands Fotomuseum en Paradox om 13.15 uur een
rondleiding door de tentoonstelling ANGRY in het Nederlands Fotomuseum.

Wilt u De Dag van de Woede is gratis toegankelijk, het is wel nodig te reserveren. Stuur een email naar reserveringen@lp2.nl. Geef ook aan of u de tentoonstelling wilt
bezoeken om 13.15 uur.
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Dag van de Woede
Op zaterdag 14 mei presenteren LPII, Paradox, Prospektor en Kosmopolis Rotterdam de
Dag van de Woede in Las Palmas: een explosief programma over radicalisme en de waarde
van woede.
 
Radicalisme is ruim tien jaar na 9/11 nog steeds een hot topic en wordt per definitie bestempeld als
negatief. Maar is radicalisme geboren uit idealisme niet vaak ook een drijvende kracht achter
maatschappelijke veranderingen? En wie is radicaal en wie bepaalt dat?

Radicalen van nu gaan met elkaar in debat over de waarde van woede. Wanda Elzinga van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, ex-activist en radicaliseringsdeskundige Jean Tillie en student en
publicist Izz ad-Din Ruhulessin praten over het spanningsveld tussen overheid en radicaal. De Dagen
van de Woede in de Arabische wereld en de representatie daarvan wordt onder de loep genomen door
onder meer fotograaf Ad van Denderen. Een selectie fotografen uit de tentoonstelling ANGRY belichten
hun rol in de beeldvorming van de radicaal: Sarah Pickering, Eva Frapiccini, Jasper Groen, Eva Leitolf,
Julian Röder en Astrid Proll, samensteller van het boek Pictures on the Run spreekt over haar RAF
verleden. Tussen de sessies door geven een columnist, een stand up comedian en een singer-
songwriter hun eigen kijk op woede.

Dag van de Woede wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling ANGRY / Jong en Radicaal
in het Nederlands Fotomuseum (naast LP2). Op 14 mei is deze gratis te bezoeken. 

Dag van de Woede

Datum en tijd
Zaterdag 14 mei, 14.00-18.00 uur 

Locatie
Las Palmas2, Wilhelminakade 326

Toegang is gratis, wel graag reserveren per email via reserveringen@lp2.nl.  

Het project ANGRY is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB fonds, SNS
REAAL Fonds, de Mondriaan Stichting, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Rotterdam en Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
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