
De internationale groepstentoonstelling Superficial  
Hygiene brengt een generatie kunstenaars bij elkaar, 
die de taal van onze versnelde hedendaagse omge
ving zodanig omarmt, aanpast en ontregelt dat er 
een nieuw begrip van de relatie tussen het geme
dieerde beeld en het fysieke lichaam ont staat. Hoe
wel de kunstenaars uit verschillende artistieke 
richtingen komen en een variëteit aan media han
teren, delen zij een interesse voor het oppervlak als 
een plek voor conflict en verlangen. De gepolijste 
perfectie en toenemende virtualisering van onze 
leefomgeving compliceert onze relatie met de ma
teriële wereld van objecten en dingen. Onze veran
derende fysieke en psychologische verhouding tot 
concepten als ‘materialiteit’ en ‘substantie’ wordt 
door de werken in Superficial Hygiene zowel ge
vierd als kritisch onder de loep genomen. 
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In de videoinstallatie Tilaa massa tilassa massa  
litassa maalit: ali tila (Material Conditions — Inner  
Spaces) (2013), gebruikt Erkka Nissinen verschil len 
 de digitale formats om een eigenaardige, absurdis
tische verhaallijn te creëren. De Finse kunstenaar 
benadert de hoogglansmogelijkheden van HD video 
en digitale animatie met een bewust grove doehet
zelfaanpak, waarbij hij een groot scala aan talige  
en culturele idiomen laat samensmelten, zoals soap
series, metafysische filosofie en kinderliedjes. Door 
het domein van de videoprojectie met behulp van 
speciale RGBverlichting en muurteksten uit te  
breiden tot de tentoonstellingsruimte, probeert  
Nissinen de kijker te activeren en te bemiddelen  
tussen de oppervlakkige afbeelding en de realiteit  
waar het commentaar op levert. 

Tauba Auerbachs RGB Colorspace Atlas (2011) is 
een verbluffende driedimensionale interpretatie 
van het RGBkleurenspectrum – een triomfante
lijke, materiële vertaling van een alledaags digitaal 
fenomeen. In 3.632 pagina’s wordt het hele zicht
bare kleurenspectrum in drie richtingen in kaart 
gebracht: rood, groen en blauw. Met haar RGB  
Colorspace Atlas vertaalt Auerbach het feno
menologische via het digitale naar het fysieke en 
objectiveert dit – alsof ze de geheime formule  
heeft gevonden die ons in staat stelt een regen
boog aan te raken.

Aan Nina Beiers Demonstrators (2011) ligt een  
eenvoudige artistieke methode ten grondslag: het 
laten botsen van digitale stockfoto’s met dood
gewone radiatoren. De platte pictogramachtige 
afbeelding van gespleten touw is afkomstig uit een 
online beeldbank en hangt te drogen aan een on
persoonlijk, massageproduceerd object. Er is een 
animistische suggestie van wederzijdse afhanke
lijkheid tussen de twee visuele categorieën: het 
alledaagse object wachtend op symbolische acti
vering en de gedematerialiseerde afbeelding zoe
kend naar fysieke ondersteuning, terugkerend naar 
een solide, maar vreemd lichaam.

Voor Nina Beier & Simon Dybbroe Møllers The  
Industrial Revolution (2013) geldt het tegenoverge
stelde. Voor deze groep naturalistische sculpturen 
van handen werden replica’s gemaakt van een aan
tal handsculpturen (The Hand of God, The Secret, 
Two Hands, Hand of Pianist, The Cathedral) van 

Rodin. Hier is het lichaam letterlijk weggevallen en 
blijven er slechts loze, geïsoleerde gebaren over. 

De sculpturen Trails Rising, Trance Tracks (2012) en 
The Days of Aquarius (2011) van Anne de Vries wor
den gekarakteriseerd door existentiële menselijke 
thema’s (het verstrijken van de tijd, de ervaring van 
het sublieme), die hij laat resoneren in de echokamer 
van technologische processen. The Days of Aqua
rius bestaat uit een bijna oneindig lange lijst van 
elke afzonderlijke dag in de 2.150 jaar durende pe
riode van de Age of Aquarius, uitgevoerd door een 
stukje computerscript. De ranke zuilen van Trails 
Rising, Trance Tracks bestaan uit epoxyklei en zand 
en tonen de afdrukken van ergonomisch schoeisel 
– heilige totempalen bedrukt met de ritualistische 
sporen van de hedendaagse vrijetijdscultuur. 

Marlie Muls recente serie Puddles (20132014)  
borduurt voort op haar interesse in de banaliteiten 
van publieke nonspaces. Mul gebruikt in deze wer
ken een trompel’oeil illusionisme, waarbij zij het 
vluchtige, onstabiele karakter van natuurlijke feno
menen afzet tegen de soliditeit van het sculp tu rale 
object. De Puddles zijn letterlijk oppervlakkig, zij 
het onhygiënisch: besmet met de fysieke sporen 
van het menselijk bestaan. Ze reflecteren de reali
teit om ons heen en suggereren een onpeilbare 
diepte, een kunstmatig zwart gat, waarin alle  
fysieke materie uiteindelijk zal eindigen. 

In hun schilderijen en video’s combineren Florian & 
Michael Quistrebert hun gedeelde interesse in  
het laten ontsporen van digitale processen met 
verwijzingen naar geometrische abstractie en meer 
in het bijzonder Op Art. Meer dan de illusoire stra
tegieën hiervan te evenaren met hedendaagse tech
nologische perfectie, zoeken zij naar frictie en con
flict in het uitvoeringsproces. In Stripes 2 (2013) 
activeren en vermengen de Quistreberts codes uit 
het videoeditingprogramma Final Cut Pro om zo
doende complexe Sol LeWittachtige patronen te 
onthullen. In de hier getoonde schilderijen zit het 
gevecht aan de oppervlakte; de doelbewuste mate
riële/manuele uitvoering van een digitaal ontwerp. 

In de 3Danimatie video Orchids, or a hemispherical 
bottom (2013), introduceert Helen Marten een  
duizelingwekkend gelaagde narratieve constructie 
waarin ideeën uit haar ruimtelijke werk verder  

Superficial Hygiene wordt ingekaderd door twee 
werken uit de collectie van De Hallen Haarlem: een 
serie fysiek en digitaal gemanipuleerde prints van  
Erik van Lieshout & Kelley Walker uit hun geza
menlijke tentoonstelling I am Scared of America uit 
2007 in De Hallen Haarlem; en de videoinstallatie  
The Woolworth’s Choir of 1979 van Elizabeth Price  
uit 2012. Op uiteenlopende wijzen wordt in deze  
werken de relatie tussen oppervlak en inhoud,  
tussen representatie en het lichaam onderzocht.  
Hoe verhoud je je tot een beeld dat alsmaar dunner 
wordt, eindeloos reproduceerbaar is en dat niet  
langer wordt ondersteund door een vaste, fysieke 
vorm? Wat ge beurt er wanneer je peutert aan het 
hedendaagse beeld oppervlak en hetgeen er onder  
zit probeert aan te raken?

De tentoonstelling belicht deze vragen in diverse 
media (sculpturen, prints, schilderijen, video) en ver
bindt materiële kunstwerken met meer virtueel 
werk. De brede toegankelijkheid van hyperscherpe 
HD video, levensechte 3Danimatie, heldere sur
round sound en krachtige beeldbewerkingsoftware 
heeft formele en esthetische mogelijkheden gescha
pen die een nieuwe stimulans geven aan onze relatie 
met de werkelijkheid. De glanzende naadloosheid 
van het digitale oppervlak heeft een nieuw soort 
realisme met zich meegebracht – een realisme dat 
een verhoogd lichamelijk bewustzijn creëert dat 
even verleidelijk als verontrustend is. De alomte
genwoordigheid en mobiliteit van het scherm en de 
vormgeving van besturingssystemen en software 
zijn inmiddels volledig geïnternaliseerd in ons dage
lijks bestaan, en hebben een verschuiving veroor
zaakt in de intuïtieve benadering van beeldproduc
tie en de organisatie van informatie. Superficial 
Hygiene brengt werken samen, waarin deze nieuwe 
relaties tussen het kunstmatige en het reële aan de 
orde worden gesteld. Aandachtspunt is de fascina
tie van de kunstenaars voor het oppervlak als een 
beladen en paradoxale ruimte. 
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worden uitgewerkt. De lichtvoetige, ritmische bot
sing van uiteenlopende visuele stijlen die ten grond
slag ligt aan Martens beeldhouwpraktijk wordt hier 
voortgezet in het virtuele domein. De choreografi
sche mogelijkheden van video worden ingezet,  
terwijl tegelijkertijd het materiële lichaam is weg
gevallen. De interesse van de kunstenaar in het 
spelen met taal en in het creëren van frictie door 
conflicterende modaliteiten van objecten en hun 
presentatie te hybridiseren, wordt hier gepresen
teerd in de theatrale ruimte van het vloeiende,  
verleidelijke, ultradunne oppervlak. 

Een zelfde soort interesse in het samenspel van taal 
en beeld, ritme en gebaar, komt aan de orde in het 
werk van Elizabeth Price. In The Woolworth’s Choir 
of 1979 (2012) verweeft zij drie schijnbaar geschei
den niveaus van media, technologie en informatie 
tot één enkel narratief. Price combineert HD video, 
3Danimatie en historisch beeldmateriaal van  
Gotische kerkarchitectuur, een popband uit de  
jaren zestig en een beruchte brand in een waren 
huis in Manchester tot een videoinstallatie, die een 
allesomvattende zintuiglijke ervaring biedt. Door 
middel van complexe, ritmische geluidscomposities 
en bioscoopgeluidsvolumes gebruikt Price de 
soundtrack om de lichamelijke ervaring van de  
kijker te intensiveren. 

Ed Atkins is een andere in Londen werkende  
kunstenaar die hyperrealistische, kunstmatige 
omgevingen creëert met HD video, digitale anima
tie en surround sound. In werken als Even Pricks 
(2013) activeert Atkins de paradoxale spanning 
tussen de ongelooflijk realistische representatie 
van materialiteit (huid, haar, lichaam), in het gede
materialiseerde medium van HD video. Zijn video’s 
maken het menselijke lichaam plat en de fysieke 
omgeving tot een puur, kristalhelder oppervlak – 
zo briljant kunstmatig dat de donkere ziel van de 
weggevallen realiteit bijna voelbaar door de pixels 
heen schemert. 

Erik van Lieshout & Kelley Walkers The Kingsserie 
werd geproduceerd voor hun gezamenlijke ten
toonstelling in De Hallen Haarlem in 2007. Van  
Lieshout reageerde op Walkers digitale prints,  
waarvoor hij de covers van het tijdschrift King ge
bruikte, door deze fysiek te de en reconstrueren 
met behulp van diverse collage en schildertechnie

ken. Walker schoonde de oppervlakken vervolgens 
weer op door lagen tape aan te brengen en de af
beelding er opnieuw overheen te printen. Dit uitwis
selingsproces van toeeigening en wederom toe
eigenen resulteerde in een serie gelaagde beelden, 
waarin digitale gewichtloosheid verankerd wordt in 
het materiële bezinksel van ambachtelijk handwerk.  
 
De objecten die Magali Reus maakt, zijn blinkende, 
steriele variaties op de ons omringende alledaagse 
dingen. Haar op ijskasten, stadionstoeltjes en pan
nen gelijkende sculpturen zijn soeverein, klinisch  
en ontegenzeglijk kunstmatig. Tegelijkertijd zijn ze 
ook hip, eigenwijs en verleidelijk. Door te zinspelen 
op protheses en hulpmiddelen, becommentarieert 
Reus ook de onbeholpenheid en kwetsbaarheid van 
het menselijk lichaam, en voegt zij een hoofdstuk 
toe aan het fetisjoppervlakdebat dat het discours 
rond de verschillende reïncarnaties van het Mini
malisme heeft gevoed.


