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Russische videokunst 
uit de collectie van het NCCA

Op de zolder van de Vleeshal is ‘The voice and the chorus’ 
te zien, een groepstentoonstelling met werk uit de video-
collectie van het National Centre for Contemporary Arts 
in Moskou te zien. Dit instituut voor hedendaagse kunst is 
begin jaren ‘90 opgericht, en is één van de belangrijkste 
instituten voor onderzoek naar en presentatie van heden-
daagse kunst in Rusland. De werken in de tentoonstelling 
zijn geproduceerd in de afgelopen tien jaar, en bieden 
een beknopt overzicht van de hedendaagse Russische vi-
deokunst. ‘The voice and the chorus’ bevat zowel werk 
van kunstenaars die al enige tijd ook buiten Rusland 
naam hebben gemaakt, zoals AES+F en PROVMYZA, als 
werk van jonge, veelbelovende collectieven als Vverkh! 
(Omhoog!) en Where the Dogs Run. 
De Russische identiteit is voor veel kunstenaars een be-
langrijk onderwerp, en staat in de meeste werken in deze 
tentoonstelling expliciet centraal. Soms aan de hand van 
een sociologische blik, waarbij de positie van het individu 
in de samenleving, of het collectief, wordt belicht. In de 
traditie van de Russische cinema zet een aantal kunste-
naars het Russische landschap in als symbool voor de 
Russische identiteit – het mythische, Romantische land-
schap, zoals in het werk van Blue Soup Group en Vverkh!, 
of het stedelijke landschap, zoals bij Marina Chernikova. 
Van een aantal leden van Vverkh! zal werk te zien zijn, 
zoals de absurdistische spionage-thriller ‘America’ van 
Dimitri Venkov, over een geheimzinnige samenzwering in 
de Russische zuivelindustrie.

De film Lullaby (2011) van kunstenaarsduo PROVMYZA 
positioneert collectieve ervaringen in de natuur. We zien 
een groep jonge mannen worstelen met een speaker op 
een duin – een scene die verwijzingen naar zowel 2001 
als Zabriskie Point in zich draagt, maar ook echo’s van de 
mystieke vervreemding bij Tarkovsky. De film gaat in op 

The Voice and the Chorus is samengesteld door  
Irina Gorlova (NCCA) en Xander Karskens  
(De Hallen Haarlem)
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het gebrek aan compassie of aandacht voor het individu 
in de moderne maatschappij: we zien een verloren gene-
ratie op een zoektocht naar zingeving. PROVMYZA ver-
wijst in dit werk expliciet naar de Amerikaanse tegencul-
tuur van de jaren zeventig, de ‘blank generation’ van 
Richard Hell, die zich niet gerepresenteerd voelt door de 
heersende maatschappelijke structuren.
In ‘The voice and the chorus’ wordt werk getoond van 
AES+F, Victor Alimpiev & Marian Zhunin, Vika Begalska, 
Blue Soup groep, Marina Chernikova, Elena Kovylina, 
PROVMYZA, Vverkh! (Omhoog!), Yury Vassiliev, en 
Where the Dogs Run groep. De titel van de tentoonstelling 
verwijst naar de dynamische verhouding tussen het indi-
vidu en het collectief. Naar de individuele stem van de 
kunstenaar, en de gedeelde ideologische en artistieke uit-
gangspunten van het collectief, bijvoorbeeld – veel 
Russische kunstenaars, ook in deze tentoonstelling, wer-
kenin groepsverband, en verkiezen het collectief boven 
de individuele praktijk. 

NEDERLAND—RUSLANDJAAR
Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het 
Nederland-Ruslandjaar 2013. Op het gebied van cultuur 
zijn in Nederland vanaf februari tentoonstellingen, concer-
ten, theater- en andere activiteiten georganiseerd. Hierop 
volgt Rusland in mei met een cultureel programma. In de 
zomer is een tentoonstelling met werken uit de videocollec-
tie van De Hallen Haarlem in het NCCA in Moskou te zien.

Le Roi des Aulnes (De Koning van het Woud). 2001
Video, 9:03 min.

AES+F werd in 1987 gevormd als AES door Tatiana 
Arzamasova, Lev Evzovich en Evgeny Svyatsky. Foto-
graaf Vladimir Fridkes voegde zich in 1995 bij de groep  
en de naam van het collectief werd toen veranderd in 
AES+F. AES+F maakt video-installaties en digitaal gecon-
strueerde foto’s, waarin middels allegorische voorstellin-
gen het nieuwe, postcommunistische Rusland wordt be-
commentarieerd. Typerend voor AES+F is het gebruik van 
de gepolijste, naadloze esthetiek en de monumentale 
schaal van de billboardreclame, waarmee het de sferen 
van economie en kunst met elkaar verbindt. 
 
‘De Koning van het Woud’ in de titel van het werk is een 
mythologische figuur uit het middeleeuwse Europa. Hij 
ontvoert mooie kinderen en houdt ze in zijn paleis gevan-
gen. Het onderwerp van deze mythe werd door schrijvers 
als J-W. Goethe en Michele Tournier gebruikt. De roman 
van laatstgenoemde, ‘Le Roi des Aulnes’, was een recht-
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streekse inspiratiebron voor dit werk. AES+F verbinden 
het centrale thema van het verhaal aan het gemediali-
seerde beeld van de mens, dat zich in de laatste tientallen 
jaren in toenemende mate richt op jeugdige schoonheid. 
Modellen in advertenties van mode en pop cultuur wer-
den rond de eeuwwisseling, toen dit werk werd gemaakt, 
een stuk jonger.

Het eerste project van de cyclus ‘De Koning van het Woud’ 
(2001–2003) is gefilmd in het paleis van Catherina de 
Tweede in Tsarkoye Selo (St. Petersburg). Het behandelt 
het thema van de commodificatie van ons beeld van de 
jeugd. Aan meer dan honderd leerlingen van ballet- en 
sportscholen en kinderen van modellenbureaus uit St. 
Petersburg werd gevraagd om te participeren, allen in de 
leeftijd van 3 tot 11 jaar oud. De kinderen werd eenvoudig-
weg gevraagd om zich voor de camera te gedragen zoals 
zij gewend zijn. 

—
AES+F
Opgericht in 1987 in Moskou 

Tatiana Arzamasova, 1955, Moskou
Lev Evzovich, 1958, Moskou
Evgeny Svyatsky, 1957, Moskou
Vladimir Fridkes, 1956, Moskou
Wonen en werken in Moskou

ODA, 2001 
Digitale Betacam, 34:05 min. 

In 2001 namen eindexamenkandidaten van de New 
Strategies of Contemporary Art School deel aan een ge-
filmde performance van een van hun medestudenten, met 
het thema ‘dagelijkse gewoontes’. Gehoorzamend aan 
een stem van achter een scherm bewogen zij rond, zaten 
ze ongedurig op een stoel, vouwden ze hun kleding tot 
een prop, sprongen ze op, bewogen van de ene voet op de 
ander, raakten elkaar aan en liepen van elkaar weg – al-
dus werden onhandigheid en bevalligheid, onderwerping 
en weerstand geïllustreerd. De camera focuste op de deel-
nemers in de schijnwerper of ving hen in een stop-shot – 
steeds op basis van strenge bevelen als ‘Dichterbij!’ 
‘Sterker!’ ‘Zo ja!’. Ondanks de lange pauzes, het schelle 
geluid en de afwezigheid van enig plot, ontstond een fas-
cinerende en hypnotiserende situatie. De half uur durende 
film ‘De Ode’ van Victor Alimpiev and Marian Zhunin 
werd in 2003 in het kader van de Biënnale van Venetië 
getoond in de tentoonstelling ‘Individual Systems’.
Hierna ging Victor Alimpiev verder met het bestuderen 
van de lichaamstaal van individuen en de expressieve ge-
baren van mensen binnen een georganiseerde groep. 
Luisteraars, in de film ‘Rock Music’, die glimlachend hun 
hoofd op het ritme van gitaarmuziek meebewegen; 
schoolmeisjes, die enthousiast een marsritme op hun les-



R U S S I S C H E  V I D E O K U N S T THE VOICE AND THE CHORUS 

VICTOR ALIMPIEV & MARIAN ZHUNIN V I K A  B E G A L S K A

senaars slaan in de film over het padvindersspel; en  
de film ‘Nine Gifts to Oleg’, met zijn tekeningen en een 
pendule die de seconden wegtikt. Zijn vroege werken 
maakte Alimpiev in samenwerking met Marian Zhunin en 
Sergey Vishnevsky. Vervolgens liet hij zijn projecten niet 
langer uitvoeren door vrienden en bekenden, maar door 
betaalde figuranten. De interesse in de motoriek van zijn 
personages , die hij deelt met een kunstenaar als Aernout 
Mik, herinnert ons aan moderne dans, waarbij een dood-
gewone beweging wordt omgevormd tot een heilig ritu-
eel. 

—
Victor Alimpiev, 1973, Moskou
Marian Zhunin, 1968, Moskou
Wonen en werken in Moskou

Love, 2004. 
Video, 10:08 min.

Vika Begalska staat bekend om haar confronterende en 
radicale video’s en performances. In een van haar werken 
krijgt ze bijvoorbeeld Engelse les van een Afro-Amerikaan 
die elke keer wanneer zij iets fout uitspreekt, haar op de 
grond laat liggen en een aframmeling geeft. In een ander 
werk speelt zij een secretaresse, tot wiens takenpakket 
ondermeer het likken van de hielen van haar baas be-
hoort. Door middel van deze sadomasochistische oefenin-
gen wil Begalska het bewustzijn met betrekking tot sociale 
en culturele codes vergroten en een ander soort kunst 
voorstellen – een kunst die empathie communiceert. Voor 
weer een ander project besloot zij de heldin uit een van 
haar installaties, een vrouw uit Kharkov, de man van haar 
dromen te helpen vinden. Dit deed zij door in een kanten  
negligé te adverteren en online contact te zoeken met een 
vriendje uit het zonnige Griekenland. 
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Het Meer, 2007
Video installatie 10:14 min.

Jarenlang heeft de Blue Soup Group – de legitieme erfge-
namen van het conceptualisme – zijn onderzoek gericht 
op het menselijke bewustzijn, op onze waarnemingsver-
mogens en de mogelijkheid verlichting te ervaren, zoals 
ook weerspiegeld in de titel van een van hun vroegere 
werken – ‘Verlichting’.
De video-installatie ‘Het Meer’ toont een ‘oog’ op het 
aardoppervlak, bedekt met een karige toendra-achtig ve-
getatie. Het landschap verandert langzaam, alsook de 
mysterieuze plek: eerst zien we een met ijs bedekt meer, 
waar berkenbomen in worden weerspiegeld. Vervolgens 
wordt dit meer vervangen door donker ondoorzichtig  
water, waarna het plotseling verandert in een gat waar 
een schaduw naar binnen valt. De associatie met de re-
cente meteoriet-inslag bij Tsjeljabinsk is opvallend.
Het ‘oog van de aarde’ is een complete projectie van het 
oog van de toeschouwer. Omdat het oog blind is weer-
spiegelt het verschillende fases van contemplatie: ratio-
nele standvastigheid en emotionele siddering, heldere 
reflectie en extatische ‘De Profundis’-dwaling (Uit diepe 
nood roep ik tot U, O God…). Desalniettemin wordt de 

‘Love’ is een video in terloopse stijl, waarin de kunstenaar 
zich als een afstandelijke observator, of zelfs voyeur, op-
stelt. Het werk richt zich op een ouder echtpaar, dat aan 
het baden is in de baai van Balaclava, een voormalige 
onderzeebootbasis. Een klein strandje is volgepakt met 
mensen, die opgaan in het stillen van hun fysieke behoef-
tes. Men eet en drinkt gulzig, krabt zichzelf en duikt keer 
op keer in het water. De video werd geschoten tijdens de 
Dag van de Marine en maakt gebruik van het komische 
effect dat eigenlijk geen van de strandgangers zich hier 
iets van aan lijkt te trekken. Een ouder echtpaar, een man 
en een vrouw, zijn aan het zwemmen. Zij zijn alleen met 
zichzelf bezig, maar zien er niet minder grappig uit dan de 
mensen om hen heen. Wat hen echter onderscheidt is hun 
oprechte zorg voor elkaar, een zorg die zij hun hele leven 
hebben gedeeld. Het is een liefdesportret. 

—
Vika Begalska, 1975, Dnepropetrovsk, Oekraïne 
Woont en werkt in Moskou
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B L U E  S O U P  G R O U P MARINA CHERNIKOVA

Urban Surfing II b/w, 2007
Video, 3:20 min.

Chernikova is een multimedia-kunstenaar, die zowel in 
Amsterdam als in Moskou woont. In haar doorlopende 
project URBAN SURFING onderzoekt de kunstenaar de 
verandering in onze waarneming van onze omgeving in 
megasteden als gevolg van nieuwe technologieën en het 
versnelde levenstempo. Ze experimenteert met digitale 
technieken om de meest adequate vorm van representatie 
te vinden voor de gemoedstoestand van de hedendaagse 
stadsnomade. 

In ‘Urban Surfing II’ wordt gepoogd om grootstedelijke 
energie op video vast te leggen. Beelden van straten over-
lappen elkaar, passen zich aan, hergroeperen zich en vor-
men nieuwe formaties. Herkenbare en logische architectu-
rale elementen transformeren zich tot abstracte structuren. 

spiegel (het meer) vanuit een bepaalde hoek getoond. 
We kunnen dit interpreteren als een indirecte uitspraak 
over de vermogens van de menselijke rede, een kalm en 
onafhankelijk onderzoek dat weinig tot geen ironie of 
verschrikking bevat. 

Wat wij zien in ‘Het Meer’ is een digitale animatie die op 
geen enkele manier fotografie poogt te zijn. Daarom is er 
ook geen reden om buiten deze uitbeelding te zoeken 
naar een hieraan ten grondslag liggende afbeelding; er is 
geen reden om bang te zijn voor de pijnlijke wonden die 
een foto een toeschouwer kan toebrengen – deze plaats 
heeft nooit in werkelijkheid bestaan; het is een conversatie 
over ‘plaats’, over iets dat nooit gebeurd is. Het behoort tot 
een ‘plaats’, tot een zekere eenheid op een grenzeloos op-
pervlak. Het is niets meer dan een belofte van een gebeur-
tenis, een topografische mogelijkheid voor een hoger indi-
vidueel bewustzijn, waarvoor de Blue Soup Group de 
catalogus van voorwaarden heeft geschapen.

—
Blue Soup Group 
Opgericht in 1996 in Moskou

Daniel Lebedev, 1974, Frunze, Kirgizië 
Alex Dobrov, 1975, Moskou 
Valery Patkonen, 1975, Moskou
Alexander Lobanov, 1975, regio Moskou (lid sinds 2002)
Wonen en werken in Moskou
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Wals, 2001
Berlijn, Volker&Freude Gallery

Video, 14:39 min.

Elena Kovylina’s internationale werkveld bestaat uit per-
formance, video en mediakunst, alsmede uit kunst-in-con-
text projecten. Haar eerste performances stammen uit het 
eind van de jaren negentig, waarna ze toetrad tot de cirkel 
van het radicale Moskouse Actionisme. Kovylina werd be-
roemd vanwege het testen van haar eigen fysieke grenzen 
in de traditie van de performance/body art van de jaren 
zeventig (Chris Burden, Ulay/Abramovic), alsmede het tes-
ten van de emoties van de toeschouwers. Haar werken zijn 
dikwijls zowel wreed als satirisch. Ze onderzoekt het con-
cept ‘identiteit’ en bevraagt dit op radicale wijze, waarbij 
zij zowel de historische als de hedendaagse impact van de 
Russische politieke en sociale structuren betrekt.

Het algemeen geaccepteerde concept van een stad als 
duidelijk gestructureerd geheel maakt plaats voor een dy-
namische, gefragmenteerde en individuele perceptie van 
de stedelijke omgeving. 

—
Marina Chernikova, 1956, Moskou 
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Lullaby, 2011
HD video, 37:00 min. 

PROVMYZA werkt in verschillende genres en met uiteenlo-
pende media. In hun werk wordt gebroken met traditio-
nele genres en methodes; hun aanpak kan worden gezien 
als een herformulering van de traditie van de Russische 
objectloze kunst uit het begin van de 20e eeuw in het licht 
van de modernistische ervaring van latere tijden. Sinds 
1993 hebben Myznikova and Provorov een groot aantal 
experimentele films en installaties gemaakt, die onder-
deel waren van talloze festivals en tentoonstellingen over 
de hele wereld. 

‘Lullaby’ gaat over vervreemding in de hedendaagse 
maatschappij, waarin de druk op het individu door de ei-
sen van globalisering steeds verder wordt opgevoerd. De 
video is in een pseudo-documentaire stijl gefilmd, die doet 
denken aan de rebelse jaren zeventig door zijn allegorie-
en op opoffering, pijn, lijden en religieuze extase. Richard 
‘Hell’ Meyers, een van de representanten van de jaren ze-
ventig rockcultuur, verzon de term ‘blank generation’ om 
zichzelf en zijn vrienden te beschrijven en hij promootte 

‘Wals’ ontstond in 2001 en werd opgevoerd in Duitsland 
en vervolgens in verscheidene andere Europese steden. 
De kunstenaar ondergraaft de heersende clichés over de 
‘Russische vrouw’ wiens lichaam een van de grootste in-
komstenbronnen werd in de nieuwe kapitalistische econo-
mie van de jaren negentig. Tevens becommentarieert zij 
op subtiele wijze de geforceerde ‘verzoening’ tussen 
Rusland en het Westen; voormalige aartsvijanden en ideo-
logische tegenstanders. Door leden van het Westerse pu-
bliek uit te nodigen tot een dans, draait de kunstenaar de 
heersende verschijningsvormen van mislukking om; zij 
geeft zichzelf een stem en op symbolische wijze activeert 
zij datgene wat onderdrukt werd.
In ‘Wals’ worden toeschouwers uitgenodigd om met de 
kunstenaar te dansen, die verwikkeld is in een vreemd ri-
tueel waarbij zij zichzelf met militaire onderscheidingen 
decoreert, glazen wodka achterover slaat, lege glazen op 
de grond smijt, terwijl zij zelf steeds dronkener wordt. De 
rol van het publiek verschuift langzaam; aan het begin van 
de performance biedt Kovylina hen een aangename dans, 
aan het eind van het stuk wordt men geconfronteerd met 
een zwalkende, vallende, bijna krachteloze kunstenaar 
die dient te worden ondersteund. 

—
Elena Kovylina, 1971, Moskou
Woont en werkt in Moskou
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Russian Red (Grove), 2001 
Video, 2:32 min. 

Yuri Vassiliev’s praktijk omvat performance, video, sculp-
tuur en grafische kunst. In 2001 begon hij het project 
‘Russian Red’ (bestaande uit video, fotografie, perfor-
mance en installaties). Het is sindsdien gepresenteerd als 
onderdeel van meer dan 50 Russische en internationale 
tentoonstellingen. ‘Russian Red’ verhaalt over een van  
de meest populaire stereotypen van massabewustzijn  
gerelateerd aan de perceptie van het imago en de geschie-
denis van Rusland in de 20e eeuw, zowel mythisch als 
ideologisch: de kleur rood. 

In de Russische cultuur is de kleur rood selectief charisma-
tisch. Dramatische verschuivingen in de betekenis van de 
kleur rood als een symbool van leven en dood bereiken 
hun breekpunt in de 20e eeuw, wanneer de vector ver-

een filosofie over naar zelfdestructie zoekende mensen. 
Zij verzeilen in betekenisloze and mogelijk schadelijke si-
tuaties om maar een rechtvaardiging te vinden voor hun 
leven. De film vertelt het verhaal van een aantal gewonde 
jonge mannen, die zich op een eiland bevinden waar zij 
een meisje ontmoeten die de zeeën bezeilt in een militair 
vaartuig: een metafoor voor een poging de ‘blank genera-
tion’ te redden.

—
PROVMYZA 
Opgericht in 1998 in Nizhny Novgorod

Galina Myznikova, 1968, Gorky, Sovjet Unie
Sergey Provorov, 1970, Gorky, Sovjet Unie
Wonen en werken in Nizhny Novgorod, Rusland 
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Vverkh! (Omhoog!) werd in 2010 gevormd door een groep 
jonge kunstenaars die werken in de filosofische traditie 
van het Russische kosmisme, die begin 20e eeuw ontstond 
en waarin kunst, wetenschap, religie en politiek met el-
kaar worden verenigd. Ruimtevaart was één van de eerste 
interesses van deze stroming. Typische thema’s die door 
Vverkh! worden aangeroerd zijn: ruimte en aarde, de 
dood van bestaande media, wederopstanding, het idee 
van het vaderland en kunst als religie.
Naast het produceren van theoretisch werk legt de groep 
zich voornamelijk toe op het produceren van video, en  
het organiseren van tentoonstellingen van groepsleden 
en gelijkgestemde kunstenaars op niet aan kunst gerela-
teerde plekken, zoals in de natuur.

In de periode 2010–2011 werd door Vverkh! een serie van 
vier openluchttentoonstellingen georganiseerd – een 
voor elk seizoen. Het vermijden van traditionele institutio-
nele ruimtes was belangrijk om nieuwe functionele  

schuift van ‘mooi’ rood (het Rode Plein) en de kleur van 
leven, opoffering en heroïek (oude Russische iconen) naar 
een beeld van tragische voortekens (‘Rood Vierkant’ van 
Malevich), revolutionaire krachten en hervormingen 
(Russisch constructivisme), welke later ideologisch op 
smaak zouden worden gebracht met het zeventigjarige 
tijdperk van het communisme. Het project ‘Russian Red’, 
dat gedurende enkele jaren werd gerealiseerd door mid-
del van acties, fotografie en multimedia, richt zich zowel 
op het traditionele historische ‘Russische’ van de kleur 
rood als op de representatie van de totalitaire suggestie 
van de kleur, die zo verbonden is aan specifieke staatsfe-
nomenen. De visueel-sensuele beeldkleur is blijven steken 
in het collectieve geheugen van de Russen, ondanks het 
naderende millennium, de globalisering en ecologische en 
technologische rampen. Het is alleen maar sterker gewor-
den door de rode vlag, een van de meest standvastige 
staatssymbolen, die aan het eind van de 20e eeuw lijkt te 
zijn herboren. 

—
Yury Vassiliev, 1950, Kingisepp 
Woont sinds 1974 in Kaliningrad

Daniil Zinchenko
165, 2011/2012 

Video, 33:00 min. 
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mogelijkheden van kunst en de presentatie ervan te ont-
dekken. Vverkh! is geïnteresseerd in de seizoenen van-
wege de historische rituelen die eraan verbonden zijn en 
de kritische bijdrage die het zou kunnen leveren aan de 
discussie binnen het hedendaagse culturele veld. Een van 
de belangrijke doorlopende projecten van de groep is de 
ontwikkeling van de Tempel van het Kosmisme; een theo-
retische ruimte waar kunst, wetenschap, religie en politiek 
samen kunnen worden gebracht.

U & 165
Video-diptiek van Vverkh! leden Petr Zhukov en Daniil 
Zinchenko. De film onderzoekt de ideeën van het Russisch 
kosmisme: de overblijfselen ervan in de huidige cultuur en 
de mogelijkheden deze visueel te interpreteren. Hoewel in 
verschillende stijlen geschoten delen beide films vele snij-
punten en intrinsieke referenties. Beide tonen een artis-
tieke benadering van het idee van een mens die oog in oog 
komt te staan met het heelal. Beide films refereren aan de 

geschiedenis van Yuri Gagarin; ‘U’ via heiligenvererende 
fresco’s en de wijdverbreide mythologisering hiervan, en 
‘165’ middels een exploratie van het innerlijke universum 
van de mens.

165
De film ‘165’ speelt zich af in de hut van een schrijver die 
een teruggetrokken bestaan leidt. Hij werkt al ettelijke 
jaren aan een roman en ziet nauwelijks iemand. Een ze-
kere nacht klopt er een schilder aan die om onderdak 
vraagt. Na enige tijd ontwikkelt hun communicatie zich 
tot een mystieke scène, en zijn zij gedwongen de plek 
voor altijd te verlaten. Het verhaal behandelt angst voor 
de dood op zowel visuele (de kunstenaar) als tekstuele 
(de schrijver) wijze. 

U
‘U’ is een allegorische video, waarin Yuri Gagarin’s bio-
grafie wordt verweven met religieuze motieven en teksten 

Petr Zhukov
U, 2011/2012 

Video, 15:00 min.

Dimitri Venkov 
America, 2012

HD video, 31:54 min.
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V V E R K H ! W H E R E  T H E  D O G S  R U N

‘The Road’, 2002-2003 
Video, 17:21 min.

Where the Dogs Run werkt met video en diverse andere 
media. Sinds de oprichting is de groep gefascineerd door 
technologische innovaties in het dagelijks leven. De groep 
heeft sinds haar oprichting in 2000 een variëteit aan pro-
jecten, kinetische sculpturen, objecten, installaties, video-
werken en acties geproduceerd. Performatieve en narra-
tieve strategieën spelen een belangrijke rol in hun werk, 
waarin ze nieuwe mythes voor onze hedendaagse moder-
niteit proberen te creëren. 

Where the Dogs Run: Vier mannen maaien een veld vol 
sneeuw – een beeld dat we niet zelf hebben bedacht, 
maar het verscheen uit zichzelf. We nodigden twee vrien-
den uit, reden naar het dichtstbijzijnde dorp en vroegen of 

uit het Russisch kosmisme. De begeleidende muziek is  
gebaseerd op een deconstructie van Barokmuziek en  
religieuze liederen. 

America
Een man met rubberen laarzen komt uit een rioolbuis  
lopen en begint aan een onderzoek naar de Russische 
 zuivelindustrie. Tijdens zijn tocht stuit hij op verbluffend 
bewijsmateriaal dat hij niet kan ontcijferen zonder de 
hulp van een CIA-agent in te roepen. De film is een pseu-
do-spionagethriller vol met samenzweringstheorieën en 
spionagefilmclichés. De film herschrijft de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog en bevraagt de relevantie 
van spionage in een tijdperk van vrije informatiestromen. 

—
Vverkh! (Omhoog!)

Daniil Zinchenko, 1984, Tumen 
Petr Zhukov, 1982, Moskou
Dimitri Venkov, 1980, Novosibirsk 
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WHERE THE DOGS RUN OVER NCCA

Het National Centre for Contemporary Arts (NCCA) is een 
museum, tentoonstellings- en onderzoeksorganisatie, die 
zich richt op de ontwikkeling van hedendaagse Russische 
kunst binnen een mondiale context, en op de productie en 
implementatie van programma’s en projecten binnen de 
sfeer van hedendaagse kunst, architectuur en vormge-
ving, zowel in Rusland als daarbuiten.

Het NCCA werd in 1992 in Moskou opgericht. De activitei-
ten van NCCA zijn essentieel geweest voor de veranderin-
gen van het Russische artistieke klimaat in de jaren negen-
tig. Belangrijk voor zowel Moskou, waar het centrum was 
gevestigd, als voor vele regio’s in het land waar de inspan-
ningen van NCCA aan de wieg stonden van de implemen-
tatie en het ontwikkelingsproces van hedendaagse kunst-
projecten.

Het National Centre for Contemporary Arts zet zich nog 
steeds actief in om Russische hedendaagse kunst te ont-
wikkelen, te verspreiden en te integreren binnen de mon-
diale kunstcontext. Vandaag de dag vormt het NCCA een 
netwerk met vestigingen in de belangrijkste culturele cen-
tra van Rusland, zoals St. Petersburg, Nizhny Novgorod, 
Ekaterinburg, Kaliningrad, Vladikavkaz en Tomsk.
Vlak na de oprichting startte het NCCA zijn verzameling. 
Inmiddels bevat de collectie ongeveer vierduizend wer-
ken, waaronder schilderijen, grafiek, sculptuur, foto- 
grafie, objecten, installaties alsmede video’s en multime-
diale kunstwerken van voornamelijk Russische, maar ook 
buitenlandse kunstenaars uit de laat 20e en vroeg 21e 
eeuw. In juli 2013 opent een tentoonstelling met werk uit 
de collectie van De Hallen Haarlem in het NCCA in Moskou. 

www.ncca.ru

we voor een paar uur vier zeisen mochten lenen. Toen ons 
werd gevraagd waarvoor we deze wilden hebben, ant-
woordden we dat we er de sneeuw mee wilden maaien. 
Onmiddellijk kregen we de zeisen mee. Dit overtuigde  
ons ervan dat onze actie niet geforceerd overkwam,  
maar dat men het direct had begrepen. Aleksei, Vlad,  
en twee van onze vrienden (Evgeniy Prigorodov en 
Vladimir Litvinenko) namen de zeisen en begonnen de 
sneeuw te maaien. Natalia en Olga namen beurtelings de 
camera ter hand en renden gillend over het veld dat de 
mannen door moesten gaan met maaien. Er zat ongeveer 
drie en een half uur tussen het moment dat de mannen het 
veld opkwamen en uiteindelijk weggingen. Het maaien 
van de sneeuw bleek moeilijker dan gedacht: de zeisen 
sneden in de bevroren sneeuw, maar konden niet makke-
lijk worden teruggetrokken, onze benen braken door de 
bevroren korst en zakten diep weg in de sneeuw. De ca-
mera bevroor, wat tot geluid in de video leidde. Aangezien 
de actie niet werd onderbroken en ettelijke uren duurde, 
moest de opname worden bewerkt: hoe kleiner de figu-
ren, hoe sneller ze bewegen. De bijna volmaakte bolvor-
migheid van het veld verstoort het perspectief en de waar-
neming van afstanden. Dit maakt de voornoemde 
versnelling minder aanwijsbaar. 

—
Where the Dogs Run-groep
Opgericht in 2000 in Ekaterinburg

Vladislav Bulatov, 1975, Sverdlovsk.  
Woont in St. Petersburg 
Natalia Grekhova, 1976, Kamensk-Uralsky,  
Sverdlovsk regio
Olga Inozemtseva, 1977, Yalutorovsk,  
Tyumen regio
Alexey Korzukhin, 1973, Sverdlovsk 
Wonen en werken in Ekaterinburg 
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