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Slavs and Tatars
Kunstenaarscollectief Slavs and Tatars belicht de vaak verwaarloosde culturele overlappingen tussen 
Slaven, Kaukasiërs en Centraal-Aziaten en torpedeert op humoristische en polemische wijze eenduidige 
westerse interpretaties. De tentoonstelling geeft vorm aan alternatieve uitwisselingssferen tussen deze 
culturen doorheen een uitgebalanceerde verzameling aan werken, samengebracht onder de noemer 
Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz. Slavs and Tatars werkt hiervoor onder meer verder op 
het gelijknamige project dat ze eerder dit jaar op de Sharjah Biënnale 10 voorstelden. De titel verwijst 
naar – en wil hierdoor tegelijkertijd loskomen van – de betuttelende Sovjet-Russische notie van “дружба 
народов”, letterlijk vertaalbaar als “vriendschap der volkeren”.

Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz brengt op multimediale wijze het zelden blootgelegde, 
gemeenschappelijke verleden van Iran en Polen in beeld. Het revolutionaire potentieel van handwerk 
en folklore wordt geactiveerd en onderzocht als een bron van mystiek protest tegen de achtergrond van 
twee cruciale geopolitieke verschuivingen: de Iraanse Revolutie in 1979 en de val van het communisme 
in 1989 waarvan de Poolse verzetsbeweging Solidarność een voorbode was. Deze onderzoeksvraag werd 
voor het eerst verkend in 79.89.09. Dit project werd opgestart in 2009 en bestond uit een reeks lezingen, 
een bijdrage aan het Berlijnse magazine 032c, een editie in krantvorm die voor deze tentoonstelling 
herdrukt werd, en de spiegelmozaïek Resist Resisting God (2010).

De koepelruimte wordt ingepalmd door een reeks kleurrijke, handgemaakte ‘banners’ waarop een mix 
van geherinterpreteerde, gecreoliseerde slogans uit de Perzische en Poolse cultuur afgebeeld staan. 
Ze hangen frontaal op in de ruimte, in slagorde dragen ze eenzelfde boodschap uit. Een mozaïsch en 
associatief spel met verschijnselen uit zowel de hoge als de lage cultuur en een in elkaar weven van 
politiek en traditie treedt op de voorgrond. De tentoonstelling overstijgt een typische, theoretiserende 
discussie over taal en identiteit dankzij het refereren aan opmerkelijke zijsporen uit de geschiedenis, 
prikkelende oneliners en het vrij manipuleren van patronen, machtsstructuren en taal. Slavs and Tatars 
nodigt uit tot dialoog doorheen de creatie en combinatie van heel verschillende mentale ruimtes en 
rituelen. Zo creëert de spiegelmozaïek een caleidoscopische ruimte voor bespiegeling. Dear 1979, Meet 
1989 (2011), met de bijbehorende publicatie 79.89.09, brengt de bezoekers opnieuw tot stilstand en 
toont de achterliggende context van wat hier gepresenteerd wordt. De opgehangen mobielen of pająks 
verwijzen naar een Poolse traditie waarin met dergelijke votieve decoratie de jaarlijkse oogst gevierd 
wordt. De omgekeerde boomvormen zijn net als de banners ‘gecreoliseerd’ met Iraanse en Poolse 
motieven en materialen.

Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan
De aanpalende zijruimte is een projectieruimte voor het filmtweeluik Subi dura a rudibus (16mm film, 
26 min., 2010) van het Nederlandse kunstenaarsduo Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan. De 
stille film vertrekt van een serie 16e-eeuwse tapijten die de verovering van Tunis door Keizer Karel 
V in 1535 afbeelden. De tapijten zijn ontworpen door Jan Cornelisz Vermeyen, een schilder aan het 
Habsburgse hof die de opdracht kreeg ‘embedded’ mee te reizen met de troepen van Karel V en 
tekeningen te maken van de strijd. Het resultaat wordt beschouwd als het eerste kunstwerk met een 
documentairekarakter waarin een kunstenaar zichzelf afschildert als deel van de scène. Vermeyen 
ontwierp de patroontekeningen in gespiegelde vorm, omdat de achterkant van het tapijt in feite de 
voorkant is voor de wever.
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Tentoongestelde werken
(wijzerzin)

SLAVS AND TATARS
Friendship of Nations: 
Polish Shi’ite Showbiz

ZAAL A (inkom)

Wheat Mollah
Graan, katoen, baksteen, glazen 
toonkast met hout en koper
2011
___

ZAAL B (hemicycle)

Friendship of Nations
installatie met 10 banners
2011

Pajak Nr. 9
Kunstmatige kerstboom met 
fluorescerend licht
2011

Resist Resisting God
Spiegelmozaïek, hout
2010
___

ZAAL C

Dear 1979, Meet 1989
Hout, kilim tapijten en publicatie 
in krantvorm 79.89.09, uitgegeven 
door Book Works
2011

Pajak Nr. 6
Kamgaren en plastieken parels van 
goud, metaal
2011

Pajak Nr. 7
Houten bidparels, draad, 
handgeblazen kerstballen in 
spiegelglas, metaal
2011

Pajak Nr. 8

Draad, satijn en geperforeerde 
tape, fluwelen linten, zwarte glazen 
kerstballen, metaal
2011
___

ZAAL D

Only Solidarity and Patience will 
secure our victory
Billboard (digitale print op muur)
2011

Derwish Edition (a Mulberry)
Zeefdruk op karton en papier
2009

Courtesy Slavs and Tatars: the artists, 
Kraupa-Tuskany, Berlijn.
___

ZAAL E

LONNIE VAN BRUMMELEN &
SIEBREN DE HAAN
Subi dura a rudibus

16 mm diptiek, synchrone projectie, 
26 min.
2010

Courtesy Lonnie van Brummelen & 
Siebren de Haan: the artists, Motive 
Gallery, Amsterdam.

De beelden van de tapijten en de gespiegelde patroontekeningen worden hier synchroon naast elkaar 
geprojecteerd. De choreografie van spiegelbeelden herinnert aan de gekende, abstracte inktvlekken 
uit een psychologische rorschachtest, wat voor de bezoeker de rol van de eigen interpretatie heel 
tastbaar maakt. De aandacht wordt gericht op de discrepanties tussen de oorspronkelijke tekeningen 
en de vertaling van de wever naar het uiteindelijke tapijt. De verslaggeving op de tapijten toont zowel 
het standpunt van de keizer als dat van zijn tegenstanders en ook de schilder maakt deel uit van 
de oorlogsscène. De diptiek tekent zo een spanningsveld uit tussen wat als interpretatie en wat als 
objectieve realiteit of waarheid begrepen kan worden. 

De titel Subi dura a rudibus is een palindroom dat zich laat vertalen als “onderga ruwe behandelingen 
door onbeschaafde bruten”. Net zoals de installatie kan deze titel in beide richtingen gelezen worden: 
wie is de bruut en wie staat aan de goede kant? Van Brummelen en de Haan werpen in dit licht de 
vraag op of de schilder zich bewust zou zijn geweest van het idee dat hij als ‘embedded journalist’ geen 
volledig objectief standpunt kon vertegenwoordigen. Het tapijt als toenmalig propagandamiddel kan 
hierbij op de korrel genomen worden door een 16e-eeuwse schilder te vergelijken met een 21e-eeuwse 
oorlogsfotograaf, antropoloog of historicus die met dezelfde representatiekwestie geconfronteerd 
wordt. Dergelijke visuele omkeringen en inhoudelijke denkpistes roepen enkel meer vragen op, wat 
precies deel uitmaakt van de strategie van de kunstenaars. Ze willen bij de esthetische ruimte van dit 
kunstwerk een ruimer onderzoeksveld betrekken dat zich beweegt tussen de domeinen van politiek, 
geschiedenis en cultuur. Het werk sluit aan bij de specifieke geografische context waarin het hier 
getoond wordt: Karel V werd geboren in Gent en grootgebracht in Mechelen, tevens de stad waar dit 
tapijt tot stand kwam.


