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Kunst

OPEN BRIEF VAN MANIFESTA-DIRECTEUR

Devliegtuigcrash inOekraïnewasde
dedruppel, betoogdeRutger Pontzen
vorigeweek inV:Manifesta 10moet
z’n biezenpakken enRusland
verlaten.HedwigFijen, directeur
vandebiënnale, schrijft nuwaarom
ze er juist blijft.

I
ndeopenbrief aanManifesta spoor jeons
aanstelling tenemen inhethuidigeconflict.
Ikgadaargraaguitvoerigop in.
Datwil iknietdoenzondereerst te vertellen
dat iedereen inhet (internationale) teamvan
Manifestageschokt isoverde rampenver-
volgensvolstrekt verbijsterd isoverdedaar-

opvolgenderespectlozenasleepopdeplekdeson-
heils.Daarin lijktpas sindswoensdagverandering te
hebbenplaatsgevonden.Depremierendeminister
vanBuitenlandseZakenhebbenpassendverwoord
waarhetnuomgaat,denkenwij, namelijkprecies
uitzoekenwie inOekraïneditheeftgedaan.
Jij vraagtditonderzoekniet af tewachtenendaar

nualopvooruit te lopen. Jij geeft aandatde rol van
Poetinzodanig isdatManifestanumoetvertrekken
uit Sint-Petersburg.Wehebbendatoverwogen.Na-
tuurlijk.Wedoenhetnietomdatwenogsteeds – en
metalonze twijfels enonzekerheden–gelovenen
denkenenhopendatdezeManifestametdezekun-
stenaars indeze stad (Sint-Petersburg) tóchhetver-
schil tekunnenmaken. Ikverklaardiehoopgraag, ze
isonlosmakelijk verbondenmetdeessentie van
Manifesta.

Manifesta iseenonafhankelijkopererendeEuro-
pesekunstorganisatiediealsdoelheeft eendialoog
tebouwentussenOost enWest. Zoals je schrijft, is er
inhet verledeneenbewusteafweginggemaaktom
Manifesta 10 inRusland teorganiseren,met instem-
mingvaneenieder – enmet intellectueleenpolitieke
steunvandiversemensenrechtenorganisaties en
NGO’s.
Manifesta 10 is samengestelddoordeDuitserKas-

perKönigenspeciaalbestemdvooreenandersden-
kendRussischpubliek.DeHermitage inSint-Peters-
burg isdaarvoordeuitgelezenplaatsomdatheteen
grootenbreedRussischpubliekbereikt.Hetwasook
passendomdathetmuseumhaar250steverjaardag
wildeaanvangenmeteen introductie vanheden-
daagsekritischekunst.Daarbijwasheteenvoor-
waardedatonsenKasperKönigdevolledigeartis-
tiekevrijheidwerdgegarandeerd.
Onzeartistiekevrijheid isdaarbij ingeenenkelop-

zichtgecompromitteerdgeweest.Datbevestig je in je
stuk.
Het is teleurstellenddat je vervolgenseenduidig re-

deneertdatonzeaanwezigheid inRuslandeen legiti-
matie is voorhet repressievePoetin-beleid.Alsof kun-
stenaarsenhunwerken juistnugeen tegengeluiden
(meer)kunnentonen inalhungelaagdheid, veelvor-
migheidenradicaliteit.Devoorbeeldenheb jemetei-
genogengezien. Indemediazijndezeookopge-

merkt.Wijdenkendat ze inRuslandendoorhetRus-
sischepubliekendeRussischekunstenaarsgoed
wordenbegrepen.

JeargumenteertdatManifestadoorhaaraanwe-
zigheid inRuslanddirectbetrokken isgeraaktbijde
huidigeRussischeOekraïne-politiek.Dieopvatting is
in theorieheelgoedmeteen ‘ja’ eneen ‘nee’ enook
zowelpositief alsnegatief teduiden.
Omdatwij, inallebescheidenheid, zienenhoren

hoekunstenaars indedagelijksepraktijk vanMani-
festaomgaanmetdeactualiteit, durf ik te stellendat
je er echtnaast zit.
Als voorbeeldzou ik jegraagattenderenoptweeac-

tiviteitenvanafgelopenzondag.Ophetgroteplein
voorhetWinterpaleis vande tsaren,hetPaleisplein, is
eenwerkvandeEstsekunstenaarKristinaNorman
onthulddatverwijstnaarhet conflict.Het is een
sculptuur indevormvaneenkopievandeonafge-
maaktekerstboomophetMaidanplein inKiev.Het is
voorhaareen tekenvansolidariteitmetdedemocra-
tischebeweging inOekraïneeneenoproepvooreen
‘staakthet vuren’ inhetgroeiendeconflict tussen
RuslandenOekraïne.

Eenanderekunstenaar, PavelBrailauitMoldavië,
refereerdemetzijnperformanceGoudenSneeuwvan
Sotsjiophetzelfdepleinaandegeldverslindende
OlympischeSpelenvanPoetinenbrachtdeze inver-
bandmetdeoorlog inOekraïne.BeideManifesta-
performanceswerdenmet instemmingvande
Hermitageuitgevoerden inhetopenbaarbecom-
mentarieerd. (ziemanifesta10.orgenhermitage-
museum.org).OpYoutube is een filmpje te zien, com-
pleetmet toelichtingvandekunstenaar.

Jeverwijtonsuit ‘extreme situatiesgeenextreme
consequenties’ te trekken.Wij, vanManifesta, ten-
toonstellingsmakersenkunstenaars,hebbentelkens
weerbevestigd indemediadatwanneeronzeartis-
tiekevrijheid inhetgedingzouzijn, een ‘exit’meteen
zouwordenoverwogen. Essentieel is vooronsdevrij-
heideenrelevante, onafhankelijkeenkritischeposi-
tie in tekunnennemen.Degruwelijkeactualiteit van
devliegrampmaaktnualdeeluit vandehorrorvan
deOekraïenseoorlogdiedoor tal vankunstenaars
wordtbecommentarieerd.Onsnuterugtrekken,
stopt juistdiediscussie. Endiediscussie is zoontzet-
tendhardnodig.

Je vraagt jedaarbij af of Manifesta 10 indeHermi-
tage, geleiddoorDr.Michael Piotrovsky,ditonafhan-
kelijk engagementkan latenhoren. Samenmethet
teamdat terplekke is, kan ikdievraagnogsteedspo-
sitief beantwoorden. Ikkan jedaarbij verzekerendat

weonszelf elkedagdezevraagenvele subvragenstel-
len.De feedbackdiewedaarbij krijgenvan ‘anders-
denkenden’ inRusland, is vooronsheel relevant.Kan
datmorgenanders zijn? Jadatkan.

Je verwijtManifestageenengagement tehebben
metdeslachtoffers vandeaanslagophetvliegtuig te
hebbenennietopenlijkafstand tenemenvan
PoetinsOekraïnebeleid. Je vermeldtdaarbijweldat
weonsmedelevenhebbenbetoondmaar je vindtdat
daar initiatievenbijhoren.

Maar initiatievenvoorwie, vraag ikmijdanaf?Om
Poetindwars te zittenof omeengebaar temaken
naardeNederlandsebevolking?Eenmogelijke ‘exit’
vanManifesta, zoals je in jebrief voorstelt, alsultieme
consequentie, zoualleendeconservatievemedestan-
ders vanPoetin indekaart spelen – zijdie vanaf het
beginwarengekant tegenonzeaanwezigheidal-
daar – enzou juistdegroep ‘andersdenkenden’bui-
tensluiten.

Daaromishetessentieeldatwe indialoogmethet
Russischepubliekblijven.Kunstappelleert aaneen
breder, kritischerenonafhankelijker vermogenvoor-
bij eenuitsluitendpolitiekedialoog.Kunstpositio-
neert zichhierinzowelalsbreekijzer enalsbrug.
Manifestakandaartoeeenpodiumbieden. Juistnu.

Manifestawil viadekunsthetanderegeluid laten
horen, eenstemdienietdoorRussischepropaganda
is ingegeven. Eenstemdieniet tothaatoproept.
Manifestaheeft altijddegrenzenvandeartistiekeex-
pressieopgezochtendoetdit juistnu ineen tijd
waarinpolitiekeconflictenomartistiekecommen-
taarengelaagdheidvragen, zoalsbijvoorbeel te zien
is inhetwerk TheBasementvanErikvanLieshout.
InhetPubliekeProgrammavanManifesta 10wor-

den 125dagen lang inparken, stations, cinema’s en
festivals inSint-Petersburgdoorkunstenaars van
Manifestakritischeantwoordengegevenopde
sociaalpolitiekecontextwaarinRuslandzichnu
bevindt.Hetuitgebreideprogrammakuntuvinden
opmanifesta10.org.

Iknodig jeuit inSint-Petersburgdaarnaarzelf te
komenkijken. Elkedag isdit aandegang.

Hedwig Fijen, directeur Manifesta,
namens het Bestuur Internationale Stichting
Manifesta

De open brief van Rutger Pontzen aanHedwig
Fijen is terug te lezen op
volkskrant.nl/manifesta

BesteRutgerPontzen,

‘Manifestawil via de kunst het andere
geluid latenhoren, een stemdie niet door

Russische propaganda is ingegeven’

Hedwig Fijen, directeur Manifesta


