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Turkse  verhalen
‘In welke taal zal ik u mijn verhaal 
vertellen...’. Moderne en hedendaagse 
Turkse kunst in Schiedam.
DOOR NANDA JANSSEN

erder dit jaar jaar organiseerde het Stede-
lijk Museum Schiedam de expositie 
‘Marius Bauer in Turkije’. Nu staat werk 
van moderne en hedendaagse Turkse kun-
stenaars centraal.
Wat direct opvalt aan de tentoonstelling is 
de geëngageerde insteek, de mengeling 
van Turkse en Turks-Nederlandse kunste-
naars en het accent op fotografie en film. 
Thema’s als identiteit, migratie, herkomst 
en maatschappelijke verhoudingen zijn 
sinds het multiculturele debat aardig 
sleets geworden. Toch hanteert het Stede-
lijk Museum Schiedam ze als richtsnoer 
voor de expositie. Het kan een valkuil zijn 
om een ‘landententoonstelling’ enkel 
door deze politieke bril te bekijken omdat 
kunst zoveel meer te bieden heeft. Schie-
dam heeft echter bewust voor deze bena-
dering gekozen om tegenwicht te bieden 
aan het gedachtegoed van Geert Wilders 
en consorten, vertelt directeur Diana 
Wind. Aan de hand van werk van tien kun-
stenaars wil het museum een beeld schet-
sen van de moderne Turkse samenleving. 
Het merendeel van de geselec teerde kun-
stenaars opereert internationaal, heeft 
deelgenomen aan de Istanbul Biënnale en 
geëxposeerd in Nederland. Een andere 
samenbindende factor is het verhalende 
karakter van de kunst.

avant-garde
De meeste deelnemers zijn in de jaren 
zeventig geboren, maar er is ook ruim 
aandacht voor twee avant-gardekunste-
naars. De fotograaf Yildiz Moran Arun 

(1932-95) is vorig jaar op de 12de Istanbul 
Biënnale herontdekt. Arun was de eerste 
vrouw in Turkije die een opleiding foto-
grafie volgde en ook in Engeland studeer-
de. De fotografie bracht haar in de jaren 
vijftig in Italië, Spanje, Oostenrijk, Frank-
rijk, Monaco en Griekenland. Toen Arun 
op haar dertigste ging trouwen, hing ze de 
camera aan de wilgen om zich volledig aan 
haar gezin te wijden. Schiedam toont 
foto’s die Arun tijdens haar rondreizen 
door Turkije schoot. Onbekende of moei-
lijk begaanbare plekken schuwde ze aller-
minst. De zwart-witfoto’s zijn van een 
opmerkelijke kwaliteit. De verstilde beel-
den hebben een sterke schaduwwerking 
en tonen een scherp oog voor het onder-
werp. Arun richtte haar lens veelal op scè-
nes uit het dagelijks leven: een jonge 
vrouw borduurt, een verwaaid kind loopt 
over het erf, een vlechter drinkt koffie 
voor stapels manden, kamelen wachten en 
een flinterdun doek hangt aan een tak.
Mehmet Güleryüz (1938), de andere 
avant-gardist, heeft in eigen land de status 
van Picasso. Hij produceert een niet afla-
tende stroom schilderijen en tekeningen. 
Het expressieve gebaar domineert op zijn 
in pastelkleuren of fel geel uitgevoerde 
schilderijen, die getuigen van een traditi-
onele kunstopvatting. Misschien is dat de 
reden waarom het museum het oog heeft 
laten vallen op zijn tekeningen uit de peri-
ode 1964-75 en uit 2011. In spontane, 
expressieve lijnen van Oost-Indische inkt 
of ecoline leverde Güleryüz commentaar 
op het leven dat toentertijd sterk bepaald 

werd door militaire coups. De door het 
leger gepleegde staatsgrepen in 1960, 
1971 en 1980 gingen gepaard met veel 
bloedvergieten. Een rijkelijk met onder-
scheidingen behangen generaal wordt 
door een klein nietig mannetje, een mee-
loper, gelauwerd. Op een andere tekening 
is het volk gekooid. Güleryüz bekriti-
seerde ook de corruptie onder hoge amb-
tenaren. Gezien de gevoelige portee zijn 
de tekeningen na hun ontstaan niet meer 
te zien geweest. Dat is niet alleen aan cen-
suur te wijten – sinds de jaren tachtig is 
het tij immers gekeerd – maar ook aan zijn 
omvangrijke oeuvre. Het museum in 
Schiedam ontrukt deze tekeningen aan de 
vergetelheid. Daar waar Aruns foto’s een 
beeld schetsen van Turkije in de jaren vijf-
tig, plaatsen de tekeningen van Güleryüz 
kritische kanttekeningen bij de jaren zes-
tig en zeventig. 

kritisch
Ook het werk van de jongere generatie is 
maatschappijkritisch, maar van een 
directe en zichtbare beïnvloeding is geen 
sprake. De vrouwelijke kunstenaars 
Şükran Moral (1962), Canan (1970) en Nil-
bar Güreş (1977) nemen alle drie de tradi-
tionele rolverdeling en de positie van de 
vrouw onder de loep. In de animatiefilm 
Ibretnüma (2009) vertelt Canan aan de 
hand van de collagetechniek het verhaal 
van een jonge, beeldschone vrouw die zich 
op de huwelijksmarkt begeeft. Perzische 
miniaturen en tekeningen van eigen hand 
wisselen elkaar af in deze moralistische 
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vertelling over uithuwelijking. In de (per-
formance)film en foto’s Married with 
Three Men (2010) danst de overgelukkige 
bruid Moral met haar mannentrio. Alhoe-
wel verboden, komt polygamie nog voor 
in Turkije. De kunstenaar betaalt de gul-
zige mannen met gelijke munt. Ook Güreş 
(eerder dit jaar te zien op ‘Istanbul 
Modern’ in Museum Boijmans Van Beu-
ningen) draait de rollen om in haar 
speelse film Wolf and Lamb (2011). Met 
een wolfsmasker (jongen) en een lam-
smasker (meisje) op, spelen twee kinde-
ren in de avondschemering kat en muis. 
Gaandeweg wisselen ze van rol. De dikke 
knipoog maakt het feministische gehalte 
van deze kunstwerken licht verteerbaar. 

Istanbul
Canan, Güreş, Erkan Özgen & Şener 
Özmen en Seyit Battal Kurt hebben een 
Koerdische achtergrond, maar alleen in 
de poëtische, autobiografische film Qanok 
(2010) van Kurt (1978) komt de Koerdi-
sche problematiek expliciet naar voren. 
De voice-over wisselt Koerdisch, Neder-
lands en Turks met elkaar af. Doordat 
Kurt verschillende talen moest leren, 
spreekt hij geen enkele taal vloeiend en is 
geen enkele taal (lees: cultuur) volledig de 
zijne. De titel van de tentoonstelling citeert 
een uitspraak van hem. Hij beseft dat zijn 
status als vreemdeling al op zijn geboorte-
grond ontstond, lang voordat hij naar 
Nederland vertrok. Vanaf het moment dat 
Kurt erachter komt dat het dorp waar hij is 
geboren oorspronkelijk merendeels uit 
Armeniërs bestond, gaat hij ook graven in 
de Armeense geschiedenis.
De andere Turkse Nederlander op de 
expositie is de fotograaf Ahmet Polat 
(1978), die kort na de dood van Theo van 
Gogh in 2005 naar Istanbul verhuisde. 
Traces (sinds 2007), zijn portrettenreeks 
van Afrikaanse Turken, gaat ook in op de  
identiteit van een minderheidsgroepe-
ring. Afro-Turken zijn nakomelingen van 
slaven die door het Ottomaanse Rijk (veer-
tiende tot twintigste eeuw) in Noord-
Afrika werden geronseld. Aan de portret-
ten is af te lezen hoe de twee werelden zijn 
vermengd: moeder en dochter dragen 
kleurrijke jurken van Afrikaanse batik en 
een Turkse hoofddoek, een man bidt met 
een gebedssnoer.
Cevdet Erek (1974) heeft als voormalig 
resident (2005-2006) van de Rijksakade-
mie en door zijn Amsterdamse Galerie 

Akinci eveneens banden met Nederland. 
Door zijn conceptuele en niet direct maat-
schappijkritische werk is hij een buiten-
beentje op de tentoonstelling. In een serie 
werken interpreteert Erek de liniaire tijd. 
Op linialen worden persoonlijke of histo-
rische gebeurtenissen en algemeenheden 
vastgelegd, zoals het levensverhaal van 
zijn vader, de afwisseling tussen dag en 
nacht of tussen week- en weekenddagen. 
Erek nam overigens dit jaar deel aan Docu-
menta 13. Şener Özmen (1971), een spilfi-
guur uit de art scene in Diyarbakir (stad in 
het (Koerdische) oosten van Turkije), 
maakte samen met Erkan Özgen (1971) de 
klassieker Road to Tate Modern (2003). 
Naar het beroemde duo van Cervantes rij-
den ze, strak in het pak, te ezel en te paard 
door een droog heuvelachtig gebied op 
zoek naar het beroemde Londense 
museum. De film relativeert de tegenstel-
lingen tussen centrum en periferie en laat 
op komische wijze zien dat in uitgestorven 

gebieden ook moderne ideeën leven. Het 
doel is overigens bereikt, de Tate heeft de 
film aangekocht. 
De meeste kunstenaars op de tentoonstel-
ling wonen (deels) in Istanbul, dat een 
magneetfunctie heeft. De stad heeft haar 
culturele positie gevestigd met de Istanbul 
Biënnale, kunstbeurs Istanbul Contempo-
rary en verschillende commerciële gale-
ries. Deze ontwikkelingen staan niet los 
van het feit dat Turkije tot een van de 
snelst groeiende econo mieën ter wereld 
behoort. ‘In welke taal zal ik u mijn ver-
haal vertellen’ toont een land in ontwikke-
ling, inclusief de schaduwzijden.

Nanda Janssen is onafhankelijk tentoon-
stellingsmaker en schrijver

‘Istanbul nu’, 15 september t/m 13 januari, 
Stedelijk Museum, 
Hoogstraat 112, Schiedam; 
di t/m zo 10-17; MK gratis; 
www.stedelijkmuseumschiedam.nl
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