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R
eizen is een kunst, is de stel-
ling van filosoof Alain de Bot-
ton in zijn boek T h e Art of
T  ra v el . Het boek en het den-

ken van De Botton waren voor de Rot-
terdamse galeriehouder Berry Koe-
dam aanleiding voor de expositie T h e
Art of T rav elling , met werk van dertien
kunstenaars –v i de o’s, foto’s, tekenin-
gen, borduursels, sculpturen –ove r
reizen. Het reizen van stenen, het rei-
zen in de geest, de reis van een virus,
of een lichtstraal.

RAM bevat in één ruimte de galerie,
waar Koedam werk van haar vaste
kunstenaars toont, en de Foundation
waar kunstenaars eenmalig als gast
worden geëxposeerd. De galerie is nu
voor Marjolein van den Assem. Zij
heeft een langjarige fascinatie met het
werk van Friedrich Nietzsche en is
hem achterna gereisd. In haar atelier
schilderde ze op grote vellen teksten
van hem die ze daarna weer met water
te lijf ging. Ruw, fel werk.

De geborduurde landschapsteke-
ningen van Noëlle Cuppens en de vale
schilderijen van de Iraakse Fatime Bar-
znge zijn daarentegen delicaat en inge-
togen. Barznge gaat in haar geheugen
terug naar haar gebombardeerde dorp
en schildert in lichte arceringen de kas-
ten uit het huis van haar grootouders.
Mooi hoe haar schildertechniek de gra-
ven in het eigen geheugen verbeeldt.

Met zijn afbeelding van een zeppelin
beplakt met tienduizend labels van ba-
nanen laat de Fransman Julien Gross-
mann zijn gedachten gaan over globa-
lisering. Het werk heet T ropical R ace,
geen wedstrijd in dit geval maar een
reislustig virus dat in één klap een hele
bananenplantage kan verwoesten.

Topstuk van de expositie is een foto
van Frank van der Salm. V ol u m e is een
grote glimmende langwerpige foto
van een kleurenaura, verlopen van
oranje naar zwart –een peilloze diepte
waarin niets te onderscheiden is en
juist daarom eindeloos intrigeert.

De werkelijkheid van het reizen
haalt het zelden bij onze voorstelling
ervan, zegt De Botton in zijn boek.
Dan kun je beter naar RAM, daar
heerst de verbeelding.

Tracy Metz

Marjolijn van den Assem, Eq u i n ox ,
2013. Inkt en potlood op museumkar-
ton, 62 × 46 cm.


