
Veren in het zeepsop
Galerie

Unknown Poses. T/m 2 mei in
Kahmann Gallery, Amsterdam.
*4

D e dood komt in verschillende ge-
daanten. In de handen van de
taxidermist is de rode ibis niet
veel meer dan een hoopje fraai

gekleurde veren. Maar als het vel en de ve-
ren in het zeepsop drijven waarin ze vóór
het opzetten worden schoongespoeld
krijgt het dier een ander leven – z we ve n d ,
gewichtloos, in een nieuwe, onbekende
houding. Daar worden ze door Jaap Sinke
en Ferry van Tongeren gefotografeerd,
soms met de luchtbelletjes van het sop
nog tussen de veren. De lange snavel van
de lepelaar zijgt zedig op zijn borst; de
kerkuil vouwt zijn vleugels devoot voor
zijn buik. De kaaiman heeft geen veren om
zijn naaktheid te bedekken, maar ligt in
drieën gevouwen als een damestas in wor-
ding. De foto’s zijn uitermate precies,

soms extreem gedetailleerd, soms ver-
dwijnen de veren in de onbekende diep-
ten van het sop.

De volgende etappe in het tarten van de
dood is het opzetten van het dier, zo le-
vensecht mogelijk en met rekwisieten die
aan Wunderkammers doen denken. Sinke
en Van Tongeren beschouwen hun dieren
als kunstwerken, geïnspireerd op de schil-
derijen van zeventiende-eeuwse meesters
als Jan Weenix en Melchior d’Ho n d e c o e -
ter. Ook de negentiende eeuw zijn ze
schatplichtig: hun bedrijf hebben ze ‘Dar-
win. Sinke van Tongeren’ genoemd, als
hommage aan de man die volgens hen de
schoonheid en de magie van de natuur
heeft laten zien.

Vorig jaar werd hun hele tentoonstelling
in hun galerie in Londen – opgezette die-
ren én foto’s – in één keer gekocht door Da-
mien Hirst voor zijn eigen ‘Mu rd e r m e’-
verzameling. Komt de ibis naast de schedel
te staan? Op de foto’s bij Galerie Kahmann
zweeft die nog tussen leven en dood.

Tracy Metz

Amur Tiger, Barn Owl
en Roseate Spoonbill
uit de serie
U n k n ow n
Po s e s , 2015
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