
FRAMED  

 

In de doorgaans grote open ruimte van Hommes in Rotterdam Charlois heeft Ties Ten Bosch 

(Den Bosch, 1977) een inwendige architectuur opgetrokken. Witte wanden en in elkaar 

overlopende ruimtes roepen de gewijde sfeer van het museum op. De oplettende kijker ziet 

waar de originele architectuur ophoudt en het werk van Ten Bosch begint: de hoogte van de 

plinten verschilt, en aan het einde van de looproute is om de hoek de houtconstructie van de 

tijdelijke muren zichtbaar. Aan het begin van de tentoonstelling FRAMED liggen zaalteksten 

voor het grijpen die tekst en uitleg geven bij de verzameling kunstwerken aan de muren. Alle 

werken zijn bruiklenen. Vrienden en vrienden van vrienden hebben hun favoriete 

reproducties van veelal wereldberoemde werken aan de kunstenaar beschikbaar gesteld. 

Hier en daar een scheur achter stoffig glas, een ezelsoortje of een stukje plakband: alle 

werken zijn opgehangen zoals ze ingeleverd zijn. Er zijn veel posters van tentoonstellingen 

bij waarop logo’s van sponsors en andere reclame-uitingen concurreren met de kunst. Veel 

korrelige fotokopieën ook. Toch hangen deze werken bij kunstliefhebbers aan de wand. 

 

Het openingswerk is een poster van de Watertorens (1931-2007, 1934) van Bernd en Hilla 

Becher. Een spot werpt een felle bundel van geel licht op het papier en geeft het werk 

meteen een indrukwekkend voorkomen. Verderop onder meer een poster van Red on 

Maroon (1959) van Mark Rothko, een Gustav Klimt op canvas, gekocht bij IKEA en 

opvallend veel Salvador Dalí’s. Ten Bosch heeft als curator van de tentoonstelling zelfs een 

aparte zaal voor de Spaanse meester gereserveerd.  

 

De titel van de tentoonstelling verwijst zowel naar het omlijsten of framen van kunstwerken 

als naar de uitdrukking to frame, wat zoveel betekent als ‘beetnemen’. Want een 

tentoonstelling van replica’s: wat een anticlimax! Of toch niet? FRAMED moet als een 

conceptueel totaalkunstwerk worden gezien. De replica’s zijn readymades in de traditie van 

Marcel Duchamps Fountain (1917), en slechts instrumenten die het hoofddoel van de 

tentoonstelling dienen. Ten Bosch wil duidelijk maken dat door een willekeurig object te 

omlijsten belang wordt toegekend: het wordt apart genomen, beschermd en gekoesterd. Een 

museumcontext doet daarnaast wonderen. Blij verrast heeft de kunstenaar/curator kunnen 

concluderen dat zelfs reproducties discussie aan het publiek ontlokken - iets wat hij erg 

belangrijk vindt. Een collage van Matisse roept ook in verkleinde en platte uitgave vragen en 

gedachten op. Niet alleen over de verhouding tussen origineel en kopie, maar ook over 

intrinsieke kwaliteiten van het kunstwerk.  

 



Het concept van FRAMED brengt de oude, maar nog immer vitale discussie over het belang 

van originaliteit voor het voetlicht. De Duitse theoreticus Walter Benjamin schreef in Das 

Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) over de verhouding 

tussen origineel en replica. Hij introduceerde het begrip ‘aura’ om de betoverende 

schaarstekwaliteit van een object te benoemen.1 Het aura van een object is de uitstraling van 

uniciteit, historiciteit en authenticiteit.2  Uniciteit komt voort uit de intentie een object in 

principe in enkelvoud te vervaardigen. Het object zegt iets over de periode waaruit het stamt, 

heeft invloed ondervonden van de historische context. Bovendien betreft het een authentiek 

object, een object dat in waarachtige correspondentie staat met de tijdgeest. Het is een 

oprechte uitdrukking van de oorspronkelijke sociaal-culturele context.  

 

Toen film- en fotocamera’s voor het eerst binnen handbereik van de consument veranderde 

de status van het origineel. Het gemak waarmee een afdruk gemaakt kon worden moest 

mensen wel blind maken voor de waarde van het originele werk. Bovendien dreigde met het 

intreden van het zogenaamde tijdperk van de technische reproduceerbaarheid de toen nog 

heersende doelstelling van de beeldende kunsten, het zo nauwkeurig mogelijk weergeven 

van de werkelijkheid, achterhaald te worden. Hoe kon de kunst zichzelf nog rechtvaardigen 

als de fotografie de taak van natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid overgenomen 

had?  

 

De beeldende kunst moest zichzelf nieuwe doelstellingen opleggen en dientengevolge werd 

de persoonlijke visie op de werkelijkheid steeds belangrijker. De kunstenaar kon zich laten 

leiden door wat zijn innerlijk oog zag, niet zozeer door wat hij waarnam in de ruimte om zich 

heen. Langzamerhand ontstond het idee dat kunst los gezien moest worden van de 

werkelijkheid, dat zij in haar eigen dimensie bestond. L’art pour l’art luidde het credo. Als 

reactie op dit sentiment ontstonden stromingen binnen de kunsten die zochten naar nieuwe 

manieren om de wereld af te beelden. De impressionisten onderzochten het effect van het 

licht op oppervlakken, de expressionisten zagen de wereld door een persoonlijk gekleurde 

bril. Symbolisten vluchtten in fantasiewerelden die gelijkenis met herkenbare elementen uit 

het leven overbodig maakte. Toen in de Pop-art vervolgens gespeeld ging worden met de 

herkenbare beeldcultuur van de moderne samenleving, vloeiden kunst en leven helemaal in 

elkaar over. Hiermee kwam het originele object in een benarde situatie terecht, want toen 
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niet meer duidelijk was waaruit het originele beeld van de werkelijkheid bestond, kwam ook 

de beleving van die werkelijkheid op losse schroeven te staan – zowel in de kunst als in het 

dagelijks leven. Wat was nog echt, en wat was in scène gezet? 

 

In de vorm van foto’s, weerslagen van live performances en videokunst  zijn kopieën 

inmiddels ook in (museum)collecties te vinden. Van Bas Jan Aders fotowerk I’m too sad to 

tell you circuleren bijvoorbeeld verschillende identieke versie die in principe allemaal op 

gelijke waarde worden geschat. Ligt het accent tegenwoordig dan misschien eerder op de 

authentieke ervaring dan op het authentieke kunstwerk? En in hoeverre kunnen 

tentoonstellingsinstituten nog voorzien in het voorschotelen van zo’n authentieke ervaring? 

B. Joseph Pine en James H. Gilmore vestigen de aandacht op het feit dat iedere beleving in 

principe authentiek is, omdat het een proces is dat zich van binnen voltrekt.3 Elke ervaring is 

dan een authentieke ervaring, of die nu opgewekt wordt door een origineel of een replica. In 

tentoonstellingsruimtes verwacht het publiek nog steeds ‘iets echts’, maar een herinnering 

voor thuis hoeft blijkbaar niet aan dat criterium te voldoen. De decoratieve waarde of de 

herinnering die het ingelijste werk oproept zijn dan eerder doorslaggevend.  

 

In tijden van economische krapte is een in massa geproduceerde Klimt niet eens zo’n gek 

idee. Maar hoewel de toon van de tentoonstelling overwegend positief is, valt een diepere 

kritische onderlaag te bespeuren. Een dubbele bodem, zoals Ten Bosch het noemt. Veel 

verzamelaars lijken zich namelijk niet te realiseren dat een ‘echt’ werk van een beginnend 

kunstenaar soms net zo goed binnen handbereik is. Een kopie van een werk dat zich reeds 

bewezen heeft in huis halen is een veilige keuze, maar het belang van authenticiteit en 

exclusiviteit moet niet onderschat worden. Factoren als materiaal, textuur en het gevoel van 

de ontastbare aanwezigheid van de maker vallen nu eenmaal niet te reproduceren. 

 

Zowel het tijdperk van de reproduceerbaarheid als de commercie hebben de kunst niet 

omvergeworpen. Liefhebbers genieten van kunst, thuis of in een tentoonstellingsruimte. En 

hoewel echtheid niet altijd haalbaar is, koestert de verzamelaar zijn waardevolle schatten. 

Spelen met het authenticiteitsvraagstuk zoals Ten Bosch dat doet is een waardevolle wake 

up call die aan het denken zet over waarom en hoe we ook alweer naar kunst kijken.  

 

Milou van Oene 

                                                 
3  B. Joseph Pine II and James H. Gilmore, ‘Museums & Authenticity’, in: Museum News 86 

(2007) 78. 


