
toekennen
lnterview met Pavèl von Houten

ln dit artlkel interviewt f an Meijering
beeldend kunstenaar Pavèl van Houten.
WÍe zÍjn websÍte bestudeert, zÍet al meteen
aan de trtets van ztin werken dat dte tets

hebben met spiritualiteit:'Lifdensweg
West','Het Loslaten','.ludas lscariot','Mijn
Éigen Ritueel','B[.ibelpunten','Workshop
Relikwie'. Tijd om Pavè[ van Houten zelf te

spreken.

Jon Meijering

et werk van Van Houten (1984) bestaat
uit beeldend onderzoek waarvan de
presenraries door her publiek al poë-

tisch en spiritueel worden ervaren. Tot
de werkzaamheden van deze veelzijdige kun-
stenaar horen onder meer het curatorschap van
exposities in de Vredeskerk in Amsterdam, het
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beeldtaal

oprichten van een religieus laboratorium, het
ontwikkelen van nieuwe rituelen en het telleD
van alle blaadjes van de honingboom in dieren-
tuin Artis.

Peep holes
Vorigjaar was Pavèl van Houten artist in residence

op de Amsterdamse wallen. Hij deed een inhou-
delijke studie naar Maria Magdalena. Bijna zoo
aÍbeeldingen presenteerde hij voor vijftien ra-
men, die voorzien waren van peep holes.

Pavèl van Houten: 'Het werk bestond uit de vi-
suele documentatie, performances, beelden en
gedachtes. De randprogrammering was heel
belangrijk: ik heb feesten georganiseerd, een
lezing in de Nicolaaskerk gegeven, meditaties
gedaan. En priesters en dominees hebben er per-
formances gedaan. Het ging me er om het ge-

sprek op gang te brengen en in die zin was het
erg geslaagd. Het heeft zich in het contact tus-
sen mensen afgespeeld. Iedereen heeft een heel
ander idee over Maria Magdalena. Het ging van
prostituee tot de meest dierbare heilige tot de
vrouw van Christus. Voor het onderzoek ben ik
naar Sevilla en Dublin gegaan.
Door de Magdalene Loundries, ee]f, instituut waaÈ
in 'gevallen' vrouwen jaren lang werden opge-
sloten, staat Maria Magdalena in Dublin voor
degene die ultien berouw tooDt, maar- ook voor'
alles wat de kerk misdaan heeft.
In Sevilla is alles Maria Magdalena: de populaire
koekjes, de Magdalenakerk als gelieÍde plek om
in te trouwen, het Magdalenaplein, de Magda-
lenaparkeerplaats... Het is één van de belangrijk-
ste heiligen in Spanje. Ik heb in Barcelona men-
sen gesproken die zeiden: 'Het is toch gewoon
de vrouw van Christus'. In Nederland is het een

Lëtare I iaargang lI I nummer 2 | mei 2oI5 3 5



In het Uffizi-muserJm zag ik het werk van Si-

mone Martini, De Annunciatie. Maria (hier: de
moeder van Jezus, red.) ziet er heel bleek uit en
houdt met de handen de engel af. Ik dacht: hoe
kan dat? Dat is het mooiste moment in de ge-

schiedenis en ze zit er zo negatief bij, zo ang-
stig. Ik ben toen een onderzoek gaan doen naar
alle annunciaties van het jaar nul tot nu. Alle
eleDenten die er in zitten: de heraut eerst, la-
ter de engel, de lelie, het breiwerk en het boek,
de mantel en hoe al die dingen zich verhielden
heb ik in kaart gebracht. Ook de bijbeltekst heb
ik helenaal ontleed. Ik heb er een boekje over
geschreven'en ben lezingen gaan geven waar-
bij ik het levensverhaal van Maria vertel, bijna
als educatie. Het was voor nijzelf een oDtwik-
keling: waar sta ik in het geloof, hoe zie ik dat?
Mijn sc ptie voor het Sandberg Instituut (de

masteropleiding van de Rietveld-academie, red.)
heb ik geschreven overJudas en Ma a van Mar-
ta. Mada zit aan de voeten vanJezus die aan het
vertellen is. Marta, haar zuster, is eten aan het
klaarmaken voor hun gasten. Marta klaagt datAnoniem: Hemel-

vaart van Maria
Magdalena, ca.
1510, Duítsland,
olieverf op pa-
neel,94x78 cm.

5imone Martini:
Annunciatie,
tempera op hout,
'1333. Uffizi,
Florence.

prostituee, vooral voor mijn generatie, die niet
zo heel veel met de kerk heeft. De theorie van
de pastoor van de Nicolaaskerk was datJezus op
de Paasmorgen niet meer aanraakbaar is voor
Maria Magdalena. Ze moet de nieuwe waarheid
accepteren. Het leven verandert. het is niet meer
zoals het vroeger was. Dat is voor hem de kern
van Maria Magdalena.
In Frankrijk bidden ze vool een 'naakte' Maria
Magdalena met alleen maar- haar. Ze zou dertig
jaar in een bos geleefd hebben als een wilde
vrouw en elke dag gegeten hebben uit handen
van engelen. Hoe naakterje bent, hoe dichter bij
God. Het haar staat voor zedelijkheid en onzede-
lijkheid tegelijk.'

Andere Maria's
'lk ben in Brabant opgegroeid en heb op een
protestantse school gezeten waar elke ochtend
uit de Bijbel voorgelezen werd. Daarom had ik al
best wat kennis toen ik naar de kunstacademie
giDg, in tegenstelling tot mijn klasgenoten. Op
de Rietveld-academie was religie taboe. Veel le-
raren wildeD niet met lnij praten, ze zeiden: 'dat
is dogmatisch, dat is alles waar we tegen zijn.'
Ik kwam in Florence en daar is alles christelijk.
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Maria Magdalena: Hoe naakter ie bent,
hoe dichter bij God.

ze al het wcrk in haar eentje moet doen, waarop

Jezus zcgt: 'Zij luistert Daar het eeuwige.' Mlri.r
kijkt naar boven, zij veryeet het aardse.

Judas en Maria krijgen ruzie. Maria Daakt het
nict uit hoe duur de olie is waarmee zij de voe-
ten van Jezus zalft, het is iets voor later. Judas
staat daar tegcnover: hij ziet volgens mij Jezus
rneer als een politiek leider Hij denkt: we moe
ten zorgen dat het op ]arde goed gaat, dat is het
belangrijkste. Hij is naar mijn gevoel de horizon-
tale lijn en zij de verticale. Als die botseD ont-
staat het kNis, dat is de kem van de scriptie.'
streamer': Hij is naar mijn gcvoel de horizontale
lijn en zij de verticale. Als die botsen ontstaat
het kr-uis.

Wonen in cle Vrecleskerk
In zorr organiseerde Pavèl van Houten in de Vre-

deskclk drie solo-exposities van kunsteDaals die
reageer-den op het gebouw en de activiteitcn virn
de kelk. De Vredeskerk staat in de Amsteldamse
brrrrlt De Pijp warr d.rgelijks drie vic|irrgen zijn.

'Deze exposities waren belangrijk iD Drijn ont-
wikkeling als kunstenaiu. Het was ook ccn on-

derzoek naar wat de kerk is en hoe jc je ktnt
velhouden tot de kerk als hedenda:rgse kun-
stenalr lk heb de selectie vaD de kunstenaars
geDaakt en het werk begeleid en gckeken: ont-
staat er wat ofniet?
Mijn ervaring is dat de kerken geen vanzelfspre-
kende binding hebben met Dodcr-ne kunst. Men
wil niet afgeleid worden van waarvoor-je-llier-
bent. De kunstenaar moet daarin zijn plek vcr-
overen. Met opdrachten voor bijvoorbeeld glas-

in-loodlanren zit je heel goed. De palochianen
begrijpen het en de krurstenaat zit meer in het
systeern.
Sachi Miyachi (Tokyo. 1978) heeft cen huisje in
dc Vredeskerk gcborrwd waarin ze ging wottcrr
en ook bleef slapen. Ze kont uit JaPan en wist
niets van christelijke religie al Ze wilde er wo'
nen om te kijken wat er nu eigenlijk in de kerk
geberut. We kregen vele brieven dat dit eigenlijk
niet kon, maar toen ze er één dag was sloeg de

stenming helemaal on.r. Men voDd het heel bij-

Nieuwe rituelên
bij Allerzielen
Alom. Foto: Nils
van Houts.

o
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Sachi Miyachi:
Huis in de Vre
deskerk Amster-
dam, 201 1 .

zondel dat iemand zo veel tijd en energie geeft
cn zo veel liefde en interesse loont.
S.rchi Mayachi had een mooi werk gemaakt: een
heel hoge steiger die je kon beklimmen met een
trap. Als je boven was, kon je op een bed liggen,
net onder het houten plafond datje dan goed kon
bek ijken rerwU I zij je haar waste. Daarna ging je
weer naar beneden en mocht de volgende.
De openingen waren goed bezocht. er was n-ru-

ziek en allerlei diDgen te doen. Door de exposi-
ties zijn het Amster-danse Fonds voor de Kunst
en veel kunstenaar-s opener-gaan staan ten op-

zichte van het idee 'kerk'.'

Rituele clubs
Pavèl v:rn Houten was betrokken bij de oprich-
ting van Stloomwest, dat zich begeeft in het

'niemandsland tusseD kunst en kerk'. Stroom-
West is een initiatief van theoloog en theater-
naker Rikko Voorberg (198()), colunnist bij nrc.
next en leider van de PopupKerk.
'\ /e lnet zeveD kunstenaars en theologen aàn ta-
lel gaan zittcn mel hel idee dll we iels nieuws
willen gaan doen n.ret religie, kerk en kunst. Het
idee was een open werkplek. Het resulteerde in
avonden met telkens een nieuw thema waarmee
we op de planken stonden. Het was heel protes-
tants: je moest de hele tijd onderzoeken waar
je zelf staat en in gelooft. We deden workshops,
interactieve performances, een pelgrimstocht
in de buurt, een big brother-spel. Op een avond
haalden we iemand uit het publiek die aan de
hand van vragen over haar leven ver.telde. Het
publiek bedacht vervolgens haar begrafenis, met
lezingen en rituelen. Het was echt een laborato-
riun, een school voor mij hoe rituelen werken.
\u ben ik nret dlie andelc kurrstcrr.tlrs ecn rilu-
elenclub aan het oplichten. ledere week voeren
we een aantal rituelen uit met elkaar en kijken
wat de waarde ervan is. Het past goed bij mijn
werk want daarin gaat het om het spelen met de
hiërarchie in waarden die we toekennen aan de

ons dagelijks omringende werkelijkheid.'

Offeren
'Voor de Allerzielen Alom-vieringen' van Ida van
der Lee heb ik acht nieuwe rituelen bedacht op
basis van rituelen uit het Oude Testament. Eén

was een oorspronkelijk oferritueel waarbij je
een koe in stukken moest hakken. Die stukken
moesten op een bepaalde manier neergelegd
worden, er moesten fakkels omheen en dan
moest je gaan slapen. De volgende ochtend was
het !'uur gedoofd en werd het vlees verbrand.
Ik heb het project drie keer gedaan op verschil-
lende begraafplaatsen bij een Allerzielcn AIom-

viering. Ik ging nlet Densen aan tafel zitten en
stelde vragen aan de hand van een formulier.
wat zou je willen oferen? Aan de hand van de
format ontstaat een gesprek: misschien die trui?
Dan komen herinnedngen naar boven. Welke
band heb je met dit voorwerp, deze persoon?
Waar en hoe ga je de stukken neerleggen? Met
wie kunje het uitvoeren? Soms zijn het luchtige
gesprekken, soms heel emotionele. Door het
formulier kon men heel praldisch nadenken,

ó
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Ik ben Daar Montseuat gegaan. In 88o was dailr
een Milriaverschiining in clc'vorlll van een bccld.
Het bceld wildc n]ell na:ll Barcelonil brengcn'
maal het was zo zwaar dat ze halvefwcgc ge-

stopt zijn en cr maar een kloostcr omheen ge-

bouwd hebben. De grot zelf is cen hele afdaling.
Daar staat Du een replica vaD het beeld. Het is

dc specifiekc plek waar Maria versclleDcn was.

Ik heb er stofvan dc grond gehaild en gnris van

cle n]uren. Ook daar is die stoficts waar iedereen
overheeD kiikt en cr geen waalde aan hccht. Het
bestaat uit restaDtcn van wat er ooit geweest is.

dus zou er iets stoiiclijks van de velschijning in
kunnen zitten. Dc stofes heb ik vernengd lnct
lijm er in druppcls op duizcnd k.tttottnetjes gt'-

legd. Die bidpreDtjes heb ik in de exPositie Míi-

ric Hemds Biduw in Tilburg laten zien Daarnee
steeg de stof in waarde, het verbond zich net
iets hogers. Jc hebt een Paar stiPjes van een hei-

lige plek. En zelfstaje crgens in het midden ttts-

sen die stofes en Maria.'

l)laadlcs v.in dr
hortittgboonl te llcli
'Elk project is altijd veel ondclzoel<, er kornt
dan iets Lrit, wat voor mijn gcvoel wel iets per'-

soonlijks ofpoétisch is. Ik bedenk iets nlet tlrijn
hooÍd eD hoop dat rnensen cr een spilituele er-

BidpÍentles in de
expositie lMaria

Hemels Blauw,
2014.
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dat wL'rkte hecl goed. Het aÍscheid Den]en van

iemand van wie je hield, is zo groot dat nensen
vaak niet wetcD hoe ze daat vomr aan kLtnnen
gcven. Als jc dan zegt: 'Je neemt die trtli en legt
dic daiu neer". heb je een vorm. Als je het flzsick
naakt is hct niet zo groot en onnogelijk mcer.'

Stofyes vdn Ni(iria
'Een rode drrad in mijn werk is:'waardc'en
'waarde toekennen'. Áls kunstcnaar vind ik het
interessant om te kijhen hoc je daarmcc kan
spelen, hoe je menscn er van bewllst kunt ma-

ken. Bij de Mariaverering k jgt bijvoorbceld een

beeldje uit MoDtselrilt, eeD bedevaartsplaats ilr
Spanjc, heel veel waarde. Je kcnt et veel wlarde
aan toe omdat het ergens anders aaD refereert.
Dáf is het mooie aan relikwieën. Is dc waarde
van het Ma abeeldje dat het een souvenir is, of
een voorwerp op een tafeltje met ecn kaars oln
naill te biddcrl voor iemand? Om ecn stukje stof
v.ln het gewaad van Malia kan een kist van goud
gcrnirakt wolden.
Mijn vader. Peter van Hottten, maal(te de fihl
La vie de Jean-Mo:ri,e, ovcl een oudc pastool' iD de

Franse Pyr-eneeën. Als dank voor het fillnen had

hij hem een kruisbeeld gegeven. DooI de pas-

toor wcld het oDDiddellijk ingezegend, waar-

door het een heilig object weld.
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omdat het ergens anders aan refereert.

varing bij hebben. Dat is steeds een sprong in
het diepe. Telkens werk ik op een andere locatie
met een ander medium.
In mijn telprojecten gaat het om waarde toeken-
nen door op te meten. Tellen is ook een soort
ritueel. In Artis ben ik met 4r vrijwilligers de bla-
deren van een honingboompje gaan tellen. Het
waren er 31.ooo, we hebben anderhalve week
urenlang geteld. Alles hebben we in kaart ge-

bracht: hoe jong het blad was, aan welke tak het
hing, of er gaatjes ofgele vlekken in zaten... De
gegevens zijn later verwerkt in een behang dat
nrr in AÍis te zien is-'

Wanneer is iets heilig?
'Nu ben ik bezig met een groot kunstproject
voor zo16 waarbij ik met een groep kunstenaars
een tabernakel wil gaan bouwen. De tabemakel
staat letterlijk in de Bijbel omschreven, eigenlijk
gedicteerd aan Mozes. Precies hoe gïoot het is,
welke stoffen, hoe het altaar er uit moet zien,
enzovoort.

f e kent aan een voorwerp veel waarde toe

We gaan er mee rondtrekken en er diensten in
organiseren. Ik ben in gesprek met de abdij van
Egrnond en met een expositieruimte in Amster-
dam. Als je in de tabernakel wilt, moet je bepaal-
de kleding aan. ln een bepaald deel mag alleen
de priester komen. Wat is dan een priestefl In
Egmond is dat duidelijk, maar wat als je het in
tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst
doe9 Ik ben er benieuwd naar, en daar zit weer
iets van waarde in, wanneeÍ iets heilig is, wan-
neer iets niet heilig is... Kun je dat zomaar ma-
ken?' <

Veel meer over de kunstenaar op: http://pavel-
vanhouten.nl

Jan MeijeÍing is redactielid van Laetare.

I Dit boekje is onderdeelvan dê tentoonstelling
O Muzel in de Hallen, Haarlem, van ó junitot
3o au9ustus 2o15.

z Zie over de Allerzielen Alom-vieringen Ere-

dienstvaardig jaaígang 26 N.4.
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Blaadjes tellen
in Attís, 2O14.
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