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 Fiona Tan
Ingrid Commandeur

De filminstallatie Saint Sebastian (2001) 
bestaat uit een dubbelzijdige filmprojectie 
waarin de camera inzoomt op een groep 
Japanse meisjes. Ze lijken een ritueel uit te 
voeren. Als de twee zijdes van een medaille 
wordt de gebeurtenis getoond op twee 
kanten van een projectiescherm. Aan de ene 
kant van het scherm zijn de voorbereidende 
bewegingen van de vrouwen te zien, met op 
de achtergrond het geroezemoes van het 
publiek, in een rusteloze registratie van de 
inwijding. Op het tweede scherm is de aan
dacht volledig gericht op de mentale con
centratie, de innerlijke emotie en het daad
werkelijk schieten van de pijl. Tastend en 
zoekend naar details van hun kleding, haar
dracht, gelaatsuitdrukkingen en lichaams
houding, zit de camera dicht op de huid van 
de gefilmde personages. Stap voor stap, 
beeld voor beeld, wordt langzamer hand de 
gracieuze totaalbeweging van het boog
schieten en de verstilde concentratie die dit 
van de jonge vrouwen vergt, onthuld. Veel 
blijft echter ongezien: de locatie van het 
ritueel of hoe de pijlen daadwerkelijk doel 
raken, wordt niet in beeld gebracht. 
 Fiona Tan legt in haar filminstallatie de 
nadruk op de portretten van de vrouwen 
afzonderlijk: de geconcentreerde blik, hun 
tot in het kleinste detail georkestreerde 
armbewegingen of minieme gelaats uitdruk
kingen. Het lijkt niet veel, maar juist deze 
leemte, in combinatie met de vertraging en 
aandacht voor de psychologische details, 
zorgt ervoor dat er een portret van vlees en 
bloed ontstaat. Een portret dat vragen 
oproept: wie zijn deze vrouwen, wat beweegt 
hen, van welke gebeurtenis, of culturele 
achtergrond maken zij deel uit? 
 Het portret, maar ook het motief van de 
reiziger in letterlijke en figuurlijke zin, is een 
van de centrale thema’s in het werk van 
Fiona Tan. In eerdere filminstallaties zoals 
Thin Cities, Tuareg (beide 2000) en Facing 
Forward (1999) maakte ze hiervoor gebruik 
van historisch filmmateriaal: de typisch 
registrerende, etnografische groeps portretten 
die werden gemaakt van inheemse bevol kin
gen aan het eind van de negentiende eeuw. 

Saint Sebastian (2001) is a film installation, 
a two-sided projection in which the cameras 
zoom in on a group of Japanese girls. They seem 
to be conducting a ritual. Like two sides of a 
coin, the event is presented on the two sides of 
the projection screen – from two points of view. 
On the first side of the screen, the women’s 
preparatory movements are combined with 
audible chatter from the audience, in a restless 
registration of the initiation of the rite. On the 
second side, the full focus is on mental con-
centration, inner emotions and the actual 
shooting of the arrow. Feeling its way, seeking 
out details of their clothing, hairdos, facial 
expressions and body postures, the cameras 
are close to the skin of the characters they are 
filming. Step by step, image by image, the 
gracious overall motion of the drawing of the 
bow, the release of the arrow and the hushed 
concentration that it demands of the young women 
are slowly unveiled. A great deal remains unseen. 
The location where the ritual takes place, for 
example, or how the arrows actually strike their 
target, does not come into view. 
 In this installation, Fiona Tan places the 
emphasis on the individual portraits of the women: 
the concentrated expressions; the motion of  
the arm, orchestrated down to the tiniest detail; 
and the minutest changes in facial expression.  
It seems so little, yet it is precisely this void, 
co mbined with the delay and the attention to 
psychological detail, that ensures that what 
emerges is a portrait of flesh and blood. These 
are portraits that raise questions: who are these 
women? What motivates them? Of what event, 
what cultural background are they a part?
 In both the literal and figurative sense, the 
portrait, as well as the motivations of the traveller, 
are central themes in the work of Fiona Tan. In 
earlier film installations, including Thin Cities, 
Tuareg (both from 2000) and Facing Forward 
(1999), she made use of historical film material: 
the characteristic ethnographic registrations of 
group portraits made of indigenous populations 
at the end of the 19th century. These are films in 
which the camera functions as an objective 
observer, guided by the Western point of view in 
going to study the strangers in their native 
habitats. Thanks to the way Fiona Tan draws 
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Films waarin de camera fungeert als een 
objectieve observator, gestuurd door de 
westerse blik die de vreemdelingen komt 
bestuderen in hun eigen omgeving. Door de 
wijze waarop Tan deze filmfragmenten uitlicht 
wordt er op subtiele wijze aan deze objecti
viteit getoornd. Ze zei hierover eerder: “Men 
bekijkt deze portretten vanaf de ‘buiten  kant’ 
– deel uitmakend van het westerse publiek. 
Maar wat als de vraag precies omgekeerd 
zou worden gesteld? Wat dachten en voelden 
de personen terwijl ze in de camera keken? 
Dit zijn onthullende momenten. Momenten 
waarop een ontmoeting plaatsvindt, niet 
alleen tussen individuen, maar ook tussen 
culturen, ideeën en tijden.”1

 Hetzelfde geldt voor de filminstallatie 
Saint Sebastian (2001), met dat verschil dat 
Fiona Tan hier zelf de rol aanneemt van de 
observator. Voor Saint Sebastian reisde 
Fiona Tan naar Japan om daar de jaarlijkse 
Coming of Age Day (Seijin no Hi) te filmen in 
Kyoto, een belangrijke feestdag in Japan 
waarin de rituele overgang van adolescentie 
naar volwassenheid wordt gevierd: alle 
twintigjarigen worden op die dag officieel 
volwassen. In de SanjuSangendo tempel in 
Kyoto geven honderden meisjes gekleed in 
een traditionele kimono (furisode) een 
collectieve demonstratie van de traditionele 
Japanse boogschietkunst kyudo; een vorm 
van martial arts die uiterste beheersing over 
lichaam en geest vereist. Het werk van Fiona 
Tan wordt gekarakteriseerd door een groot 
oog voor detail, waarbij gelijkwaardig 
aandacht wordt besteed aan het regisseren 
van beeld, geluid en taal, en waarbij de 
filminstallatie nauwkeurig wordt afgestemd 
op de architecturale ruimte die het omgeeft. 
Net als bij de filminstallaties van Yang 
Fudong en Isaac Julien, is de sensorische 
ervaring van het werk even belangrijk als de 
intellectuele inhoud. Het gaat als het ware 
om een associatief en mediaal samenspel 
van beeld, taal, kennis en de ervaring van 
tijd en ruimte. 
 De filminstallatie A Lapse of Memory 
(2007) fungeert daarbij als een sleutel moment 
in haar oeuvre: het is de eerste filmproductie 
die Fiona Tan regisseerde waarbij zij werkt 
met een professionele acteur voor de camera. 
Het gebruik van een imaginair karakter en 
voiceover, reeds toegepast in eerdere film
installaties, worden in A Lapse of Memory 
de rode draad van de film. Wederom speelt 
de architecturale setting een belangrijke rol 

attention to these film fragments, their would-be 
objectivity becomes unravelled. As she has 
explained, ‘One watches these portraits from the 
outside – as a member of the Western audience. 
But how would it be the other way round? What 
were the subjects thinking and feeling as they 
stood there and looked at the camera? These 
are particularly revealing moments. They are 
moments of meeting, not just of individuals, but 
of cultures, ideas and times.’1

 The same is true of the Saint Sebastian 
video installation, with the difference that here, 
Fiona Tan herself takes on the role of the 
observer. For Saint Sebastian, she travelled to 
Japan in order to film the annual Coming of Age 
Day (Seijin no Hi) in Kyoto, an important holiday 
in Japan, which celebrates the ritual transition 
from adolescence to adulthood. All 20-year-olds 
officially become adults on that day. At the 
Sanju-Sangendo Temple in Kyoto, hundreds of 
girls dressed in traditional kimonos (furisode) 
give a collective demonstration of kyudo, the 
traditional Japanese art of archery, a martial art 
that demands extreme control of both body  
and spirit. 
 The work of Fiona Tan is characterized by 
a keen eye for detail, in which equal attention is 
paid to the registration of image, sound and 
language, and whereby the installation is 
precisely attuned to the architectural space that 
surrounds it. As is also true of film installations 
by Yang Fudong and Isaac Julien, the sensory 
experience of the work is as important as its 
intellectual content. It is, as it were, about an 
associative and medial interplay of image, 
language, knowledge and the experience of 
time and space. In this context, the film instal-
lation A Lapse of Memory (2007), is an important 
key moment in her oeuvre. It was the first film 
production directed by Fiona Tan in which she 
worked with a professional actor. In A Lapse of 
Memory, the use of an imaginary character and 
voiceover, which she had already employed in 
earlier video installations, become the consistent 
elements throughout the film. Once again, the 
architectural setting plays an important role in 
this work, but it has now been made an explicit 
part of the film itself, and it functions in the film 
as a kind of time machine. 
 In A Lapse of Memory, the interior of the 

in dit werk, maar het wordt nu tot expliciet 
onderdeel gemaakt van de film zelf en functio
neert daarin als een soort tijd machine.
 In A Lapse of Memory staat het interieur 
centraal van het Royal Pavilion in Brighton, 
GrootBrittannië.  Het is stilistisch gezien 
een wonderlijk gebouw, dat werd gebouwd 
aan het begin van de negentiende eeuw en 
uitgroeide tot een monument voor het Britse 
imperialisme. Het gebouw is een reflectie 
van de commerciële en culturele hang naar 
het exotische uit die tijd, waarbij in het interieur 
de nadruk ligt op chinoiserie: weelderige rijk 
gedecoreerde, oriëntaalse ornamentiek 
bevolkt door afbeeldingen van draken, 
pagodes en andere Chinese motieven. In het 
gebouw komen zowel oosterse als westerse 
invloeden samen als een soort spectaculair 
geheugenpaleis. In dit paleis van herinne
ringen leeft Henry (Johan Leysen); hij is de 

Royal Pavilion in Brighton, Great Britain, is 
central. In terms of style, it is a curious edifice, 
which was constructed at the beginning of the 
19th century and which grew to become a 
monument of British imperialism. The building is 
a reflection of the commercial and cultural 
leanings of the age towards the exotic, with the 
emphasis of the building’s interior on chinoiserie: 
extravagant, richly decorated Oriental ornamenta-
tion populated by images of dragons, pagodas 
and other Chinese motifs. Both Oriental and 
Western influences come together in the building, 
in a spectacular kind of memory palace. 
 In this palace of memories lives Henry. He 
is the only resident of the building, which he has 
not left in years, as we are informed by the 
voiceover. Henry is old and suffering from 
dementia. His own memories flow seamlessly 
into the tableaux and the narratives depicted in 
the building itself. Henry also has an alter ego 
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called Eng-Lie. Eng-Lie is making a long journey 
across the sea from the East to the West, in 
search of the golden mountains. Or was it the 
other way around? In his unknown past, did 
Henry, as a privileged European, make a journey 
from West to East? Henry moves restlessly 
between his different personalities, in search of 
a story that he can make his ‘home’. In A Lapse 
of Memory, as he shifts between waking and 
sleeping, we watch Henry walk through the 
building, doing the things he does every day. 
Images of Henry flow associatively together with 
the stories being related by the voiceover and 
close-up shots of the paintings in the building. 
 Ultimately, the film raises the question of 
whether Henry might not also be the alter ego of 
the artist herself. A Lapse of Memory is an 
allegory for today’s postcolonial age, in which 
global migratory movement and the formation of 
images of ‘the other’ are the order of the day, 
and of which Fiona Tan, as a traveller and an 
artist, is herself an integral part. She combines 
official, historical documents with fictitious 
characters and spoken text to achieve a new 
reality, a reality that is so hybrid and so open 
that it can only bring the Western view of the 
world into perspective. At the end of the film, the 
voiceover muses about Henry as a new czar, 
turning all the world’s clocks back to zero, 
allowing it all to begin all over again. 

enige bewoner van het gebouw dat hij al 
jaren niet verlaten heeft, zo deelt ons de 
voiceover mee. Henry is oud en lijdt aan 
dementie; zijn eigen herinneringen gaan 
naadloos over in de afgebeelde verhalen en 
taferelen in het gebouw. Hij heeft ook een 
alter ego genaamd EngLie. EngLie maakt 
een lange reis over zee van het Oosten naar 
het Westen om te zoeken naar gouden bergen. 
Of is het juist omgekeerd? Maakte Henry in 
zijn onbekende verleden een reis van het 
Westen naar het Oosten als een bevoor rechte 
Europeaan? Henry beweegt zich ruste loos 
tussen zijn verschillende persoon lijk heden 
en is op zoek naar een verhaal dat hij zijn 
‘thuis’ kan maken. Laverend tussen waak en 
slaap loopt Henry in A Lapse of Memory door 
het gebouw heenom zijn dage lijkse hande
lingen te verrichten. De beelden van Henry 
vervloeien op associa tieve wijze met de 
verhalen die de voiceover vertelt en de 
closeup opnamen van de schilderingen in 
het gebouw. 
 Voor alles roept de film de vraag op of 
Henry niet ook het alter ego blijkt te zijn van 
de kunstenaar zelf. A Lapse of Memory is 
een allegorie voor het huidige postkoloniale 
tijdperk, waarin globale migratiestromen en 
het vormen van een beeld van ‘de ander’ aan 
de orde van de dag zijn, en waarvan Fiona 
Tan als reiziger en kunstenaar zelf integraal 
onderdeel uitmaakt. Ze combineert officiële 
historische documenten met fictieve 
personages en gesproken tekst in een 
nieuwe werkelijkheid, die zo hybride en open 
is, dat het alleen maar het westerse 
perspectief op de wereld kan relativeren. 
Aan het einde van de film mijmert de voice
over over Henry als een nieuwe keizer die 
alle klokken van de wereld op nul zet en haar 
helemaal opnieuw laat beginnen. 
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