
Kunsthistorica Saskia Bos 
(1948) is curator van de 
Nederlandse inzending 
voor de 53ste editie van 
de Biënnale van Venetië (7 
juni t/m 22 november). In 
haar dagelijks leven is ze 
verbonden aan de Cooper 
Union for the Advance-
ment of Science and Art in 
New York als dean van de 
School of Art.

Het nieuwe werk ‘Disoriënt’ dat Fiona Tan (1966) voor de Biënnale maakt, 
verwijst naar de geopolitieke sleutelpositie van Venetië in de tijd voordat 
de ontdekking van nieuwe routes naar Azië de macht van de stad 
verzwakte. Vanuit Tans fascinatie voor geografie, reizigers en hun tochten 
onderzoekt zij de levensgeschiedenissen van beroemde handelaren en 
een verlangen om zich nieuwe ervaringen en bezittingen eigen te maken. 
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et is nu, zes weken voor de opening, bijzonder spannend 
rond de voorbereidingen van de presentatie in Venetië. Ik 
heb er vaker gewerkt en weet wat er allemaal mis kan gaan, 
maar we hebben een heel ervaren crew en de kunstenaar, 
Fiona Tan, is zelf erg goed georganiseerd. Dat moet ook wel 
want ze laat twee nieuwe werken zien: een dubbelprojectie, 
een soort tweeluik, en een ander werk dat specifiek is ont-
wikkeld voor Venetië en ook in Venetië zelf is opgenomen. 
Fiona Tan gaat in op de geschiedenis, toen deze stad nog 
zo’n centrale rol speelde in strategie en handel rond de Mid-
dellandse Zee. Dit werk is moeiteloos te verbinden met haar 
eerdere films en video-installaties: je herkent de manier van 
filmen, acteren, schrijven van teksten. Ze doet dat allemaal 
zelf, er komen alleen andere auteurs in de catalogus aan het 
woord, verder is het haar stem en zijn het haar gedachten, 
verbeeldingen. Ook het camerawerk doet ze zelf. Ik sta haar 
bij, per email, per skype, door te reageren op filmopnames 
de ze opstuurt, en we hebben de inrichting natuurlijk heel 
uitgebreid besproken. Een extra steun daarbij is assistent 
curator Marente Bloemheuvel die het proces vanuit Am-
sterdam begeleidt. Fiona Tan is een geweldige all-round 
kunstenaar, die veel verschillende mensen aanspreekt en 
een bijzondere bijdrage levert aan een gebied dat de laatste 

tien jaar als vanzelf in de beeldende kunst is geïntegreerd: 
de documentaire. Fiona was daar al heel vroeg mee bezig. 
Het is niet zozeer een trend maar meer een vernieuwd on-
derwerp: het komt voort uit het verlangen van kunstenaars 
om te documenteren, of dat nu door middel van portretten 
gebeurt of met gefilmde levensgeschiedenissen.
De Biënnale van Venetië is een plek waar ik al vele jaren 
kom en het altijd goed is om nieuwe kunstenaars te ontdek-
ken en nieuwe werken te zien en collega’s te ontmoeten om 
opinies uit te wisselen. Mijn eigen tentoonstellingsbeleid 
heeft ook vruchten afgeworpen: een vijfde van de kunste-
naars die zijn uitgenodigd voor de overzichtstentoonstelling 
in de Giardini heb ik al een keer getoond, en dat zijn vooral 
de jongere.
Kunst is mijn vak én mijn hobby, de laatste drie jaar in New 
York zie ik vanzelfsprekend nog meer dan in Amsterdam, 
zowel in galeries als musea. Op dit moment is het Metro-
politan mijn favoriet, al moet je zorgen dat je gaat als het 
niet te vol is. Dus kort nadat een nieuwe tentoonstelling is 
geopend, of op de professionele preview. Ik vind het heel 
inspirerend hoe zij hedendaagse kunsttentoonstellingen in-
tegreren in hun collectiepresentaties.
Ik heb altijd een grote fascinatie voor het werk van Broodt-
haers gehad en voor Arte Povera kunst als die van Luciano 
Fabro. Een Broodthaers-prent hangt hier thuis in New York, 
een installatie van Barbara Bloom en een werk van Marijke 
van Warmerdam, andere werken van Fabro, Niek Kemps, 
Ettore Spalletti zijn in opslag in Amsterdam. Ik ben niet 
echt een verzamelaar, maar ik krijg wel eens wat en ik koop 
wel eens iets, ik wil er meer ruimte voor maken in de toe-
komst, maar New Yorkse appartementen zijn daarvoor niet  
ideaal...
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Saskia Bos: 
‘Fiona Tan is een 
geweldige all-round 
kunstenaar die veel 
verschillende mensen 
aanspreekt’ 
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