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Fiona Tan deed wat Da Vinci 
niet lukte 

  

'Options & Futures', Kunstzone Rabobank, 2014. Foto: G.J. van Rooij 

 
Jhim Lamoree 
   

Leonardo Da Vinci en Panamarenko probeerden te zweven in het luchtruim der goden, Fiona Tan kreeg 
het voor elkaar. De internationaal vermaarde videokunstenares exposeert bijna nooit meer in Nederland, 
maar haar nieuwste expo is nu te zien in Utrecht. 
 
Van iets naar niets, van ergens naar nergens. Zet de Grote Recessie door? Leven we aan het einde 
van een tijdperk? Hapert de toekomst? ‘Onzekerheid en angst overheersen,’ zegt Fiona Tan, die de 
grote vragen van onze tijd artistiek te lijf  gaat in het hol van de leeuw. De Kunstzone in het 
hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht heeft zij omgetoverd tot een spelonk waar een kluizenaar 
bivakkeert die onze Options & Futures peilt. Met die installatie neemt Tan een grote sprong 
voorwaarts in haar oeuvre. 
Portret van een hoogvlieger. Wat een pakkend beeld. Het tart de wet van de zwaartekracht. Ik sta 
ermee op en ik ga ermee naar bed. Het hangt recht tegenover mijn bed. Als de inhoud van de krant, 
het tijdschrift of  het boek voor het slapen gaan me niet meer kan boeien, haakt mijn blik eraan. Als 
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ik ’s morgens mijn ogen open, zie ik het als eerste. Eindeloos kan ik kijken naar een tengere vrouw 
die door de lucht zweeft aan een tros knalrode ballonnen. 
 
Gracieus hangt ze boven de toppen van de kale bomen en de daken van wat huizen. Dat is althans 
het standpunt dat de fotograaf  heeft ingenomen. Het contact met de aarde blijft bestaan, van alle 
problemen in de wereld is afstand genomen. 
Een vrolijker, hoopvoller begin en einde van de dag kan ik me niet meer voorstellen. Pas als je 
zweeft in de lucht, voel je dat je leeft. Alles wordt licht en spannend. Alles wordt mogelijk. Meer dan 
de beschermde cabine van een vliegtuig betekent zweven aan ballonnen in de lucht vrijheid en geluk. 
Tegelijk doet het beeld tegenover mijn bed me beseffen dat die sensatie niet langer kan duren dan 
een tros ballonnen ons in de lucht houdt. Het beeld boort verschillende levels of  life aan, om de titel 
van het boek van Julian Barnes te gebruiken waarin hij onder andere smakelijk vertelt over de 
ervaringen van beroemde ballonvaarders. 
Op een heldere, koude winterdag, in de ochtend van 14 januari 2000, hing Fiona Tan tussen hemel 
en aarde aan vijftig met helium gevulde, rode ballonnen boven het Sarphatipark in Amsterdam. 
Geoefend had ze niet. Het spande erom. Ze woog weliswaar niet meer dan vijftig kilo, maar of  de 
ballonnen haar van de grond zouden kunnen tillen? De lift-off  lukte, ze zweefde een paar keer even 
mee met de wind, soms wel vijf  meter boven de grond. 
Hoog genoeg voor haar assistenten om haar geslaagde poging het luchtruim te kiezen te filmen en te 
fotograferen. Na een aantal korte vluchten bevrijdde Tan zich van de ballonnen en gaf  ze aan de 
kinderen in het park, die op de vreemde ruimtevaarder waren toegesneld. Die wisten niet wat ze 
overkwam. Ze hadden de dag van hun leven. 
 
 

  
‘De toekomst gloort niet langer. Ik vraag me met zoveel andere mensen af  hoe de wereld ervoor staat en waar ze 
naartoe gaat.’ Foto: Marieke Wijntjes 
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Voor Fiona Tan werd de droom die zij als kind al koesterde bewaarheid. Vele kunstenaars voor haar, 
van Leonardo da Vinci tot Panamarenko, hebben geprobeerd te zweven in het luchtruim van de 
goden, Fiona Tan kreeg het voor elkaar. Voor even weliswaar, maar van dat huzarenstukje is de 
zeefdruk Lift onder andere het resultaat. Een beeld dat even herkenbaar als anders genoeg is om mij 
steeds weer te frapperen. 
 
 
Soeverein en ambitieus 
Fiona Tan is klein van stuk. Ze heeft een dikke bos lange, zwarte haren en een met sproeten bedekt 
gelaat waarop haar wisselende stemmingen en emoties duidelijk zichtbaar zijn. Ze oogt en beweegt 
als een vogeltje dat fladdert, maar is een tijger die alles scherp in de gaten houdt en recht op haar 
doel afgaat. De maat der dingen is zijzelf. Anders laat je een ander aan vijftig met helium gevulde 
ballonnen de lucht in vliegen. In de werken waarin ze zelf  niet figureert, kijken we nadrukkelijk met 
haar blik naar de wereld. Ze blijft dicht bij zichzelf. Ze zegt meer en meer op haar associaties en 
intuïtie te vertrouwen. 
Tan is ook direct, serieus, precies, soeverein en ambitieus. ‘Ik herhaal mezelf  nooit,’ zegt ze resoluut. 
Wat niet wil zeggen dat alle presentaties altijd zijn geslaagd. Bij de tentoonstelling Expanded Cinema 
bijvoorbeeld, twee jaar geleden in het Amsterdamse filmmuseum Eye, waaraan ook Tan deelnam, 
stal de Engelse kunstenaar Isaac Julien de show met een klein uur durende, verpletterende video-
installatie op negen projectieschermen. 
 
 
Hun camera mobiliseert meerdere zintuigen, brengt een sensuele, melancholische schoonheid voort 
Tan en Julian zijn bevriend en houden elkaar in de gaten, een echo van de relatie tussen Matisse en 
Picasso. De confrontatie in Eye ging tussen artistieke geestverwanten. Beide kunstenaars zijn van 
dezelfde generatie en uit soortgelijk artistiek hout gesneden. Ze combineren bestaande beelden met 
zelf  verzonnen beelden, jongleren met feit en fictie, Dichtung und Wahrheit, plaatsen met een 
gevoelig, empathisch oog het lot van de mens en de tragedies die daarmee gepaard gaan in een 
breder mythisch of  maatschappelijk perspectief, presenteren hun videowerken vaak als sculpturen 
waar je omheen kunt lopen. 
Hun camera is meer dan een oog dat aandacht heeft voor detail of  aandachtig registreert, het is ook 
een hand die aftast en streelt en een tong die de huid van mensen en objecten likt. Hun camera 
mobiliseert meerdere zintuigen, brengt een sensuele, melancholische schoonheid voort. Een 
schoonheid die verleidt, ontroert, overdondert, tot nadenken stemt, die adem beneemt en vleugels 
krijgt, die haakt naar zovele levels of  life. Julian liet in Eye zijn Ten Thousand Waves zien, over de 
diaspora van Chinese vluchtelingen, Tan onder andere haar Saint Sebastian, over een eeuwenoude 
initiatierite waarbij jonge, Japanse meisjes zichzelf  in opperste concentratie met pijl en boog naar de 
volwassenheid schieten. 
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‘Options & Futures, Kunstzone Rabobank 2014. Foto: G.J. Van Rooij 
 
Paradoxale titel 
Als achttienjarige schoot Tan zichzelf  naar het andere einde van de wereld. Voor haar werk doet ze 
nog steeds niet anders. Letterlijk door naar plekken te vliegen waar ze wil filmen. Figuurlijk kiest zij 
voortdurend voor het luchtruim in de zin van het onbekende, het ongerijmde en het 
verbazingwekkende. 
Ze is gepokt in Indonesië en Australië en gemazeld in Nederland. In 1966 werd Fiona Tan geboren 
in Pekanbaru op Sumatra. In de nasleep van de mislukte militaire coup van 1965 en de daarop 
volgende genocide weken haar Chinese vader en Australische moeder met hun drie kinderen uit naar 
Melbourne. Na de middelbare school ging Fiona studeren aan de Rietveld Academie en daarna de 
Rijksacademie in Amsterdam. ‘Ik wilde naar Europa,’ zegt ze. Als jongste in een gezin met drie 
kinderen was ze de eigenzinnigste. Haar vader was geoloog, haar moeder en haar zus bioloog, haar 
broer arts. In een familie van exacte wetenschappers ging zij audiovisuele kunst studeren. 
Dat heeft de familie geweten. Als zovele Indonesische Chinezen raakten de Tans na de staatsgreep 
verspreid over de wereld. Familieleden van Tans vader trokken naar Hong Kong, Keulen en 
Amsterdam, kwamen terecht in Amerika en Noorwegen. Alleen oom An en tante Roos bleven in 
Soerabaja. Over die diaspora maakte Tan een documentaire die in 1997 op het Nederlands 
Filmfestival in Utrecht werd bekroond en door de VPRO werd uitgezonden. 
In de film bezoekt ze haar familieleden. Dat levert even hilarische als hartverscheurende beelden op, 
zoals van oom An in Soerabaja in Volendammer kostuum. Hij voelt zich eerder Hollander dan 
Chinees, zegt hij, omdat hij als kind Jan heette. Tan zoekt naar haar wortels en identiteit, stuit op 
tegenslagen, overwinningen, berusting. Ze belandt zelfs in de Chinese negorij waar de familie Tan 
haar oorsprong heeft en waar nog steeds alleen mensen wonen die Tan heten. 



VRIJ NEDERLAND 4 juli 2004

 
 
Voor Chinezen betekent het dat je beter niet in interessante tijden kunt leven, omdat die gepaard 
gaan met veel onrust en ellende 
Ze reist de hele wereld over, op zoek naar antwoorden die er niet zijn. Mensen zijn geen bomen, ze 
hebben voeten en daar groeien geen wortels aan. De titel van de documentaire is niet voor niks een 
paradoxale: de weliswaar bekende, maar apocriefe Chinese vloek May You Live in Interesting Times. 
Voor Chinezen betekent het dat je beter niet in interessante tijden kunt leven, omdat die gepaard 
gaan met veel onrust en ellende. In westerse oren klinkt de verwensing eerder als een aanbeveling. 
Precies het omgekeerde dus. Of  om in de context van de documentaire over de familie Tan te 
blijven: ondanks de vlucht en het verlies, het onbekende en de ellende gloort er een toekomst. Is het 
glas half  vol of  half  leeg? In de documentaire houdt Fiona Tan het op beide. 
 
 
Drietrapsraket van misère 
De vraag hoe vol of  leeg het glas is, doemt ook op bij de presentatie van Tans werk in de Kunstzone 
van het hoofdgebouw van de Rabobank in Utrecht. Video’s van desolate landschappen is het eerste 
wat de bezoeker ziet bij het betreden van een soort doodlopende steeg, waarvan de ingang 
nauwelijks is te ontdekken. De video’s worden vertoond in loodsen, waarin ook eenvoudige spullen 
als stoelen, tafels, een bed, stapels kranten, boeken, een schaakbord met stukken, gereedschappen en 
een werkbank staan. Iemand woont en werkt kennelijk in deze spelonk. Onder weinig comfortabele 
omstandigheden. 
De eerste video gaat over tien nieuwbouwprojecten bij Cork in Ierland die nooit zijn voltooid. Het 
geld was op. De financiële crisis gooide roet in het eten. Van de ene op de andere dag stokte de 
bouw en daarmee de toekomst en het optimisme dat daarmee geassocieerd wordt. Ghost estates 
worden ze genoemd. Tan smijt de omslag van het economische sentiment in ons gezicht. Vervolgens 
brengt ze een totaal in verval geraakte stad tastbaar in beeld. Detroit is desolaat geworden, een 
spookstad zonder weerga. Door de al veel langer haperende en falende auto-industrie waarvan de 
stad afhankelijk was. 
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Ze woog welismaar niet meer dan vijftig kilo, maar of  de ballonnen haar van de grond konden tillen? De lift-off  lukte. Foto: 
Frith Street Gallery, London 
 
In een andere opname maakt Tan de dreiging voelbaar van de verwoestende tsunami en de daarop 
volgende nucleaire ramp in Fukushima. Het geluid bij die laatste film versterkt het naderende gevaar. 
Te horen is het instrument waarmee de hoogte van radioactieve straling wordt gemeten. Als het 
tikken van een tijdbom gaat het instrument luider en sneller piepen naarmate Tan en haar filmploeg 
het gebied naderen waar niemand zonder een beschermend wit pak mag komen. ‘Nergens anders 
heb ik me zo onveilig gevoeld,’ zegt Tan. ‘Een nucleaire ramp is voor ons het symbool van het einde 
der tijden.’ 
 
Na deze drietrapsraket van misère brengt het vertrek dat is ingericht als slaapkamer enig soelaas. 
Daar kan je luisteren naar het oude gedicht over Brendan’s Isle, een eiland ergens in de zee waar alles 
koek en ei zou zijn. Een onwaarschijnlijk fraai en vredig oord dat alleen te bereiken is na 
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onwaarschijnlijke beproevingen. Het paradijs bereiken, dat gaat niet zonder slag of  stoot. Het ideaal 
blijft onzichtbaar, onbereikbaar, maar zeer nastrevenswaardig. 
 
Options & Futures. Frappante termen, vindt Tan. ‘Alsof  je de toekomst kan kopen!’ 
In het laatste vertrek van de doodlopende steeg rijdt een treintje door een modellandschap, dat 
anders dan alle andere miniatuurversies van het ondermaanse alles behalve een ideale wereld 
voorschotelt. De trein die over een spoorbrug rijdt, dendert met brug en al in het ravijn. Tegenover 
het Madurodamlandschap is een opname van de Apocalyps te zien. Tan filmde het beroemde, aan 
het einde van de veertiende eeuw ontstane tapijt in het kasteel van Anger met de meest 
verschrikkelijke voorstellingen op de dag des oordeels, zoals beschreven in de Openbaringen van 
Johannes. Ze liet een tickertape met informatie meelopen: de dagkoersen bij het nieuws. 
In deze ruimte wordt zo te zien gewerkt. Gesleuteld aan de wereld. Boven een werkbank met 
gereedschappen is een plank met een verzameling wereldbollen. Is deze laatste loods een echo van 
de smidse van Vulcanus? De god van het allesverzengende vuur. En de god die een nieuwe mens 
smeedde. 
 
 
Frappante termen 
Onversneden optimistisch over de toekomst is de indrukwekkende installatie niet. ‘Dat mensen mijn 
installatie zwartgallig vinden, begrijp ik wel,’ zegt Tan. ‘Mijn leven is pico bello, ik heb een stabiel 
bestaan met mijn man en kinderen in Amsterdam, met mijn werk dat me overal brengt. Maar er is 
ook veel ellende, er gaat ontzettend veel mis. Sinds het uitbreken van de crisis is het optimisme dat 
daarvoor overheerste, omgeslagen in angst en onzekerheid. De toekomst gloort niet langer. Ik vraag 
me met zoveel andere mensen af  hoe de wereld ervoor staat en waar ze naartoe gaat.’ 
Options & Futures. Dat zijn financiële instrumenten die speculeren op een toekomstige waarde. 
Frappante termen, vindt Tan. ‘Alsof  je de toekomst kan kopen!’ De termen staan wat haar betreft 
symbool voor doorgedraaide mechanismen in de financiële wereld, voor een armageddon dat op het 
nippertje is afgewend. Options & Futures is ook de titel die Tan aan haar installatie gaf. 
Veelzeggend in de context van de Rabobank, mede verantwoordelijk voor de Grote Recessie en 
beboet voor zijn rol in de manipulatie van de zogenoemde Libor-rente. Het daarvoor 
verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur was ook voorzitter van de kunststichting van de 
Rabobank. Tan tart de bank met haar variant van Options & Futures. Ze begeeft zich in het hol van 
de leeuw, die zij een spiegel voorhoudt. Zij heft noch haar beschuldigende vinger, noch kraait zij de 
revolutie. Groen licht was dan ook de reactie van de Raad van Bestuur van de Rabobank toen haar 
installatie ter sprake kwam. 
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‘Saint Sebastian,’ video-installatie, 2001. Fiona Tan/Frith Street Gallery, London 
 
Voorlopige apotheose 
Op zichzelf  beschouwd zijn opties en futures poëtische begrippen. ‘De toekomst als thema speelde 
al een tijd door mij hoofd,’ legt Tan uit. Net als onder anderen Julian Schnabel en Steve McQueen 
maakt Tan nu de overstap van kunst naar film. Ze is volop bezig met een speelfilm waarin een man 
die lijdt aan geheugenverlies de hoofdrol speelt. De film zal volgend jaar in Cannes in première gaan. 
‘Aanvankelijk was de titel van die film Future’s History, nu heb ik het omgedraaid: History’s Future.’ 
Haar kunstwerken en haar speelfilm zijn communicerende vaten. Ze bevruchten elkaar. Door de 
film kwam ze op het idee van een doodlopende steeg met loodsen, die ze vulde met de objecten van 
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een kluizenaar. Je stapt een filmset binnen. De kluizenaar is niet aanwezig, aan de verzameling 
spullen is af  te lezen dat hij/zij intelligent is, alert op het nieuws en cultureel geïnteresseerd. 
Iemand zoals Tan, of  u en ik. Hij/zij schaakt, luistert naar poëzie, leest boeken als Critique de la 
modernité van Alain Touraine en vreet The New York Times en de Financial Times. Knipsels over 
de financiële en maatschappelijke strijd hangen aan de muur. De stapels kranten, die als de andere 
spullen stof  verzamelen en muf  ruiken, getuigen van een mens met een manie. Zou het de 
graaigrage, inmiddels werkeloos aan de kant gezette bankier zijn die schuldbewust in zijn hol is 
gekropen? In deze grot, deze spelonk, heeft iemand zich hoe dan ook teruggetrokken van de wereld 
en munitie verzameld om hem de maat te nemen. 
 
Met Options & Futures maakt Fiona Tan een grote sprong voorwaarts in haar toch al rijke oeuvre. 
Vaak is haar werk niet in Nederland te zien, de galeries die haar vertegenwoordigen zitten in het 
buitenland. Ga dus kijken, grijp uw kans. 
 
De grote en ongewisse kwestie hoe de toekomst eruit zal zien, of  we door de crisis leven aan het 
einde van een tijdperk, verpakt Fiona Tan in een stevig en groot gebaar 
De installatie in de Kunstzone van de Rabobank stelt de meest onmogelijke vraag die een 
hedendaagse kunstenaar zich kan stellen: wat is het beeld van deze tijd en hoe kan dat beeld 
commentaar leveren op de wereld waarin we leven? Tan slaagt daarin. Options & Futures is 
emotioneel meerstemmig, herkenbaar en toch anders genoeg om frappant te zijn, een vlootschouw 
van haar genereuze talent en een voorlopige apotheose. Alle ingrediënten van haar brede, artistieke 
register zijn aanwezig of  versterken elkaar. 
Beweging, geluid, geur, licht, schaduw, kleur. Verbazing, verwarring, sympathie, ontzetting, dreiging, 
hoop. Maar ook geschiedenis, religie, literatuur, mythen. Vele zintuigen, emoties, referenties, 
middelen mobiliseert ze. De grote en ongewisse kwestie hoe de toekomst eruit zal zien, of  we door 
de crisis leven aan het einde van een tijdperk, verpakt Fiona Tan in een stevig en groot gebaar. 
Grootspraak wordt het nergens. Tan stelt vragen, ze geeft geen antwoorden. Zij kiest als kunstenaar 
de positie van kluizenaar, voor de ongebonden manier waarop die naar zichzelf  en de wereld kan 
kijken. Nederig wellicht, maar wel met het beste zicht. 
 
‘Options & Futures’ is vrij toegankelijk tot en met 19 september op werkdagen van 8:30 tot 18:00 
uur in de Kunstzone van het hoofdgebouw van de Rabobank, Croeselaan 18, Utrecht,  
www.rabokunstcollectie.nl


