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Zes weken lang
trekt de Argentijnse filosofekunstenares
Flora Reznik in
een oude SRVwagen door
Friesland. ,,Alles is hier zo
anders dan ik
gewend ben.’’
Jantien de Boer

H

et klinkt goed. Vanaf
vandaag mag Flora
Reznik anderhalve
maand lang doen wat ze wil in de
mobiele ‘residency’ van het Leeuwarder initiatief voor hedendaagse
kunst VHDG. Stralend: ,,Toen
VHDG me vroeg zei ik: Are you
kidding me? Ik wilde vroeger altijd
vrachtwagenchauffeur worden. Ik
houd van rijden over oneindige
wegen.’’ Maar weet ze wel dat de
oude SRV-wagen een gemotoriseerde slak is, die niet sneller dan 25
kilometer per uur gaat? ,,Ja. Ik ben
geduldig.’’
En ze is superzenuwachtig, want
ze staat aan het begin van een
artistieke ontdekkingsreis, maar
over zes weken moet ze in de Haniahof in Leeuwarden wel een
expositie inrichten. Lieselot van
Damme van VHDG: ,,We geloven in
Flora. We zijn zo nieuwsgierig naar
waar ze mee terugkomt.’’
De Argentijnse deed deze zomer
op uitnodiging van directeur Han
Steenbruggen van Museum Belvédère mee aan de expositie On the
Spot, waarin kunstenaars hun
liefde voor een plek omzetten in
kunst. Flora Reznik toonde een
video- en fotopresentatie over een
‘zandmotor’ bij Kijkduin.
Acht maanden lang, een dag per
week, groef ze een gat op het
strand bij Den Haag. Het was koud,
het was afzien en het was een bijna
metafysische aangelegenheid. Het
ging niet zozeer over het gat dat ze
maakte en daarna aan de elementen overliet, zegt ze, het ging vooral
over de mensen die kwamen kijken
naar wat ze aan het doen was en
die het gat wilden vullen met zekerheden.
,,Voorbijgangers vroegen vaak:
Wat ben je aan het doen? Dan zei
ik: Ik graaf een gat. Maar waarom
dan, wilden ze weten. Dan zei ik dat

Flora Reznik is gefascineerd door grond, door aarde en door het woord territorium.
het een kunstproject was. Soms
draaiden ze zich om, en liepen ze
weg. Maar er ontstonden ook
interessante gesprekken.’’
Flora Reznik probeerde de vragen die op haar af werden gevuurd
zo open mogelijk te beantwoorden, omdat ze het gat niet wilde
vullen. Omdat ze vond dat mensen
er zelf over moesten nadenken.
En elke week maakte ze foto’s.
Eentje van het gat zoals ze het na
een aantal dagen weer aantrof,
eentje na urenlang graven. De
allerlaatste dag, vertelt ze, was de
ultieme dag. In het gat, dat uitgesleten was door de wind, lag een
vrolijk oranje balletje. ,,Een cadeautje.’’
Uit een Action-tas haalt ze een
fotoboek waarin de ontwikkeling
van het gat week na week te zien
is. Wat het publiek erin zag? ,,Vaak
dachten ze aan de planeet Mars. Of
aan de dood. Soms vroegen voorbijgangers of ik misschien mijn
eigen graf aan het graven was. En
heel vaak ging het over cijfers, dan
wilden ze weten hoe groot het
werd, of hoe lang het moest worden, of hoe diep.’’
Zekerheid wilden ze. Hoe concreter, hoe beter. Maar Flora vulde
niks in. VHDG-opdrachtgever
Lieselot van Damme: ,,Dat is zo
sterk. Flora neemt iets simpels,
werkt het uit, en ineens gaat er
een wereld achter schuil waarmee
je je kunt verbinden of niet. En
Flora verontschuldigt zich nooit,
ze wil niet imponeren, ze maakt
wat ze maakt.’’ Echt, vindt Lieselot.
,,Je moet ballen hebben hoor, om
acht maanden lang zo’n graafproject te doen.’’
Flora groeide op in Buenos
Aires, in Argentinië. Een snelle
stad, een miljoenenstad. ,,Het
landschap van mijn jeugd is stedelijk. Het lijkt totaal niet op Fries-

Buitenstaander in
een SRV-wagen
land. En mijn vader was makelaar,
we zijn heel vaak verhuisd. Mijn
hele Joodse familiegeschiedenis
ademt verhuizingen. Mijn oma was
Russische, ze komt uit de Oekraïne.
In de jaren twintig van de vorige
eeuw kwam ze als baby met haar
ouders naar Argentinië, op de
vlucht voor pogroms. Ze heeft
nooit aan haar ouders gevraagd
wat er in Rusland is gebeurd, die
geschiedenis blijft vaag, maar het
moet voor mijn grootouders heel
zwaar zijn geweest om een nieuw
leven op te bouwen. Ze verkochten
stoffen langs de deuren. En toen ze
arriveerden spraken ze de taal niet
en kenden ze het land niet.’’
Misschien komt het daardoor dat
ze zo gefascineerd is door grond,
door aarde, door het woord territorium ook. Een territorium heeft te
maken met eigendom, met identiteit. Maar in grote steden als Buenos Aires zijn mensen minder
verbonden met land en de aarde
waarop ze staan, denkt ze. ,,Natuurlijk sta je ook in steden, net als op
het platteland, met je voeten op de
grond, maar het lijkt alsof stedelingen zich daar minder bewust van
zijn. En soms is het ook echt zo dat
je eigen stad helemaal niet jouw
territorium is.’’
Als ze in Buenos Aires naar een
feestje ging, en weer naar huis

wilde, moest ze vaak wachten tot
iemand anders haar kon brengen,
omdat het buiten te onveilig was
om alleen rond te lopen. ,,Heel
irritant.’’ En weten we wel, zegt ze,
dat er steden zijn zonder trottoirs,
waar je alleen met de bus, of met
de auto doorheen kunt rijden?
Neem Dubai. ,,Daar kun je niet eens
naar buiten omdat het er 50 graden
Celsius is. Daar is het zo warm, zo
zweterig, daar ben je helemaal

Ik wil
converseren,
gedachten
uitwisselen.
afgesloten van alles. Niemand
loopt daar gewoon buiten.’’
Hoe gaat het eraan toe in Friesland, wil ze weten. Voelen Friezen
zich verbonden met het land, de
aarde, hun territorium? ,,Dat ga ik
onderzoeken, als buitenstaander.
En ik ga niemand ondervragen, of
interviewen. Ik wil converseren,
gedachten uitwisselen, en onderweg performances maken.’’
Ze is een stedeling, opgegroeid
met een horizon vol beton. Straks

kijkt ze naar een plat land, naar
wolken, naar graslanden en akkers.
,,Ik denk dat boeren in Friesland,
die vaak een familiebedrijf hebben,
anders tegen land en het wonen
daarop, aankijken dan ik. Misschien
ontlenen ze hun identiteit eraan.
Maar misschien ook niet. Ik ben
heel benieuwd.’’
Ze gaat op zoek. En ze gaat landeigenaren vragen of ze misschien
wat grond aan haar willen afstaan.
Ze gaat weer graven ja. ,,Ik wil een
soort machine maken, waarmee ik
aarde van de ene naar de andere
plaats kan transporteren.’’ Grinnikend: ,,Nee joh. Ik ben helemaal
niet technisch. Ik heb geen idee
eigenlijk waar ik aan begin. Ik hoop
dat ik onderweg mensen tegenkom
die me willen helpen.’’
Dat wordt wat, de komende
weken, in die oude SRV-wagen. Het
is spannend, erkent ze. Beangstigend soms. Maar ze heeft voor
hetere vuren gestaan. Een aantal
jaar geleden woonde en werkte ze
nog als videograaf in Argentinië.
Elke dag reisde ze twee uur heen
naar haar werk, en twee uur terug.
,,Zo freaking ver weg was het. Ik
had niet eens tijd om te slapen, of
te dromen.’’
Uiteindelijk waagde ze de sprong
naar het buitenland, omdat ze zich
wilde ontwikkelen. ,,Ik meldde me

aan bij een kunstacademie in Berlijn, maar toen ik daar kwam wist
niemand ergens van. Al mijn plannen verkruimelden. En toen ik
uiteindelijk, omdat ik geen verblijfsvergunning had, terug moest naar
Argentinië, had ik werkelijk geen
idee meer wat ik met mijn leven
aanmoest. Het was heel akelig, maar
tegelijk ook interessant. Ik dacht:
Dit heb je nog nooit eerder zo gevoeld. Dit moet je onderzoeken.’’
Niet lang daarna verliet ze al het
oude en vertrouwde en reisde ze
naar Nederland, voor een studie Art
Science aan de Kunstacademie in
Den Haag. Ze woont er nu drie jaar.
En ja, ze voelde zich ontworteld
toen ze de sprong waagde. ,,Ik weet
nog dat niemand in Berlijn mijn
naam kon uitspreken. Eigenlijk heet
ik Florencia, een heel gewone naam
in Argentinië. Iedereen in Argentinië maakt er daar Flor van. Maar in
Duitsland zeiden ze: Ja? Flor wat?
Flor hoe? En als ik zei dat ik uit
Argentinië kwam vroegen ze meteen: Waar woon je nu dan? Dan
antwoordde ik: Nou, nu even nergens. Voor het eerst in mijn hele
leven voelde ik me heel ongelukkig,
voelde ik me echt een verliezer.’’
Iemand zonder territorium, zonder grond onder de voeten. Lachend: ,,Ja daar kan ik wat mee. We
zullen zien.’’

