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When I was in my early twenties and went through a
difficult periode, I ended up in France, where I was
immersed in the earthly. I herded goats, milked them,
made cheese, dung the stable and chopped wood. It
changed my life. Another turning point was getting to
know my beloved. We went around with a horse and
gypsy wagon and were treated like tramps. We hiked
with a donkey through Andalusia, traveled through
India and became friends with Roma in Romania.

Tijdens een moeilijke periode, toen ik begin twintig was, kwam
ik in Frankrijk terecht, waar ik werd ondergedompeld in het
aardse. Ik hoedde geiten, molk ze, maakte kaas, mestte de stal
uit en hakte hout. Het veranderde mijn leven. Een ander
keerpunt was het leren kennen van mijn geliefde. We trokken
samen met paard en wagen rond en werden behandeld als
zwervers. We maakten een voettocht met een ezel door
Andalusië, reisden door India en raakten in Roemenië bevriend
met Roma.

At first I used photography to capture the world, but I
realized that it was more important for me to work in the
opposite direction: from the inside out. Visual art gives
the possibility for analysis and reflection. Animals
became a fixture in my work. Through them I investigate
the dark sides of existence; suffering, death, the struggle
between man and nature and between people. I like to
use humor to put that struggle into perspective.

Eerst gebruikte ik fotografie om de wereld vast te leggen, maar ik
realiseerde me dat ik het belangrijker vond in omgekeerde
richting werken, van binnen naar buiten. Beeldende kunst geeft
de mogelijkheid voor analyse en reflectie. Dieren werden een
vast gegeven in mijn werk. Via hen onderzoek ik de donkere
kanten van het bestaan; lijden, dood, de strijd tussen mens en
natuur en tussen mensen onderling. Daarbij gebruik ik graag
humor om die strijd te relativeren.

Once I lived in the city and came into contact with
animals less and less, I started to use my own body as an
easy to manipulate animal. In the end I left the
metaphors behind and focused directly on society. Our
strange attitude towards farm animals has become my
central theme.

Toen ik eenmaal in de stad woonde en steeds minder met dieren
in aanraking kwam, begon ik mijn eigen lichaam te gebruiken als
een makkelijk te manipuleren dier. Uiteindelijk liet ik de
metaforen achter me en richtte mijn blik rechtstreeks op de
samenleving. Onze bizarre houding ten opzichte van
landbouwhuisdieren staat nu centraal.
Jaap de Ruig, Amsterdam 2018
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pag. 6 to 9: Roma in Romania from 1990 onwards
pag. 6 t/m 9: Roma in Roemenië, vanaf 1990
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boven: 1994, Galerie Maria Chailloux Amsterdam,
met o.a. drie objecten met koeienfoetussen, elk plm.
300 x 20 cm.

top: 1994, Art Gallery Maria Chailloux Amsterdam,
including three objects with cow fetuses, each
approx. 300 x 20 cm.

pag. 11 t/m 14: 1992/1994 - zonder titels - C-print,
acrylverf, hout, elk 84 x 124 cm.

pag. 11 to 14: 1992/1994 - no titles - C-print, acrylic
paint, wood, each 84 x 124 cm.
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1995 - no title - cadaver of a sheep lamb,
polyester, 59 x 42 x 24 cm.

1995 - zonder titel - kadaver van een schapenlam,
polyester, 59 x 42 x 24 cm.

15

Cremeren boven een houtvuur van gevonden
gestorven dieren. Een performance zonder
toeschouwers, een sereen ritueel. Wat overbleef aan materie, de as met de tere blauwzwart geblakerde botten, was een herinnering
aan een handeling.

Cremation above a wood fire of found
dead animals. A performance without
spectators, a serene ritual. What
remained of matter, the ashes with the
delicate blue-black burnt bones, was a
reminder of an action.

pag. 17 en 18: 1996 - Kadaveras - drie merels,
twee halve zwanen, vier kippen, een reiger,
vier meerkoeten, twee muizen, twee wilde
eenden, twee houtduiven, een haas en een
lam. Afm. variabel.

pag. 17 and 18: 1996 - Cadaver ashes three blackbirds, two half-swans, four
chickens, a heron, four coots, two mice,
two wild ducks, two wood pigeons, a hare
and a lamb. Dim. variable.

pag. 19: 1995 - Merelpaar - as van merelpaar,
glas, 12 x 6 x 9 cm.

pag. 19: 1995 - Blackbird couple - ashes of
a pair of blackbirds, glass, 12 x 6 x 9 cm.
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(...) De stapel geitenbotten op de kant van de
kuil groeit. Mijn laarzen worden steeds dieper weggezogen in een brij van verrotte
ingewanden. Een voet wordt nat. Het lijkt
alsof ik de plaats ga innemen van het kadaver.
Ik vermoed waar de kop van Coza ongeveer
moet liggen. Als een vroedvrouw zoek ik met
mijn hand in de drek. Wanneer ik de schedel
heb gevonden, kruip ik er met mijn vingers
achter en trek hem naar buiten. De modder
maakt
zuigende
geluiden,
geeft
het
lichaamsdeel onwillig prijs. Ik peuter het vlees
uit de oogkassen, bekijk de kop van alle
kanten. Afkeer voel ik niet, integendeel, ik
schrik ervan, zo vertrouwd is het. Ik ga op de
rand van het gat zitten en vraag me af waarom
ik eigenlijk aan het opgraven van Coza ben
begonnen. Het is zo gewoon dat ik het net zo
goed niet had hoeven doen. Maar dat weet ik
nu, omdat ik het heb gedaan. (...)
dagboekfragment

(...) The pile of goat bones on the side of
the pit grows. My boots are being
sucked away in a mush of rotten
intestines. One foot becomes wet. It
seems like I'm going to take the place of
the cadaver. I suspect where the head of
Coza should be about. As a midwife, I
search with my hand in the mud. When I
have found the skull, I crawl behind it
with my fingers and pull it out. The mud
makes sucking noises, gives the body
part unwillingly price. I finger the meat
from the eye sockets, view the head from
all sides. I do not feel aversion, on the
contrary, I am rather shocked about the
familiarity of it all. I sit down on the
edge of the hole and wonder why I
actually started digging up Coza. It feels
so common, why did I do it in fact? But I
know that now, because I did it. (...)
diary fragment

boven: 1996 - Opgraven
videoregistratie, 45 min.

-

above: 1996 - Excavating Coza - video
recording, 45 min.

pag. 21: 1996 - Opgraven van Coza handeling zonder toeschouwers

pag. 21: 1996 - Excavating Coza - act
without spectators

20

van

Coza

Honderdvierenveertig gevangen of gevonden
dode muizen, gefotografeerd en daarna
gecremeerd. De as van iedere muis zit in een
reageerbuisje. Het buisje is bevestigd tegen de
zijkant van de beschilderde en ingelijste foto
van dezelfde muis.

One hundred and forty-four captured or
found dead mice, photographed and then
cremated. The ashes of each mouse are in a
test tube. The tube is attached to the side of
the painted and framed photograph of the
same mouse.

1996/1998 - Oneindige muizenserie - C-print,
acrylverf, muizenas, hout, glas, 144 stuks, elk 16
x 20 cm.

1996/1998 - Infinite Mouse Series - C-print,
acrylic paint, mouse ashes, wood, glass, 144
pieces, each 16 x 20 cm.

linksboven: 1999 - Natuurmuseum Groningen

top left: 1999 - Natuurmuseum Groningen
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'een kadaver aaien' bestaat uit honderdzestig
zinnen die observaties en handelingen op een
boerenbedrijf beschrijven. Ontroering en
rauwe werkelijkheid wisselen elkaar af. Elke
zin roept een beeld in de toeschouwer op. Dat
beeld zal gekleurd of vervormd zijn door de
ervaringen van de betreffende persoon in het
verleden. Wie nooit 'zwilwratten' heeft gezien,
kan er in zijn geest geen correct beeld bij
oproepen. Dit werk gaat indirect dus ook over
de beleving van taal.

'Caressing a Cadaver' consists of one hundred
and sixty sentences that describe observations
and actions on a farm. Emotions and raw
reality alternate. Every sentence evokes an
image in the viewer. That image will be
colored or distorted by the experiences of the
person in question in the past. Someone who
has never seen the 'chestnuts' of a horse can
not evoke a correct picture in his mind. This
work indirectly therefore also concerns the
perception of language.

De eerste versie van 'een kadaver aaien' werd
in 1998 tentoongesteld. Elke zin was op een
A4'tje geprint. De vellen waren naast elkaar,
in een rij van bijna vijfendertig meter, op de
wanden van een kunstruimte geplakt. Tussen
1998 en 2007 volgden tentoonstellingsversies
in het Engels, Spaans, Duits, Lets, Macedonisch en Bulgaars.

The first version of 'Caressing A Cadaver' was
exhibited in 1998. Each sentence was printed
on an A4 sheet. The sheets were stuck next to
each other, in a row of almost thirty-five
meters, on the walls of an art space. Between
1998 and 2007, exhibition versions followed in
English, Spanish, German, Latvian, Macedonian and Bulgarian.

In 2009 werden de zinnen voor het eerst
gepresenteerd als videoprojectie, waardoor
het werk onstoffelijker werd. Witte zinnen
verschijnen en verdwijnen op een witte wand.
De opgeroepen beelden blijven alleen in de
herinnering achter.

In 2009, the sentences were presented for the
first time as a video projection, making the
work immaterial. White sentences appear and
disappear on a white wall. The recalled
images only remain in our memory.

1998 t/m 2009 - Een kadaver aaien 160 zinnen

1998 t/m 2009 - Caressing a Cadaver 160 sentences

pag. 25: 2009 - Galerie Wit, Wageningen

pag. 25: 2009 - Galerie Wit, Wageningen
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een kadaver aaien
een pasgeboren lam in je armen dragen
je neus in de vacht van een ezel duwen
vechten met een hond
gevolgd worden door een geit
hondenvoer proeven
kattenvoer proeven
varkensvoer proeven
een foetus tegen een buikwand zien schoppen
een kuiken een made geven
een lam de fles geven
paardenadem ruiken
geitenadem ruiken
een dier jouw adem laten ruiken
een dier je kruin laten ruiken
een bok je pis laten proeven
aan de sik van een bok ruiken
op stro slapen
tussen schapen slapen
de spenen van een koe wassen
een koe met je handen melken
een paard met duim en wijsvinger melken
verse geitenmelk drinken
met je mond de neus van een pasgeboren lam uitzuigen
de aars van een ziek schaap wassen
een poot spalken
een kalf uit zijn moeder trekken
een schapenlam uit zijn moeder trekken
een geitenlam uit zijn moeder trekken
achter een jeukend ezelsoor krabben
een geit begraven
een geit aan de kadaverdienst meegeven
geitjes van zes weken verkopen
een stuk dode koe opeten
een stuk dode geit opeten
een stuk dood schaap opeten
een stuk dood paard opeten
een dode kip opeten
een schaap slaan
een geit slaan
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een paard trappen
een varken slaan met een stok
een geitenhoef bijsnijden
een paardenhoef bekappen
een ijzer nagelen onder een paardenhoef
een zieke geit doden
een gezonde geit doden
een geit verkopen
je paard verkopen
een stier kopen
een kippenei eten
de eierstok van een kip eten
het hart van een koe eten
de pens van een koe eten
ramsballen eten
ogen eten
de kop van een haan afhakken
een dood dier onderspitten in de mesthoop
met een paard bomen slepen
een kudde geiten hoeden
schapen verweiden
een schaap uit de sloot trekken
een paard zemelen geven
een koe een zoutblok geven
een geit een appel geven
een schaap hooi geven
's ochtends de kippen graan geven
de zwilwratten van een paard wegsnijden
kraamhokken timmeren
een nageboorte voeren aan een hond
een stal uitmesten
je hand in de vagina van een schaap steken
je arm in de vagina van een koe steken
een geitenvagina oprekken
een geit tussen de horens krabben
liggen slapen tegen de buik van een geit
liggen slapen in een hooiruif
een paard mennen
een paard borstelen
een paard afspuiten met een tuinslang

een lam op je vingers laten zuigen
een kansloos lam in een doos voor de kachel leggen
's avonds een ronde langs de dieren maken
een trap van een paard krijgen
een geit aan je oor laten sabbelen
je door geitenlammeren laten gebruiken als springplank
een koeienstaart met stront in je gezicht krijgen
paardenlippen op je hand voelen
gras zeisen voor je dieren
zakken graan kopen voor je dieren
schapen bijeen drijven
een schaap op haar kont zetten
een schaap scheren
een schaap van teken ontdoen
met een nijptang de hoeven van een schaap bijknippen
dieren bij hun naam noemen
herkend worden door een geit
herkend worden door een paard
begroet worden door een geit
begroet worden door een paard
door een paard gebeten worden
een paard beleren
uitgedaagd worden door een paard dat wil spelen
's avonds een kippenren afsluiten
een varken horen krijsen
een dood varken het haar afbranden
een varken de keel doorsteken
varkensbloed in een emmer opvangen
een afgesneden varkenskop op tafel zetten
met een tang de klauwen van een varkenspoot trekken
een dij van een varken in het zout zetten
een geslachte geit uitbenen
een geit tevreden zien herkauwen
een geit zien dromen
een geit bevrijden
een geit opsluiten
een stuk brood delen met een eend
eend eten
een zieke geit genezen
paardebloembladeren snijden voor een konijn

een konijn zien knabbelen
konijnen zien paren
een ring door de neus van een varken boren
de uier van een geit masseren
een schurftige geit insmeren
fietsen met een hooibaal achterop
zitten mijmeren in een stal
bij een paard onder een afdak zitten terwijl het regent
voor een houtkachel zitten met een kat op schoot
een etterende wond uitsnijden
het vet van de binnenkant van een huid afschrapen
's nachts naast je raam een paard horen grazen
een ezelhengst horen balken
een varken met stro een nest zien maken
een varken een hoekje als wc zien gebruiken
een varken een graankorrel uit de modder zien likken
een varken zien liggen zonnebaden
een kip en een haan zien paren
een geit en een bok zien paren
een zeug en een beer zien paren
een merrie en een hengst helpen met paren
een kip water zien drinken
een geit zien plassen
een paard zien poepen
een hengstige merrie met haar schaamlippen zien knipogen
een ziek schaap toedekken met een deken
een naam bedenken voor een pasgeboren veulen
troost zoeken bij een geit
een paard natekenen
een zieke geit verkopen alsof ze gezond was
bedorven kaas verkopen aan mormonen
een geit een intra-musculaire injectie geven
een geit een subcutale injectie geven
een geit een intra-venale injectie geven
een geit een ontwormingspil door de strot duwen
een klappertandende geit een schapenvacht ombinden
een dode geit op een kruiwagen wegrijden
een schapenspeen doorprikken met een breinaald
ratten vangen en verdrinken
pasgeboren katten verdrinken
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caressing a dead animal
carrying a newborn lamb
stick your nose into the fur of a donkey
fighting with a dog
being followed by a goat
taste dogfood
taste catfood
taste pigfeed
seeing a foetus kick against the inside of a belly
feeding a maggot to a chicken
bottle-feeding a lamb
smelling a horse’s breath
smelling a goat's breath
let an animal smell your breath
let an animal smell your crown
let a billy goat smell your piss
smelling the goaty of a billy goat
sleeping on straw
sleeping among sheep
washing the teats of a cow
milking a cow with your hands
milking a horse with your thumb and forefinger
drinking fresh goat’s milk
sucking out the nose of a newborn lamb
washing the arse of a sheep that’s ill
splint a leg
pulling a calf out of it’s mother
pulling a lamb out of it’s mother
pulling a kid out of it’s mother
scratching an itchy ear of a donkey
burying a goat
give a goat to the dead animal collection service
selling six week old kids
eating a piece of dead cow
eating a piece of dead goat
eating a piece of dead sheep
eating a piece of dead horse
eating a dead chicken
hitting a sheep
hitting a goat

28

kicking a horse
hitting a pig with a stick
trimming a goat’s hoof
trimming a horse's hoof
shoeing a horse
killing a sick goat
killing a healthy goat
selling an old goat
selling your horse
buying a bull
eating a chicken’s egg
eating a chicken’s ovaries
eating a cow’s heart
eating a cow’s stomach
eating the balls of a ram
eating eyes
behead a rooster
digging a dead animal into a manure heap
hauling trees with a horse
herding goats
taking sheep from one field to another
pulling a sheep out of a ditch
give a horse bran
give a cow a cow’s lick
give a goat an apple
give a sheep hay
feeding the chickens grain in the morning
trimming the chestnuts of a horse
constructing maternity wards for animals
feeding a dog an afterbirth
mucking out the stables
stick your hand into a sheep’s vagina
stick your arm into a cow’s vagina
stretching a goat’s vagina
scratching a goat between it’s horns
sleeping against the belly of a goat
sleeping in a manger
drive a horse
brushing a horse
washing a horse with a hose

letting a lamb suck on your fingers
putting a nearly dead lamb in a box and placing it near a stove
making your rounds through the stables in the evening
be kicked by a horse
letting a goat suck your ear
letting kids use you like a trampoline
have a cow’s tale covered with shit slap your face
feeling a horse’s lips on your hand
scything grass for your animals
buying bags of grain for your animals
rounding up sheep
putting a sheep on her bottom
shearing sheep
removing ticks from a sheep
cutting the hoofs of a sheep with pliers
calling animals by their name
being recognised by a goat
being recognised by a horse
being greeted by a goat
being greeted by a horse
be bitten by a horse
training a horse
being challenged by a horse that wants to play
closing the henhouse at night
hear pig scream
burning off the hairs of a dead pig
cut a pig’s throat
catching pig’s blood in a bucket
put a cut off pig’s head on the table
pulling the claws out of a pig’s hoof with pliers
salting a pig’s thigh
boning out a slaughtered goat
seeing a goat ruminate contently
seeing a goat dream
free a goat
lock up a goat
sharing bread with a duck
eating duck
healing a sick goat
collecting dandelion leaves for a rabbit

seeing a rabbit nibble
seeing rabbit’s mate
put a ring through a pig’s nos
massaging the udder of a goat
putting ointment on a scrabby goat
cycling with a hay bail on the back of your bike
daydreaming in a stable
sitting under a shelter with a horse while it rains
sitting in front of a woodstove with a cat on your lap
clearing out a wound full of puss
scraping off the fat of the inside of a hide
hearing a horse graze next to your window at night
hearing a male donkey bray
seeing a pig make a nest with straw
seeing a pig using a corner as a toilet
seeing a pig licking a piece of grain out of the mudd
seeing a pig sunbathe
seeing a hen and a rooster mate
seeing a billy goat and a nanny goat mate
seeing a sow and a boar mate
helping a stallion and a mare mate
seeing a chicken drink
seeing a goat piss
seeing a horse shit
seeing a mare on heat wink with her labia
covering a sick sheep with a blanket
thinking up a name for a new born foal
seeking comfort near a goat
drawing a horse
selling a sick goat as if it was healthy
selling rotten cheese to mormons
give a goat an intramuscular injection
give a goat an subcutanous injection
give a goat an intravenous injection
push a deworming pill through a goat’s throat
covering a shivering goat with a sheepskin
carrying away a dead goat on a wheelbarrow
puncturing a sheep’s teat with a knitting needle
catching rats and drowning them
drowning kittens
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De spinnen van de Tegenaria-familie leven in
kelders, in schuren en op hooizolders. Ieder
web, dat eruit ziet als een soort trampoline
met aan één kant een kokertje, is een klein
universum waarin wordt gepaard, uit het ei
gekropen, verveld, gewacht, gedood, gegeten
en gestorven. De huidskeletten waarvan de
spin zich in de loop van de tijd ontdoet blijven erin achter, net als de leeggezogen lijken
van zijn prooidieren.

The spiders of the Tegenaria family live in
basements, barns and hay lofts. Every web,
which resembles a trampoline with a tube on
one side, is a small universe in which is
mated, crawled out of the egg, molted,
waited, killed, being eaten and died. The
exoskeletons that the spider discards in the
course of time remain behind, just like the
empty-sucked corpses of its prey.

Dag na dag zijn laagjes kleverig web over
elkaar gerold. De bollen werden steeds iets
groter, tot ze samenballingen waren van
duizenden webben waarin duizenden levens
waren geleefd en tienduizenden geëindigd.

Day after day, layers of sticky web were
rolled one over the other. The balls grew
bigger and bigger, until they were
compilations of thousands of webs in which
thousands of lives have been lived and tens of
thousands have ended.

boven: 1997 - Art Amsterdam, Galerie Maria
Chailloux

top: 1997 - Art Amsterdam, Galerie Maria
Chailloux

pag. 31 t/m 33: 1996/1997 - Nieuwersluis en
Taconnay (Fr.) - spinnenwebben, huidskeletten van spinnen en prooi, stalstof.
Doorsnede 7 tot 18 cm.

pag. 31 t / m 33: 1996/1997 - Nieuwersluis
and Taconnay (Fr.) - cobwebs, exoskeletons
of spiders and prey, stable dust.
Diameter 7 to 18 cm.
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Vrijstaand object van U-profielijzer. Op de
vloer eromheen een lage omheining van
glazen platen. Daarna werden meer dan
honderd Tegenaria gevangen en uitgezet op
het metaal. Eerst gebeurde er niet veel, maar
nadat uit maden vliegen waren gekweekt
konden de spinnen gevoerd gaan worden. Dat
stimuleerde ze om hard aan het werk te gaan.
De verhouding tussen de spinnen en de
kunstenaar was ook veranderd. Ineens waren
de spinnen huisdieren geworden, of vee. Ze
werden verzorgd, en moesten zelfs uitgemest
worden (het met een pincet verwijderen van
uitgezogen vliegenlijken). Andere dieren produceren melk of eieren, dit vee produceerde
webben.

Object of U-profile steel. On the floor
around it a low fence of glass plates.
After that more than hundred Tegenaria
were caught and plotted on the metal. At
first there was not much happening, but
after maggots had turned into flies, the
spiders could be fed. That stimulated
them to work hard. The relationship
between the spiders and the artist had
also changed. Suddenly the spiders had
become pets, or cattle. They were cared
for, and even had to be mucked out
(removing with a pair of tweezers the
dead flies that had been sucked out).
Other animals produce milk or eggs, this
cattle produced webs.

1996/1998 - U-profielijzer, glas, spinnen,
spinnenwebben, vliegen, 300 x 200 x 25 cm.

1996/1998 - U-profile steel, glass, spiders,
cobwebs, flies, 300 x 200 x 25 cm.

pag. 35: de kunstenaar aan het werk
pag. 36 en 37: details

pag. 35: the artist at work
pag. 36 and 37: details
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Acht in elkaar gestoken tijdklokken. Elke
tijdklok zet de volgende per 24 uur draaitijd
een uur in beweging. Er ontstaat een vertraging met het getal 24. De eerste tijdklok
draait de hele dag. Tijdklok twee draait elke
dag een uur. Tijdklok drie draait elke 24 dagen
een uur. Tijdklok vier draait elke 576 dagen
een uur. (...) Nummer acht zet op het eind van
12.557.074 jaar één uur een videoband in
werking waarop wordt getoond hoe men
hoefijzers smeedt en daarmee een paard
beslaat.

Eight timers put together. Each timer sets
the next one every 24 hours running for one
hour. There is a delay with a factor 24. The
first clock runs all day. Timer two runs an
hour every day. Timer three runs an hour
every 24 days. Timer four runs every 576
days an hour. (...) At the end of 12.557.074
years, number eight sets in motion a
videotape for one hour showing how to
forge horseshoes and shoe a horse.

1998 - Het smeden van hoefijzers en het
beslaan van paarden - Acht tijdklokken,
videoplayer, tv, snoeren, instructievideo.

1998 - Forging horseshoes and shoeing
horses - Eight timers, videoplayer, TV,
audio and video cables, instructional video.
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Op de vloer, in een cirkel van licht, vechten
een menselijk wezen en een kever een eindeloze strijd op leven en dood.

On the floor, in a circle of light, a human
being and a beetle in an endless life-or-death
battle.

1998 - Het gevecht - video-installatie, loop: 30
min., doorsnede projectie: 30 tot 100 cm.

1998 - The Struggle - video installation, loop:
30 min., projection diameter: 30 to 100 cm.

boven: 1999 - CRUCE, Madrid
rechts: 1998 - Galerie Maria Chailloux, Amsterdam

top: 1999 - CRUCE, Madrid
right: 1998 - Galerie Maria Chailloux, Amsterdam
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Een meisje geniet onbezorgd van de zon in
haar bootje dat rondvaart op een zee van maden.

A girl enjoys the sun and sails carefree in her
boat on a sea of maggots.

1998 - Het Madenmeisje - installatie, hout,
aluminium, koeling, karton, acrylverf en
maden, 70 x 70 x 90 cm.

1998 - The Maggot Girl - installation, wood,
aluminium, cooing system, cardboard,
acrylic paint and maggots, 70 x 70 x 90 cm.
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Een mensje is gemaakt van vijf aan elkaar
geplakte maden en een kartonnen hoofdje. Hij
kroelt en maakt babygeluiden. Zijn schepper,
op wiens hand hij ligt, kan hem met één
beweging weer vernietigen.

A human being is made of five glued up
maggots and a cardboard head. He cuddles
and makes baby sounds. His creator, on
whose hand he lies, can destroy him with one
movement.

1999 - Man - single-screen video, 4'.30''

1999 - Man - single screen video, 4'.30''
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1999 - Vrouw met zwaan C-print, 30 x 70 cm.
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1999 - Woman With Swan C-print, 30 x 70 cm.
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Eén korte video per week in het jaar 2000.
Een experiment om de creativiteit te prikkelen en de mogelijkheden van het medium
video te verkennen.

One short video each week during the year
2000. An experiment to stimulate creativity
and explore the possibilities of the medium of
video.

2000 - 52 WEEKS - 52 shorts, totale lengte
plm. 1.57'.00''

2000 - 52 WEEKS - 52 shorts, total length
plm. 1.57'.00''

pag. 49: 2000 week 3, 2000 week 7
pag. 50: 2000 week 8, 2000 week 12
pag. 51: 2000 week 18, 2000 week 30

pag. 49: 2000 week 3, 2000 week 7
pag. 50: 2000 week 8, 2000 week 12
pag. 51: 2000 week 18, 2000 week 30
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2000 week 2 - 2'.36''
An adult man plays that a dead mouse is caught in a
mousetrap. He then transports the animal with toy
cars to a landfill.

2000 week 2 - 2'.36''
Een volwassen man speelt dat een dode muis in een
muizenval loopt. Daarna transporteert hij het diertje
met speelgoedauto's naar een stortplaats.

2000 week 7 - 4'.20''
Men arrive on a dirt road with a horse and cart.
They transport bales of cotton caps. Behind them
arrives a man with a bale on his neck. He drops it.
One of the other men goes back to help him. Then
the road is abandoned again.

2000 week 7 - 4'.20''
Over een zandpad komen mannen aanlopen met een
paard en wagen. Ze vervoeren balen katoen-hulzen.
Erachter loopt een man met een baal op zijn nek. Hij
laat hem vallen. Een van de andere mannen gaat
terug om hem te helpen. Daarna is het zandpad weer
verlaten.
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2000 week 9 - 6'.45''
Een oude vrouw schraapt vet van een schapenhuid
en wrijft er daarna met haar blote handen zout over.

2000 week 9 - 6'.45''
An old woman scraps fat from a sheep skin and then
rubs it with salt with her bare hands.

2000 week 12 - 5'.16''
Een hond ligt te slapen in een straat. Ondanks de
rakelings passerende voetgangers, fietsers en
brommers blijft hij stoïcijns liggen.

2000 week 12 - 5'.16''
A dog is sleeping in a street. Despite narrowly
passing pedestrians, cyclists and mopeds he
remains stoic.
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2000 week 18 - 3'.07''
Fairy tale about five fingers that pretend being
mice, and five traps where they are caught in.

2000 week 18 - 3'.07''
Sprookje over vijf vingers die spelen dat ze muis zijn
en vijf muizenvallen waar ze inlopen.

2000 week 30 - 3'.03''
"The Lonely Man Who Plays That He Is Two." On
two forefingers a head has been drawn. Together
they play in a sea of cardboard waves with a beach
ball.

2000 week 30 - 3'.03''
'De eenzame man die speelt dat hij twee is.' Op twee
wijsvingers is een kop getekend. Samen spelen ze in
een zee van kartonnen golven met een strandbal.
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2001/2002 - We are Poetry - 21 shorts, totale
lengte 1.16'.00''

2001/2002 - We are Poetry - 21 shorts, total
length 1.16'.00''

pag. 53: De aantrekkingskracht op de man
van het beheersen van het nutteloze, De fles
pag. 54: Het bezoek, De muskusrat
pag. 55: Het jurkje, Vanzelfsprekendheid
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The Attraction to Men to Control the Useless - 1'.07 ''
Four glasses stand in a row. We see the last minute
of two and a half days in which the artist has tried
to bounce a ping-pong ball from the first in the
second in the third in the fourth glass.

De aantrekkingskracht op de man van het
beheersen van het nutteloze - 1'.07''
Vier glazen staan op een rij. We zien de laatste
minuut van tweeëneenhalve dag waarin de
kunstenaar heeft geprobeerd een pingpongbal te
laten stuiteren van het eerste in het tweede in het
derde in het vierde glas.

The Bottle - 2'.29 ''
A battered bottle comes rolling into the picture,
driven by the wind. The plastic tickles and rattles
over the asphalt. Car wheels rush past, but the
bottle manages to continue on its way. Eventually
he disappears from view, while his sound remains
heard for a while.

De fles - 2'.29''
Een gehavende fles komt het beeld inrollen,
voortgedreven door de wind. Het plastic tikkelt en
ratelt over het asfalt. Autowielen razen voorbij, maar
de fles slaagt erin zijn weg te vervolgen. Uiteindelijk
verdwijnt hij uit beeld, terwijl zijn geluid nog een
poosje te horen blijft.
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Het bezoek - 1'.49''
'Opa,' zegt een stem. 'Ik ben het, Jaap, uw kleinzoon.' We zien dat de oude zijn hoofd omdraait,
maar hij staart ons uitdrukkingsloos aan. Herkent
hij zijn eigen kleinzoon niet meer? Of horen we een
kleinzoon die probeert in een albino gorilla zijn
grootvader tot leven te wekken?

The Visit - 1'.49 ''
"Grandpa," says a voice. "It is me, Jaap, your
grandson." We see that the old one turns his head,
but he stares at us blankly. Does he no longer
recognize his own grandson? Or do we hear a
grandson trying to bring his grandfather to life in
an albino gorilla?

De muskusrat of: Een schrijfster doet research 6'.30''
'Waarom kan ik dit niet, dit is geen aanstellerij.' Een
vrouw gilt, lacht en huilt. Uiteindelijk slacht ze de
dode muskusrat. Terwijl we merken dat het haar
steeds makkelijker afgaat, horen we een herhaling
van haar paniek van het begin.

The Muskrat or: A Writer Does Research 6'.30 ''
"Why can I not do this, I'm not faking." A woman
screams, laughs and cries. In the end she slaughters
the dead muskrat. While we notice that it is getting
easier and easier, we hear a repetition of her panic
from the beginning.
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The Dress - 3'.10 ''
Three mealworms write a poem:
You walk in a dress / really just a dress / because
you're washing / and while traveling you carry few
clothes / you lean against me / I lift up the hem /
and caress your buttocks / beautiful buttocks /
because behind you / I see them in the mirror.

Het jurkje - 3'.10''
Drie meelwormen schrijven een gedicht:
Je loopt in een jurkje / echt alleen een jurkje / want
je bent aan het wassen / en op reis heb je maar
weinig kleren / je komt tegen me aanstaan / ik til de
zoom op / en aai je billen / mooie billen / want
achter je / zie ik ze in de spiegel.

Obviousness - 9'.00 ''
In the Indian desert of Kachchh, among acacia
bushes, there is a large herd of lowing, burping and
gurgling dromedaries. Two herdsmen dressed in
rags move with the same calm as their animals.

Vanzelfsprekendheid - 9'.00''
In de Indiase woestijn van Kachchh bevindt zich
tussen acaciastruiken een grote kudde loeiende,
boerende en borrelende geluiden makende dromedarissen. Twee herders met gescheurde lappen aan
hun lijf bewegen zich met dezelfde rustgevende
loomheid als hun dieren.
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Screening Europe Tour
Oktober 2003 tot oktober 2004

Screening Europe Tour
October 2003 to October 2004

Een reis van een jaar door Europa. Onderweg
gaf de kunstenaar zesentwintig voorstellingen
met een selectie van zijn videowerk. Hij had
alle apparatuur bij zich. De voorstelling kon
binnen plaatsvinden, maar net zo goed buiten.
Na afloop was er de mogelijkheid voor
discussie. Lichtvoetige, meditatieve video’s
wisselden de meer extreme af. Sommige
stonden op zichzelf, andere waren fragmenten
uit installaties of van loops. Naar aanleiding
van de reacties werden onderweg enkele
wijzigingen in de selectie aangebracht, tot er
een balans was ontstaan tussen inhoud en
lengte. Screening Europe was voor de
kunstenaar ook een manier om Europa door
te lichten en de overeenkomsten te zien tussen
de inwoners van de betreffende landen, maar
ook de culturele verschillen.

A journey of a year through Europe. Along
the way, the artist gave twenty-six
performances with a selection of his video
work. He had all the equipment with him. The
performance could take place indoors, but
just as well outside. Afterwards there was a
possibility for discussion. Light-footed,
meditative videos alternated the more
extreme. Some stood alone, others were
excerpts from installations or from loops.
Following the reactions some changes were
made in the selection along the way, until a
balance had been created between content
and length. Screening Europe was also a way
for the artist to screen Europe and see the
similarities between the inhabitants of the
countries concerned, but the cultural
differences as well.
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1 - Eindhoven - De Fabriek
2 - Kessel-Lo - Huize Kamiel Vanhole
3 - Paris - E.N.S.C.I. / Les Ateliers
4 - Paris - Atelier Eizo Sakata
5 - Taconnay - Ferme le Mazot
6 - Barcelona - CAC Can Felipa - Off-LOOP
7 - Barcelona - Ego Galerie - Off-LOOP
8 - Valencia - Facultad de Bellas Artes
9 - Lisbon - Galeria Zé dos Bois
10 - Madrid - The Art Palace
11 - Saignon en Luberon - Chambre avec Vue
12 - Milan - Galleria Maria Cilena
13 - Alberobello - Museo del Territorio
14 - Skopje - City Museum
15 - Sofia - Inst. of Contemporary Art / ATA
16 - Sofia - Hambara / The Granary
17 - Belgrade - Cent. for Cult. Decontamination
18 - Chisinau - AoRTa Gallery
19 - Chisinau - AoRTa Gallery
20 - Berlin - Otto Nagel Galerie
21 - Riga - NOASS - Videofest. Udensgabali
22 - Tallinn - Linnagalerii
23 - Helsinki - Galleria Jangva
24 - Stockholm - Fotograf. Hus Skeppsholmen
25 - Copenhagen - N55 - Fremtidens Kontor
26 - Amsterdam - De Culturele Ambassade

Onder de titel The Power of Imperfection
reisde een solo-tentoonstelling door Europa.
De tentoonstelling was opgebouwd uit videoinstallaties, enkele single-screen video's en de
papieren versie van een kadaver aaien.

Entitled The Power of Imperfection a solo
exhibition traveled through Europe. The
exhibition was made up of video installations,
a few single-screen videos and the paper
version of Caressing a Cadaver.

2005
- Otto Nagel Galerie, Berlijn, Duitsland

2005
- Otto Nagel Gallery, Berlin, Germany

2006
- NOASS, Riga, Letland
- Linnagalerii, Tallinn, Estland
- Museum of Contemporary Art,
Skopje, Macedonië
- Sofia City Art Gallery (Museum SGHG),
Sofia, Bulgarije

2006
- NOASS, Riga, Latvia
- Linnagalerii, Tallinn, Estonia
- Museum of Contemporary Art,
Skopje, Macedonia
- Sofia City Art Gallery (SGHG Museum),
Sofia, Bulgaria
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2006 - Sofia City Art Gallery (Museum SGHG) - Sofia, Bulgarije
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We and We
2003, single-screen video, loop: 1'.57''

We and We
2003, single-screen video, loop: 1'.57 ''

Een school vissen komt het beeld binnen. De
vissen bestaan uit zwemmende linkerhanden.
Plotseling duikt een rechterhand het water in
en grijpt een willekeurige vis. Keer op keer
gebeurt dit, maar de rest van de school zwemt
stoïcijns verder.

A schoal of fish enters the picture. The fish
consist of swimming left hands. Suddenly a
right hand dives into the water and grabs
at random a fish. Time and again this
happens, but the rest of the schoal continues
stoically.
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The Power of Imperfection
2004, single-screen video, loop: 1'.32''

The Power of Imperfection
2004, single-screen video, loop: 1'.32 ''

Een vlucht vogels komt het beeld binnen. Het
zijn vogels met maar één vleugel. Ze worden
gesymboliseerd door rechterhanden. Ondanks
hun handicap vliegen ze gracieus over een
Spaans berglandschap. De kracht van het
onvolmaakte.

A flock of birds enters the picture. They are
birds with only one wing. They are
symbolized by right hands. Despite their
handicap, they fly gracefully over a Spanish
mountain landscape. The power of the
imperfect.
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I Want to be Brave
2005, single-screen video, loop: 4'.08''

I Want to be Brave
2005, single-screen video, loop: 4'.08 ''

Een slak klimt tegen een boom op. Hij wordt
gevormd door twee handen: één voor het
lichaam en één voor het slakkenhuis. Wanneer het dier boven uit beeld verdwenen is,
zien we hem naar beneden valllen en we horen
hem met een plof op de grond terechtkomen.
Even later klimt hij weer naarboven.

A snail climbs up against a tree. He is
formed by two hands: one for the body
and one for the cochlea. When the animal
has disappeared from the picture, we see
it fall down and hear it hit the ground
with a thud. A little later he climbs up
again.
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Merry-go-round
2005, video-installatie met meerdere projecties, loop: 1'.36''

Merry-go-round
2005, video installation
projections, loop: 1'.36 ''

Handen en armen hangen als dode ganzen in
een strop. Ze lijken deel te zijn van een
draaimolen die licht piepend en krijsend
ronddraait.

Hands and arms hang like dead geese in a
noose. They seem to be part of a merry-goround that is slowly spinning around making
squeaking noises.
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multiple

67

2005 - The Burden - video-installatie, twee
projecties, loop: 0'.58''
The Burden is een installatie met twee videobeamers. Een van de beamers projecteert
hoog op de muur een open raam waarachter
de kunstenaar staat. Hij tilt een steen van de
vensterbank, heft die boven zijn hoofd en laat
hem naar beneden vallen. Op dat moment
neemt de tweede beamer het over. In een
cirkel van licht slaat de steen tegen de grond.
Terwijl de steen heen en weer wiebelt, blijkt
het hoofd van de kunstenaar erin opgesloten
te zijn. Langzaam lost de steen/het hoofd in
de vloer op.

2005 - The Burden - video installation, two
projections, loop: 0'.58 ''
The Burden is an installation with two video
projectors. One of the projectors projects high
on the wall an open window behind which the
artist stands. He lifts a stone from the
windowsill, raises it above his head and
drops it. At that moment the second projector
takes over. The stone hits the ground in a
circle of light. As the stone wobbles back and
forth, the head of the artist appears to be
locked up in it. Slowly the stone / the head
dissolves in the floor.

Spliid versus Spliid

Spliid versus Spliid

Spliid versus Spliid was een strijd tussen twee kunstenaars:
Jaap de Ruig en zijn grootvader van vaderskant, de Deense
tekenaar Hakon Spliid.

Spliid versus Spliid was a battle between two artists: Jaap
de Ruig and his paternal grandfather, the Danish
illustrator and painter Hakon Spliid.

Tekeningen van Hakon Spliid die verloren waren gegaan,
werden door zijn kleinzoon heruitgevoerd en passend ingelijst.
Ze hingen in de voorruimte van galerie RAM. In de andere
ruimtes waren video-installaties van De Ruig te zien waarin hij
afrekende met zijn Deense afkomst. Pas op vierendertigjarige
leeftijd had hij ontdekt dat zijn achternaam officieel geen De
Ruig, maar Spliid (tweespalt) zou moeten zijn.

Drawings of Hakon Spliid, which had been lost, were
redone by his grandson and appropiately framed. They
were exhibited in the front space of Art Gallery RAM. In
the video installations that De Ruig showed in the other
rooms, he dealt with his Danish origin. Only at the age of
thirty-four he had discovered that his surname officially
should not be De Ruig, but Spliid (split).

pag. 71 en 73 t/m 75: The Army of split Souls - 2007, zeven
levensgrote video-installaties. Onderdeel van het project Spliid
versus Spliid

pag. 71 and 73 to 75: The Army of Split Souls - 2007, seven
life-size video installations. Part of the Spliid versus Spliid
project

boven: 2007, RAM, Rotterdam (enkele van 66 tekeningen)
pag. 72: 2007, RAM, Rotterdam

top: 2007, RAM, Rotterdam (some of 66 drawings)
pag. 72: 2007, RAM, Rotterdam
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Split
2007, video installation, loop: 0.'50 ''

Split
2007, video installatie, loop: 0.'50''

In the video installation Split, the artist lifts his
own body off the ground, drops it and then lies
down himself. In the meantime, the fallen
artist gets up, steps over his alter ego, picks it
up and drops it too. This repeats itself
endlessly. Two sides of a personality challenge
each other.

In de video-installatie Split tilt de kunstenaar zijn
eigen lichaam van de grond, laat het vallen en gaat
dan zelf liggen. De gevallen kunstenaar staat ondertussen op, stapt over zijn alter ego, pakt dat op en
laat ook hem vallen. Dit herhaalt zich eindeloos.
Twee kanten van een persoonlijkheid dagen elkaar
uit.

71

The Drawing Table
2007, video installation, loop: 9'.15 ''

The Drawing Table
2007, video-installatie, loop: 9'.15''

Five identical men are standing behind a table. At
random moments they hit their head on the
tabletop.

Vijf identieke mannen staan achter een tafel. Op
willekeurige momenten slaan ze met hun hoofd op
het tafelblad.

Observing the Dead
2007, ceiling video installation, loop: 25'.47 ''

Observing the Dead
2007, plafond video-installatie, loop:25'.47''

Above us in the air we see men flying. Are they the
dead who observe us, or are we the potentially
dead and do the 'birds' see us as possible prey?

Boven ons in de lucht zien we mannen vliegen. Zijn
het de doden die ons observeren, of zijn wij de
potentiële doden en zien de 'vogels' ons als mogelijke prooi?
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Sometimes the Gravity of the Moon prevails
2007, video-installatie, loop: 5'.55''

Sometimes the Gravity of the Moon prevails
2007, video installation, loop: 5'.55 ''

Zeven mannen hangen aan de maan, zoals mannen
alleen 's nachts aan de maan kunnen hangen. De
maan is plat. Natuurlijk is de maan plat. 's Nachts
lijkt alles eenvoudiger.

Seven men hang from the moon, as only men can
hang from the moon at night. The moon is flat. Of
course the moon is flat. At night everything seems
simpler.

Father's Birthday Present
2007, video-installatie, loop: 3'.01''

Father's Birthday Present
2007, video installation, loop: 3'.01 ''

Drie indianen roosteren de kunstenaar aan een spit.
Ze zijn slechts speelgoed en maar acht centimeter
hoog. Toen de kunstenaar nog een kind was werden
ze hem vanuit Denemarken toegestuurd door zijn
vader.

Three Indians roast the artist on a spit. They are just
toys and only eight centimeters high. When the
artist was a child, they were sent to him from
Denmark by his father.
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Two Lovers protecting
2006, single-screen video, loop: 5'.45 ''

Two Lovers protecting
2006, single-screen video, loop: 5'.45''

A man is lying on a bed. Swallows enter the room.
Above the head of the sleeper, two small birds fly in
slow motion. They are protecting him.

Een man ligt op een bed. Zwaluwen vliegen de
kamer binnen. Boven het hoofd van de slaper staan
twee kleine vogels vertraagd te klapwieken. Ze beschermen hem.

Munching away at Something
2007, video installation, loop: 5'.15 ''

Munching away at Something
2007, video-installatie, loop: 5'.15''

Five creatures resemble
wagging they are eating.

pigs.

Grunting

and

Vijf wezens lijken op varkens. Knorrend en kwispelend zijn ze aan het eten.
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The Source - One Day in a Roma Settlement in Romania
2009, documentaire, 40 min.

The Source - One Day in a Roma Settlement in Romania
2009, documentary, 40 min.

Hetea is een afgelegen gehucht van Roma in Centraal Roemenië.
Zo'n 350 mensen wonen in hutten en huisjes op een plek
verscholen in de heuvels. In The Source beleven we een
willekeurige dag in Hetea. De film begint met lange shots van
het aanbreken van een nieuwe ochtend. Een pastoraal leven
komt op gang, met koeien en paarden, water halen bij de bron,
het bouwen van een nieuw houten huis, de was doen, etc. 's
Middags slaat opeens de vlam in de pan. Er wordt geschreeuwd
en gedreigd. Langzaam komt de pastorale sfeer terug, maar
terwijl de zon ondergaat zijn de naweeën van de ruzie nog steeds
te horen.

Hetea is an isolated settlement of Roma in Central
Romania. Hidden deep in the hills, around 350 people live
in handmade huts. In The Source we experience a day in
Hetea. The film starts with long, static shots of the
beginning of a new morning. A pastoral way of life takes
off: guiding cows and horses, getting water, building a
new wooden house, doing the washing etc. In the
afternoon suddenly the fat is in the fire. People scream
and threaten each other. Little by little the serene
atmosphere returns, but while the sun is going down the
aftereffects of the quarrel are still audible.

Hetea is ooit ontstaan vanwege de bron die er is. De titel van
deze film heeft ook een ruimere betekenis: we observeren een
manier van leven die de essentie van het menselijk bestaan is.
Daarom is bewust gekozen voor het weglaten van een ondertiteling. De weinige woorden die worden gezegd hebben een
vergelijkbare dimensie als het fluiten van de vogels, het blaffen
van een hond of het hinniken van een paard. Een ondertiteling
zou afleiden van het universele karakter van de beelden.

Hetea once developed because of the source. But the title
of this film also has a broader meaning: we observe a
way of life which is the essence of human existence. That's
why there are no subtitles. The sentences which are said
have a dimension which can be compared with the
singing of the birds, the barking of the dogs or the
whinnying of a horse. Subtitles would detract from the
universality of the images.
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The Source - One Day in a Roma Settlement in Romania (videostills)
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Lummi Cemetery
2009, single-screen video, 11'.20''

Lummi Cemetery
2009, single-screen video, 11'.20 ''

In het noordwesten van de Verenigde Staten
leven de Lummi, een stam van Native Americans. Op de graven van hun doden hangen
bewegende en tinkelende voorwerpen.

The Lummi, a tribe of Native Americans, live
in the northwest of the United States. On the
graves of their deceased are moving and
tinkling objects.
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Lummi Cemetery
2009, C-prints, elk: 40 x 50 cm.
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Wisdom and Hell - 2010
vijfdaagse performance en video 11'.20''
Art Amsterdam, No Holds Barred, Galerie Maria Chailloux

Wisdom and Hell - 2010
five-day performance and video 11'.20 ''
Art Amsterdam, No Holds Barred, Gallery Maria Chailloux

Bij Jeroen Bosch staat de trechter symbool voor zowel wijsheid
als bedrog. Dante schetst de hel als een enorme trechter met
negen cirkelgangen.

For Jeroen Bosch, the funnel symbolizes both wisdom and
deceit. Dante sketches hell as a huge funnel with nine circular
corridors.

Een ruimte in de sectie No Holds Barred van Art Amsterdam
2010 was ingericht als werkplaats. In een cirkel van licht
maakte David, een jonge Roemeense zigeuner, trechters van
blik. Een videoprojectie op de achterwand liet zien hoe hij en
zijn familie thuis werken. David overleeft door met zijn
trechters langs de Roemeense wegen te venten.

A room in the No Holds Barred section of Art Amsterdam 2010
was set up as a workshop. In a circle of light, David, a young
Romanian gypsy, made tin funnels. A video projection on the
back wall showed how he and his family live at home. David
survives by peddling with his funnels along the Romanian
roads.

Wisdom and Hell stelt vragen over gebruiksvoorwerpen versus
design, armoede van Roemeense Roma versus West-Europese
rijkdom, de symboliek van de trechter en de schoonheid van
vakmanschap.

Wisdom and Hell asks questions about utensils versus design,
poverty of Romanian Roma versus Western European wealth,
and the symbolism of the funnel and the beauty of
craftsmanship.
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Wisdom and Hell
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001 - Head Sharing
2013, loop: 1'.00''

004 - The Fight
2013, loop: 1'.40''

018 - Man (2)
2013, loop: 2'.25''
About a Bizarre Phenomenon Called Life, 2013
Vijfentwintig korte video's / Twenty-five shorts
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020 - Romanian Landscape
2013: 3'.17''

021 - To Kick Your Own Ass
2013: 1'.44''

022 - Sweet Tulip Tears
2013: 0'.55''
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Het gevangenisdorp - Veenhuizen in de twintigste eeuw
Documentaire, 2014, 48 minuten,
Regie, camera, muziek, montage: Jaap de Ruig
Producent: Stichting Beeldlijn, Groningen

The Prison Village - Veenhuizen in the Twentieth Century
Documentary, 2014, 48 minutes,
Director, camera, music, editing: Jaap de Ruig
Producer: Stichting Beeldlijn, Groningen

Schrijfster Mariët Meester groeide op in het Drentse Veenhuizen, waar drie
grote gestichten stonden. Aan het begin van de twintigste eeuw zaten er
dakloze mannen die 'verbeterd' moesten worden, de zogenaamde
'verpleegden'. Vanaf de Tweede Wereldoorlog werden er vooral gedetineerden
opgesloten. Na de oorlog kwamen er ook oorlogsdelinquenten, waaronder de
latere Drie van Breda. De documentaire 'Het gevangenisdorp' is een
onderzoek naar een opmerkelijke enclave in Nederland. Inwoners en oudinwoners vertelden de schrijfster over werken en leven in deze gesloten
gemeenschap, die werd omgeven door honderden bordjes 'Verboden toegang'.

Writer Mariët Meester grew up in Veenhuizen in the province of Drenthe, where
three large institutions stood. At the beginning of the twentieth century there
were homeless men housed who had to be 'improved', the so-called 'patients'.
From the beginning of the Second World War onwards, mainly detainees were
locked up. After the war, there were also war criminals, including the later 'Drie
van Breda'. The documentary The Prison Village is an investigation into a
remarkable enclave in the Netherlands. Residents and former residents told the
writer about working and living in this closed community, which was
surrounded by hundreds of signs 'No Access'.
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What David Sees, 2011 t/m 2015
Plm. 6000 foto's, documentaire 40 min., fotoboek met tekst van
Mariët Meester, vormgeving Philip Elchers.

What David Sees, 2011 to 2015
Plm. 6000 photos, documentary 40 min., Photo book with text
by Mariët Meester, design Philip Elchers.

What David Sees is een vervolg op Wisdom and Hell, het
project van Jaap de Ruig waarmee galerie Maria Chailloux was
vertegenwoordigd op Art Amsterdam 2010. Trechtermaker
David, die tijdens Art Amsterdam zeer geïnteresseerd was in de
foto's die daar werden tentoongesteld, vroeg aan Jaap of hij een
kleine digitale camera kon lenen. Toen hij terug was in
Roemenië, begon hij vanuit een internetcafé foto's te sturen van
alles wat hij zag, zowel op het familie-erf als tijdens het venten
met zijn trechters.

What David Sees is a sequel to Wisdom and Hell, the project
by Jaap de Ruig with which gallery Maria Chailloux was
represented at Art Amsterdam 2010. Funnel maker David,
who during Art Amsterdam was very interested in the
photographs that were exhibited there, asked Jaap if he could
borrow a small digital camera. When he was back in
Romania, he started sending photos of everything he saw,
both in the family yard as well as while peddling with his
funnels.

What David Sees heeft een sociale, historische en esthetische
dimensie. Het is belangrijk voor de Roemeense Roma om zelf
hun bestaan vast te leggen. Foto's zijn een hulpmiddel voor
historisch besef, en historisch besef is een basis voor een gevoel
van eigenwaarde. Dat wat David in deze vier jaar heeft
vastgelegd, ziet er over twintig jaar misschien heel anders uit.

What David Sees has a social, historical and aesthetic
dimension. It is important for the Romanian Roma to capture
their own existence. Photos are a tool for historical
awareness, and historical awareness is a basis for selfesteem. The situation David has recorded in these four years
may look very different in twenty years.

Pagina's 91 t/m 93: een selectie van Davids foto's.

Pages 91 to 93: a selection of David's photographs.
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Life After A Bicycle Accident
Two screen video installation, 2017, 31 min.

Life After A Bicycle Accident
Two screen video installation, 2017, 31 min.

Handen bespelen een piano. De hoofdpersoon komt in beeld. Hij
zegt: 'Er is het verhaal dat je niet wilt dat het gebeurd is.' Terwijl
zijn stem verder uitlegt wat er met hem is gebeurd, zien we twee
afbeeldingen naast elkaar. De man wordt wakker op een matras
op de vloer (gefilmd in night shot), hij klimt in een rolstoel, wast
zijn lange blonde haar. Ondertussen is hij ook te zien in het
complementaire beeld. Hij vertelt over Lucie, een Franstalig
Canadees meisje met wie hij kort voor het ongeluk was
getrouwd. Ze hadden de nacht vóór zijn val doorgebracht in een
verlaten boomgaard, waar ze had gezegd dat dit de beste tijd van
haar leven was. Hij praat vervolgens over de scheiding daarna.
En over de behandeling door buitenstaanders. Hij geeft
voorbeelden. Zijn pianospel komt gewelddadig binnen, en
wanneer de woede is afgekoeld en het geluid wegsterft, bekent
hij: 'Ik heb het zelf ook gedaan.' Hij gedroeg zich op dezelfde
manier tegenover mensen met andere handicaps. Hij praat
energiek en met zelfreflectie. Tegen het einde van de film vertelt
hij over een wetenschappelijke studie. Het bleek dat het niveau
van geluk van iemand die zo'n ongeluk heeft gehad na een paar
jaar precies hetzelfde zal zijn als voorheen. Voor de kijker is het
duidelijk dat hij zelf daarvan een voorbeeld is.

Hands play a piano. The main character comes into the picture.
He says: 'There is the story that you don't want it to have
happened'. While his voice further explains what did happen to
him, we see two images side by side. The man wakes up on a
mattress on the floor, he climbs into a wheelchair, washes his
long blond hair and makes breakfast. Meanwhile, he is seen in
the complementary image. He tells of Lucie, a French speaking
Canadian girl with whom he shortly before the accident had
married. The night before his fall, they had spent very
romantically in an abandoned orchard, where she had stated
that this was the best time of her life. He then talks about the
divorce thereafter. And about the treatment by outsiders. He
gives examples. His piano playing comes in violently, and when
the anger has cooled and the sound died away, he confesses: "I
did it myself too." He behaved in the same way toward people
with other disabilities. He talks energetically and with selfreflection. Close to the end of the film he talks about a scientific
study. It proved that the level of happiness of someone who has
had such an accident will after a couple of years be exactly the
same as before. For the viewer it's obvious that he himself is a
striking example of this.
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De woonwagen, dat ben ik
Samenwerkingsproject met reizigers uit Sittard en omgeving, 2017
Tentoonstelling van miniatuurwoonwagens en paarden, en een documentaire
(33 min.)

The Living Wagon, That's Me
Collaborative project with travelers from Sittard and surroundings, 2017
Exhibition of miniature living wagons and horses, and a documentary
(33 min.)

De nomadische zigeunervolkeren die oorspronkelijk uit West-India komen,
noemen zichzelf Roma, terwijl de Nederlandse tak zich Sinti noemt. Beide
woorden betekenen in hun eigen taal 'mensen'. De reizigers
(woonwagenbewoners) worden vaak met Sinti verward omdat ook zij in een
woonwagen wonen. Maar ze behoren niet tot de Sinti of Roma; de reizigers
stammen af van de marskramers en ambachtslieden die sinds de tweede helft
van de 19de eeuw met woonwagens door ons land trokken.

The nomadic gipsy people who originally come from West India call
themselves Roma, while the Dutch branch calls itself Sinti. Both words
mean 'people' in their own language. Travelers (caravan dwellers) are
often confused with Sinti because they also live in a living wagon. But
they do not belong to the Sinti or Roma; the travelers descend from the
pedlars and artisans who traveled through the Netherlands with
caravans since the second half of the 19th century.

Sinds de Woonwagenwet dat in 1968 verbood, mogen ze wel net als 'burgers'
met een caravan op vakantie gaan, maar ze mogen geen ambulant bestaan meer
leiden. De regering vond dat ze te weinig greep had op mensen zonder vaste
woon- en verblijfplaats. Sinti en reizigers werden ondergebracht in
woonwagencentra. Sinds de Woonwagenwet in 1998 werd opgeheven, werden
veel grote kampen ontmanteld. Er kwamen kleinere woonwagenlocaties voor in
de plaats.

Since the Dutch law banned traveling in 1968, they may just as 'citizens'
go on holiday with a caravan, but they may no longer lead an ambulant
life. The government felt that it had too little control over people without
a permanent place to live and stay. Sinti and travelers were
accommodated in caravan centers. Since the Living Wagon Act was lifted
in 1998, many large camps were dismantled. Instead smaller locations
were established.

De huidige salonwagens van de reizigers en de Sinti mogen dan geen wielen
meer hebben, voor de meesten van hen is het reizen en het verlangen naar
vrijheid nog altijd belangrijk. De woonwagen is hun cultuur en identiteit. In de
loop van de jaren viel het de kunstenaar op dat velen van hen miniaturen van
hun vroegere reiswoonwagens maken of laten maken. Speciaal voor een
tentoonstelling in museum De Domijnen besloot hij ernaar op zoek te gaan in
Sittard en omgeving. Een aantal reizigers was bereid hun woonwagentjes voor
deze gelegenheid uit te lenen. De wagentjes en bijbehorende paarden werden
geëxposeerd in combinatie met een korte documentaire waarin de eigenaren
vertellen waarom de miniaturen belangrijk voor ze zijn.

The current caravans of the travelers and the Sinti may no longer have
wheels, for most of them traveling and the desire for freedom are still
important. The living wagon is their culture and identity. Over the years,
the artist noticed that many of them made or bought miniatures of their
former travel wagons. Especially for an exhibition in Museum De
Domijnen he decided to look for it in Sittard and surroundings. A number
of travelers were willing to lend out their miniatures for this occasion.
The small wagons and horses were exhibited in combination with a film
in which the owners explain why they are so important to them.

96

De ochtend dat ik zo woedend was op mijn vrouw dat ik mijn antieke gitaar
uit 1895 tegen de muur kapotsloeg - 2017, videoregistratie, 360 min.

The Morning I Was So Angry With My Wife That I Smashed My Antique
Guitar From 1895 Against The Wall - 2017, video recording, 360 min.

Kunstenaar vindt voor weinig geld een antieke gitaar. Op een ochtend, tijdens
een huiselijke ruzie, slaat hij zijn dierbare bezit tegen de muur kapot.
Anderhalf jaar later haalt hij de vuilniszak met splinters tevoorschijn en lijmt
wekenlang de gitaar als een puzzel in elkaar.

For little money the artist finds an antique guitar. One morning, during a
domestic quarrel, he smashes his precious possession against the wall. A year
and a half later he takes out the trash bag with splinters and for weeks glues
the guitar together again.
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Sacrifice
2018, 105 stuks, elk 21 x 29,7 cm, inkttekening op papier.

Sacrifice
2018, 105 pieces, each 21 x 29.7 cm, ink drawing on paper.

In de moderne veehouderij krijgt ieder dier een nummer, waardoor het
individu ondergeschikt wordt aan het systeem. Al eeuwenlang worden met een
tang inkepingen geknipt in de oren van biggen, in het Engels 'ear notching’.
Het rechteroor toont het nummer van het nest en het linker toont het nummer
binnen de familie. De big op de rechterpagina is het elfde biggetje van zeug
nummer 1. Om van elk getekend varken een individu te maken waarmee de
mens zich kan vereenzelvigen zijn de ogen en mond subtiel vermenselijkt.

In modern animal husbandry, every animal receives a number. The
individual becomes subordinate to the system. For centuries, notches
have been cut in the ears of piglets, 'ear notching'. The right ear
shows the number of the litter and the left ear shows the number
within the litter. The piglet on the right-hand page is the eleventh
piglet of sow number 1. In order to make an individual of every pig
their eyes and mouth are subtly humanized.

Rechtsboven op deze pagina vier varkensfamilies.

On top right of this page four pig families.
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Requiem for Pigs
2018, geluidscompositie en video, 11'.20''

Requiem for Pigs
2018, audio composition and video, 11'.20''

Geluidscompositie waarbij de natuurlijke
geluiden van varkens tijdens het slachtproces
zijn omgezet in muzikale klanken. De dieren
zingen als het ware hun eigen requiem. De
bijbehorende video is gemonteerd van
materiaal dat door dierenrechtenactivisten
undercover is opgenomen. De beelden zijn zo
schokkend dat ze alleen in een kijkdoos
worden vertoond.

Audio composition in which the natural
sounds of pigs during the slaughter process
have been converted into musical sounds.
The animals sing their own requiem, as it
were. The accompanying video is mounted
from material undercover recorded by
animal rights activists. The images are
extremely shocking, so they are only shown
in a shoebox.
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The Cows Come Home
2018, video, loop: 8'.05''

The Cows Come Home
2018, video, loop: 8'.05''

An endless row of cows walks slowly but
deliberately behind windows in the Amsterdam
Jordaan. They symbolize the ever-growing
distance between city people and these beautiful,
friendly and soothing animals, of which they use
the products every day. The horizon of the Dutch
polder is suddenly in the back of Amsterdam
living rooms. 'Inside' has become 'outside'.

Een eindeloze, verstilde rij koeien wandelt traag
maar doelbewust achter ramen in de Amsterdamse
Jordaan. Ze symboliseren de steeds groter wordende
afstand van stadsmensen tot deze mooie, vriendelijke
en rustgevende dieren, wier producten ze dagelijks
consumeren. De horizon van de Nederlandse polder
bevindt zich ineens in Amsterdamse huiskamers.
‘Binnen’ is ‘buiten’ geworden.
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Solo exhibitions
2018 - Studio BloemDwars, Amsterdam
2015
- Galerie Artemisia, Leeuwarden
- Galerie Philip Elchers, Groningen
2011
- Come Back, (with Alet Pilon), de Vishal, Haarlem
2007 - Spliid versus Spliid, RAM, Rotterdam
2006 - Sofia City Art Gallery (Museum SGHG), Sofia, Bulgaria
- Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia
- Linnagalerii (City Gallery), Tallinn, Estonia
- Dierbaar, (with Alet Pilon), Rijks Universiteit Groningen
- NOASS Culture & Arts Project, Riga, Latvia
- Galerie Philip Elchers, Groningen
2005 - Otto Nagel Galerie, Berlin
2002 - Galerie Maria Chailloux, Amsterdam
- De Beeldbank, Eindhoven
2001 - Galerie Maria Chailloux
2000 - De Watertoren, Aalsmeer
1999
- CRUCE, Madrid, Spain
- Natuurmuseum, Groningen
1998
- Galerie Maria Chailloux, Amsterdam
1996
- Galerie Maria Chailloux, Amsterdam
1994
- Galerie Maria Chailloux, Amsterdam
- Volkenkundig Museum, Groningen
Group exhibitions (selection)
2017
- The Dark Side of the Moon, CentroCentro, Madrid
- Collectie Barbara van Ittersum, Arti et Amicitiae, Amsterdam
- 30x30, CBK Zuidoost, Amsterdam
- Over de grens, (with Brele Scholz and Roy Villevoye / Jan Dietvorst),
Museum De Domijnen Hedendaagse Kunst, Sittard
- Art Rotterdam, RAM, Rotterdam
2016
- Up Memory Lane - RAM, Rotterdam
2014
- IABR, International Architecture Biennale Rotterdam
2013
- Minimentaal II, Galerie Metis, Amsterdam
2012
- Beyond the Body, Hans Peter Zimmer Stiftung, Düsseldorf
- Zilver, CBK Zuidoost bekent kleur, Amsterdam
2011
- In de hal 5, Loods 6, Amsterdam
- Over Here, Eur. artist in Garikula, Europe House Georgia, Tbilisi
2010 - Wisdom and Hell, No Holds Barred, Art Amsterdam
2009 - Vijf jaar Wit, Galerie Wit, Wageningen
- Small Works, RAM, Rotterdam
- In de hal 3, Loods 6, Amsterdam
- RAM, Rotterdam
- Minimentaal, Galerie Maria Chailloux, Amsterdam
2008 - In de hal 2, Loods 6, Amsterdam
- Video Festival Udensgabali, NOASS, Riga, Latvia
- Art Amsterdam, RAM (solo-presentation)
2007 - In de hal 1, Loods 6, Amsterdam
- FOAM, Photography Museum Amsterdam
- W139 / basement
2006 - Eastern Alliance, MNAC, Bucharest
- Eastern Alliance, KSA, Chisinau, Rep. Moldova
- RAM, Rotterdam
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2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

- Convoi Exceptionnel, Maria Chailloux, Amsterdam
- City of Insects, Galerie Wit, Wageningen
- Galerie Parisud, Cachan, France
- Video Festival Udensgabali, NOASS, Riga, Latvia
- De Fabriek, Eindhoven
- MAD'03, Microespacios, Madrid, Spain
- Not Fair, Las Palmas, Rotterdam
- New Art, Barcelona, Spain
- Art Rotterdam, Rotterdam
- 18. Dokumentarfilm- und Videofest, Kassel, Germany
- Te mooi om waar te zijn, St. Michielsgestel
- Paris Photo, Paris, France
- Vrijplaats, De Veemvloer, Amsterdam
- KunstRAI / ART-Amsterdam
- Paris Photo, Paris, France
- Formule 2, Magiorama, Groningen
- Ideas of nature 7, Het Nieuwe Podium, Amsterdam
- KunstRAI / ART-Amsterdam (solo-presentation)
- de Annex*, Amsterdam

Screenings
2018 - Boom Chicago, Amsterdam
- BreFest, Brezovica, Kosovo
- Festival Veenhuizen
2016
- Sydney World Film Festival
2015
- Between You&Me, Tilburg
- Galerie Artemisia, Leeuwarden
- Naked Lunch, Bibliotheek, Groningen
- Gipsy Filmspecial, Tilburg
- Podium TV
2014
- Noordelijk Film Festival, Leeuwarden
- RTV Drenthe
- Nationaal Gevangenismuseum, Veenhuizen
- International Architecture Biennale Rotterdam
2013
- Between You&Me, Tilburg
- Kunsttraject, Amsterdam
- Douarnenez Film Festival, France
2011
- Transilvania International Film Festival, Cluj, Romania
- Rolling Film Festival, Pristina, Kosovo
- Galerie Maria Chailloux, Amsterdam
2010 - FIPA, Biarritz, France
- Mezrab / Art Cage, Amsterdam
- Fest i Nova, International Festival of Contemporary Art, Georgia
- Filmfoyer, Tilburg
2009 - Les Ecrans Documentaires, Arcueil, France
- New York Gypsy Film Festival
- Nederlands Film Festival, Utrecht
- Festival Hors Pistes, Centre Pompidou, Paris
- International Film Festival Rotterdam
- Galerie Wit, Wageningen
- Vidéos en Bourgogne, Hôtel de Ville, Seurre, France
- Observations, RAM, Rotterdam
- Sub Urban Video Lounge, Rotterdam

2008
2007
2006
2005

2004

2003

2002

2001

- Galerie Annette Huster, Paris
- Galerie Wit, Wageningen
- Reb Brick Warehouse, Yokohama, Japan
- Le Lieu Unique, Nantes, France
- Patrickandredepuis1966, Galerie Annette Huster, Paris
- Res do Chao, Rio de Janeiro, Brasil
- Door, Zoektocht naar het goud (looking for gold), Amsterdam
- Floss/VHDG, Biotoop, Groningen, Holland
- Lloyd Hotel - De Culturele Ambassade, Amsterdam
- Monflanquin ‘5, Monflanquin, France
- Le Lieu Unique, Nantes, France
- Ecole Superieure d’arts, Lorient, France
- Ecole Nationale Superieure des Beaux arts, Paris
- Ecole Superieure des Beaux Arts, Mulhouse, France
- N55 - Fremtidens Kontor, Copenhagen
- Fotografins Hus Skeppsholmen, Stockholm, Sweden
- Galleria Jangva, Helsinki, Finland
- Linnagalerii, Tallinn, Estonia
- NOASS culture & arts center
- Videofestival Udensgabali, Riga, Latvia
- Otto Nagel Galerie, Berlin, Germany
- AoRTa Gallery, Chisinau, Moldova (2x)
- CZKD (Center for Cultural Decontamination), Belgrade, Serbia
- Hambara / The Granary - Discussion Club ‘Close-up’, Sofia, Bulgaria
- Institute of Contemporary Art / ATA center, Sofia, Bulgaria
- City Museum, Skopje, Macedonia
- Museo del Territorio, Alberobello, Italy
- Galleria Maria Cilena, Milan, Italy
- Chambre avec Vue, Saignon en Luberon, France
- The Art Palace, Madrid, Spain
- Galeria Zé dos Bois, Lisbon, Portugal
- Facultad de BB AA de la Universidad Politécnica, Valencia, Spain
- ArtBarcelona - Ego Galerie - Off-LOOP, Barcelona, Spain
- ArtBarcelona - CAC Can Felipa - Off-LOOP, Barcelona, Spain
- Ferme le Mazot (private), Taconnay, France
- Atelier Eizo Sakata - Activité chez l’habitant, Paris, France
- E.N.S.C.I. / Les Ateliers - Est-ce une bonne nouvelle, Paris, France
- Huize Kamiel Vanhole (private), Kessel-Lo, Belgium
- De Fabriek, Eindhoven
- Loopse teepjes, De Fabriek, Eindhoven,
- Cine y casi cine, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
- De Fabriek, Eindhoven
- 19. Kassel Dokumentar Film- und Videofest, Kassel, Germany
- ARTE tv, Paris, France, seven videos in the monthly programme
Die Nacht / La Nuit, broadcasted in 34 European countries.
- Citymuseum, Stockholm, Sweden
- Loods 6, Amsterdam

Awards
2002 - Premio New Art, Barcelona, Spain
1981
- Winner Dutch National Tombstone Design Contest

Work in the collection of
Dancing Bear Collection, New York
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
NOASS Art & Culture, Riga, Latvia
Collectie Barbara van Ittersum
Stichting Philip Elchers, Groningen
Y. & M. Jurgens, Nijmegen
Maria Chailloux, Amsterdam
individual private collectors
Publications
2018 - Een dier / een mens, monography, Uitgeverij Caprae
2015
- What David Sees / Wat David ziet, i.c.w. David Vasile and Mariët
Meester, publishing house Philip Elchers, Groningen
2009 - Een getto in het bos, NRC-Handelsblad (photo's), 18-1
2005 - The Power of Imperfection, #5, 2003-2005
2004 - Liever plezier dan prestige, BK-informatie, 2004-8
2002 - beeldend werk / visual art, #4, 2001-2002
2000 - Essay in Specialhaefte #36 of N55, Kopenhagen
- beeldend werk / visual art, # 3, 1999-2000
1999
- Cultuur als confrontatie, Vrij Nederland, 2/10
1998
- beeldend werk / visual art, # 2, 1997-1998
1996
- beeldend werk / visual art, # 1, 1992-1996
1994
- Kadavers, en ze leefde nog..., Publisher Philip Elchers,
with writer Mariët Meester and designer Flip Ekkers
1986-2012 - Documentary photo's for e.g. De Tijd, VN, de Volkskrant, NRCHandelsblad, Trouw, Dagblad vh Noorden, Uitg. de Arbeiderspers
The Press:
- Corrie Gerritsma, het Parool, December 10, 2018
- Anne Berk, Over de grens, catalogue Museum De Domijnen Hedendaagse
Kunst, Sittard. 2017
- Peter Jansen, Woonwagen in een woonwagen, De Limburger, March 3, 2017
- Gitte Brugman, Fotoboek van een bijzondere vriendschap, Leeuwarder
Courant and Dagblad van het Noorden, May 23, 2015
- Kunnen wij nog iets veranderen aan het leven van David, NRC-Handelsblad,
(photo’s David Vasile, text Mariët Meester), May 22, 2015
- Jan Theun van Rees, Beeld (GKf), 2012 #1
- Anne Berk, Beelden Magazine, 2#2012
- Tineke Reijnders, AMC-Magazine, November 2011
- Kunstbeeld, nr.5, 2010
- Rutger Pontzen, de Volkskrant, 27-5-2010
- Dirk Limburg, NRC-Handelsblad, 27-5-2010
- Paola van de Velde, De Telegraaf, 27-11-2007
- Machteld Leij, NRC-Handelsblad, 16-11-2007
- Diana Ilonova, Kultura, Bulgaria, 29-9-2006
- Interview in Dnevnik, Bulgaria, 21-9-2006
- Interview in Forum, Macedonia,12-8-2006
- Vesnuk, Dnesnuk, Vreme, Vetser and Makedonia, Macedonia, 25-7-2006
- Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia, catalogue, Aug. 2006
- Anna-Liisa Soomann, interview in Eesti Päevaleht, Estonia, June 2006
- Dierbaar, catalogus. Rijks Universiteit Groningen, May 2006
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-

Breedveld & Van Engelen, BBK-krant, 15-5-2005
Paola van de Velde, De Telegraaf, 14-1-2005
Sasja Kooistra, de Volkskrant, 13-1-2005
Vasile Garnet, Contrafort, Rep. Moldova, May 2004
Marlene Smits, The Sofia Echo, Bulgaria, 28-5-2004
Dirk Limburg, NRC-Handelsblad, 23-2-2003
Hans den Hartog Jager, NRC-Handelsblad, 20-12-2002
Barbara van Erp, Vrij Nederland, 14-12-2002
Juan Bufill, La Vanguardia, Spain, 29-11-2002
Berta Sichel, catalogue Museo Reina Sofia, Madrid, autumn
2002
Patric Moreau, e.g. Borås Tidning, Sweden, 7-4-2001
Colette Noël, Het Financieele Dagblad, 27-1-2001
Kees Keijer, Dierenleed, het Parool, 26-1-2001
Paola van de Velde, De Telegraaf, 19-1-2001
Willem van Beek, Kunstbeeld, Nr. 12/1, 2000/01
Christina Hosman, Formule 2, catalogue, Groningen, October
1999
Fernando Baena, Intervenciones, catalogue, CRUCE, Madrid,
1999
Eric Bos, Nieuwsblad van het Noorden, 19-11-1999
Iris Dik, Vrij Nederland, 13-11-1999
Chris Reinewoud, Tableau, April 1997
Eddy Steenvoorden, Utrechts Nieuwsblad, 7-9-1996
Hans den Hartog Jager, NRC-Handelsblad, 3-5-1996
Annemiek Neefjes, Vrij Nederland, 27-4-1996
Cornald Maas, Volkskrant, 26-4-1996

Grants and support:
2018 - Amsterdams Fonds voor de Kunst for the event
Een dier / een mens.
2014
- Prins Bernhard Cultuurfonds, GGB Bolhuisfonds,
Stichting Lambers-Berger and Provincie Drenthe for
the documentary Het gevangenisdorp - Veenhuizen
in de twintigste eeuw
2011
- Crowdfunding for the project What David Sees
2006 - Thuiskopie Fonds for the project Spliid versus Spliid
- Mondriaan Foundation: solo-exhibitions in Riga,
Skopje and Sofia
- The Dutch Embassy in Bulgaria for a solo-exhibition
in Sofia
- The Dutch Embassy in Latvia for a solo-exhibition in
Riga
- The Dutch Embassy in Macedonia for a soloexhibition in Skopje
1994-2005 - Several grants from Fonds BKVB
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(...) Het is banaal én poëtisch, goor én schoon, angstaanjagend
én humoristisch.
Iris Dik in Vrij Nederland, 13/11/1999
(...) Al zijn het insecten, je ziet toch even jezelf spartelen en
vechten om los te komen.
Maar dat is juist de bedoeling van De Ruig, het publiek
moet zich kunnen vereenzelvigen met zijn muizen, spinnen en
torren. Zijn installaties gaan helemaal niet over dieren, ze gaan
over mensen, over U en mij, over ons. Ze bespelen onze dubbelhartigheid - wel vliegen en spinnen doodslaan, maar nooit als
onderwerp van een kunstwerk, lekkere biefstukken en
stooflapjes verorberen, maar liever niet zien hoe daar koeien,
varkens en schapen voor worden vermoord.
Eric Bos in het Nieuwsblad van het Noorden, 18/11/1999
(...) Verontrustend, grappig, vreemd, maar altijd intrigerend en
aanzettend tot allerlei gedachten over leven en dood.
Willem van Beek in Kunstbeeld, nr 12/1, 2000/01
(...) Toen ik de galerie binnenkwam, was deze leeg. De wanden
naakt, de ruimte smal en diep en belicht aan de achterkant door
een hoog glasraam. Twee partijen stoelen op een rij kijken elk
naar een monitor; bij elke monitor een koptelefoon. Je kunt
zitten, kijken en luisteren. (...) Wat je hier ziet gaat weldra alle
lagen van je gevoelsleven en menszijn toetsen. De makkelijke
zithouding die je in begin had aangenomen, verandert snel in
gespannen, geboeide aandacht en de punt van de stoel. Je
huivert, je rilt, je lacht, je huilt, je zucht. Je wilt alles zien. Een
haastige bezoeker kan er beter niet aan beginnen. Wan-neer ik
de galerie verlaat, heb ik het gevoel dat ik een cister-ciënzer
kapel heb bezocht waar in alle soberheid de mis van het leven op
een nieuwe vorm van altaar werd opgedragen. Een Requiem,
met zijn Kyrie, zijn Gloria, zijn Agnus Dei, zijn Dies Irae en met
van tijd tot tijd een knipoog van de ondeugende misdienaar, de
kunstenaar.
Colette Noël in Het Financieele Dagblad, 27/1/2001
(...) Hij maakt het zichzelf daarbij niet gemakkelijk, want De
Ruig is niet alleen op zoek naar mooie beelden. De 21 filmpjes
vormen ook een staalkaart van zijn oeuvre. In veel gevallen pakt
dat goed uit. Zo is er het fantastische 'De aantrekkings-kracht op
de man van het beheersen van het nutteloze', waarin De Ruig
filmt hoe hij, na tweeënhalve dag proberen, er eindelijk in slaagt
een pingpongballetje perfect door vier achter elkaar opgestelde
waterglazen te laten stuiteren. Ook De Ruig's vele
dierenobservaties zijn vaak goed. Het schrijnende beeld van een
vis, vastgevroren in een enorme klomp ijs, vergeet je niet snel
meer.
Hans den Hartog-Jager in NRC-Handelsblad, 20/12/2002
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(...) Het Gevecht van Jaap de Ruig mag niemand missen. In een
van hoog op de vloer geprojecteerde, cirkelvormige film leveren
een kever en een plastic mannetje een felle strijd, terwijl uit
luidsprekers gesteun klinkt. Het blijft dertig minuten spannend.
Dirk Limburg in NRC-Handelsblad, 23/02/2003
(...) Zijn video's noemt hij een vorm van poëzie van het dagelijks
leven. Hij kijkt niet alleen naar mooie beelden, maar zoekt ook
de donkere kanten van het leven op, waar hij tijdens zijn reizen
veel mee geconfronteerd is. 'Ik wil niet alleen maar stelling
nemen, ik probeer op originele wijze, en met humor, vragen te
stellen.'
Het maken van een video is een langzaam proces. 'Een
dichter schaaft ook heel lang aan zijn woorden, wat niet exact
past, moet weg.'
Het idee voor Screening Europe kreeg hij na het zien
van een documentaire waarin een vader met zijn zoon en een
filmprojector in een auto het land doortrok. In elk stadje waar ze
kwamen was wel een muur waar de film vertoond kon worden.
Zo heeft De Ruig met zijn video's eigenlijk ook Europa
doorkruist.
Sasja Kooistra in de Volkskrant, 13/01/2005
(...) De dood is nooit ver weg en veel van zijn hoofdrolspeleres in
zijn video's, zoals de slak in 'I want to be brave', lijden aan het
leven. Hoe hard zij ook trachten hun doel te bereiken, ze slagen
nooit in hun missie. Gelukkig heeft de kunstenaar mededogen
en is hij kennelijk een onverbeterlijke optimist, want hij geeft
zijn protagonisten tegelijkertijd de kracht en het vertrouwen om
niet op te geven en opnieuw aan een mogelijk avontuur te
beginnen.
Paola van de Velde in De Telegraaf, 14/01/2005
(...) In een zevental recente videowerken geeft De Ruig zich (...)
echt bloot. Als een performancekunstenaar uit de jaren zeventig
staat hij met zijn hoofd op een tafel te bonken (The Drawing
Table, 2007), ongetwijfeld een verwijzing naar zijn grootvaders
tekenkunsten. Bovendien heeft De Ruig zichzelf digitaal
vermeerderd; hij staat met zijn vijven op een rijtje. In een
onbegrijpelijk soort morsecode met wisselende intervallen
buigen de De Ruigen de een na de ander het hoofd, om met een
doffe dreun op het tafelblad neer te komen.
In Two Lovers protecting (2006) ligt de kunstenaar te
rusten. Als grote vogels hysterisch door het raam komen zeilen,
klappen er twee spookmussen traag boven zijn hoofd als
beschermengelen. Maar wie zijn het? En waarom beschermen ze
de roerloze kunstenaar? Of het hem gelukt is nader tot zijn
Deense roots te komen, is niet te beoordelen. Maar het tanige
lijf van De Ruig komt tegelijkertijd kwetsbaar en sterk over.
Machteld Leij in NRC-Handelsblad, 16/11/2007

The Source - One Day in a Roma Settlement in Romania:
(...) Vastgelegd met veel liefde en aandacht.
Catalogus International Film Festival Rotterdam, 2009
(...) door de beurshal (klinkt) steeds luid gehamer op een holle
buis. Het overstemt de zachte gespreksruis die altijd heerst op
een kunstbeurs. Het komt uit een zwarte smidse waar een man
van een stuk blik een trechter maakt. Op de achtergrond draait
een video met iemand die voor een armoedig huis hetzelfde
doet. Ook het geluid dat die man maakt schalt over de beurs. De
echte blikslager werkt nijver door en trekt zich niets aan van de
mensen die hem bekijken.
'Hij heet David,' zegt de bedenker van de installatie Jaap
de Ruig. 'Thuis in Roemenië maakt hij ook trechters. (...) Ik wil
het ouderwetse handwerk laten zien. Zo maakten mensen in
Nederland vijfhonderd jaar geleden al trechters. Het stelt ook
vragen over de grens tussen gebruiksvoorwerpen, kunst en
design.'
De trechter is voor De Ruig een beladen symbool. 'Volgens Dante is de hel een trechter met negen cirkels en bij Jeroen
Bosch is het een symbool van domheid.'
Dirk Limburg in NRC-Handelsblad, 27/05/2010

foto’s langs die het boek niet gehaald hebben (in het boek staan
zestig van de ongeveer zesduizend foto’s die David maakte).
Indrukwekkend!
www.moorsmagazine.com, 2015
Een woonwagen in een woonwagen. Als een matroesjka, de
Russische pop in een pop. Jaap de Ruig wist dat het fenomeen
bestond en hij kreeg woonwagenbewoners in en rond Sittard zo
ver dat ze hun miniatuur-woonwagens afstonden voor de
tentoonstelling in De Domijnen. Kwestie van vertrouwen.
Peter Jansen in De Limburger, 3/3/2017
Ik woon op Bloemgracht 164 en op zondag had ik het genoegen
om aan de andere kant van 'mijn' gracht jouw installatie te
ontdekken. En op maandagavond heb ik opnieuw enorm
genoten van het ontspannende en mediterende uitzicht op de
wandelende koeien. Ik heb me laten vertellen dat jij het brein
achter deze video-installatie bent. GEFELICITEERD en bedankt
voor deze zeer poëtische bijdrage aan ons leven.
Luc Volatier, e-mail 11/12/2018

De nieuwe aanwinst van het AMC heet 'The Burden' en die
vraagt om wakkere kijkers, want in ruim een minuut voltrekt
zich een ware zinsbegoocheling. (...) Het spreekt vanzelf dat
zulke fascinerende videowerken patiënten helpen om de
wachttijd te bekorten. Zoals het gebouw steeds weer wordt
aangepast aan een kwaliteitsvolle beleving, zo draagt ook de
kunst – in dit geval bewegende kunst – bij aan het gevoel even
van het dagelijkse leed los te komen en op een hoger, esthetisch
ervaringsniveau te belanden. De plannen van de afdeling
kunstzaken om zoveel mogelijk wachtruimtes te voorzien van
videokunst zijn met Jaap de Ruigs installatie in een
aanstekelijke stroomversnelling gekomen.
Tineke Reijnders in AMC-magazine, 2011 nr. 9
Gedurende de avond bleek hoezeer het oog van de toeschouwer
geconditioneerd is om 'schoonheid' te consumeren. (...) (Er)
klonken kreten van bewondering bij de eerste foto's van David.
Totdat bleek dat dit foto's waren die Jaap zelf nog had gemaakt,
foto's die voor hem juist de reden waren geweest om niet meer
te fotograferen.
Jan Theun van Rees in Beeld (GKf), 2012 #1
What David Sees / Wat David Ziet is een verbluffende
momentopname waarin het leven van een zigeunerfamilie in
Roemenië is vastgelegd. (...) Er is tegelijk met het boek ook een
film van Jaap de Ruig verschenen waarin het verhaal nog eens
verteld wordt, maar dan net even anders. In de film komen nog
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(...) It is banal and poetic, gross and clean, frightening and
humorous.
Iris Dik in Vrij Nederland, 13/11/1999
(...) Even though they are insects, you just see yourself
struggling and fighting to break free.
But that is precisely the intention of De Ruig, the public
must be able to identify with his mice, spiders and beetles. His
installations are not about animals at all, they are about
people, about you and me, about us. They play our doubleheartedness - to kill flies and spiders, but never as the subject
of a work of art, to eat delicious steaks and stews, but rather
not see how cows, pigs and sheep are killed for that.
Eric Bos in Nieuwsblad van het Noorden, 18/11/1999
(...) Disturbing, funny, strange, but always intriguing and
inciting all kinds of thoughts about life and death.
Willem van Beek in Kunstbeeld, nr 12/1, 2000/01
(...) When I entered the gallery, it was empty. The walls naked,
the space narrow and deep and illuminated at the back by a
tall window. Two rows of chairs each look at a monitor; with
each monitor a headset. You can sit, watch and listen. (...) What
you see here will soon test all layers of your emotional life and
being human. The easy sitting posture you had assumed in the
beginning quickly changes into tense, fascinated attention and
the tip of the chair. You shiver, you laugh, you cry, you sigh.
You want to see everything. A hasty visitor should not start it.
When I leave the gallery, I feel that I have visited a Cistercian
chapel where in all austerity the mass of life was dedicated to a
new form of altar. A Requiem, with his Kyrie, his Gloria, Agnus
Dei, his Dies Irae and with it from time to time a wink of the
mischievous altar boy, the artist.
Colette Noël in Het Financieele Dagblad, 27/1/2001
(...) He does not make it easy for himself, because De Ruig is not
only looking for beautiful images. The 21 films also form a
sample of his oeuvre. In many cases this works out well. There
is the fantastic 'The attraction To Men To Control The Useless',
in which De Ruig films how, after two and a half days of trying,
he finally manages to bounce a ping-pong ball perfectly
through four water glasses arranged one behind the other. De
Ruig's many animal observations are also good. You will not
forget the poignant image of a fish frozen in a huge lump of ice.
Hans den Hartog-Hunter in NRC-Handelsblad, 20/12/2002
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(...) The Struggle of Jaap de Ruig should not be missed. In a
circular projection on the floor, a beetle and a plastic little man
deliver a fierce battle, while we hear loud moaning and
groaning. It remains exciting for thirty minutes.
Dirk Limburg in NRC Handelsblad, 23/02/2003
(...) He calls his videos a form of poetry of daily life. He not only
looks at beautiful images, but also looks up the dark sides of
life, which he has often been confronted with during his travels.
'I do not just want to take a stand, I try to ask questions in an
original way and with humor.'
Making a video is a slow process. 'A poet also searches
for his words, one that does not fit exactly, must go.'
He got the idea for the Screening Europe Tour after
seeing a documentary in which a father with his son and a film
projector in a car crossed a country. In every town where they
came, there was an outside wall where the film could be shown.
In this way De Ruig actually crossed Europe with his videos.
Sasja Kooistra in the Volkskrant, 13/01/2005
(...) Death is never far away and many of its protagonists in his
videos, such as the snail in I Want To Be Brave, suffer from life.
No matter how hard they try to achieve their goal, they never
succeed in their mission. Fortunately, the artist has compassion
and he is obviously an incorrigible optimist, because at the
same time he gives his protagonists the strength and the
confidence not to give up and start a possible adventure again.
Paola van de Velde in De Telegraaf, 14/01/2005
(...) De Ruig reveals himself (...) in about seven recent video
works. As a performance artist from the seventies, he is hitting
with his head on a table (The Drawing Table, 2007),
undoubtedly a reference to his grandfather's drawing skills. In
addition, De Ruig has digitized himself digitally; he is lined up
in five fold. In an incomprehensible sort of morse code with
varying intervals, the De Ruigs bow one after the other to come
down on the tabletop with a dull thump.
In Two Lovers Protecting (2006) the artist is resting.
When large birds come sailing hysterically through the
window, two ghostly sparrows clap slowly above his head like
guardian angels. But who are they? And why do they protect
the motionless artist? Whether he has succeeded in coming
closer to his Danish roots can not be judged. But the tawny
body of De Ruig is at the same time vulnerable and strong.
Machteld Leij in NRC Handelsblad, 16/11/2007

The Source - One Day in Roma Settlement in Romania:
(...) Captured with a lot of love and attention.
Catalogue International Film Festival Rotterdam, 2009
(...) through the exhibition hall sounds strong hammering on a
hollow tube. It drowns out the soft conversation that always
prevails at an art fair. It comes from a black smithy where a
man makes a funnel from a sheet of tin. In the background, a
video is running with someone who does the same in front of a
shabby house. The sound that that man makes also sounds
across the fair. The real tinkerer works diligently and does not
care about the people who look at him.
'His name is David,' says the creator of the installation
Jaap de Ruig. 'He also makes funnels at home in Romania. (...)
I want to show old-fashioned handiwork. People in the
Netherlands made funnels five hundred years ago too. It also
raises questions about the boundary between utensils, art and
design. '
The funnel is a loaded symbol for De Ruig. 'According
to Dante, hell is a funnel with nine circles and for Jeroen Bosch
it is a symbol of stupidity.'
Dirk Limburg in NRC Handelsblad, 27/05/2010

that David made are printed. Impressive!
www.moorsmagazine.com, 2015
A caravan in a caravan. Like a matryoshka, the Russian doll in
a doll. Jaap de Ruig knew that the phenomenon existed and he
got traditional travelers in and around Sittard so far that they
lend their miniature caravans for the exhibition in museum De
Domijnen. Matter of trust.
Peter Jansen in De Limburger, 3/3/2017
I live on Bloemgracht 164 and on Sunday I had the pleasure do
discover on the other side of "my" canal your installation.
Again on Monday night I thoroughly enjoyed the relaxing and
meditating view of the walking cows. I was told that you are
the brain behind this video installation. CONGRATULATIONS
and thank you for this very poetic contribution to our life.
Luc Volatier, email 11/12/2018

The new addition to the AMC is called The Burden and that
calls for awake viewers, because in just over a minute, a real
illusion is made. (...) It goes without saying that such
fascinating video works help patients to shorten the waiting
time. Just as the building is constantly being adapted to a high
quality experience, so does art - in this case moving art contribute to the feeling of relief of the daily suffering and
ending up at a higher, aesthetic level of experience. The plans
of the Art Affairs department to provide as many waiting
rooms as possible with video art have gained an infectious
acceleration with Jaap de Ruigs installation.
Tineke Reijnders in AMC-magazine, 2011 nr. 9
During the evening it became clear how much the eye of the
spectator is conditioned to consume 'beauty'. (...) Cries of
admiration sounded at the first photos of David. Until it turned
out that these were photos that Jaap himself had made,
photographs that had been the reason for him not to
photograph anymore.
Jan Theun of Rees in Picture (GKf), 2012 # 1
The book What David Sees / Wat David ziet is a stunning
snapshot recording of the life of a gypsy family in Romania.
(...) Together with the book, a film by Jaap de Ruig appeared in
which the story is told once again, but then slightly differently.
In the film we see some pictures that did not make it to the
book. In the book only sixty of the about six thousand photos

111

