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Mark Dion, Mandrillus Sphinx
(detail), 2012

De Amerikaanse kunstenaar Mark Dion (New Bedford,
Massachusetts, 1961) geldt internationaal als een van meest
vooraanstaande kunstenaars van dit moment. Hij vervult een
pioniersrol met zijn werk waarin ecologische vraagstukken en
onze perceptie van de natuur centraal staan. Dion onderzoekt in
zijn werk hoe dominante ideologieën en openbare instellingen
als musea bepalen hoe wij ons een beeld vormen van de
geschiedenis, hoe wij kennis vergaren en naar de natuur kijken.
Door gebruik te maken van archeologische en andere
wetenschappelijke methoden voor het verzamelen, ordenen en
tentoonstellen van objecten creëert Dion werken die het
onderscheid bevragen tussen ‘objectieve’ (‘rationele’)
wetenschappelijke methoden en ‘subjectieve’ (‘irrationele’)
invloeden. De vaak spectaculaire en fantasierijke
curiositeitenkabinetten die hij maakt, gebaseerd op zestiendeeeuwse rariteitenkamers, worden gekenmerkt door de
atypische, afwijkende ordening van de objecten. Door te tonen
hoezeer de publieke opinie en ons handelen op het gebied van
natuur en milieu wortelen in de manier waarop onze kennis van
de natuur wordt geconstrueerd, bevraagt de kunstenaar de
autoriteit van de wetenschappelijke benadering binnen de
hedendaagse maatschappij. Dion had solotentoonstellingen in
onder meer de Tate Gallery in Londen (1999), het Museum of
Modern Art in New York (2004), het Miami Art Museum (2006)
en het Nouveau Musée National in Monaco (2011). Recentelijk
nam hij deel aan dOCUMENTA (13) in Kassel.

Reacties
"Indrukwekkende solotentoonstelling
van Amerikaanse kunstenaar Mark
Dion. * * * * * "
- NRC
"Tentoonstelling van wereldklasse"
- Metropolis M

Mark Dion, History Trash Dig – Fribourg, 1995. Commode met
338 objecten, gereedschap, foto’s. Particuliere collectie Keulen.
Foto: Bert Janssen.

Dions werk was in Nederland voor het laatst te zien in
solotentoonstellingen in De Vleeshal in Middelburg (1995) en De
Appel in Amsterdam (1997). The Macabre Treasury vormt
daarmee de eerste museumsolo in vijftien jaar van Mark Dion in
Nederland. Het is mede om deze reden dat de tentoonstelling in
Het Domein het karakter heeft van een beknopt retrospectief,
met een nadruk op werken van de laatste tien jaar. In 2010
verwierf Museum Het Domein al Dions sleutelwerk Costume
Bureau (2006) voor de collectie hedendaagse kunst – een
kostuumgalerij waarin de kunstenaar verschillende uitdossingen

Mark Dion, Mandrillus Sphinx, 2012. Hout, glas, plastic, teer,
metal, keramiek, papier, kurk en touw. Particuliere collectie,
Parijs. Foto: Bert Janssen. Courtesy Tanya Bonakdar Gallery,
New York.

Iedere tentoonstelling van Mark Dion reflecteert tevens op het
functioneren van het museum zelf – institutionele kritiek vormt
een integraal onderdeel van zijn presentatiestrategie. ‘The
museum needs to be turned inside out – the back rooms put on
exhibition and the displays put into storage’, stelde de
kunstenaar ooit. Musea hebben vaak het begrip verloren voor
hun primaire bestaansreden: het cultiveren van objecten, zo stelt
hij. Voor The Macabre Treasury zal Dion de afdeling
hedendaagse kunst van Museum Het Domein transformeren tot
een reusachtige Kunst- und Wunderkammer. De tentoonstelling
zal zijn onderverdeeld in verschillende afdelingen van een fictief
museum. Zo omvat Dions macabere schatkamer onder meer
Departments of Zoology en Archeology, een Bureau of
Museums and the Culture of Collections, een Hunting Salon,
een Cinematheque en een Cabinet of Mystery. Als onderdeel
van de tentoonstelling van zijn eigen werk presenteert de
kunstenaar een persoonlijke keuze uit de historische
verzameling van Museum Het Domein en andere locale musea
en archieven. De objecten variëren van plaatselijke
archeologische vondsten tot een boomzerk met een vrouwelijk
skelet uit de elfde eeuw. Zoals bij alle presentaties van Dion het
geval is, zo is ook de tentoonstelling in Het Domein op te vatten
als een poging om iets te herstellen van het in onbruik geraakte
universele museum met zijn hybride combinaties van
verschillende disciplines en kennisgebieden. Het opnieuw
prikkelen van de nieuwsgierigheid van de museumbezoeker
staat net zo goed voorop. De kunstenaar spreekt van het
herstellen van musea als kruitvaten voor de verbeelding
(‘museums as powder kegs of imagination’).

Mark Dion, The Gift, 1993 – 2000 (detail). Houten kast,
paketten, objecten. Grässlin collectie, St. Georgen. Foto: Bert
Janssen.

Increasingly, my work has become macabre and laced with
dusky pessimism. Early on I believed that ecological calamity
could be averted by awareness. If people knew about issues like
the loss of biodiversity or global warming, they would act so as
to halt the problem. (…) Now, I just don’t believe that it will all
work out. Not that there will be a single great catastrophe, but
rather the world will slowly become less biological diverse, more
impoverished, an uglier, less remarkable place to live. (…)
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samenbracht die hij gedurende een periode van vijftien jaar
droeg als ontdekkingsreiziger, bioloog, laboratoriumonderzoeker,
archeoloog, entomoloog en tentoonstellingsmaker.
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Ozone holes, burning rainforests, ecological wars, species
extinction, landfill landscapes will become fantastic theatre, a
spectacle of ecosystem collapse. (…) Coming soon – the planet
earth becoming a crummier place, and like numerous other rude
spectators, it’s hard for me to keep my mouth closed during the
show.
- Mark Dion, ongepubliceerd manuscript, 2001

Mark Dion, Underworld Hall, 2013. Gevonden voorwerpen,
fosforiserende verf, blacklights. Foto: Bert Janssen. Courtesy de
kunstenaar.
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