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Robin Rhode
Probables
Met trots kondigt Galerie Fons Welters de eerste solotentoonstelling van de Zuid-Afrikaanse
kunstenaar Robin Rhode (1976) in Nederland aan. Met behulp van een rijke verscheidenheid aan
media – zoals fotografie, film-animaties, tekeningen, sculpturen en performances – heeft de
kunstenaar diverse werken gecreëerd, die op een subtiele manier verwijzen naar wat hij
‘waarschijnlijkheden’ in het menselijk leven noemt.
Wat houdt deze term waarschijnlijkheden in? Rhode's Probables hebben vele gezichten.
De sculptuur van een witte krijtfiets, te zien in de tentoonstelling, symboliseert een droomobject
uit de jeugd van de kunstenaar. Op school in Johannesburg, waar Rhode zijn eerste onderwijs
genoot, werden jonge leerlingen door hun oudere schoolgenoten tijdens een soort initiatierite
gedwongen om interactie aan te gaan met een object dat, met uit de klas gestolen krijt, op de
muren van het toilet getekend was. Het rijden op een getekende, denkbeeldige fiets was
zodoende onderdeel van het vroege dagelijkse leven van Rhode; het bezitten van een fiets was
niet alleen een grote wens, maar ook een enigszins tastbare waarschijnlijkheid voor veel
leerlingen. In deze tentoonstelling verandert de droom inderdaad in een werkelijk, materieel
object. Een object dat zich bovendien manifesteert als een verlengstuk van het lichaam van de
kunstenaar, niet alleen een voertuig om te berijden, maar een voertuig dat als zijn potentiële
dubbelganger kan functioneren. Interessant genoeg heeft de witte fiets voor een lange tijd een
speciale betekenis gehad in Amsterdam. Daar werd immers in de jaren ‘60 het eerste plan voor
gratis witte fietsen gelanceerd, als onderdeel van een anarchistische beweging, waarin het idee
van de homo ludens, de spelende mens, een reële gestalte kreeg.
De spelende mens is de hoofdpersoon in veel van Rhode's werken. Met behulp van
street art technieken en een aantal formele aspecten van het constructivisme, creëert de
kunstenaar dromerige stedelijke landschappen en laat de kijker zelf de waarschijnlijkheid voelen
een droom te vangen. In 36 Ways a Dice can Roll gooit de hoofdpersoon – die in pak gekleed,
dwangmatig een aktetas vasthoudt in zijn rechterhand – twee dobbelstenen tegen een donkere
buitenmuur. Een serie van speels getrokken geometrische schaduwen van de groene en rode
dobbelstenen vormt de achtergrond voor de 36 sequenties, waarin de kijker een dans van
vreugde, de viering van hoop, de angst voor verlies en jongleren met het lot kan ervaren – het
leven als een spel vol kansen. In dit werk, zoals in alle werken die Rhode voor deze
tentoonstelling gemaakt heeft, is de absurditeit niet absurd, maar zij representeert gewoonweg
universele menselijke wensen en het verlangen naar nieuwe werkelijkheden.
Robin Rhode (Cape Town, 1976) heeft gestudeerd aan de South African School of Film, Television and Dramatic
Arts, Johannesburg in 2000, alsmede beeldende Kunst aan de Technikon Witwatersrand. Hij heeft aan meerdere
noemenswaardige tentoonstellingen deelgenomen, zoals How Latitudes Become Forms, Walker Art Centre, MN
(2003), New Photography, MoMA, NY (2005), The Experience of Art, Italian Pavilion, 51st Venice Biennale, Venice,
IT (2005) and Prospect.1 New Orleans, The New Orleans Biennial, LA (2008). Solo tentoonstellingen hebben
plaatsgevonden in Haus der Kunst, Munich, Germany (2007), Hayward Gallery (2008), Castello di Rivoli (2011). In
samenwerking met pianist L.O. Andsnes heeft hij het piano concert project Pictures Reframed (2009) gerealiseerd,
geinspireerd op de piano suite van componist Modest Mussorsgky. De kunstenaar heeft dit jaar de AT Kearney
Award gewonnen.

