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‘Net als een circus ben ik altĳd onderweg’, zegt Taus Makhacheva.
Haar nomadische bestaan geeft haar een open blik op andere
werelden, die ze verkent in haar objecten, films en installaties.
Vanuit haar Dagestaanse wortels reflecteert Makhacheva op
speelse, maar kritische wĳze op culturen en alledaagse rituelen, en
onderzoekt ze de spanning tussen traditie en vooruitgang,
lokaliteit en globalisering. Veel van haar werken zĳn voor het eerst
in Nederland te zien in de solotentoonstelling It’s possible to raise
the ceiling a bit, gecureerd door Hanne Hagenaars in het Fries
Museum in Leeuwarden. Voor deze gelegenheid maakte See All
This een Art Room in samenwerking met het museum.

tekst KARINA GROOT & FRIES MUSEUM

‘In Dagestan gaat al eeuwenlang het verhaal dat je bergen het
makkelĳkst en snelst doorkruist door het belopen van een

koord’
- TAUS MAKHACHEVA

Taus Makhacheva, Charivari, 2019, multimedia-installatie, in opdracht van YARAT Contemporary Art Space, met dank aan de kunstenaar, foto: Ruben van Vliet

Koorddansen
Op de rand van vergetelheid

‘Als ze me vroegen waarom ik dit deed, antwoordde ik dat mensen risico’s moeten nemen voor kunst, omdat
dit ons erfgoed is. Iets om te koesteren en met je leven te beschermen.’ 

- Rasul Abakarov, koorddanser

SELECTED WORKS

Magische krachten
Over tijdreizen en bovennatuurlijke verschijnselen

‘De hangertjes zijn kleine metaforen. Ze vertegenwoordigen krachten en vaardigheden die we nu en in de
toekomst goed kunnen gebruiken.’ - Taus Makhacheva
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ALSO RECOMMENDED

foto: Natalia Pokrovskaya

Taus Makhacheva (1983) werd geboren in Moskou. Haar jeugd bracht ze door in Moskou en
Dagestan, een Russische deelrepubliek in de Kaukasusregio, een smeltkroes van culturen,
talen en religies. Haar familie behoort tot de Avaren, de grootste etnische bevolkingsgroep in
Dagestan.

Makhacheva vertrok naar Londen om te studeren aan Goldsmiths College en de Royal
College of Art, waar een compleet andere manier van werken mogelĳk was en waar ze met
nieuwe ogen naar haar moederland leerde kĳken. De plek waar ze vandaan komt – haar
complexe geschiedenis en dramatische landschap, haar eeuwenoude tradities en gewoonten –
werden het startpunt van veel van haar werken. Zie Charivari (2019), het hoogtepunt van de
tentoonstelling in het Fries Museum. Een installatie die je meesleept naar een denkbeeldig
circus met clowns en acrobaten, gebaseerd op het staatscircus van Bakoe in Azerbeidzjan.
Makhacheva: ‘Als kind hield ik van het circus, ik droomde er zelfs van om een clown te
worden. In het circus was het in de Sovjettĳd mogelĳk om grappen te maken, er was een
soort vrĳheid van meningsuiting.’ Voor de kunstenaar is het chaotische circus – met haar
absurdistische en soms controversiële figuren – een verbeelding van het hedendaagse leven
op de Kaukasus. 

Taus Makhacheva, Types du Caucase (kozakkendans met dolken), 2013, antieke
ansichtkaartcollectie, met dank aan de kunstenaar en M HKA Museum, foto: Luise Schröder

Taus Makhacheva, Types du Caucase, 2013, antieke ansichtkaartcollectie, met dank aan de kunstenaar en M HKA
Museum, foto: Luise Schröder

Taus Makhacheva, Types du Caucase, 2013, antieke ansichtkaartcollectie, met dank aan de kunstenaar en M HKA Museum, foto: Luise Schröder

Makhacheva onderzoekt de
wonderlĳkste en meest

intrigerende elementen uit
het dagelĳks leven van
verschillende culturen.

Fascinerende rituelen die op
het eerste gezicht misschien

absurd lĳken, maar van grote
symbolische waarde zĳn in de

historische context van de
Kaukasus.

-

Taus Makhacheva, fragment uit Tightrope, 2015, 58 min.10 sec. video, kleur, geluid. De werken zijn gebaseerd op de collectie van het P. S. Gamzatova Dagestan
Museum of Fine Arts. De selectie kunstwerken is gebaseerd op een ongepubliceerd artikel van Dzhamilya Dagirova over de collectie van het museum. De productie is

ondersteund door Cosmoscow Artists’ Patrons Programme.
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Taus Makhacheva, still uit Tightrope, 2015, 58 min.10 sec. video, kleur, geluid. De werken zijn gebaseerd op de collectie van het P. S. Gamzatova Dagestan Museum of Fine
Arts. De selectie kunstwerken is gebaseerd op een ongepubliceerd artikel van Dzhamilya Dagirova over de collectie van het museum. De productie is ondersteund door

Cosmoscow Artists’ Patrons Programme.

Rasul Abakarov behoort tot de vijfde generatie van een beroemde koorddansfamilie – zijn

grootouders traden op in circussen over de hele wereld. In Makhacheva’s video Tightrope

(2015) (straks in zijn geheel te zien in de tentoonstelling) vervoert Abakarov eenenzestig

Dagestaanse kunstwerken van de ene naar de andere bergtop in de Kaukasische

hooglanden.

Het beangstigende ravijn waarboven Abakarov zijn evenwicht moet zien te behouden om

de werken in veiligheid te brengen, is een metafoor voor de kunst en cultuur van

Dagestan, waarvoor de afgrond van de vergetelheid dreigt. Makhacheva: ‘We leven in

turbulente tijden, waarin je moet schipperen tussen het vasthouden aan oude waarden en

het flexibel meegaan met je tijd. In de Kaukasus wordt die flexibiliteit volgens mij op twee

manieren ervaren. Aan de ene kant laat deze streek met al zijn zelfspot vernieuwing toe,

maar aan de andere kant is men bang haar identiteit te verliezen, die daardoor juist

versteent.’ Zo zoekt de Kaukasus al weifelend naar een evenwicht tussen het traditionele

verleden, en het moderne, geglobaliseerde heden. Tightrope roept daarmee de vraag op

hoe we met (museaal) erfgoed moeten omgaan.

Tegelijkertijd weerspiegelt de koorddanser een persoonlijke balanceeract: van een

kunstenaar die altijd wankelt tussen waardering en afwijzing, erkenning en vergetelheid.

Taus Makhacheva, Aerostatic Experience, commissioned by Lyon Biennial, production supported by SAM Art Projects, Fries Museum, 2021, Courtesy of the Artist

Op 19 januari 1784 maakte de heteluchtballon Le Flesselles zijn eerste (en enige) vlucht

boven Lyon. Van deze allereerste heteluchtballon maakte Makhacheva een metaforische

replica, die ons terugvoert naar het Lyon van die tijd, en de angst en fascinatie voor

nieuwe technologie.

Makhacheva’s Aerostatic Experience ziet eruit als een gigantische lappendeken en heeft

de vorm van een omgekeerde hoepelrok – het negentiende-eeuwse kledingstuk dat

vrouwen letterlijk gevangen hield in een ijzeren kooi, maar die hen door zijn omvang ook

beschermde. De ballon, die werd gemaakt voor de biënnale in Lyon, is nu geinstalleerd in

het Fries Museum. ‘It’s possible to raise the ceiling a bit’, zei Daniël Hoogterp, coördinator

tentoonstellingsbouw van het Fries Museum, in een Zoomgesprek met Taus, terwijl ze met

het technische team spraken over het installeren van Aerostatic Experience.

Welke emoties en vaardigheden hebben we nodig om te leven op deze planeet, nu we

door de pandemie afstand van elkaar moeten houden?

Makhacheva bestudeerde theorieën over magische krachten en onverklaarbare

verschijnselen, serendipities, die de Sovjet-futurologen presenteerden tijdens een Sotsji-

conferentie in 1971. Makhacheva’s onderzoek resulteerde in het sieraad Mining

Serendipity: een halsketting met zeven kunstvoorwerpen als hangertjes. Deze hangertjes

verwijzen naar verschillende (boven)natuurlijke krachten, die ons dichterbij de ander

kunnen brengen. Zo is er de HSBM (Highly Superior Biographical Memory)-hanger, die je

het vermogen geeft om je, op afstand, in te leven in de levensloop van mensen en hun

objecten. En de RS (Remote Synaesthesia)-hanger, die ervoor zorgt dat je de emotie van

de ander kunt voelen zonder diegene te zien.

JE EIGEN JE EIGEN SERENDIPIT Y SERENDIPIT Y VAN TAUS MAKHACHEVAVAN TAUS MAKHACHEVA

Speciaal voor bezoekers van deze Art Room van See All This biedt Taus Makhacheva een

aantal van deze juwelen aan. Het sieraad is ontworpen in samenwerking met de in

Moskou gevestigde studio Mineral Weather en gemaakt in opdracht van het Frans

Masereel Centrum, als onderdeel van het offline en offsite groepsproject Solitude (herfst-

winter 2020/2021).

De set is volledig demonteerbaar en komt in een tweedelig houten kistje. Zie hieronder

meer details over het werk.
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