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Locatie Z presenteert de 16e editie van Zzondag: Proof of a 
Promise: Excavating the Future. Een tentoonstelling, lezingenpro-
gramma, muzikaal optreden en simpel diner met kunstenaars, 
wetenschappers, musici en een nieuwsgierig publiek. In deze 
editie gebruiken we archeologie als methode om op de toekomst 
te re�ecteren, om op te diepen wat komen gaat. 

De kunstenaars in de tentoonstelling begraven, leggen bloot, 
verzamelen, bouwen, preserveren en reconstrueren - ze trekken 
conclusies en stellen vragen over de onbekende toekomst, haar 
kenbaarheid en haar maakbaarheid. Historische artefacten komen 
tot leven wanneer ze ingebed zijn in een historisch narratief, maar 
kunnen we - wanneer we over de toekomst spreken - op dezelfde 
manier omgaan met tastbaar bewijs? Bij het toetsen van de 
waarachtigheid van een veelbelovend verhaal, lijkt de lijn tussen 
ontdekken en creëren te verdwijnen. De werken in Proof of a 
Promise functioneren als ‘voorlopige feiten’ van een toekomst die 
nog gevormd moet worden, een toekomst die nog niet in steen 
gebeiteld staat.

exact op de grens tussen het verleden en de toekomst. Soms vooruit 
kijkend naar de toekomst van gisteren, soms terugkijkend naar de geschie-
denis van morgen.” Na zijn ontdekking dat de Ikea catalogus s’werelds 
meest gedrukte boek uit de menselijke geschiedenis was geworden (en 
daarmee de bijbel voor het eerst passeerde), besloot Vanden Eynde om een 
Ikea kopje in de grond te preserveren. Hij klom over het hek van Il Foro 
Romanum in Rome en begroef daar het kopje op het terrein van de opgra-
ving. Voor zover bekend is bij de kunstenaar, is het kopje daar nog steeds 
aanwezig, wachtend tot het ontdekt wordt door toekomstige archeologen.

4. | Maarten vanden Eynde, IKEA Vase, 2010, keramiek en restauratie 
gips, variabele afmetingen. Ikea-Vase is een vaas gemaakt door het 
incorporeren van fragmenten van een Ikea mok in een amfora vormige 
vaas met behulp van reconstructie pasta. Volgens Vanden Eynde bevraagt 
het werk de eigenschap van historische artefacten om ons duidelijk te 
maken hoe het leven in een onkenbaar verleden geweest moet zijn - en 
wijst tegelijkertijd op het onjuiste beeld dat een toekomstige  archeoloog 
mogelijk zal formuleren over ons heden, gebaseerd op overgeleverde 
resten.

5. | Thijs Ebbe Fokkens, Accessories for future re�ections, 2014, hout, 
gesmolten plastic, foto The Aleph (Tuesday) 2013, 120x80cm, editie 1 / 5.  
De Nederlandse kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens (1981, Groningen) zet een 
proces in gang waarin het  onvoorziene de hoofdrol speelt. Zijn cirkelvor-
mige constructies roepen collectief gedeelde beelden op van anatomische 
theaters of de deeltjesversneller van CERN, vormen die geassocieerd 
worden met onderzoek en wetenschappelijke ontdekkingen. Hij is zowel 
de schepper als de ontdekker van de wereld die hij bevraagt en dwingt de 
toeschouwer om het belang ervan te destilleren voor de toekomst. In 
Accessories for future re�ections, toont Fokkens een constructie met een foto 
van een mysterieuze plek, die tegelijkertijd doet denken aan een opgra-
ving, een krater en een sterrenstelsel vol donkere materie. 

6. | Thijs Ebbe Fokkens, Accessories for future re�ections, 2014, hout, 
plastic, neon buizen, foto The Meeting of the Eye (Prelude) 2013, 30 x 20 
cm editie 1/25. In deze semi cirkelvormige constructie echoot de architec-
tuur waarin het werk getoond wordt door. Op iedere nieuwe locatie waar 
het werk getoond wordt, tekenen de contouren van een mythische plek 
zich steeds opnieuw af. Middels combinaties van installatie, fotogra�e en 

tekeningen zoekt Fokkens naar het ideale perspectief om de wereld te 
aanschouwen.  

7. | Ibrahim Ineke, Exegesis Inversus, 2014, foto kopie op papier, 
verschillende afmetingen. Als een beeldend kunstenaar werkzaam in 
het medium van het stripboek, verandert Ibrahim Ineke (1976, Den 
Haag) tijd in een ruimtelijke constructie. Hij vestigt de aandacht op het 
gegeven dat in strips verleden, heden en de toekomst tegelijkertijd 
naast elkaar bestaan, ze zijn simultaan. De lezers kunnen zowel voor- 
als achteruit in de tijd en in het verhaal reizen door hun ogen simpel-
weg over de bladzijden te laten glijden. Ineke verwijst hiernaar in een 
serie van zwart / wit tekeningen gebaseerd op een fragment van de 
stripversie (door Roy Thomas & Mike Mignola) van Francis Ford 
Coppola’s ‘Bram Stoker’s Dracula’. In de strip die als startpunt diende 
voor Ineke’s werk, worden 15 seconden van de openingsscène van de 
�lm (de val van Byzantium) in 3 beelden getoond. 

8. | Saskia Laurant, Arch.nr.139, 2014, Stukken van de voormalige, 
tijdelijke buitenmuur van Villa Ockenburgh die gebruikt werd als 
een bescherm laag. Het materiaal is over een periode van 2 jaar 
verzameld, 2 x 87 x 210 cm. Saskia Laurant (1977, Balgoij) is een 
verwoed verzamelaar, bang dat iets waardevols voor de toekomst 
verloren zal gaan. Voor deze tentoonstelling toont Laurant een verza-
meling van muur fragmenten van de tijdelijke beschermlaag die voor 
de originele muur van Villa Ockenburgh was aangebracht in een 
poging deze voor de toekomst te preserveren. Hoewel de muurstukken 
lijken op artefacten van historische waarde, zijn ze van weinig waarde 
voor een archeoloog. Maar door deze stukken te archiveren geeft 
Laurant ze betekenis. Het heden wordt gevormd door ons verleden, 
maar geschiedenis is geen objectieve som van voorbije gebeurtenissen. 
Het is een constructie die bezoedeld wordt door degenen die de 
geschiedenis schrijven en is gebaseerd op de historische artefacten die 
waardig genoeg werden bevonden om voor de toekomst te preserveren 
en te archiveren. Door deze muurstukken te archiveren creëert Laurant 
actief een verleden, dat op een dag een toekomst zal vormen. 

TENTOONSTELLING

1. | Roger Hiorns, Zonder titel, 2013, model vliegtuig, perspex, sokkel, 
107 x 80 x 45 cm. Met dank aan Annet Gelink Gallery, Amsterdam. 
Roger Hiorns (1975, Birmingham U.K.) stelt voor om een Boeing 737 diep 
onder de grond te begraven. Bezoekers betreden het vliegtuig met behulp 
van een trap en dalen af naar de cabine. Wij tonen hier het model voor 
het project dat Hiorns in de nabije toekomst hoopt te realiseren. Dit is niet 
de eerste keer dat Hiorns vliegtuigen en onderdelen daarvan inzet als 
materiaal voor zijn werk. Zo heeft hij vliegtuigmotoren verwerkt in zijn 
performances en sculpturen en heeft hij ze zelfs tot een �jn poeder 
verpulverd door middel van een atomisering proces. Als een hedendaag-
se alchemist transformeert Hiorns objecten en materialen om ze zo een 
nieuwe waarde en betekenis te geven. Door het vliegtuig onder de grond 
te plaatsen, laat Hiorns nieuwe perspectieven op dit gedemobiliseerde 
object toe, bijvoorbeeld als plek om te bezoeken of als reliek van een 
toekomstig verleden. De ruimte kan in de toekomst zelfs een sacrale, 
semi-religieuze sfeer opwekken.  

2. | Paul Geelen, Zonder titel, 2014, vormzand, slakken ei, silica gel, 
spiegels, brandwerend MDF, sodium acetate trihydrate, zweet, variabe-
le afmetingen. Tijdens zijn residentie aan de De Ateliers heeft de Neder-
landse kunstenaar Paul Geelen (1983, Weert) de grond onder zijn atelier 
letterlijk ontgonnen, op zoek naar verborgen schatten en inspiratie voor 
toekomstig werk. In 2012 maakte hij THINK TANK, een ondergrondse 
bunker die dient als ruimte voor contemplatie. Met behulp van een 
ladder kan men de volledig private ruimte betreden, eenmaal binnen is 
het er compleet donker en geluidloos. Voor deze expositie werkt Geelen 
met vormzand (normaal gebruikt in het proces van bronsgieten) en 
verkent hij de tijdelijke, fragiele aard en het geheugen van dit materiaal. 
De speci�eke vorm en kleur van het materiaal doen denken aan de 
aarde’s oudste vormen - dit terwijl het zand ironisch genoeg hergebruikt 
zal worden voor de constructie van toekomstige kunstwerken. 

3. | Maarten vanden Eynde, Preservation of IKEA tea-cup, 2005, foto 
print, 70 x 50 cm. De Belgische kunstenaar Maarten Vanden Eynde (1977, 
Leuven, BE) verkent de mysteries van ons toekomstige verleden door het 
onderzoeken van het concept ‘Genetologie’, een zelf uitgevonden ‘weten-
schap van eerste dingen’ (www.genetology.net). “Mijn werk situeert zich 
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PROGRAMMA

Om 3 uur introduceert moderator Saskia van Stein het program-
ma van Proof of a Promise en haar sprekers. Om half 4 zet Patrick 
van der Duin zijn methodes van de futurologie uiteen. Na een 
korte pauze van een half uur, zal Maarten vanden Eynde spreken 
over zijn zelf-bedachte studie ‘Genetology’ (de studie van eerste 
dingen). Áron Birtalan zet de middag voort met een lezing waarin 
de esthetische mogelijkheden van ruïnes en het vooruitzicht op 
verval behandeld zal worden. Na deze lezingen is er tijd voor een 
panel-discussie, gevolgd door een simpel diner. Rond 9 uur zal het 
programma afgesloten worden met een muzikale bijdrage van 
Áron Birtalan. De tentoonstelling is de hele dag te bezoeken. 

14:30  deuren open

15:00 Introductie door moderator Saskia van Stein

15:30  Lezing door Patrick van der Duin

16:30 pauze

17:00  Lezing door Maarten vanden Eynde

18:00  Lezing door Áron Birtalan

18:40  Panneldiscussie met alle deelnemers 

19:15  Simpel diner

20:30  Muzikaal optreden door Áron Birtalan

exact op de grens tussen het verleden en de toekomst. Soms vooruit 
kijkend naar de toekomst van gisteren, soms terugkijkend naar de geschie-
denis van morgen.” Na zijn ontdekking dat de Ikea catalogus s’werelds 
meest gedrukte boek uit de menselijke geschiedenis was geworden (en 
daarmee de bijbel voor het eerst passeerde), besloot Vanden Eynde om een 
Ikea kopje in de grond te preserveren. Hij klom over het hek van Il Foro 
Romanum in Rome en begroef daar het kopje op het terrein van de opgra-
ving. Voor zover bekend is bij de kunstenaar, is het kopje daar nog steeds 
aanwezig, wachtend tot het ontdekt wordt door toekomstige archeologen.

4. | Maarten vanden Eynde, IKEA Vase, 2010, keramiek en restauratie 
gips, variabele afmetingen. Ikea-Vase is een vaas gemaakt door het 
incorporeren van fragmenten van een Ikea mok in een amfora vormige 
vaas met behulp van reconstructie pasta. Volgens Vanden Eynde bevraagt 
het werk de eigenschap van historische artefacten om ons duidelijk te 
maken hoe het leven in een onkenbaar verleden geweest moet zijn - en 
wijst tegelijkertijd op het onjuiste beeld dat een toekomstige  archeoloog 
mogelijk zal formuleren over ons heden, gebaseerd op overgeleverde 
resten.

5. | Thijs Ebbe Fokkens, Accessories for future re�ections, 2014, hout, 
gesmolten plastic, foto The Aleph (Tuesday) 2013, 120x80cm, editie 1 / 5.  
De Nederlandse kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens (1981, Groningen) zet een 
proces in gang waarin het  onvoorziene de hoofdrol speelt. Zijn cirkelvor-
mige constructies roepen collectief gedeelde beelden op van anatomische 
theaters of de deeltjesversneller van CERN, vormen die geassocieerd 
worden met onderzoek en wetenschappelijke ontdekkingen. Hij is zowel 
de schepper als de ontdekker van de wereld die hij bevraagt en dwingt de 
toeschouwer om het belang ervan te destilleren voor de toekomst. In 
Accessories for future re�ections, toont Fokkens een constructie met een foto 
van een mysterieuze plek, die tegelijkertijd doet denken aan een opgra-
ving, een krater en een sterrenstelsel vol donkere materie. 

6. | Thijs Ebbe Fokkens, Accessories for future re�ections, 2014, hout, 
plastic, neon buizen, foto The Meeting of the Eye (Prelude) 2013, 30 x 20 
cm editie 1/25. In deze semi cirkelvormige constructie echoot de architec-
tuur waarin het werk getoond wordt door. Op iedere nieuwe locatie waar 
het werk getoond wordt, tekenen de contouren van een mythische plek 
zich steeds opnieuw af. Middels combinaties van installatie, fotogra�e en 

tekeningen zoekt Fokkens naar het ideale perspectief om de wereld te 
aanschouwen.  

7. | Ibrahim Ineke, Exegesis Inversus, 2014, foto kopie op papier, 
verschillende afmetingen. Als een beeldend kunstenaar werkzaam in 
het medium van het stripboek, verandert Ibrahim Ineke (1976, Den 
Haag) tijd in een ruimtelijke constructie. Hij vestigt de aandacht op het 
gegeven dat in strips verleden, heden en de toekomst tegelijkertijd 
naast elkaar bestaan, ze zijn simultaan. De lezers kunnen zowel voor- 
als achteruit in de tijd en in het verhaal reizen door hun ogen simpel-
weg over de bladzijden te laten glijden. Ineke verwijst hiernaar in een 
serie van zwart / wit tekeningen gebaseerd op een fragment van de 
stripversie (door Roy Thomas & Mike Mignola) van Francis Ford 
Coppola’s ‘Bram Stoker’s Dracula’. In de strip die als startpunt diende 
voor Ineke’s werk, worden 15 seconden van de openingsscène van de 
�lm (de val van Byzantium) in 3 beelden getoond. 

8. | Saskia Laurant, Arch.nr.139, 2014, Stukken van de voormalige, 
tijdelijke buitenmuur van Villa Ockenburgh die gebruikt werd als 
een bescherm laag. Het materiaal is over een periode van 2 jaar 
verzameld, 2 x 87 x 210 cm. Saskia Laurant (1977, Balgoij) is een 
verwoed verzamelaar, bang dat iets waardevols voor de toekomst 
verloren zal gaan. Voor deze tentoonstelling toont Laurant een verza-
meling van muur fragmenten van de tijdelijke beschermlaag die voor 
de originele muur van Villa Ockenburgh was aangebracht in een 
poging deze voor de toekomst te preserveren. Hoewel de muurstukken 
lijken op artefacten van historische waarde, zijn ze van weinig waarde 
voor een archeoloog. Maar door deze stukken te archiveren geeft 
Laurant ze betekenis. Het heden wordt gevormd door ons verleden, 
maar geschiedenis is geen objectieve som van voorbije gebeurtenissen. 
Het is een constructie die bezoedeld wordt door degenen die de 
geschiedenis schrijven en is gebaseerd op de historische artefacten die 
waardig genoeg werden bevonden om voor de toekomst te preserveren 
en te archiveren. Door deze muurstukken te archiveren creëert Laurant 
actief een verleden, dat op een dag een toekomst zal vormen. 

TENTOONSTELLING

1. | Roger Hiorns, Zonder titel, 2013, model vliegtuig, perspex, sokkel, 
107 x 80 x 45 cm. Met dank aan Annet Gelink Gallery, Amsterdam. 
Roger Hiorns (1975, Birmingham U.K.) stelt voor om een Boeing 737 diep 
onder de grond te begraven. Bezoekers betreden het vliegtuig met behulp 
van een trap en dalen af naar de cabine. Wij tonen hier het model voor 
het project dat Hiorns in de nabije toekomst hoopt te realiseren. Dit is niet 
de eerste keer dat Hiorns vliegtuigen en onderdelen daarvan inzet als 
materiaal voor zijn werk. Zo heeft hij vliegtuigmotoren verwerkt in zijn 
performances en sculpturen en heeft hij ze zelfs tot een �jn poeder 
verpulverd door middel van een atomisering proces. Als een hedendaag-
se alchemist transformeert Hiorns objecten en materialen om ze zo een 
nieuwe waarde en betekenis te geven. Door het vliegtuig onder de grond 
te plaatsen, laat Hiorns nieuwe perspectieven op dit gedemobiliseerde 
object toe, bijvoorbeeld als plek om te bezoeken of als reliek van een 
toekomstig verleden. De ruimte kan in de toekomst zelfs een sacrale, 
semi-religieuze sfeer opwekken.  

2. | Paul Geelen, Zonder titel, 2014, vormzand, slakken ei, silica gel, 
spiegels, brandwerend MDF, sodium acetate trihydrate, zweet, variabe-
le afmetingen. Tijdens zijn residentie aan de De Ateliers heeft de Neder-
landse kunstenaar Paul Geelen (1983, Weert) de grond onder zijn atelier 
letterlijk ontgonnen, op zoek naar verborgen schatten en inspiratie voor 
toekomstig werk. In 2012 maakte hij THINK TANK, een ondergrondse 
bunker die dient als ruimte voor contemplatie. Met behulp van een 
ladder kan men de volledig private ruimte betreden, eenmaal binnen is 
het er compleet donker en geluidloos. Voor deze expositie werkt Geelen 
met vormzand (normaal gebruikt in het proces van bronsgieten) en 
verkent hij de tijdelijke, fragiele aard en het geheugen van dit materiaal. 
De speci�eke vorm en kleur van het materiaal doen denken aan de 
aarde’s oudste vormen - dit terwijl het zand ironisch genoeg hergebruikt 
zal worden voor de constructie van toekomstige kunstwerken. 

3. | Maarten vanden Eynde, Preservation of IKEA tea-cup, 2005, foto 
print, 70 x 50 cm. De Belgische kunstenaar Maarten Vanden Eynde (1977, 
Leuven, BE) verkent de mysteries van ons toekomstige verleden door het 
onderzoeken van het concept ‘Genetologie’, een zelf uitgevonden ‘weten-
schap van eerste dingen’ (www.genetology.net). “Mijn werk situeert zich 

4 5



exact op de grens tussen het verleden en de toekomst. Soms vooruit 
kijkend naar de toekomst van gisteren, soms terugkijkend naar de geschie-
denis van morgen.” Na zijn ontdekking dat de Ikea catalogus s’werelds 
meest gedrukte boek uit de menselijke geschiedenis was geworden (en 
daarmee de bijbel voor het eerst passeerde), besloot Vanden Eynde om een 
Ikea kopje in de grond te preserveren. Hij klom over het hek van Il Foro 
Romanum in Rome en begroef daar het kopje op het terrein van de opgra-
ving. Voor zover bekend is bij de kunstenaar, is het kopje daar nog steeds 
aanwezig, wachtend tot het ontdekt wordt door toekomstige archeologen.

4. | Maarten vanden Eynde, IKEA Vase, 2010, keramiek en restauratie 
gips, variabele afmetingen. Ikea-Vase is een vaas gemaakt door het 
incorporeren van fragmenten van een Ikea mok in een amfora vormige 
vaas met behulp van reconstructie pasta. Volgens Vanden Eynde bevraagt 
het werk de eigenschap van historische artefacten om ons duidelijk te 
maken hoe het leven in een onkenbaar verleden geweest moet zijn - en 
wijst tegelijkertijd op het onjuiste beeld dat een toekomstige  archeoloog 
mogelijk zal formuleren over ons heden, gebaseerd op overgeleverde 
resten.

5. | Thijs Ebbe Fokkens, Accessories for future re�ections, 2014, hout, 
gesmolten plastic, foto The Aleph (Tuesday) 2013, 120x80cm, editie 1 / 5.  
De Nederlandse kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens (1981, Groningen) zet een 
proces in gang waarin het  onvoorziene de hoofdrol speelt. Zijn cirkelvor-
mige constructies roepen collectief gedeelde beelden op van anatomische 
theaters of de deeltjesversneller van CERN, vormen die geassocieerd 
worden met onderzoek en wetenschappelijke ontdekkingen. Hij is zowel 
de schepper als de ontdekker van de wereld die hij bevraagt en dwingt de 
toeschouwer om het belang ervan te destilleren voor de toekomst. In 
Accessories for future re�ections, toont Fokkens een constructie met een foto 
van een mysterieuze plek, die tegelijkertijd doet denken aan een opgra-
ving, een krater en een sterrenstelsel vol donkere materie. 

6. | Thijs Ebbe Fokkens, Accessories for future re�ections, 2014, hout, 
plastic, neon buizen, foto The Meeting of the Eye (Prelude) 2013, 30 x 20 
cm editie 1/25. In deze semi cirkelvormige constructie echoot de architec-
tuur waarin het werk getoond wordt door. Op iedere nieuwe locatie waar 
het werk getoond wordt, tekenen de contouren van een mythische plek 
zich steeds opnieuw af. Middels combinaties van installatie, fotogra�e en 

tekeningen zoekt Fokkens naar het ideale perspectief om de wereld te 
aanschouwen.  

7. | Ibrahim Ineke, Exegesis Inversus, 2014, foto kopie op papier, 
verschillende afmetingen. Als een beeldend kunstenaar werkzaam in 
het medium van het stripboek, verandert Ibrahim Ineke (1976, Den 
Haag) tijd in een ruimtelijke constructie. Hij vestigt de aandacht op het 
gegeven dat in strips verleden, heden en de toekomst tegelijkertijd 
naast elkaar bestaan, ze zijn simultaan. De lezers kunnen zowel voor- 
als achteruit in de tijd en in het verhaal reizen door hun ogen simpel-
weg over de bladzijden te laten glijden. Ineke verwijst hiernaar in een 
serie van zwart / wit tekeningen gebaseerd op een fragment van de 
stripversie (door Roy Thomas & Mike Mignola) van Francis Ford 
Coppola’s ‘Bram Stoker’s Dracula’. In de strip die als startpunt diende 
voor Ineke’s werk, worden 15 seconden van de openingsscène van de 
�lm (de val van Byzantium) in 3 beelden getoond. 

8. | Saskia Laurant, Arch.nr.139, 2014, Stukken van de voormalige, 
tijdelijke buitenmuur van Villa Ockenburgh die gebruikt werd als 
een bescherm laag. Het materiaal is over een periode van 2 jaar 
verzameld, 2 x 87 x 210 cm. Saskia Laurant (1977, Balgoij) is een 
verwoed verzamelaar, bang dat iets waardevols voor de toekomst 
verloren zal gaan. Voor deze tentoonstelling toont Laurant een verza-
meling van muur fragmenten van de tijdelijke beschermlaag die voor 
de originele muur van Villa Ockenburgh was aangebracht in een 
poging deze voor de toekomst te preserveren. Hoewel de muurstukken 
lijken op artefacten van historische waarde, zijn ze van weinig waarde 
voor een archeoloog. Maar door deze stukken te archiveren geeft 
Laurant ze betekenis. Het heden wordt gevormd door ons verleden, 
maar geschiedenis is geen objectieve som van voorbije gebeurtenissen. 
Het is een constructie die bezoedeld wordt door degenen die de 
geschiedenis schrijven en is gebaseerd op de historische artefacten die 
waardig genoeg werden bevonden om voor de toekomst te preserveren 
en te archiveren. Door deze muurstukken te archiveren creëert Laurant 
actief een verleden, dat op een dag een toekomst zal vormen. 

TENTOONSTELLING

1. | Roger Hiorns, Zonder titel, 2013, model vliegtuig, perspex, sokkel, 
107 x 80 x 45 cm. Met dank aan Annet Gelink Gallery, Amsterdam. 
Roger Hiorns (1975, Birmingham U.K.) stelt voor om een Boeing 737 diep 
onder de grond te begraven. Bezoekers betreden het vliegtuig met behulp 
van een trap en dalen af naar de cabine. Wij tonen hier het model voor 
het project dat Hiorns in de nabije toekomst hoopt te realiseren. Dit is niet 
de eerste keer dat Hiorns vliegtuigen en onderdelen daarvan inzet als 
materiaal voor zijn werk. Zo heeft hij vliegtuigmotoren verwerkt in zijn 
performances en sculpturen en heeft hij ze zelfs tot een �jn poeder 
verpulverd door middel van een atomisering proces. Als een hedendaag-
se alchemist transformeert Hiorns objecten en materialen om ze zo een 
nieuwe waarde en betekenis te geven. Door het vliegtuig onder de grond 
te plaatsen, laat Hiorns nieuwe perspectieven op dit gedemobiliseerde 
object toe, bijvoorbeeld als plek om te bezoeken of als reliek van een 
toekomstig verleden. De ruimte kan in de toekomst zelfs een sacrale, 
semi-religieuze sfeer opwekken.  

2. | Paul Geelen, Zonder titel, 2014, vormzand, slakken ei, silica gel, 
spiegels, brandwerend MDF, sodium acetate trihydrate, zweet, variabe-
le afmetingen. Tijdens zijn residentie aan de De Ateliers heeft de Neder-
landse kunstenaar Paul Geelen (1983, Weert) de grond onder zijn atelier 
letterlijk ontgonnen, op zoek naar verborgen schatten en inspiratie voor 
toekomstig werk. In 2012 maakte hij THINK TANK, een ondergrondse 
bunker die dient als ruimte voor contemplatie. Met behulp van een 
ladder kan men de volledig private ruimte betreden, eenmaal binnen is 
het er compleet donker en geluidloos. Voor deze expositie werkt Geelen 
met vormzand (normaal gebruikt in het proces van bronsgieten) en 
verkent hij de tijdelijke, fragiele aard en het geheugen van dit materiaal. 
De speci�eke vorm en kleur van het materiaal doen denken aan de 
aarde’s oudste vormen - dit terwijl het zand ironisch genoeg hergebruikt 
zal worden voor de constructie van toekomstige kunstwerken. 

3. | Maarten vanden Eynde, Preservation of IKEA tea-cup, 2005, foto 
print, 70 x 50 cm. De Belgische kunstenaar Maarten Vanden Eynde (1977, 
Leuven, BE) verkent de mysteries van ons toekomstige verleden door het 
onderzoeken van het concept ‘Genetologie’, een zelf uitgevonden ‘weten-
schap van eerste dingen’ (www.genetology.net). “Mijn werk situeert zich 

7

Locatie Z presenteert de 16e editie van Zzondag: Proof of a 
Promise: Excavating the Future. Een tentoonstelling, lezingenpro-
gramma, muzikaal optreden en simpel diner met kunstenaars, 
wetenschappers, musici en een nieuwsgierig publiek. In deze 
editie gebruiken we archeologie als methode om op de toekomst 
te re�ecteren, om op te diepen wat komen gaat. 

De kunstenaars in de tentoonstelling begraven, leggen bloot, 
verzamelen, bouwen, preserveren en reconstrueren - ze trekken 
conclusies en stellen vragen over de onbekende toekomst, haar 
kenbaarheid en haar maakbaarheid. Historische artefacten komen 
tot leven wanneer ze ingebed zijn in een historisch narratief, maar 
kunnen we - wanneer we over de toekomst spreken - op dezelfde 
manier omgaan met tastbaar bewijs? Bij het toetsen van de 
waarachtigheid van een veelbelovend verhaal, lijkt de lijn tussen 
ontdekken en creëren te verdwijnen. De werken in Proof of a 
Promise functioneren als ‘voorlopige feiten’ van een toekomst die 
nog gevormd moet worden, een toekomst die nog niet in steen 
gebeiteld staat.

exact op de grens tussen het verleden en de toekomst. Soms vooruit 
kijkend naar de toekomst van gisteren, soms terugkijkend naar de geschie-
denis van morgen.” Na zijn ontdekking dat de Ikea catalogus s’werelds 
meest gedrukte boek uit de menselijke geschiedenis was geworden (en 
daarmee de bijbel voor het eerst passeerde), besloot Vanden Eynde om een 
Ikea kopje in de grond te preserveren. Hij klom over het hek van Il Foro 
Romanum in Rome en begroef daar het kopje op het terrein van de opgra-
ving. Voor zover bekend is bij de kunstenaar, is het kopje daar nog steeds 
aanwezig, wachtend tot het ontdekt wordt door toekomstige archeologen.

4. | Maarten vanden Eynde, IKEA Vase, 2010, keramiek en restauratie 
gips, variabele afmetingen. Ikea-Vase is een vaas gemaakt door het 
incorporeren van fragmenten van een Ikea mok in een amfora vormige 
vaas met behulp van reconstructie pasta. Volgens Vanden Eynde bevraagt 
het werk de eigenschap van historische artefacten om ons duidelijk te 
maken hoe het leven in een onkenbaar verleden geweest moet zijn - en 
wijst tegelijkertijd op het onjuiste beeld dat een toekomstige  archeoloog 
mogelijk zal formuleren over ons heden, gebaseerd op overgeleverde 
resten.

5. | Thijs Ebbe Fokkens, Accessories for future re�ections, 2014, hout, 
gesmolten plastic, foto The Aleph (Tuesday) 2013, 120x80cm, editie 1 / 5.  
De Nederlandse kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens (1981, Groningen) zet een 
proces in gang waarin het  onvoorziene de hoofdrol speelt. Zijn cirkelvor-
mige constructies roepen collectief gedeelde beelden op van anatomische 
theaters of de deeltjesversneller van CERN, vormen die geassocieerd 
worden met onderzoek en wetenschappelijke ontdekkingen. Hij is zowel 
de schepper als de ontdekker van de wereld die hij bevraagt en dwingt de 
toeschouwer om het belang ervan te destilleren voor de toekomst. In 
Accessories for future re�ections, toont Fokkens een constructie met een foto 
van een mysterieuze plek, die tegelijkertijd doet denken aan een opgra-
ving, een krater en een sterrenstelsel vol donkere materie. 

6. | Thijs Ebbe Fokkens, Accessories for future re�ections, 2014, hout, 
plastic, neon buizen, foto The Meeting of the Eye (Prelude) 2013, 30 x 20 
cm editie 1/25. In deze semi cirkelvormige constructie echoot de architec-
tuur waarin het werk getoond wordt door. Op iedere nieuwe locatie waar 
het werk getoond wordt, tekenen de contouren van een mythische plek 
zich steeds opnieuw af. Middels combinaties van installatie, fotogra�e en 

tekeningen zoekt Fokkens naar het ideale perspectief om de wereld te 
aanschouwen.  

7. | Ibrahim Ineke, Exegesis Inversus, 2014, foto kopie op papier, 
verschillende afmetingen. Als een beeldend kunstenaar werkzaam in 
het medium van het stripboek, verandert Ibrahim Ineke (1976, Den 
Haag) tijd in een ruimtelijke constructie. Hij vestigt de aandacht op het 
gegeven dat in strips verleden, heden en de toekomst tegelijkertijd 
naast elkaar bestaan, ze zijn simultaan. De lezers kunnen zowel voor- 
als achteruit in de tijd en in het verhaal reizen door hun ogen simpel-
weg over de bladzijden te laten glijden. Ineke verwijst hiernaar in een 
serie van zwart / wit tekeningen gebaseerd op een fragment van de 
stripversie (door Roy Thomas & Mike Mignola) van Francis Ford 
Coppola’s ‘Bram Stoker’s Dracula’. In de strip die als startpunt diende 
voor Ineke’s werk, worden 15 seconden van de openingsscène van de 
�lm (de val van Byzantium) in 3 beelden getoond. 

8. | Saskia Laurant, Arch.nr.139, 2014, Stukken van de voormalige, 
tijdelijke buitenmuur van Villa Ockenburgh die gebruikt werd als 
een bescherm laag. Het materiaal is over een periode van 2 jaar 
verzameld, 2 x 87 x 210 cm. Saskia Laurant (1977, Balgoij) is een 
verwoed verzamelaar, bang dat iets waardevols voor de toekomst 
verloren zal gaan. Voor deze tentoonstelling toont Laurant een verza-
meling van muur fragmenten van de tijdelijke beschermlaag die voor 
de originele muur van Villa Ockenburgh was aangebracht in een 
poging deze voor de toekomst te preserveren. Hoewel de muurstukken 
lijken op artefacten van historische waarde, zijn ze van weinig waarde 
voor een archeoloog. Maar door deze stukken te archiveren geeft 
Laurant ze betekenis. Het heden wordt gevormd door ons verleden, 
maar geschiedenis is geen objectieve som van voorbije gebeurtenissen. 
Het is een constructie die bezoedeld wordt door degenen die de 
geschiedenis schrijven en is gebaseerd op de historische artefacten die 
waardig genoeg werden bevonden om voor de toekomst te preserveren 
en te archiveren. Door deze muurstukken te archiveren creëert Laurant 
actief een verleden, dat op een dag een toekomst zal vormen. 

TENTOONSTELLING

1. | Roger Hiorns, Zonder titel, 2013, model vliegtuig, perspex, sokkel, 
107 x 80 x 45 cm. Met dank aan Annet Gelink Gallery, Amsterdam. 
Roger Hiorns (1975, Birmingham U.K.) stelt voor om een Boeing 737 diep 
onder de grond te begraven. Bezoekers betreden het vliegtuig met behulp 
van een trap en dalen af naar de cabine. Wij tonen hier het model voor 
het project dat Hiorns in de nabije toekomst hoopt te realiseren. Dit is niet 
de eerste keer dat Hiorns vliegtuigen en onderdelen daarvan inzet als 
materiaal voor zijn werk. Zo heeft hij vliegtuigmotoren verwerkt in zijn 
performances en sculpturen en heeft hij ze zelfs tot een �jn poeder 
verpulverd door middel van een atomisering proces. Als een hedendaag-
se alchemist transformeert Hiorns objecten en materialen om ze zo een 
nieuwe waarde en betekenis te geven. Door het vliegtuig onder de grond 
te plaatsen, laat Hiorns nieuwe perspectieven op dit gedemobiliseerde 
object toe, bijvoorbeeld als plek om te bezoeken of als reliek van een 
toekomstig verleden. De ruimte kan in de toekomst zelfs een sacrale, 
semi-religieuze sfeer opwekken.  

2. | Paul Geelen, Zonder titel, 2014, vormzand, slakken ei, silica gel, 
spiegels, brandwerend MDF, sodium acetate trihydrate, zweet, variabe-
le afmetingen. Tijdens zijn residentie aan de De Ateliers heeft de Neder-
landse kunstenaar Paul Geelen (1983, Weert) de grond onder zijn atelier 
letterlijk ontgonnen, op zoek naar verborgen schatten en inspiratie voor 
toekomstig werk. In 2012 maakte hij THINK TANK, een ondergrondse 
bunker die dient als ruimte voor contemplatie. Met behulp van een 
ladder kan men de volledig private ruimte betreden, eenmaal binnen is 
het er compleet donker en geluidloos. Voor deze expositie werkt Geelen 
met vormzand (normaal gebruikt in het proces van bronsgieten) en 
verkent hij de tijdelijke, fragiele aard en het geheugen van dit materiaal. 
De speci�eke vorm en kleur van het materiaal doen denken aan de 
aarde’s oudste vormen - dit terwijl het zand ironisch genoeg hergebruikt 
zal worden voor de constructie van toekomstige kunstwerken. 

3. | Maarten vanden Eynde, Preservation of IKEA tea-cup, 2005, foto 
print, 70 x 50 cm. De Belgische kunstenaar Maarten Vanden Eynde (1977, 
Leuven, BE) verkent de mysteries van ons toekomstige verleden door het 
onderzoeken van het concept ‘Genetologie’, een zelf uitgevonden ‘weten-
schap van eerste dingen’ (www.genetology.net). “Mijn werk situeert zich 
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Proof of a Promise
excavating the future

Zondag 23 Februari 2014 - 15:00 tot 10:00 
Villa Ockenburgh, The Hague 

Proof of a Promise: Excavating the Future is gecureerd door: 
Debbie Broekers en Manus Groenen en wordt genereus mogelijk 

gemaakt door Stroom Den Haag en de stad Den Haag.

http://www.locatiez.net 
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