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Suzanne Wallinga - Monumental Zodiac  
 
Ergens tussen de Walvis, Kraanvogel, Feniks en de Oven, is een plekje aan de 
hemel voor de Beeldhouwer. De Franse astronoom Nicolas-Louis de Lacaille 
beschreef dit sterrenbeeld aan de zuidelijke hemel voor het eerst in de achttiende 
eeuw, toen hij vanaf Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika de sterrenhemel in kaart 
bracht. De Beeldhouwer wordt gevormd door een kop uit steen, geplaatst op een 
tafel met drie poten. Ernaast zien we instrumenten uit het kunstenaarsatelier. Op een 
afstand van ongeveer 500 miljoen lichtjaren, bevat de Beeldhouwer een aantal 
sterrenstelsels. Een van de bekendere is het Karrenwielstelsel — een ringvormig 
sterrenstelsel dat wordt gevormd door een kleiner sterrenstelsel, dat zich door het 
centrum van het grotere sterrenstelsel manoeuvreert. 
 
Terwijl ik door de de indrukwekkende solotentoonstelling van Leyla Aydoslu bij 
P/////AKT loop, denk ik aan aan mijn girl crush van een jaar of tien geleden. De 
Leidse astronome Mariska Kriek won in 2008 de Christiaan Huygens 
Wetenschapsprijs voor haar onderzoek naar vergelegen sterrenstelsels. 
Ondertussen is Kriek verhuist naar de Verenigde Staten, waar ze alweer jaren 
lesgeeft aan prestigieuze universiteiten als Princeton en Berkeley. Met grote 
astronomische telescopen, waaronder de Gemini Telescoop en de Very Large 
Telescoop in Chili — een van de beste plekken ter wereld om verre sterrenstelsels 
aan de rand van het waarneembare heelal te bestuderen — deed ze een groot 
aantal waarnemingen en was ze de eerste ter wereld die de straling van sterlicht van 
verre sterrenstelsels heeft gemeten. Ze ontwikkelde vervolgens modellen die 
verschillende kleuren van sterrenstelsels kunnen verklaren. Ons heelal heeft de 
unieke eigenschap dat het op verschillende momenten in de tijd kan worden 
bestudeerd. Dit is mogelijk, omdat licht een eindige snelheid heeft. Zo is het licht 
van sterren dat wij zien, vaak jaren onderweg om de ons te bereiken. Met één blik 
omhoog zijn verschillende tijdstippen in de geschiedenis tegelijkertijd waar te 
nemen. Oude sterren stralen vooral rood licht uit en jonge sterren stralen in het 
blauw.  
 
Op de vloer van de tentoonstellingsruimte heeft Aydoslu een roestkleurige gipsen 
laag aangebracht, die als sokkel functioneert voor een liggende, cirkelvormige 
sculptuur — de vorm doet me denken aan het Karrenwielstelsel. Aydoslu’s werk 
bevindt zich tussen schilderkunst, beeldhouwkunst, installatie en assemblage. De 
kunstenaar deconstructueert architecturale elementen, vaak gevonden materialen, 
die ze vervolgens aan de tentoonstellingsruimte en het menselijke lichaam aanpast. 
Ze geeft zichzelf bij het maken over aan het proces en laat zich daarbij verrassen 
door de eigenschappen van de door haar samengebrachte materialen. Hierbij is ze 
telkens weer op zoek naar een bepaalde spanning, die ontstaat door te spelen met 
schaal, continuïteit, stabiliteit,  evenwicht en ruimtelijke tegenstellingen. Al jarenlang 
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werkt ze aan een constante ontwikkeling van haar artistieke praktijk, die een 
bepaalde sculpturale directheid in zich draagt die opvallend is.  
 
Tijdens de opening vertel ik haar dat de ronde sculptuur me verwondert. Hij lijkt uit 
een geheel andere tijd te komen dan de overhellende ‘takken’ verderop in de ruimte, 
die worden ondersteund door een structuur van houten latten. Er lijken verschillende 
tijden tegelijk te bestaan. Aydoslu’s sterrenstelsel heeft iets weg van een 
middeleeuwse astronomische klok, die verschillende soorten tijd tegelijk aangeeft, 
vaak de plaatselijke tijd, de plaats van de zon in de dierenriem, de sterrentijd en een 
verdeling in uren tussen zonsopgang en zonsondergang, die van dag tot dag 
verschilt. In verschillende culturen vinden we vanaf het einde van de vijftiende eeuw 
ingenieuze voorbeelden terug: van het astronomische uurwerk in Praag tot de 
Intihuatana van de Machu Picchu. Aydoslu’s sculptuur draagt bij aan een gevoel van 
een verdraaiing van de tijd. Is het niet een van de ultieme doelen van artistieke 
productie om ons idee van tijd te transformeren? 
 
De Spaanse curator Chus Martínez vraagt zich af hoe kunst onze ervaring van de 
geschiedenis kan veranderen, in een tijd waarin we het eens zijn dat er meerdere 
geschiedenissen naast elkaar bestaan. Er is niet één Moderniteit, maar meerdere 
moderniteiten, die elkaar aanvullen, uitdagen en onderuit halen. De kunst kan 
bijdragen aan het ervaren van een nieuwe vorm van tijd, die als het aan Martínez ligt, 
anachronistisch van aard is.  
 
Anachronisme duidt volgens Martínez op een situatie waarin ritme de plaats inneemt 
van duur. Ritme is tempo: kracht, vibratie, beweging. Duur is de melodie van de 
geschiedenis, en verwijst naar een zekere orde. Ritme volgt intensiteit. Hoe kunnen 
we de melodische manier van het begrijpen van de geschiedenis verlaten? 
Anachronisme als methode biedt geen oplossing voor al onze problemen, maar 
werpt de mogelijkheid op voor het ervaren van een spanning, een discontinuïteit en 
een vervormde tijd. Een begrip van tijd waarin geen bezwaar bestaat tegen 
herhaling, of over het nabootsen van wat al heeft plaatsgevonden. Anachronisme 
impliceert het accepteren van het belang van ritme als fundamenteel voor het 
begrijpen van de relatie tussen materie en energie. Met betrekking tot kunst moeten 
we, net als Gaston Bachelard, volgens Martínez spreken van een ritmisch realisme: 
de introductie van materiële en conceptuele parameters die zijn gericht op het 
verwerpen van de noodzaak om culturele identiteit te construeren in termen van de 
filosofie van de geschiedenis.  
 
Het werk van Aydoslu is abstract, ze vermijdt herkenbare vormen of verwijzingen 
naar de werkelijkheid. Terwijl ik denk aan sterrenstelsels en dierenriemen, is het 
vooral de lichamelijke verwondering die op de voorgrond staat in de relaties tussen 
de elementen. ‘Je lichaam wordt een soort lat waaraan de grote grijze vertakkingen 
of de rode, hoekige figuur van klei van de sculpturen hun eigen grootte kunnen 
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afmeten’, schrijft Marsha Bruinen hierover in Metropolis M. Met haar presentatie bij 
P/////AKT doorbreekt ze echter ook de melodische ervaring van ruimte, wat mij 
betreft voor het eerst zo uitgesproken. Zelf blijft ze er bescheiden over. De 
Beeldhouwer is een wat onopvallend sterrenbeeld, dat niet goed is te zien vanaf het 
noordelijk halfrond. Het is voor waarnemers in Nederland en België dan ook niet 
zichtbaar. Maar de volgende keer dat ik op reis ben, zoek ik Leyla Aydoslu in de 
sterren. 
 
	


