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Als een dode duif in een hoekje van de Dam, zo onopvallend is het nieuwe werk 
van de Finse kunstenaar Otto Karvonen (1975). Zijn interventie in het Vondelpark 
getiteld Vreemdelingenpaleis Vogelhuisjes Collectie (2010) is niet alleen extreem 
discreet, de utopische toon in zijn eerdere werk heeft bovendien plaats gemaakt 
voor een somberder geluid over de toestand van ons land.  
 Maar hoeveel speurwerk mag je van de kijker verwachten? Hoe zacht mag je 
als kunstenaar fluiten, wil je nog aannemelijk kunnen maken dat je gehoord wil 
worden?

De zes vogelhuisjes in de buurt van het Filmmuseum vormen een kunstproject van Otto  
Karvonen en kunstcentrum de Appel. De argeloze voorbijganger zou ze makkelijk over het 
hoofd kunnen zien: de huisjes zijn niet fel gekleurd, er klinken geen harde geluiden, ze  
zijn ook niet bijzonder groot, mooi of lelijk. Zo bezien lijkt Vreemdelingenpaleis Vogelhuisjes 
Collectie (2010) het tegenovergestelde van een werk als Rubber Duck (Florentijn Hofman, 2008), 
een vijf meter hoge knalgele badeend in het IJ – dat is pas spektakel in de openbare ruimte.

Maar kunst hoeft natuurlijk niet per sé spectaculair te zijn. Karvonen streeft bovendien niet 
zozeer naar non-spectaculariteit, maar naar een vermomming van kunst als de werkelijkheid. 
Als het Vondelpark er als een circus had uitgezien, was zijn werk een aap met een rood pakje 
geweest. Karvonen laat de kijker denken dat zijn project onderdeel is van onze alledaagse om-
geving. 

Dit was al het geval in eerdere projecten, waarbij hij aankondigingen ophing voor de komst  
van een fictieve winkel of dienst. Die berichten waren gewoon, niet uit gebrek aan waar-
dering voor het grootse, maar omdat ze moesten doorgaan voor een echte aankondiging. 
Ook bij Vreemdelingenpaleis Vogelhuisjes Collectie lijkt het de bedoeling dat we – in elk  
geval even – denken dat dit gewone vogelhuisjes zijn en geen kunst. Vandaar ook dat de 
naam van de kunstenaar ontbreekt op de bijbehorende bordjes.

Er is echter een verschil tussen dit nieuwste werk en eerder werk van Karvonen;  
eerdere projecten waren vrijwel altijd optimistisch. Zo hing hij in 2005 een poster in  
een etalage waarop stond “Hier opent een Christelijk-Hindoeïstische kinderopvang”,  
daarmee een voorschot nemend op de verzoening tussen twee religieuze groepen. 
Sommige mensen reageerden vertwijfeld of boos, anderen wilden hun kinderen graag 
opgeven voor deze crèche. Een soortgelijk project vormde de aankondiging van een 
‘Christian Gay and Lesbian Cultural Centre’ in Christchurch, Nieuw Zeeland. 
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De overeenkomst tussen deze werken is dat de kunstenaar telkens een fictieve toe-
komst schetst, die werkelijkheid wordt als de kijker gelooft dat wat hij ziet echt is. 
Karvonens werk doet daarmee denken aan de film Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain 
(2001), waarin de hoofdpersoon continu ingrijpt in de realiteit door zich te gedragen 
alsof haar fantasie al werkelijkheid is. Zo maakt Amélie twee collega’s wijs dat de  
ander hen leuk vindt en laat ze daardoor echt op elkaar vallen, en ze maakt iemand 
gek door met practical jokes te suggereren dat hij ze niet meer op een rijtje heeft. 

Amélie loopt op een gegeven moment echter tegen de grenzen van haar idyllische 
wereld aan. Als ze een afspraakje heeft met de man naar wie ze verlangt is ze zo 
bang, dat ze zich voordoet als serveerster van het café waar ze elkaar zouden 
ontmoeten. De man vertrekt zonder haar. Het is duidelijk: de engel in Amélie is 
niet langer aan het woord, ze moet nu zelf iets doen. 

Cynische kijk op Nederlands vreemdelingenbeleid

Ook Karvonen lijkt met zijn nieuwste project niet langer voor engel te willen spelen. Het lijkt 
alsof hij ons geen fictieve, mooie toekomst meer wil schenken, maar ons de zwarte zijde van de 
werkelijkheid wil tonen. 

Dit doet hij met een heleboel aanwijzingen. Op de bordjes onder de vogelhuisjes staat 
telkens een andere plaatsnaam, zoals ‘Zeist’, en daaronder ‘Alien Palace Birdhouse 
Collection’. Wie het vorige werk van Karvonen, Alien Palace (2008 – 2009) kent, snapt 
dat hier met ‘vreemdelingen’ immigranten worden bedoeld. Alien Palace was een 
aankondiging op een pand in de Spiegelstraat te Amsterdam waarop stond dat deze de 
functie zou krijgen van ‘Vreemdelingenpaleis’, een woonplek met allerlei luxe voor-
zieningen. Net als in zijn optimistische werk creëerde Karvonen hier de toekomst.  
 Alleen was Karvonen in Alien Palace cynischer dan in zijn vroegere werk: het was 
onduidelijk of het paleis was bedoeld voor vreemdelingen die geld opleveren, zoals 
toeristen of expats, of ook voor de hulpbehoevende immigrant. 

Vreemdelingenpaleis Vogelhuisjes Collectie bouwt voort op dit gegeven. En in die 
wetenschap valt des te meer op hoe slecht de huisjes hun functie als nestelkast ver- 
vullen. Het materiaal (cement, aluminium en roestvrij staal) is niet uitnodigend 
voor vogels; de kastjes hangen in lantarenpalen in plaats van schaduwrijke bomen, 
en de ingang van een vogelhuisje is bij voorkeur rond – bij Karvonen zijn ze vier-
kant.  
 Dat deze kille huisjes gelieerd zijn aan een paleis, kan alleen maar ironisch be- 
doeld zijn, er is immers niets gerieflijks aan de kastjes. 

Naast het feit dat de functie van schuilplek onvoldoende wordt vervuld, zijn er 
ook allerlei eigenaardige extra’s, zoals rasters om de huisjes heen en ramen  
met luxaflex. Je krijgt als kijker de neiging om de logica of de grap in de overbo-
digheden te zoeken, maar vindt die niet. Deze vogelhuisjes hebben enkel een 
vijandige uitstraling.  
 Langzaam wordt het duidelijk: de vogel is een metafoor voor de immigrant, 
voor wie wij een huis bouwen waar hij niet in kan wonen. De vreemdeling moet 
het gevoel krijgen een indringer te zijn in een onlogisch systeem. In de zwarte 
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werkelijkheid die Karvonen schetst klinkt daarmee een Kafkaëske lach: een drei-
gend, onbegrijpelijk geheel sluit een onschuldig individu uit.

De verwijzing naar het werk ‘Vreemdelingenpaleis’ in de titel van de vogelhuisjes suggereert 
dat het element van commercie in ons denken over ‘vreemdelingen’ nog steeds een belang-
rijke rol speelt voor Karvonen. Vreemdelingenpaleis liet zien dat het de vraag is of we elke 
vreemdeling in een paleis zouden opvangen, of misschien alleen de vreemdeling die geld op- 
levert. Hier lijkt de boodschap meer eenduidig te zijn: wij geven alleen vreemdelingen die 
commercieel interessant zijn een fijn thuis. Wellicht dat daar het woord ‘collectie’ in de titel 
vandaan komt, dat is immers een term die ook verwijst naar ons commerciële systeem. 

Andere interventies in de openbare ruimte die ingingen op commercialisering vorm-
den een aanklacht tegen verderfelijke multinationals (Ron English en Ji Lee), een waar-
schuwing voor overconsumptie (mslk), of een problematisering van de commerciële 
norm (Epoxy, Mr. Talion & Baveaux). 
 Karvonen wijst op een fundamenteler probleem, namelijk dat het commerciële 
streven zich niet alleen afspeelt binnen de markt, maar binnen al ons denken, ook het  
‘alledaagse’ denken over andere mensen. 

Vreemdelingen Paleis Vogelhuisjescollectie is daarmee beduidend minder vrolijk 
dan Karvonens eerdere werk. Wie de metafoor verstaat, krijgt een klap in zijn ge- 
zicht. Misschien wil de kijker het liefst, zoals Amélie, veranderen in een plens 
water, om schaamtevol uiteen te spatten op een cafévloer. 

Het is echter de vraag of het voor de gemiddelde (en zelfs voor de kunstgeïnte- 
resseerde) bezoeker van het Vondelpark zo ver komt. Als het werk al wordt opge- 
merkt, lijken er nog te veel hindernissen om er iets van te begrijpen. Er zijn 
plaatsnamen die verwijzen naar asielzoekerscentra, vogelhuisjes die gebaseerd zijn 
op de bouw van deze centra, dan is er een verwijzing naar het ‘Vreemdelingen-
paleis’ dat je maar net moet kennen, en tot slot de term ‘collectie’. Dat is veel ge-
vraagd voor kunst in de openbare ruimte: zij wordt vooral gezien door passanten. 
Ook na lang kijken zie je nog niet genoeg waar dit over gaat. 

Een kunstenaar kan je redden van eenvormigheid. Hij is degene die je wegsleept van Madame 
Tussauds, en je meeneemt naar een hoekje van de Dam, om je daar zachtjes op je hurken te 
trekken: ´Kijk, deze dode duif. Als je dichtbij komt, hoor je haar lied´. Het is natuurlijk gewoon  
de kunstenaar zelf die zingt, en dat mag zo zacht als hij wil. Het mag in een zelfverzonnen 
taal, waarvan de passant het alfabet nog moet leren.  
 Maar als je, zoals Karvonen, de intentie hebt om iets over te brengen, moet het uiteindelijk 
wel overkomen. De luisteraar moet wel, als hij maar lang en goed genoeg luistert, beloond 
worden. Want het is die beloning die dit soort kunst spectaculair maakt, in plaats van de opval-
lendheid, zoals bij Rubber Duck. Maar zonder een publiek dat verstaat is er geen spektakel – 
dan is er enkel een dode duif.
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