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Ronddwalend door Adriano Amarals atelier laten je voetstappen er 
sporen achter. Ook buiten zijn studio zijn de resten van grafietpoeder 
tot ver in het gebouw van De Ateliers te vinden in een installatie  
die zich steeds verder uitbreidt. Door zijn manipulaties blijkt Amaral 
als geen ander in staat je bewust te maken van de ruimte waarin je 
je bevindt en hoe je je hiertoe kunt verhouden. Dat geldt niet alleen 
voor de studioruimte zelf, maar ook voor de grotere structuur waar 
deze studio deel van uitmaakt. 

 Vertrekkend vanuit een scherpe en gevoelige observatie 
maakt Amaral nieuwe omgevingen die herkenbaar lijken, maar het 
niet zijn. Voor zijn eindpresentatie bij De Ateliers maakte hij een 
site specific installatie, speciaal gemaakt voor de ruimte waarin hij 
twee jaar doorbracht. Je bewegend door deze installatie, wordt je 
aandacht gericht op de kleinste details van deze omgeving. Amaral 
maakt objecten na die je in het dagelijks leven veelvuldig tegen-
komt, maar altijd op een vervreemdende manier, want hoe bepaalt 
onze kennis wat we zien? En valt er aan die vanzelfsprekende  
kennis van dingen überhaupt nog te twijfelen? 
 De gelaagdheid van deze manipulaties maakt ze sterk want 
niet alle karaktereigenschappen van objecten verliezen hun ken-
merken. Amaral weet ze zo te ontleden en ze vervolgens zo vorm te 
geven dat er altijd een vage herkenning schuilt in de objecten,  
die niet direct is thuis te brengen. Oordopjes van kalk lijken exact 
dezelfde structuur te hebben als de oorspronkelijke dopjes  
van traagschuim. Ze liggen achteloos verspreid door de ruimte en 
sommige bezoekers gaan er per ongeluk op staan. De oordopjes 
nemen niet meer hun oorspronkelijke vorm aan maar liggen plat- 
gestampt als kapotte krijtjes op de grond. Hoe de bezoeker zich 
voortbeweegt door de installatie is bepalend: delen van de installatie 
veranderen en verraden de onechte aard van de objecten.  
 Hierdoor wordt de bezoeker haast terloops in staat gesteld de 
oorsprong van deze objecten en materialen te bevragen: hoe komt 
het dat we een bepaalde notie hebben van de dingen om ons heen? 
Zijn materiaal en vorm essentieel om dingen om ons heen te  
begrijpen? Of speelt ook de context waarin objecten zich bevinden 
hierbij een belangrijke of zelfs bepalende rol? 
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 Door zeer verschillende materialen – van textielsoorten, 
cement, gepoedercoat metaal, chloorverbindingen en turf tot  
siliconen – in combinaties te gebruiken, ontstaan er nieuwe stoffen 
met eigen, zeer specifieke eigenschappen. Voordat hij met het  
experimenteren met materialen aan de slag gaat, heeft Amaral exact 
in zijn hoofd wat hij wil. Bedachtzaam en met uiterste precisie 
probeert hij met verschillende materialen het beoogde resultaat te 
krijgen. Zijn interesse lijkt zich te bewegen tussen empirisch  
onderzoek naar de aard van dingen en een meer intuïtieve assem-
blage van deze elementen die een nieuw geheel gaan vormen.  
Zo ontstaat een zintuigprikkelende installatie. 
 Dat de presentatie in Amarals oude atelier te zien is, is erg 
belangrijk: Amaral werkt heel nauwgezet naar een bepaalde ruimte 
toe. De hoge mate van concentratie is voelbaar wanneer je door 
Amarals installaties loopt. Alles in de installatie lijkt te kloppen, 
maar je perceptie wordt tegelijkertijd volledig uit balans gebracht 
door de vervreemding van objecten die je aanvankelijk dacht te 
herkennen. Daarnaast wordt de vergankelijkheid van de materialen 
en de dingen door Amaral benadrukt: de bezoeker die een kalken 
oordopje verplettert, of iemand die uit nieuwsgierigheid zijn vinger 
heeft gestoken door een laag olie met daarop aluminiumpoeder, 
waardoor het oppervlak is veranderd. Je ervaart het letterlijke verval 
van sommige materialen die niet tegen de tand des tijds bestand 
zijn. De broosheid van de materialen wordt gereflecteerd in de breek- 
bare kleuren, of meer nog in het grotendeels ontbreken van kleur. 
Soms probeert het lichtroze door het grauwe epoxy heen te dringen, 
of is er een zweem blauw waar te nemen in de siliconen objecten, 
maar nooit willen ze echt doordringen. Het breekbare voorkomen 
van de objecten doet vermoeden dat de objecten al een heel leven 
achter zich hebben. Tegelijkertijd realiseer je je dat dit onmogelijk 
is: elk object is onbruikbaar en het materiaal te zwak om het 
functionaliteit te verlenen. Hiermee komt er een geweldige rust in 
Amarals installatie, welhaast een passiviteit van objecten die niet 
eens gebruikt wíllen worden. 

 Terry Smith introduceerde de term ‘the exhibition setting’, 
waarmee hij bedoelt dat de betekenis van iets niet bepaald wordt 
door een onderdeel, maar tegelijkertijd ontstaat in dialoog met  
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andere dingen die zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat zou je als 
een verwijzing kunnen zien naar de klassieke esthetica waarbij het in 
de eerste plaats om schoonheid gaat: een kunstwerk bestaat uit  
verschillende elementen die samenvloeien tot een ondeelbaar geheel. 
 De consequentie is dat wanneer er iets verandert in de samen- 
stelling van de delen, de betekenis van het geheel verandert. Amaral
weet deze noties op een zeer interessante, precieze manier toe te 
passen, waardoor zijn presentatie als een geheel wordt ervaren: hij 
biedt een nieuwe structuur aan om de objecten in zijn installatie 
van een (schijn)betekenis te voorzien. Dit doet hij impliciet zonder 
dat je er echt je vinger op kunt leggen. Het doet denken aan de 
installatiefoto’s van de belangrijke tentoonstelling When Attitudes 
Become Form, die in 1969 door Harald Szeemann werd georgani-
seerd in de Kunsthalle Bern. Hier werd een groot aantal kunstenaars 
uitgenodigd om eveneens site specific werk te maken. Maar ook  
het materiaalgebruik en dezelfde soort gevoeligheid en vergankelijk- 
heid die bijvoorbeeld Barry Flanagan, Bruce Nauman, Gilberto Zorio, 
Mario Merz en Michael Heizer hier toonden doet denken aan het 
werk van Amaral.
 De grote aandacht voor efemere installaties zoals die van 
Heizer, Merz, Zorio en die van Amaral houden naar mijn idee nauw 
verband met twee ontwikkelingen in de samenleving. De virtuele 
wereld waarin wij ons begeven veroorzaakt dat mensen zich weer 
bewust willen worden van het specifieke moment waarin ze zich 
bevinden. De ervaring van tijdelijkheid bij een dergelijke presentatie 
stelt je hiertoe in staat. Daarnaast zijn er de problemen veroorzaakt 
door het pankapitalisme waarin individuen zich onderwerpen aan 
rationele factoren als productie, consumptie en efficiëntie. Deze 
twee ontwikkelingen maken ons bewust van het belang van efemere 
installaties: we worden wederom met onze neus op de notie van  
de instabiliteit van het bestaan gedrukt.

 De context die in het dagelijks leven als een vaststaand feit 
wordt gepresenteerd en ervaren wordt door Amaral uit zijn verband 
getrokken. Het soort ritme waarin we zitten wordt even uit balans 
gebracht, waardoor je opeens weer kritisch kunt kijken naar de 
dingen om je heen. Wat we in het werk herkennen is in de eerste  
plaats afhankelijk van onze eigen kennis. 
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 Wat we zien wordt vormgegeven door ons associatievermogen. 
Dit is geweldig, want de bezoeker moet proberen een weg te vinden 
door de installatie aan de hand van diens eigen referentiekader. 
Tegelijkertijd passen die dingen in Amarals werk net niet binnen 
dat kader, waardoor je steeds weer in het duister tast.
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