
JEWYO RHII: OVER MATERIALITEIT EN REPRESENTATIE 
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Wie de nieuwe tentoonstelling van Jewyo Rhii (1971, Seoul) in het Van Abbemuseum 

binnenkomt, zal zich al bij binnenkomt verwonderen over de materialiteit van Rhii’s werk. 

Verbaasd kijken de bezoekers naar de paaltjes in de grote hal. Een van de bezoekers kijkt 

schrikachtig naar de ‘schijnwerper’, vervaardigt uit plastic in de bovenhoek, als hij bijna een 

paaltje omver loopt. Rhii heeft de hal van een vliegveld nagebouwd.  

Naast de ontvangsthal van het vliegveld is een kamer. Aan de muren hangen prenten die laten 

zien hoe rekoefeningen de stres kunnen minderen na het maken van kunst. In de hal waar de 

kamer aan grenst, hangen grote posters met daarop vreemde vormen en figuren. Het zijn 

vormen gevonden in de werken van Max Ernst. In de andere zalen zijn verschillende door de 

kunstenaar gebouwde ‘kamers’ te zien. Deze kamers hebben vaak muren van hout, en 

verschillende objecten als matrassen waarop de toeschouwer wordt geacht het werk te 

bezichtigen. In de ruimtes zijn verschillende geïmproviseerde typemachines te zien, die geen van 

alle instaat zijn een lopend gedicht te produceren op de muren voor welk ze staan opgesteld. 

Veel van de objecten, waar onder een set deuren waarop met verf een patroon is getracht aan te 

brengen, hebben veel weg van alledaagse objecten. Samen vormen ze een omgeving. Toch zijn 

deze objecten niet direct uit hun omgeving gehaald, ze zijn vervaardigd, en vormen te 

samengebracht weer een nieuwe omgeving. De meeste werken kennen een speelse logica. Zo 

ook de installatie waar een ventilator een gelijkende ventilator aandrijft met eigen kracht. De 

objecten roepen elk veel associaties op, die niet allemaal even goed thuis te brengen zijn. Zo 

bevatten alle kamers weer een andere omgeving die is nagemaakt. Voorafgaand aan deze reeds 

interpretaties van omgevingen staat het vliegveld. Bij terugkomst in de grote vliegtuig hal is het 

duidelijk, de bezoeker is zojuist een bezoeker geweest in verschillende gereconstrueerde 

omgevingen. Misschien wel van overal over de wereld af te leiden.  

Alles zalen van de beneden verdieping van het Van Abbemuseum zijn volgebouwd met 

constructies van wat doet denken aan afval materiaal. De zaalteksten melden vol trots dat 

verschillende werken zijn gemaakt met Eindhoven als aanleiding. Rhii reageert in haar werk 

namelijk, zo staat eronder vermeld, op haar directe omgeving. Jewyo Rhii reist veel rond. Ze is 

constant op een ander plek te vinden. In dit kader is het opvallend hoeveel materiaal ze gebruikt 

in haar werk. Ook het soort materiaal. Planken, plastic, boeken, een ventilator, men zou er bijna 

een krottenwijk-huis mee kunnen bouwen. De kunstenares die ‘geen thuis’ heeft, maakt werken 

waar je bijna in zou kunnen wonen. Dit verschijnsel wordt nog duidelijker als Rhii een zaal in het 

Van Abbemuseum heeft bevloerd met haar eigen vloer. Is dit het vereeuwigen van verschillende 

woonplaatsen? 

 

Het eerste wat opvalt aan Rhii’s werk is dus de materialiteit ervan. De fysieke verschijning van 

de tentoonstelling is opvallend genoeg om niet uitgesloten te kunnen worden. Vooral de soort 

materialen, die afkomstig zouden kunnen zijn van een vuilnisbelt of verbouwing, roepen vragen 

op over het hergebruik van haar omgeving. Het bewustzijn van het materiële verbruik van onze 

maatschappij vond haar weg in de kunst rond de jaren ‘60. Het was de tijd van de Pop(-art). De 

consumptie maatschappij was hét onderwerp in de kunst. Arman bevroor de inhoud van 

vuilnisbakken met polyester hars, en Andy Warhol had eerder zijn beroemde zeefdrukken van 

soepblikken al vervaardigd. Vanuit Italië kwam hier een sarcastische reactie tegenover te staan; 

Arte Povera. De kunstenaars die tot deze stroming gerekend werden stelde op poëtische wijze 

maatschappelijke problemen aan de orde.  



Onder deze kunstenaars was ook Mario Merz. Merz bouwde iglo’s van materiaal wat als minder 

werd gezien in de maatschappij; afvalmateriaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plastic. De vorm 

van deze iglo’s was direct afgeleid van de jager-verzamelaars, die vele duizenden jaren vóór 

christus alles wat ze konden vinden probeerde te gebruiken. Ze lieten zo min mogelijk afval 

achter. In de iglo’s van Merz kon de bezoeker zich veilig wanen voor de materieel-georiënteerde 

maatschappij. Net als de iglo’s van Merz kun je je als bezoeker in de tentoonstelling van Rhii een 

thuis aanmeten. Zo heeft Rhii een werk in het museum wat in eerste instantie een stapel 

restmateriaal van een verbouwing lijkt. Planken, stukken plastic, ze zijn nauwelijks te herkennen 

onder de dikke plastic mantel die eroverheen ligt. Om bij deze ruimte te komen moet de 

bezoeker eerst een ruimte door, die halverwege wordt onderbroken door een geïmproviseerde 

muur- en opening als een deur erin. Gelijk komt de vraag naar boven; zou men hierin kunnen 

wonen? Is deze stapel materiaal, die een omgeving vertegenwoordigt, genoeg om een thuis van 

te bouwen? Maar dit ‘thuis’ staat in een museum, ze is niet in gebruik. Misschien heeft een mens 

zoveel rijkdom, zoveel omgeving helemaal niet nodig.  

 

Jewyo Rhii probeert middels haar werk haar omgeving beter te begrijpen. Ze reconstrueert 

delen van deze omgeving, en probeert aan de hand daarvan te begrijpen wat ze inhouden. Een 

goed voorbeeld hiervan is een grote zaal in het museum, waar Rhii de vloer heeft vervangen met 

haar eigen vloer. Pas als de bezoekers schuifelend en met trillende benen de losliggende planken 

trotseren, wordt duidelijk wat deze vloer voor de mensen om haar heen betekend. Rhii snapt de 

vloer door haar te reconstrueren. Dit lijdt echter tot een grappige paradox. Rhii neemt haar 

interpretatie van haar omgeving, en door die zelf na te maken, probeert ze de ‘echte’ omgeving 

te begrijpen. Ze gebruikt dus de reflectie op haar subjectiviteit om dichter bij een objectief 

inzicht te komen, en het begrijpen van haar omgeving.  

 

Wanneer we alle zalen van de tentoonstelling in het Van Abbemuseum bekijken, hebben we een 

idee van een persoon. Dat komt vooral omdat we bij elke ‘omgeving’, ons gedwongen voelen om 

ons zelf in die ruimte voor te stellen. We krijgen een kijkje in het leven van Jewyo Rhii, en alle 

omgevingen waar zij zich in bevind. Jewyo Rhii roept zo haar leven tot belangrijk deel uit van de 

tentoonstelling.  

Dit verschijnsel is niet nieuw, de afgelopen jaren zijn al veel kunstenaars die de brug tussen hun 

eigen leven en een kunstwerk hebben weten te dichten. Zo maakte Jeff Koons de serie Made in 

Heaven, waarbij hij zelf, als utopisch persoon, porno produceerde met zijn vrouw (die toen 

porno-actrice was). Maar ook Ai Weiwei en Damien Hirst zijn niet verlegen voor de camera.  

De eerste kunstenaar die de publiciteit op dergelijke wijze opzocht was Dalí. Tegen het einde van 

zijn carrière liet Dalí het schilderen naast zich, om zich te storten op de mediawereld. De 

persoon is nog steeds een van de meest kenmerkende en best onthouden werken uit zijn 

carrière. De volgende kunstenaar die zijn leven tot een kunstwerk maakte kwam pas vele jaren 

later. Andy Warhol was het grote kunstwerk van je jaren ‘60. Al vanaf het begin van zijn carrière, 

had Warhol een persoonlijkheid geschapen die perfect kleurde bij zijn werk. Deze 

persoonlijkheid verhief hij tot een icoon. Tot zijn dood was er veel twijfel of Warhol die 

persoonlijkheid werkelijk bezat, of dat hij tot het eind van zijn leven een groot toneelspel vol had 

gehouden. Tijdens zijn leven hebben uitzonderlijk veel kunstenaars in hun werk of proces naar 



Warhol gerefereerd. Na zijn dood is Warhol onder het breder publiek nog steeds een icoon. Hij 

wordt nagespeeld in films, televisie, wordt afgebeeld en geciteerd.  

Door haar eigen leven cruciaal te maken in haar werk, stapt Rhii in de zelfde traditie als Warhol. 

Maar hoe gaat Rhii hiermee om? We zien haar zelf nergens afgebeeld op de tentoonstelling. Rhii 

openbaart haar leven dan wel, we zien haar persoon enkel door de keuze van objecten heen 

schemeren. Deze objecten kennen echter wel een diepere laag. Omdat deze objecten elk haar 

omgevingen representeren, en de zaalteksten vol staan van haar constante verplaatsen van 

leefomgeving, beginnen we ons af te vragen waar ze zou kunnen zijn. Ze is overal. Zou het dan 

kunnen dat ze nu in Eindhoven is? Misschien wel in Rotterdam? Europa? Of in America?  

Hiermee laat Rhii zien dat ze wel degelijk het zelfde effect als Warhol weet te bereiken. Rhii is 

niet aan te raken. Als een verheven persoon, half-god misschien, is ze overal te vinden, maar 

altijd ver van de toeschouwer af. Tegen het eind van Warhols leven had Warhol zelf deze status 

ook verworven. Niemand in zijn omgeving wist precies wat Warhol dacht. Het is nog maar de 

vraag of Rhii hierin het zelfde succes zal bereiken.  

 

Met de vergelijking van Rhii’s werk met dat van Andy Warhol, komt er nog een andere 

overeenkomst naar voren. Beide kunstenaars geven hun werkproces graag uit handen. Warhol 

maakte het liefst zo min mogelijk zelf zijn werk. Hij had een team van assistenten, die zo snel 

mogelijk zeefdrukken moesten kunnen vervaardigen. Ook leek hij het niet erg te vinden om de 

keuze van zijn onderwerpen uit handen te geven. Zo is bekend dat Warhol vaak aan mensen in 

zijn omgeving om advies vroeg wat hij zou maken. Rhii lijkt in eerste instantie niet in deze 

traditie mee te gaan (ze bouwde de tentoonstelling nota bene voor een groot deel zelf op!). Toch 

zijn deze werken stuk voor stuk reflecties op Rhii’s omgeving. Vanuit dat perspectief bepaald 

haar omgeving altijd hoe haar werk zich gaat vormen. Rhii heeft in dit proces als invloed, de 

gevoelens die ze zelf heeft bij een specifieke plek. Het subjectieve filter wat ze over haar 

omgeving plaatst is haar manier van het beïnvloeden van haar werk.  

 

Hier komen we een dilemma tegen. Rhii’s werk is een subjectieve, materiële representatie van 

een materiële werkelijkheid. Het eerder besproken werk van Merz is een materiële 

werkelijkheid, die gebruikt wordt om een nog veel grotere materiële werkelijkheid te 

representeren. Het werk van Rhii wijkt af van dat van Merz vanwege het subjectieve aspect van 

het werk. Het werk van Warhol was hier al verschillend van. Warhol nam een representatie van 

de werkelijkheid, en nam het representatieve van het werk weg. Zo ontving een beeld zijn 

autonome bestaansrecht; het was een eigen werkelijkheid. Rhii neemt ook de werkelijkheid als 

uitgangspunt, maar kiest er niet voor om te kijken hoe anderen haar zien, maar kiest doelbewust 

voor haar eigen subjectieve blik. Van deze werkelijkheid maakt ze een materiële representatie. 

Tot zo ver heeft ze het zelfde werkproces doorlopen als Merz, en ook Warhol. Maar anders dan 

Warhol neemt Rhii als volgende stap de representatie niet weg, ze vervangt de representatie. 

Door de representatie te gebruiken om de ‘echte’ wereld beter te begrijpen, kent ze er een 

zekere werkelijkheid aan toe. De representatie is nu de nieuwe werkelijkheid. Het effect is het 

zelfde als in het werk van Warhol. Een representatief beeld is een autonoom beeld geworden. De 

stap er naar toe is wel anders.  



De manier waarop Warhol het representatieve van afbeeldingen weghaalde, heeft echter wel 

een gevolg gehad. Door de reflectie te ontnemen, kon de kijker zich niet meer door middel van 

het werk meten met hetgeen wat het werk representeerde. Een mooi voorbeeld hiervan is het 

werk Lavender Disaster, uit 1963. Het werk toont een persfoto van een elektrische stoel. In de 

krant had de afbeelding de kijker uitgenodigd zich in te leven in de wereld die de foto 

representeerde. De foto suggereerde een verhaal waarin de kijker kon meedenken. Door het 

verveelvoudigen van dit werk, en daarbij het representatieve ervan weg te nemen, is dit niet 

meer mogelijk. De enige wereld waar je het werk kan vinden is in deze. Jewyo Rhii’s werk heeft 

een heel ander effect op het gerepresenteerde. In Rhii’s werk wordt er namelijk een 

vervangende wereld aangeboden: Rhii’s subjectieve belevingswereld.  

 

En in dat opzicht is Rhii gewaagder. Ze is niet bang om haar eigen manier van kijken te laten 

spreken als de materiële werkelijkheid. Warhol en Merz namen allebei, net als veel andere 

kunstenaars, de ‘echte’ werkelijkheid als uitgangspunt, wat wel zo duidelijk is. Iedereen kan 

namelijk controleren wat er met de algemeen bekende werkelijkheid gebeurd. Door haar eigen 

werkelijkheid als algemene werkelijkheid op te leggen, kunnen we Rhii niet meer controleren. 

Ze is een extra stap van ons verwijderd. We kunnen haar geen gelijk of ongelijk geven, we 

kunnen enkel nog ervaren. Daarmee is dit werk geheel hedendaags; het is niet meer van belang 

in welke traditie het werk te controleren is, de beleving van het werk is al voldoende.  

Chung, H. Walls to talk to, 2013: Walther König, Köln; Hartog Jager, H. den. Andy Warhol in 

essentie, 2007: Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam;  Hartog Jager, H. den. Haai op sterk 

water, De bezige bij, Amsterdam; Schavemaker, M. RIGHT ABOUT NOW, Art & Theory since the 

1990s, 2007: Valiz, Amsterdam: Visser A. de. De tweede helft, beeldende kunst na 1945, 1998: 

SUN, Amsterdam; Auteur onbekend, jaartal onbekend, 

http://www.vanabbemuseum.nl/fileadmin/files/Pers/PDFs/2013/Persbericht_Jewyo%20Rhii_

Walls-to-talk-to_31012013.pdf 

 

http://www.vanabbemuseum.nl/fileadmin/files/Pers/PDFs/2013/Persbericht_Jewyo%20Rhii_Walls-to-talk-to_31012013.pdf
http://www.vanabbemuseum.nl/fileadmin/files/Pers/PDFs/2013/Persbericht_Jewyo%20Rhii_Walls-to-talk-to_31012013.pdf

