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een eigen autonome kwaliteit. In de verte doen ze qua
vormentaal denken aan een hedendaagse vertaling van de
Duitse Neue Sachlichkeit van na de Eerste Wereldoorlog van
bijvoorbeeld Albert Renger-Patzch. (1)
In de Studio Sculptures speelt de sokkel een belangrijke rol. Dit
witte ding vormt een essentieel attribuut in de puristische
manier van ‘uitstallen’ die thuishoort in de hyper-zelfbewuste
kijkruimte die de white cube is. De sokkel heeft de kwaliteit om
op magische wijze de status van een bescheiden voorwerp te
veranderen in iets majestueus. Door de tools die nodig zijn in
het proces van fotograferen op een sokkel te leggen, wordt
het werkproces zelf letterlijk op een voetstuk geplaatst.
De uitstraling van de foto’s van Pelupessy is serieus, maar
toch is het verleidelijk om er een licht-ironische knipoog in te
zien naar de status van fotografie in de beeldende kunst.

Als je de galerie van Caroline O’ Breen binnenkomt, lijkt het
alsof je een driedimensionaal Droste-effect binnen wandelt.
Je weet wel: dat zichzelf herhalende plaatje-in-een-plaatje op
de verpakking van de Haarlemse Drostechocolade. Daarop is
een verpleegster afgebeeld die in haar handen een dienblad
houdt. Op dat dienblad staat een dampende kop chocolade,
met daarnaast een rood blik met daarop een plaatje van een
verpleegster met een dienblad. Enzovoort.
Het gaat bij het Droste-effect dus om een afbeelding die een
verkleinde versie van zichzelf bevat en in theorie tot in het
oneindige doorgaat. In praktijk lost het beeld uiteindelijk op
als de resolutie van het beeld het niet meer aan kan. Zelf kan
ik nooit lang over het Droste-effect nadenken zonder verstrikt
te raken in vragen over reproduceerbaarheid, oneindigheid
en ruimte.
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Jaya Pelupessy kan dat wel. Zelf zegt hij: “Ik breng in mijn
werk loops aan waarin ik mijn eigen reproductie reproduceer.”
Zijn startpunt is daarbij fotografie, maar dat is in de laatste
jaren uitgebreid naar drukprocessen zoals zeef- en boekdruk,
film en nu sculptuur. Het werkproces is altijd een essentieel
onderdeel in het uiteindelijke visuele resultaat. Dat begon
al in zijn eerste project, Another Observer. Het werd ook
doorgevoerd in het samenwerkingsproject met Felix van
Dam, Traces of the Familiar, en in zijn recente boek met Hans
Gremmen, Set –Put –Run.
Dan de Studio Sculptures. Hierin speelt Pelupessy met het
Droste-effect. Het fotografische reproductieproces, en dan
met name de analoge fotostudio en de tools die daar gebruikt
worden, staan centraal. Opgestapelde ontwikkelspoelen,
geplaatst op en tegen een spiegel, worden met de camera
vastgelegd als sculpturen die langer zijn dan de spoelen zelf.
Een softbox, een ontwikkelschaal en een reflectiescherm
krijgen, geplaatst op een sokkel en in zwart-wit gefotografeerd,
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belangrijke noot voor de potentiële
koper: ieder werk is uniek. Bij
aankoop zal Jaya een maquette
maken van de plek waar het werk
komt te hangen en het daarin
fotograferen, zodat hetzelfde
ruimtelijke Droste-effect wordt
bereikt.

In de tentoonstelling zijn naast de foto’s ook ruimtelijke
werken te zien. Zo verandert het papier van de backdrop
steeds door het automatisch heen en weer gaan ervan. De
basis van de reproductie in papier-maché van de Paterson
ontwikkelschaal wordt gevormd door pagina’s uit oude
boeken over de donkere kamer. Dokatechnieken uit de
analoge fotografie komen op deze manier terug in het werk.
Dezelfde ontwikkelschaal herhaalt zich ook op één van de
foto’s in de tentoonstelling.
Maar nu nog even terug naar dat Droste-effect van de
verpleegster op het rode blik. Het is evident dat er in de
Studio Sculptures een herhaling optreedt, maar dat deze niet
eindeloos is. En een belangrijker verschil is dat de herhaling
zich niet afspeelt als visueel effect op het platte vlak, maar
in een samenspel tussen het platte vlak, de fysieke ruimte
en de ervaring van die toeschouwer in de ruimte. Pelupessy
maakte een gedetailleerd model van de galerie waarvoor de
verwarming op schaal in 3D werd geprint en waarin dezelfde
verkleuringen op de vloer te zien zijn. (2) Hierin plaatste
hij zijn foto’s om deze in de maquette te fotograferen. De
reproducties van het fotografische werk worden het werk
zelf en hangen uiteindelijk in de galerie. Het werk is dus site
specific en zorgt ervoor dat u, de toeschouwer, zich bevindt in
een gereproduceerde Droste-ruimte van de ruimte waarin u
staat. (3)

4)

Thomas Struth – Pergamon
Museum I, Berlin, 2001
5)

Louise Lawler “WHY
PICTURES NOW” at
MoMA, New York, 2017
© 2017 The Museum of
Modern Art. Photo: Martin Seck

De Studio Sculptures is een unieke serie waarin het onderwerp
van reproduceerbaarheid, het onderzoek er naar en de
verhouding van de toeschouwer ertoe samenkomen in de
presentatievorm. Het staat daarmee zelfbewust in een traditie
van kunstenaars die zich rondom deze thematiek bewegen,
zonder daarvan een kopie te zijn. Zoals bijvoorbeeld Thomas
Struth en zijn Museum Photographs, een documentaireserie van
mensen die in het museum naar kunst kijken. (4) Hierin staat
echter het kijken zelf centraal en zijn de kunstwerken van
ondergeschikt belang. Alles speelt zich af op het platte vlak
van de foto. Of neem de conceptuele Louise Lawler, waarbij
het draait om de vraag wat de status is van een kunstwerk
als het de studio verlaat. (5) Haar recente tentoonstelling in
MoMA was een intrigerende reflectie op het format van de
kunsttentoonstelling. Tenslotte nog Post-Internet pionier Artie
Vierkant, die een ingenieus spel speelt met de installatiefoto’s
van een tentoonstelling, binnen de fotografie een genre op
zich. Hij verandert de JPG’s hiervan in fysieke objecten en
stelt vragen over offline en online. (6)
Pelupessy wisselt in zijn werk tussen verschillende posities: die
van de conceptuele denker die nadenkt over ontstaansproces
en presentatievorm én die van de bijna ambachtelijke maker.
Deze posities komen niet alleen samen in de Studio Sculptures,
maar in al zijn werk. Zijn nog jonge maar bijzonder
consistente oeuvre is daarmee een unieke ode aan de daad
van het creëren.
Kim Knoppers is kunsthistoricus en curator bij Foam in Amsterdam.
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