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De rol die Venetië heeft gespeeld als schakel tussen  
verschillende werelddelen vormde de aanleiding voor 
Disorient. Als uitgangspunt dienden de reisverslagen van 
de koopman Marco Polo (1254-1324). Hij verliet in 1271 
Venetië om naar het Verre Oosten te reizen en keerde 
in 1295 terug. Zijn observaties over rooflustige of goed-
gemanierde volkeren, landen met goud en specerijen  
in overvloed, kristalheldere rivieren en papavervelden 
werden opgetekend na zijn terugkeer in Venetië.

Tan gebruikt deze verhalen voor de gesproken tekst 
bij hedendaagse filmbeelden van dezelfde gebieden. 
Terwijl een duizelingwekkende hoeveelheid impressies 
van landen uit het verre Oosten voorbij glijdt, hoor je 
Polo’s oordeel over de ‘vreemde’ gewoonten van de  
‘volkeren’ die een ‘onverstaanbare taal spreken’, en 
over welke handelswaar er te koop is. Zonder zich echt 
te verdiepen in die ‘vreemde’ culturen, droeg hij met de 
publicatie van zijn verhalen bij aan de stereotiepe beeld-
vorming van en (voor)oordelen over ‘het Oosten’ en 
uiteindelijk aan de kolonisatie ervan. Met haar beelden 
van onder meer vuilnisbelten en modderbruine rivieren 

lijkt Tan de economische en politieke uitbuiting van 
het verre oosten aan te willen duiden, die sinds de  
13de eeuw vanuit handelsstad Venetië op gang kwam. 

TAN ALS KUNSTENAAR

Fiona Tan woont al ruim twintig jaar in Nederland en 
volgde opleidingen aan de Rietveld Academie en de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
Tegenwoordig geeft ze les aan kunstenaarsinstituut De 
Ateliers in dezelfde stad. Als dochter van een Chinese vader 
en een Australische moeder noemt ze zich ‘a professional 
foreigner, met een identiteit die gedefinieerd wordt door 
niet-zijn.’ Deze zienswijze komt terug in haar werk, dat 
veelal gaat over herinnering, geschiedenis, identiteit en 
migratie. Zij doet vaak diepgravend onderzoek of duikt in 
archieven voor zij begint. De verbindingslijn tussen histo-
rische gebeurtenissen en het heden is een van de thema’s 
die Tan aanwendt om haar individuele ervaringen relevant 
te maken voor anderen. Fiona Tan is een belangrijke 
vertegenwoordiger van haar generatie film- en video-
kunstenaars, waartoe ook Aernout Mik, Willem de Rooij, 
Germaine Kruip en Van Brummelen/De Haan behoren.
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Fiona Tan vertegenwoordigde Nederland op de Biënnale van Venetië 
in 2009 met de video-installatie Disorient. In dit tweedelige werk laat 
Tan fictie en werkelijkheid en heden en verleden samensmelten.  
Ze gebruikte daarvoor de 13de-eeuwse reisverslagen van Marco Polo. 
Het MMKA heeft het werk aangekocht met behulp van de Titus Cirkel 
van de Vereniging Rembrandt, die het museum ondersteunde met 
een bijdrage van 50.000 euro.
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SOLOPRESENTATIE

Disorient was, zoals eerder gezegd, de Nederlandse  
inzending voor de Biënnale Venetië 2009. Tan wilde 
de 13de-eeuwse reisverslagen van Marco Polo confron-
teren met de beelden van het heden, in haar eigen  
associatieve montage. Op twee tegenover elkaar  
opgestelde schermen van enorme omvang zien be- 
zoekers op het ene scherm de denkbeeldige collectie 
voorwerpen van Marco Polo, bestaande uit objecten 
die hij van zijn reizen meenam. Op het andere scherm 
zien we hedendaagse documentaire en nieuwsbeelden 
uit landen die Polo noemde; landen die hij door-
kruiste op zijn tocht van Venetië naar China: Irak, 
India, Afghanistan en andere Aziatische landen.  
De meeste beelden gaan over armoede en oorlog. 
Hiermee wil Tan vooral duidelijk maken dat Marco 
Polo in haar ogen een gebrek aan begrip voor andere 
culturen aan de dag legde en dat hij onwil toonde om 
met andere culturen en samenlevingen om te gaan. 
Economisch gewin stond voor hem voorop. De manier 
waarop Fiona Tan de teksten van Polo koppelt aan  
hedendaagse en chaotische beelden uit het Midden-

Oosten en Azië geven het werk een kritische en  
betrokken lading.

TAN EN HET MMKA

Na de Biënnale in Venetië wilde het MMKA het werk 
graag tonen aan het Nederlandse publiek. Fiona Tan 
was hier enthousiast over en ontwikkelde een nieuwe  
installatie van Disorient in de Rijnzaal van het museum. 
De Rijnzaal, een van de mooiste museumzalen van 
Nederland, beschikt over een groot raam dat de hele 
breedte van de ruimte omvat. Dit enorme oppervlak 
werd met speciaal verduisterend folie beplakt waardoor 
de ruimte weliswaar donker werd maar het raam door-
zichtig bleef. 

Het depot dat in het werk een centrale rol speelt,  
een soort Wunderkammer, werd door Tan voor een deel 
samengesteld uit werken uit de depots van het MMKA, 
werken die aansluiten bij de thema’s die in Disorient 
naar voren komen. Tan maakte een zeer interessante 
keuze uit de depots; zij putte rijkelijk uit de collectie 
Ver Huell met tekeningen uit Indonesië, Chinees  
porselein en aardewerk, kisten en tapijten. Bovendien 

Disorient van Fiona Tan is 
tot en met 12 mei te zien in 
het MMKA 
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trok zij onverwachte verbindingslijnen met haar werk. 
Door dit alles was de presentatie van deze objecten voor 
bezoekers verrassend.

AMBITIES MMKA

Het MMKA heeft een aansprekende collectie die gedo-
mineerd wordt door een eigen interpretatie van begrip  
realisme. De ambitie is duidelijk; het verder uitbouwen 
en uitdiepen van de collectie door het verwerven van 
werken van nationaal en internationaal significant belang. 
Met behulp van het bestaande aankoopbudget en aan-
vullende fondsen en giften zal het museum aankopen 
doen die dit streven waarmaken. Met de schenking van 
de Vereniging Rembrandt is het gelukt Disorient van Fiona 
Tan aan te kopen, in elk opzicht een topstuk. Het werk 
sluit volledig aan op de positionering van het MMKA:  
‘op basis van het uitgangspunt ruimte voor realiteit geeft 
het MMKA mensen ruimte om te delen wat hen als individu 
en samenleving raakt en inspireert.’ Een van de uitgangs-
punten voor het museum is dat kunst midden in de  
samenleving staat, een afspiegeling vormt van wat daar 
leeft, discussie losmaakt en mensen aanzet tot overweging. 

Op deelcollectieniveau krijgt Disorient een sleutelpositie 
binnen de collectie Verzamelkernen realisme en figuratie 
en die van kunst, vormgeving en maatschappij. Het werk 
geeft op alle manieren die verwoord zijn in het collectie-
plan een beeld van de verhouding tussen kunst en reali-
teit: het is geëngageerd en het heeft inhoud en spreekt 
tot de verbeelding. Disorient vormt voor het MMKA een 
kwalitatief hoogwaardig werk, een topstuk. Het heeft een 
interessante ontstaansgeschiedenis, werd op verschillende 
manieren gepresenteerd en is inmiddels wereldberoemd. 
In samenhang met de reeds bestaande collectie van het 
MMKA, bijvoorbeeld vroeg werk van Marlène Dumas of 
dat van Monali Meher en Lida Abdul, is Disorient een werk 
dat in Arnhem niet mag ontbreken en dat nu dankzij de 
Vereniging Rembrandt ook niet meer doets

Peter de Kok

Hoofd Publiekszaken

Fiona Tans Disorient is verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt, namens haar Titus Fonds


