
Interview Sander Breure & Witte van Hulzen  
Valentijn Byvanck  
26 januari 2019 
 
Het interview vindt plaats op een regenachtige zaterdag in het atelier 
van de kunstenaars in de Amsterdamse Jordaan. De kunstenaars vullen 
elkaar steeds aan bij het vertellen over hun werk. Sander begint iets te 
zeggen en Witte zit klaar om aan te vullen, of Witte zegt iets en 
Sander denkt na. De een spreekt vlug en gemakkelijk, de ander 
peinzend en aarzelend. Ik heb de twee kunstenaars hier als één stem 
opgevoerd, als een team, zoals ze ook hun werk maken. De kunste 
naars zitten nog middenin het werk proces. Hoe de installaties er 
precies uit gaan zien, hoe ze worden opgesteld en welke titels ze 
krijgen zal in de loop van de volgende zes weken duidelijk worden. We 
spreken over de collectieve ervaring van performance en de stilte van 
het (stenen) beeld. 
 
 
THEATER EN SCULPTUUR 
Theater loopt als een rode draad door ons werk en leven. Sander is 
opgeleid als componist en heeft zich beziggehouden met 
podiumkunsten en muziektheater. Witte deed choreografie naast 
beeldende kunst in Arnhem. We zijn begonnen met het maken van 
dansvoorstellingen, dus in die zin is theater al vanaf het begin af aan 
aanwezig in ons werk. Die dansvoorstellingen bevatten ook sculpturen, 
maar dan lichte architectonische vormen waar de dansers omheen 
bewogen. Na jarenlang vooral performances en films te hebben 
gemaakt, zijn we ook sculpturen gaan maken. We zijn beelden gaan 
maken omdat we iets met onze handen wilden doen. En we vinden de 
stilstand van sculpturen aantrekkelijk. Bij performance en film volg je 
altijd het narratief. Je moet tijd investeren om het te volgen en je te 
verplaatsen in de performers. De stilstand van een sculptuur biedt je 
de kans om er omheen te lopen en het van verschillende kanten te zien. 
De tentoonstelling verandert door het tempo waarop jij loopt. Die 
ervaring misten we in performances en video’s. Een performance 
bestaat bij de gratie van het publiek en de acteurs. Een sculptuur 
staat er altijd, ook als jij weg bent. Toch zie je in onze sculpturale 
werken nog een heleboel dingen die gerelateerd zijn aan het theater. 
Een daarvan is de menselijke maat van onze sculpturen, vrijwel altijd 
mensfiguren. Het lichaam is ons referentiekader. Als je naar iets kijkt 
dan zoek je altijd naar je eigen maten. Als de bezoeker naar 
mensgrote sculpturen kijkt, dan ontstaat er een spiegelwerking 
waarbij hij op gelijke schaal een medespeler of acteur wordt in dat 
werk. Dat inzicht wilden we gebruiken. Daarnaast zien we de 
sculpturen als acteurs die hele trage performances uitvoeren. Naast 
het feit dat zij gemodelleerd zijn op mensen uit onze omgeving en dus 
eigenlijk portretten zijn, verwijzen ze naar een meer theatrale geste 
of bepaalde expressie. De duur van de performance van een sculptuur 



wordt bepaald door het materiaal waarvan zij gemaakt is. Dat vonden 
we een mooi idee: dat je sculpturen kan zien als theaterstukken die 
heel lang meegaan. Steeds zijn de toeschouwers anders en dat geldt 
ook voor de rol en de bete kenis van de sculpturen. Over 300 jaar 
staan ze er misschien nog, als een getuige van onze tijd en van 
onszelf. Als je een performance ziet dan weet je dat dit nu gebeurt en 
ook weer zo voorbij is. 
 
THE FLOOR IS LAVA 
Als je Marres binnenkomt moet je meteen het dak op en als je 
vervolgens de trap naar boven neemt, treed je binnen in de intieme 
binnenwereld van de woonkamer. Het huis is binnenste buiten gekeerd. 
De daken aan het begin van de tentoonstelling functioneren als een 
podium voor een paar alleenstaande sculpturen maar ook voor de 
bezoekers. Het verwijst naar het idee van een stad als een theater. 
Maar het symboliseert ook een vlucht. Soms ga je het dak op omdat je 
van het uitzicht wilt genieten. Dan gaat het over kijken. Maar je kunt 
op het dak ook ergens boven en buiten staan. Als je in Amsterdam op 
het dak staat dan hoor je niets van de gekte van alle Amsterdammers, 
dagjesmensen en dronken toeristen. Je stapt even buiten alles en met 
die afstand ga je ook anders kijken. Een tentoonstelling doet 
hetzelfde. Het zet iets tussen aanhalingstekens. Vanuit onze studio 
keken we op een dag uit op dakdekkers die zonnepanelen bevestigden. 
Een van de dakdekkers was bezig met een paneel, de ander zat op de 
punt van het dak te bellen en keek daarna voor zich uit. In onze ogen 
was het al een scene uit een theaterstuk. Pas later bedachten we dat 
veel schilders het uitzicht vanuit hun atelier schilderden. Zo gaat het 
vaak met ons werk. We zien iets dat ons allebei opvalt en dat wordt 
een beeld. Het kan iemand zijn die lang naar een scherm kijkt of iemand 
die door een stationshal loopt. Een aantal van die beelden blijven 
hangen zonder dat we precies weten waarom. We gaan ze 
onderzoeken. Dat onderzoek is heel associatief en brengt ons nieuwe 
beelden en inzichten die als een sneeuwbal aan dat oorspronkelijke 
beeld blijven plakken. Ons kunstwerk is een afsluiting van dit proces. 
Het werk biedt ons een manier om met een theatrale blik naar de stad 
te kijken. Peter Handke ging voor The Hour We Knew Nothing of Each 
Other (1992) op een bank op een pleintje in Triëst zitten en heeft alles 
en iedereen beschreven die voorbijkwam. Daarvan heeft hij een 
theaterstuk gemaakt. Er komt een vrouw voorbijlopen en vervolgens 
komt een lijkwagen achter haar aan gereden. Dat verandert je 
beleving van die vrouw. Maar zij heeft nergens weet van.  
 
IN A FLICKERING LIGHT 
Ons werk vloeit steeds van het ene naar het andere medium. Een film 
kan een performance worden, een performance een sculptuur, of een 
script. De performance How Can We Know the Dancer from the Dance 
(2016) bestaat uit een half jaar lang durende choreografie in de 
stationshal op Hoog Catharijne. Door het steeds opnieuw uit te voeren 



kreeg dat werk het karakter van een sculpturale installatie. Onze 
sculpturen, soms met dezelfde kleding als de acteurs in dat werk, 
komen hieruit voort.De installatie In a Flickering Light die in de ten-
toonstelling te zien is, is in feite de registratie van een performance. 
Voor die performance maakten we opnames met een verborgen 
camera op de videobeurs Loop in Barcelona, waar kunstenaarsvideo’s 
worden getoond op hotelkamers. Bij die opnames werden we vooral 
getroffen door het flikkerende licht van het scherm en de lichamen die 
op de bedden en stoelen hingen. Je ziet dat bij het kijken alleen het 
gezicht en het hoofd actief zijn. Het lichaam slaapt, of is verlamd. Het 
deed ons denken aan mensen met kromme rug gebogen over hun 
telefoon, alsof ze er met hun hoofd in willen vallen. Een symptoom van 
een nieuw soort verslaving: verslaving aan het scherm. Het verlangen 
om te verdwijnen. Die observatie stond centraal in de performance, 
waarin je alleen de gezichten ziet van mensen die naar een film kijken. 
Al tijdens het ontwikkelen van de performance dachten we na over 
een beeldengroep met het zelfde thema. We hadden al eerder sculptu-
ren vervaardigd waarbij we de koppen los van de lichamen maakten. 
Daardoor werden het maskers. Maskers zijn heel dubbel. Ze verbergen 
het gezicht maar tegelijkertijd brengen ze ook iets tot uitdrukking. In 
het theater worden ze gebruikt om een bepaalde rol aan te duiden: een 
boer, een priester, een geest. De 17e eeuwse  Duits-Oostenrijkse 
beeldhouwer Franz Xaver Messerschmidt maakte bustes die je ook 
maskers zou kunnen noemen. Hij zonderde zich af in zijn werkkamer en 
maakte voor de spiegel alleen nog maar zelfportretten met grimassen. 
Die zette hij vervolgens voor zijn ramen om boze geesten te verjagen. 
We zien Messerschmidt’s tronies ook als een soort selfies. Eigenlijk is 
schermverslaving ook een verslaving aan het zelfbeeld. 
 
SEVEN ADDRESSES 
BAK en het Centraal Museum in Utrecht vroegen ons om een werk te 
maken in reactie op de performance What Is The City, But The 
People?(2018) waarmee de beeldend kunstenaar Jeremy Deller een 
portret van de stad maakte. In dit werk liepen 200 Utrechtenaren over 
een catwalk op het Jaarbeursplein. We hebben de repetities en de 
catwalk bezocht. Op de catwalk vertegenwoordigde een groep 
mensen de stad Utrecht. Wij wilden een aantal mensen meer uitgebreid 
portretteren en besloten bij hen thuis te filmen. We hebben bij iedere 
deelnemer een serie stillevens gefilmd en zo een portret van hen 
gemaakt via de objecten waarmee zij zich omringen. Alle huishoudens 
lijken natuurlijk op elkaar: iedereen heeft een koffiezetapparaat en 
een televisie en veel mensen hebben katten. Maar je ziet ook scenes 
waarin iemand twee flessen stuk slaat of met een masker door de 
keuken kruipt. Die scenes zijn gebaseerd op de herinneringen van de 
hoofdpersonen. Dat is iets dat wel bestaat maar dat je normaal 
gesproken niet ziet. Het doet ons denken aan een eerder werk Een 
familieportret (2014) waarin we de ambitie hadden om een gemiddeld 
Nederlands gezin te portretteren. Als je dan dichterbij komt blijken die 



gezinnen uit unieke mensen te bestaan met elk een eigen verhaal. Een 
gemiddeld gezin bestaat dus niet. We zijn geen kunstenaars die 
werken over ons zelf maken. In ons werk staat het portret centraal. 
Dat vereist een verplaatsing in iets of iemand buiten jezelf. De kern 
van het maken van een portret is dat jij als kunstenaar niet meer de 
enige bent die in staat is te oordelen of iets goed is. Je moet ook recht 
doen aan de realiteit die buiten jezelf staat. We houden ons met 
mensen bezig en dat betekent dat we er ook rekening mee moeten 
houden. Je wil geen karikatuur of stereotype maken. Het moet niet 
alleen maar een projectie van ons zijn. Er moet uit blijken dat we echt 
hebben geluisterd. 
 
THE THIEF 
In The Thief maken we voor het eerst een beelden groep naar 
aanleiding van een concrete gebeurtenis. De gebeurtenis vond een 
aantal jaar geleden in Oldenzaal plaats. Een oudere vrouw stal een 
portemonnee in de winkel Xenos. De beelden van de diefstal zijn online 
gezet. De beelden zijn viral gegaan en hebben veel haatreacties 
veroorzaakt. Als gevolg hiervan heeft de vrouw zelfmoord gepleegd. 
Wij vinden deze gang van zaken exemplarisch voor de wijze waarop 
beelden op het internet een eigen leven leiden. Het rechtssysteem 
berust op een zorgvuldige strafmaat, maar de publieke veroordeling 
gaat daar aan voorbij. Niemand krijgt daar vat op. We beginnen zo’n 
verhaal eerst te ontleden en daarna geven we het dramaturgisch 
vorm. De eerste vraag richt zich op welke spelers er zijn. Er is de 
hoofdpersoon, haar familie, de vrouw van wie de portemonnee 
gestolen is. Er zijn de politiemensen, het Openbaar Ministerie die besluit 
wat er met die beelden moet gebeuren, de mensen die de website 
beheren waarop die beelden worden gepubliceerd, de mensen die naar 
de beelden kijken, de adverteerders die zo’n website draaiende houden 
en er baat bij hebben dat de beelden viral gaan. Dan zijn er de mensen 
die de beelden consumeren en daar ook op reageren. Dan is natuurlijk 
de vraag hoe je bijvoorbeeld de mensen die op dat filmpje reageren 
afbeeldt. We hebben een cast samengesteld van mensen uit onze 
directe omgeving die model hebben gestaan voor een sculptuur in het 
verhaal. Ze fungeren als de acteurs van deze nieuwe vertelling. Dus je 
ziet aan de ene kant portretten van mensen en aan de andere kant 
ervaar je een collectief verhaal. 
 
FYSIEKE VERTELLING 
We hebben veel nagedacht over de relatie tussen verhaal en beeld. Je 
zou kunnen denken dat als je een verhaal wil vertellen, je beter met een 
lineair medium kan werken, met geluid, film of een boek. Maar er is ook 
een traditie van bijvoorbeeld glas-in-loodramen en genrestukken die 
een verhaal op een andere manier vertellen. De bezoekers staan 
middenin een verhaal waarvan ze alle gebeurtenissen en personages 
op hetzelfde moment kunnen waarnemen. Dat beïnvloedt de wijze 
waarop je het verhaal beleeft. Er zijn natuurlijk altijd verschillende 



niveaus van interpretatie. Bijvoorbeeld zoals een kind dat zou doen, in 
een directe, fysieke reactie op formaat, kleur of geluid. Maar er is ook 
de mogelijkheid om er verder over na te denken en andere conceptuele 
lagen te vinden. Als een bezoeker zoveel figuratieve sculpturen bij 
elkaar ziet dan vermoeden ze waarschijnlijk wel dat er een verhaal 
wordt uitgebeeld, maar welk verhaal dat is, komen ze misschien pas 
later te weten. We laten in de sculpturen sporen van het maakproces 
achter. De sporen zijn het resultaat van het werkproces, dat het 
karakter heeft van een performance die maar één keer precies zo kan 
worden opgevoerd. Daarmee behoudt het werk een bepaalde openheid 
die suggereert dat deze uitkomst maar één van de vele mogelijkheden 
is. Godard zei in een interview dat hij films wilde maken waarbij je 
voortdurend het gevoel hebt dat iemand door een auto kan worden 
over reden. Voor ons is het kunstwerk niet opgesloten in een 
geordende en hermetische ruimte, maar in een omgeving waarin toeval 
bestaat. Als je mensen portretteert moet je sowieso een bepaalde 
onafheid en gebrokenheid nastreven, want een mens kun je nooit 
helemaal in een materiaal vatten. We maken een begin en dat moet de 
toeschouwer zelf afmaken. Het kunstwerk ontstaat pas in het hoofd 
van de toeschouwer. 
 
DE TENTOONSTELLING 
Het scherm speelt in alle werken een rol, maar dat was niet zo gepland. 
Alle werken zijn in dezelfde periode gemaakt en hebben elkaar 
beïnvloed. Als je onze samenleving analyseert dan kom je er niet 
omheen dat het wordt beheerst door schermen. In The Thief zijn ze 
getuige, medium van overdracht en instrument van boete. In Seven 
Addresses zie je televisies waarop je woonkamers ziet waarin ook 
weer schermen staan. Het gaat ons daarbij niet zozeer om wat er te 
zien is op het scherm, maar zoals In a Flickering Light suggereert, om 
de personen die ernaar kijken. Het werk The Floor is Lava vormt 
eigenlijk een soort contrapunt, het biedt de mogelijkheid om even aan 
de wereld van schermen te ontsnappen. The Floor is Lava is een 
kinderspel, maar mensen kennen het ook als een hype waar je binnen 5 
seconden met je voeten van de vloer moet zijn. De titel suggereert 
voor ons ook gevaar: vloeibare (hete) aarde. Zo’n titel die is gekozen 
voordat het werk af is wordt een ijkpunt. We voelen dat deze titel ons 
werk heeft beïnvloed zonder dat we dat direct kunnen uit leggen. De 
kunstenaar John Baldessari heeft een foto met een meneer voor een 
palmboom. Daar heeft hij wrong onder gezet. Dan ga je afvragen wat 
er precies verkeerd is natuurlijk. Een goede titel staat haaks op het 
beeld, waardoor je je blijft afvragen wat het werk eigenlijk bedoelt te 
zeggen. 
 
 
 
 
 


