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Persbericht 
 

Jasper de Beijer. Critical Mass 
Installatie en overzichtstentoonstelling 

30 januari - 18 april 2022 
 

“Ik heb de afgelopen twintig jaar door talloze lagen informatie gegraven en hier verschillende werelden van 
geconstrueerd. Elk met zijn eigen werkwijze, palet en logica. Nu deze werelden weer zijn opgedoken, realiseer 
ik me dat ze beter op elkaar passen dan ik had gedacht. Vanuit het midden van het gat staan we geografisch in 
de Westerse wereld en kijken we vanuit dit perspectief naar de rest van de planeet. De tableaus zijn levenloos, 
een echo van hun geestdrift, intelligentie en dwaasheid. Ze zijn vanuit hun schaduw opnieuw tot leven 
gebracht om met elkaar een nieuwe werkelijkheid te vormen. 
 
Boven de rand van het gat bevindt zich de echte werkelijkheid, die we net niet kunnen zien. Beneden kunnen 
we enkel een reconstructie maken van wat zich boven het gat afspeelt. Maar misschien is wat zich boven 
afspeelt net zo relatief als wat er beneden in het donker gebeurt.” 

Jasper de Beijer 
 

 
Critical Mass, detail van de installatie, 2021-22, papier op hout en karton, stof en blacklight, 8x3x5 m 
 

 
 

mailto:info@museumrijswijk.nl


 
 

Herenstraat 67   |   NL-2282 BR Rijswijk 
info@museumrijswijk.nl    |   museumrijswijk.nl  
+31 (0)70 390 36 17 
IBAN NL98 RABO 0136 9832 43   |   BTW 0035.40.236.B.01    |   KvK Den Haag 41.15.02.50 
 
 

Winnaar Agnes van den Brandeler Museumprijs 
In 2019 nodigde de Agnes van den Brandeler Stichting een aantal middelgrote musea in Nederland uit om een 
projectvoorstel in te dienen waarbij in de vorm van een tentoonstelling en een publicatie aandacht wordt 
geschonken aan een bijzonder talentvolle Nederlandse kunstenaar die in de afgelopen jaren weinig te zien is 
geweest in Nederlandse musea. De Stichting honoreerde het voorstel van Museum Rijswijk om een 
overzichtstentoonstelling van het werk van Jasper de Beijer te organiseren en daarbij een omvangrijke 
publicatie te maken. 
 
Jasper de Beijer 
De werelden die De Beijer ons in zijn fotowerken voorschotelt zijn fascinerend, herkenbaar en vervreemdend 
tegelijk. Zijn werk gaat over het proces van kijken, zien en interpreteren. Eerst denk je dat het een foto van de 
werkelijkheid is, maar dan wordt duidelijk dat het een foto van een papieren maquette is. Je dwaalt door de 
voorstelling die nu meer is dan een foto. Je moet er iets mee, maar wat? En dat is precies de vraag die de 
kunstenaar aan ons stelt: ‘Weet je wel wat je ziet?’ 
De onderwerpen die hij kiest zijn de pijnlijke geschiedenissen die ons blijven achtervolgen. Ons koloniale 
verleden, de Industriële Revolutie, de Eerste en Tweede Wereldoorlog het zijn onderwerpen die al van vele 
kanten zijn belicht, waar vele waarheden over bestaan of op zijn geprojecteerd. Maar wat is waarheid, bestaat 
er wel één waarheid? De werkwijze waarvoor De Beijer heeft gekozen, heeft tot resultaat dat de toeschouwer 
de ruimte krijgt te reflecteren via het medium fotografie op de gevoelige onderwerpen die hij aansnijdt. 
 
Installatie Critical Mass 
De installatie Critical Mass, een site-specific werk speciaal gemaakt voor Museum Rijswijk, stelt een enorm gat 
in de grond voor waarin je als bezoeker op de bodem staat en kunt rondlopen. Het is een donkere omgeving 
en door het gebruik van blacklight blijft alleen díe informatie over díe De Beijer de bezoeker wil laten zien. 
Alleen het wit van het papier licht op, de duisternis bestaat simpelweg uit het ontbreken van informatie. Hij 
heeft hier een deel van de tableaus van de afgelopen twee decennia nagemaakt. Soms vond hij het originele 
ontwerp van een scène terug, maar vaker heeft hij de objecten nagebouwd op basis van de foto’s die hij er 
ooit van had gemaakt. Door deze scènes opnieuw op te graven, zet hij zichzelf naast zijn werk en kan hij de 
gekozen onderwerpen en werkwijzen van een afstand bekijken. 
 
Fotoseries 2004 - 2020 
In de tentoonstelling zijn 27 fotowerken uit de series Buitenpost, Devil Drives, Cahutchu, Le Sacre du 
Printemps, The Riveted Kingdom, Undongo, Marabuntu, Wir sind das Gedächtnis, Brazilian Suitcase en The 
Admiral’s Headache te zien. De series zijn gemaakt tussen 2004 en 2020 en geven daarmee een royaal 
overzicht van het oeuvre van de kunstenaar tot nu toe. 
 
Omvangrijke Publicatie 
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie, uitgegeven door Jap Sam Books die de installatie als 
uitgangspunt heeft en tegelijkertijd een overzicht biedt van het werk dat de kunstenaar tot nu toe heeft 
gemaakt. Prijs €29,50, met Museumkaart €25,00. 
 

 
Voor meer informatie en persfoto’s kunt u contact opnemen met Diana Wind, curator hedendaagse kunst, 
mobiel 0630388366 of dianawind@museumrijswijk.nl  
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