
Multi Solo en NONOTAK @ TETEM Kunstruimte 

Beeldverslag 

dinsdag 16 december 2014

  

 
Enschede | De stalen kabel van de sloopkogel voelt koud aan in mijn handen terwijl ik naar achter 

loop. Ik kijk nog even naar de sculptuur voor me en laat de kabel los. De kogel suist door de 

tentoonstellingsruimte en klapt onvermijdelijk tegen het kunstwerk aan. Er breekt een stuk af en 

gruis daalt zachtjes neer op de vloer. Doorgaans kom ik niet in een museum om de boel af te 

breken, maar de suppoost vertelde me dat de kunstenaar dit juist graag wil en dan ben ik ook de 

beroerdste niet. 

Het werk dat ik probeer te slopen is onderdeel van de 'Multi Solo' in TETEM Kunstruimte. De Multi 

Solo is een jaarlijkse tentoonstelling waarin verschillende kunstenaars hun werk tonen. De curator 

van deze editie is Edwin Jacobs (directeur Centraal Museum, Utrecht) en heeft als thema 'Onrust'. 

Maar liefst zestien kunstenaars tonen hun visie op de veranderende (kunst)wereld. Als klap op de 

spreekwoordelijke vuurpijl is er ook nog een installatie van NONOTAK te zien (en horen) in het 

Medialab.  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Jacob, Break free entropy! (to dust thou shall return), 2013  
De sloopkogel waarover ik sprak. In het beton heeft de maker allerlei voorwerpen gegoten. Zo 
zag ik onder andere een schoen, een speelgoedauto en een boek. Van de suppoost vernam ik 
overigens dat de kunstenaar het werk aan het einde van de tentoonstelling helemaal kapot wil 
hebben zodat hij het met een stoffer en blik kan opvegen. Hierbij roep ik iedereen op om mee 
te helpen. 
 

  
Jacob, The economist blames the scientist (as the artist lifts their cover), 2013  
 



  
Jacob, Interview with the Unknown, 2013. Deze tekst stond op de muur.  

  
Jacob, Plan!, 2014  
 

  
Mumford & Felix, 2014.   
 



  
Charlotte Schrameijer, Après nous le déluge, 2014  
 

  
Charlotte Schrameijer, Après nous le déluge, 2014  
 



  
Charlotte Mouwens, Zonder titel, 2014  
 

  
Robin Gerris, Monolith 1, 2014  
 



  
Ekaterina Mitichkina, My dream meets his dream, 2014  
 

  
Ekaterina Mitichkina, 2014 
 

  
Luuk Bode, Stroke 2, 2014  
 



  
Ludmilla van der Spoel, Enteromorpha Intestinalis, 2014  
 

  
Interactief Electrospel voor kinderen tijdens de tentoonstelling. Het spel wordt per 
tentoonstelling aangepast. 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