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In tijden van 
depressie

Kostas Kapsianis,
uit de reeks ‘Bliss’
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EU-voorzitterschap loopt in het 
Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel ‘No Country For Young 
Men, Contemporary Greek Art 
in Times of Crisis’. De tentoon-
stelling verzamelt werk van 25 
hedendaagse Griekse kunste-
naars over de impact van de crisis 
op hun land. Als onderdeel van 
deze expositie is in het Atelier 
Bouwmeester het ‘Depression 
Era Project’ te zien. Een van de 
samenstellers, Petros Babasikas, 
verkent de landschappen die het 
project wil reveleren.

Expo ‘No Country for Young Men: 

Contemporary Greek Art in Times of Crisis’

26 maart tot 3 augustus 2014

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Expo ‘The Depression Era Project’

26 maart tot 16 mei 2014

Atelier Bouwmeester, Brussel

www.depressionera.gr
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The Depression Era Project is een in 2012 
opgericht collectief van fotografen, kunste-
naars, onderzoekers, schrijvers, architecten, 
journalisten en tentoonstellingsmakers, dat 
zich tot doel stelt de Griekse crisis in teksten 
en beelden te vatten. Aanvankelijke inspira-
tiebron was het fotografieprogramma van de 
Farm Security Administration, dat in de periode 
1935-1944 de impact van de Grote Depressie op 
de Amerikaanse plattelandsbevolking docu-
menteerde, wat een wereldberoemd beeldar-
chief opleverde.
The Depression Era Project wil getuigen van 
een historisch keerpunt, van ingrijpende 
gebeurtenissen en omstandigheden, niet enkel 
in de economische sfeer maar ook met betrek-
king tot de politieke, sociale, ideologische, 
morele en esthetische dimensies van de crisis. 
Het wil een beeld schetsen van het nieuwe 
landschap dat ontstaat onder invloed van de 
recessie, en van de razendsnelle transforma-
ties waaraan de Griekse samenleving wordt 
onderworpen. Het is een artistiek archief-in-
ontwikkeling, een collectief experiment dat de 
condities van kunstproductie en vrije expressie 
in het publieke domein wil herdefiniëren.

Crisislandschappen
De mediterrane metropool en haar buitenge-
bieden rafelen uit: nieuwe plekken ontstaan 
en andere gaan ten onder in cyclisch terug-
kerende rampen en entropische bewegingen. 
De geschiedenis slaat op haar gelaagde, 
stedelijke ondergrond neer als een palimpsest. 
In de stadscentra getuigen lege plekken van 
erosie en persoonlijk verval, in de uitdijende 
voorsteden stapelen afval en puin zich op. 
In Griekenland wordt dit stedelijke transfor-
matieproces versneld door de aanhoudende 
crisis. Barsten, bezinksels, ‘gemene’ en 
hybridische structuren overwoekeren het 
stedelijk landschap.
Een nieuwe stedelijke realiteit ontstaat, 
waarin oude patronen op informele wijze 
herleven, in postindustriële afvallandschap-
pen, rond infrastructuren, in enclaves binnen 
historische centra, in de tussen- en bin-
nenruimtes van de ‘polykatoikia’ (i.e. een 
type appartementsblok dat via lucratieve 
eigenaars-ontwikkelaarscontracten een mas-
sale opgang kende bij de modernisering en 
uitbreiding van de Griekse steden in de jaren 
1950-70): afval-ecosystemen, Olympische 

ruïnes, tijdelijke onderkomens, parkeertuinen, 
verborgen boomgaarden, geïmproviseerde 
dansclubs, bars op dakterrassen, illegale 
stroomaftap; opgelapte openbare ruimtes, 
vermoeide landmarks, veiligheidsperimeters, 
controleposten, gebarricadeerde toegangen; 
overvolle, keurige, besloten interieurs waar 
de overblijfselen van overvloed samenhokken 
met de aandenkens aan een turbulente maar 
vergeten 20e eeuw. Het Openbare wijkt terug, 
het Gemeenschappelijke verrijst.
Het bijbehorende sociale landschap krijgt vorm 
in demonstraties, gemeenschapsbijeenkom-
sten, groeperingen van activisten of vrijwil-
ligers, steuncomités, milities, ingegraven gods-
diensten, gated communities, massatoerisme, 
festivals, feodale media- en/of cultuurcentra, 
shopping, paria’s, nieuw samengestelde gezin-
nen, immigranten, freelancers, een nieuwe 
diaspora en de werklozen. Door de Griekse 
samenleving loopt een rode lijn: ze is het voor-
werp geworden van een onderhandelingspro-
ces tussen Noord- en Zuid-Europa; mensen en 
sociale groepen eisen hun plaats op en nemen 
afstand, met alle ontwrichting, isolement en 
onderhuidse woede van dien.
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Georges 
Salameh, 
uit de reeks 
‘Spleen’
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Deze stedelijke en sociale landschappen 
nemen in de lokale en globale media de 
gedaante aan van een merkwaardige mon-
tage: rellen, armoede en fiasco’s, sprekende 
hoofden, speculatie-expertise, statistieken 
zonder context en rampverhalen, ansichtkaar-
ten met zon, zee en antieke ruïnes, gephoto-
shopte visioenen en onwaarschijnlijke succes-
verhalen. De montage beheerst het publieke 
forum; het stadsbeeld en het zelfbeeld van de 
inwoners verdwijnt achter een strak gediri-
geerde, hypergemediatiseerde stroom van 
spektakel, insolventie en onzekerheid: een 
uitzinnig, angstig, alomtegenwoordig tapijt 
van witte ruis.
De dagelijkse cultuur, de milde sfeer, de soci-
ale geschiedenis en civitas van de depressie-
stad hebben zich verplaatst naar de premo-
derne, archetypische ‘gemeenplaatsen’ aan 
de stadsrand: markten, theaters en festivals in 
openlucht, traditionele feesten, voorouderlijke 
woningen, gemeenschapstuinen, steuncentra, 
speelpleinen, antieke sites, het strand. Op 
deze plekken gedijen structuren voor bottom-
upondersteuning, verscherpte ideologie, 
lokale identiteit, diversiteit en openheid. En 

Een nieuwe stedelijke realiteit 
ontstaat: het Openbare wijkt terug, 
het Gemeenschappelijke verrijst.

de meest levendige, controversiële en drukke 
‘gemeenplaats’ blijft natuurlijk digitaal – in én 
tegen de witte ruis van de mainstreammedia. 
Nieuwe structuren van het gewone, dagelijkse 
routines en communicatieplatformen zien in 
deze ‘commons’ het licht, duurzaam, contro-
versieel, kritisch, ‘open-sourced’.

The Depression Era Project
Het Depression Era Project vindt zijn oor-
sprong in de stedelijke en sociale crisisland-
schappen. Het is in de eerste plaats een col-
lectief experiment dat de Griekse stad en haar 
buitenwijken, het privéleven van de paria’s, 
de val van publieke structuren en snapshots 
van het dagelijks leven laat zien, voor een 
beter begrip van de sociale, economische en 
historische veranderingen die momenteel in 
Griekenland aan de gang zijn. De dubbelzin-

Yiannis Theodoropoulos,
uit de reeks ‘The Greek Party’
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De vooruitgangsgedachte en de 
idee van groei zijn niet langer 
allesbepalend voor de manieren 
om de wereld te beschouwen.

Pavlos Fysakis, 
uit de reeks
‘Nea Helvetia’

nige titel verwijst naar het feit dat entropie, 
onheil, onzekerheid en faillissement ook 
gemoedsgesteldheden zijn. Ze leiden ons een 
tijdperk binnen waarin de vooruitgangsge-
dachte, de idee van groei en de toekomst-
gerichte refl ex niet langer allesbepalend zijn 
voor de manieren om de wereld te beschou-
wen en er creatief te zijn.
Het Depression Era Project brengt een dertig-
tal kunstenaars bijeen: fotografen, schrijvers, 
tentoonstellingsmakers, ontwerpers en 
onderzoekers. Het wil, buiten het gangbare 
publieke discours, de mediamontage en de 
witte ruis om, een eigen mozaïek van beelden 
en teksten produceren. Eerste doel is de 
verspreiding en dynamische verkenning van 
deze mozaïek via een internetplatform, een 
reeks tentoonstellingen en publicaties. Op 
langere termijn is het de bedoeling een open 
oproep te lanceren aan jonge kunstenaars, 
een kunstarchief aan te leggen over de crisis 
en, op basis daarvan, een nieuwe digitale 
en fysieke ‘gemeenplaats’ te scheppen, een 
anti-scherm of ‘straathoekmuseum’ dat de 
beelden terug kan geven aan de plaatsen 
waar ze zijn ontstaan.

Het Depression Era-collectief, dat op creatieve 
manier van mening verschilt over de beteke-
nis en interpretatie van de aanhoudende 
crisis – “Gaat het om een paradigmawissel, het 
eindstadium van het kapitalisme, of gewoon 
de geschiedenis die zich kluchtig herhaalt? Is 
dit de prelude tot cataclysmische kenteringen 
bij het begin van het Antropoceen?”, en over 
zijn eigen, aangroeiende productie: “Gaat het 
om een documentatieproject of een artistiek 
logboek? Schept de mozaïek een donker, 
stoïcijns, realistisch, humanistisch, subliem of 
vooruitziend beeld?” –, is het er wél over eens 
dat zijn beelden en teksten niet Grieks maar 
Europees zijn, dat ze vooruitwijzen naar wat 
komen gaat, de rode lijn in vraag stellen en een 
alternatieve geschiedenis bieden van de Crisis.


