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Sensory Spaces is de titel van een reeks 
solotentoonstellingen in de Willem van 
der Vorm Galerij, de gratis toegankelijke  
tentoonstellingsruimte in het entreege- 
bied van het museum. Voor iedere editie  
wordt een kunstenaar gevraagd om de 
eigenschappen van de ruimte op een 
verrassende manier naar zijn hand te 
zetten.

Sensory Spaces is the title of a series of  
solo exhibitions in the Willem van der  
Vorm Gallery, situated in the museum’s 
freely accessible entrance area. For each 
edition an artist is invited to respond 
to the particular characteristics of this 
space in a surprising way. 
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sensory spaces 6  — sara VanDerBeek
 

De Amerikaanse kunstenaar Sara VanDerBeek (Baltimore 1976) 
bestudeert de invloed van het verleden op ons leven. Hierbij 
wisselt ze het werken vanuit haar studio af met het verkennen 
van de stedelijke omgeving. Ze onderzoekt onder andere de relatie  
tussen beeld en object. Zo bestaan haar eerste series uit foto’s 
van sculpturen en driedimensionale assemblages; de kunste-
naar fotografeert de objecten in haar studio en vernietigt  
ze vervolgens. Voor deze bouwwerken gebruikt VanDerBeek  
verschillende materialen variërend van tijdschriftfoto’s, touw en 
kralen, tot takken en textiel. Recentelijk heeft ze zich verdiept in  
klassieke sculptuur en architectuur. Met behulp van hedendaagse  
beelden en vormen herinterpreteert ze deze oude onderwerpen 
in diverse installaties bestaande uit heldere kleurenfoto’s en 
gegoten betonnen modules. 

VanDerBeek is altijd geïnteresseerd geweest in de wijze waarop  
fotografie onze beleving van tijd, schaal en ruimte beïnvloedt:  
ons collectieve geheugen en persoonlijke herinneringen lijken 
uit een verzameling onderling samenhangende beelden te  
bestaan. Haar foto’s van structuren die ze in haar studio samen-

stelt, tonen eenzelfde veelheid aan naast elkaar 
bestaande en overlappende beelden; als instabiele  
geheugenpaleizen, die door de kunstenaar zijn 
vastgelegd middenin hun veranderingsproces. 
Herinneringen worden sterker wanneer hun rele-

vantie toeneemt en zwakker wanneer het afneemt. Details treden 
op de voorgrond, grote lijnen verdwijnen, nieuwe verbanden 
ontstaan, verhoudingen verschuiven. Ons geheugen is geen stevig 
fort vol feiten, maar een tijdelijke configuratie van impressies.

In een aantal projecten staan Amerikaanse steden als Detroit, 
New Orleans en Baltimore centraal. In haar gefotografeerde  
assemblage ‘A Composition for Detroit’ (afb.1) zien we met verf 
bekalkte ramen van leegstaande fabrieken, maar ook een 
zwart-witfoto die fotograaf Walker Evans (1903-1975) maakte 
tijdens de depressie van de jaren 30, een maansverduistering 
uit 1979 en foto’s van invallend licht op kale muren, gemaakt in 
hedendaags Detroit. In ‘The Sleepers’ zien we de blootgelegde 
funderingen van vernietigde huizen in New Orleans. In deze 
overgebleven grondvesten herkent ze niet alleen de sporen van 
orkaan Katrina, maar ook van de opeenvolgende veranderingen  
die door de jaren heen hebben plaatsgevonden (afb.2).  
VanDerBeek probeert het verlies en de hartstocht te tonen die 
gepaard gaan met ons besef van vergankelijkheid, maar wil ook 
uitdrukking geven aan de positieve, inspirerende aspecten van 
verandering en reconstructie.

Door haar sculpturen samen met haar foto’s tentoon te stellen, 
ontstaat een omgeving die zweeft tussen realiteit en verbeelding,  
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The American artist Sara VanDerBeek (Baltimore 1976) studies 
the influence of the past on our lives, alternating between 
working from her studio and exploring the urban environment.  
Among other things, she investigates the relationship between 
image and object. Her first series consisted of photographs of 
sculptures and three-dimensional assemblages; the artist  
photographed the objects in her studio, then destroyed them. 
For these structures, VanDerBeek used a range of materials  
from magazine photographs, rope and beads, to branches and 
textiles. She has recently explored classical sculpture and  
architecture interpreting these ancient subjects through  
contemporary image and form in various installations invol- 
ving vibrantly coloured photographic prints and cast concrete 
modules. 

VanDerBeek has always been interested in the way photography  
influences our perception of time, scale and space: our collective  
memory and personal reminiscences appear to consist of a  
collection of mutually connected images. Her photographs of 
structures assembled in her studio have shown a multitude of 
images side by side and overlapping, like unstable  
memory palaces that the artist has captured in the 
midst of transition. Memories become stronger 
when their relevance increases, and weaker when 
it diminishes; details come to the fore, major  
themes disappear, new associations are created, relationships 
shift. Our memory is not a strong fortress full of facts, but a 
temporary configuration of impressions.

In a number of projects she has placed American cities such as 
Detroit, New Orleans and Baltimore in the centre of her  
research. The photographic assemblage ‘A Composition for  
Detroit’ (fig.1) shows the whitewashed windows of empty  
factories and a black-and-white photograph taken by photogra-
pher Walker Evans (1903-1975) during the Depression of the 
1930s, a lunar eclipse from 1979 and photographs of light falling  
on bare walls taken in contemporary Detroit. In the images of 
foundations that comprised ‘The Sleepers’ - all that remain of 
houses destroyed in New Orleans - she recognizes not only the 
traces of Hurricane Katrina, but also successive changes that 
occurred over the years (fig.2). VanDerBeek tries to show the 
loss and the pathos that accompany our awareness of transience, 
but she also wants to emphasize the positive, inspiring aspects 
of change and reconstruction. 

By exhibiting her sculptures alongside her photographs, the 
artist creates an environment poised between reality and  
imagination, expectation and recollection (fig.3). An object 
becomes an image, becomes a memory, then an image, and turns 
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back into an object. Sara VanDerBeek’s quest is like a spiral: it 
moves in circles but never repeats itself. Her idiom transcends  
the difference between the abstract and the figurative, the  
simultaneous and the unique, the realistic and the visionary. 

The artist walked around Rotterdam for several days; she  
photographed what she saw and built an archive of images. 
From this experience,  she has created a modular installation 
especially for the Willem van der Vorm Gallery, in which 
three-dimensional objects, images and materials enter into  
relationships with one another as natural elements do. On the 
floor lies an expanse of reflective plates, a distilled interpretation  
of the sea. Two large photographs printed on fabric were cap-
tured during her time in Rotterdam. With a limited palette, and 
various materials she has created a compelling installation in 
which forms convey time, in its most fleeting and it most con-
crete qualities, resting somewhere between its passage and its 
continuity.
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verwachting en herinnering (afb.3). Zo wordt een object een  
beeld, wordt een herinnering, wordt een beeld, wordt een object.  
De zoektocht van Sara VanDerBeek is als een spiraal: het draait 
in rondjes maar herhaalt zichzelf nooit. Haar beeldtaal over-
stijgt het onderscheid tussen abstract en figuratief, gelijktijdig 
en uniek, realistisch en visionair. 

De kunstenaar heeft een aantal dagen door Rotterdam gelopen. 
Ze fotografeerde wat ze zag en bouwde een beeldarchief. Uit deze 
ervaring heeft ze speciaal voor de Willem van der Vorm Galerij 
een modulaire installatie gecreëerd waarin driedimensionale 
objecten, beelden en materialen een relatie met elkaar aangaan 
zoals ook de natuurelementen zich tot elkaar verhouden. Op de 
grond ligt een uitspansel van spiegelende platen, een interpre-
tatie van de zee. De twee grote op stof afgedrukte foto’s heeft 
de kunstenaar gemaakt tijdens haar verblijf in Rotterdam. Met 
een beperkt kleurenpalet en diverse materialen heeft ze een 
meeslepende installatie gecreëerd waarin vormen het concept 
van tijd overbrengen, in zijn meest ongrijpbare en meest tast-
bare vorm, balancerend op de deining van vergankelijkheid 
en continuïteit.

Afb./Fig.2 Sara VanDerBeek, 
Foundation, Dorgenois 
Street, c-print / chromogenic 
print, 2010. Collectie van de 

Afb./Fig.1 Sara VanDerBeek, 
A Composition for Detroit,  
4 c-prints / 4 chromogenic 
photographs, 2009.  

Beeld / Image: Courtesy of 
The Museum of Modern 
Art, New York. 

kunstenaar / Collection of 
the artist, courtesy Metro 
Pictures, New York en / 
and the Approach, London.

Afb./Fig.3 Installation 
view Sara VanDerBeek, 

Metro Pictures New York, 
2013.
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  Sea
Shared symbol of the eternal, the elemental, and 
the continuum of life in many cultures, ancient 
and contemporary. In its thrust of waves and its 
undertow, it is a breathing, fluid surface. A mem-
brane that is both connective and divisive, it is 
continuous, unending motion. It is a space (and a 
place) of longing, questioning, passage, life, death,  
tumult, and contemplation.

With its repetition and continuity - a swell, a break,  
a return - a basic pattern is formed, seemingly  
triangular, like the simplified waves on a Cretan 
amphora. Yet it is cyclical, rising and receding with  
the moon. 

  Moon
Like the sea, the moon is another elemental, eternal  
and shared symbol. It is continually forming: 
quarter, half, full, a silver sliver, a heavy low pink 
circle close to the horizon. Sometimes eclipsing 
the sun, sometimes eclipsed by the earth. 

  eclipSe
A momentous event. A converging of symbols - 
light / dark / day / night / sun / moon / earth / space /  
known / unknown. 

  collage
A practice inspired by the phrasing, organization 
and rhythm of poets like E.E. Cummings (1894-
1962) and Anne Carson (b. 1950). A collection of 
experiences which combine to enact a theatre of 
simultaneity that is innate within us. 

photographic 
capture

Abstraction is inherent to the photographic  
process. Something is taken from the larger whole:  
like a line from a poem or piece of prose, it is an 
abstract. Within certain aspects of the process,  
such as the capturing and fixing of light or the 
cropping and composing with a camera in close-up,  
the abstraction is pushed further. To take a photo-
graph is to be at once there and not there.

Zee
Gedeeld symbool van het eeuwige, het elementaire, 
en de continuïteit van het leven in veel culturen, 
oud en hedendaags. Het is een ademend, vloeibaar 
oppervlak dat vorm krijgt door een voortduwen 
van golven en een onderstroom. Een membraan 
dat zowel verbindt als verdeelt. Het is een door-
lopende, oneindige beweging. Het is een ruimte 
(en plaats) van verlangen, bevraging, overgang, 
leven, dood, tumult en contemplatie.

Met haar herhaling en continuïteit - een aanzettende  
golf, die breekt, en zich terugtrekt - wordt een 
simpel patroon gevormd dat driehoekig lijkt,  
zoals de vereenvoudigde golven op Griekse amfora. 
Maar het is cyclisch - opkomend en terugtrekkend 
met de maan. 

Maan
Net als de zee is ook de maan een elementair,  
eeuwig en gedeeld symbool. Het vormt zich continu:  
kwart, half, vol, een zilveren splinter, een zware 
lage roze cirkel dicht bij de horizon. Soms de zon 
verduisterend, soms verduisterd door de aarde. 

eclipS
Een gedenkwaardige gebeurtenis, een samenkomst  
van symbolen - licht / donker / dag / nacht / zon /
maan / aarde / ruimte / bekend / onbekend.

collage
Een praktijk die geïnspireerd is op de frasering,  
ordening en het ritme van dichters als E.E.  
Cummings (1894-1962) en Anne Carson (1950). 
Een verzameling ervaringen die samen een theater 
van gelijktijdigheid vormen, zoals dat vanaf onze 
geboorte in ons aanwezig is. 

FotograFiSche 
vaStlegging

Abstractie is inherent aan het fotografisch proces. 
Iets wordt uit het grotere geheel genomen: als een 
regel uit een groter gedicht of stuk proza - een ab-
stract. Binnen bepaalde onderdelen van het proces,  
zoals het vangen en fixeren van licht of het bijsnijden  
en composities maken in geval van een close-up, 
wordt de abstractie vergroot. Een foto nemen  
betekent tegelijkertijd daar zijn en er niet zijn.

Hieronder volgt een tekst geschreven door 
sara VanDerBeek, ter gelegenheid van haar 
installatie voor sensory spaces 6.

What follows is an explanation written by 
sara VanDerBeek on the occasion of her 
installation for sensory spaces 6.  
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SpiegelS
Tijd en het tijdelijke zijn fundamentele elementen  
van fotografie. Maar ook licht en de spiegel zijn 
essentieel. Mijn camera is nog altijd mechanisch, 
de spiegel stelt me in staat om te zien.

heMel
De hemel verplaatst zich gedurende de dag, volgt 
een kleurenspectrum van roze tot donkerblauw, 
en verder tot middernacht. Hij kan op andere  
momenten wit en grijs zijn. Bij schemering voelt 
de hemel het meest verfijnd en vluchtig, als een 
dunne gesluierde laag die verdwijnt terwijl het 
licht passeert. De schemering is een tijd van over-
gang. Schaduwen worden blauw en lang, en ver-
dwijnen dan.

paSSage
Rotterdam was in het verleden een vertrekpunt, 
een punt van overgang voor veel mensen - ook 
mijn grootouders. Mijn grootvader is geboren in 
de stad maar vertrok als jongeman illegaal aan 
boord van een schip, en werd Amerikaan door 
zich aan te melden als soldaat in de Eerste Wereld- 
oorlog. Ik vraag me af wat zijn reactie was toen hij 
hoorde van de vernietiging van de stad tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De invloed van die oorlog 
en de vele andere conflicten die eruit zijn voort-
gekomen is een aangrijpende herinnering die 
vaak naar boven komt in de nieuwe structuren en 
samenlevingen van nu.

verandering
Een constante net als de zee: verandering is eeuwig,  
en iets dat door iedereen, overal en op ieder mo- 
ment wordt ervaren. Het is concreet en abstract.  
Het is actueel en het is kortstondig. Het zit in het 
 bouwen en herbouwen van steden en in de beweging  
van de ene dag naar de volgende.

Zee
In haar onmetelijkheid (zoals het universum) kan 
de zee aanvoelen als chaotisch of als de belicha-
ming van toeval - in onze pogingen om de zee te 
documenteren en te begrijpen blijkt ze binnen  
iedere beweging opnieuw onsamenhangend en 
ondefinieerbaar. De zee reflecteert (zoals spiegels)
en vangt zo de hemel, de zon, de maan, sterren, 
wolken, vliegtuigen, schepen en onze lichamen, 
wanneer we haar betreden en verlaten.

MirrorS
Time and the temporal are foundational elements 
of photography. So is light, but so, too, is the mirror.  
My camera is still mechanical. The mirror is what 
allows me to see. 

Sky
The sky shifts throughout the day moving along a 
spectrum of pink to deep blue, and on to mid-
night. It can be white and grey at other times. At 
dusk the sky feels its most delicate and fleeting, 
like a finely veiled layer that disappears as the 
light passes. Dusk is a time of transition. Shadows 
become blue and long, and then disappear. 

paSSage
Rotterdam was a point of passage for many people  
in the past - including my grandparents. My 
grandfather was born in the city but as a young 
man left illegally aboard a ship only to become an 
American by enlisting as a soldier in the First 
World War. I have wondered what his reaction 
was when he heard of the city’s devastation during  
the Second World War. The impact of that war 
and the many other conflicts engendered by it 
since is a poignant memory that rises frequently 
amongst the new structures and societies of today. 

change
A constant like the sea: change is eternal, and  
experienced everywhere at every moment. It is 
concrete and it is abstract. It is actual and it is 
ephemeral. It is in the building and rebuilding of 
cities and in the movement of one day to the next. 

Sea
In its immensity (like the universe) the sea can 
feel like chaos or chance incarnate - within each 
movement it is inchoate, indeterminable as we  
attempt to chart and understand it. It is reflective, 
(like mirrors) capturing the sky, the sun, the 
moon, stars, clouds, planes, ships, and our bodies, 
as we enter and exit.
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