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De nieuwste VOX-POP tentoonstelling staat in het teken van de kunst van Martijn Huting die ingaat op 
onder-gerepresenteerde ideeën uit het verleden, mislukte experimenten in de wetenschap, getransformeerde 
opvattingen van onderzoekers en misleidende ideologieën van kunst- en architectuur. 

De context van de kunst van Martijn is zijn eigen denkwereld. Hij werkt aan een oneindig intellectuele ency-
clopedie, dat hij Mundaneum noemt. Dit is een centraal element van een 
nieuwe ‘wereldstad’ volgens Paul Otlet en Henri La Fontaine. In een steeds veranderende 
tijdlijn verzamelt Huting actualiteiten, ideeën, kunstwerken en nieuwe ontdekkingen. Hij vult deze verzamel-
ing aan met kunstmatige exemplaren van bloemen, vlinders, portreten, structuren en ruimtelijke constructies.

De werken van Martijn zijn samengestelde afbeeldingen, die hij met potlood, inkt en oliepastel op een groot 
formaat tekent. Ondanks dat een individuele handschrift van Huting te herkennen is, zijn de werken open en 
nodigen uit vanuit een eigen ideeënwereld te kijken. Hierdoor kunnen vanuit verschillende contexten nieuwe 
ideeën ontstaan. 

Opening 26-11-15 (18:00-21:00)
Tijdens de opening geeft Huting een lezing over zijn werk. 

Afsluiting 03-12-15 (18:00-21:00)
Tijdens de afsluiting gaat Martijn Huting en Ute Brinkmeier in gesprek met de filosoof 
Sybrandt van Keulen over zijn essay ‘Kunst als Spel’. 

De tentoonstelling is vrij toegankelijk en een initiatief van Ute Brinkmeier 
(MA student Kunstgeschiedenis aan de UvA), Martijn Huting en UMAA. 
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Timeline u



In leesrichting > Much was decided before you were born, 2015 650x390mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > Found 
footage 5, 2014, 470x280mm > An elite is inevitable, 2015, 950x700mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > Lost world 
II, 2015, 990x645mm, potlood, oliepastel, inkt op papier.
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In leesrichting > Archief 1, 2015, 365x265mm > Archief 2, 2015, 330x275mm  > Archief 3, 2015, 365x265mm > Archief 
4, 2015, 400x245mm > Archief, 2015, 365x275mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > Archief 5, 2015, 365x275mm  > 
Archief 6, 2015, 365x275mm > Archief 7, 2015, 380x265mm, potlood, oliepastel, inkt op papier.
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In leesrichting > Archief 8, 2015, 380x265mm  > Archief 9, 2015, 330x275mm > Archief 10, 2015, 385x270mm > Orda-
nata 1, 2015, 460x310mm > Ordanata 2, 2015, 460x310mm > After the rain, 2013, 1210x430mm, potlood, oliepastel, inkt 
op papier > Ordanata 3, 2015, 460x310mm > Ordanata 4, 2015, 460x310mm, potlood, oliepastel, inkt op papier.

   7



... or the modern Prometheus
Martijn Huting neemt ons in de tentoonstelling Mun-
daneum mee in een fragiel netwerk van kennis. Het 
is een soort papieren netwerk waar een uitwisseling 
met de kunstmatige wereld van ideeën, gedachten 
en verbindingen even te voorschijn komt en dan 
weer verdwijnt in de stroom van afbeeldingen en 
kennis.
 Omdat Martijn voor hem interessante 
ideeën, gedachten of verbindingen wil bewaren 
verzamelt hij afbeeldingen uit gedigitaliseerde 
archieven, boeken en populaire media. De af-
beeldingen zijn voor hem geconcentreerde kennis 
in een patroon. De wisselwerking tussen gestileerde 
natuur, literatuur, kunst, architectuur, wetenschap, 
patronen en systemen staat centraal in zijn werk. 
 Soms mist hij bepaalde afbeeldingen en vult 
de verzameling aan met getekende series. 
Zo tekent hij een serie van vlinders met vleugels 
bestaand uit stedenbouwkundige patronen, con-
structieve fragmenten van Art Nouveaux architectuur 
of uitsneden uit het sterk bekritiseerde wetenschap-
pelijke ordeningssysteem van Cesare Lombroso van 
gearchiveerde portretten. 
 Met de afbeeldingen uit de verzameling 
experimenteert Martijn. Hij knipt, draait, vergroot, 
verkleint, sorteert tot een nieuw beeld. Niet alleen 

nieuwe patronen ontstaan maar ook nieuwe verbind-
ingen, ideeën en gedachten. De wisselwerking tus-
sen afbeeldingen, patronen, vormen en de verander-
ing van gedachten zijn interessant. Hij kopieert en 
wist, hij haalt iets naar boven en laat iets verdwijnen 
en er ontstaat een afbeelding met sporen zowel naar 
het verleden als naar het hedendaagse leven. 
 Vergelijkbaar met een filmmaker monteert 
Martijn verschillende scenes en afbeeldingen op 
elkaar. Het is niet de camera die zijn werk voltooid 
maar zijn eigen hand. Met potlood, inkt en oliepastel 
tekent hij in een traag proces een nieuwe scene. Als 
voorbeeld is in het werk or the modern Prometheus 
een overlapping van een instortende burchtachtige 
ruimte uit de film FRANKENSTEIN naar het boek van 
Mary Shelly en een kwetsbaar wetenschappelijk 
maquette van de constructie van de menselijke DNA 
te zien. In de voorgrond is aan de linkerkant het 
portret van de uitvinder Francis Crick in profiel te 
herkennen. Aan de boven en onderkant  zijn in een 
regelmatig grid zes bewerkte rode lelies als kopieën 
van de foto Calla Lily uit 1987 van de Amerikaanse 
fotograaf Robert Mapplethorpe gemonteerd. Het 
portret en de rode bloemen vormen een contrast met 
de fragiele ineenstortende experimentele wereld van 
Frankenstein en de wetenschap. 

      8



 De naam van het werk refereert aan de 
titaan Prometheus uit de Griekse literatuur en 
filosofie. Prometheus heeft de mens uit klei ge-
schapen en levend gemaakt. In de romantiek staat 
Prometheus symbool voor de scheppende kunste-
naar. De moderne Prometheus is bij Mary Shelly de 
wetenschapper. 
 Martijn verbindt literatuur, kunst en weten-
schap. Hij refereert aan de middeleeuwse weten-
schapper Francis Bacon, die de beroemde uitspraak 
gedaan heeft ‘scientia potentiza est’ (kennis is 
macht). Bacon is de vader van de experimentele 
en empirische wetenschap. De montages zijn voor 
Martijn een net zo een experimentele ruimte waar 
hij onafhankelijk van de bestaande canon van de 
kennis en de kunst kan denken. Bekritiseerde of ver-
geten ideeën uit de kunst en de wetenschap worden 
vanuit een ander perspectief bekeken en kunnen 
transformeren. Esthetiek en wetenschap kan veran-
deren in een horrorverhaal en horror in esthetiek. 
 Martijn experimenteert aan zijn eigen indi-
vidueel encyclopedie van de denkwereld. Op een 
ordelijke manier sorteert hij zijn individuele denk-
wereld naar jaargetallen in een tijdslijn. Hij maakt 
geen verschil tussen kunst, architectuur, filosofie, 
literatuur, fotografie, film, wetenschap of  historische 
momenten. Het is voor hem een individueel noti-

tieboek waarin hij voor hem interessante ideeën, 
gedachten en verbindingen bewaard. 
 Het werk or the modern Prometheus plaatst 
hij onder het jaartal 1620 naast het boek New 
Atlantis en Of the Advancement of Learning van 
Francis Bacon. In 1818 vinden wij Mary Shelly met 
afbeeldingen van de burgachtige ruimte van de cre-
atie van het monster door Frankenstein. In 1985 zijn 
de bloemenfoto’s van Mapplethorpe gecombineerd 
met een tekst van Herbert Muschamp, die over de 
ambiguïteit van de bloemen spreekt. Hij beschrijft de 
orchideeën met de idee van Baudelaire en zijn Les 
Fleurs du Mal. In de moderniteit is de schoonheid 
gecombineerd met het boze, het duistere en mor-
bide. Mapplethorpe experimenteerde met materiaal 
en produceerde zijn eigen Fleur du Mal. 
 Is Mundaneum een experimentele weten-
schap met afbeeldingen vergelijkbaar met de Mne-
mosyne Atlas van Aby Warburg? Of is dit een ver-
beelding van de complexiteit van de wereld waarin 
wij leven? Martijn leert ons anders naar afbeeldingen 
te kijken, patronen te herkennen om beter te kunnen 
omgaan met het onbekende. 

                  
              Ute Brinkmeier, 2015
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In leesrichting >  Or the modern Prometheus, 2015, 580x905mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > Lombroso, 2015, 
615x975mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > Orgien Mysterien, 2015, 500x900mm, potlood, oliepastel, inkt op papier. 
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In leesrichting >  Zonder titel, 2015, 900x450mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > This is tomorrow, 2015, 
650x360mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > Hindenburg, 2015, 630x440mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > 
Lombroso 1, 2015, 350x280mm > But with a whimper, 2015, 640x404mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > Lombroso 
2, 2015, 350x280mm > Lombroso 3, 2015, 350x280mm > Lombroso 4, 2015, 350x280mm.
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In leesrichting > Found footage 1, 2014, 310x460mm > Found footage 2, 2014, 310x460mm > Found footage 3, 2014, 
440x310mm > Found footage 4, 2014, 470x280mm > Ruskin, 2015, 420x670mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > 
Sagrada, 2015, 620x800mm, potlood, oliepastel, inkt op papier >  Imagined community, 2015, 420x620mm, potlood, 
oliepastel, inkt op papier.
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In leesrichting > Constructie 1, 2015, 255x330mm > Constructie 2, 2015, 255x380mm > Ver Sacrum, 2013, 280x350mm 
> Constructie, 2015, 700x900mm, potlood, oliepastel, inkt op papier > Constructie 4, 2015, 255x380mm > Constructie 3, 
2015, 275x340mm > Constructie 5, 2015, 275x3400mm > Constructie 6, 2015, 245x340mm > Der Mensch als Indus-
triepalast, 2015, 625x465mm, potlood, oliepastel, inkt op papier.
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In leesrichting > Elementaire deeltjes, 2013, 700x950mm > Lost world I, 2014, 700x910mm, potlood, oliepastel, inkt op 
papier.
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Martijn Huting
Martijn Huting is in 1972 geboren. Na zijn studie 
architectuur aan de TU-Delft heeft hij als architect 
bij diverse architectenbureaus gewerkt. In 2005 
studeerde hij autonome kunst aan de Willem de 
Koning Academie in Rotterdam. Van 2008 tot 
2014 studeerde hij filosofie aan de UVA in Am-
sterdam. Sinds 2007 tot heden is Martijn docent 
voor de vakken planologie, stedenbouw en urban 
studies aan de Saxion hogeschool in Deventer. 
 Kunst is een deel van zijn leven. In 2005 
was hij lid van het kunstenaarsinitiatief ZIM, een 
eersten kunstenaarsinitiatief sterk verbonden 
waren met de organische stadsontwikkeling. 
Martijn werkt sinds 2010 aan een persoonlijk ar-
chief, om de hoeveelheid aan gelezen literatuur, 
de gevondene informatie en afbeeldingen op 
internet en de kennis over kunst-, architectuur en 
stedenbouw te bewaren in collages, montages en 
tekeningen. 
 Via tentoonstellingen en de sociale me-
dia is het werk van Martijn wederom deel van een 
complexer geheel. Martijn toonde zijn werk on-
dermeer in de galerie Vliegent’ Art in Delft (2005), 
in de galerie ‘De Chiellerie’ (2007), in Eijlders 
(2010), in Trouw (2011), in Wunderkamer (2013) 
en in VOX-POP aan de UVA in Amsterdam.



Colofon
26-11-2015

Kunstenaar
ir. Martijn Huting
huting.m@gmail.com
0206754586
facebook: <https://www.facebook.
com/KunstMartijnHuting/?fref=ts
http://martijnhuting.exto.nl/>

UMAA
Ute Brinkmeier, MA
Koninginneweg 60bII
1075EB Amsterdam
+31648336125
info@umaa.nl
www.umaa.nl

VOX-POP UVA
Marte K. Rijdsijk, MA
M.K.Rijsdijk@uva.nl
<http://www.voxpop-bg.
humanities.uva.nl/>


