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Bijna exact twintig jaar na het vroegtijdige overlijden van de invloedrijke 
Duitse schrijver W.G. Sebald (1944–2001) op 14 december 2001, 
stelt Tlön Projects de groepstentoonstelling Zijn naam was Austerlitz/
Austerlitz was his name voor, een eerbetoon aan deze literaire grootheid. 
De tentoonstelling, die werd samengesteld door de Belgische kunstcriticus 
en curator Sam Steverlynck, markeert de tweede editie van een jaarlijks 
terugkerend samenwerkingsverband met A Tale of A Tub en presenteert 
een verscheidenheid aan kunstwerken geselecteerd uit de denkbeeldige 
collectie van Tlön Projects. Deze denkbeeldige collectie wordt gevormd 
door de samengang van geselecteerde kunstwerken uit verschillende 
internationale private kunstcollecties, waarbij Tlön Projects zich het doel 
stelt om kunstwerken — die anders grotendeels afgeschermd zouden zijn 
geweest voor het publiek — te ontsluiten.
 De tentoonstelling neemt W.G. Sebalds laatste boek Austerlitz als 
vertrekpunt. De schrijver overleed kort na het verschijnen van zijn magnum 
opus dat in feite fungeert als culminatiepunt en synthese van zijn schrijven. 
Net zoals in zijn vorige drie ‘romans’ is het een mix van fictie, persoonlijke 
biografie, geschiedschrijving en cultuurfilosofisch essay, waarin de auteur 
historische feiten, encyclopedische weetjes en anekdotes aan elkaar weet 
te rijven. Sebald doorspekt zijn verhalen met diverse postkaarten en zwart 
wit foto’s — sommige gevonden, andere zelf genomen - waardoor hij een 
subtiel spel speelt tussen feiten en fictie en zijn boeken een werkelijkheids-
gehalte toekent. 
 Zijn naam was Austerlitz/Austerlitz was his name wil niet in de val 
trappen van een letterlijke illustratie van het boek. De tentoonstelling wil 
eerder de sfeer van Austerlitz oproepen en een eerbetoon brengen aan Se-
balds unieke combinatie van tekst en beeld. Sebald is een van de weinige 
schrijvers wiens naam — zoals Kafka of Borges — een adjectief is geworden. 
Met Sebaldiaans verwijst men naar een sfeer van zwaarmoedigheid, naar 
oude treinstations, stoffige natuurhistorische musea, 19e-eeuwse kuuroor-
den, vergeelde archiefstukken in vitrines en vervaagde albums met zwart-
wit klasfoto’s en familieportretten. De kunstenaars die voor deze tentoon-
stelling werden geselecteerd kaarten thema’s aan die in Austerlitz worden 
opgeroepen — en in Sebalds overige boeken aangezien de auteur een 
opvallend coherent oeuvre heeft nagelaten. De tentoonstelling behandelt 
dan ook onderwerpen zoals de onmogelijkheid tot communicatie, de onbe-
trouwbaarheid van het geheugen, de latente manier waarop het verleden 
doorschemert in het heden, het gebruik van gevonden foto’s om herinnerin-
gen te evoceren — of te creëren — en de unieke combinatie van historische 
feiten, autobiografische elementen en fictie. 
 De werken uit de tentoonstelling  Zijn naam was Austerlitz/Auster-
litz was his name zijn afkomstig uit de volgende collecties: Laurent Fiévet 



(Frankrijk), Edgard F. Grima (Frankrijk), G + W (Nederland), Joseph Kouli 
(Frankrijk), Reyn van der Lugt (Nederland), plancius art collection (Neder-
land), Alexander Ramselaar (Nederland), Familie Servais (België), Veys-Ver-
haevert (België) samen met andere collecties die anoniem wensen te blijven.
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Curator: 
Sam Steverlynck

Locatie: 
A Tale of A Tub, Space for contemporary art and culture
Justus van Effenstraat 44, Rotterdam, Nederland

Openingstijden:
Donderdag t/m zondag 13.00–18.00 uur en op afspraak

Opening:
12.02.2022, 13.00–19.00 uur

Op dit moment is het — ingegeven door de coronamaatregelen — verplicht om een reservering te 
ma    k   en. U kunt uw kaartjes hier reserveren.

Genereus mogelijk gemaakt door:
Gemeente Rotterdam, het Mondriaanfonds en de J.E. Jurriaanse Stichting

Voor meer informatie en afbeeldingen: enter@tlonprojects.org
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