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Ruta Butkute maakt ruimtevullende installaties die bestaan uit ‘objets trouvés’, video’s 

en andere elementen, variërend van rechthoekige tegels op de vloer tot massieve, 

rotsachtige vormen en verfijnde, cirkelvormige platen, vaak in een kleurenpalet van 

zwart, wit, aardetinten zoals okergeel en bruin en verschillende tinten blauw. Een 

ongetraind oog zal niet snel in de gaten hebben dat deze objecten gemaakt zijn van 

klei. Butkute zoekt in haar werk dan ook naar performativiteit. Alle objecten in haar 

installaties ‘spelen verstoppertje’ om hun eigen, oorspronkelijke functie of materiaal 

te verbergen, zoals Butkute het zelf beschrijft. 

Ruta Butkute en performativiteit
Keramiek vermomd

als hout, metaal of steen

DOOR MARLIES AUGUSTIJN

Ruta Butkute (Kaunas, LT, 1984) komt uit een gezin van potten

bakkers en studeerde Keramiek aan de Vilnius Academy of 

Arts (20032007) in Vilnius, Litouwen. Ze is gefascineerd door 

keramiek juist omdat dit materiaal zoveel verschillende gedaanten 

kan aannemen. Als beeldend kunstenaar gebruikt ze haar 

technische kennis om te experimenteren met nieuwe processen 

die leiden tot verfrissende resultaten. Haar keramische objecten 

lijken op metaal, hout, textiel, steen of papier. Neem bijvoorbeeld 

haar installatie Array (2018), waarin onder andere rechthoekige 

tegels aan de muur hangen; sommige vormgegeven met 

geometrische kleurvlakken, andere met horizontale of verticale 

streeppatronen. Het is allemaal keramiek, maar lijkt op metaal – of 

misschien toch plastic? Ook de zwarte rotsen zijn gemaakt van 

klei. Niets in Butkute’s installaties is direct te herleiden tot een 

herkenbaar begrip, zoals een stoel of een tafel. Door abstractie en 

het spelen met de identiteit van materialen wil ze de toeschouwer 

uitdagen om zelf haar objecten te interpreteren en tot een eigen 

intuïtieve betekenis te komen.

IMPROVISATIE EN EXPERIMENT

In 2019 heeft Butkute deelgenomen aan een residentie in 

het Guldagergaard International Ceramic Research Center 

in Skælskør (DK). Hier experimenteerde ze met een techniek 

waarbij ze slib voor porselein met natuurlijke vezels vermengde 

tot papierporselein. Aan het mengsel werden keramische 

kleurpigmenten zoals zwart, grijs, geel en kobaltoxide 

toegevoegd. De pasta, net geen vloeibare consistentie meer, 

vormde een sterke plak klei die ze op een lap textiel kon 

uitdrukken met een roller. Het resultaat was de organisch 

gevormde rechthoek met onverwachte, natuurlijke patronen 

Untitled (2020), die in het voorjaar van 2021 bij Bradwolff & 

Partners in Amsterdam getoond wordt. 

Een terugkerend element in haar oeuvre zijn zeer dunne, 

cirkelvormige, keramische schijven met een gekleurd patroon, 

zoals Two Bowlines (under a strain) (2015) en Sequence of 

Actions (2019). Deze zijn gemaakt door vloeibaar porseleinslib 

met verschillende kleurpigmenten in een mal – een gipsen 

plaat met houten omranding – te gieten. Butkute weet dat het 

patroon circulair zal worden, maar heeft geen invloed op de 

exacte vormgeving. Ook berekent ze nooit het percentage van de 

verschillende pigmenten, maar gaat ze af op haar voorspelling en 

weet ze dus van tevoren niet hoe de precieze kleursamenstelling 

zal worden. “Ik vind het interessant om een soort toevallige 

schilderijen te maken. Als ik het materiaal niet controleer, vormt 

het zichzelf. Mijn methode bestaat uit spelen, experimenteren en 

mezelf verrassen.” Haar keramische werken komen op organische 
Ruta Butkute, Array, 2018; detail installatie, gemengde technieken: keramiek, 
porselein, video (tv scherm); h. 300 x 150 x 17 cm. C&H Gallery, Amsterdam. 
Foto Andy Goulding
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wijze tot stand door improvisatie en experiment; het eindresultaat 

laat zich niet volledig voorspellen en is pas zichtbaar wanneer 

een object uit de oven komt. Dit geldt overigens ook voor haar 

installaties als geheel: die blijven veranderlijk. De losse objecten 

geven de indruk verplaatst of toegevoegd te kunnen worden en 

lijken niet vast te zitten in een onbuigzame structuur, wat een 

speels effect met zich meebrengt. “Als je je vasthoudt aan één 

ingekaderd idee dat je wilt bereiken, maak je het onmogelijk nog 

veranderingen aan te brengen en blokkeer je de vooruitgang van 

het werk”, zegt Butkute.

VIDEO

Butkute geeft zichzelf dus graag zo lang mogelijk de vrijheid 

om aanpassingen te doen. Pas als de verschillende elementen 

(video, keramiek en readymades) bij elkaar in de expositieruimte 

staan, krijgen ze echt betekenis. Hierin speelt performativiteit 

een grote rol. Naast het spelen met materialiteit, wil ze ook 

onderzoeken hoe ze een sculptuur kan doen transformeren en 

het in beweging kan brengen. Dit doet ze in eerste instantie met 

video. Ze filmt haar installaties en door bijvoorbeeld zwartwit 

beeld te gebruiken verandert het uiterlijk van een object en is 

soms niet meer duidelijk welk materiaal gebruikt is. Daarna gaat 

ze een stap verder door video’s te maken waarin performers een 

interactie aangaan met haar sculpturen. Ze refereert aan deze 

opgenomen performatieve acties als ‘sculptuurperformances’. 

In haar installaties werkt ze met readymades vanuit haar 

interesse om objecten zoveel mogelijk te abstraheren en de 

bestaande functies te kunnen transformeren. De sculptuur

performances onderzoeken hoe de functie van een bestaand 

object verder herzien kan worden. Butkute: “Een sculptuur is 

Ruta Butkute, Untitled, 2020; muurinstallatie, gemengde technieken: 
papierporselein, aluminium; h. 100 x 107 x 8 cm. Foto Franz Mueller Schmidt

Ruta Butkute, Untitled, 2020; papierporselein; h. 55 x 135 cm. Foto Franz 
Mueller Schmidt
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Ruta Butkute, TUMBLE #1, 2020; sculptuur, gemengde technieken: keramiek, metalen stoelbuis, aluminium; h. 47 x 78 x 100 cm. Foto Franz Mueller Schmidt
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voor mij geen voltooid werk zonder het menselijk lichaam.”

Op de Rijksakademie (20142015) in Amsterdam presenteerde 

ze Pike: Straddle: Tuck (2014), waarin keramische objecten, 

industriële buizen uit meubels en video samenkomen in de 

artificiële setting van een fotostudio. In de video rolt een 

performer in een rad door een neutrale ruimte; Butkute 

bevraagt wat nog de functie van het rad kan zijn buiten de 

context van de acrobatiek. In de latere tentoonstelling Effort 

Graph (2015) bij Galerie Fons Welters in Amsterdam, was het 

rad zelf tentoongesteld. Het lag in twee delen op de grond 

waardoor het zijn oorspronkelijke betekenis nog meer verloor.

PERFORMANCE

Sinds een paar jaar initieert Butkute ook live performances, 

waarvan Polyhedral Crystals (2015) haar eerste was, gerealiseerd 

in samenwerking met Work Space Brussels in Brussel (BE). In dit 

werk balanceert een performer ijzersterk op een cirkelvormig, 

rondtollend platform. In haar meest recente werk Spell Action 

#1 (2019) bewegen twee performers door de ruimte met een 

gekleurde buizenstructuur die doet denken aan tentstokken, 

maar volledig van deze betekenis ontdaan wordt. Dit werk 

bevraagt de ruimte van iedere kunstinstelling waarin het 

plaatsheeft. Door de ruimte met de stokken opnieuw in te 

delen, stelt het voor om de grenzen van publieke instellingen te 

heroverwegen en mogelijk anders in te delen.

Butkute geeft aan dat ze voor haar werk meer inspiratie 

haalt uit performance dan uit de beeldhouwkunst. Zo is ze 

geïnteresseerd in de ludieke performances van de Fluxus

beweging waarbij kunst en het dagelijks leven dicht bij elkaar 

stonden. De performance I-On (2011) van Ivo Dimchev (Sofia, 

BG, 1976) heeft een grote invloed gehad op Butkute’s denken 

over de relatie tussen sculptuur en performance. In dit werk 

confronteert Dimchev verschillende objecten van kunstenaar 

Franz West (Wenen, AT, 1947) middels absurdistische fysieke 

interacties met elkaar. Voor haar live performances is Butkute 

met name geïnspireerd door de bewegingsanalyse van 

danser en academicus Rudolf Laban (Bratislava, SK, 1879), 

omdat deze theorie uitlegt hoe een lichaam de ruimte om 

zich heen als het ware kan boetseren. Dit gegeven gebruikt 

Butkute om sculpturen voor performances te maken die in 

relatie staan tot het menselijk lichaam. De performances zijn 

vervolgens een krachtmeting tussen lichaam en object. De 

choreografieën komen altijd organisch tot stand; soms heeft 

het object de overhand, zoals in Polyhedral Crystals, soms 

heeft het lichaam meer te zeggen, zoals in Spell Action. De live 

performances borduren voort op Butkute’s streven naar het 

transformeren van objecten; de performances bieden nieuwe 

interpretatiemogelijkheden voor de sculpturen.

PUBLIEK

Keramiek speelde tot nu toe nog geen rol in haar live 

performances, maar daar gaat wellicht verandering in komen. 

Voor volgend jaar heeft ze solotentoonstellingen bij Bradwolff 

& Partners en Arti & Amicitiae, beide in Amsterdam, in de 

agenda staan. Hiervoor stelt Butkute installaties samen van 

keramische objecten met buizen van Wassily meubels en wil 

Tekst speelt in Butkute’s werk een 
grote rol

Ruta Butkute, Spell Action #1, 2020; performance, 20 min. Festival Why Not?, W139, Amsterdam. Foto Nick Chesnaye

Ruta Butkute, Effort Graph, 2015; detail installatie, gemengde technieken: 
keramiek, plastic buizen, video projectie; h. 240 x 180 x 75 cm. Galerie Fons 
Welters, Amsterdam. Foto Gert Jan van Rooij
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ze graag dat het menselijk lichaam een interactie met deze 

objecten aangaat. Mogelijk zullen performers een performance 

uitvoeren voor publiek; mogelijk wordt de performance meer 

een instructie die het publiek vervolgens zelf kan opvolgen. Ook 

in deze exposities zal de rol van het menselijk lichaam in de 

totstandkoming van haar werk een belangrijke rol spelen.

Tot slot speelt in Butkute’s werk tekst een grote rol, wat ook 

naar voren zal komen in haar expositie bij Arti & Amicitiae. 

Woorden zijn voor Butkute een andere manier om een 

sculptuur te bewegen en vanuit een ander perspectief 

te benaderen, net als video en performance. Ze werkt 

momenteel aan het boek How to Make Sculpture Move 

(voorlopige titel) in samenwerking met beeldend kunstenaar 

en schrijver Emily Kocken (New York, US, 1963), dat op de 

planning staat eind 2021 of begin 2022 gepubliceerd te 

worden. Hierin worden instructies opgenomen over hoe 

omgegaan kan worden met haar installaties. Tekst bestaat niet 

alleen als omschrijving van Butkute’s werk, maar vormt een 

integraal materiaal naast performance en object. “Ik wil tekst 

op dezelfde performatieve manier gebruiken als keramiek, 

door het in te zetten om de functie en het materiaal van een 

object te transformeren”, sluit ze af.

• Ruta Butkute woont en werkt in Amsterdam | www.rutabutkute.com

• Ruta Butkute op Art Rotterdam met Bradwolff & Partners. Van Nellefabriek, 

Van Nelleweg 1, NL-3044 BC Rotterdam, +31 (0)10-7420258; info@

artrotterdam.com | Open: do, za, zo 10.00-19.00 uur, vr 10.00-21.00 uur. 

Van 4 t/m 7 februari 2021 (onder voorbehoud). www.artrotterdam.com   

• Ruta Butkute - Tumble (solo). Bradwolff & Partners, Oetewalerstraat 73,  

NL-1093 MD Amsterdam, +31 (0)6-51399954; info@bureaubradwolff.nl |  

Open: do t/m za 13.00-17.00 uur en op afspraak. Mei 2021.  

www.bradwolffprojects.nl

• Ruta Butkute - Direct me to the centre of gravity. Arti & Amicitiae, Rokin 

112, NL-1012 LB Amsterdam, +31 (0)20-6245134; arti@arti.nl | Open: di t/m 

zo 12.00-18.00 uur. Van 3 t/m 26 september 2021. www.arti.nl 

Ruta Butkute, Pike Straddle Tuck, 2014; installatie, gemengde technieken: keramiek, plexiglasplaten, gips, hout, rubberen matten, papier, aluminium, readymades, 
studio uitrusting (tripods, lichtfilters, video projectie); h. 350 x 1000 x 1500 cm. Rijksakademie Open Studios, Amsterdam. Foto Gert Jan van Rooij (rechts: detail)

Ruta Butkute, Two Bowlines (under a strain), 2015; detail installatie, gemengde 
technieken: keramiek, hout, metaal, plexiglas, porselein, rubberen buizen; h. 45 x 
180 x 160 cm. Rijksakademie Open Studios, Amsterdam. Foto Gert Jan van Rooij

Ruta Butkute, Two Bowlines (under a strain), 2015; porselein; Ø 75 cm. 
Rijksakademie Open Studios Amsterdam. Foto Ruta Butkute


