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‘This could be a place of  historical importance’, zo stellen de stenen plaquettes die Braco 
Dimitrijevic door de jaren heen heeft achtergelaten op verschillende plaatsen.

Zijn werk staat kritisch tegenover het idee dat de geschiedvertelling zich lineair 
voortbeweegt en datgene wat niet vermeld wordt daadwerkelijk onbelangrijk is geweest. 
Alles kan van betekenis zijn zodra men er aandacht aan schenkt.

Dit komt tot uiting in een serie werken genaamd Casual Passers-by. Hiervoor 
fotografeert Dimitrijevic willekeurige voorbijgangers en maakt een grote afdruk van hun 
portret. Het sterk uitvergrote gelaat wordt vervolgens prominent tentoongesteld in de 
openbare ruimte of  kunstinstelling.

In de lente van 1979 organiseerde het Van Abbemuseum een tentoonstelling over het 
werk van Braco Dimitrijevic en zijn werk Casual Passer-by I met at 6:23 PM, Eindhoven 
hing boven de ingang van het museum.

Over de meeste van deze willekeurige voorbijgangers is weinig tot niets bekend, maar 
de man die Dimitrijevic in Eindhoven fotografeerde stuurde hem enkele jaren later een 
brief. Daarin sprak hij zijn bewondering uit voor het project en hoe verheugd hij was dat 
hij eraan heeft deelgenomen.

Ik vond een reproductie van deze brief  en dat was voor mij de aanleiding om me 
opnieuw in dit werk te verdiepen. De brief  was gesigneerd met het adres van deze Casual 
Passer-by, wat ik herkende als het verlengde van de straat waar een goede schoolvriend is 
opgegroeid. De verlokking om verdere verbintenissen te ontdekken was dus groot. 

Helaas kwam ik er al snel achter dat de man in 2018 is overleden, hoewel de 
rouwadvertentie het adres vermelde van zijn kinderen. Dat adres herkende ik als het 
verlengde van de straat waar ik zelf  ben opgegroeid en waar mijn ouders nog altijd wonen.

Nu wordt voor het eerst sinds 2011 zijn portret opnieuw tentoongesteld. Ditmaal bij 
lxhxb, dat gelegen is in het verlengde van de straat die het Van Abbemuseum herbergt, 
de huidige eigenaar van zijn portret.

‘Chance is a logic beyond reason’, stelde Dimitrijevic al in 1969 en ik ben het roerend met 
hem eens.

Here for the weekend: Braco Dimitrijević
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