
Het verstoorde paradijs

Eeuwenlang waren kunstenaars bezig met het zo mooi mogelijk voorstellen van de 
wereld. Van gefantaseerde esthetische vergezichten en geconstrueerde mythische 
voorstellingen tot het ‘idyllische’ classicisme in de negentiende eeuw en de 
laatnegentiende-eeuwse impressionistische interpretaties van het landschap. In de 
zeventiende eeuw had je nog wel de boerengenreschilders, die het rauwe leven in de
herbergen en op het platteland als onderwerp hadden, de achttiende-eeuwse Duitse 
romantici wisten hun landschappen op te laden met een diepe melancholie en Goya 
ving de duistere kant van het menselijk gemoed in intense schilderijen (zijn Pintura 
Negra), maar over het algemeen waren schoonheid en esthetiek toch de 
voornaamste leidraad voor de kunstenaar. Daar was hun hele kunnen op ingericht. 
In de twintigste eeuw kantelde die zucht naar schoonheid en esthetiek. Het concept 
van ‘schone’ verbeelding werd aan alle kanten ondermijnd, opgerekt, ontkend en 
aangevallen. Het ‘mooie’ was geen leidraad meer. Daar kwamen – zeker na de 
Tweede Wereldoorlog – thema’s bij als angst, verval en afbraak. De wereld toonde 
zich een verstoord paradijs. Kunstenaars krabden aan de schone schijn. 

Nu, aan het begin van een nieuw millennium, is de schijnidentiteit van een ‘mooie’ 
maatschappij meer aan de orde dan ooit. De verhouding tussen ‘echt’ en ‘onecht’, 
tussen werkelijkheid en geconstrueerde werkelijkheid is buitengewoon diffuus. Met 
de opkomst van steeds geavanceerdere multimediale technieken (bijvoorbeeld de 
digitale fotografie en de daaraan gekoppelde ‘grote verdoezelaar’ Photoshop) en de 
toegenomen toegankelijkheid van virtuele werelden die preciezer en preciezer in 
elkaar steken (en door u en ik vanachter onze eigen computer kunnen worden 
vormgegeven zoals in Second Life) staat het idee van ‘realiteit’ onder druk. We leven
in een wereld waarin we omringd worden door vormgegeven perfectie in 
advertenties; waarin ons de illusie van ‘werkelijkheid’ wordt voorgespiegeld in real life
soaps op televisie die aan alle kanten gemanipuleerd en bedacht zijn; en waarin we 
met alle mogelijke middelen ons lijf, huis, tuin en dus onze complete wereld precies 
naar wens lijken te kunnen stylen (of pimpen). 
Dat de uitkomst van al die make overs na de eerste roes van het resultaat veel 
minder rooskleurig is dan gedroomd, wordt voor het gemak maar al te snel vergeten. 
En zeker niet op televisie getoond. Make belief, daar draait het om. Maar onder dat 
make belief schuurt en ettert de échte realiteit. Het is daar waar het verstoorde 
paradijs intens wordt gevoeld.

Het zijn onder meer kunstenaars die deze werkelijke werkelijkheid met hun 
verbeeldingskracht in de meest naakte, essentiële vorm zichtbaar kunnen maken. 
Tijdens de recente Whitney Biennale en Berlin Biënnale waren de tristesse en 
duistere kant van de condition humaine een thematische rode draad. Niks schone 
schijn van de reclamewereld en virtual reality. De kunstenaars probeerden het hart te
treffen van de tragiek die onder alle leven schuil gaat. 
Ook de vier kunstenaars die genomineerd zijn voor de kunstprijs AanZet! – jong 
talent van de kunstacademies in Enschede, Zwolle en Arnhem - houden zich met dit 
thema bezig. Bart Jansen, Nel Kamphuis, Filip Jonker en Roger van Hout maken alle
vier werk dat raakt aan de unheimische, melancholische kanten van de hedendaagse
samenleving. 
Bart Jansen werd voor AanZet! genomineerd op basis van een film waarin een man 
te zien is die huist in een glasbak, leeft op de drank die hij uit de bijna-lege flessen 



likt en uiteindelijk in een totaal delirium terecht komt. In de werkperiode die volgde op
de nominatie raakte Jansen geïnteresseerd in de talloze aangereden dieren die 
langs onze wegen liggen te vergaan. In die dieren komt de keiharde confrontatie 
tussen natuur en (gejaagde) ‘cultuur’ heel scherp samen. Jansen boekstaaft dit 
letterlijk. Een kroniek van de menselijke superioriteit over het kwetsbare natuurlijke 
leven. 
Nel Kamphuis is gefascineerd door de straaljager, symbool van de vernietiger van 
leven, maar ook van technologische superioriteit. Door ze een ‘menselijke’ identiteit 
te geven, neutraliseert ze het angstaanjagende karakter ervan, maar onderhuids 
borrelt natuurlijk wel nog steeds het kenmerkende van een flitsende vechtmachine. 
Die dualiteit tussen esthetiek (veel mensen vinden een straaljager gewoon móói) en 
potentiële dodelijkheid komt in het werk van Kamphuis op een even impliciete als 
pregnante manier naar voren. In een ander project observeert de kunstenares 
bruidsparen, waarin steeds dezelfde attributen terugkeren. Daarmee vervlakt op een 
subtiele manier het ‘bijzondere’ van een trouwerij naar een trieste eenvormigheid. 
Troosteloos.
Filip Jonker is de meest enigmatische van de vier. Zijn commentaren op de 
traditionele gebouwde omgeving zijn subtiel en ook enigszins mysterieus. Een ‘oud’ 
kerkje van krothout. Een schoorsteenpijp die strobalen uitspuugt. Het zijn echo’s uit 
het verleden die een nieuwe constructie hebben gekregen, waardoor hun oude 
identiteit wel nog ‘leesbaar’ (is), maar ook vervlogen is, wat een melancholische 
ondertoon geeft. Ook het vertrouwde agrarische landschap staat steeds meer onder 
druk. Jonker raakt aan de emotionele kant daarvan, zonder al te ostentatief te 
worden.
Roger van Hout tenslotte is het meest expliciet maatschappelijk en politiek 
geëngageerd. Hij haalde de laatste vier van AanZet! met filmpjes van een man die 
tegen monumenten aan schopt, een werk in de traditie van kunstenaars uit de jaren 
zeventig als Ger van Elk en Bas Jan Ader. In zijn werkperiode zoomde hij in op luid 
orerende straatpredikers (ze verkondigen, maar lijken zich totaal niet bezig te houden
met hun omgeving) en koppelde hij het iconische motief van Christus aan het 
inmiddels archetypische beeld van de gevangenen van Guantanámo Bay. Religieus 
fanatisme, adoreerzucht (óók van toepassing op de monumentenfilmpjes) en de 
delicate balans tussen goed en fout zijn de ingrediënten van Van Houts werk. 
Daarmee doet hij indirect uitspraken over de twists van de menselijke geest (en 
daarmee over het menselijk tekort).

De condities van de alledaagsheid zijn een permanente bron van onderzoek voor de 
kunstenaar die zich geworteld voelt in de eigen tijd. Als het al niet als directe 
inspiratiebron is, dan wel als contextueel raamwerk voor de persoonlijke visie op dat 
wat we kennen, herkennen en als vanzelfsprekend ervaren, maar lang niet altijd 
wezenlijk weten te doorgronden. En zeker niet wanneer het gaat om de meer 
duistere aspecten, die toegedekt door het chroom van de oppervlakkige 
mediaverbeelding zo vaak aan het zicht onttrokken blijven. 
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