
Nel Kamphuis
De vliegtuigen van Nel Kamphuis zijn op de foto’s meer dan dreigend: een vreemde wereld die niet van hier is. Je 
ziet dat het beeld gemanipuleerd is en toch je gelooft het beeld totaal. Het overtuigt. De referenties naar Kiefer zijn 
duidelijk, maar tegelijk is dit werk rauwer. 
Soms maakt Kamphuis gebruik van wat je zou kunnen noemen ‘nare’ materialen en steeds bepaalt het materiaal het 
karakter van de straaljager. Een vliegtuig van schimmelig, pukkelig pizzadeeg geeft het meest relativerende beeld 
want het materiaal breekt het stoere symbool weer af. 
Het werk is obsessief, goed uitgewerkt, en vanuit een persoonlijke fascinatie gemaakt en gaat daarmee verder dan 
een eigen idee over een dreiging van buitenaf.

Bart Jansen 
Leven in een glasbak is niet de beste optie voor een kunstenaar. In de film is een prachtig opgebouwde binnenruimte 
met muren van flessen te zien. De kunstenaar heeft zich goed teruggetrokken achter die stapels flessen. Een eigen 
universum vol drank en viezigheid. Als metafoor voor het kunstenaarsbestaan waarschuwt het voor alle cliché’s. 
Voor de kijker is het wel een harde dobber, 100% procent ranzigheid, het houdt niet op en daarbij er wordt flink 
uitvergroot en ingezoomd. Toch blijf je kijken. Zelfs in de dialoog met een vreemde rode larf zit een vreemde 
erotische spanning, ‘why don’t you dance with me, delight me’.
De lange aftiteling toont steeds opnieuw de naam van de kunstenaar: hij heeft het strak in de hand gehouden.
Met volle overgave heeft Bart Janssen een totaal ongegeneerde film gemaakt.

Roger van Hout
Vier kleine monitoren laten monumenten zien en als je goed kijkt zie je een mannetje manisch tegen de sculpturen 
schoppen in een bijna tollende beweging. Iedereen heeft tegenwoordig recht op zijn eigen monument, Andre Hazes, 
de arbeider en de Tokkies, waarmee waarde van een monument toch wel devalueert.
Een ander werk dat we hebben gezien was een witte merzachtige tent rondom een boom, het bleek een 
ontmoetingsplaats voor de mensen van een sekte, de kerk van de Apo. Het betreft de 7 mensen die niet in de hemel 
komen en zij hebben hier een plek gekregen op een poster. Op onze vraag of er, buiten deze 7, nog meer mensen niet
naar de hemel mogen, antwoordt de kunstenaar met een totaal ernstig gezicht ‘dat hebben we nog niet besloten’. 
Kunst is een andere wereld, die der verbeelding en hier wordt met grote stappen weggebeend naar deze wereld. Zo’n 
vluchtplek op deze wereld is waardevol.

Filip Jonker
Een militaire auto, een  Oost-Duitse spionage wagen, met het oorspronkelijk interieur, staat voor de school in 
Enschede. Studenten eten er taart en drinken een biertje. De spionagewagen is omgebouwd tot een onschuldige plek 
en het is nu beiden. De transformatie van geheime spionage tot café, tot een publieke plaats is een omkering, het is 
ook amusement. Van iets zwaars naar iets lichts. Met grote precisie en goed doorgedacht hoe alles uit en ingeklapt 
kan worden, is een de goede sfeer gecreëerd. 
Binnen hingen foto’s van een kerkje gebouwd van latjes, een klein werk maar door de foto opgeblazen en in een 
soort Toendra-achtig Russisch landschap geplaatst. Het is knus in Siberië.

Renée Keuken
Projecties van stille schoonheid tonen beweging en stilstand. Een telefooncel straalt licht uit, regen sneeuw, zee en  
ijs, de elementen regeren het beeld. Intens en geconcentreerd. De projecties worden sec, droog naast elkaar 
gepresenteerd, simpel, terwijl het toch over iets groots gaat. Symboliek ontbreekt, daar denk je geen moment aan. 
Vergelijk het met het overdonderende dat een gewone boswandeling kan hebben

Marleen Kappe
Four Tell Secrets never told.
Een industriële installatie, een buizenstelsel van steigerbouw. Een kraai op een tak kijkt je venijnig aan. Hij is zwart 
en van keramiek. De vogels op de grond, omgekeerd van wat logisch is, zijn van papier-maché. Een complexe 
situatie ziet er simpel uit. Het materiaal is effectief ingezet, het bepaalt de sfeer. Vogels op de grond, gevallen, 
pootjes omhoog, eerder een hompje klei dan een vogel. Dood en verval, De installatie is aangevuld met tekeningen, 
soms wat te didactisch, alsof ze de situatie willen uitleggen.


