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Laveren tussen verstilling en vervreemding
In het landschap van IJsland komen extremen samen. De leegte is verpletterend, geisers en
watervallen zijn overdonderend, het vulkanische gebergte is onherbergzaam, sneeuw en ijs
vergroten het isolement van de bewoners en de alom tegenwoordige stilte is adembenemend. In
de extreme afwisseling van gewaarwordingen schuilt de magische aantrekkingskracht van het
eiland dat kunstenaars inspireert en iedere bezoeker die van buiten het eiland komt, dwingt om
op de resetknop te drukken. Marjan Laaper verbleef in 2014 in IJsland. In Albus Lux
Contemporary brengen zij verslag uit van haar bevindingen. Marjan Laaper doet dit met drie
videoprojecties die zij maakte tijdens een artist in residence periode in Djúpivogur.

Video-still: ‘Then we met” (2014/2015)

Video-still: Landscape (2014/2015)

Marjan Laaper zoomt in op de uitgestrektheid en leegte van IJsland, waar de mens zich (omringd door
zoveel natuurgeweld) nietig voelt. Marjan Laaper verbleef in de zomer van 2014 twee maanden in het
voormalige vissersdorp Djúpivogur, waar zij zich liet inspireren door de verlaten landschappen en
overweldigende natuur. Zij focust zich in haar videowerken op dieren. Haar observaties en registraties
leveren beelden op waarin het fenomeen ‘gestolde tijd’ en de ervaring van oneindigheid worden
geïntensiveerd. In de bewerkte videobeelden wordt de beleving van het moment uitgerekt door slow
motion en herhalingseffecten. Het contrast tussen tijdelijkheid en oneindigheid versterkt de ervaring van
verstilling en roept tegelijk een bijzondere vorm van vervreemding en spanning op. Kortstondige
momenten worden verduurzaamd alsof ze het verstrijken van de tijd en de vergankelijkheid van de
dingen willen tegengaan of ontkennen. Door de minimale bewegingen van de dieren die in de
videowerken ‘acteren’ ontstaat een intrigerend vacuüm dat aanspoort tot contemplatie. De handelingen
en interacties zijn tot een minimum gereduceerd en toch blijft de verwachting bestaan dat er iets gaat
gebeuren.
In de videowerken van Marjan Laaper spelen dieren een belangrijke rol. Laaper wekt de suggestie dat
de dieren menselijke eigenschappen bezitten. Heel subtiel (bijna onmerkbaar) projecteert zij menselijke
gevoelens en ervaringen op de dieren die zij filmt. Dit antropomorfische karakter versterkt het gevoel
van herkenning. De beeldenreeksen stimuleren het inlevingsvermogen dat kijkers nodig hebben om
zich met een hoedanigheid of situatie te kunnen vereenzelvigen en er volledig in op te gaan. De
videoprojectie ‘Landscape’ zoomt in op een liggend paard waarvan de ademhaling bijna fysiek
waarneembaar is. Het paard, symbool van kracht en vitaliteit, lijkt hier kwetsbaar. Zijn silhouet komt
overeen met de contouren van het landschap dat het dier omringt. In de video ‘Waterfall’ zien we een
goudpleviertje dat zich ophoudt bij een waterval. De nietigheid en kwetsbaarheid van het eigengereide
vogeltje enerzijds en het imponerende karakter van de natuur anderzijds worden subtiel tegen elkaar
afgezet. In de video ‘Then we met’ staan een kleine grutto en een veulen tegenover

elkaar. Laaper concentreert zich hier op
de aspecten ontmoeting en
communicatie. In de drie videoprojecties,
die ogen als bewegende foto’s, wordt de
verstilling gesublimeerd. De dieren zijn
weliswaar monumentaal in het beeldvlak
geplaatst, maar bieden de beschouwer
alle ruimte voor een persoonlijke ervaring
van de situatie waarin zij zich bevinden
en de context waarbinnen zij bewegen.

Video-still: ‘Waterfall’ (2014 / 2015)

Tentoonstelling: Marjan Laaper (videoprojecties)
Albus Lux Contemporary, Roosendaal; 12 december 2015 – 16 januari 2016.
Informatie: Renée Pijpers, 06- 14952679

Wim van der Beek, schrijver/kunstrecensent

I
n
d
e
v
i
d
e
o
w
e
r
k
e
n
v
a
n
M
a
r

