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Marjan Laaper heeft een voorkeur voor het filmen van dingen die over het algemeen gemakkelijk
aan onze aandacht ontsnappen. Haar videoprojecties verwijzen vaak op symbolische wijze naar
universele aspecten van het menselijke bestaan. In een serie nieuw werk zijn het veelal kinderen die
de hoofdrol hebben. Het zijn video opnames uit de alledaagse werkelijkheid die door manipulatie,
herhaling, en het omkeren van het beeld (in negatief ) hun betekenis langzaam prijsgeven.
“Het vlot” is een drieluik video installatie. Links in beeld vaart een vlot weg van een kind dat
aan een touw hangt. Als de boot eenmaal bij het kind is vertrokken lijkt er haast geen
mogelijkheid meer om terug te keren. Sommige kinderen op het vlot proberen uit alle macht
de boot terug te brengen, maar worden gehinderd door anderen of besluiten toch maar op te
geven en mee te gaan spelen. Onderlinge afhankelijkheid, plezier maar ook frustraties zijn te
zien in een chaotisch spel. Een breed spectrum van het menselijk gedrag wordt zichtbaar.
Handelingen die naadloos overlopen van spelen, ravotten, vechten, overwinnen, verliezen,
opgeven, doorzetten van de eigen wil. Soms spelen er zich heldhaftige situaties af, waarin
kleine kinderen zich in het water begeven om de boot de andere richting op te duwen. Omdat
het kind links in beeld om hulp roept, komen de handelingen van de andere kinderen in een
ander daglicht te staan. Het worden ineens morele dilemma’s. Waar gaat men voor? Het
eigen belang, de redding van het kind, of het spelen? Gedragen ze zich heldhaftig of leggen
ze zich bij de situatie neer? Water is veelal het symbool van het grote onbekende, vol
geheimen. Tijdens de reis worden de hoofdrolspelers op de proef gesteld, in de vorm van
uitdagingen, gevechten en verleidingen die ze bewust maken van hun sterke kanten en hun
zwaktes. Eigenschappen als egoïsme, luiheid, lafheid, ongeïnteresseerdheid, maar ook trots,
moed en heldhaftigheid worden uitgedaagd en veroverd. De onderlinge strijd voert tot morele
conflicten en sterke menselijke emoties.
Marjan Laaper (1971) woont en werkt in Rotterdam.
Zij studeerde aan de Rijksakademie van Beeldende kunsten te Amsterdam en het Maryland
Institute of Art in Baltimore ,USA. Haar werk is te zien in verschillende Musea en kunstcentra
in binnen en buitenland.
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