
Een scène uit Inside van Bo
Burnham.
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Burnham keert met zijn
Netflix-special Inside ook
een beetje terug naar het
startpunt van zijn carriè-
re, toen hij op zijn zestien-
de voor de gein My whole
family thinks I’m gay op-
nam, dat viraal ging.

De tienerslaapkamer
heeft plaatsgemaakt voor

het gastenverblijf in de
tuin van zijn huis in Los
Angeles, waar Burnham in
de loop van 2020 in zijn
uppie een hele nieuwe
show bij elkaar schreef,
speelde, zong, ensceneer-
de, filmde en monteerde.

Voor iemand die zijn
leven net weer een beetje
op de rit had (Burnham
stopte vijf jaar terug met
optreden omdat hij kamp-
te met paniekaanvallen),
moet de lockdown al hele-
maal als een mokerslag
zijn aangekomen. Of
kwam het hem eigenlijk
ook wel goed uit, dat hij
zich verplicht terugtrok?

Het is een vraag die
Burnham zichzelf indirect
ook stelt in Inside en die

zelfreflectie heeft geresul-
teerd in een fenomenale
special, die allesbehalve
saai is om naar te kijken.

Met behulp van speciale
lichteffecten creëert de
comedian steeds weer
nieuwe, visuele kunst-
werkjes. Zo zou het ope-
ningsnummer De wereld
helen met komedie niet
misstaan als inzending
voor het Songfestival.

Hierin vraagt hij zich af
of hij als ’geprivilegieerde
witte Amerikaanse man’
de wereld zou kunnen
helen met zijn komedie of
dat het juist ongepast is
om ten tijde van een pan-
demie grapjes te maken.

Hilarisch is zijn num-
mer over de Instagram-

pagina’s van blanke vrou-
wen, maar ook liedjes
waarin hij omschrijft hoe
de hoogtepunten van zijn
geïsoleerde leven bestaan
uit facetimen met zijn
moeder en sexting met
emoji’s zijn erg grappig.
Maar hoewel best geinig
op z’n tijd, toont hij vooral
ook zijn eigen kwetsbaar-
heid en dat geeft deze
special diepte mee.

Inside is heel erg meta
en een even treffend als
ingrijpend tijdsdocument
geworden. Het is Bo Burn-
ham gelukt om de corona-
lockdown tot pure kunst
te verheffen. Een waar
meesterwerk dat je echt
gezien moet hebben.

Esther Kleuver

BO BURNHAM VERHEFT LOCKDOWN TOT PURE KUNST

De Amerikaanse comedian
Bo Burnham drukt op de X
van zijn controller om zo ’zijn
virtuele ik’ in de levensechte
videogame Inside in bewe-
ging te zetten en te laten
huilen. Want het lukt het
’poppetje’ na 253 dagen een-
zame opsluiting nog altijd
niet om te ontsnappen.

’INSIDE’
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CULTUUR
BEELDENSTORM
IN GRONINGEN

Het internationa-
le festival, dat af-
gelopen week-
end van start
ging in Gronin-

gen, concentreert zich te-
genwoordig op meer dan al-
leen fotografie. Festivaldi-
recteur Kees van der Mei-
den legt uit hoe hij wil
meebewegen met de wereld
van nu. „Onze focus blijft
liggen bij media die voor ie-
dereen bereikbaar en her-
kenbaar zijn. Maar tegen-
woordig valt daar veel meer
onder. We fotograferen niet
alleen met
z’n allen,
maar filmen
en fotoshop-
pen ook
nog.”

„Op
school heb-
ben ze het altijd over begrij-
pend lezen”, merkt Van der
Meiden op. „Maar eigenlijk
moet daar ook begrijpend
kijken bij. Je krijgt dagelijks
zo’n explosie van beelden op
je af. Dan moet je wel weten
wat je ziet. Anders ga je gelo-
ven in de verkeerde beel-
den.”

Capitoolbestorming
Festivalcurator Paulien

Dresscher knikt instem-
mend. „Ik zat pas een sa-
menvattend filmpje over de
bestorming van het Capitool
te kijken. Hoe Trump men-
sen opjutte om hun land te-
rug te veroveren, gevolgd
door echte chaos en geweld.
Het maakt helemaal niet
meer uit of iets oorspronke-
lijk fake news is. Als er in de
realiteit op gereageerd
wordt, dan heb je je eigen
kijkwijsheid echt nodig.”

Volgende maand is Noor-
derlicht ook te vinden in
Friesland en Den Haag,
maar voor nu hebben de uit-
eenlopende locaties in Gro-
ningen al heel wat te bieden.
Sterker nog, met alleen de
Akerk ben je al een poosje
zoet. Zo wordt de helft van
de hoofdlocatie opgeslokt
door LAWKI (Life As We
Know It)-NOW. Die multi-
media-installatie trekt be-
zoekers met grote scher-
men en geluidseffecten mee

in een ontregelende wirwar
van internetvideo’s.

De techniek daarachter is
misschien nog wel het prik-
kelendst. Roosje Klap pro-
grammeerde met haar team
van ARK een systeem dat via
kunstmatige intelligentie
zoektermen verzamelt en
vervolgens omzet naar vi-

deobeelden.
Zijn er over-
stromingen
aan de gang in
China, dan is
de kans groot
dat de Gro-
ningse kerk

zich vult met rampbeelden.
Tegelijkertijd kunnen er
ook zomaar kattenvideo’s
omhoog ploppen, hoewel
die zeldzamer zijn dan de
verslavende ellende waar
we met z’n allen naar blij-
ken te zoeken op internet.

LAWKI-NOW is opgedeeld
in vijf hoofdstukken. Ver-
stopte sensoren zorgen er-
voor dat versplinterde stuk-
ken beeld en geluid pas op je

af komen zodra je in de
buurt bent. Een bijkomend
element is de gifgroene
gloed die over de video’s zit.
Hoe groener een video, hoe
meer hij op internet beke-
ken is. „Op die manier zie je
dus nog beter welke beelden
aanslaan”, legt Klap uit. „Als
iedereen dan blijkbaar het-
zelfde beeld ziet, wat is er
dan nog uniek aan jouw per-
soonlijke beleving? Je laat je
een bepaalde realiteit in-
masseren, zonder te besef-
fen dat de werkelijkheid an-
ders kan zijn.”

Andere kant techniek
Dresscher legt uit dat het

festivalthema The makeable
mind niet alleen maar om de
slechte kant van beeldcul-
tuur gaat. „Het is ook een
wondere wereld waar je je

aan kunt laven. Waar inspi-
rerende of geestverruimen-
de ervaringen ontstaan. Dat
is de andere kant van de
techniek.”

Een mooi voorbeeld daar-
van is de VR-beleving Sa-
cred hill, te vinden tussen de
geëxposeerde foto’s en vi-
deo’s in de andere helft van
de Akerk. Na een reeks ritu-
eeltjes om in de sfeer te ko-
men, krijg je een bril met
twee joysticks, die je los-
trekken uit de realiteit. De
kleurrijke tunnels waar je
door- en overheen zoeft,
soms met rondzwevende
objecten, kunnen vervor-
men of verplaatsen dankzij
je eigen bewegingen. Zwem-
men door een schitterende
illusie; dat kan beeldmani-
pulatie dus óók met je doen.

Noorderlicht duurt in Gronin-
gen nog t/m 3 oktober. Voor
meer info, zoals de aanstaan-
de openingen in Friesland en
Den Haag, zie:
www.noorderlicht.com.

Of je nou kiest voor Twit-
ter of TikTok, mainstream
media of obscuurdere
nieuwsplatforms; de da-
gelijkse stroom aan beel-
den is nauwelijks nog te
bevatten. Wat doet die
overvloed aan indrukken
met ons? Via uiteenlopen-
de exposities, VR-installa-
ties en andere kunstwer-
ken, laat het Noorderlicht
Fotofestival die vraag
overal doorgalmen.

Roosje Klap (m.) en het team
van ARK, samen met de gifgroe-
ne schermen van hun nieuwste
installatie.
FOTO IRIS DUVEKOT

Informatie-lawine staat centraal op Noorderlicht Festival

’Eigen
kijkwijsheid
is nodig’

door Fabian Melchers

Het stille woonerf in
het Veluwse vakantie-
dorp Eerbeek is het
onverwachte decor voor
een bijzonder kunstex-
periment. Een jaar lang
geeft de kunstenaar zijn
werk over aan weer en
wind. ’Kunst maken, is
steeds het onverwachte
doen’, zo leerde Schoon-
hoven van collega-kun-
stenaar Rob Scholte.
„Het is het onvoorspel-
bare in de kunst dat mij
blijft boeien. Ik werk
altijd met papier-maché,
dat ik meng met pig-
mentpoeder en gips, en
dat ik met mijn handen
of een paletmes bewerk
tot reliëfs. Maar ik heb
niet over alles binnen
het maakproces contro-
le. Er is altijd nog een
’derde hand’ in het spel.
Dat is de natuur. Die
speelt mee tijdens het
drogen, of ik wil of niet,
dat kan ik niet geheel
sturen.”

Reliëf
„Tien jaar geleden

dacht ik ineens: ’Weet je
wat, natuur? Je krijgt
een kunstwerk van mij
terug.’ Ik gaf een blauw
reliëf aan de zee. Twaalf
dagen dobberde het in
het zoute water, alvo-
rens het aanspoelde op
De Razende Bol op
Texel. Een strandjutter
vond het en schreef me,
het werk was wonder-
wel nog vrijwel geheel
intact. Later herhaalde
ik dit idee door een
reliëf met ballonnen de
lucht in te sturen vanuit

een Franciscaner Bra-
bants klooster waar ik
elk jaar tot rust kom.”

Met het vierkante
reliëf Labyrint is nu zijn
’overgave aan de natuur’
compleet. „Ter land, ter
zee en in de lucht”, stelt
hij. „Ik heb inmiddels
vrede gesloten met het
feit dat ik niet alles in
eigen hand heb. Ik streef
ernaar dat mijn reliëfs
rust, vrede en stilte
uitstralen.”

De kunstenaar uit
Uithoorn is een klein-
zoon van de gelijknami-
ge Zero-kunstenaar Jan
Schoonhoven. Voorheen
signeerde hij zijn werk
met Jan Schoonhoven jr,
als eerbetoon. „Ik houd
zielsveel van mijn opa,
met wie ik als kind sa-
men aan de keukentafel
tekende en knutselde,
en in de Zero-groep
waar hij deel van uit-
maakte, vind ik ook
mijn wortels. Maar offi-
cieel heet ik Johannes
en dat ’junior’ heeft me
altijd in de weg gezeten.
Galeriehouders zullen
wellicht niet blij zijn,
maar het is tijd om op
eigen benen te staan.”

Over een jaar als de
natuur zijn Labyrint
vervolmaakt heeft, zal
het kunstwerk worden
tentoongesteld in For-
wart Gallery in Antwer-
pen. Via een livestream
op johannesschoonho-
ven.com kan het publiek
volgen hoe het reliëf de
vier seizoenen door-
staat.

Paola van de Velde

Twee dagpauwogen laten de vlinderstruik links liggen
en strijken nieuwsgierig neer op het witte papier-
maché reliëf dat Johannes Schoonhoven in de voor-
tuin van zijn schoolvriend Mark van Rooij plaatste.

Reliëf in weer en wind
OVERGAVE AAN NATUUR

Johannes
Schoonhoven
vindt het tijd
om op eigen
benen te
staan en zich
los te maken
van zijn
beroemde
opa.
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