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Langzaam leven
is ook niet alles

ven

‘mo-

NABEELD
★★★★✩

Gezien: foto’s en moving stills
van Kurt Stallaert, objecten en
meubilair van Joy van Erven.
In: Galerie Judy Straten, Horst.
Nog te zien: tot en met 19 ok-
tober.

niet alles

P sycholoog Douwe Draais-
ma heeft aannemelijk ge-
maakt dat het leven sneller
gaat als je ouder wordt.

Vooral het geheugen is van invloed
op de beleving van de tijd. De ‘mo-
ving stills’ van Kurt Stallaert roe-
pen een totaal andere beleving op:
dat de tijd kruipt. Zo langzaam
zelfs dat je niet direct in de gaten
hebt dat het bewegende beelden
zijn. Ze zijn gemaakt met een
high-speed camera. Bij het afspe-
len op normale snelheid zie je de
opnames in slow motion. In de
Horster galerie Judy Straten han-
gen slechts drie filmpjes, maar
daar kun je al een paar uur zoet
mee zijn en ze brengen genoeg te-
weeg. Enkele ‘gewone’ foto’s tonen
één moment uit de films.
Het zijn op zichzelf al vreemde
taferelen. Op Black family staat een
meisje met zwart geschminkt
hoofd op de voorgrond.
Haar rode haren wapperen uiterst
traag in de wind - die beweging
valt als eerste op. Achter haar zit-
ten een man en een vrouw, even-
eens met zwarte gezichten, aan
een tafel waarop een etagère met
worsten staat. Je kunt fantaseren
over wat zich daar precies afspeelt.
Waarom zijn die gezichten zwart?
Is het meisje boos van tafel
gelopen? Gaat ze de borden en het
bestek halen? En kom je daar wel
achter als je alle stills gezien hebt?
Na 48 minuten en 59 seconden?
Het geduld wordt danig op de
proef gesteld. Zeker omdat je
gewend bent aan de veel snellere

is ook niet

beelden die dagelijks op de televisie
langskomen. Hier kun je alleen zap-
pen door naar een andere ‘moving
still’ te lopen. Zoals naar Money
room: een oudere vrouw op een
bed met in de hoek een brandende
kaars. Of naar het tafereel met een
oude man die in een rokerige ruim-
te zit te lezen, terwijl een hond
door het beeld loopt.
Een gewone foto verraadt dat de
hond uiteindelijk (na een uur?) he-
lemaal uit de kamer verdwijnt.
Moe van het turen naar bewegende
details loop je langs het werk van
Joy van Erven: ‘trash’ objecten en
meubels, gemaakt van gevonden
materialen. Die zijn veel sneller te
bekijken. Nieuwsgierig zap je weer
naar de Black family.
Met een beetje geluk sluit het
meisje, de man of de vrouw dan
net de ogen.
Wat zou het leven in deze slakken-
gang lekker lang duren. Het geluk
zou eindeloos lijken. Maar het
lijden ook, en daar moet je toch
niet aan denken.

THIJS LENSSEN

‘Black family’ (48 minuten, 49 seconden)  foto galerie Judy Straten
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