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Raindrops a

Een gens van bloemen
DOV~MACHTELD
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Zachrjes wiegen plastic flessen in
de wind, bungelend aan ccn
draad. Inelkc flcs sseken warblocmcn.Achterdelijndiczevormen,
n zeventien
A.S. Byatc en prijkt in dcdtepteeen modcrne
nedewerki ng srad met flatgcbouwen.
:n dcrtigtal
Hcr is ecn vrecrnde, bijna hypovct decl~ia- notisercnde video, pcprojecteerd
en Cees Noo- op d e muur. In dc galcricruimte
de kandida- van Ellen de Rruiine Projects hceft
k.dic zondag dc video ecn regLnhang6r: twee
:sprrjs van dc Chinecs ui tziende ~ncisjcsstaan
rijgt, is Rytig op een betonncn plcintjcomdcnltt esover zoornd door oude gcbor~wenmet
bcwctken."
sierlijlrc daken. De lneisjcs zingen
lalus, die sa- crndirionelc gznngen, z~chzclfbclcnrus avon- schcrmend tcgen dc zon met fleulorden: laby- rige parapln's.
bij dezon), Is
De video's worden geflankccrd
eersce wat in door twce irnmensc fore". De enc
,". Dc schrijlaateen traditionele opstclling
hij uitcindc- vaneen altaartie zien met bloce kiest. Maar mcn, eieren cnccn pannetjc rnct
k1, wcet hij a]. ~chcimzinnieesubstantic.
Aan de
Is een mythe. ovcrkant sta; net zo'n IcI van een
ichien kics ik foto. De bloemcn en flessen uitdc
c, cen Ger- videosta;ln crop, ecn door Janssen
;e mythc."
zelf bedachtcvrrslevan lrct ccrsre
altaar.
Dc naarn van de tcntoonstelllng,
E n s t / w s t , Pnrrrdise rn Reversc, does
vermoeden dat her om een twccdclii~ggaat tusscn Europa en Azic.
Maar dat blijkt niet hct geval re
zijn: Janssenswcrk spec1t ziclr af
in de Chinescstad Lijang, woon~ l a a t van
s de etnischc minderheid
hc ~ a x i~. i n dde
s jaren dachtig is
de srad veranderd in een soort toeristcnrescrvaat.
Tijdensecn kort verbtijf in deze
stad stuitte Jansscn o p een econcrnisctie c n cu1tutclcnvcedeting.
Als tocristentrekpleister is destad
overgenomendootdeHanchinc-

zcn. Dc Naxi verkoch tcn lluisen
haard En dc oude stad en vcrhuis-
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den naarde wesrelij ke nieuwe
stad, waar zc in moderne kledij
luistcren naar de muzick van de
Han. De Hanchinezen op liun
bcurrspelen indcoude stad voer
Naxi. De rij bloemen van de video
symbol isccrtdan ook dc grcns tussen oost en wcst,oud en nieuw.
ZclFsta je als toeschouwer op die
grens, met de zingcnde rncisjes in
d e oude stad a311de ene kan t, cn de
nicuwestad aan dcaildere kant.
Ianaens project doct dcnlcen
a& een an&o~ologischeontdckkingsrocht. Z e bcschreefen lcgde
vast war zc cegenkwam.2~maakte
opnames in bcide stadsdelcn. A1
luisretend naar straatgeroezernocs, of een ijl fluitconcert onderbroken door ]let roestigegegrorn
van een tractor, krijg j e hetgcvocl
rcr pIckke aanwezig tc zijn.
lansscn vast met haat rvctk biw
nen een jonRc tsaditie van socialc
oroiccren waatbii kunsrenaars in
kcdcn, wijken el; strckcn interventies plcgcn rnecde hulpvandegcncn die dnar woncn, vaak als be~ustwordingsproces
of tcrverbetering van dclcefomstandighedcn. Janssen wildc rnetde bloemcngrens iets tocvocgenaa~~de
stad cn kwam 20 ingcsptelc rnctde
bewoners van Lijang.
Manr EnsfllVesr is mees dan een
documentair residu van ccn sociaal project. De video's en foto's
zijn acen .~laaties
bij cen praatie.
.
A ~ Getisch
S
en raadselaciitig Gceld staan st stcrl~.De wresentatic ovcrruigt als combln~rie
van
inlloud cn uiterlijk.
SnskinJanssen.Ept/ West,Pnrndise in
Rcvcnc. T/m 19 nov. in EIIendeBn~ijneProjccts,Rozeflgracht207,4msterd m . Dit/m za 13-1Slr. lnl: 0205304994. ww~v.edlrprojctts.itI
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