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Mijn installatie draagt de titel KIJK MIJ. 

Ik ben voor deze installatie gefascineerd en geïnspireerd door social media.  

Een wereld waarin we onszelf graag zo veel mogelijk laten zien, een wereld waarin we  

leuk gevonden willen worden of om aandacht vragen.  

Daarnaast ben ik geboeid door het portret, het portret van zomaar een mens,  

een oppervlakkige buitenkant maar dat zo veel kan zeggen, dat zo veel kan vertellen over 

de mens of de wereld waarin hij of zij leeft.  

Over emoties of sociale en maatschappelijke betrokkenheid. 

De installatie laat een onderzoeksproces zien waarin KIJK MIJ centraal staat.  

Een onderzoek naar de positie van mijzelf in mijn wereld. Een onderzoek naar communicatie  

in mijn wereld, de vaak oppervlakkige communicatie van de social media.  

Hoe communiceren de mensen om mij heen en hoe communiceer ik met deze wereld.  

En nog belangrijker; wat doet dit met mij. 

Een onderzoek naar een eigen persoonlijkheid, naar het zijn en iemand willen zijn. 

In 2013 is een nieuw woord aan de woordenboeken toegevoegd; ‘selfie’. 

Selfie is een foto van jezelf maken, een snelle momentopname met je smartphone,  

met als doel deze zo snel mogelijk met de wereld te delen. 

In dit onderzoek vraag ik me af waarom mensen zich zo graag willen laten zien en  

hoe mensen naar mij kijken. Is het een oppervlakkige waarneming of is er meer.  

Gaat het om Bertha als totaalpakket of gaat het om de buitenkant. 



We leven in een tijd waarin we onszelf graag laten zien.  

In social media sturen we allerlei plaatjes van onszelf de wereld in:  

kijk mij een mooi leven hebben… kijk hoe mooi ik kan zijn…  

kijk hoe goed ik ben… kijk hoe zwaar ik het heb…  

KIJK MIJ!!! 

Na veel social media bekeken te hebben en veel gelezen over de social media en de 

effecten ervan kwam ik tot de conclusie dat, hoe gezellig het ook allemaal lijkt,  

hoeveel virtuele vrienden je ook hebt, het is eigenlijk een heel leeg en eenzaam leven.  

In verschillende korte films heb ik deze leegte en eenzaamheid vastgelegd.  

Een film waarin ik gebogen en zwaarmoedig loop.  

Lichaamstaal die vraagt om aandacht en troost,  

zielig en theatraal ….  

maar er is niemand die het ziet ... 

Een film waarin ik flaneer zonder waar te nemen dat er niemand kijkt.  

Flaneren in een lege eenzame wereld.  

Mijn heupen wiegen, mijn houding is uitdagend.  

Kijk mij mooi zijn… kijk mij... 



Film: Ik sta, verzonken in de wereld van mijn smartphone, in een druk winkelcentrum.  

Mensen bewegen om mij heen, lopen mij bijna omver,  

lopen als het ware over mij heen en door mij heen.  

Verzonken in een virtuele vriendenwereld merk ik de  

wereld om mij heen niet op.  

De zon schijnt, de terrassen zitten vol. 

Mensen praten, bewegen en hebben het gezellig. 

Ik ben er niet toe in staat dit op te merken.  

Ik sta alleen,  

geobsedeerd door mijn 

‘vrienden’ wereld moet ik  

delen dat ik gezellig aan het 

winkelen ben.  

De virtuele wereld moet weten 

hoe heerlijk de zon schijnt en 

hoe gezellig vol de  

terrassen zijn... 



Film: Ik zit achter mijn computer.  

De ruimte is somber, weinig licht, een oud vervallen bureau, een weinig  

comfortabele stoel. Mijn houding is verveeld. Ik ben alleen en alles om mij 

heen benadrukt de eenzaamheid. Het kille blauwe licht van het beeldscherm  

benadrukt mijn futloze houding. 

In overviews komen de mooiste foto’s voorbij. Foto’s vol kleur, warmte, liefde 

en gezelligheid. Foto’s die op de social media gedeeld moeten worden.  

Foto’s waarin ik mijn prachtige leven en mijn geluk aan de wereld laat zien… 

kijk mij... 



De films geven de conclusie van de communicatie weer, maar er is meer...  

Het gaat uiteindelijk om het beeld dat gecommuniceerd wordt.  

Social media communiceert vooral met beelden, oppervlakkig en vluchtig jezelf profileren.  

Mensen storten legio selfies het net op om zichzelf zo veel mogelijk te laten zien.  

Ik heb een reeks zelfportretten gemaakt om daarmee vooral een studie van mezelf te maken.  

Waarom KIJK MIJ? 
Wat communiceer ik met mijn portret? 

Het onderzoek naar het zelfportret wordt het nieuwe doel. Vanuit dit uitgangspunt maakt ik foto’s van mezelf en laat ik mezelf 

door een fotograaf portretteren. Tevens doe ik onderzoek naar portretkunst in het algemeen en het zelfportret specifiek.  

Er is veel geschreven over portretkunst en de beleving van de kijker. De portretkunst laat de kijker intiem dicht bij de  

kunstenaar komen en laat de toeschouwer in zijn leven kijken. 

Dichter Gerrit Komrij schreef in 1996 over het zelfportret: "IJdelheid bij de schilder volop, maar ook volstrekte uitlevering.  

Egoïsme, arrogantie, maar ook de hoogst denkbare dialoog." En zo is het natuurlijk ook; trots en bloot geven gaan bij het  

zelfportret hand in hand. 

Ik weet dat ik me niet laat leiden door ijdelheid, maar door de fascinatie voor kijken en bekeken worden.  

Ik heb mijn inspiratie gezocht is een omvangrijke verzameling afbeeldingen van portretten. Daarnaast heb ik me verdiept in de 

rijke geschiedenis van het portret. De kunstgeschiedenis leert ons dat mensen altijd geboeid zijn geweest door het portret.  

Mensen hebben zichzelf laten portretteren en kunstenaars hebben veel zelfportretten gemaakt.  

Uit deze geschiedenis zoek ik de inspiratie voor de beeldtaal voor mijn portretten. 



KIJK MIJ kent een rijke geschiedenis en gaat ver terug in de tijd: 

Tegen het eind van de middeleeuwen, de tijd van de opkomst van het humanisme, de tijd waarin er meer aandacht kwam voor  

de gedachten en normen van de mens boven het bovennatuurlijke, werden de eerste portretten geschilderd van de gewone mens. 

Gewone mensen, vaak wel de rijkere bourgeoisie, vonden het belangrijk zichzelf op het doek vast te laten leggen om zichzelf aan de 

wereld te laten zien. De religieuze kunst maakt plaats voor wereldlijke onderwerpen.  

Zo ook de kunstenaars zelf, zij gingen zelfportretten schilderen. In de 15e eeuw schilderde Jan van Eyck zichzelf in de spiegel op het 

schilderij: Dubbelportret van Arnolfini (1434). Een eerste stap naar KIJK MIJ.  

 

Het was een tijd waarin de kunstenaar meer status en bewondering kreeg. Kunstenaars behoorden daarvoor tot de  

gewone ambachts- en handwerklieden. Albrecht Dürer is revolutionair geweest in het afdwingen van hoger aanzien van  

de kunstenaar. Dürer schilderde drie grote zelfportretten die hij tevens voorzag van zijn initialen. Op één van deze zelfportretten 

nam hij de frontale houding aan die normaal alleen was voorbehouden aan koningen en aan Christus.  

Een provocerend werk waarmee hij zichzelf duidelijk wilde laten zien, waarmee hij zichzelf een bepaalde status wist aan te meten. 

 

De 16e eeuw is de belangrijkste eeuw geweest voor de individuele kunstenaars. Enkele grote kunstenaars domineerden de tijd en 

genoten veel aanzien, zoals Michelangelo, Rafael en Leonardo Da Vinci. Deze kunstenaars lieten zichzelf graag zien, in zelfportretten 

of in grotere werken waarin ze zichzelf als een persoon plaatsten.  

In de 17e eeuw werden de stappen in KIJK MIJ nog groter. Andere werelddelen werden ontdekt, er ontwikkelde zich een  

wereldomspannende handel, een periode van ongekende welvaart en rijkdom, vooral in Holland, maar ook in de landen er omheen. 

De Gouden Eeuw. Er kwam steeds meer aandacht voor ezelkunst. Kunstwerken werden verzamelobjecten en handelsobjecten,  

waardoor er veel interesse kwam in kunst. Kunstwerken met wereldlijke onderwerpen, zoals de gewone mens. KIJK MIJ… burgers als 

de nieuwe elite. De welgestelde burger liet zich portretteren met veel opsmuk en benadrukte rijkdom. Kunstenaars moesten veel 

aandacht besteden aan kleding en accessoires. Veel vooraanstaande types verdwijnen op hun portretten zowat in hun kostuums; zo 

veel ruimte nemen de chique stoffen en dure sierraden in. 

De kunstenaar krijgt steeds meer status, waardoor de functie van het zelfportret steeds groter wordt. Het wordt een statussymbool, 

bedoeld voor bewonderaars. Deze bewonderaars krijgen meer aanzien door het bezit van het portret. 



Vanuit de 17e eeuw maak ik een sprong naar de 19de eeuw: de eerste stappen naar de moderne kunst. 

Veel mensen zijn op het doek vastgelegd en met de opkomst van de fotografie zijn heel nieuwe stappen gemaakt in de portretkunst. 

Het portret werd nu gemakkelijker reproduceerbaar en voor nog meer mensen weggelegd om zichzelf te laten zien.  

Maar het was ook een tijd waarin er meer getoond mocht worden. Tegendraadsheid en emotie deden er toe. Het werd een nieuwe 

vorm van aandacht en gezien worden. De persoonlijke en vooral emotionele kant van de mens mocht gezien worden.  

Vincent van Gogh is hier een heel groot voorbeeld van. Juist in zijn zelfportretten laat hij de turbulentie van zijn leven en zijn  

gemoedstoestanden zien. Het kan aangenomen worden dat het een onbewust proces is geweest dat hij de wereld zo in zijn ziel heeft 

laten kijken. Schilders als Gauguin, Degas, Manet en Renoir lieten graag de mensen zien in hun alledaagse of juist feestelijke leven 

en lieten daarmee ook zichzelf zien.  

In deze tijd gebeurde er veel in de ontwikkeling van de kunst van KIJK MIJ en lijken mijn stappen door de tijd erg groot, maar het is 

in dit statement niet de bedoeling  de hele kunstgeschiedenis uit te diepen.  

 

Pablo Picasso bijvoorbeeld heeft zichzelf veel, en vooral in veel gemoedstoestanden, aan de wereld laten zien. Hij heeft de wereld 

zijn leven en ook zijn leed willen laten zien. Kunstenaars als Frida Kahlo en Egon Schiele verbeelden hun leed en verwarring in hun 

zelfportretten. 

De 20ste eeuw werd een wereld waarin het individu er steeds meer toe deed. In magisch realistische, surrealistische of juist  

abstracte tendensen werd een stemming getoond aan het publiek. Een stemming van welvaart, maar ook vooral van  

naargeestigheid, in verband met oorlogen en revoluties. De wereld moest zien hoe naargeestig de mens kan zijn of hoe slecht het 

leven kan zijn. 

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw laat de kunstenaar zich op veel verschillende manieren zien. Fotografie, video en  

performance doen zijn intrede in de musea. De kunstenaar toont op provocerende wijze zichzelf en zijn ideeën.  

Kunstenaars als Yves Klein, Ben d’Armagnac, Jopeph Beuys en Marina Abramovic werken op eigen wijze met het fenomeen KIJK MIJ.  

In performances lieten deze mensen vooral zichzelf zien, ze gebruikten zichzelf als materiaal voor hun kunst.  

Het menselijk lichaam: in levende lijve, in fotografie en in videokunst wordt steeds bepalender in de kunst. 



Andy Warhol was in die tijd nog wel het meest toonaangevend in zichzelf laten zien. In The factory produceerde hij onder andere  

slordig gedrukte zeefdrukken van zelfportretten en portretten van beroemdheden. Goedkoop en reclame waren criteria voor zijn  

beeldtaal; plastic en oppervlakkigheid. Het ging niet meer om mooie artistieke werken maar om zijn visie: all is pretty, iedereen is 

mooi. Warhol stond, als voorwerp van de mystieke cultus, in de volle aandacht van de beau-monde en werd gaandeweg zelf een  

kunstwerk. Nu terugkijkend gaat het bij Warhol niet om zijn werk maar om zijn persoon als fenomeen. 

 

Voor de performance kunstenaars Gilbert & George beperkte hun kunstenaarschap zich niet tot aanwezigheid in het museum maar 

maakten ze van hun eigen bestaan één groot ritueel beeldhouwwerk, kijk mij. Ze staan in hun ‘sculptures’ om op te gaan in de  

omgeving. Voor Gilbert & George is beeldhouwkunst niet wat je maakt maar wat je overkomt.  

 

In de tachtiger en negentiger jaren volgen nog vele kunstvormen zoals onder andere foto en videokunst waarin de kunstenaar, soms 

ook op choquerende wijze, zichzelf of het leed in de wereld laat zien. Stromingen als hyperrealisme en nieuw realisme danken hun 

beeld vaak aan de fotografie. Fotografie laat geen detail ongemoeid. Door portretten uit te vergroten op grote schaal ontstaat een  

vervreemd beeld van een eenvoudig hoofd, zoals in het werk van Thomas Ruff of Chuck Close.  

In de hedendaagse kunst is er nog veel portretkunst te zien. Kunstenaars als Marlene Dumas, Philip Akkerman, Mary Jane Ansell, 

Christian Boltanski, Deborah Poynton, Lita Cabellut en nog vele anderen maken op grote schaal portretten.  

Werk waarin de mens steeds weer op heel verschillende manieren centraal staat, in al hun sterkte of kwetsbaarheid.  

 

Het gaat in de hedendaagse portretkunst niet meer om mooi zijn, maar om kracht, beleving en emotie. 

 

 



Aan de hand van veel foto’s en in de spiegel kijkend heb ik mezelf geportretteerd, op zoek naar mijn selfie. Zoekend naar  

objectiviteit, zoekend naar de oppervlakkige buitenkant, want daar lijkt het in de huidige tijd in de social media om te gaan.  

Objectief, oppervlakkig maar wel zo mooi mogelijk, zijn dat de beeldkenmerken van een selfie?  

Ik wil het in mijn portretten niet hebben over mezelf maar over een communicatie naar de wereld. Het bleek heel moeilijk  

objectief naar mezelf te kijken en ik heb geen geheugen voor mijn eigen gezicht. Het geheugen van mijn zelfbeeld is afhankelijk 

van mijn stemmingen en emoties. Daarom zijn mijn portretten hoofdzakelijk ontstaan aan de hand van foto’s, een objectieve en 

continue waarneming. 

Is het gelaat niet de spiegel van de ziel?  



Door middel van slordige druktechniek heb ik 24 afdrukken gemaakt van hetzelfde zelfportret. Steeds weer in een ander  

kleurenspectrum en in een verschillend aantal drukgangen. Afdrukken in herhaling, snel en slordig, felle harde kleuren, oppervlakkig 

en decoratief zonder diepere betekenis. Pop Art achtige afbeeldingen refererend aan de oppervlakkige wereld van de Pop Art en de  

hedendaagse social media. Er zijn veel overeenkomsten te noemen tussen de Pop Art en social media: commercie, oppervlakkig, 

vluchtig, herhaling, inzoomen op het alledaagse, het onpersoonlijke. 

 



Zoekend naar de specifieke kenmerken in mijn gelaat en zoekend naar steeds weer een ander medium om mijzelf te  

portretteren, kwam ik tot de ontdekking dat het bijna onmogelijk is alleen maar oppervlakkige zelfportretten te maken.  

Elk medium heeft zijn eigen uiterlijke kenmerken waardoor het meer zegt dan alleen de lijn, alleen de vlek. Daarnaast   

vertelt elke gelaatsuitdrukking iets over stemming, emotie of gemoedstoestand. Elke techniek kent zijn eigen emotie. 

 
Het proces KIJK MIJ wordt meer dan een oppervlakkige referentie aan de oppervlakkige social media.  

Het wordt een kijk op mijn persoon. Een kijk in mijn ziel. 

De installatie KIJK MIJ geeft een verbeelding van mijn communicatie met de wereld weer,  

communicatie in een doorlopend proces. 



 



 

 

 





Wat beweegt mensen er toe naar een ander te willen kijken. Is het ijdelheid, is het zoeken naar zelfbevestiging? Welke bevestiging  

zoeken we met een afbeelding of verbeelding van onszelf? Deze ontwikkeling is ook in andere kunst en media vormen waar te nemen.  

De Nederlander leest steeds meer biografieën en reality-tv wordt veel bekeken. Wij willen zien en bekeken worden.  

In biografieën lezen we het doen en laten van een ander. Willen we ons spiegelen aan die ander of zijn we gewoon heel erg nieuwsgierig? 

In reality-tv kijken we letterlijk in de keuken van een ander en beleven we alledaagse strubbelingen van die ander.  

Zoeken we daarin bevestiging?  

De kunstgeschiedenis leert ons dat het fenomeen KIJK MIJ van alle tijden is. 

Rembrandt heeft ons zijn levensloop laten zien in zijn zelfportretten. Zijn armoede, zijn welvaart, zijn geluk en zijn verdriet.  

Hij heeft zichzelf geportretteerd in verschillende hoedanigheden. Had hij soms behoefte aan een ander zijn, was het fantasie of wens? 

Welke beweegredenen hij toen ook gehad heeft. Zijn persoonlijke penseelstreken, zijn licht en schaduw, heeft ons heel intiem in zijn  

leven laten kijken. Zijn werk heeft een eeuwigheidswaarde waar door de eeuwen heen heel vaak naar gekeken is, van genoten is en  

heel veel van geleerd. Vincent van Gogh heeft zijn persoonlijke strubbelingen en gemoedstoestanden vastgelegd in zijn zelfportretten.  

Hij laat ons recht in zijn ziel kijken. Hij is zich toen niet bewust geweest van de eeuwigheidswaarde van deze werken. Frida Kahlo zei dat 

ze zichzelf schilderde "omdat ik zo vaak alleen ben", maar nog meer dan dat schilderde ze haar gevoel van isolement. Als reactie op een 

levenslang gevoel van ontoereikendheid, van nergens bij te horen heeft Frida Kahlo zichzelf steeds weer opnieuw uitgevonden om de 

aandacht van anderen vast te houden. Ze schilderde haar zelfportretten om nooit vergeten te worden.  

Marlene Dumas worstelt met de vraag: ‘wie ben ik, waar maak ik deel van uit’. Het werk van Marlene Dumas gaat vaak over de spanning 

tussen kijken en bekeken worden. Ze heeft uitzonderlijk talent om menselijke emoties in beeld vast te leggen. Als geen ander weet  

Dumas de gemoedstoestanden van mensen, of de illusie daarvan, te verbeelden. Zo maar enkele voorbeelden van grote kunstenaars die 

onder andere portretten maken en waarom ze portretkunst maken, bewust of onbewust. Kijken en bekeken worden. 

 

De reden waarom we selfies maken wordt soms gezien als narcisme. Psychologen linken de selfie aan onze behoefte om contact te  

leggen met anderen en vooral om hun goedkeuring en aanvaarding te krijgen. Aan de ene kant zorgt de selfie ervoor dat hardnekkige 

stereotypen in onze maatschappij worden versterkt, maar aan de andere kant zorgt het ook voor een klankbord voor diegenen die net 

anders zijn. Waar we in de media en reclame een heel eenzijdig beeld opgedrongen krijgen van schoonheid, kan er via sociale media en 

zelfportretten een ander beeld naar voren komen. We kunnen het fenomeen met andere woorden gebruiken om de norm aan te passen  

en ook minder stereotiepe schoonheden waardering te geven. 



Een zoektocht naar KIJK MIJ en een zoektocht naar het zelfportret, naar mijzelf.  

De belangrijkste motivatie voor dit proces was de door mij veronderstelde betekenis van de social media voor de gebruiker: kijk mij 

een mooi leven hebben… kijk hoe mooi ik kan zijn… kijk hoe goed ik ben… kijk hoe zwaar ik het heb…  

Oppervlakkig wilde ik deze aspecten afbeelden. Aan de buitenkant zichtbaar, zonder diepgang. Een onmogelijke taak want een portret 

is altijd beladen met betekenis. Een confronterende ontdekking dat een eigen gezicht afbeelden meer is dan alleen maar kijken naar de 

buitenkant.  

 

In mijn portretten kijk ik de toeschouwer uitdagend aan. Beeldvullende portretten waarbij is ingezoomd op mijn gezicht.   

Er gaat geen aandacht uit naar achtergrond, attributen, kleding en dergelijke. De manier waarop het hoofd is ingekaderd zorgt er voor 

dat je geen ontsnappingsmogelijkheden hebt bij het kijken, omdat er simpelweg niets anders te zien is dan het portret.  

De stijl en het gebruikte medium vinden hun inspiratie in de geschiedenis: goedkope druktechniek van de pop art, uitgewerkt en  

ingezoomd als in het expressief realisme, impressionistische losse toetsen en penseelstreken, vage waterige werken zoals het werk 

van Marlene Dumas. Elke stijl heeft zijn emotionele expressie, elk medium zijn eigen karakter. 

 

Daarnaast heeft elk zelfportret zijn eigen gelaatsuitdrukking. Gelaatsuitdrukkingen maken een portret veelzeggend en in het  

dagelijkse leven verzorgt het enorme scala aan uitdrukkingen voor een groot deel de communicatie tussen mensen.  

Je bent iemand in communicatie met anderen, zonder anderen ben je niets. Een portret houdt een belofte van eeuwigheid in,  

van onvergankelijkheid, maar in feite is het na een aantal generaties niet meer dan een bewijs van de kunde van de maker. Nadat de 

persoon op het schilderij niet meer een bekende is, wil de toeschouwer vooral iets van zichzelf in vreemde gezichten herkennen.  

Zo blijft persoonlijkheid voortbestaan.   

Mijn portrettengalerij is autobiografisch werk. Een wijze van communiceren met mezelf maar vooral met de buitenwereld. 

Een collectie waarin ik mezelf centraal zet, mijn mooie en minder mooie kant. Zonder diepgang laat ik mijn oppervlak bekijken.  

Het is aan de kijker om daar zijn eigen interpretatie aan te geven. Ik heb bepaald wat ik laat zien, hoe ik mezelf laat zien.  

De toeschouwer geeft er zijn invulling aan. Een mens kan zichzelf nooit zo zien als hoe anderen iemand zien, dat is bijzonder  

fascinerend. Ik kijkt frontaal en uitdagend de toeschouwer aan, KIJK MIJ. 

Een behoefte aan meer eeuwigheidswaarde dan het vluchtige internet? 

 



Eerste presentatie  

van de installatie 



De installatie KIJK MIJ past in de hedendaagse kunst en cultuur. De hedendaagse kunst waarin veel onderwerpen uit het alledaagse 

aan de orde zijn.  

De interactie met het dagelijks en persoonlijk leven zie je veel in de hedendaagse kunst terug in project- en procesmatig werk. 

Als ik mijn werk wil plaatsen in de hedendaagse kunst kan dat op verschillende manieren, vanuit beeld en vorm, en vanuit betekenis. 

 

Kijkend naar het werk van Philip Akkerman, dan is de overeenkomst vooral te vinden in de vele zelfportretten, ingezoomd op alleen 

het gezicht. In heel veel vormen, kleuren en stijlen schildert hij alleen zichzelf. Philip Akkerman heeft er zijn werk en roeping van  

gemaakt alleen maar zelfportretten te schilderen. Hij geeft aan dat hij hier nog niet klaar mee is, in een doorlopend proces zoekt hij 

elke dag hoe hij zich anders kan schilderen.  

Het grote verschil is dat elk portret van hem een op zichzelf staand werk is, mijn werk is een proces dat in een installatie  

gepresenteerd wordt. In 2011 zag ik in de kunsthal Akkermania, een grote tentoonstelling van al zijn werken, veel van zijn portretten 

hingen in de kunsthal dicht bij elkaar en vormden een eenheid als installatie. 



 

 

 

Erik van Lieshout maakt installaties vol, tekeningen, schilderijen, fotografie en video. Zijn werk gaat vaak over de samenleving, 

vooral de rauwe kant er van. De Essentie van Erik van Lieshout zijn werk is het blootleggen van processen met betrekking tot het 

leven en de kunst. In zijn werk richt van Lieshout zich op hedendaagse sociaal-politieke vraagstukken zoals multiculturalisme,  

rechtsen, de positie van minderheden en buitenstaanders, evenals de moderne consumptiemaatschappij. Van Lieshout slaagt erin 

om een balans te vinden tussen de onthulling van zijn eigen kwetsbare zelf en tegelijkertijd openbaarmaking van de psychologische 

kern van sociale problemen in de maatschappij. 

Met name de manier van presenteren is te linken met mijn werk, het procesmatige karakter van de installatie is een overeenkomst. 

Hij zelf en zijn leven zijn altijd het uitgangspunt in zijn werk. Terwijl Erik van Lieshout vaak de harde en probleem kant van de  

maatschappij belicht, belicht ik de oppervlakkige en afstandelijke kant. 

 



Sophie Calle maakt ook installaties vol foto’s teksten en film. Ze heeft haar eigen bestaan een belangrijke plek gegeven in haar 

werk. Een verbinding tussen kunst en werkelijkheid, soms poëtisch, soms dramatisch. In haar werk maakt ze ons deelgenoot van 

haar leven, tegelijkertijd houdt ze afstand en laat ze ruimte voor eigen invulling en interpretaties van de kijker.  

Bijvoorbeeld in het werk Take care of Yourself gaat ze in op een relatie die beëindigd werd met een uitgebreide afscheidsbrief via 

email. Deze afscheidsbrief liet ze aan ruim honderd vrouwen lezen en door hen analyseren. De installatie Take care of Yourself  laat 

de reacties van de vrouwen zien die de brief lezen. Een installatie met gesproken, geschreven, gezongen en gedanste reacties.  

Het kreeg vorm in een installatie van teksten, foto’s en beeldschermen waarop filmpjes worden afgespeeld. Het is een verrassende 

opeenstapeling van interpretaties. 

De link met mijn werk is in de eerste plaats de presentatievorm, maar ook de inhoud. Terwijl ik met mijn werk wil bewerkstelligen 

dat er naar mijn oppervlakkige buitenkant gekeken wordt, wil Sophie Calle dat er vooral in haar leven gekeken wordt.  

Mijn buitenkant daagt uit naar een mening, haar liefdes leven daagt uit naar een mening.  



Jeroen van Loon is een digitale media kunstenaar en maakt werk over de invloed van internet op ons dagelijks leven, vooral voor 

en over jonge mensen. Jonge mensen zijn zich niet bewust van de eeuwigheid waarde van alles dat ze de social media insturen, wat 

je schrijft kan jaren later nog teruggevonden worden. Bijvoorbeeld in het werk Kill your darling vestigt hij de aandacht op de invloed 

van social media. Jeroen van Loon struinde twitter af op zoek naar scheldwoorden als ‘bitch’ en ‘hoer’. De honderden berichten die 

hij vond verwerkte hij in rode hartjes die hij monteerde op een groot transparant hart. De transparantie ziet hij als metafoor voor 

internet. In de hartjes met LCD scherm wisselen verschillende berichten de foto’s van de tieners die deze berichten plaatsen elkaar 

af. Een intrigerend contrast dat de meest brute berichten geplaatst worden door de meest lieve kindersmoeltjes. 

 

De link met mijn werk is vooral de oppervlakkigheid van social media. Mensen plaatsen van alles en uiten van alles op het net,  

zonder zich bewust te zijn van wat ze doen. In een vorm van kijk mij laten ze zichzelf zien en horen, mooi en lelijk. Soms heel lelijk. 



Een zoektocht naar mijzelf, het kijken naar mijzelf. 

 

Het proces is samengevallen met het werk omdat het werk het proces is. 

 

Een proces dat nog lang niet ten einde is, er zullen nog veel zelfportretten volgen. 

  

Ik heb mezelf gezien, maar nog lang niet herkend. 


