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Gabriel Lester

The Secret Life of Cities
In zijn meest recente installatie The Secret Life of Cities, plaatst Gabriel Lester ons direct
in het hart van een werkelijkheid, die cinematografisch wordt gedefinieerd door projecties
van stedelijk groen op twee tegenover elkaar liggende wanden. Het geluid – neutrale
stadsgeluiden, zo nu en dan overstemd door een sonore abstracte boventoon – versterkt
de visuele ervaring. De stedelijke omgeving voelt alom aanwezig.
De bewegende beelden, waarin archetypisch stedelijk groen domineert, delen een
verscholen standpunt. Op de voorgrond – haast tastbaar – bevinden zich schermen
gevormd door bladeren, takken, naalden en bloesem van een hyperrealistische scherpte.
Het groen heeft een versluierend effect. Beplanting als dichtgetrokken gordijn. Soms
zacht als een voile en op een sensuele manier doorschijnend; soms minder goed
doordringbaar als een alles verhullend camouflagedoek.
Het is een beeld dat bij mij direct associaties oproept met ‘schaamgroen’, een vakterm uit
de jaren zeventig, waarmee stedenbouwkundigen en planologen het groen typeerden dat
met name in dienst stond van het verhullen van landschappelijke ongewenste
ontwikkelingen. Denk aan de afschermende beplanting rond bedrijventerreinen en de met
lage heesters omzoomde hondenpoep veldjes. Ondanks zijn opgeruimde saaiheid bleek
dit semipublieke groen, mede door zijn verhullende vermogen, juist een enorme
aantrekkingskracht te hebben op stedelijke randgroepen (denk junks, hangjongeren,
potloodventers en zwervers) waardoor de term al snel een dubbele betekenis kreeg:
groen waar een zekere dreiging vanuit gaat.
De vergelijking gaat echter mank doordat in Lesters installatie het onheilspellende gevoel
van geheimzinnigheid juist op een verrassende manier wordt gecombineerd met
zinnelijkheid. De zonbeschenen lente bloesem en sensueel wuivende wilgentakken, het
zachte dons op de viltige bladeren, het zijn geruststellende beelden.
Bovendien, en nu bevinden we ons op het terrein waar de landschapsarchitect en de
cineast elkaar hebben gevonden, ligt de sleutel van dit kunstwerk niet in het verhullen
maar vooral in het onthullen. In de wijze waarop door openingen in het struweel onze blik
wordt gestuurd. Hierdoor ontstaat een enorm gevoel van diepte. De gefragmenteerde blik
op het achterliggende impressionistische landschap – schimmige beelden van een
schijnbaar willekeurige reeks steden: Berlijn, Dubai, Shanghai, Sharjah, Tokyo en New
York die, ondanks hun culturele verscheidenheid, hun identiteit nauwelijks prijsgeven – is

geen toeval maar een constructie. Het is een bewuste keuze in de ruimtelijke kadrering
van de wereld waarin we ons bevinden.
In The Secret Life of Cities hanteert Lester het stijlmiddel van de coulissewerking op
meerder niveaus. Allereerst werkt deze als lens. Er ontstaat een enorme concentratie in
observeren. Zoals een roofdier vanuit een verscholen positie door een opening in het
struweel op zijn prooi loert. Door deze concentratie, waarin je jezelf op je knieën in de
struiken waant en bijna automatisch identificeert met het roofdier, wordt onze
waarneming versterkt.
Maar behalve als optisch instrument werkt de coulisse ook heel goed als evocatie middel.
Een stijlfiguur die je op een David Lynch-achtige wijze extra bewust maakt van je
omgeving. De zintuigen staan meteen op scherp.
Lester hanteert dit stijlmiddel met verve en toont zich meester in het opbouwen van
suspense. Het ene onheilspellende ‘establishing shot’ wordt nog voor zijn ontknoping
door het volgende overstemd. Wat rest is een bevreemdend gevoel dat het midden houdt
tussen existentiële leegte en de enorme troost die alleen het sublieme van een
overweldigende natuurervaring in zich kan dragen.
Kijkend naar de serie haarscherpe foto’s in de voorruimte word je als beschouwer verleid
alle concepten en beelden en subjectieve gevoelens los te laten. Wat overblijft is de
zuivere objectieve natuurstudie die zich in al zijn schoonheid aan je opdringt. Een
vergelijkbare huiveringwekkende natuurervaring had ik als kind met een aquarel van
Albrecht Dürer, (Das Große Rasenstück 1504) waarop hij met loep zuivere precisie een
stuk gras tot aan de wortels ontleedt.
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