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Timmy van Zoelen

Astroturfer
De verschillende werken die Timmy van Zoelen (1982) in zijn tentoonstelling Astroturfer
samenbrengt lijken uiteenlopend, maar kennen onverwachte raakvlakken; ze ontmoeten elkaar in
het vloeibare gebied tussen het lichaam en de technologie.
Van Zoelen is gefascineerd door de politiek-esthetische werking van het fenomeen lens flare; de
verstrooiing van fel licht dat in een lens schijnt en zich daardoor zelfstandig visueel manifesteert.

“Kunnen we lens flare, dat tegenwoordig als (special) effect in vele Hollywood films en reclames
verschijnt, nog wel als een natuurlijk verschijnsel zien wanneer deze als manipulatief werktuig
wordt ingezet?” Voor zijn videowerk Furious Suns (2011-2013) richtte hij zich op Pier Paolo
Pasolini’s laatste film: Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975); naar het boek Les Cent-Vingt
journées de Sodome (De 120 dagen van Sodom) van Marquis de Sade uit 1785. Op een even
tijdsintensieve als ongepaste manier heeft hij in elke scène van de film – waarin een groep jongens
en meisjes in een villa in het fascistische Salò van rond 1944 wordt onderworpen aan sadistisch
machtsmisbruik – zelfgeplaatste zonnen de besloten ruimtes laten binnendringen. In Furious Suns
heeft Van Zoelen uiteindelijk het beeld van Pasolini’s film compleet uitgewist; lichamen lijken
vervangen te zijn door een spectrum van abstract licht terwijl de audio de gruwelijke intensiteit
van de taal aanduidt. De oppervlakkigheid van de lens flares zelf, vaak ronddraaiend in een
oneindige zwarte leegte, blijft over. Weet Van Zoelen ons door zijn expliciete exploitatie van deze
techniek zonovergoten te verblinden, te hypnotiseren of juist de ogen te openen?

I Am the New Surface (2014), een tweede video in de tentoonstelling, bestaat uit een slide-show
van foto’s en video’s uit het politieonderzoek naar Aaron Swartz, een Amerikaanse internetactivist
die pleitte voor vrije toegankelijkheid van artikelen op het internet. Nadat Swartz via het MIT
netwerk miljoenen artikelen van de wetenschappelijke website JSTOR had gedownload werd hij
door de Amerikaanse overheid als crimineel aangeklaagd. Op 11 januari 2013 pleegde hij
zelfmoord. De beelden van zijn appartement en de bewuste kelderruimte van MIT waar hij zijn
laptop op het netwerk had aangesloten, tonen slechts de afstandelijkheid van serienummers,
kabels en computers. Waar het werkelijk om gaat, zowel de tragische als politieke inhoud, blijft
ongrijpbaar. Gebruikmakend van antropomorfische software – met voorgeprogrammeerde
gelaatsuitdrukkingen als ‘sadness’, ‘exhaustion’ en ‘nervousness’– geeft van Zoelen de
informatiedragers in deze stroom aan beelden een gezicht en laat ze onhoorbaar spreken.
Een abjecte constellatie van stukken vervormd acrylaat, gegraveerde blikjes Sprite en met aardepigment gekleurde wassen afgietsels van de handen en voeten van de kunstenaar functioneert als
fysieke tegenhanger. Het is tenslotte de tentoonstellingstitel Astroturfer die de terugkerende
spanning tussen het tastbare en virtuele in Van Zoelens werk belichaamt. Van astroturfing is
sprake wanneer een zogeheten grassroot-beweging van hogerhand in scène wordt gezet; juist
niet vanaf de grond, onder het ‘volk’, ontstaan, maar doelbewust van bovenaf gereguleerd en
gefinancierd door de overheid of bedrijven als ogenschijnlijk activisme. Terwijl deze term ontleend
is aan de benaming voor kunstgras, is ze in haar tweeledigheid voor Van Zoelen ook een
poëtische metafoor, die zowel het universum als de aarde omvat.
[RJS]
Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

