
Zijn wij vervreemd van de natuur? Wordt 

onze omgeving bepaald door technologische 

ontwikkelingen en marketingstrategieën? En 

belemmert ons vooruitgangsdenken onze 

verantwoordelijkheid voor de natuur? De 

groepstentoonstelling ‘Natural’ Constructions 

in Circl.ART toont een selectie uit de recente 

aankopen van de ABN AMRO Kunstcollectie 

van kunstenaars die op verschillende manieren 

refereren aan de maakbare wereld en aan de 

vraag hoe en of we die in stand moeten houden. 

Ze benadrukken de scheiding tussen natuur en 

cultuur - die zelden zo diffuus was - laten zien 

hoe we de natuur met geavanceerde technologie 

proberen te beheersen en houden ons een 

spiegel voor op het moment dat we dreigen weg 

te dromen in een schijnbaar ongerept paradijs.

Zo laten Broersen en Lukács in Establishing 

Eden zien dat het filmische ongerepte paradijs 

een constructie is door het in digitale flarden 

uiteen te laten vallen. Cristina Lucas toont 

alledaagse subtiele manipulaties door te 

onderzoeken hoe bedrijven kleur inzetten om 

in te spelen op emoties, en de surrealistische 

Screenshot Montages van Anouk Kruithof 

maken ons bewust van de marketingstrategieën 

die ons kijken en oordelen voortdurend 

beïnvloeden. Hoe de effecten van technologische 

ontwikkelingen hun sporen nalaten in ons 

gedrag, signaleert Constant Dullaart in een 

even eenvoudig als klassiek beeldje van een 

modern gebaar. Wij hebben de wereld in de 

hand.

Tegenover de maakbare wereld staat onze 

verantwoordelijkheid voor de - al dan niet zelf 

geschapen - natuur. Zo fotografeerde Marie-

José Jongerius de iconische palmbomen 

van Los Angeles, een aangelegd landschap 

dat allesbehalve duurzaam blijkt te zijn en 

dat zonder menselijk ingrijpen verloren gaat. 

Melanie Bonajo gaat nog een stap verder en 

pleit voor een nauwere verbinding met de natuur, 

waarmee we volgens de kunstenaar alle voeling 

hebben verloren. In haar filmstills en foto’s zet 

ze vraagtekens bij het kapitalistische vooruit-

gangsdenken, waarin de natuur is verworden 

tot een beheersbaar decor en mensen lijden 

aan spirituele armoede. Met beelden van rituele 

stammen en elf-achtige figuren verleidt ze ons 

te vertrouwen op onze intuïtie en natuurlijke 

krachten om zo weer één te worden met onze  

oorsprong.
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CONSTRUCTIONS



Broersen & Lukács

Establishing Eden, 2015

Filmstill uit HD-film, oplage 4/5 + 2 AP (muziek: 

Gwendolyn Thomas en Brend Dubbe) 

Voor Establishing Eden richtten Persijn Broersen 

(Delft, 1974) & Margit Lukács (Amsterdam, 

1973) zich op het ‘establishing shot’, 

het moment waarop het landschap wordt 

gepresenteerd waarin een film zich afspeelt. 

Vaak is dat moment een metafoor voor de 

rest van het verhaal. Maar hoe ‘waar’ is dat 

shot? Geïnspireerd door beeldfragmenten uit 

populaire films waarin de natuur wordt verbeeld 

als een ongerept paradijs, construeren Broersen 

& Lukács hun eigen, eindeloze ‘establishing 

shot’. In Nieuw-Zeeland maakten ze duizenden 

foto’s van locaties uit populaire films als The Lord 

of the Rings, waarmee ze een film creëerden. 

Maar daar waar het reguliere ‘establishing 

shot’ de kijker de voorstelling in zuigt, vallen 

in Establishing Eden de beelden steeds weer 

uit elkaar in platte vlakken en losse panelen die 

foto’s eigenlijk zijn. De kunstenaars benadrukken 

dat het gesuggereerde paradijs een illusie is. 

Tegelijkertijd laten ze zien welke elementen je 

nodig hebt om zo’n paradijs te construeren. Ze 

beklemtonen de maakbaarheid van een nieuwe 

wereld en tonen hoe feiten en fictie hierbij door 

elkaar heen lopen.

Cristina Lucas

Monochrome (Green), 2016-2017

digitale print op methylacrylaat, oplage 2/3 + 

1 AP

Kleuren representeren een gevoel en een sfeer, 

waar je een specifieke artistieke beleving 

mee op kunt roepen. Dat was althans het 

gedachtegoed van avant-gardekunstenaars aan 

het begin van de twintigste eeuw. Cristina Lucas 

(Jaén, 1973) laat in haar werk zien dat kleuren 

en hun betekenis als het ware zijn gegijzeld 

door bedrijven. Ze zetten ze doelbewust in 

in hun marketingstrategie en sturen zo op 

subtiele wijze onze alledaagse beleving. Lucas 

verzamelde talloze bedrijfslogo’s, sorteerde ze 

op kleur en printte ze in haar serie Monochromes 

naast en over elkaar heen. In de lijsten van de 

werken verwerkte ze woorden die staan voor 

de waarden die met deze kleuren worden 

geassocieerd. Paars staat voor eerlijkheid, rood 

voor seks, oranje voor geluk. In Monochrome 

(Green), dat hier te zien is, staat groen centraal. 

Groen wordt in het algemeen geassocieerd met 

natuur, vitaliteit of groei, maar ook met afgunst, 

geld of hoop. Door die begrippen te combineren 

met een eindeloze reeks groene bedrijfslogo’s, 

zoals die van Alitalia, Heineken en Campina, 

toont Lucas hoe onze perceptie onbewust en 

voortdurend wordt beïnvloed.



Anouk Kruithof

Screenshot Montages, 2015

28 inkjetprints op Hahnemuhle mat-papier,  

oplage 3/50

Foto: Gert Jan van Rooij

Anouk Kruithof (Dordrecht, 1981) vraagt zich 

af in hoeverre foto’s in dit digitale tijdperk 

nog kunnen dienen als bewijsmateriaal. 

Die vraag ligt ook ten grondslag aan haar 

Screenshot Montages, een serie collages 

van foto’s van zakelijke Instagramaccounts. 

Vaak zijn dat documentaire beelden, die door 

instellingen in bewerkte vorm werden gebruikt 

als campagnemateriaal. Door die te verwerken 

in haar collages waarvan het vierkante formaat 

nog aan Instagram herinnert benadrukt Kruithof 

de suggestieve wereld van de social media, 

waarin beelden juist digitaal en onopvallend 

worden gemanipuleerd. Tegelijkertijd wijst ze 

met het surrealistische karakter van het werk op 

de ondoorgrondelijke manier waarop het brein 

een overvloed aan beelden ordent. 

Het gebruik van bedrijfsfoto’s is een verwijzing 

naar het boek Evidence uit 1977 van Larry Sultan 

en Mike Mandel. Daarin werden archieffoto’s 

van bedrijven en overheidsinstellingen als zelf-

standige beelden opgenomen, waardoor ze een 

onbedoeld beeld gaven van de Amerikaanse 

maatschappij.

Constant Dullaart 

Empty Gesture, 2016

Gips, glas en hout, oplage 1/3

Foto: Gert Jan van Rooij

Als er één gebaar is dat de invloed van de 

huidige technologie op de mens verbeeldt, dan is 

het wel dat van twee handen die een smartphone 

bedienen. Het beeldje van Constant Dulaart 

(Leiderdorp, 1979) toont enkel de handen met 

twee duimen die heen en weer bewegen over een 

denkbeeldig digitaal toetsenbord: een iconisch 

beeld van deze tijd. Met dit ene handgebaar 

roept hij op hoe we wereldwijd afhankelijk 

zijn geworden van de digitale media en hoe 

deze ons gedrag op sociaal, wetenschappelijk 

en maatschappelijk niveau bepalen. Met de 

titel Empty Gesture en het ontbreken van het 

apparaat wijst Dullaart vooral op de smartphone 

als onmisbaar verlengstuk van ons lichaam.



Melanie Bonajo

After the Afterlife, 2007

C-print, oplage 2/5 + 2 AP

Progress vs. Regress, 2013

C-print, oplage 1/5 + 2 AP

Last Child in the Woods (Melissiër), 2017

C-print, oplage 1/5 + 2 AP

Last Child in the Woods (Jahzara), 2017

C-print, oplage 2/5 + 2 AP

In haar filmstills en foto’s stelt Melanie 

Bonajo (Heerlen, 1978) vraagtekens bij het 

kapitalistische vooruitgangsdenken. Hebben de 

technologische ontwikkelingen van de laatste 

honderd jaar ons echt vooruit geholpen? De 

bejaarden die op Progress vs Regress poseren 

met borden waarop uitvindingen staan als 

rolstoel, Prozac en walkman, lijken het zich af te 

vragen.  Of hebben we ons uitgeleverd aan de  

industrie en onze sociale vaardigheden en 

spiritualiteit ingeruild voor gemak? Bonajo 

beschouwt vooruitgang als een mythe en spreekt 

ons aan op de verantwoordelijkheid die wij 

hebben voor onze omgeving. Wat zijn we 

bereid op te geven om de ander te redden? In 

sommige van haar werken lijkt ze antwoord te 

geven op deze vraag. Voor de serie After the 

Afterlife ging Bonajo op zoek naar mensen die 

in nauwe verbondenheid leven met de natuur. In 

Polen kwam ze in contact met een groep mensen 

die geloven dat we afstammen van planten. 

Ze zweren het westerse en wetenschappelijke 

denken af en vieren de mystieke kant van het 

leven. Ze hopen de evolutie te keren door als 

planten te leven. En voor Last Child in the Woods 

ensceneerde Bonajo een serie portretten van 

elf-achtige kinderen, puur, onschuldig en dicht 

bij de natuur. Kleurrijke portretten waarmee ze 

ons verleidt te vertrouwen op onze intuïtie en 

natuurlijke krachten om zo weer dichter bij onze 

oorsprong te komen.



Marie-José Jongerius

Los Angeles Palms Elysian Park, 2017

5 x pigmentafdruk op barietpapier, oplage 1/5

De palmbomen van Los Angeles zijn bijna 

letterlijk vergroeid met de stad. Ze sieren de 

boulevards, flankeren gebouwen en vormen 

in tal van foto’s en films het symbool voor de 

stad. Toch zijn die palmbomen niet origineel. 

Ze werden in 1932 aangeplant als decoratie 

in het kader van de Olympische Spelen. Nu het 

natuurlijke einde van de palmbomen nadert - ze 

worden gemiddeld zo’n tachtig jaar oud - is de 

vraag of ze moeten worden vervangen. De van 

oorsprong Mexicaanse boom is allesbehalve 

duurzaam: hij verbruikt veel water dat in 

het woestijnklimaat van LA schaars is en het 

onderhoud kost veel geld. Die overwegingen 

van duurzaamheid staan lijnrecht tegenover de 

wens de palmbomen te behouden als symbolen 

van de stad. Met haar serie Los Angeles Palms 

maakt Marie-José Jongerius (De Bilt, 1970) ons 

bewust van dit geconstrueerde landschap en 

benadrukt ze dat we nu, op het hoogtepunt van 

het klimaatdebat, voor een keuze staan. Kiezen 

we voor het beeld en de citymarketing van Los 

Angeles of voor een duurzame wereld?
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