
JESPERJUSTfilminstallatiesinEYE
Jesper Just breekt door de muren van EYE

‘Het gaat erom verwachtings- 
patronen te doorbreken’

Voor zijn expositie in het EYE Filmmuseum in  
Amsterdam deconstrueerde de Deense kunstenaar 
Jesper Just niet alleen de tentoonstellingszalen in 
EYE maar ook zijn eigen werk.  door Dana Linssen

“Elk werk begint met de ruimte”, vertelt de Deen-
se kunstenaar Jesper Just (1974) ter gelegenheid 
van zijn tentoonstelling in het EYE Filmmuseum in 
Amsterdam. “Of ik nu een werk in opdracht van een 
museum of galerie maak, of dat ik bestaand werk op 
een nieuwe plek tentoonstel. De presentatie is altijd 
afgestemd op de locatie en dat is van invloed op de 
vorm en de betekenis van het werk.” 
Die relatie tussen locatie en inhoud, meer in het bij-
zonder tussen film en architectuur staat bijna altijd 
centraal in het meest recente werk van Just, een van 
de meest vooraanstaande kunstenaars uit het grens-
gebied tussen film en beeldende kunst. Hij werkt in 
Kopenhagen, Graz en New York en zijn filminstalla-
ties waren te zien op de Biënnale van Venetië en in 
het Palais de Tokyo in Parijs, waar hij vanaf het doek 
op de projectiecabine projecteerde. Hij draait graag 
de bestaande orde om: “Het gaat er altijd om ver-
wachtingspatronen te doorbreken.”
Deze zomer bouwde Just in opdracht van Galerie 
West in Den Haag een muur van buiten naar binnen 
dwars door de gevel van Huis Huguetan op het Lange 
Voorhout. Continous Moments noemde hij de instal-
latie die zowel ondoordringbaar was als vederlicht. 
De Ytong-betonblokken die hij gebruikte zijn gemaakt 
van schelpen, zand en lucht. Het was bedoeld als 
eerbetoon aan de brute architectuur van het Italiaan-
se architectuurcollectief Superstudio dat in de jaren 
zestig en zeventig in verzet kwam tegen de bestaande 
architectonische machtsstructuren en bouwvormen.
Op een vergelijkbare manier onderzoekt Just niet al-

leen de relatie tussen film, kunst en ruimte, maar ook 
de sociale verhouding tussen architecturale structuren 
en de mensen die zich in die ruimtes bewegen. Wie 
zijn zij? Wat maakt ons tot wie we zijn? Is dat afhanke-
lijk van de kaders die de maatschappij ons voorschrijft 
en de speelruimte die we zelf moeten creëren? Want 
speels is het werk ook. In het werk van Just is bijna 
niets wat het op het op het eerste gezicht lijkt. 

Vervormde hoeken
In EYE is goed te zien hoe die kettingreactie van su-
perstructuur naar architectuur naar film naar individu 
werkt. Just selecteerde drie video-installaties – This 
Nameless Spectacle, 2011; Intercourses, 2013; en 
Servitudes, 2015. In plaats van ze op de oorspron-
kelijke schermen of monitoren te vertonen, of zelfs 
maar in de originele formaten, verspreidt hij ze over 
de expositieruimtes van EYE, projecteert ze vaak 
direct op de muur of de grond, en in de vreemdste 
hoeken, waardoor kader en beeld vervormen, en 
nieuwe dimensies toevoegen aan de composities van 
de films. Hij werkt met bamboe, roze ledlicht en licht-
gewicht betonblokken. En in het geval van Servitudes 
zelfs met een ledscherm dat als een puzzel in losse 
stukken op de vloer uiteenvalt.
Het werk van Just kenmerkt zich door een gestileerde 
beeldtaal die gebruik maakt van de esthetiek van 
Hollywood en reclamefotografie. Maar wie iets langer 
kijkt, ziet dat hier geen ideaalbeelden en stereotypen 
worden verkocht maar juist worden onderzocht en 
ondermijnd. Zijn tentoonstelling is bouwplaats en ruï-
ne tegelijkertijd. Hij speelt met vragen rondom gender 
en identiteit, met schoonheidsidealen, en de obsessie 
van de westerse wereld met perfectie en symmetrie. 
Vragen waarop de antwoorden zowel steeds worden 
afgebroken als voortdurend in aanbouw zijn.

JESPER JUST
in EYE



This Nameless Spectacle 2011

Op twee grote, tegenover elkaar geplaatste 
schermen volgen we twee hoofdpersonen die 
om elkaar heen draaien in een spel van kat en 
muis. De titel van This Nameless Spectacle, dat 
Just maakte in opdracht van het Musée d’Art 
Contemporain in Val-de-Marne, is ontleend aan 
het gedicht ‘The Right of Way’ uit 1923 van de 
Amerikaanse dichter William Carlos Williams. In 
dit gedicht beschrijft Williams de fascinatie waar-
mee mensen de willekeurige gebeurtenissen om 
zich heen observeren, de “naamloze spektakels” 
die ons altijd en overal omringen.
De twee personages – een man en een vrouw 
– bevinden zich in het beroemde Parijse park 
Buttes Chaumont. De vrouw, een aantrekkelijke 
dame op leeftijd (die wordt gespeeld door een 
beroemde Parijse transseksueel), zit in een rol-
stoel. Ze wordt achtervolgd door de man – door 
het park, de lege straatjes eromheen, zelfs tot 
aan haar huis. 
De kijker staat tussen de twee enorme breed-
beeldschermen in, waarvan de beelden elkaar 
spiegelen. Zo staan we dus tussen dader en 
slachtoffer in. Net als de vrouw zitten we vast in 
de raadselachtige blikken van de man. Net als 
de man voelen we hoe zij die blikken ontvangt. 
Terwijl de handeling tussen de twee schermen 
heen en weer kaatst, is het publiek zowel getui-
ge als medeplichtige, afhankelijk van waar we 
onze aandacht op richten. Zo maakt Just de on-
losmakelijke band tussen vertelling en toeschou-
wer voelbaar.

Intercourses 2013

Het is een desoriënterend beeld. Op de voor-
grond: de straten van Parijs, duidelijk herken-
baar aan de Haussmann-architectuur en de 
Eiffeltoren op de achtergrond. Maar de verkeers-
borden zijn Chinees. En ook de horizon klopt 
niet: daar staan flatgebouwen, grauwe en logge 
Chinese woonblokken.
In een buitenwijk van de Chinese stad Hangzhou 
is een complete wijk van Parijs nagebouwd. 
China kent meer van dit soort replica’s, maar 
in tegenstelling tot veel andere wijken is deze 
bewoond en functioneel – al zijn delen nog in 
aanbouw of juist in verval.
Met Intercourses, een tien minuten durende vi-
deoloop op vijf schermen, vertegenwoordigde 
Just in 2013 zijn thuisland Denemarken op de 
Biënnale van Venetië. Hij koos de vervreemden-
de locatie als reactie op het uitgangspunt van de 
Biënnale: het vertegenwoordigen van een land in 
een ander land. Hij vergroot de vervaging tussen 
echte stad en replica, tussen feit en fictie, door de 
zogenaamd Parijse straten in zijn film te laten be-
wandelen door Franse acteurs. Zo bevraagt het 
werk ideeën over nationaliteit en identiteit. Wat 
betekenen die in een globaliserende wereld? 
De film volgt deze drie mannen en verweeft hun 
verhalen, die worden verbonden door de onheil-
spellende soundtrack. Maar de echte hoofdper-
soon is de (nep)stad, legde Just uit: “Ik zocht 
naar manieren om de stad een bemiddelaar te 
maken tussen deze personages, om via de ar-
chitectuur contact tussen hen te leggen. Ik wilde 
onderzoeken hoe je zoiets kunstmatigs als deze 
gebouwen kunt omvormen tot iets dat mensen 
verbindt.”

Servitudes 2015

De beelden van de oorspronkelijk acht en in EYE 
vier schermen tellende installatie Servitudes 
zijn gefilmd bij het controversiële nieuwe One 
World Trade Center in New York. Just: “Er heerst 
een gevoel van afwezigheid en verlies, een fan-
toom-ledemaat, ook door de gladde esthetiek en 
imposante uitstraling. Zelfs tussen al die andere 
stalen constructies oogt dit gebouw onnatuurlijk – 
een neparm in een gewijzigde skyline.”
In en rond dit “gehandicapte” gebouw onderzoekt 
Just via zijn twee vrouwelijke hoofdpersonen ook 
menselijke fysieke gebreken. Hoe zijn gebouwen 
en openbare ruimten ingericht voor mensen met 
een handicap? En waar kan dat juist misgaan?
Het ene personage is een negenjarig meisje 
met een handicap aan haar handen; het ander 
de prachtige jonge actrice Dree Hemingway, de 
belichaming van de idealisering en fetisjisering 
van jeugd, schoonheid en vrouwelijkheid. Beide 
onderzoeken ze de grenzen van hun lichaam 
en hun zelfstandigheid. Hemingway probeert 
een maiskolf te eten met twee “hulparmen”: 
gemotoriseerde apparaten die haar het eten 
zowel makkelijker maken als verhinderen. 
Just speelt met de spanning tussen vrouwe-
lijkheid, handicap en autonomie. Zo zoomt hij 
in op onze obsessie met jeugd en schoonheid. 
Hij liet zich inspireren door muzikale concepten 
als feedback en resonantie voor de samenhang 
tussen de verschillende schermen. Die staan op 
zichzelf, maar zijn ook met elkaar verbonden, in 
belangrijke mate door de muziek bij de installatie. 
Just: “Die muziek biedt een narratief, waar er ver-
der geen expliciete plot of overzichtelijke lijn van 
handelingen is.”
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Waarom bent u zo geïnteresseerd in vragen rondom 
representatie, perfectie en de verstoring daarvan? 
“Het begon met een algemene interesse in de manier 
waarop mainstream media vragen rondom gedrag en 
identiteit representeren. Beelden films een bepaald 
soort gedrag af omdat we zo zijn, of gaan we ons 
gedragen naar wat we in films zien? Beetje kip- en 
eivraag natuurlijk, maar superintrigerend. Mijn eer-
ste films waren performanceachtige registraties van 
mannelijk emotioneel gedrag. Later raakte ik meer 
geïnspireerd door intieme verhoudingen tussen man-
nen. Ik creëerde situaties waaruit vrouwen waren 
weggevlakt, bijvoorbeeld voor No Man is an Island 
(2004), mijn eerste echte filmfilm, opgenomen in een 
stripclub. 
“Wat gebeurt er in zo’n overgeseksualiseerde ruimte 
als de heteroseksuele normaliteit wegvalt? Wat zijn 
de verhoudingen tussen die mannen? Zijn ze gelief-
den, of vaders en zoons? Wat zijn lichamelijkheid en 
tederheid tussen mannen in een niet-seksuele vorm? 
In een commerciële film kun je dat soort vragen niet 
stellen. Daar kent seksualiteit geen enkele dubbelzin-
nigheid. Veel te gevaarlijk. 
“No man is an Island was eigenlijk geïnspireerd door 
Virginia Woolfs A Room of One’s Own. Ik vroeg me 
af of in moderne Westerse samenlevingen mannen 
misschien ook zo’n ‘room of one’s own’ nodig hebben 
om te herdefiniëren wie ze zijn. Net als voor vrouwen 
wordt er voor mannen een dubbele standaard ge-
hanteerd: ze moeten macho zijn in het openbaar en 
gevoelig in de privésfeer.”

Daarna kwamen films over vrouwen en seksualiteit, 
over racistische stereotyperingen. Waarom is film 
zo’n geschikt medium om dat allemaal aan de kaak 
te stellen? “Omdat grote publieksfilms dat beeld in 
stand houden. De wetten, codes en visuele taal van 
Hollywood bleken voor mij ideaal. Iedereen ‘weet’ 
als het ware hoe hij een film moet kijken, dus heeft 
ook direct in de gaten als die regels doorbroken 
worden. Die gender- en identiteitsvragen en die 
clichérepresentaties worden met name precair als 
we kijken naar hoe gemarginaliseerde groepen wor-
den afgebeeld. In Hollywoodfilms worden mensen 
met een handicap, gekleurde mensen, homoseksu-
elen, vrouwen altijd gereduceerd tot hun handicap, 
hun kleur, hun seksuele voorkeur en gender. Ze 
mikken altijd op de meerderheid, en in de Verenigde 
Staten is dat een witte heteroseksuele meerderheid. 
Tegelijkertijd is er een enorme honger naar ande-
re vormen van representatie. Dus elke keer als er 
een film over een gemarginaliseerd persoon wordt 
gemaakt wint hij een Oscar. Maar het zijn wel bijna 
altijd tragedies, zodat het mainstreampubliek de 
boodschap meekrijgt dat het verschrikkelijk moeilijk 
is om anders te zijn dan de norm. Het zijn niet per se 
empowering films.”

U kantelt de norm niet alleen in uw films, maar heeft 
het gebouw van EYE ook danig aangepakt. “EYE is een 
heel hoekig gebouw. Van binnen en van buiten. Bijna 
een decor uit een expressionistische film. Veel van 
die moderne architectuurhoogstandjes functioneren 
als herkenningspunten in de stad. Voor een kunste-
naar is het een uitdaging om daarmee aan de slag te 
gaan. De meeste hedendaagse gebouwen zijn niet 
echt gemaakt om mee te interacteren. Bij veel van de 
eerdere tentoonstellingen die ik in EYE heb gezien 
moest er bijna een tentoonstelling in de tentoonstel-
ling worden gebouwd, een ruimte in de ruimte. En 
niet alleen in EYE, maar in veel moderne musea. 
“Ik vind dat niet erg, want de werken die nu in EYE 

staan waren site specific voor de locaties waar ze 
oorspronkelijk voor zijn gemaakt, en nu zijn ze voor 
deze tentoonstelling weer aangepast aan de omge-
ving en nieuwe werken geworden. Juist omdat ze site 
specific zijn ontwikkeld, moet je bij elke tentoonstel-
ling de betekenis van het werk weer helemaal her-
denken. De afgelopen jaren is dat een integraal deel 
van mijn werk geworden. In plaats van een gebouw 
te negeren, probeer ik het in het werk te betrekken. 
In dit geval projecteer ik de films op de meest grillige 
hoeken en vormen van de muren, en is er ook meer 
licht dan gewoonlijk bij exposities met filmwerk, zodat 
ik ook de structuur van de ruimte kan laten zien. Het 
gevolg daarvan is dat veel van de beelden vervormd 
zijn. De gezichten en de lichamen plooien zich over 
de muren op een manier waarop je weer op een an-
dere manier naar het menselijk lichaam gaat kijken. 
“Dat was ook de bedoeling want alle drie de werken 
gaan ook over het menselijk lichaam. Over gender, 
over schoonheid, en over de manier waarop sommige 
lichamen van hun ideaalbeelden ‘afwijken’. Die inter-
actie met het gebouw geeft er op die manier een nieu-
we betekenis aan. De architectuur werkt zo als een 
versterker voor de video-installaties, want de werken 
laten ook zien hoe architectuur zelf ook een ‘persona-
ge’ of ‘performer’ kan zijn, een mediator die betekenis 
draagt, en een interactie aangaat met de personen die 
ik opvoer. Het is als het ware architectuur die zichzelf 
‘speelt’. Op die manier heb ik het EYE Filmmuseum 
ook als een ‘actor’ willen opvoeren.”

U gaat daarin best ver. Het Oostenrijkse architectenbu-
reau Delugan Meissl Associated Architects was al niet 
gelukkig dat er direct na de opening een toegangssluis 
tussen restaurant en expositiezalen werd gebouwd; 
u zette daar een megaplantenbak achter glas met 
bamboeplanten onder felroze ledlicht dat helemaal 



19 december 2017, 19.15
Jesper Just – Artist Talk
Voertaal Engels | EYE Director of Exhibitions Jaap Gul-
demond interviewt Just over zijn oeuvre, waarvan de 
gestileerde beeldtaal vaak verwijzingen bevat naar 
de klassieke Hollywood-cinema. Tijdens de avond 
worden verschillende films getoond, naar aanleiding 
waarvan Guldemond en Just in gesprek gaan.
 
27 februari 2018, 19.15
Jesper Just – Choreographing the  
Soft Matter
Voertaal Engels | Nina Folkersma gaat in op de relatie 
tussen harde en zachte materie in het werk van 
Jesper Just. Nina Folkersma is zelfstandig curator 
en werkte afgelopen zomer samen met Just aan zijn 
tentoonstelling en installatie in de openbare ruimte 
bij West in Den Haag. Met vertoning van korte single 
channel -werken van de kunstenaar.

Deze bijlage werd gemaakt ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Jesper Just in EYE Filmmuseum 
Amsterdam 

Teksten Joost Broeren-Huitenga, Dana Linssen
Vormgeving Bart Oosterhoorn
Fotografie Hans Wilschut (installaties) en Guillaume 
Ziccarelli (portret)
Eindredactie Ronald Rovers

De tentoonstelling is samengesteld door Jaap Gulde-
mond in samenwerking met Marente Bloemheuvel 

Met dank aan Jesper Just, Galleri Nicolai Wallner, 
Copenhagen, Galerie Perrotin, Paris/New York/Hong 
Kong/Seoul/Tokyo, James Cohan, New York

vanaf het Centraal Station te zien is. “Ik wilde iets wat 
prikkelde. Wat irriteerde. Het roze licht interfereert 
nu met het zwart-wit van Intercourses, een installatie 
uit 2013 die ik oorspronkelijk voor de 55ste Biennale 
van Venetië maakte. De plantenbakken gaan daar de 
hoek om, en dwars de zaal in. 
Het integreert het werk in de omgeving en werpt er 
letterlijk een nieuw, roze, artificieel licht op. De film is 
opgenomen in de Chinese stad Hangzhou waar 1:1 
delen van Parijs zijn nagebouwd. Volkomen nep. Het 
bamboe verwijst daar ook naar, omdat in China alle 
bouwsteigers van bamboe worden gemaakt. Het coo-
le vind ik dat je het licht al van de overkant van het 
water kunt zien. Dat de tentoonstelling als het ware al 
begint terwijl je er nog naartoe onderweg bent.”

U gebruikt ook weer de Ytong-bouwblokken. “Die 
komen vaker in mijn werk terug. Ik heb ze hier in 
vormen gezaagd die in de verte doen denken aan de 
buitenhuid van EYE. Ik wilde het niet precies imite-
ren, maar wel suggereren. Ik heb ook nog wel even 
met het idee gespeeld om in EYE muren te bouwen 
van turf. Alleen maar ronde vormen, als verwijzing 
naar de Nederlandse geschiedenis. Als manier om 
de wisselwerking tussen organisch en anorganisch in 
mijn werk te thematiseren. Maar dat bleek te brand-
baar. Samen met curatoren Jaap Guldemond en 
Marente Bloemheuvel heb ik verschillende variaties 
besproken, tot we de kern van mijn werk raakten.
“De blokken zijn gefragmenteerd, op dezelfde manier 
als het gebouw en de tentoonstelling. Het is ook een 
commentaar op de manier waarop we normaliter film 
kijken, in een stoel in een donkere zaal. Een en al 
hoofd. Je lichaam doet maar beperkt mee. Maar hier 
moet je lichamelijke keuzes maken: hoe je loopt, hoe 
je kijkt, hoe je monteert door zelf je kijkduur en -volg-
orde te bepalen. Het verwijst naar de diorama’s en 
panorama’s van de voorlopers van de cinema, waar-
bij de toeschouwer ook altijd een fysieke relatie tot de 
beelden had. Ik wil die fysicaliteit weer agenderen.”

Bent u met dit soort politieke en esthetische vragen in 
uw kunst een beetje zoals het gehandicapte meisje in 
Servitudes, dat met een klein kiezelsteentje tegen het 
One World Trade Center tikt, waardoor het grote bouw-
werk van kunst en representatie op een dag misschien 
wel ineenstort? “Weet je dat sommige mensen dat 
een schokkend beeld vonden? Het One World Trade 
Center is een soort prothese voor de Twin Towers 
en alles wat er sinds 9/11 is gebeurd. Het meisje is 
gehandicapt, maar dat is nauwelijks zichtbaar. Het is 
ook een verwijzing naar de spiegeltherapie die wordt 
gebruikt om fantoompijn te bestrijden. Natuurlijk hoop 
je dat je werk op die manier rimpelingen in de vijver 
kan veroorzaken. Dat mensen er op een andere ma-
nier door gaan kijken. En een beetje gaan nadenken. 
Dat gaat met kunst misschien wel makkelijker dan 
met film, dat door de meeste mensen als een supe-
rieure vorm van escapisme wordt beschouwd. Dus 
in die zin maak ik het mezelf niet makkelijk door met 
een kunstvorm te werken die er als film uitziet. Maar 
ik vind die ambiguïteit ook fascinerend natuurlijk. 
En ik wil ook zeker niet het soort kunstenaar zijn dat 
mensen iets voorschrijft. Het is meer zoals het roze 
EYE, een klein vuiltje in je oog, een schrammetje aan 
het oppervlak. Maar ja, volgens de kwantumfysica 
kan dat een begin zijn.”

Voor dit interview werd ook gebruikt gemaakt van een 
interview dat de auteur zomer 2017 met Jesper Just 
had.


