De kunst van Crisis
Crisis lijkt de basis voor kunst. Niet de kunst die gebaseerd is op techniek
maar de kunst van de rauwe expressie. Of het dan gaat om een geestelijke of
persoonlijke crisis maakt niet zoveel verschil. Hoe meer iemand in het nauw
wordt gedreven, des groter de creatieve sprongen. Hoe groter het innerlijke
conflict hoe dieper de impact. Dit zien we door de eeuwen heen en zal nooit
veranderen. Een crisis brengt onze creativiteit op gang omdat het de mens tot
het uiterste drijft. Vrijdag was de opening van expositie Arte den tempo di
crisis van Elvis Tromp, Edmond Tujeehut en Frank Croes, drie Arubaanse
kunstenaars. Kom kijken en ontdek zelf waar de inspiratie van het gekozen
thema zijn oorsprong heeft gevonden want de vraag ‘Wat was er eerder, crisis
of kunst?’ ligt deze week gevangen binnen de muren van Cas di Cultura.

[ De drie kunstenaars Elvis Tromp, Frank Croes en Edmond Tujeehut in gesprek met publiek ]
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[ BROTHERLY SORROW van Edmond Tujeehut ]

geplaatst trokken grote belangstelling.

Wanneer je voor Brotherly sorrow

De Arubaan staat duidelijk open om
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Michelangelo’s Pietà. Hiermee drukt

metamorfose, de mens die het aardse

Tujeehut de crisis uit van de mens die

lijden verlaat en naar het hemelse rijk

een

vertrekt.

ondraaglijke verlies van een dierbare.

naar

een

Michelangelo ging op zoek
nieuwe

manier

om de

is

verlies te

Frank

in

de

dragen

Croes

werkte

Sint

heeft,

het

voornamelijk

Moeder Gods en haar kind Jezus uit te

abstract aan het thema. Hij laat zien

beelden. Hiervoor bestudeerde hij vele

hoe licht en donker geen uitersten van

moeders met hun kinderen in zijn

elkaar

directe omgeving. De schetsen waren

complementeren

flarden van details die dan eens een

oplossing van het probleem in het

omhelzing

een

probleem zelf besloten ligt. Ondanks

gelaatsuitdrukking omvatte. Maar de

dat zwart en wit ontbreken op de

dode zoon op Maria’s schoot moest al
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werken worden gekenmerkt door een

uitgang te vinden. Hij gaat op zoek om

dynamische

Tromp

het ondraaglijke draaglijk te maken

moest zijn kleuren loslaten en stapte

door een noodsprong, een tijdelijke

vervolgens in een zwart-witte wereld

oplossing. In Noope to dope zitten

die hem een andere spiegel voorhield

twee mannelijke figuren rug aan rug.

dan hij gewend was.

Het maakt een pijnlijke eenzaamheid

gedrevenheid.

zichtbaar ondanks of juist dankzij
elkaars lichamelijke nabijheid. De ene
mens die zich van de andere mens
afkeert. De spuit op de voorgrond
suggereert het gebruik van verdovende
middelen

dat

euforiemoment

een

tijdelijk

veroorzaakt.

Een

moment van gelukzaligheid dat de
gebruiker kunstmatig uittilt boven zijn
crisis

maar

tegelijkertijd

ook

van

zichzelf afkeert. En een van zichzelf
afgekeerde mens zal steeds dieper in
[CRISIS DI IDENTIDAD van Elvis Tromp ]

Wanneer je stilstaat bij ‘De vrouw en
de Spiegel’ (Crisis di Identidad) krijg je
de neiging om even op je hoofd te
krabben, want de gespiegelde vrouw is
zeer zeker niet dezelfde vrouw die voor
de spiegel zit. Wanneer wij niet in staat
zijn onszelf te spiegelen, leidt dat tot
een identiteitscrisis. Of mogelijk tot
zelfverloochening, of het verlangen
naar een metamorfose. Want wanneer
het beeld in de spiegel niet klopt met
het gespiegelde beeld ontstaat er
verwarring. Een verwarring die leidt tot
identiteitscrisis. Soms verdwaalt een
mens dan in een labyrint zonder de

het doolhof verdwalen en zijn crisis zal
evenals zijn behoefte aan een sterkere
verdoving

groeien.

zonovergoten

‘Ook

Arubaanse

op

het

vakantie-

paradijs zijn drugsverslaafden, laten
we onze ogen hier niet voor sluiten’,
aldus een bezorgde Tromp.
In het midden van de ruimte staan
kriskras de sculpturen opgesteld zodat
ze van alle kanten bekeken kunnen
worden. Er is bewust gekozen voor
kosteloos materiaal dat veelal uit de
natuur komt. Ook de driedimensionale
kunstwerken bracht de bezoekers met
elkaar in gesprek. Er ontsponnen zich
interessante discussies en daarmee
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was het doel van Tujeehut na een jaar

En daarvoor moet je eerst de oude

hard werken bereikt. Kunst moet iets

handeling doorgronden. Daarom is een

raken in de kijker en een blik op de

crisis een instrument om te komen tot

opening van Crisis zegt voldoende.

inzicht. Nieuwe inzichten leiden tot

Een crisis die gestalte kreeg in de

nieuwe handelingen. En uit die nieuwe

meest letterlijke zin van het woord. Een

handelingen

drie-eenheid. Drie artiesten die de

veranderingen voort, want juist in het

crisis tussen zwart en wit ontmoeten in

grijsgebied tussen wat was en wat

grijs. Of het tot inzichten leidt is aan de

wordt ligt de oplossing van de crisis al

bezoeker. Mogelijk ontdekt deze wat

besloten. Van elke crisis.

vloeien

onvermijdelijk

Einstein eerder vaststelde: De uitkomst
van

een handeling

verandert pas

Expositie Arte den tempo di crisis in

wanneer de handeling zelf verandert.

Cas di Cultura - Vondellaan 2 - Aruba
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