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H
et lijkt zo simpel: politici
moeten de waarheid spre-
ken. Die morele  regel is al
geruime tijd geen zeker-
heid meer, gezien de 
opkomst van post-truth 
politics en  politici die
doodleuk  kritiekloos nep-
nieuws verspreiden. De so-
lo- expositie van de veelge-

prezen kunstenaar/filmmaker/schrijver Roee
Rosen (1963) op het Utrechtse Impakt Festival
gaat daar weliswaar niet direct over, maar sluit
er wel goed bij aan: bij hem moet je altijd op je
hoede zijn. Waar eindigen de feiten en begint de
fictie – en andersom?

De expositie van Rosen op Impakt, Poetry and

Cathar sis, bestaat uit drie video’s en verschil-
lende boeken. Een daarvan gaat over het fictie-
ve personage Maxim Komar-Myshkin, een dis-
sidente Russische kunstenaar. Diens Vladimir’s
Night is een geïllustreerd gedicht waarin ene
Vladimir – hij lijkt duidelijk op een zekere Russi-
sche president – door nachtmerriewezens
wordt gemolesteerd en verkracht. 

Kritisch blijven
Het tweede deel van het boek kent een uitge-
breide lijst aantekeningen bij het gedicht – zo-
genaamd verzorgd door een denkbeeldige lite-
ratuurwetenschapper – waarin een stoet aan
fictieve personages figureert, maar ook een
groot aantal personen die werkelijk geleefd heb-
ben. Met Google of parate kennis van de Russi-
sche politiek kun je weliswaar uitpluizen wie
wel of niet bestaat, maar tot die tijd kun je de
aantekeningen niet zonder meer vertrouwen,

noch direct als fictief afdoen. Je moet kritisch
en oplettend blijven, wat in deze tijd zeer rele-
vant is.

De video’s zijn even fascinerend als de boeken.
Op papier klinken hun premissen als toevallig
bij elkaar gezochte, surrealistische combina-
ties: sm, demonuitdrijving en Israëlische
 politiek; een stofzuiger, seksuele perversie en
xenofobie. In Rosens zeer gelaagde video’s wor-
den die elementen echter complexe, maar aan-
trekkelijke kluwens. Ze hebben flair, met dank
aan de vaak bruuske humor. Net als in de boe-
ken lopen feit en fictie door elkaar. Tse lijkt aan-
vankelijk een documentaire over sm, maar
schakelt na een tijdje over op horror. Rechts-
 nationalistische ideeën worden in de video toe-
geschreven aan bezetenheid. Het bezeten meis-
je en de demon spuien letterlijke citaten van de
controversiële, zeer nationalistische Israëlische
politicus Avigdor Levi Lieberman. 

Op omgekeerde wijze eindigt de kunstige ope-
rette The Dust Channel met een collage van tele-
visiebeelden, met daarin ook fragmenten 
van nieuwsuitzendingen over vluchtelingen -
kampen. De kunst wordt zo hardhandig het
 domein van de (dagelijkse) realiteit binnen -
getrokken.

Intelligent spel
Rosens werk doet sterk denken aan de vroege
 albums van Eminem, of Mystiek lichaam van
Frans Kellendonk: kunstwerken waarin een
 ironisch spel wordt gespeeld met controversiële
thema’s als misogynie, geweld en homofobie.
Ook Rosen is moeilijk vast te pinnen op de vaak
omstreden standpunten in zijn werk, doordat
hij op vaardige wijze goochelt met wat echt is en
wat niet. 

In de video Two Women and a Man, wederom
realistisch aandoend vormgegeven als een aan-
tal tv-interviews, kruipt Rosen in de huid van
een vrouwelijke geleerde die felle kritiek heeft
op een gefictionaliseerde kunstenaar genaamd
Roee Rosen. Het is om duizelig van te worden,
maar wel op een heel goede manier.

Poetry and Catharsis: 19/04-26/05, 
Impakt, Utrecht.

→ Illustraties
in Dit is geen
Cobra maken
een knipoog
naar het werk
van Cobra-
kunstenaars.
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Binnen de lijntjes leren kleuren In Dit is geen Cobra wordt Marie van
school gestuurd, nadat ze voor de
vierde keer een 2 voor tekenen heeft
gekregen. 

Ze moet naar de AKWA, de Ambassa-
de voor Kinderen met Waarnemings-
problemen en Aanpassingsmoeilijk-
heden, om binnen de lijntjes te leren
kleuren. Op zolder ontdekt ze daar
een doorgang naar een geheim atelier
waar ze alles mag schilderen wat ze
wil: paarse kanaries op wieltjes,
schaatsende zwanen, een grote bont-
en-blauwe specht. 

Het bonte prentenboek met een
knipoog naar de speelse kunst van
Cobrakunstenaars is gelardeerd met
feiten en feitjes. ‘Slopen is de ver -
leden tijd van sluipen = behoedzaam,
in stilte voortbewegen, niet te verwar-
ren met iets slopen = iets afbreken,
doorgaans een lawaai ige bezigheid.’ 
Marjolijn de Cocq

Dit is geen Cobra, Sylvia Weve 
(illustraties) en Bette Westera (tekst).
Samsara, 48 blz. €16,90.

→ Beeld uit de
kunstige operette
The Dust Channel.
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Impakt Festival Kunstenaar Roee Rosen

De Israëlische kunstenaar Roee Rosen
goochelt op duizelingwekkende wijze met
feiten en fictie. Zijn fascinerende expositie 
op Impakt sluit daarmee opmerkelijk goed
aan bij het nepnieuwstijdperk.

Let goed op: 
wat zijn de feiten?


