
‘Extreme Makeover’, Esther Janssen
Vreemd dat we vormen die doen denken aan een verachtelijke handeling net zo snel in de ban doen als die han-

deling zelf. Wie een beetje reist of in boeken neust weet bijvoorbeeld dat het hakenkruis al een veel langere geschiedenis heeft dan 
75 jaar. Toch mag je het in onze westerse beschaving niet zomaar gebruiken. En dat geldt voor veel vormen en attributen, alsmede de 
afbeeldingen ervan. Zelfs tekstfragmenten worden door hun “foute” hedendaagse associaties al snel taboe verklaard.
Het is natuurlijk deze associatie, aan die verachtelijke handeling, waar het om gaat. Een handeling waar wij mensen schuldig aan zijn 
en niet de dode materie, die er nu voor moet boeten. Komt dit doordat we dan tenminste niet telkens zelf de moraal van ons denken en 
handelen hoeven te bepalen; maar gewoon het vanzelfsprekende kunnen volgen?
Dit bevragen van deze schijnbaar gangbare (taboe)codes lijkt wel een hoofdthema in het werk van Esther Janssen. Ze zoekt niet naar 
het obligate, maar verkent de randjes van wat we vinden.
Zo kan overdreven gelukzaligheid al snel doen bevroeden dat er een keerzijde is. Veel lijkt vooral een alibi om angst voor de leegte of 
te onwenselijke driften te verbergen. Ook de reflex waarmee we aan de gelezen vorm een seksuele connotatie geven (en dat zulks niet 
zou mogen) zegt natuurlijk en vooral alles over onszelf en de krappe jas van onze burgerlijke conventies.
Esther Janssen toont naast oudere computertekeningen ook recent werk; panelen van prachtige ramptaferelen, gemaakt van genaaid 
kunstleer.
 
Mathieu Bruls architect, Maastricht, Feb. 2013
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Untitled (Slide), 2008
Digital Painting, Pigment print (ed. 5)

60 x 84 cm (39,4 x 54,7 inches)


