
Jan-Pieter Kaptein en Pieter Hartkoorn

Jeugd vernieuwt ‘refo-kunst’
Ze zijn reformatorisch én studeren aan de Design
Academie en de Kunstacademie. Het zijn levens in twee
werelden.

Jan-Pieter Kaptein (Molenaarsgraaf) en Pieter Hartkoorn
(Bleskensgraaf) maken moderne kunst. Hun werk is momenteel te
zien in Dordrecht, waar ze tot en met 4 februari exposeren. Het
roept spanning op - zoals goede kunst behoort te doen - maar in
de reformatorische wereld waar ze uit voortkomen zijn publiek en
recensenten er nog niet allemaal klaar voor. Dat blijkt wel uit een
artikel in het Reformatorisch Dagblad van maandag 25 januari.
Volgens het RD ontstaat het mooiste werk ‘wanneer de focus komt
te liggen op beheersing van techniek en materiaal’. De jongere
garde is bezig met zoeken, experimenteren en soms ook
provoceren, wat het RD ‘eenzijdig’ noemt. Het is een voorspelbare
reactie. Jan-Pieter zei het al bij  de opening van de expositie, op
zaterdag 23 januari. “Een adelaar die in de wolken zweeft, dát
vinden we in onze gezindte aansprekende esthetiek.” Toen was
het RD-artikel nog niet verschenen. De dinsdag erna zegt hij: “Je
kunt niet verwachten dat ze in één keer die stap maken. Ik vond
het ook wel weer genieten, die reformatorische reactie. Onze kunst
wordt nog ‘gelezen’ als traditionele kunst. Over het algemeen is er
bij de gereformeerde gezindte veel aandacht voor Rembrandt en
wat daarop lijkt, daarna houdt het al snel op.”

Pieter zegt over reformatorische kunstenaars: “Zij kennen een
absolute waarheid. Zodra daarin een nuance wordt aangebracht,
strijk je mensen gelijk tegen de haren in. Als je grenzen opzoekt,
ontstaat een conflict met die absolute waarheid. Mijn poster over
homoseksualiteit vinden mensen controversieel. Het zet ze aan het
nadenken. Het Nederlands Dagblad had als kop ‘Expositie
overstijgt portretten en landschapjes’. Het RD houdt daar juist
weer een pleidooi voor. Ik stoor me daar niet aan en kijk er ook
niet van op.”



niet van op.”

Niet alleen bij zijn ‘achterban’ stuit Pieter op onbegrip, dat gebeurt
ook als hij niet-christenen ontmoet. “In de seculiere wereld word je
directer bij je wortels bepaald. Daar verbazen ze zich erover dat je
als weldenkend, vrijdenkend kunstenaar iets uit een eeuwenoud
boek boven je eigen gevoel wil stellen. Een leraar zei: je moet
waarden en tradities kunnen loslaten.”

Vaak heeft Pieters kunst ook helemaal niets met religie te maken.
“Ik heb bijvoorbeeld ook werk gemaakt over het imago dat mensen
proberen te creëren met kleding. Dat had een klasgenoot ook
kunnen doen.” Pieter wil zichzelf geen kunstenaar noemen, maar
vindt het prima als anderen hem wel zo zien. “Het is een bepaalde
manier van in het leven staan. Ik reageer op een beeldende manier
op dingen die me opvallen en die anderen misschien niet
opmerken.” En dat wordt sowieso lang niet altijd begrepen, blijkt uit
zijn woorden. “Door het gros van de mensen wordt kunst afgedaan
als zweverig en onnodig geldverspillend. Ze leven het leven van
alledag en doen weinig aan zelfreflectie denk ik.” Jan-Pieter. “Maar
bij de reformatorischen is de groep liefhebbers nóg kleiner.
Mensen zijn daar meer gesteld op zekerheden en waarheden,
terwijl kunst vragen stelt. Ook zijn ze super gericht op het verbale,
er heerst een woordcultuur, is weinig ruimte voor beeld. God heeft
zich geopenbaard door een geschreven boek, niet door een
platenboek. Ja, ook door de natuur maar dat zegt mij minder. Uit
de natuur kun je niet aflezen hoe we met elkaar moeten omgaan,
die biedt geen ethiek.”

Pieter is overtuigd van het nut van kunst. “De maatschappij heeft
kunst nodig om te reflecteren. Het zet je aan het denken: wat zijn
we eigenlijk aan het doen? Daardoor kan kunst zelfs een
cultuurverandering voortbrengen.”

Jan-Pieter voelt zich thuis in de kunstwereld, maar niet helemaal.
“Een deel van jou wordt totaal niet begrepen. Maar andersom is
dat ook weer zo. Ik leef in twee werelden, in beide werelden ben ik
deels een vreemde.”

Toch hebben zijn medestudenten aan de Design Academie in
Eindhoven respect voor zijn geloofsovertuiging. “Met het geloof
hebben ze niet zoveel moeite, maar hun beeld van de kerk is wel
negatief. Ze zien de kerk als een instituut dat mensen onderdrukt,
een hypocriete instelling die mensen onnodige regels oplegt.” Hoe
ervaart hij die kerk zelf? “Ik vindt het taalgebruik van de
Statenvertaling en de prediking in wat rechtsere kerken
‘fascinerend’. “Het is mooi maar lang niet meer voor iedereen te
volgen. De ontzettend serieuze houding waarmee met alles wordt
omgegaan is ook bijzonder, de aandacht en heiligheid. Het
fascineert en beangstigt. Ik heb zelf een meer blijmoedige kijk op
de Bijbel en ga niet naar een erg strenge kerk. Aan de andere
kant: de donkere, zwarte kant moet niet worden ontkend.”

De expositie toont van Jan-Pieter een installatie van twee objecten
en twee beelden. “Het zijn dingen die ik heb gevonden en bewerkt.
Beeldhouwwerken van materialen die ik mooi vond. Er zit geen
boodschap achter. Ik hoop dat mensen verder kijken dan de
clichématige esthetiek. Dat ze gaan nadenken over wat ze ervaren
als schoonheid. Alledaagse dingen zijn soms ook mooi.”

Van huis uit kreeg Pieter de aandacht voor kunst niet mee. Maar
op zijn keuze voor de Kunstacademie kreeg hij van zijn ouders
geen kritiek die op geloofsovertuiging gebaseerd was. “Mijn vader
vroeg alleen: ‘Kun je daar je geld mee verdienen?’ Toen hij een
ervaren kunstenaar uit reformatorische hoek had gesproken, waren
zijn bezwaren verdwenen.”

Jan-Pieter neemt zijn ouders al sinds zijn middelbare schooltijd
mee naar musea. “Zelf waren zij niet bovengemiddeld
geïnteresseerd in kunst. Door mijn opleiding en interesses is dat
gegroeid. Soms begrijpen ze mijn werk niet, maar het is een slecht
teken als ouders je kunst helemaal begrijpen. Dan is het niet
progressief genoeg. Toen ik naar de academie ging vroegen ze
zich wel af: in wat voor sfeer kom je terecht? Maar die is eerder
ambitieus dan losbandig.”

door Anne Marie Hoekstra
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‘Lesgeven doe je met je hart’
Goede tijden, slechte Tijden? Nee, Carl Langschmidt wil het
dagelijks leven op het Krimpenerwaard College niet vergelijken
met wat er in de bekende soap...

http://www.hetkontakt.nl/accent/24610/-lsquolesgeven-doe-je-met-je-hart-rsquo.html

