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Kritische  
blik op de  
kunstwereld

Seismic Shift toont een  
onheilspellend toekomstvisioen 
van een instortend museum 
voor hedendaagse kunst. In het 
overstroomde gebouw staan zwaar 
beschadigde iconische kunstwerken 
van onder anderen Jeff Koons en 
Damien Hirst. De foto kan als een 
kritische reflectie op de huidige staat 
van de kunstwereld worden opgevat, 
waarin kunst zowel een pronkstuk 
als het object van speculatie is voor 
een select gezelschap superrijke 
verzamelaars. 

Overstromingen zijn een terugkomend motief waarmee 
David LaChapelle (1963) thema’s als vergankelijkheid 
en het hedendaagse consumentisme aansnijdt. Het  
interessante aan de ontwikkeling van de Amerikaanse 
fotograaf is dat hij zijn bekendheid verwierf in de 
mode- en muziekindustrie. Hij maakte naam met zijn 
eigenzinnige, kleurrijke en soms controversiële portret-
ten van talloze beroemdheden en geldt als een van de 
beroemdste videoclip-regisseurs ter wereld. In 2006 
begon hij zich te richten op autonoom werk, waarin hij 
de kapitalistische levensstijl onder de loep neemt en 
zoekt naar een spirituelere zingeving van het leven.  
Zo verbeeldde hij in 2006 een hedendaagse vertaling  
van Michelangelo’s Zondvloed in de Sixtijnse Kapel van 
het Vaticaan. LaChapelle’s zondvloed speelt zich af  
in Las Vegas, hoofdstad van de hebzucht, met op de 
achtergrond Caesars Palace en de logo’s van ingestorte  
ketens zoals Starbucks en Burger King.

MUSEUMDECOR

Het gebouw dat in Seismic Shift op instorten staat is 
The Broad Contemporary Art Museum (BCAM), deel 
van het Los Angeles County Museum of Modern Art 
(LACMA). In dit werk citeert LaChapelle het werk van 
vele hedendaagse kunstenaars die ooit kritiek leverden 
op de consumptiecultuur, maar die daar inmiddels ook 
deel van zijn gaan uitmaken door de hoge prijzen die 
voor hun werk worden betaald. Dat LaChapelle zelf 
evenmin ontkomt aan de kapitalistische structuren  
die de kunstwereld vormgeven, blijkt uit het feit dat 
ook zijn eigen werk in het instortende museum hangt.

Samen met een team van setbouwers maakte 
LaChapelle een fysieke reconstructie van het gerepre-
senteerde museumdecor en de kunstwerken. Veel van 
de werken waar LaChapelle aan refereert behoren tot  
de collectie van de filantropen Eli en Edythe Broad, 
ondergebracht in het LACMA totdat de Broads in 2015 
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Van links naar rechts zijn de 
volgende objecten te zien: Nurse of 
Greenmeadow van Richard Prince 
(2002); een met teer besmeerde 
mammoet uit de naast het LACMA 
gelegen La Brea-teerputten; een 
rode Balloon Dog (1995) van  
Jeff Koons; Free and at Leisure-10 
(2004) van Yue Minjun; Tongari-kun 
(Mr. Pointy) (2003-2004) van 
Takashi Murakami; 99 Cent (1999) 
van Andreas Gursky; een zaal 
behangen met het zogenaamde 
Multicolore Louis Vuitton patroon, 

ontstaan na de samenwerking 
tussen Takashi Murakami met  
Marc Jacobs (2003); After the 
Deluge: Museum (What Was Once 
Priceless Is So Again) (2007) van 
David LaChapelle; de lantaarns 
die behoren tot de installatie 
Urban Light van Chris Burden 
(1946-2015); Untitled (Shafted) 
(2008) van Barbara Kruger; 
meerdere werken van Jeff Koons 
waaronder zijn iconische basket-
ballen Three Ball 50/50 Tank  
(Two Spalding Dr J Silver Series, 

Wilson Supershot) (1985); 
meerdere werken van Damien Hirst 
waaronder de ‘spot paintings’, een 
‘spin painting’ en de monumentale 
haai The Physical Impossibility  
of Death in the Mind of Someone 
Living (1991). Daarnaast drijven op 
de voorgrond Louis Vuitton tassen 
en een roze ‘camouflage painting’ 
van Andy Warhol. In het water  
is een portret van Liam Gallagher 
door Elizabeth Peyton te herkennen.
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NIEUWE AANWINST

Seismic Shift
David LaChapelle 
2017. Chromogene afdruk,  
182,9 x 451,7 cm
Bijdrage: € 37.500, waarvan € 27.500  
van het Titus Fonds en € 10.000 van  
het Mr. Rickert J-F. Blokhuis Fund
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Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds  

en haar Mr. Rickert J-F. Blokhuis Fund) en  

de BankGiro Loterij 
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een eigen museum openden in downtown Los Angeles. 
De felrode ijzeren balken zijn een duidelijk kenmerk 
van het gebouw dat ontworpen is door Renzo Piano. 
Na het Centre Pompidou (1977) en de Fondation 
Beyeler (1997) werd Piano een van de meest gevraagde 
museumarchitecten ter wereld. Ook het Groninger 
Museum (1994) is met zijn opvallende gebouwencom-
plex van Alessandro Mendini, Michele de Lucchi, 
Philippe Starck en Coop Himmelb(l)au te plaatsen in 
de traditie van iconische architectuur die de norm is 
geworden in het huidige museumlandschap. Naast het 
dreigende gegeven dat er in Groningen daadwerkelijk 
een kans is op een aardbeving ten gevolge van menselijk 
handelen, zijn er meerdere  interessante dwarsverbanden 
te trekken tussen de kunstwerken in Seismic Shift en de 
collectie van het Groninger Museum. 

RECLAME-AFFICHES

Het grensgebied tussen kunst, architectuur, mode en 
reclame ontwikkelde zich onder het directoraat van 
Frans Haks tot een belangrijke focus van de collectie 
van het Groninger Museum. In 1995 kocht hij een vier-
tal door LaChapelle gefotografeerde reclame-affiches 
van Diesel aan, waarvan één het befaamde affiche met 
twee kussende matrozen is. Het museum heeft ook 
werk in de collectie van Andy Warhol, die LaChapelle 
als jonge fotograaf in 1984 uitnodigde om voor zijn 
tijdschrift Interview te werken en daarmee zijn carrière 
lanceerde.

Centraal in Seismic Shift zijn rode, zwarte en witte 
teksten in de stijl van Barbara Kruger te herkennen. 
Het woord PICTURE is deel van het citaat ‘If you want a 
picture of the future, imagine a boot stamping on a human 

face — forever’ uit de dystopische roman 1984 van 
George Orwell. Kruger staat bekend om het gebruik 
van krachtige leuzen, vaak gecombineerd met 
zwart-witfoto’s, waarmee zij op kritische wijze de 
draak steekt met de consumptiecultuur en machts-
structuren in de maatschappij, zoals te zien op de be-
drukte boekentas met de leus Business as usual uit de 
collectie van het Groninger Museum. Daarnaast heeft 
het Groninger Museum ook deelgenomen aan de ver-
zamelwoede rondom het werk van Jeff Koons, toen in 
1994 Christ and the Lamb werd aangekocht met steun 
van de Vereniging Rembrandt. Daarmee haalt het 
Groninger Museum met de aanwinst van Seismic Shift 
niet alleen een werk in huis dat een kritische blik 
werpt op de kunstwereld en de dwarsverbanden tus-
sen kunst en commercie, maar ook aanleiding vormt 
om de eigen verzameling en verzamelingsmotieven te 
bevragen.  

Anna-Rosja Haveman

Kunsthistoricus

          Seismic Shift  
kan vanwege de aard 
van het materiaal niet  
permanent worden 
 getoond, maar is dit 
jaar te zien tot en met 
30 augustus in de ten-
toonstelling Wat zullen 
de buren zeggen? in het 
Groninger Museum.
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