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E lke gamer die ooit een favoriet
spel met een slimme hack heeft
uitgekleed kan het je vertellen:
hoe mooi een driedimensionale

wereld ook is, verander je het perspec-
tief, trek je aan de naden, dan verandert
die opeens in een vervormd poppenhuis.

Met die blik benadert de Koreaanse 3D-
kunstenaar Jaehun Park (35) in zijn vi-
deo-installatie Event Horizon de ruïnes
die de mens achterlaat. In het Plein Thea-
ter in Amsterdam-Zuidoost, dat op dit
moment open is als pop-up-shop en gale-
rie, kun je plaatsnemen op vloerniveau,
of opklimmen op een badmeesterstoel.

Die laatste brengt je op ooghoogte met
het enorme scherm. Terwijl de zaal
dreunt met de imponerende soundscape,
speelt zich een driedimensionale video-
simulatie in vijf hoofdstukken voor ons
a f.

Park digitaliseerde de ravage van ver-
nietigde Syrische en Palestijnse dorpen
naar een driedimensionaal model. Tij-
dens de simulatie zoomt hij uit, trekt hij
de gebouwen uit elkaar en laat ze uiteen
spatten als ronde kogels in het luchtledi-
ge. Dan weer laat hij de puinhopen sa-
menkomen tot een eigen universum.

Commerciële superioriteit
Een flits, en we zijn elders, bij de deeltjes-
versneller van het CERN die vervaarlijk
zoemt in het donker. In Fukushima, waar
de tonnen met vervuild water eindeloos
tot aan de horizon strekken. Na elk uit-
stapje keren we terug bij de atoomdeel-
tjes van de ruïnes. Het gaat over kapitalis-
me, zegt Park zelf: kijk naar de wijze
waarop we met onze zucht naar commer-
ciële superioriteit ons milieu vervuilen.
In de zaal blijft vooral een zintuiglijk, wis-
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pelturig gevoel van vernietiging en her-
schepping hangen; concepten als ‘k a p it a -
l i s m e’ lijken een stap verder verwijderd.

Park verhuisde vier jaar geleden naar
Nederland, samen met zijn vrouw, die
als concept artist verbonden is aan de
grote gamestudio Guerrilla in Amster-
dam. Hij raakte aan de kunstacademie
geïnspireerd door Syriërs die slechts via
games met familieleden in contact kon-
den blijven. Al schietend en kletsend
creëerden ze een ruimte die de virtuele
wereld en de sociale realiteit bij elkaar
b r a c ht .

Onder de motorkap van Event Horizon
vind je deze samenkomst telkens op-
nieuw. De opening toont vijf rotsblokken,
gedigitaliseerd en online gezet door een
geologisch onderzoeksinstituut. Ze wen-
telen zich rond in een minimalistische
3D-wereld die game-ontwerpers uit de ja-
ren tachtig met moeite in elkaar staken.
Bronmateriaal leent Park elders van You-
Tube. Nieuwsbeelden van Fukushima en
Syrië worden met fotogrammetrie be-
werkt, een techniek waarmee je echte
voorwerpen kan omzetten naar een drie-

dimensionale vorm. Park brengt ze daar
samen met de derde pilaar van zijn werk:
het ritueel, hier die van de kapitalistische
fe e s t m e nt a l ite it .

In de laatste minuten van Event Hori-
zon waait de confetti over het scherm.
Het neemt snel in aantal toe, totdat deze
stortvloed aan joligheid ontsnapt en over
het vernietigde landschap heen dwarrelt.
Ja, het nieuws uit Syrië is kwalijk, maar
liever wil YouTube dat je daarna door-
klikt: naar iets fijns, iets leuks.

Al deze onderdelen vormen een chao-
tisch geheel van emotionele impressies,
behendig en indringend samengebracht
via een soundscape van componist Ivo
Bol. Zo bovenop de hoge stoel, dicht op
het beeld dreunt alles flink door.

Totdat je afstapt, beneden gaat zitten
en zelf die hackende gamer wordt: opkij-
kend naar een virtuele wereld die niet ge-
maakt is voor jouw perspectief. Een pop-
penhuis, vol boodschappen die al zo vaak
wanhopig zijn uitgeschreeuwd. Aan nihi-
lisme over onze kapitalistische toekomst
is onder millennials nu eenmaal geen ge-
b re k .

De videoinstallatie ‘E ve nt
Ho r i z o n’ wil reflecteren op de
rol van het kapitalisme in de
vernietiging van onze wereld.
In de chaos blijft vooral
donkere emotie over.
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