
INTERVIEW KUNSTENARES BARBARA BROEKMAN

Deweek van de seksualisering

Seks is geen lolletje?
‘In mijn tekst op het kunstwerk
neem ik een zeer uitgesproken
standpunt in. Seks is in de beeldcul-
tuur volledig door pornografie in
beslag genomen. Van H&M-folders,
make-upreclames, tot aan posters in
bushokjes: alles is gebaseerd op
beelden uit de pornoindustrie.’

Vrouwen met hun mond open?
‘Ze zijn overal. Alsof ze zeggen, ik kan
je zo pijpen. Het geeft een verontrus-
tend en scheef beeld van seksualiteit.
Seks is leuk, seks vind ik prima, maar
het is gek dat zoveel jaar na de seksu-
ele revolutie, mannen op zo’n agres-
sieve manier hun seksuele fantasie
aan vrouwen kunnen opdringen.’

De man heeft het gedaan?
‘Erger: de vrouwen schikken zich. Ze
willen voldoen aan dat beeld, ze wil-
len behagen. Door de verheerlijking
van porno is alles uit de taboesfeer
gehaald, tot gewelddadige en agres-
sieve seks aan toe. En vrouwen lijken
alleen maar docieler te worden.’

Wat stelt uw kunstwerk voor?
‘Het zijn 45 foto’s van vrouwenge-

zichten, opgeblazen tot 1 bij 1 meter,
in drie rijen van 15 boven elkaar. Het
totale werk is met een computerge-
stuurd weefprogramma in textiel
uitgevoerd. Er is sterk ingezoomd op
de gezichten. Allemaal hebben ze
hun mond open.’

Met daarover heen een best
wel moralistische tekst?
‘Ja.’

Ik lees: ‘De seksuele begeerte
is volledig ontketend’, ‘de
nieuwe onderdrukking’ en ‘de
ontwrichtende
maatschappelijke gevolgen van
porno zijn enorm’.
‘Die tekst is onderdeel van een werk
van kunst. In beeld wordt nadrukke-
lijk een statement gemaakt, de
woorden blijven daar niet bij achter.
Ik ben me ervan bewust dat dit on-
genuanceerd kan overkomen. Maar
ik sta er volledig achter.’

Straks lezen 17 duizend
mbo’ers vol hormonen dat
seks een enorme vergissing is?
‘Het idee voor de locatie komt van
Museum de Fundatie. Ze willen

kunst brengen naar plaatsen waar
kunst niet snel doordringt. Dat sluit
naadloos aan bij mijn opvattingen
over kunst. En nee, ik ben niet bang
dat mijn werk agressief wordt beje-
gend.’

Quote: ‘Mannen willen er niet
aan dat seks een overschat
fenomeen is, waar ze zelf
uiteindelijk ook onder lijden.’
‘Ik vind het goed dat jonge mensen,
die niet naar een museum gaan, aan
het denken worden gezet. Het is
echt onthutsend, overal die domme
geile blikken. Ik bedoel, ik sta er zelf
ook tussen.’

‘Welk plaatje bent u?
‘Vijfde van links, bovenste rij. Ik was
wel 35 jaar jonger.’

Uw mond staat open.
‘Dat kon ik heel goed. Ik ben niets
anders dan andere vrouwen.’

Waarom staat uw dochter er
ook op?
‘Ik zat naast haar op de bank naar
MTV te kijken toen ze 9 was. Ik zie
zo’n rapper met twintig schudden-

de billen om zich heen, ik dacht, wat
moet een meisje denken als ze op-
groeit met die beelden.’

En?
‘Het is helemaal goed gekomen. Ze
doet nu eindexamen aan de Filmaca-
demie en heeft een korte film bij dit
werk gemaakt.’

In de film zegt ze: ‘Jouw
generatie wilde seksuele
vrijheid, hier heb je hem.’
‘Ja, het is waar. Die seksuele revolu-
tie is ontaard. Het huidige schoon-
heidsideaal komt rechtstreeks uit de
pornografie. Daar kun je alleen aan
voldoen als je jong bent. Oudere
vrouwen vallen automatisch af. Bij
de man wordt aantrekkingskracht
gemeten aan succes, dat is niet leef-
tijdgebonden. Dat is oneerlijk.’

Ga dat die vrouwen vertellen.
‘Precies, daar gaat dit werk over.’

Open Monden, tot 13 juli in het
Deltion College, Zwolle. muse-
umdefundatie.nl. Film Open
Monden van Laura Hermanides
op barbarabroekman.nl.

Barbara Broekman bij haar kunstwerk Open Monden. Het werk is 15 meter breed en 3 meter hoog. Foto Harry Cock/de Volkskrant

Museumde Fundatie onthultmorgen op een
grotembo-school in Zwolle het kunstwerk
OpenMonden. Het is een aanklacht van
kunstenares Barbara Broekman (56) tegen de
opmars van pornografie in het dagelijks leven.
Door Bob Witman


