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Het zoeken naar betekenis in het alledaagse. 
 
Alledaagse situaties lijken soms universele waardes en symbolen in zich te dragen. De 
herhaling, de cyclus, het metaforische in dingen lijkt in alles verweven. Er zijn soms 
momenten dat je het alledaagse ineens angst aanjagend helder ziet. De schoonheid van  
een situatie maar ook het tijdelijke en het vergankelijke ervan. Je zou zo’n kortstondig 
moment  vast willen houden. Je zou In het wezen van dingen willen kruipen om het “te 
begrijpen”. Door het gebruik van video ontstaat de mogelijkheid een moment uit de tijd te 
herhalen waardoor je even in dat moment, en dat gevoel kan blijven hangen en het vast kan 
houden. Het doet denken aan het steeds opnieuw opzetten van het zelfde liedje omdat je het 
gevoel dat het te weeg brengt wil blijven herbeleven. In het werk van Marjan Laaper wordt 
deze fascinatie zichtbaar. De schoonheid van het alle daagse, het willen vereeuwigen, 
uitvergroten en inzoomen op een moment wat anders zou verdwijnen in de tijd. Ze lijkt het 
alledaagse te willen analyseren, en zoekt naar de  betekenis achter de dingen. Haar video’s 
zijn een poging de alledaagse werkelijkheid te willen begrijpen en zien. Het is een zoektocht 
naar overeenkomsten in alledaagse gebeurtenissen, universele wetten der natuur en het 
menselijk gedrag. 
 
Marjan Laaper heeft een voorkeur voor het filmen van dingen die over het algemeen 
gemakkelijk aan onze aandacht ontsnappen. Haar videoprojecties verwijzen vaak op 
symbolische wijze naar universele aspecten van het menselijke bestaan. In een serie nieuw 
werk toont Marjan Laaper  video’s die veelal kinderen in de hoofdrol hebben. Het zijn video 
opnames uit de alledaagse werkelijkheid die door manipulatie, herhaling, en het omkeren van 
het beeld (in negatief) hun betekenis langzaam prijs geven. Het lijkt alsof de beelden 
geïsoleerd  en geconcentreerd zijn om zo de betekenis te ontrafelen. Een deel van de video’s 
worden in negatief weergegeven. De afstand die ontstaat en de associaties die dit oproept 
zijn die van een andere wereld. Een onderwereld, een droomwereld, hiernamaals, of 
animatiewereld.  
 

 
 
“Het Vlot” is een drieluik video installatie van een lange rivier. Links in beeld vaart een vlot 
weg van een kind dat aan een touw hangt. Als de boot eenmaal bij het kind is vertrokken lijkt 
er haast geen mogelijkheid meer om terug te keren. Sommige kinderen op het vlot proberen 
uit alle macht de boot terug te brengen. Maar worden gehinderd door anderen of besluiten 
toch maar op te geven en mee te gaan spelen. Onderlinge afhankelijkheid, plezier maar ook 
frustraties zijn te zien in een chaotisch spel van kinderen. Een breed spectrum van het 
menselijk gedrag wordt zichtbaar. Handelingen die naadloos overlopen van spelen, ravotten, 
vechten, overwinnen, verliezen, opgeven, en het doorzetten van de eigen wil. Soms spelen er 



zich heldhaftige situaties af, waarin kleine kinderen zich in het water begeven om de boot de 
andere richting op te duwen. Omdat het  kind links in beeld op hulp wacht, komen de 
handelingen van de andere kinderen in een ander daglicht te staan. Het worden morele 
dilemma’s. Waar gaat men voor? Het eigen belang, de redding van het kind, of het spelen? 
Gedragen ze zich heldhaftig of leggen ze zich bij de situatie neer?  
 

 
 
Water  is veelal het symbool van het grote onbekende, vol geheimen. Tijdens de reis worden 
de hoofdrolspelers op de proef gesteld, in de vorm van uitdagingen, gevechten en 
verleidingen die ze bewust maken van hun sterken kanten en hun zwakten. Eigenschappen 
als egotisme, luiheid, lafheid, ongeïnteresseerdheid, maar ook trots, moed en heldhaftigheid  
worden uitgedaagd en veroverd. De onderlinge strijd voert tot morele conflicten en sterke 
menselijke emoties. 
 
“De Tunnel” 
Het werk de tunnel toont een verticaal geprojecteerde video die in negatief wordt 
weergegeven. Hierdoor ontstaat het beeld van een fel verlichte tunnel.  Kinderen onderaan 
de tunnel staren in het licht wachtend op wat komen gaat. Soms glijdt er een kind het beeld in 
een andere keer komen er vele kinderen tegelijk het beeld binnen vallen. Hoewel het beeld 
soms iets sereens heeft, zijn er ook momenten van chaos en paniek. Ook in deze video is 
een veelvoud van emoties en sensaties te ervaren. Aangezien een tunnel een doorgang is 
tussen twee punten, reist al snel de vraag, waar deze kinderen zich bevinden, en waar ze 
vandaan komen. Ook de manier waarop de kinderen in beeld komen doet vragen oprijzen. 
Vanwaar die chaos en vanwaar die sereniteit? 
 

                                        
  



 
Ook het beeld: ”Red Water” toont een video in negatief. Hierdoor ontstaat een verontrustend 
vlak rood water. Het beeld lijkt te zijn opgeroepen uit een verontrustende droom. Door het 
rode water zwemt een klein kind. 
 

 
 
 
 
 
Het werk: “Twee Jongens”  (zonder titel) toont twee kinderen die hangend aan een 
ronddraaiende paal “oneindig “ een gelukzalig moment ervaren. De video is een loop  
waardoor een kort moment uitgestrekt wordt tot een oneindig lang tijdsbestek.  
 
 

 
 
 
 



In het werk: ’Het meisje met de roze jurk”  is een jong meisje te zien in een draaimolen. Het 
beeld lijkt op een langzaam bewegen foto.  De draaimolen en de meeste mensen in de video 
lijken stil te staan. Het meisje echter lijkt door haar bewegende haar in beweging te zijn. Het 
lijkt alsof de tijd is bevroren en stil is gezet. Een moment in de tijd lijkt te zijn verankert. 
 
 

 
 
 
 
In de video: “At the Mall”  is een witte uitgelichte hal van een winkelcentrum te zien. Het 
beeld is vertraagd en daardoor zijn de verschillende  handelingen en bezigheden van de 
winkelende bezoekers goed te zien. Een ieder in het beeld lijkt druk bezig met zijn eigen 
ontdekkingstocht door het winkelcentrum. Naar enige tijd verschijnt een kind in beeld die  
door zijn opmerkelijke aanwezigheid de absurditeit  van de situatie benadrukt. 
 
 

 
 
 



 
In het werk: “Magnificent light” zijn twee kinderen van achteren op hun rug gefilmd. Ze 
zitten in het zand in het felle zonlicht. Doordat het beeld overbelicht lijkt ontstaat er een 
lichtvlek tussen de kinderen in. Het jongetje is gefascineerd door de lichtvlek omdat zijn arm 
opties lijkt te verdwijnen op het moment dat hij zijn arm in het licht beweegt. De video is een 
“oneindige loop”. 
 

 
 


