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Frieke Janssens, ‘Smoking
kids’
Als rook in de ogen

Zouden tal van Humphrey Bogarts filmscènes ook in het geheugen

gegrift  staan  zonder  de  sigarettenrook  wiens  mystieke  toets  de

beelden tot op vandaag een iconische uitstraling geeft? En hoeveel

mannen  zijn  niet  verliefd  geworden  op  Marilyn  Monroe  terwijl  ze

wulps aan een sigaret leurde? Hoewel iedereen donders goed weet

hoeveel  kwaad  haar  teer  en  andere  schadelijke  stoffen  in  het

lichaam aanrichten, blijft  de  sigaret  iets bijzonders. Precies omdat

de roker of rookster tegen het gezonde verstand ingaat en zich aan

de moeder  aller  verslavingen  overgeeft,  krijgt  zijn  of  haar  gedrag
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Bries stelt voor: Dieter VDO en 42 jonge schrijvers tonen hun
Strips doen boekenverkoop stijgen

iets stoer, alsof er uit die akte een laksheid spreekt die de persoon
in  kwestie  op  een  bepaalde  manier  aantrekkelijker,  pikanter,
uitdagender maakt.

Niet zomaar neemt het roken vaak zijn aanvang in de puberteit: het
is de episode bij uitstek waarin het besef van de maakbaarheid van
de  erogene  aantrekkingskracht  tussen  de  seksen  in  eens  mens
ontwaakt.  Het  maatschappelijke  taboe  rondom  rokende
minderjarigen  maakt  het  fenomeen  voor  dit  publiek  alleen  maar
fascinerender: omdat het niet mag, moet het wel heel bijzonder zijn.
Terwijl  in  onze  samenleving  pas  openlijk  kan  gerookt  worden
wanneer  de  tiener  een  zekere  graad  van  volwassenheid  heeft
bereikt,  is  de  sigaret  elders  ook  door  kinderen  gemakkelijk  te
verkrijgen.  Fotografe  Frieke  Janssens  zag  een  tweetal  jaar  terug
een  video  op  YouTube  van  een  Indonesisch  kind  van  ongeveer
twee jaar dat de ene na de andere sigaret opstak. Het choqueerde
haar, en deed haar beseffen dat het debat rond roken nog lang niet
ten einde gevoerd is.

Misschien  heeft  alle  grote  kunst  gemeen  dat  er  een  graad  van
provocatie uit spreekt: op zijn minst bevatten de werken elementen
die  de  werkelijkheid  waarin  de  toeschouwer  of  luisteraar  leeft,
uitdagen of een hak zetten. Een soortgelijk effect streefde Janssens
na  met  haar  vijftien  portretten  tellende  reeks  ‘Smoking  kids’.
Kinderen van nog geen  tien  jaar, gekleed  in  jaren  ’60 stijl,  laat  ze
met  sigaar  of  sigaret  poseren,  waarbij  die  kinderen  houdingen
aannemen  die  veel  te  volwassen  zijn  voor  hun  leeftijd.  Van
tegendraads  genoegen  vertrokken  gezichten,  de  vermoorde
onschuld  van een meid dat  een  sigaret  zonder  filter  uit  een pakje
haalt, de pretentie van een eenlinge die er zonet eentje zelf gerold
heeft: Janssens heeft de kinderen  fantastisch geregisseerd om  tot
beelden  te komen die  langs alle  kanten wringen. Ze kloppen niet,
mogen niet, passen niet: voorbij sociale conventies schudden deze
afbeeldingen de  individuele  toeschouwer door elkaar,  schreeuwen
een abstracte verschrikking in het aangezicht.

De indrukwekkende potentie van deze beelden ontlenen ze aan hun
geësthetiseerde  perfectie. Geen  rookpluimpje  hangt  waar  dat  niet
hoort,  geen  geste  is  er  teveel  aan,  geen  enkele  beweging  komt
halfslachtig over. De heftige reacties die deze kunstwerken teweeg
brachten  toen  ze  via  internet,  dikwijls  uit  hun  context  gerukt,  de
wereld rondgingen, zijn logisch: omdat Janssens zo kernachtig wat
we allemaal herkennen als zijnde typerend voor de sigaretcultuur in
kinderschoenen schuift, zijn haar foto’s brutaal, onbarmhartig, zelfs
quasi  zedeloos.  Die  karakteristieken  pleiten  echter  alleen  in  het
voordeel  van  Janssens’  compromisloze  kunst.  Uitgegeven  in  een
fijn  formaat,  dat  toelaat  om  beelden  uit  te  scheuren  om  ze  uit  te
hangen  of  door  te  geven,  maant  de  fotografe  aan  om  te  blijven
spreken over de sigaret en wat ze doet. En voor de moraalridders:
wees gerust, het maken van deze reeks stelde geen kinderen bloot
aan de schadelijke effecten van tabak.

JanJakob Delanoye 
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