ANIMAMIX
de kunststroming van de toekomst

Ruim 130 kunstwerken in wervelende
vormen en kleuren moeten bewijzen dat
‘animamix’ – een samentrekking van
animation en comics – dé nieuwe
kunststroming vormt.
door Nanda Janssen
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Het Wereldmuseum in Rotterdam maakt
ruim baan voor animamix. De tentoonstelling ‘Future Pass’ is direct ingevlogen van
de Biënnale in Venetie. Op een handjevol
werken na, is de opzet ongewijzigd. Het
leeuwendeel van de kunstenaars komt uit
Azië, met name uit Japan, India en China,
dat als hofleverancier fungeert van de expositie. Werk van gevestigde namen als Xu
Bing, Fang Lijun, Zhang Xiaogang, Takashi
Murakami, Yoshitomo Nara en Yayoi
Kusama is samengebracht met dat van
twintigers en dertigers.
Een eerste indruk van animamix zoals die
op de tentoonstelling wordt geserveerd:
een metersgrote mier in glanzende oliekleuren, drie reusachtige eierschalen waar
snelle bolides uit tevoorschijn komen, zoete
schilderijen in lolliekleuren die een dromerig meisjesuniversum tonen, een gestileerd
beeldje van een meisje met kipkenmerken,
twee bronzen bodhisattva’s in stripfiguuruitvoering, schilderijen waarop Holly Hobbieachtige figuurtjes zijn afgebeeld, een hightech-vloersculptuur van zilver-roze bollen
die oplichten, een knalrood vissend konijn
uitgevoerd in glasvezel en een Caravaggesk portret van een kat in mensenkleding en dito pose. Deze kunst
put uit de hedendaagse populaire
cultuur van computeranimaties,
games, tekenfilms, anime (Japanse

animatie), manga (Japanse comics) en
stripverhalen. De kiem van deze stroming
ligt in Azië, maar inmiddels duikt het fenomeen ook in andere delen van de wereld
op. Ook Nederland is vertrouwd met animamix bronmateriaal zoals Hello Kitty,
Pokémon, Bakugan, Tamagotchi en al die
Japanse tekenfilms op de televisie. De
populariteit bestrijkt diverse generaties.
Kinderen gooien hun Bakugans op de
grond zodat de bal openklapt in een figuur
en volwassen vrouwen gaan slapen in hun
Hello Kitty-nachtkledij.
De eerste animamix-achtige kunst ontstond
al in de jaren zestig van de vorige eeuw,
maar het duurde een paar decennia voor ze
tot wasdom kwam. Tentoonstellingsmaker
en criticus Victoria Lu heeft zich opgeworpen als woordvoerder van animamix. Tijdens de voorbereidingen voor de tentoonstelling ‘Fiction.Love’ (MoCA Taipei, 2004)
bespeurde ze deze nieuwe tendens. Toen Lu
in 2006 ‘Fiction@Love’ voor MoCA Shanghai ontwikkelde, wierp ze de term ‘animamix’ op voor deze nieuwe kunststroming.
Een reeks tentoonstellingen over het fenomeen volgde. Lu is bijvoorbeeld de initiator
en artistiek directeur van de Animamix Biënnale die sinds 2007 op wisselende locaties in
Taiwan en China gehouden wordt. Er worden regelmatig nieuwe stromingen gelanceerd, de één serieuzer dan de ander, toch

No2good (Chen Po-Liang),
‘Fishing Bunny’, 2011, glasvezel, 300 x 100 x 185 cm
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De cartoon- en cyberspacefiguren
is het iedere keer weer spannend of het een
stroming van het ‘isme’-kaliber zal zijn, met
andere woorden een stroming die het verschil maakt.
Aan Victoria Lu zal het niet liggen: zij meent
dat wat abstracte kunst voor de twintigste

eeuw betekende, animamix voor de eenentwintigste eeuw is. Een prikkelend en boud
statement. Lu dicht animamix vier karakteristieken toe: de jongerencultuur en de
jeugd staan hoog in het vaandel, de beelden en objecten hebben een sterk verhalend karakter en in animamix wordt op vernieuwende wijze gebruikgemaakt van computergestuurd licht. Ten slotte wordt bij de
productie van het kunstwerk (materiaal,
techniek, financiering) samengewerkt met
verschillende sectoren, ofwel, de kunstenaar werkt niet langer in zijn eentje in het
atelier.

schattig

Thukral & Tagra, ‘Lifecycle 2’, 2011,
olieverf op doek, 213 x 290 cm
Yang Na, ‘Viki Lulu’, 2011, olieverf op
doek, 160 x 150 cm
Kaikai Kiki (Chiho Aoshima), ‘Little
Carefree, The Chicken Girl’,2008,
FRP, lak, 33 x 20 x 53 cm
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In de sculpturen, schilderijen, foto’s en films
wordt een overwegend onschuldige, vro
lijke en met name schattige wereld neergezet waarin baby’s en adolescenten met uitzonderlijk grote ogen de hoofdrol spelen.
Af en toe krijgt de jeugdige onschuld een
donkere en dreigende ondertoon. Naast de
jonge helden zijn ook dieren – konijnen,
katten, panda’s – bijzonder geliefd. Animamix heeft een hang naar futurisme, getuige
de robots en space-achtige figuurtjes. De
snoezigheidsfactor van de kunstwerken is
terug te voeren op kawaii, een lastig te
omschrijven Japans begrip dat grofweg
‘schattigheid’ betekent. In Azië en met
name Japan is kawaii bijzonder populair,
zowel bij kinderen als volwassenen. Kawaii
is van toepassing op het uiterlijk, kleding,
handschrift, stemgebruik, gedrag, eten,
entertainment, speelgoed, anime, manga
en dus ook op kunst. Het is doorgedrongen
tot alle geledingen van de maatschappij.
De kunstwerken zijn uitgevoerd in industriële technieken, waarbij ultragladde en
glanzende materialen als roestvrijstaal, glasvezel, plastics, acrylaten en polyester favoriet zijn. Ook de schilderijen zijn glad en
glanzend: toetsen of verfstreken ontbreken,
evenals diepte, perspectief of schaduwwerking. De Japanse kunstenaar Takashi Murakami (1962) noemt deze stijl ‘superflat’.
Superplat als een ode aan de tweedimensionale stijl van sommige cartoons en misschien ook aan de flatscreen televisies en
computermonitoren. Veel kunstenaars
maken gebruik van de computer om hun
schilderij, foto, film of sculptuur te ontwerpen. In andere werken voert huisvlijt de
boventoon: bricolage-achtige sculpturen,
samengesteld uit verschillende onderdelen
of voorwerpen hebben juist een houtje-

touwtjekwaliteit.
Animamix is verwant aan pop art. Zoals de
pop art-kunstenaars in de jaren zestig en
zeventig hun inspiratie vonden in strips,
billboards, massaproducten, tv en kranten,
loodsen animamix-kunstenaars strip- en
gamefiguren de kunst binnen. Net als in de
pop art verlangen de animamix-kunstenaars ernaar het alledaagse leven in de
kunst te brengen en vice versa. Vanuit de
dominante kunstopvattingen is het eenvoudig deze kunst af te serveren als leeg en
inhoudsloos of om gamefiguurtjes als kunstonwaardig te bestempelen. Welke maatschappijkritiek zit verpakt in een pandabeer
in hiphopkleding? Cynisme, dat aanvankelijk ook de soepblikken van Andy Warhol
en de figuurtjes van Keith Haring ten deel
viel, totdat werd ingezien dat deze kunstwerken de consumptiemaatschappij een
spiegel voorhielden, de grenzen tussen
high en low slechtten en daarmee de kunstopvattingen oprekten. Animamix zwelt aan
op een moment dat de Aziatische economie op volle toeren draait. De Chinese
post-Mao generatie kenmerkt zich door
carrièredrang, individualisme en consumptie. De kunst reflecteert dat. Anders dan
pop art heeft animamix een verhalend
karakter. Geïnspireerd door de animatiefilms waarin de jonge held(in) het kwaad
verslaat en de toekomst veilig stelt, vertellen de kunstwerken een verhaal over de
huidige wereld en wat daarvan moet worden. De cartoon- en cyberspacefiguren
symboliseren de strijd voor een leefbare
planeet. Gezien de zo specifieke kenmerken is het te makkelijk animamix af te doen
als een vertraagde kopie van pop art.

merchandise
In Azië maakt animamix deel uit van het
mainstream kunstcircuit. Kunstenaars die
in dit idioom werken zijn vertegenwoordigd in galeries, op beurzen en tentoonstellingen. Ook in de rest van de wereld wordt
deze esthetiek geaccepteerd. Dat bewijzen
bijvoorbeeld de bedragen die op de internationale kunstmarkt voor werken van
Takashi Murakami neergeteld worden. De
erotische sculptuur van de ejaculerende
mangafiguur My Lonesome Cowboy (1998)
bracht in 2008 bij Sotheby’s New York 15,2
miljoen dollar op en de sculptuur Light My
Fire van de Japanner Yoshitomo Nara
(1959) wisselde voor 1 miljoen dollar van
eigenaar. Deze voorlopers, die midden

symboliseren de strijd voor een leefbare planeet.
jaren negentig doorbraken, hebben bijgedragen aan de emancipatie van het genre
in de rest van de wereld. Naast de unieke,
prijzige museumstukken vertalen deze en
andere kunstenaars hun creaties in miniatuurtjes, mousemats, mokken, t-shirts en
sleutelhangers die voor een paar euro te
koop zijn. Keith Haring deed hetzelfde. Aziatische kunstenaars hebben dit fenomeen
afgekeken van commerciële figuurtjes als
Pokémon en Hello Kitty, waarvan de merchandise niet is aan te slepen en die miljoenen opbrengt. Op ‘Future Pass’ zijn kunstenaars toegevoegd uit de Verenigde Staten,

Peru, Duitsland en zelfs uit Nederland (Han
Hoogerbrugge en Janice Devali). De lokale
varianten tonen de reikwijdte van de beweging. Of animamix dé dominante kunstvorm van de eenentwintigste eeuw wordt,
moet nog blijken. Er valt zeker wel wat af te
dingen op het beperkte theoretische kader
waarmee deze stroming uitgevent wordt.
Daardoor past ‘alles’ onder het etiket en
verdwijnt het verschil tussen rijp en groen.
De tijd zal uitwijzen welke beelden van blijvende waarde zijn, zeggingskracht hebben
en de kritiek van oppervlakkigheid, kitsch
en commercie kunnen doorstaan. Een

vraag die boven de tentoonstelling hangt, is
of de deelnemende kunstenaars zichzelf
ook als ‘animamixers’ zien. Al deze kritische
kanttekeningen maken het extra de moeite
waard deze beweging te volgen.
Nanda Janssen is onafhankelijk tentoonstellingsmaker en schrijver
‘Future Pass. Een pas naar de toekomst –
vanuit Azië naar de Wereld’, 8 december t/m
11 maart; Wereldmuseum, Willemskade 22-25,
Rotterdam; di t/m zo 10-20; MK gratis;
publicatie € 25,00; www.wereldmuseum.nl
Zhang Kai, ‘Caravaggio
Cat’, 2009-10, olieverf op
doek, 100 x 100 cm (alle
werken: coll. kunstenaar)
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