
Sunshine State

Catharsis door vuur
The Jazz Singer schreef in 1927 filmgeschiedenis als allereerste ‘talkie’, waarin geluid en beeld synchroon 
lopen. Bijna honderd jaar later wordt die technologische doorbraak overschaduwd door het gebruik van 
het racistische ‘blackface’ in een verhaal over een witte zanger die met zwart geschminkt gezicht optreedt. 
Een belangrijk thema voor Steve McQueen, die in zijn werk de wisselwerking tussen camera, ras en 
beeldcultuur onder de loep neemt. In Sunshine State combineert hij de besmette klassieker met een verhaal 
dat zijn vader levenslang met zich meedroeg en pas op zijn sterfbed aan hem toevertrouwde.
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In opdracht van het International 
Film Festival Rotterdam maakte 
Oscar-winnaar Steve McQueen 
voor het eerst in lange tijd weer een 
videokunstwerk. Sunshine State is 
zijn meest persoonlijke werk tot nu 
toe en kolkt van woede.

Jaren geleden al wilde Steve McQueen 
een kunstwerk maken over The Jazz 
Singer, een omstreden film van bijna 
een eeuw geleden. Maar er kwam iets 
tussendoor: drie Oscars en een karren-
vracht andere prijzen voor zijn eigen 
film 12 Years a Slave. Sindsdien trek-
ken studio’s links en rechts aan hem 
en is zijn carrière als beeldend kunste-
naar op een lager pitje komen te staan. 
Dus toen het International Film Festi-
val Rotterdam hem vroeg een werk te 
maken voor het nieuwe programma-
onderdeel Art Directions wist hij: dit is 
het moment. De videokunstinstallatie 
Sunshine State is het resultaat dat nu 
te zien is in Het Depot van Museum 
Boijmans Van Beuningen.

Veel van McQueens kunst gaat over 
film of zelfs specifieke films. Zo speelt 
hij in Deadpan (1997) de scène uit 
Steamboat Bill Jr na waarin komiek 
Buster Keaton voor een houten huis 
staat als de gevel met een rotklap naar 
voren valt. Hij staat echter precies op 
de plek waar het open raam zit en blijft 
ongedeerd. Net als Keaton geeft Mc-
Queen geen kik.

In Western Deep (2002) en Static 
(2009) is de hoofdrol weggelegd voor 
de camera. In het eerste werk als een 
soort visuele pikhouweel die steeds 
verder afdaalt in de Zuid-Afrikaan-
se TauTona goudmijn, waar op 3,5 
kilometer diepte de hitte, onmense-
lijke luchtdruk en claustrofobie om 

voorrang strijden. Static is gefilmd 
vanuit een helikopter die rond het 
Amerikaanse Vrijheidsbeeld vliegt als 
het monument voor het eerst sinds de 
aanslagen van 9/11 weer voor bezoe-
kers toegankelijk is. De camera is hier 
geen documentatiegereedschap maar 
een controlerend oog dat doet denken 
aan de bewakingscamera’s die in het 
kader van de ‘war on terror’ de afgelo-
pen twintig jaar alles en iedereen in de 
gaten houden.

Sunshine State gaat ook over de 
werking van de camera: hoe beelden 
worden gemaakt en betekenis krijgen, 
maar dit werk is meer gelaagd. Dat 
komt deels doordat de film die hier als 
uitgangspunt dient een veel complexe-
re erfenis met zich meedraagt dan 
bijvoorbeeld een slapstickkomedie als 
Steamboat Bill Jr.

Besmet filmerfgoed
The Jazz Singer maakte geschiede-
nis als de allereerste ‘talkie’, een film 
waarin beeld en geluid synchroon 
lopen. Tussentitels, live pianobegelei-
ding en een explicateur om de beelden 

aan elkaar te praten waren hierna 
overbodig. The Jazz Singer markeert 
het begin van de publieksfilm zoals wij 
die nu kennen. Het is een symbool van 
vooruitgang.

Die typering slaat vooral op de 
vorm, niet de inhoud. The Jazz Singer 
gaat over Jakie Raboniwitz, zoon van 
een Joodse voorzanger die niet in de 
voetsporen van zijn vader wil treden. 
Hij gaat de showbizz in en viert suc-
cessen als blackface-artiest, een vaude-
ville-traditie uit de vroege 20ste eeuw 
waar de nodige racistische karikaturen 
bij kwamen kijken. Voor het publiek 
toen was The Jazz Singer echter een 
emancipatoir feel good-verhaal: een 
vertegenwoordiger van de Joodse min-
derheid maakt het in de mainstream 
entertainmentindustrie. Dat Jakie 
daarin slaagt door een nog veel erger 
gemarginaliseerde groep te imiteren 
en ridiculiseren was in het begin van 
de 20ste eeuw volstrekt geen issue. 
Maar na Black Lives Matter en Kick 
Out Zwarte Piet weten we beter.

Uit dat besmette filmerfgoed heeft 
McQueen de scène geknipt waarin 
Jakie zich in de kleedkamer schminkt 
en vervolgens het podium op gaat. De 
zwart-wit beelden worden getoond op 
twee naast elkaar geplaatste schermen, 
soms synchroon maar meestal niet, 
soms vooruit en dan weer achteruit 
afgedraaid. Eén van de schermen ver-
springt regelmatig naar negatief, waar-
door alle witte gezichten zwart worden 
en de schmink wit.

Donkere hotelkamer
Vaker nog heeft McQueen de digitale 
‘gum’ op de gezichtsverf losgelaten. 
Daardoor lost Jakies hoofd op tijdens 
het opmaken. Het effect doet denken 

aan Paul Verhoevens speelfilm Hollow 
Man (2000), waarin Kevin Bacon een 
wetenschapper speelt die door een ex-
perimenteel serum onzichtbaar wordt. 
Inhoudelijk passender is de associatie 
met de beroemde roman Invisible 
Man (1952) van Ralph Ellison, over 
een zwarte man die zijn leven lang 
maatschappelijk onzichtbaar is.

Ellisons verteller woont in een 
kelderappartement dat verlicht wordt 
door honderden peertjes. De ruimte is 
het tegendeel van de donkere hotelka-
mer waarin McQueen naakt op bed ligt 
in Illuminer (2001), een ander ouder 
werk waaraan Sunshine State doet 
denken. De televisie staat aan en toont 
nieuwsbeelden van de oorlog in Afgha-
nistan. Het geflikker van het scherm 
weerkaatst op de zwarte huid van de 
man die met zijn kunst dingen aan het 
licht wil brengen en altijd bezig is de 
beeldcultuur kritisch te ontleden, maar 
hier wordt gereduceerd tot een bijna 
onzichtbaar lichaam waar van alles op 
geprojecteerd kan worden.

Verstijfd van schrik
Die persoonlijke component is een 
vast gegeven in McQueens werk. Vaak 
doordat hij er zelf in optreedt, of refe-
reert aan zijn eigen leven. Het is zijn 
hoofd waar de camera overheen schiet 
in Just Above My Head (1996). De 
shots van een uitvaartcentrum met 
uitgestalde lijkkisten in Carib’s Leap 
(2002) zijn een bedekte verwijzing 
naar zijn grootmoeder die vlak voordat 
hij dit werk maakte was overleden. 
En in 7th Nov. (2001) vertelt zijn neef 
Marcus over de middag toen hij op de 
bank aan het rotzooien was met een 
pistool en per ongeluk zijn broertje 
John doodschoot.

In Sunshine State blijft McQueen 
nog dichter bij huis. Op de geluids-
band, het onderdeel dat The Jazz Sin-
ger zo bijzonder maakte bij de release, 
is zijn eigen stem te horen. In korte, 
licht raspende zinnen vertelt de kun-
stenaar het verhaal dat zijn vader hem 
toevertrouwde op zijn sterfbed. Zoals 
veel Caraïbische jongemannen werd 
die in de jaren ’50 verscheept naar 
Florida – de ‘sunshine state’ uit de titel 
– om daar sinaasappels te plukken. 

Na het werk werden ze opgesloten 
in een kampement, maar op een avond 
weten twee Jamaicanen McQueens 
vader over te halen om stiekem naar 
de stad te gaan. Daar worden ze in een 
bar geweigerd door een racistische 
ober, waarna een van de Jamaicanen 
een fles op ’s mans hoofd stukslaat. 
Vervolgens zet een woedende witte 
meute met honden de achtervolging 
in. Terwijl McQueens vader urenlang 
verstijfd van schrik in een greppel ligt, 
hoort hij twee knallen. Zijn metgezel-
len heeft hij daarna nooit meer gezien.

Bloedrood
Terwijl op het scherm het spel met 
zwart en wit, zichtbaar en onzichtbaar, 
heen en weer, met steeds minimale 
variaties wordt herhaald – een visuele 
variant op het scratchen van vroege 
hiphop-dj’s – gaat ook het verhaal 
op herhaling. Maar in iedere nieuwe 
ronde vallen er meer woorden en zelfs 
zinnen weg. Als een eroderende herin-
nering die steeds gebrekkiger aan het 
brein blijft kleven.

Alleen McQueens bespiegeling 
over de impact die het voorval op zijn 
vaders leven moet hebben gehad blijft 
intact. Totdat die wordt overstemd 
door onheilspellend gerommel en op 

het scherm een kokende vuurbal van 
een zon verschijnt. Als op één scherm 
wordt ingezoomd verandert het oranje 
in bloedrood. Dit is de intense verbeel-
ding van onversneden woede – van 
McQueen, van zijn vader, maar ook 
een beeld voor de destructieve haat 
van de racistische moordenaars. Je 
kunt het ook zien als een poging tot 
het schoonbranden van de geschiede-
nis. Catharsis door vuur.

“Shine on me, Sunshine State”, 
herhaalt McQueen op de geluidsband, 
gejaagd en bijna buiten adem. Als een 
mantra. Het is de climax van  
McQueens meest persoonlijke en 
aangrijpende werk tot nu toe. Want 
zijn vader mag zijn overleden en van 
zijn verhaal blijven in verloop van tijd 
alleen nog flarden over, maar de gevol-
gen ervan laten zich voelen tot op de 
dag van vandaag. Door overlevering 
worden ze in het heden gebrand.

Edo Dijksterhuis is kunstcriticus en 
schrijft voor onder meer Het Parool, 
De Filmkrant, Museumtijdschrift en 
De Lage Landen.
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Steve McQueens installatie Sunshine State is tot en met 12 februari te zien op de vijfde verdieping van Depot Boijmans, 
Museumpark 24, Rotterdam, dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.  
Meer info op boijmans.nl/iffr en iffr.com.

Steve McQueen: “I don’t feel like a film director; I’m a film maker. It happens. It’s all play.”
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