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HANS DEN HARTOG JAGER: 
REVOLUTION IN THE HEAD. OVER HET WERK VAN CHAE EUN RHEE 

[...] In haar nieuwste schilderij, A Song for he Unseen, dat bij Eenwerk Gallery in Amsterdam zijn 
première beleeft, komen opvallend veel van Chae Euns eerdere fascinaties bij elkaar en die vinden 
hun vorm in de vele beelden die in de nasleep van de Black Lives Matter-protesten – van hun 
sokkel werden getrok ken – het verbergen, vernietigen van kunstwerken als symbool voor veran-
dering. We zien het meisje uit The Birds, jong en pril, aan wie door verschillende handen wordt 
getrokken. Een omgevallen boom, symbool van de romantische, eeuwige natuurkracht die het 
tegen de omstandigheden heeft afgelegd. En een parade van ‘blinden’: voorop een geblinddoekte 
jongen, daarachter een van de blinde mannen uit Pieter Bruegel’s De parabel der blinden, daar-
achter een sneeuwman zonder ogen en papieren ‘slinger poppetjes’ die sowieso al nooit ogen 
hebben. Een van de promi nentste figuren is echter de man rechts die een enorm doek over de 
werkelijkheid drapeert – een doek op een doek, een illusie binnen een illusie. Alsof Chae Eun  
zich afvraagt: is het doek, het schilderij, er om de werkelijkheid te bedekken of juist zichtbaar te 
maken? Kun je het verleden wissen – en er iets nieuws voor in de plaats stellen? En kijk, in het 
midden van het doek loopt een stromend beekje: panta rhei, zoals Heraclitus zegt, alles stroomt: 
daarmee gaat A Song for the Unseen niet alleen over de kracht van illusie, maar ook, opnieuw, 
over het geloof in verandering.
 Revolutie misschien wel.
 Dat is precies wat me aanspreekt in het werk van Chae Eun Rhee: dat het uitdrukking geeft 
aan het diepgewortelde menselijke verlangen je niet neer te leggen bij de status quo. Dat we leven 
bij de gratie van verandering, en de daarmee gepaard gaande onzeker heid – of het nu gaat om 
het in beweging zetten van de schijnbare verstilling op een schilderij, of om grote veranderingen 
in de maatschappij. Daarom is haar werk ook niet somber of apocalyp tisch. Chae Euns schilde-
rijen gaan uiteindelijk over hoop, de troost van de schoonheid en het verlangen naar nieuwe 
vergezichten – niet voor niets bevat elk doek van haar hand een regenboog. Zo stimuleert  
Chae Eun ons in beweging te blijven, te blijven zoeken naar nieuwe werelden, nieuwe inzichten. 
Dat begint altijd in het hoofd van één toeschouwer – en dan kan de wereld volgen. [...]

TEKST FRAGMENT UIT DE PUBLICATIE ‘CHAE EUN RHEE’  (UITGAVE EENWERK)

Chae Eun Rhee (b. 1979, Seoul) woont en werkt in Seoul, Zuid Korea. 
Zij is momenteel(2020) ‘guest resident’ aan de Rijksakademie in Amsterdam. 
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