
BLACK NOISE [A Trinity Trilogy] is de titel van een onderzoek dat 
bestaat uit drie delen waarin ik de natuur gebruik als metafoor om 
vorm te geven aan het idee, de implicaties en mijn vertaling van de 
[collectieve] herinnering aan de atoombom. De titel refereert aan de 
codenaam van de eerste kernproef vlakbij Alamogordo in de woestijn 
van New Mexico, maar ook aan het feit dat het een drieluik is waarin 
de drie [destijds] belangrijkste economische machten aan bod komen: 
de VS, Japan en de Sovjet Unie. Ik ben naar Los Alamos en omstreken 
gereisd [SPLENDID ISOLATION, A PAST 2006, 2008, 2009], Hiroshima en 
Nagasaki [MONO NO AWARE, A PRESENT 2007/2008] en Chernobyl [STALKER, 
A FUTURE 2008]. De subtitels A PAST, A PRESENT en A FUTURE gebruik 
ik omdat ik niet geloof dat er zoiets bestaat als De geschiedenis, 
of De waarheid, maar wel een mogelijke geschiedenis, of een mogelijke 
toekomst. Dit project is een zeer subjectieve poging vat te krijgen op 
het overweldigende idee van de totale vernietiging door de atoombom. 

A PAST In het eerste deel SPLENDID ISOLATION, A PAST onderzoek 
ik wat het sublieme van de natuur met het sublieme van de 
atoombom te maken heeft. De paddenstoel die ontstaat na het 
tot ontploffing brengen van een atoomwapen is een van de 
meest indrukwekkende dingen die ik ken. En tegelijkertijd 
het meest verschrikkelijke. Voor dit deel heb ik in Arizona 
en New Mexico gefotografeerd, en meer specifiek rond Los 
Alamos, de plaats waar de eerste atoombom is ontworpen en 
getest [The Manhattan Project]. Onder leiding van Robert 
Oppenheimer heeft een groep jonge wetenschappers [de 
gemiddelde leeftijd was 25 jaar!] in totale afzondering 
aan de ontwikkeling van een nucleair vernietigingswapen 
gewerkt. Deze materie intrigeert mij: de combinatie van 
geschiedenis, wetenschap en politiek, het menselijk vernuft 
en individueel geweten. Een nucleaire dreiging is sindsdien 
altijd sluimerend aanwezig geweest, maar is nu weer 
manifest met onder andere de situatie in het midden Oosten, 
Iran en Noord-Korea. Dit maakt het voor mij een urgent 
en actueel onderwerp. Huiveringwekkend is het te merken 
dat er in de verschillende musea die in Amerika aan dit 
onderwerp zijn gewijd nauwelijks een negatieve connotatie 
aan kernenergie en specifieker aan de ontwikkeling van een 
atoombom kleeft. In het collectief Amerikaanse bewustzijn 
lijkt weinig plaats voor andere geluiden dan dat het 
gebruik van radioactieve isotopen in de medische wetenschap 
mensenlevens redt en dat de bom de Tweede Wereldoorlog 
heeft beëindigd en dus levens heeft gespaard. 

Na terugkomst van mijn reis stuitte ik op de tekst ‘Het sublieme 
verlangen’ van filosoof Jos de Mul. Hierin vond ik een mogelijke 
verklaring voor het feit dat ik voornamelijk landschappen had 
gefotografeerd. Ik bezocht dit gebied namelijk om te zoeken naar 
visuele aanknopingspunten, refererend aan de beelden die bekend zijn 
van foto’s en filmpjes en vooral het landschap leek daar nog steeds de 
sporen van te dragen: ik vond een ‘verschroeide’ aarde, woestenijen, 
dode bomen. Een aangevreten, verstoorde, maar sublieme natuur. De 
natuur in Amerika lijkt alle rede te boven te gaan, ze is fantastisch 
en verschrikkelijk tegelijkertijd en roept een enorme argwaan in 
mij op, grenzend aan angst. Deze combinatie, wat in de filosofie 
een ‘negatieve lust’ genoemd wordt, vormt voor mij de inhoudelijke 
verbinding tussen de bom en dit landschap. 

A PRESENT Voor deel twee van het project: MONO NO AWARE, A PRESENT 
ben ik naar Hiroshima en Nagasaki geweest. De directe 
aanleiding was een ritueel dat de bewoners van Hiroshima 
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uitvoeren op de verjaardag van de aanval met de atoombom. Elk jaar 
op 6 augustus laat men duizenden kleine kubusvormige 
lampionnen de rivier afdrijven. Dit schouwspel doet 
denken aan een drijvende stad bestaande uit brandende 
flatgebouwtjes, de lichtjes staan voor de zielen van de 
slachtoffers van de atoombom. Op kleine schaal een groots 
beeld. Wat ik echter ook tegenkwam was een andere, zeer 
gecompliceerde emotie, zeker rond de herdenkingdagen. De 
‘branding’ van het woord peace was onthutsend, gezien de 
militaire en politieke geschiedenis van Japan als agressor. 
Deze geschiedenis, zeker tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
is lastig maar fascinerend. De bevolking als slachtoffer 
enerzijds, het collaboreren van de Japanners met Nazi 
Duitsland, de slachting in Nanking, Jappenkampen en 
troostmeisjes, kortom, Japan als dader anderzijds. Dit 
deel van het project gaat over verlies en slachtofferschap, 
agressie en politieke verantwoordelijkheid, geheugen en 
herinnering en was het meest lastige om te verbeelden. Dat 
is ook de reden dat ik dit deel Mono No Aware heb genoemd. 
Het is een onvertaalbaar Japans begrip dat zoiets betekent 
als de schoonheid van de vergankelijkheid, een grote 
weemoed over de dingen die voorbijgaan.

A FUTURE Het derde deel STALKER, A FUTURE heb ik gefotografeerd 
in en rond Chernobyl en Pripyat, een door de Russen als 
modelstad gebouwde en nu door de explosie in kernreactor 
nummer 4 totaal verlaten spookstad. Doordat de bevolking 
geëvacueerd is en de natuur niet meer gereguleerd wordt 
zijn de huizen en gebouwen overwoekerd en lijkt een heel 
nieuw ecologisch evenwicht te zijn ontstaan met een grote 
diversiteit aan flora en fauna; de architectuur, het door 
de mens gemaakte en vervolgens vernietigde, wordt door 
de natuur heroverd. Het is een wonderlijke ervaring in 
dit postapocalyptische landschap rond te lopen, je lijkt 
een blik in een mogelijke toekomst te kunnen werpen. 
Radioactieve straling is niet iets dat je ziet of voelt, 
maar je waarneming wordt gekleurd door de wetenschap dat 
alles zwaar besmet is. Eigenlijk gaat al mijn werk over 
juist dit gegeven: de geschiedenis van een plek kleurt 
je perceptie. Met het werk dat ik maak probeer ik een 
vertaling te maken van hetgeen ik weet van een gebied of 
gebeurtenis en dat wat ik ter plekke tegenkom. Analoog 
aan de film Stalker [Andrej Tarkovsky, 1979], waarin een 
‘Zoeker’ als gids fungeert voor een kunstenaar en een 
wetenschapper die door een verboden, besmet gebied reizen 
op zoek naar de vervulling van hun diepste wens, bestaat 
dit deel uit de projectie van 135 zwart-witbeelden van de 
reis naar en om Chernobyl. De stad zelf wordt sporadisch 
als doorkijkje in kleur getoond, de kleuraberraties van 
mijn oude scanner heb ik er bewust in gelaten. 

Omdat zoiets groots als de natuur mijns inziens moeilijk te verbeelden 
valt in een foto werk ik juist met een kleinbeeldcamera en met zeer 
sterke telelenzen. Door een zeer kleine uitsnede probeer ik eigenlijk 
te laten zien wat er allemaal niet op de foto staat. Ik citeer 
Jos de Mul: ‘De romantische kunst representeert datgene wat niet-
representeerbaar is door het niet-representeerbaar-zijn ervan weer te 
geven. Elke weergave van het Absolute schiet noodzakelijk tekort.’ 

Sanne Peper
september 2010
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[1–6: zie muurteksten]

[1] THE SUBLIME NATURE OF NATURE
Het begrip van het sublieme was al door Kant tot een centrale 
categorie in zijn schoonheidsleer gemaakt, hoewel Kant dit begrip 
reserveerde voor de natuurervaring. Een sublieme ervaring wordt 
volgens Kant gekenmerkt door een ‘negatieve lust’ dat wil zeggen een 
onlustgevoel dat verbonden is met een gevoel van lust. Kant noemt 
als voorbeelden de ervaring van een machtige oceaan of berg, of een 
machtige storm of vulkaanuitbarsting. Deze ervaringen brengen een idee 
van absoluutheid en overmacht met zich mee die ons onze nietigheid 
doet ervaren, maar die niet zintuiglijk of verstandelijk kan worden 
voorgesteld. Dat veroorzaakt het onlustgevoel. Tegelijkertijd hebben 
we – zij het op negatieve wijze – in de sublieme ervaring deel aan 
het absolute. Dat maakt dat de sublieme ervaring anders dan de 
schoonheidservaring er een is van de hoogste spanning. [Jos de Mul, 
Het sublieme verlangen.]

[2]  AUGUST 9, 1945 
Drie dagen na de vernietiging van Hiroshima werd een tweede atoombom 
op Nagasaki gegooid.

[3]  WORMWOOD
Chernobyl of chornobyl is het Russische woord voor Alsemkruid 
[Artemisia absinthium], Wormwood in het engels. 

[…] It is often said that the meaning of the Ukrainian word 
chornobyl is ‘wormwood’, and the suggestion that the disaster 
fulfilled the biblical prophecy of the Wormwood star that augured 
Armageddon resonated deeply with the fear of nuclear apocalypse. 
But the botany was actually more complex. […] 
[Mary Micio, Wormwood Forest: a natural history of Chernobyl]

And the third angel sounded, and there fell a great star from 
heaven, burning as it were a torch, and it fell upon the third 
part of the rivers, and upon the fountains of waters.

And the name of the star is called Wormwood; and the third part 
of the waters became Wormwood; and many men died of the waters 
because they were made bitter. [Revelations 8:10–11]

[4]  AUGUST 6, 2008
In Hiroshima laat men elk jaar op 6 augustus duizenden kleine 
kubusvormige lampionnen de rivier afdrijven, de lichtjes staan voor 
de zielen van de slachtoffers van de atoombom.
In Tokyo wordt op deze dag, de Dag van de Doden, vuurwerk afgestoken.

[5]  STALKER
Stalker is de naam van een film van Andrey Tarkovsky [1979], 
waarin een ‘zoeker’ als gids fungeert voor een kunstenaar en een 
wetenschapper die door een verboden, besmet gebied reizen op zoek naar 
de vervulling van hun diepste wens. Er is vaak gesuggereerd dat de 
film de ramp in Chernobyl voorspelde. De mensen die er nu nog werken 
noemen zich Stalkers, het besmette gebied wordt, net als in de film, 
de Zône/Zona genoemd.

[6]  AUGUST 6, 1945, 8.15 AM
Om kwart over 8 in de ochtend viel de eerste atoombom op Hiroshima. 
In het Hiroshima Peace Memorial Museum liggen verschillende artefacten, 
waaronder klokjes die allemaal precies om 8.15 zijn gestopt.
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Las Vegas, the mid-1950s. A favorite 
pastime of the era was to take a 
cocktail up to the top of a casino in 
the morning, to search the northern 
horizon for a flash of light or 
a mushroom cloud and toast America’s 
superpower ascendancy.

[Joseph Masco, Desert Modernism, Cabinet Magazine.]
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[6 miles from Trinity.]

Typografie 
expositie: 
Michaël Snitker


