
“Kleine mensen fascineren mij al heel 

lang. En daarin ben ik niet de enige. In 

sprookjes en films komen vaak dwergen 

of andere kleine mensen voor. Met mijn 

project The Incredible Shrinking Man, 

waar ik sinds 2007 aan werk, onderzoek 

ik of het niet veel beter zou zijn als we 

kleiner zouden zijn. Lengte is weliswaar 

het resultaat van een gezonde en over-

vloedige omgeving, maar het lang zijn 

zelf is helemaal niet zo gezond. Basket-

balspelers worden vaak geen zestig, 

terwijl de kleine mensen die in de film 

The Wizard of Oz de Munchkins speel-

den, gemiddeld ouder zijn geworden 

dan mensen met een gemiddelde lengte. 

Het groeihormoon is ook verbonden aan 

ziektes als kanker en diabetes. 

Inspiratiebron voor dit project is de 

Mbuti-stam, die in het regenwoud in 

Congo leeft. Ze horen met hun onge-

veer 1,35 meter tot de kleinste mensen 

op aarde, ze hebben een stofje in hun 

lichaam waarmee ze het groeihormoon 

stopzetten. Evolutionair gezien is het 

een voordeel als je niet te groot wordt. 

Denk aan het beperkte voedselaanbod. 

Bovendien kan een klein mens zich veel 

makkelijker door de jungle verplaatsen. 

Ik geloof dat zij genetisch superieur zijn 

aan ons. Wat mij betreft zijn het de men-

sen van de toekomst.
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Het zou een enorm verschil maken als 

we allemaal 150 centimeter zouden zijn. 

Dan heb ik het echt over 40 à 50 pro-

cent minder consumptie, terwijl het maar 

20 procent korter is dan we nu gemid-

deld zijn. Ooit hadden we voordelen bij 

lengte maar dat is al lang niet meer zo. Ik 

denk dat er een culturele mind shift no-

dig is. Wij zijn zo voorgeprogrammeerd 

dat we groei altijd als iets positiefs zien. 

Ik ben nu bezig met overvloed: dat we 

als het ware de overvloed tegemoet 

zouden kunnen krimpen.

Mijn onderzoek is het kunstwerk, dat 

steeds verder uitwaaiert en dat ik telkens 

op een andere manier presenteer, vaak 

in de vorm van installaties waarin ik 

bestaande objecten samenbreng. Vorig 

jaar liet ik mensen door middel van een 

zelfgemaakte installatie ervaren hoe 

het is om klein of groot te zijn. Op dit 

moment heb ik in Museum Boijmans Van 

Beuningen een laboratorium nage-

bouwd, met twee aquaria met zebravis-

jes die in de wetenschap als modelorga-

nisme voor de mens worden gebruikt. 

Ook laat ik in een video zien hoe ik de 

mens van de toekomst voor me zie. Voor 

deze geprojecteerde man en vrouw heb 

ik een zonnebloem geplaatst, om duide-

lijk te maken dat deze bloem voor kleine 

mensen een eindeloze voedselbron zou 

kunnen zijn. 

Op dit moment is de kleinste volwas-

sen mens 54 centimeter lang, hij leeft in 

Nepal. Mijn voorstel voor de lengte van 

de Incredible Shrinking Man is 50 centi-

meter, net iets kleiner dan wat we al ken-

nen. Het is niet primair mijn bedoeling 

om te provoceren, maar om de grenzen 

van het mogelijke in kaart te brengen.” 

“OOIT HADDEN WE VOORDELEN BIJ 
LENGTE MAAR DAT IS NU NIET MEER ZO”

Twee kunstenaars vertellen over een thema dat zij delen. Kijk op p. 28 voor Isabelle Wenzel.
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