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Oliver 8ennett

Introduction

Edge 90 is de inaugurele ondertitel die het festival in 19 88 meekreeg,an ill!enu1tional experiment inart,ontgroeid , Het thema van

dit jaar, artand everyday life in tile Nineties, is gekozen om uitdruk king te geven aan de samenzwering tussen veel liveen

intermedia-kunst en persoonlijke en architectonisc he rui mten, die gewoonlijk geassocieerd worden met alledaagse beh oeften als

werk. recreatie, vervoer etc.

.. Edge go has expanded on its inaugural sub-title: aninternational experirnarL inart. The theme of this years biennale, artand life

inthe Nineties, has been chosen to exp ress the collusion of many live and intermedia artworks with personal and architectura l

spaces normally associated w ith the eve ryday necessities of work , recreation, trans port and 50 on,

Live artheeft als katalysator gewe rkt voor een heropening

van de dialoog en het leggen van een nieuwe relatie

tussen de kunst en het leven. Deze relatie wordt op

verschi llende manieren naar voren gebracht. Zo is er,

bijvoorbeeld, de specifiek aan een plek gerelateerde

installatie waarbij gebruik gemaakt wordt van Je

architectonische, organische of anderszins 'reële' ruimte

als sculpturaa l kader, met unieke eisen en mogelijkheden:

of het gebruik van het lichaam als locatie voor het

kunstwerk in performance; of de historisch-romantische

bestemming van leven-als -kunst, gerevitaliseerd door

performance-werk. en tenslotte het Duc hampiaanse

proces van het plaatsen van alledaagse objecten en

activ iteiten binnen de context van de kunst.

Deze vormen van ku nst , d ie in de laatste paar

'i' Live work has been catalytic in re-opening the dia

logue and relationshîp between art and llfe. Thls relation

shlp has been realised in vario us ways. To take exarnples,

there is the site-specific installation using the archüec 

tural, organic or otherwise 'rea]' space as a sculptura l

Ïramework with unique demands and capabilittes: there

is the use of the body as the location of the artwor k in

performance, there is the historieal-romantic designation

of lïfe-as-art. as rev italised by performance work. and

there is the Ducham pian process of recontex tualising

eve ryday objects and activ ities into the art field.

In 199 0, thase forms of art activity, as developed

ove r the last few decades, have acquired some level of

maturit y Although the sernantic debate about live art has

died down, the problems of classihcation persist, but



,
~"G" .

decennia tot ontwikkeling zijn gekomen. hebben een

bepaalde mate van vo lwassenheid bereikt. Hoewel het

semantisc he debat over liveartgelu wd is , blijv en de

problemen van classificat ie bestaan. M aar tegenwoordig

gaat de discussie niet zozeer over wat kunst is of hoe je

he t moet noemen , maar wáá r ze is en wa t ze daar doet.

Evenzo is er veel gezegd ove r de verv aagde grenzen

tussen ve rsc hillende media . wat oo rspron kelijk een

functie w as van de performance. M aar de grenzen tu ssen

de partij en . die betrokken zijn bij het plaatsen v an een

kunstwerk. hebben. als ze al n iet ve rdwene n zijn. veel

vera nderinge n ondergaan de laatst e tien jaar.

Locati e-gebonden projecten zoals Edge go gene reren

betrokken heid van onroerend-goedbehee rde rs. sponsor s.

admin istrateurs, overheids fondse n, PR-ad viseurs en de

media . gemeentewe rken, toevallige voorbijgan gers en

zelfs . van tijd tot tijd, de politie. O nda nks het bekende

citaat va n C arl Andre , kunst is wat kunstetIaars dom, is er bij

d it soort ku ns t s prake van een mu lti-socia le

betrokkenheid bij de kun st produktie. vooral in de

on tw ikkelingsfase. Hoewel het begrip

kunst-bin nen-de-gemeenschap aan w aard ering heeft

ingeboet , is er een proces gaande dat leid t tot een gro te

inzet va n locale middelen. en niet per se met als doel de

gemeenten on de r d ru k te zette n. Het kunstwerk w ordt

niet zozeer een int erv entie - dat buzz word met zijn

agress ieve imp licatie v an het in pikken van ru imte - als

wel een wel overwogen samen we rking tu ssen de

versch illende par tijen tot . vaa k abs tract. wed erzijds

voordeel.

Zoals de jaren tachtig al hebben aange toond ku nnen

niet -commerciële kunstevenementen op v ersch illende

niv eaus hun waard e hebben. Een int ernationaal pub liek.

zo wel liue als v ia de medi a. kan veel betekene n voor locale

bestuurders en bedrij v en. al is het maar met het oog op

onzich tba re PR voor de toek omst. Projectontwikkelaars in

de vs hant eren al enige tijd de v uistregel [Ol/Olv tIlt art.

Onder ontw ikkelaars leeft in het algemeen de gedach te

dat kunst voorafgaat aan gentri[l(atÎOII en binnen het

complex e proces van stadsherstel en -plann ing . maken

cu ltur ele activi teiten altijd deel ui t van de balans .

De ku nstwerk er ' kan in deze opstelling zijn missie

bren gen en rec htsc hapen ku nst waarden v erko nd igen op

v ijandelij ke en onde rontw ikkelde plekken . En voor

anderen kan de stimu lans heilzaam en ped agogisch zijn,

een Fabtus legaat. dat doe t denken aan het ideaal va n

ve rheffing en onderr ich t. O f cur ators doordringen tot

'iÎ!' nowadays the debate is not so much the co nce ptua l

one of w hat art is or w hat to call it, but w here art is. and

w hat it is doin g there.

Equ ally. rnuch has been sa id about the disappearin g

boundaries between d ifferen t media that were an original

function of performance work. But the bo unda ries beo

tween the agencies involved in th e placing of the ar twork

hav e. if not d isso lved, cha nged much over th e last

deca de . Site-speci fic projects like Edge go dr aw in th e

cus tod ians of the sites, sponsors , administrators , public

funders . pu blic relations cons u ltan ts and the med ia.

cou nc il workers . inciden tal v iewe rs and even. from time

to time. the pollee. Though , to q uo te Carl Andre: art is

wlUlt artists do. th ere is wi th th is kind of work a

mu lti-soc ial involvernent wi th th e ar t-production proces.~.

especially in th e area of developmen t, although the

not ion of art in th e co nunun ity has beeome devalued,

there is a pr ocess at work w hich makes for a great

involvemen t of local resour ces, an d nol necessa rily for

the purpose of mu n icipal browbeating . The artwo rk

becomes not so mu ch an interven tion. th at bu zz word

with its aggress ive implication of se izing s pace. bu t a

fu lly design ed co llabo ration between these va rious

agencies for often abs tract mut ual benefit.

As the Eighties hav e sho wn, art events wi thout

commod ity status can be used in terrus of different va lue

systerns . A n inte rna tiona l audience, ba th in person and

v ia th e med ia. can rnean much to local cou ncils and

compan ies, even if it is in in v isible public relatio ns for

the fut ur e. Property dev elopers in the us hav e had an

adage for sorne time - follow th e art. It is widely believed

by development w or kers th at art precedes gen trification

and within th e comp lex process of city regenerations and

plan n ing, cultural activi ty is always part of th e equation.

The attitude of th e art we rk er, in th is set-up. can

become that of the missionary. right eou s ly d isserninatin g

art va lues in host ile, und erdev eloped places. A nd for

others, th e impulse may be ben ign and peJagogica l, a

Fab ian legacy hinting at th e notion of impr ov emen t and

instruction . C ura tor ial incur sions into new places

provide a cruc ible for the va rious discussion s abo ut how

art is ex pec ted to perfe rm in these places: wheth er it has

an authoritarian presen ce. precisely what the militant

ambigu ities and enig matic qualities of th is work mean to a

non -ar t aud ience. w heth er the loaded , excl us ive white

space of rnodernism is still th ere in the mind s of the art

co mmunity,



nieuwe locaties vo rmt de toetssteen voo r de verschillende

discussies ove r hoe kun st op die plaatsen zal

fun ctioneren; of haar aanw ezigheid autoritair werkt , wat

de militante dubbelzinnigheid en ond oorgrondeli jkheid

van dit werk precies betekene n voo r een niet

ku nst-minded publiek, of de beladen , exclus ieve witt e

ru imte van het modernisme nog steeds voortleeft in de

geest van de kunstgemeensch ap.

In deze tw eede fase, heeft Edge zijn blik sterk

ve rruimd. Liever dan te streven naar de glans van een

homogeen intern ationalisme, zoekt Edge aansluiting bij

het idee van de mul ti-localiteit, een begrip dat ontleend is

aan de computerterminologie: de wereldwijde ve rbreid ing

van subjectivism e. Daarom werkt het meer ver helderen d

om het werk van ku nstenaars los te zien van een indeling

in genres, bepaalde historismes en de kunstscene.

Hopenlijk kan Edge hier profijt uit trekk en, eve nals uit

zijn betrokken zijn bij culture le promoties in gaststeden ,

en tegelijkertijd zijn steeds duidelijker omlijnde

inhoudelijke identit eit bewaren.

..' In its second term, Edge has accomplished a

wid e-angled focus. Rath er than courting the gloss of

homogeneous internati onalism, Edge comes closer to the

idea, lifted from computer terminol ogy, of multi -locality:

the world-w ide distribution of subjectiv ism.

Conseq ueruly, it is more illuminating to see the artists'

work divorced from genre definition, part icular

historieisms and the art nexus. Hopefull y Edge go can

benefit from th ls, and from its engagement with cultural

promotions in the host cities, w hile retain ing an

increasingly distin ct curatoriaI identit y.
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Michael Archer

The moral Gap between

Art and everyday Life

De samenvattingen van het afgelopen decennium kwamen en gingen . Ze vertelden niet meer dan we al wisten - dat de van

oudsher adequate grenzen tussen hoog en laag, tussen kunst en leven zijn afgebrokkeld. Zulke 'jubileum -onderwerpen zijn de

droom va n elke journalist: kopij die zichzelf schrijft en een onts nappings-clausule die hem of haar ontheft van de

verantwoordelijkheid voor de onzin die het publiek aangesmeerd krijgt: geef de lezer gewoon de schu ld door een spijtbetuiging

toe te voegen waarin staat dat onze bezeten drang tot categoriseren en tabelleren om te kunnen doorgronden, ons dwingt in

dergelijke, leeghoofdige oefeningen te vervallen .

'i' The summaries of the past decade hav e come and gone. They said no more than we already knew - that the hitherto adequate

barriers between high and low, art and liEe. had cru mbled. Su ch occasions are the joumalist s dr eam: copy that writes itself and a

get-out clause to absolve him or her of the responsibility for foisting such piffieon the public: simply blame it on the reader by

including a statemen t of regret that our obsessive need to categorize and tabulate in order to comprehend forces us to indulge in

such vacuous exercises.

Maar deze dingen gaan zichzelf natuurlijk bevestigen en

het lijkt er inderdaad op dat er, nu de jaren negentig

beginnen, inter esse-veranderingen plaatsvinden. Niet

alleen benadrukt in probleemstellingen , maar ook in

bepaalde manieren om die te analyseren; verwerpin g van

het traditionele originaliteitsidee, afslultlng van het

'ij But of course these things come to justlfy thernselves,

and it does iudeed seem that there are shifts in interest as

the ninelies begin. Emphases not just on issues, but on

certain privileged ways of analys ing them, rejection of the

old nolion of origina lity, occlusion of the contemplalive

by the ee ncentratien on the validity of mass experience:
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T U E MOR AL G AP B ETW E E N ART A NI) EVER YDAY L IF E

con temp latieve door concentratie op de geldigheid van

massa-erv arin gen . Al deze factoren hebben mede bepaa ld

dat kunst voornamelijk op een of twee manieren geconsu

meerd wor dt.

Aan de ene kanl wordt er d iep nagedach t ove r

dingen die eigenlijk ironisch , parod istisch en tweederangs

zijn. Ironie en aanverwante vormen zijn belangrijke

elementen gewo rden, en zodr a de ironie is toegelaten kan

niets onsc huldig zijn. Aan de and ere kant zijn we geneigd

- doo r een notie van cultuur waarin kunst een produkt

zoals elk ander is - ku nst te accepteren als h èt middel ter

acu te, fysieke behoefte-bevrediging, Het ve reist enorme

wils krach t om een bepaa ld feno meen - een schilderij, een

gebaar. een do m object - weer gewoo n te zien zoals het

zich voordoet. A ls kunsl over instant -bevr ediging gaal ,

wa t geeft het dan dat haar boodschap maar een grapje is!

Zodra men kunst opnieuw installeert met enige

betro kken heid op het werkelijke. moet dit heen en weer

geslinger tussen ext remen wel stoppen,AL~ het lich aam

de plaats wordt voor een andersoortige w isselwerking

tussen de instinctieve en intellectuele aspec ten va n de

ervaring, is de spec ifieke relatie tussen werk en beschou

wer weer va n belang, Vandaar de hernieuwde belangstel

ling voor min imalisme. voor zijn strategie van de onver

biddelijke inbeslagneming van concrete ruimt e en tegelij

kertijd voo r zijn theatra liteit en mach tsretoriek .

G uillaurne Bijls tableaus en grotere ins tallaties zijn

meer dan schijnwaarbeden. Zijn geco nstruee rde environ 

ments zijn du sdanig dat de stijlfiguur van de 'gelijkenis '

niet voldoe t om zijn werk te omschrijve n. Je bent er niet

met de cons tatering dat de galerie nu zo op een fitnesscen

trum , hoedenwinkel of reisbureau lijkt. eve nmin met het

idee dat het talent va n Bijl berus t op zijn ve rmogen om

het lev en te laten bezwijken in de kunst. Zijn recen te

presen taties van gearrangee rde 'primitieve ' scu lpturen en

andere artefacten sugge reren iets anders: dat zelfs de

bin nend ringing van de angst en het onbe kende in de

zelfgenoegzaamheid va n het leven een voor controle

ontva nkelijk proces is.

De omva ngrijke foto-sequenties van Bill Henson

documenteren de werkelijkheid op een ve rgelijkbaar

ongemakkelijke man ier. En massegepresenteerd . meer als

ins tallatie dan als rech tlijnige narratieve opeenvo lging.

v ragen ze de beschouwer. die hen wenst te doorgrond en.

iets van hen te maken, door na te denken over de mate

waarin de architectu ur van de getoonde ruim te betrokken

is in de cons tructie va n elke betekenis om hem heen .

.... all of these factors have acted to determin e that art

largely be consumed in one of Iwo ways: on the one hand

it has becorne the process of intense cerebration appro 

pr iate to things w htch are fundamentally iron ie. parodie .

secend-orde r. Irony and related farms have been major

elements, and once iron y is admitted nothi ng can be

inn ocent. O n the ether hand, the understand ing of our

cultur al con lex t as one in w hieh art is a prod uct Ïike any

other leads us to accep t it as the means to gratify ing an

acu te physi cal need. It takes a strong act of w ill to reassert

that a eertarn pheno menon - a pain ting, a gesture. a du mb

object - is just what it pur po rts to beoWhen art is about

ins tant gratification, whal does it matter if its message is

only a one-line r?

O nce one reinvests art wi th so me cons ideration to

the real, th is yawing from one ex treme to the other has to

cease, T he speclfic relattonshlp betw een work and vie we r

reasser ts its impor lance as the body becomes the site of a

different kind of interplay betwee n the visee ral and

intellectual aspects of the ex perlence. Hence the recent

reawakening of interest in minimalism, the polities of its

implacable occu pancy of real space, and at the sarne time

its theatr ieality and its rhetorie of powe r.

C uillaurne Bijls tableaux and more ex tens ive

installat ions mov e beyend verisimilltude . His

construc led environments are such that it seerns

inadequ ate to employ sirnile as a descr ipt ive trope. It

does n' t do to suggest tha t this gallery now looks so like a

health club, or a sho w house. mens store or whatever,

that Bijls talent must reside in his ability to collapse the

w ho le of life into art. More recent ly his arrangemen ts of

'p rimitiv e' sculptures and othe r artefacts have suggested

something else: that eve n the irruption of Ïear and of the

un know n into the complacency of llfe is a process

susce ptiblc to contro!.

Bïll Hensons ex tens ive seq uences of pholograp hs

documen t reality in a similarly unsettling marmer.

Presented en ma.lse. as an installation rather than a

straightforwa rd narrativ e sequence, they involve the

v iewe r who w ishes to comprehend them, to make

something of them, in coming to terrns with the degree to

which the architectur e of the show ing space is implicated

in the cons truc tion of any mean ing around thern.

Rlch ard W ilso ns strikingly sim ple impulses trans 

late inlo works of complex beau ty. His thr ee simulta

neous installations last year at Bnstol s A rno lfini gallery,

the MOMA,O xford and M alt S G allery, Lond en. all dealt
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T HE M OR A L G A P BET W E EN ART AND E V E R Y D A Y LI FE

Richard Wilsons opva llend ongekunstelde ideeën zijn

vertaald in werken van een complexe schoonheid. Zijn

drie gelijktijdig vert oond e installaties vorig jaar in de

A mo lfini G allery in Brtstol. het M QMA in Oxford, en in

Matt 's Ga llery in Londen hadden elk te maken met de

oprechte wens om binn en- en bu itenruimte te integreren.

In alle drie de werken lagen leven en kunst zo dicht bij

elkaar dat ze bijna versmolten. Inderdaad lijkt W ilsons

concept deze fus ie af te dwingen. Maar de weigering om

aandacht af te dwingen door louter platvloe rs spektakel

was bij elke installatie opvallend.

Vragen over 'waarde' blijven belangrijk. vragen over

hoe goed iets is, over wat iets als kunst waard zou kun

nen zijn. M aar evenmin als je kunst kunt rechtvaardigen

door op gewichtige ond erw erpen te steunen, kun je toe

staan dat esthetische factoren de angsten en morele dilem

ma's smoren die opgeroepen worden door de inhoud.

In een interv iew van een aantal jaren geleden zei

Karen Finley: Ik weet niltof ermI duide1ijkL scheiding is tussen

eengruweldaad en kunst. Wat ik weet is dat Jut wel kunst was

toen Oris Burelen zuhzelf in zijn annschoot, maar niet toen mijn

vader zuJ,zelf neerschoot.Je weet wat ze bedoelt.

G ewelddaden zijn beangstigend en zeker dingen die zo

ove rweldigend zijn, vallen moeilijk te onderscheiden.

Maar er zijn natuurlijk verschillen. Het ene incident was

een finale beslissing, het andere was kosmetisch : het ene

vernie tigde leven terwij l het andere was bedoeld om te

prikkelen, om die zaak die kunst genoemd wordt met een

beetje onvoor spelbaarheid te injecteren. BijBurden kan je

je afv ragen of het slechts de weloverwogen zelfverwon

ding is die je gemoedsrus t op stelten zet, of dat de gede

monstreerde 'gecontroleerde' aspecten van de gebeurtenis

er een meer universele metafoor voo r irrationaliteit en

vernietiging van maken. Zoals Finley suggereert: het is

niet de simpele daad die ter discussie staat. Ligt het pro

bleem dan in het signaleren van de verlegging van be

paalde grenzen zond er dat het hele gebeuren in een grap

verandert? Ergens in hetzelfde interview hoor je iets

onoprechts doorklinken als Finley ve rklaart ver rast te

zijn over de instit utionele reacties op sommige aspecten

van haar optredens. Maar tegelijkertijd heeft ze gelijk.

Waarom zou iemand zich ov er zoiets opwinden? De

kunst van de twintigste eeuw is doordrongen van het

idee dat je mensen zou ku nn en verwarren . Het is bijna

het en ige van moderne ku nst dat zo traditioneel is dat je je

ertegen wilt verzetten. Kunst grieft niet omdat ze een

beetje grof is, maar omdat ze geen comfortabele, morele

.... w ith the straightfor wa rd wish to integrate interior and

exterior space. In each of these instanees, life and art seem

so close as almost to merge. Iudeed. the impulse seerns to

be to force this fusion. But in each case, wh at strikes one

is a refusal to rely merely on the impact of mundane

spectacle to force attention on the work,

Q uestions of value remain impor tant, questions of

how good a thin g is, of what it might be worth as art. But,

just as one cann ot rely on important issues to justify art,

one should not allow aesthetic factors to suffocate the

fears and moral dl lernmas throw n u p by sign ificant

content.

In an interview a coup le of years ago, Karen Finley

said. Idon't b lOWthat tlteres a cltar lint hetwml wlrat isan

atroeity andwlrats art. I do blOW tlrat wlren Oris Burden shot

,.imselfin tJu arm it Wil S art, but W hell my father shothimselfit

wasn't. You know what she means. Violent acts are

terriEying, and surel y things whlch are so

ove rw helming are undifferentiab le. But, of course. there

are diJTerences. O ne incident is a case of finality, the other

of cosmetics: one destroys life whil e the other is

calculated to exc ite, to add a little wayw ardness to this

thing called art. In Burden s case you have to ask whether

it is just the deliberate self-infliction of a wound that

shakes your equani mity, or whether the demonstrabl y

'controlled' aspects of the event can make of it a metaphor

for irrationalit y and destru ctiveness of wtder

applicability. A s Finley Implies. it's not the plain act that

is in qu estion. Is the problem, then, to signal that a certain

liccnce is being ex tended without tum ing the wh ole

thing into a joke?Elsew here in the same interv iew one

hears a disingen uous tone in Pinleys pronouncement of

surprise at institutional reaction to some aspects of her

stage act. But, equally, she has a point. Why should

any one be outraged by this ?The notion that one might

upse t people runs through twent ieth century art. lt s

almast the one thing about modern art that is so

traditional it makes you want to offend against it. Art

does not offend because it is a bit rud e, it offends beeause

it doesn' t assume a comfortable moral consens us. O ne

needs to find an appropriate response. This cannot be

to think that one doesn 't need to worry about

implications because a thin g is 'only art' . Outrageous acts

cloak themselves in respectability in proclaiming

themselves as art. W hat is more disturbing is to find

oneself confronted by something whi ch demands to be

und erstood as art.



K A REN FINLEY COIlStill U

StattOf O<s;",

performance in Perfo

Festiva l, Rotterd am, 1986

Photo: Jon Bewley

SoPHIE C A LLE V(Il(/iall

Suitt, perfor mance

documentarton. in: Suilt

V élletirnllt ' 980

Photo: SophleCa lle

M I C H A EL A RC lIER



T II E M OR AL GA I' BE TW E E N AR T AND E VE R Y D A Y L I FE

consensus veinst. Je moet een gepast antwoord vinden.

Dat betekent niet dat je je, omdat iets 'alleen maar ku nst '

is, over de implicaties geen zorgen hoeft te maken .

Extreme daden hull en zich in respect als ze zichzelf als

kunst presen teren , Het is veel vero ntrustender gecon ·

fronteerd te worden met iets dat eb t als kunst begrepen te

worden,

Iemand breekt in in je hu is en zelfs als het materiële

verlies te verwaarlozen is omdat je niets bezit dat waard is

gestolen te worden, voel je je toch geschonden door het

besef dat je persoonlijke ruimte 'ontheiligd' is. De emoties

veranderen enigszins als Sophie Ca lle iets doet dat hier

heel erg dicht bij in de buurt komt: ze doet zich voo r als

kamermeisje met als doel de bezittingen van de verschil

lend e hotelgasten te onderzoeken en te documenteren. De

boodscha p van de instellingen die haar werk tonen luidt:

Maak jegem zorgetl, dit isOCUl,tabel gedrag wlllll /iet gebeurt iu

IUlOm vaudekWlst, maar dit doet niet af aan je ongerust heid.

Deze 's lachtoffers' weten onget wijfeld niet dat hu n tassen

doorzocht zijn en het is hoogst onwaarschijnlijk dat ze het

ooit zu llen weten. Afgezien dat je getuige bent van Calle

die ged wongen wordt om zich aan te passen en te reage·

ren op wat ze vindt, is de gewonnen informatie onbruik

baar en de activiteit doelloos. Er wordt een fictieve bewo 

ner verbeeld door de details en het bezinksel va n de

dagelijkse routine van de wer kelijke bewoner aan wie

Ca lle zich ond erw erpt. En zelfs als je deze methode liever

afwijst, ku n je niet neutraal blijven: je herkent de behoefte

om persoonlijkheden te construeren en om hun gedrag te

voorspellen als een noodzakelijk aspect van ons ver mo

gen om sociaal te fun ctioneren.

Een toevallige kenn is laat zich ontva llen dal hij naar

Venetië gaat en Ca lle besluit hem te volgen , op te sporen

en te schaduw en. Dat doet ze tot het onve rmijdelijke

ogenblik waarop hij ontdekt dat hij gevolgd wordt. Wat

er volgt is geen woede, geen emotionele verwarring door

een zo vo lledige ontmaskering, maar een stomme accepta·

tie van de gebeurtenissen, een soort stilzwijgend (of

eerder medeplicht ig) begriI' dat je betrokken bent in

hetzelfde veelomva ttende, maar toch begrensde spe l. Dit

is niet echt, het is kunst. Is dat schokkend?

Kun st en dagelijks leven , kun st ove r dagelijks leven:

kunst die het dagelijkse leven reflecteert: kunst als onder

deel van het dagelijkse leven; kunst als dagelijks leven.

Hoeveel ben je bereid te vergeven als dat waar je naar

kijkt kunst is? Als het kunst is dan is het niet e ht , Dan

zal het wel goed zijn. vertaling JORINDE SEYDEL

'ti omebody burgles your flat, and eve n though your

materialloss is negligible beeause you had nothing worth

taking, you feel defiled throu gh the knowledge that

someone has violated your personal space. W hen Sophie

Ca lle does much the same thin g, posing as a hotel rnaid in

order to investigate and document the belongings of

various guests, the emotions shift. Th e message from the

inst itutions w hich show her work is, Dou't "'ony, this is

acce1Aable 'JelIOt'iour becall5e il is dOlle iu clle 11iI11Ie of art,but this

does not assuage ones anx ieties. These 'v icttms', certain ly,

don ': know that their bags hav e been searched and it is

highl y un likely that they eve r will. The information

gained is of no use and the activ ity is purposeless exce pt

insofar as one witnesses Ca lle being forced to assimilate

and respond to wh at she finds. A fictional occupant L,

imagined from the rninut iae and the detritus of the daily

routines of the actual occupant to which Ca lle subjugates

herself A nd this process is one to which we cannot

remain neutr al because even if we wish to reject it, in this

instanee we recognise the desire to cons truct personalities

anel predict their behav iour as a necessary aspect of our

ability to function socially.

A chance acquaintance lets dro p that he is off to

Venice and Calle deeldes to follow, track him dow n and

tail hirn. This she does unt ll the (inev itable) poin t at

whl ch he discovers that he is being followed . There is no

anger, no tearful discomfitur e at havin g been exposed so

thor oughl y; just a mute acceptance of events, a kind of

implicit (or rather complicit) un derstanding that one is

engaged in the same ex tensive, yet still circumscribed,

game. Th is is not real, its art. Is that shoc king?

A rt and eve ryday lik art about eve ryday llfe: art

whi ch reflects eve ryday life; art whi ch is part of everyday

life: art whi ch is everyday life. How much are you

prepared to forgive if wh at you are looking at can be

understood as art? If it s art then it isn 't real. That must

make it alright then.
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Feinin gers houtsnede Dekristil/lar kathedraal van/Jet communisme. het toppunt van een syn these tussen sociale en culturele idealen .

is zond er titel veelvuldig gereproduceerd als omslag van het BauhausManifestuit 19 19. W e leven in een jungle van verhalen.

De ve rhalen die recentelijk ove r kun st de ronde doen. suggereren dat de avant-gardekunst verlangde naar de toekomst waarin

we nu leven. want dit soort kunst vormt geen gevaar meer voor onze over tuigingen . De Engelse kunstinstellingen en -kntiek

hebben de tw intigste-eeuwse ku nst gebana liseerd. Hier wil ik een paar van de stilzwijgende regels beschrijven die deze

verhal en bepalen. Ik wil w ijzen op een aantal oorzaken van de Engelse behoefte aan banaliteit.

'i' Feinin gers wood cut The Crystill Cathedral of Communism. that epitome of a syn thesis between social and cultural Ideals, is

aften reprodu ced as the cover of Bauhaus Manifesto of 1919 without its title, We live in a forest of stories. T he stories of art told

in recent times suggest that avan t-garde art looked forward to the future tha t is now for such art na lan ger thr eatens our beliefs.

Engltsh art institutions and criticism have banalised tw entieth century art. Here I want to describe some of the tacit rules that

shape these stories. I want to suggest sorne sourees for the English need for banality.

Ne t als Rusland bevindt Engeland zich. met Ierland op

zijn schouder. aan de rand van Europa. In tegenstelling

tot Rusland kent Engeland een mild klimaat. Je kunt je

moeilijk voorstellen dat de Engelse late lente opnieuw

wordt toegeëigend door de ontijdige. v reselijke kou die

Pasternak zich uit 1930 herinnert:Het beginvamapril

'i Like Russ la. England. with Ireland at its shoulder, is

on the edge of Europe , Unllke Russta. Englands is a

clement elimate. It is difIicult to imagine late spring in

England being re-appropriated by the unseasonable harsh

cold that Pasternak recalls of 1930 :Thebeginning of April

surprised Moscow in the w/lileslupor of lhe returningwinter.
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overviel Moskou in de witte verbijstering van de tenlgkerende

winter.

Als een cliché uit een negentiende-eeuws verhaal of

televi siedocumentaire. is de geschi edenis van het Engelse

eiland ook relatief mild en genadig. Al bijna een

millenn ium geen militaire invasies en al driehonderd jaar

geen revolutie. Engelands continuï teit. zijn eentonigheid.

zijn zacht e sompige klimaat. zijn vruchtbare grond. de

denk-en organisatiegew oontes van het volk. doen op de

een of andere manier organisch . natuurlijk aan.

Opdezevende zdte voor de tweede keer de dooi in. et! opde

veertiende. toen Mayakovsky zichzelf doodschoot. was nog niet

iedereen gewend geraakt aan de nieuwe lente. ln deze passage

die ik citeer uit Pasternaks SafeConduct zijn de

bedoelin gen op zijn minst tw eeledig. De frase die op

Mayakovsk ys zelfmoord slaat. ligt besloten in zinnen die

het weer beschrijven. Het is een beschrijv ing die een

gewone maar intieme erv aring oproept van de

onverwacht e sneeuwen kou. gevolgd door dooi. In die

botte frase slaat Ma yakovsk y niet alleen de deur dicht

voor de gedeelde verwarring ove r ontijdig weer. Hij

distantieert zich va n een gedeelde tijd en de ellende erva n.

Een tijd die zich terdege bewust is van zichzelf als

geschi edenis. als onderdeel van een verhaal.

M ayakov sk y was een van de aut eurs van het

Russisch e verhaal. Hij was de dich ter van de

bolsjewistische rev olutie. M aar in 19 30 was de revolutie

al dertien jaar en de burgeroorlog al acht jaar voorbij.

Stalin was aan de macht. Een nieuwe stabiliteit. een

nieuwe normaliteit. een nieuwe alledaagshe id

verst evi gden hun greep op M ayakovsk y s [ev en en de

cultuur ins tellingen. M ayakovsk y. die al eerder een

poging tot zelfmoord had gedaan of in ieder geval met de

gedachte gespeeld had. was zich bewust van zijn daad als

ver ha lend midde l. ln een gedicht uit 1915 had hij

geschrev en :

Meer elImeer denk ik .

missci,iel, is de beste oplossing wel

deramt I'aneen kogelaan mijn einde.

Sinds het verlies van de wereldrijk-myth e. van het beeld

van Engelands historische bestemmin g. zijn de

ontwikkelde Engelsen erin getraind sociale en historisch e

visies te ve rmijden. Zehebben geen intelli gentsi a met een

serieus uitgew erkt e kriti sch e cultuur. Eerder is het

ben epen pragmatisme. dat onze ambtenarij kenmerkt. de

kwintessens van on ze cultur ele ethos. Het paradigma van

kennis is gezond ve rstand . De alledaagse sentimenten en

.... Like a cliche from a nineteenth cen tury history or a

relev iston documentary, the Eng lish ïslands history too is

represented as relatively mild and merclful. 0 military

invasions for nearly a millennium and no rev olution for

thr ee hundred years. Englands con tin uity. its sameness,

its soft soggy elimate. its productive land, peop les habits

of mind and organisation they feel to be sorneho w

organic. natural.

Ontlre seventll it beganto thawfor !he mo ndtime. andon

tJ,efourteentll lvIren Mayakovsky sllOt himself. not everyolre Iwd

yd become acwstomed to tJu novelty of !he spring . The devices

are at least tw ofold in the passage I hav e qu oted from

Pastemaks SafeConduct. The phrase concern ing

Mayakovsky s suicide occurs in sentences describing the

weather. It is a desc rip tion th at evokes a common but

intim ate ex perience of th e unexpected snow and cold and

then the thaw. ln that brutal phrase Mayakovsk y slams

the door not just on th e shared bewi lderment at

unseason able weath er, He opts out of a shared time and

its pains , A time acu tely awa re of itself as history. as part

of a narrative .

M ayakovsk y was one of th e authors of th e Ru ssian

narrative, He was the Bolshevik revolutlon s poet. But by

1930 the rev olution had been over for thirt een years , the

civ il war for eight. Stalin was in power. A new stability.

a new norrnality, a new eve ryday was closing its grip

upon Mayakovskys life and the institutions of culture.

Ma yakov sk y. who had attempted or at least played with

su ïcide befere. was awar e of hls act as a narrative device.

He had written in a poem of 1915:

Moremuimore ['m tllÎnking 

Ivolddn't it be best to place

tJ,efIJIstopofa lnJIet at my mding.

Having lost th e narrative of Empire. lost its picture of

Eng lands hlstorical destiny. the educated English are

concept trained to avo id social and historicaI visions.

They have no intelligentsi a with a serious ly elaborated

critical culture. Rath er the tight-arsed pragmatism that

characterises th e English civil serv ice is the quintessence

of its cultura l eth os. The paradlgrnof knowledge is

common sense. The ev eryday sentimen ts and experience

of bourgeois life are the measure of all things. they are

real, all else pretension. At core English educated culture

is based on the banal.

M ayakov sky must have kn own hts act would

re-interpret his poetry. turn their revolutionary

romanti cism into impossibl e longings and veils for
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erva ringen va n het kleinburgerlijke leven zijn de maat

va n alle dingen; die zijn echt, al het overige is preten tie. In

essentie is de beschaafde Engelse cu ltuur gebaseerd op

het banale.

M ayakovsk y moet geweten hebben dat zijn daad zijn

poëzie zou her-interpreteren, haar revolutionair

romanticisme zou ve rande ren in on mogelijke ve rlangens

en ver holen geweld. Onvoltooide inleiding tot het tweede deel

van un gedilht over het vijfjarenplan lijkt geschreven te zijn

voo r hen die hem zullen lezen in de we tenschap hoe hij

gestorven is:

The sta goes to wup.

The sta goes to slup.

As tlrey say,

!he ineWent llils peteredout.

The loveboat of life

HaScrasW on ~lilisti,te reefs.

Het woo rd dat Herbert M arshal in de ve rtaling va n het

gedicht vertaalt met pllilistine is byt. Gerard Conio schrijft

in The Futurist, The Formalist, mul !he Marxist Critique dat

byt te rijk is aan betekenissen om exact vertaald te kunnen

worden . Gewoonlijk verwijst het 'IilarlIet aUedaagse leven, het

routineuze leven in negatievezin, metzijn conventies C1Irituelen ;

het isverbondenaan de meest verfoeilijkevonn van vervreemding,

Jedwang vande routine, 'vastroesten ingewoontes', de slavernij

van Itet IIUlteriiIe comfort. Uiteindelijk komt het overUn met

'verburgerlijking '. Hij ve rtaalde de laatste regel zo: TIte barge

of loveIJas SHattered against everydaylife.

In Engeland wo rden verburgerlijk ing en bana liteit

gepropageerd door kerk en staat; niet de ope nlijke bru te

ban aliteit va n het Stalinisme maar een minzame bana liteit.

Engelands belangrijkste cu ltu rele staatsinstelling is de

British Broadcasting Corpo ration. Het personeel van de

BBC wordt doorgelicht door Mi S , een onderdeel van het

staatsapparaat dat zich bezigho udt met het identificeren

en bewaken van alles wat de bestaande orde kan

bed reigen . Het is niet alleen dat marx isten geweerd

word en van Radio ] , BBCS radiozender voor de

on twikkelden, en dat ze gewoon te 'saai' zijn om elders te

ve rschijnen - onwe ten heid omtren t Europese tradities en

cultur ele kriti ek is een voorwaarde voor een carr ière

zowel bij de BBC als bij 'kwallteitsmedïa' in het algemeen.

Maa r waarschijnlijk is deze politiebewaking helemaal niet

nodig . De BBC wordt gedomineerd door afgestudeerden

va n tw ee uni versiteiten , Oxford en Cambridge. Deze

bolwerken van bollebozen in tw ee provincies teden

onderw ijzen gepriv iligeerde jongeren in het uit ziften va n

'ij brutality. In an UnfinisW Prellule to !he SeconJ Partof a

Poem ontlte Five Ytar Plan he would seem to wr ite for those

who wi ll read him in the know ledge of the rnanner of hts

death:

TIte sea goes to wup.

The stagoes to sleep.

As tlrey say,

!he ineidmt has petered out.

TIte Iol'eboat of life

HaS craslted On pltilistine reefs.

The word that Herbert M arshal tenders as phili stine in

th is translation of th e poem is hyt. Gerard Conio in The

Futurist, tlteFonnalists, and tHe MarxistCritique, writes that

hyt is too rich in meaning to be translated with precision.

UsuaUy it refm toeveryday life, routitte life, in a pejorative senst,

witll itscollVentionsmulrituals; it is associated with tlle most

Hatefu! fOnt! of alienalion, !he force of routine, 'gettingina nu ',

tlte slavery of ,naltrialcomfort. lt comsponds,finaUy, to

'embourgeoistment ', He has been translated as rendering the

last line as:The barge of love HaS sltaltered against everyday life.

In England embo urgeoisement and banality is

propagated by church and state; not the overtly brulal

banality of Stalinis m but a benign banality. Eng lands

most important cu ltura l insti tution is th e state depen dent

British Broadcasting Corporation. The staff of th e BBC is

vetted by MiS, a part of the state apparatus concerned

wit h policing and tdenufying any th reat to the existing

ord er. It is not jus t th at Marx ists are banned from

broadcasting on the BBC'S radio channel for the educated ,

Radio 3, and are simply too 'boring' to appea r elsewhere;

igno rance of European trad itions of cultural criticism is a

pre requisite of a career in the BBC as weil as the 'qualûy

media' in genera!. How ev er, this policing is probably

llnnecessar y. The BBC is dominated by graduates of two

universities, Oxford and Ca mbridge. These kingdoms of

swats in two provincial cities school th e priv ileged

young in the sifting of data and the rapid regurgitation of

text s , the culture of O xbridge offers na conceptual

succour for a break with bourgeois comman sense.

Rather it offers com man sense lifted to the pedan try. Enid

Starkie in her Lifeof Baudelaireclaims with pn de th at had

he gone to Oxford or Ca mbridge he would have become

a civll servant. We would have been spared that poetry.

Even the appointment of Englands head of state , the

ve ry pinnacle of its social luerarchy, is left to benign

nature made manifest in con ventional family llfe.

Hereditarily qualified gonads and ova ries of th e royal
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data en het snel uitbraken van teksten . De cu ltuur van

Oxford biedt geen conceptuele toev lucht voor een breuk

met het kleinburgerlijke gezonde verstand. Eerder verheft

ze het gezonde vers tand tot pedanterie. In haar Wet! uall

B<IIultlairt beweert Enid Starkie trots dat als Baudelaire

naar Oxford of Cambridge was gegaan. hij een ambtenaar

zou zijn gewo rden . Die gedichten zouden ons dan

bespaard zijn gebleven.

Zelfs de benoeming van ons staatshoofd. toppunt

van sociale hiërarchie. wordt overgelaten aan de minzame

natu ur zoals die zich manifesteert in het conve ntionele

familieleven. Erfelijk bevoegde geslachtsklieren en

eierstokken van de stamboom van de koninklijke familie

verlenen macht en privileges aan hun vruchten. Zo is

ook het sy mbolische hoofd van de kerk niet een of ander

v reemd geklede priester. gescherpt in theologisch debat,

kerkpolitiek en pastorale ervaring. maar weer die in

tweed geklede vrouw van een voormalig legerofficier,

omgeven door honden . kinderen en kleinkinderen die

allemaal bijzond er zijn omdat ze van de juiste

geslachts klieren en eierstokken afstammen. Om de [er

Brendan Behan te citeren:

DoII't sptak ofyoura/ial Millister

His c/lUrch without meallillg or faith

For the corlltrstOlltof hisTempIt

Art tht bol/och of Htttrytilttight.

Het gebrek aan intellectuele ernst. de ongearticuleerdheid

van de cultu ur. leiden tot de veronderstelling dat een

intuïtief gevoe l voor goed en slecht. de ondoor dachte

geboden van het kleinburgerlijke superego. de ware basis

tot inzicht zijn. Engeland is geïnfecteerd door het

non-conformistische bewustzijn. Dit moralisme maakte de

Engelse Labour Party belachel ijk. want ze gelooft in de

universaliteit. de natuurlijkheid van haar eigen idee va n

rechtse hapenheld. Politiek gezien stelt ze zich ten doel om

goed te doen en de slechten te verbannen. Ze droomt van

de dictatuur van het sub urbane bewustzijn, de wereld als

een grote bijeenkomst van Q uakers. Een ander gevo lg is

dat haar politieke klasse conceptueel gezien niet in staat is

tot een serieus idee over cultuur. Kunst en literatuur

worden beschouwd als pleziertjes voor de hogere

inkomensklasse. met eve n weinig gevo lg voor hun

wereldbeeld als zwe mbaden.

De ontwikkelde Engelse cu ltuur accepteert b)tals

maatstaf van haar oprechtheid . De rest is pretentie.

zelf-dramatisatie of intellectuele larie, De Engelse cultuur

is metafysisch onvolgroeid. Onlangs werd Ruskin

ti family tree confer powe r and privilege upon their

fruit. Similarly the church offers as its sy mbolic head not

some strangely garbed priest honed in theological debate,

church polities and pastoral expe rience but again that

tweedy wile of a former naval ollicer su rrounded by

dogs, chi ldren and grandchildren all made special by

coming from the right gonads and ova ties. To qu ote the

lrishm an Brendan Behan :

DoII'1 sptak ofyoura/iellMillister

His GlUrch without tneallillg or faitlt

For tiltcoma stOlltofhis TempIt

A rt tJlt bol/oeksof Htllrytht tightl,.

The lack of intellectual seriousness, the inarticu lacy of

the cu lture. leads to the assumption that an Intui tive

sense of right and wro ng. the un conceptualised biddlngs

of the bourgeois sllper-ego, is the true basis for jlldgement.

England is infected by the non-conlo rmist consc ience.

This rnoralism has idiotised the English left for it believes

in the un iversa lity, the naturalness of its own notion of

vi rtue. Politically it sets out to do good and to abolish the

evi l ones. ft drearns of the dictatorship of the suburban

conscience, the world as one great Q uaker meeting.

Another consequence is that its political c1assis

concep tually incapable of a serious idea of culture. In its

v iew art and literatur e are an up-marker amenity. of no

more conseq uence upon how they think about the world

than swimming pools.

English educated culture takes the acceptance of byt

as its measure of honesty. A ll else is pretension, self

dramatisation or intellectual hogw ash. English culture is

metaphysica lly stunted. Recentl y Ruskin has been

revived as one of the fathers of modern English culture

and heroised as of continuing relevan ee. In contrast

Hegels metaph ysies has been central to Russian and

European art and polities .

Hegel's is a theory of spiritual progress. If the history

of the wo rld is conceiv ed as the history of mind or Spirit

in a journey tow ards self-kno wledge then the world is

not something that the mind observes. Rather. the world

is produced by mind . To put it in other terrns, culture

does not represent th ings or nature rather. it produces

thin gs or nature in its representations. O ur way of

order ing thin gs does not reveal nature. it reveals the mind

to itself. Art in this view is part of the developing

articulation of mind. Beauty for Hegel was an intuition of

the nature of the Spiri t. 50 for instanee. it was

possible for Mondnan to th tnk of pictorial tension as
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herdacht als een van de grondleggers van de modern e

Engelse cu ltu ur en ve rheer lijkt als zijnde van blijvende

importantie. Daartegenover staat dat Hegels metafysica de

kern is van Russ ische en Europese kunst en politiek.

Hegels theorie gaat over spirituele voo ru itgang . Als

de geschiedenis va n de wereld wordt opgevat als de

geschiedenis va n het verstand of de Gees t op weg naar

zelfke nnis . dan wordt de wereld dus niet geobserveerd

door de geest. Veelmeer wordt de wereld geproduceerd

door het ve rstand. M et andere woorden. de cu ltu ur

represent eert de dingen of natu ur niet zozeer. ze

produceert din gen of natuur in hun representaties. De

man ier waarop wij de din gen ordenen on th ult geen

natuur maar on th ult de geest aan zichzelf. Volgens deze

zienswijze maakt ku ns t dee l uit van de groeiende

articu latie van de geest. Voo r Hegel was schoonheid een

inzi cht van de natuur van de Geest. Zowas het voor

M ondriaan bijvoorbeeld mogelijk om picturale spanning

te zien als de belichaming van de intense con tradic ties

va n de Geest.

Hiert egenover stel ik Ruskin. en belangrijker. vele

andere n hebben dat gedaan. om te beweren dat kunst

Gods orde moet wee rgeve n. Een orde d ie ahistorisch is,

die besloten ligt in de natuur. Zo opge va t is kunst alleen

maar een middel om een ahis torische orde weer te geven.

In die zin is ze illus tratief. al het andere is vals. In plaats

dat geschiedenis en cu ltu ur het bewustzijn vo rmen ,

belemmeren ze het zich t op hoe de dingen werkelijk zijn.

De Engelse ku nstkr itiek is er op uit om eentonigheid

aan te tonen . om aan te tonen dat er niets essen tieels

gebeur d is. Nee m de anti-geschiedenis in Herber t Reads

essay voo r de tentoonst elling over het surrealisme uit

1936. waarin hij bewee rt dat wat hij ve rstaat onder

'superrealisme' iu lut algemeen het romautische prilUipe is iu de

kuust. In één klap lukte het hem om het sur realisme te

dehis toriseren . Het was slech ts een speci fieke

uitdrukking van een principe dat in de Engelse cultuur

allang was ontwikkeld. In zijn essay voo r de

Faber-antho logie van het surrealisme uit hetzelfde jaar

vertelt hij Olls zelfs dat Dialektiek de logica van

ve randering in de natuur is. Het scheen niet in hem op te

komen dat het toepasbaar zou zijn op de menselijke

geschiedenis. Verder zegt hij: Het Surrealisme vraagt uiets

minder dau UI l herziflliug vau alle esthetische waardetl. Dat

v roeg het helemaal niet. Het riep om de afschaffing va n

alle esthet iek. Het was uit op een revolu tie van het

bewus tzijn om nieuwe kennisvormen mogelijk te maken.

'i! embodying the dri vin g contradic tions of the Sp irit.

Agains t this I take Ruski n. and more impor tantl y.

many have taken Ruski n to say. tha t art is concerned to

represent Gods order. A n orde r that is a-historica] . that is

given in nature. A rt in th is v iew is only a means of

representing an a-historicaI order. In this sense it is

illustrative. all else is dishenest . Rath er than being what

consciousness is formed in. history and culture are what

gets in the way of how thi ngs really are .

English art criticis m sets ou t to show sameness , to

sho w that essentially nothi ng has happened. C onsl der

the anti-history of Herbert Read 's essay for the 1936

Surrealist & hibitioll in which he argued that what he called

'superrealism' iu galaal is the romauti! priluiple iu art. with one

stro ke he was abIe to dehistoricise Surrealism. It was just

a part icul ar expression of a principle already we il

developed in English cultu re. In his essay for the Faber

antho logy on Surrealism of the same year he actually tells

us that Dialeetics is the logic of change in nature. T hat it

might be applicable to human his tory seems to have

escaped his attention. He goes on to say that: Surrealism

denumdsuothiug less !lum a revaltUltiou of all atst1teti! values. It

did not. It calied for the abo lition of aesthetics, it was

seeking to revolutionise consc iousness, to make new

forms of know ledge possib le.

More recentl y Sir Lawrence Gowing CBE. RA

sugges ted. in a catalogue for an exhibition at Yale of the

Schoo l of Londen patriters . i.e. Bacon. Auerbach. Freud

et al., that these artists we re post-rnodern before

Post-Modernism. This is llke th inking that being

un-married and celibate is the same as being a widower.

As a piece of cultura l his tory it is nonsense. as acultural

syrnp tom it is important. What Gowing was by

implication praising and displaying was anti-his toricism.

As with Read , the latest foreign thing was essentially

prefigured in Eng lish culture .

For the tw entieth cen tu ry. sto ries info rmed by the

Hegelian conception of history were cent ral to the

political and the cu ltural avant-garde. Same held ou t the

poss tbility of the transformation or ind eed the abolition of

the banality of eve ryday ex istence . Surrea lism was to

shatter the hegemon y of bourgeo is common sense.

eo-Plasticism ernbodied the transeendeuce of the

materia1world. In the communist vision humankind

freed from c1assconflict. the blind engine of history,

would take its destiny into its ow n hand s and be

reeen dled wi th the world . In M alevichs Suprematism
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TH E MUNDA NE DRAG OF THE M A T ER l A L

Meer recent elijk opperde Sir Law rence Gowing CBE,

RA in een catalogus voor een tent oonstelling in Yale van

de Schoolof London Painters, met onder andere Bacon,

Auerbach, Freud, dat deze kunstenaars al postmodern

waren voo r het postmodernisme. Van hetzelfde kaliber is

de gedac hte dat ongetrouwd en celibatair zijn hetzelfde is

als we duwnaar zijn. A ls cultur ele gesch iedenis is het

on zin , als een culture el sy mptoom is het belang rijk. W at

Gowing bij implicatie lof toezwaait is het

anti-historicisme. Evenals bij Read wordt het nieu wste.

vreemde ve rsch ijnsel in zijn essentie al

voorafgeschaduwd in de Engelse cultuur.

V óór de twintigste eeuw stonden ver halen die

doordrongen waren va n de Hegeliaanse

geschiedenisopvatting centraal bij de politieke en

cultu rele avantgarde. Som migen blev en trouw aan de

mogelijkheid van de transformatie of zelfs de afschaffing

van de ban aliteit van het alledaagse bestaan. Het

su rrealisme verni etigde de hegemonie va n het

kleinburgerlijke gezonde ve rstand. Het neoplasticisme

belichaamde de trancendentie van de materiële wereld .

Volgens het communisme zou de mensheid, eenmaal

bevrijd van de klassenstrijd, de blinde motor van de

geschiedenis , haar lot in eigen han den nemen en zich met

de wereld ve rzoen en. In het suprematisme van

M alevitsch war en zwaa rtekrac h t, tijd en ruimt e

afgeschaft. Het ov erwinnen van zwaarte, van math eid,

van de wereldse saaiheid van de materie, was een

teru gkerende metafoor, wals in Feiningers DekristaIlm

kathedraal van het communisme.

Dat alles is nu ve rre fictie. eve n bizar als het idee dat

we, net als in een droom, zomaar zouden kunnen vliegen.

Te veel licham en hebben de aarde geraakt. In zijn artikel

'The End of History' (gepubliceerd in National Interesten

vervolgens in The Independent) bewee rt Francis Fukuyama

dat er met de dood van het communisme ook een einde is

gekomen aan alle ideologisch e conflicten en daarm ee aan

de geschiedenis . De toeko mst zal de wereldwijde

vrije-markt economie worden. Deze economie zal word en

beheerd in de uitgestr ekte ove rblijfselen van de

geschiedenis, elke natie een museum. G eschiedenis als

museum, als verleden, als erfen is, klinkt als Engelands

hede n .

vertaling JORI NDE SEYDEL

'i[ grav ity. time and spac e wer e abolished. The ove r

coming of weight, of opacity, of the mundane d rag of the

material was a recu rring metaph or as in Feiningers The

Crystal CatJredral of Cammunism.

All th is is now like a dist ant fiction , as fantastic as

the idea that we might, as in a dr eam, fly at will . Too many

bodleshave hit the earth. Francis Fukuyama in his'The

End of History' artiele (published in National Interest and

subsequen tly The Independent)argues that with the death

of Communism ideological conflict has ended and

therefore so too has history. The future wi ll be the

wor ld-wide market economy. This economy wlll be

conduc ted in the tended remainders left by history, each

nation a museum. History as museum, as past. as heritage

sounds like Englands present.
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A N INTERVIE W WITII ISAAC J ULI EN

Isaac Julien, Engelands toonaangevend e, zwarte , onafhankelijke cineast en prominent, cu ltureel activist heeft zijn

controversiële film LookingforLangst!Jnaangepast en bewe rkt tot een performance voor Edge go, De film, door Julien

beschreven als een 'meditati e' , raakt een aantal complexe en politiek-getinte problemen waaronder de verklaring van mannelijk e

homoseksualiteit in relatie tot ras. de nachtelijke transformati e en betwiste culturele betekenis van de stedelijke ruimt e en

bovenal de moeilijke verhouding tussen de ontluikende, politieke culturen van het zwart e G root-Brittannië en haar

Afrikaans-Amerikaanse stiefouders.

~ Isaac Julien, Britain s Ieading black independent film maker and a prominent cultura l activ ist has adapted and re-worked his

controversial movie Looking For Langst!Jn as a performance piece for thts years Edge. Th e film, described by Julien as a

medltati on , cruises across a range of complex and polltlcally-charged problems. Among them, are the constru ction of Gay male

sexualities around race, the night-time transformation and contested cultural meanin g of urban space and above all, the diJIicult

relationship betw een the nascent political cultures of black Britain and their African-American step-parents.

..
\
~"HCLI "

Het imago van Langston Hu ghes, voormalig hofdichter

van het zwarte ras, heeft Julien gebru ikt om een aantal

van deze voortdurend e moeilijkheden aan te geven en te

registreren. Het wekt geen verbazing dat dit tot een

vijandige reactie leidde van de kant van Hu ghes'

Amerikaanse literaire execut eurs en hun wettelijke

'ii The image of Langston Hughes, sometime poet

laureate of the negro race, is used to mark and index some

of these ongoing diHiculti es. Unsurprisingly, the film

provoked an antagonistic response from Hu ghes'

American executors and their Iegal representatives. Thi s

conflict has itself been incorporated into the core of the
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afgevaardigden. Dit conflict werd de kern van de nieu we

performan ce. lsaac Julien sprak met criticus Paul Cïlroy.

G ILROY: Zowel defilm als de performanceLooking for

Langston gaan door opthema 5die alaan deorde kwamen inje

vroegere film Territories - hoeheb jezeuitgewerkt?

JULIEn: Het verband zit in de relaties tu ssen

territorium en identiteit, territorium en con trole, de

ruimtelijke politi ek va n sur veillance . De

Langston-performance werd voo r het eerst opgevoerd in

Kings C ross in Lond en, die buurt heeft een reputatie va n

seks en goorheid . Lu ister maar naar The Pet Shop Boys.

Door het spoorwegstation is Kings C ross ook

toegangspoort tot Engeland , een deur tussen noord en

zuid.

De performance maakt met name gebru ik va n

C amley Street, een str aat berucht als versierplek voo r

hetero's - het heeft een speciale geografie. De voo rgestelde

herinrichting va n het gebied houdt ook bep aalde politi eke

complicaties in voo r de locatie. De hele ruimte wordt

platgelegd en opge krikt tot een soor t Covent Ga rden

yuppie-dorp. Het is barbaars. Ik genoo t erva n mijn

publiek te confronteren met deze andere en moeilijke

ruimtes, waar ze normalitair niet zo snel heen zouden

gaan en waar ze zich op zo'n nachtelijk tijdstip zeker niet

veilig zoud en voe len . Ik wilde de mensen deze ruimt es in

kr ijgen en ze laten nadenken over de archi tectuur en de

verh ouding tot ve rsch illende dynamisch e vormen va n

macht - openbaar en privé, micro en macro. In de film kon

ik die locaties cinematografisch ton en, maar om mensen 

performers en publiek - daadwerkelijk in dit land schap te

plaats en, is een and er soort sensa tie. Uit gesprekken na de

performance maakte ik op dat met name vrou wen een

zeker plezier beleefden aan het, 's nacht s, gewoon door de

ruimtes wandelen en daar wat andere din gen te zien . Er

waren ook mensen die het gevoel hadd en dat ze door de

performance de rol va n voyeur opgelegd kregen .

Sommigen omh elsden dit gezichts punt, anderen voe lden

er zich nogal ongemakkelijk onder. Het is zo anders dan

de bioscoop! Het publiek wordt uit haar passieve positie

gemanoeuvreerd en mag ook meedoen .

Duseris ookeen link met een zwam . populaireculturele traditie?

Zwarte culturen kennen hun eigen traditi e om de

Europese sche iding tussen kunst en leven af te breken.

Het is niet dat ik anti performance-publiek ben maar ik

vond het wel leuk om enkele va n hun hoogculturele

~ new performance. Isaac Julien spoke to critic and

lecturer Paul G ilroy.

G ILROY: Botlttltemovie and tlte performalUe versionsof Looking

For Langstonelahorateupon tltemesraised by yourearlier film

Territor ies - how haveyoudeueloped them?

JULIEN: Yes, the links are in the relationships between

territ ory and identit y, territory and control. the spatial

polities of surveillance. T he Langston performance was

first staged in the Kings Cross area of London w hich has

a reputation for sex and sleaze, Listen to the Pet Sho p

Boys singing. Because of the railw ay station , King s C ross

is also a gateway into England, a doorway between north

and south.

The performance used Ca mley Str eet in parti cular, a

street that is notorious as a cruis ing ground for straights 

it has a special geography. The proposed re-development

of the area also means that there are certain political

ramihcations to th e location . The whole space is going to

be kn ocked down and renovated into a kind of Cove nt

Garden yupp ie v illage. lts barbaric. I enjoyed th e idea of

putting my audience into these different and difficult

spaces where they might not normally go and certain ly

might not feel safe at th at time of night. I wanted people

to go in to th ese spaces and to think about th eir

architecture and its relationship to different dynamic

forms of power - public and private, micro and macro .

M aking the film meant that I could ex pose those locations

cine matically but actua lly putting people - performers and

aud iences - int 0 these land scapes hasa different kind of

exci tement. Talking to peopl e after the performance,

wamen in particul ar, üs clear that they took a certain

kin d of pleasure from just walking through those spaces

at night and seeing sorne different things located there.

Some people also feit that they were being construc ted by

that performance into the role of voye urs. Some of them

embraced this new van tage point, others wer e more

un comfortable with it. lts sa different from th e cinema!

The aud ience are manoeuvred out of their passive

position. They can also participate.

Sa tltere5a link witlt blackvernacularcultural tradition toa?

Black ve rnacu lar cu ltu res have their own tradition of

breaking down th e European division between art and

life. lts not that I'm anti the performance crowd but I

enjoyed bringing same of their high-cultural assumptions

dow n to the ground. The idea really came together in
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veronderstellingen neer te halen. Het idee kreeg in feite

vorm in Camley Street, in de schaduw van de

gashouders. Daar had je die twee mannen die, elk gevolgd

door een schijnwe rper, op elkaar afliepen. Het publiek

volgde deze ontm oeting vanaf de ove rkant van de straat,

terwijl het verkeer tussen de twee groepen - de

performers en de toeschouwers - doorstroomde. Een

politie-auto stopte en raakte spontaan in de actie

betrokken. Het was perfect. Zelfs het voorbijrijden van

andere mensen in hun auto veroorzaakte een soort

spanning. M ijn publiek moest zich inlaten met de af en

toe opdringerige aanwezi gheid van andersoortige

toeschouwers. Dat was opwindend. Ik genoot ervan.

Jehel,t bepaalde kenmerken vandat IalldsdUlp gebruikt-!tet kanaal,

CoronersCourt,de openbare parken en de!tomo-nac!ttdub TrajJie

-om de performancein scène tezetten. Watbetekenen zevoorjeen

!toezijn ze tnelelkaar verbonden?

Zeveranderen allemaal. Hun openbaarheid van

overdag wordt 's nachts privé. Ze bieden allemaal

onde rdak aan rituelen, moderne, stedelijke rituelen die

dingen tonen die gewoonlijk verborgen blijven voo r

toeschouwers die je associeert met die

'hoog-modernistische' reput atie van performance-kunst.

De performance-vorm maakt het samenstel van

publieksgroepen zichtbaar die worden aangetrokken door

de herinnering aan Langston Hu ghes. Hij brengt ze fysiek

naderbij. Dat is nogal ongebruikelijk. vooral als je bedenkt

hoe afgezonderd mensen kunnen leven. Hoe verschillend

zijn de zwarte en blanke toeschouwers die naar een

gebeur tenis als deze toekomen? De performance ging

vooral over zwart en blank en hoe ik realiteiten gestalte

kon geven waarin sommige zwarten en blank en deze

speciale plekken en ruimtes gebru iken om regelmatig de

grenzen te ove rschrijden die hun raciale subjectiv iteit en

seksuele identiteit afbakenen.

Vooral in TrajJie was het v reemd. Veel van mijn

homo-vrienden vertelden hoe raar ze het vonden om daar

met de mensen van de performance te zijn. Men dacht dat

de performance afgelopen was toen opeens de politie

binnenkwam, dit keer wèl onderdeel van de performance.

Dat was heel interessant. Tot op zekere hoogte brengen al

deze plekken en ruimtes performances met zich mee

waarin mensen nieuwe rollen en identiteiten aannemen.

Ik wilde een homo-subcultuur oproepen waarin mensen

denken dat ze vrij zijn. Deze subculturele ruimtes worden

onder politioneel toezicht gesteld en die broze vrijheid

'i!' Camley Street in the shadow of the gasometers. Th ere,

we had these two men walking towards each ether, both

circled by a bright light. Th e audience sees this encounter

from the opposite side of the street and the traIlic flows

between the two groups - performers and spectators. A

poltee car stopped and spon taneous ly involved itself in

the action. It was perfect. Even wh en other people drove

past in their cars it introduced a kind of tension. My

aud ience had to engage with the occasionally intrusive

presence of other types of spectators. That was exc iting. I

llked that.

You IISed cerlainfeatures of tltat landscape-Uu Cat Ull , Uu

Cormur5court, Ult public gardtIlsand !Ju Gay nig!tt club TraIlic

- to stagel!teperformalue.Wltat do they mean toyouand!tow

are UU)' connected to eac!t oUur?

They all change. Th ey go from being publlc during

the day to being private at night. A ll of them host rituals ,

modern urban rituals wh ich disp lay thin gs that are

normally hidden from the variety of spec tatorship that

one associates with this high modernist reputation of

performance art. The performance format makes v isible

the constellation of audiences drawn in by the memory of

Langston Hu ghes. It brin gs them into a physical prox i

mity to one another, Th at is quit e unusual particularly

when you consider how segregated peoples lives can beo

How different are the black and white audiences that

come to an event like this? The dynami c in the perfor

mance was very much about white and black and how I

could portray the lived realities whl ch specify that some

black and white people use these special places and spa

ces to routinely transgress the boundaries that hold their

racial subjectiv ity and their sexual identities in place.

It was particularly strange at Traffic. A lot of my gay

friends commented on how strange it was being there

with eve rybody from the performance. People thought

the performance had ended and then the pollee entered

(not real th is time) and it was part of the performance too.

That was very interesting. To a certain extent all of those

places and spaces inv olve performances in wh ich people

act out new roles and identities. I wanted to invoke a gay

sub-eu lture in whkh people think they are Ïree, Tho se

sub-eu ltura l spaces are policed and that fragile freedom

can be taken away as quickly as it carne. lts the insecure

natur e of those sub-eultural locations that needs to be

emphasised.
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kan eve n snel weer ve rdw ijnen als ze gekomen is. Het

onzekere aspect van die subculturele locaties, dàt moet

benadrukt worden.

Ishet niet problematisch omsteeds weer als grensverlegger

beschouwd teworden? Hoe zit het met lil! reellt van zwartm m

homofielen omjuist niet opwï,uiend te zijn?

Vroeger noemde ik dat de saaiheid van de

transgressie. Het is saai. Het is een cliché - zwa rten zijn

overtreders, horne s zijn ove rtreders en als je ze bijelkaar

stopt wordt het pas echt pittig. W ie raakt er opgewonden

of geprikkeld van die transgressie? De verschillende

componenten van de publi eksgroepen bij de performance

moeten verschillend gereageerd hebben. Sommigen

vonden dat ze provocerender had kunnen zijn. Ze

interpreteerden de performance in het geheel niet als

grensve rleggend en vonden haar zelfs tamelijk

conserva tief. Terwijl anderen haar op het randje af

vond en. In feite probeerde ik drie dingen te doen. Ten

eerste de onvermijdelijke controve rse ove r de herinnering

te verduidelijken. de nalatenschap en de representatie van

een belangrijke zw arte, culturele 'icoon' als Langston

Hughes. Ten tw eede de mogelijkheid te onderzoeken van

het hebben van een bepaalde seksuel e identit eit die veel

zwarten iden tiIiceren als verraad aan hun raciale

authenticiteit; en ten derde een aantal van de zeer

interessante debatten te populariseren die onlangs

gehouden zijn over de geschiedenis van de zwarte

literatuur en culturele ex pressie. Deze

gedachtenwisselingen , vooral de tw isten over de

betekenis en het belang van de Harlem Renaissance,

vereisen dat we nieuwe, kritische verhandelingen moeten

produceren die ve rschillen van die die geassocieerd

worden met Europese ideeën en geschriften. De Harlem

Renaissance biedt een interessant uitgangspunt van

gesprek over de rol van de kritiek in de ontw ikkeling van

de ku nst van zw arten of ove r de intellectuele

gereedschappen die we nodig hebben om een veelheid

aan zw art culturee l werk te analyseren. Het zijn dezelfde

vragen als we tegenkomen in het zwarte G root-Brittannië

van vandaag. Looking for LlIIgston was een poging om

binnen de diaspora een dialoog ove r deze ond erw erpen

op gang te brengen.

WatllUft dereactieopde filmjegeleerd over de topografie vande

zwarte wmtiteit?LlIIgstonHughes was een Afro-Amerikaan.

Jij bent een zwarte man gevonnddooreen nOl(al complexe relatie

'"i Isn 't!herea problem inheing seen asa transgressor all !he

time? WlUIt about tIltrightof blacks and gays not to he excitinl(?

In the past I called that the beredomof transgression. lts

boring, it's a cliche -blacks are transgressive, gays are

transgressive and when you put the two together then it

gets really spicy. Who does this transgr ession excite or

arouse? The differen t elements of the audi ence at the

performance must have had different reacrions. Some

people tho ught that it could have been more provocative.

Th ey didn' t read the performance as in any way

transgressiv e and argued that it was rather conservative

in fact, though ethers feit that it was right on the edge.

Th ere were thr ee things that I was basically trying to do.

One is to illuminate the necessary contestation whi ch

takes place over the memory, the legacy and the

representation of an import ant black cultural icon like

Langston Hughes. The secend is to ex plore the

possibility of having a sex ual identity that rnany blacks

would identify as a betrayal of their racial authenticity:

and the third is to popularise some of the very interesting

debates that have recentl y been happening around the

history ofblack literature and cultural ex pression. Th ese

exc hanges, especially the arguments that have raged over

the meanin g and significance of the Harlem Renaissance,

demand that we prod uce some new critical discourses

different from those whi ch have been associated with

European ideas and w ritings. T he Harlan Rmaissance

offers an interesting point of departure from whi ch we

can talk about the rele of criticism in the development of

black art or the intellectu al tools we need to analyse a

body of black cu ltura l work. These are the same

questions that we are hav ing to deal wi th in black Britain

today. Looking For LlIIgslon was an attempt to open up a

dialogue within the diaspora on these issues.

Wllat liaS!he reactionlo tiltfilm taughtyou abold tlle lopograpllY

of black identity?Langston Hughes wasanA fro-American. You

are ablack ,nallfomed by some complex relatiollto England and

ElIglislllless. BlackAmericanshave heen deeply divided over !he

lel(ilimacy ofyourborrowings fromtheir culturai lleritage. Dot1Il

lel(a' difficultiesyou'veexperienced ,vith tilt HUl(IIes estate express

thetensionsbetwemdifferent natio/l(lltraditions of blackness mui a

broaderdias/JOra smsibility? Ptd anotlllrway, slIOuld tiltfilm reaUy

luwe hem caUed Looking For Isaac?

There is a sense in whïch the title was unfortunate,

but I would defend it . Langston Hughes is important to

me too. He is a symbolnot just of the issue of sex uality

\
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met Ellge/mld 1tI het Ellge/se. Zwarte Amerikalltll zijll sterk

verdeeld over de legitimiteit va11jeolltltllingellaall hUil culturele

aftIlis.Dn.kken de juridisdlt mocilijkJltdtll die jeervaren lltbtmet

de Hughes-nalatmselUlp de spanningen !lISsen verse/,illende.

nationaletradities vall zwart zijnenUI l breder

diaspora-vewl/stzijnuit?Alldersgezegd:IUld defilm nietbeter

Lookin g for lsaac kUlllltn heten?

In een bepaald opzicht is de titel misschien wat onge

luk kig gekozen maar ik kan hem verdedigen. Langston

Hu ghes is ook belangrijk voor me. Hij is niet alleen een

symbool van seksualiteit en ras maar ook van de erva ring

van de zwarte kun stenaar - het conflict tussen wat een

kunstenaar moet zijn en de din gen die hem van bu itenaf

opgelegd worden. Deze v ragen raken de kern van ons

begrip van een fenoneem als de Harlem Renaissallce. Die

was ontze ttend belangrijk voor zwarten in Amerika en

zwarten over de hele wereld. Zw arte kun stenaars.

schrijve rs en critici werkten in een afgescheiden ruimte.

De energie die al die mensen samen produ ceerden was

buit engewoon. Langston was natuurlijk de beroemdste en

invloedrijkste zwarte dichter in A merika. A ls je de

biografieën van Arnold Rampersad en Faith Berry ove r

hem leest dan ontkom je er niet aan om geroerd te word en

door wat hem allemaal werd opgelegd.

Wat betreft het probleem zowel zwart als Brits te

zijn: als je dat van de Amerikaanse kant bekijkt dan

bestaat er een afkeer voo r wat zij beschouwen als een

soort bastaard-identiteit. Ze vin den je niet echt Afrikaans:

je bent Brits maar je bent niet echt Brits en je durft

commentaar te leveren op zwart Amerika! Het is bijna

zoiets van 'hoe durf je?' De ellende die ik erva ren heb

omdat ik probeerde de film in A merika te tonen is wat dat

betreft relevant. Ze stellen vragen ove r cu lturele

verwantschap en traditie tot en met kw esties als

eigendomsrecht en copyright-schending. Deze zaken

werden een heel belangrijk thema in de performance

omdat ze het begrip auteursc hap naar voren brengen. In

de opname van de rechtszaal is een foto van George Platt

Lyons die ik op een bepaalde manier appropriated heb en

dan heb je de fotos van Mapplethor pe en iets totaal

anders ov er de relatie tussen macht en verlangen. Ik had

graag meer van Langstons eigen werk gebruikt: een paar

van zijn gedichten voo r laten lezen vanuit een boom of

zo. op heel Brech tiaanse wijze. Onder druk van de

erfgenamen, werd ik echter gedwongen een heleboel van

zijn werk uit de uiteindelijke filmversie te kn ippen en

natuurlijk ook uit de performance.

.... wit hin the race but for the experience of the black

artist - the conflict between the thin gs an artist has to be

and the thi ngs which are imposed upon the artist from

the outside. Th ese questions go right to the heart of how

we und erstand cu ltural phenomena like the Harlem

Renaissallce. It was a very important point for blacks in

America and for blacks worldwide. Black artists, writ ers

and crities were we rking in a space wh ich was

segregated. lt s ext raordinary wh at energy all those people

coming together produced. Langston was, of course, the

most famous and inHuential black poet in A merica.

Reading the biographies of hirn by Arnold Rampersad

and Faith Berry, its impossible not to be struc k by wh at

has been imposed on him.

In terms of the problem of being both black and

British. looking at it from the A merican sïde, there is a

distaste for what they regard as a kind of mongrel

identity. Th ey think you 're not quit e A frican. you' re

British but you're not quit e British and you dare to make

comments abou t black America! lts almost like 'how dare

you ?'. Th e tribulations I have ex perieneed as a result of

trying to show the film in A merica are relevant here.

Th ey raise qu estions of cultural afliliation and tradition

through the issues of ow nership and copy right

infringemen t. These issues became a ver y important

theme in the performance beeause they bring the idea of

authorship into the foreground. In the court-room

sequence theres a George Platt Lyons photograph that

l've kind of appropriated and then you 've got

Mappletherpes photographs and a wh ole ether thin g

about the relationship of con trol and desire. I would have

liked to have used more of Langstons own work, maybe

having some of the poems read , from a tree or somewhere,

in a very Brechtian way. However, the pressure from the

estate led me to cut out a lot of his work from the final

version of the filmand of course from the performance.

Are )'ou co,iftdmt UWI. tlUlt t1It filmalld t1It performallcegowil)'

beyOlui simpI)' claiming a homosexlul1 itnage of LlIIgstoll back

fromUit clutchesof t1It straight world?Why slwlJd black artists

living in Britoin 'ww be referred to tJ,e lifeand work of LlIIgston

HI/ghes?

When people say that Lookillg For Langston is simply

a gay film they are wrong. lt s about black desire and the

difliculties that engulf it. Similar problems exis t with a

number of other black cultura l icons where sex uality is

not the only or even the main issue. But it was at [arnes
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W eetjedan welzeker dat defilm enperfonnalUe verder gaandau

de terugvordering vau UIl homoseksual/Jeeldvau Langstonuit de

grup vau dehetero-wereld?Waarom zou uu ju Groot-BriUalltJïi

wonauie zwarte kunsUIwar nu vmvijuu naar /Iet la'w (ti werk

van Lallgston Hughes?

Als mensen zeggen dat Lookiugfor Laugstougewoo n

een homo-film is dan hebben ze het fout. Het gaat ove r

zwart verlangen en de problematiek daarvan.

G elijksoortige problemen bestaan met een aantal andere

zwarte, culturele iconen waar sexualiteit niet de enige of

zelfs helemaal geen rol speelt. M aar op de

herdenkingsbijeenk omst van [arnes Baldwin bes loot ik dat

ik de film moest maken. De macht van de officiële,

respectabele geschiedenis die zich rondo m de

nagedacht en is van de zwa rte kunstenaar kan vormen

beangs tigt me. Oorspronkelijk maakte een keuze uit

Hu ghes' po lemische essay TI,e NegroArtistand ti,e Racial

Mouutaindeel uit van de film en ik betreur nog steeds dat

hij er niet in zit. Die tekst is absoluut releva nt wat betreft

de situatie van de zwarte kunstenaar van vandaag. Hij

behandelt op een hele indr ingend e manier de autonomie

die onze positie noodzakelijk maakt. Voora l daarom heb

ik de performance gemaakt. Het drukt de behoefte uit om

die onafha nkelijkheid te vieren, te bekrachtigen en uit te

breiden . In de M ouutaill-tekst dru kt Hu ghes het beter uit

dan ik ooit zou kunnen: \\Ie youuger tJegro artists wllO erwtl

uow iuteru1 to exprm our j,uiividlW/ dark-skitllled se/ves without

fwr or shartJe. IJ w/lite peop1e are p1eased weare glad. IJ tlteyare

uot, it doesu 't matter. W e kuow weare /,wutiful. Alld ugly too.

ne tom-tom cnesandtlte tOIll-tomlaughs. I[ colouredpeopleare

p1eased weareglad. If tlteyare1I0t, tlteirdisp1easuredoesu 't matter

eitlter. \\Ie bujld our tanples for tomorrow, strougaswekllow how,

andwestaluiou topof tlte mouluaiu,f ru lvitltiu oursell'es.

vertalingJOR INDE SEYDEL

'.. Baldwins memorial meeting that I decided that I had to

make the film. The power of the official. res pectabie

histories that can form aroun d the memory of the black

artist is something that I fear. Selections from Hughess

polemical essay n e Negro A rtist muin e Raeia/ Mouutaill

we re originally part of the film and I'm still sorrowed by

their absence from it. That text has an absolute relev anee

to the situa tion of the black artist today. It deals in a very

powerful way with the au tono my that our position

necessitates. Th at, above all, is the reason that I've done

the performance. It exp resses the need to celebrate, afhrm

and ex tend that independenee. Hu ghes put it better than

I eve r could in the concluding sentences of the Mouuwiu

text: \\Ie youuger IIlgro artists wllO crwte'lOw iullUdtoexprm

our iudividlw/ dark-skimlll1se/leswithout[wr or slWltJe. I[white

peop1e are p1eased weare glad. I[t1tey are IlOt, it doesu't maUer.

Weh ow wearebwutiful. A ud ugly too. TI,e tom-tomeries (Illd

tile tom-tomlaughs. If c% ured peoplearep1ea se{I weareglad. If

tJIl)' are not, their displwsuredoesu'I matter either. We lmiJd our

tempIes [or tomorrow, slrougaswekuow ),ow. aruiwe stand ou top

of tlte mouutaiu, fra uritl'in ourselves.

\
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Chris Burden

I baame a secret Hippy

Mu seum of Conceptual

Art, San Francisco 197 i .

Ik piLu began IVha. I look

offmy dolk,. jean, atul a1

shirt.a.uiIay ontJufIoor on

my huk. Afritnd hammered

a slar slUlped stud into my

slmtum. I t1un sat in a c/Ulir

muihad allmy hair cul ofJ.

Finally I dressed in ,omeFBI

c/otlu, I had bought forUil

piLce•

..

NICK KAYE
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Aesthetics

Denial
'i; I am moreaudmore realisillg ...

that I luwewrs audI cau ll(/1r.

IJ.Cage, a lelter of

22 ,5,56 'addressrdla tht

priltäplt musieailu:of Uit

New YorkHeraldTribU/1t

wlltl'r iJdid Ilol "ppr"r', in :

R. Kostalanetz, Johlt G lgr

Lond on , 19 70 ,

pp.I I6-118. Quote p.118

My work is iutmdedas adellloustratiollof this:

you mig/tt eall it au affirmat iollof life.

Lifegoes ou very weil witltoullll(.'

JOHN C AG E

A I vanaf haar ontstaan was performance-kunst onveranderlijk verbonden met het begrip on tkenning; een ontkenning van het

object waard oor de handeli ngen en inte racties die zich er omheen afspe len zichtbaar word en; een ontkenning va n de vo ltooiing

va n het werk waard oor processen van delin iëring aan de opperv lakte kunnen komen .

.... At the point of its emergence , perfor mance art has invariably been boun d u p with a no tion of denial: a denlal of the object in

order that the actions and exc hanges that surround it might be seen: a denlal of the work 's completion in order that processes of

delini tion may beoome apparen t.

••

Op deze manier heeft de perfo rmance handelingen en

interacties opgeroepen d ie bu iten het gebruikelijke

voca bulaire en het normale vooruitzicht van de ku nst

liggen , en daarmee betekenisse n geïn trod uceerd waartoe

de kunstenaar alleen indirect toegang kan krijgen. Zo

heeft ook de inhoud va n de performance het 'alledaagse '

gekruist, dat wat nor maliter ongezien blijft, dat

'gevonden ' of 'gekadreerd ' kan worden , maar niet

gecompo neerd . Zo'n esthetiek is het fundament van het

'ti Through suc h means, performance has come to

address actlv ities and exchanges that he outside the

conventional voca bularies and perspectiv es of art,

introducing contents that the artist can only have access

to indirectly Here, too, the con ten t of performance has

intersected with the 'everyday', with that wluch is

no rmally unseen, and can be ' found ' or 'fra med' but not

composed. Such an aesthetic underlles a whole range of

departures in performance, and, at a nurnber of points,
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hele gebied dat uitgaat va n de perfo rmance. en kan in een

aantal opzichten gezien w ord en als on losmakelijk

verbonden met het begrip van de performance zelf. zodr a

de ku nst afstand neemt van het object.

In de late jaren v ijftig brach t de expliciete verwijzing

van de action-p ainting naar de activ iteit en de ervaring

van de kunstenaar tijdens het maken van het werk. de

schilderkuns t op een punt waarop het object de inhoud

w aar het juist naar verwees in de we g leek te staan . Veel

van de ha ppeni ngs uit de v roege jaren zestig reageerden

op de vra gen die hierd oor oprezen ove r wat de

waardevolste kunstervaring zou kunnen zijn . door met

publieksparticipatie en het spelen va n spelletjes om te

gaan als een proces van ku nst maken. Gefragmen teerd .

co llage-ach tig. vaak verspreid over verschillende

plaats en en tijdstippen. nodigden de nieuwe vormen uit

tot een actiev e blik en het maken van w erk en die zich

opzettelijk ve rzetten tegen een gevoel van vo ltoo idheid of

zelfs van zichtbare een heid . C laes O ldenburg zag in

zu lke ontwrichtingen van de eenheid die men met het

object assoc ieert de aanleiding voor een wisselwerking

tussen publiek en ku nst enaar. De toeschouwer kon

daarin een zelfbewust e betrokkenheid ontdekken bij een

proces dat analoog was aan zijn eigen w erkwijze. Zijn

performance pieu s. zo stelde hij vast. w aren: voorvallen

waarin ik mijn visie dichterbij het publiek bracht... een actieve

uitwisseling van zienswijzeensensibiliteit met een levend publiek.

Het doel isniet zozeer perfatie. zoalsindeswlpturen. maar actie.

het proas.'

Terwijl de happenings tegemoet kwamen aan een

spanning tussen het object en het maak proces. putte ve el

bod yart zijn kracht uit een analoog en even krit isch punt

in de taal van de beeldhouwkunst. De w eigering van het

minimal art-object van de late jaren zestig om te

repr esenteren. refereren of te sy mbo liseren . gekoppe ld

aan zijn blind e spiegeli ng va n de galerieru imte. dwongen

tot een herwaardering van de inh oud va n het

beeldhouwen. Voor Vito A ccon ci onthulde het minimale

object de omstandigheden en de verhoudingen w aarvan

het ku nst object zelf afha n kelijk was. Minimalisme. zo

ve rkondigde hij. ... was delamstdiejedwong deruimte waarin

jejebevond teerkennen. en hierm ee bevestigde het het feitdat

kunst...wel de relatie moest zijn tus= wat ookmaar de kunst in

beweging bracht ende toeschouwer.' Liev er dan simpe lweg

va n het object ove r te stap pen op de taal va n het th eater.

w erd A ccon ci net als O ldenburg aangetrokken door de

interacties en relati es die vol gens hem ten gronds lag lagen

~ can be seen to arise w ith th e very notion of perfor

mance itself. at th e moment at which art departs from the

object.

In th e late ' 9505. the explicit relerenee in action

painting to th e activ ity and experience of the artist in the

making of th e w ork, brought pain ting toward a moment

at which th e object appeared to obstruct the very con tents

it point ed toward. Many of th e Happenings of the early

19605 responded to th e qu estions this raised over where

the most valuable experience of art may lie by treat ing

audience participation and game-playing as a process of

art-mak ing. Fragment ed. collagtc, often dispersed across

different places and times. th e new forms invited an

active looking and building of works which deliberately

resisted a sense of completion or even of a perceptible

wh ole, For Claes Oldenburg. suc h disruptions of the

unities assoc iated with the object provided th e ground for

an exc ha nge between audience and artis t in whlch the

vi ewer might discover a self-conscious engagemen t in a

process analogous to his own making. His performance

pteces, he noted, were: incidents of pressing my vision closer to

allaudimu...allactiveexchangeofattitudes and=sibï1ity with a

livingauáunc«. The end is 1ess perfation. as in sculEtures. than

action. process.'

While the Happenings responded to atension

betwee n the object and the act of making. mu ch Body Art

drew on an analogous and equally critical point in the

language of sculpture. In th e late 19605. the minimal

art-object s refusa! to offer repr esentation, reference or

sy mbol. cou pled with its blank echoing of the gallery

space forced a reconsideration of the su bject-matter of

scu lpture. For V ito A cconci, the minim alist object

rev ealed th e circumstances and relationships on whïch

the art-object was itself dependent. Minimalism, he

suggested . ... wastilt art that madeit IltCessary toruogllÏ5e t1Je

spaeeyouwere inand in doin g so confirmed t1Je fact that art...

had to he tnis re!ation betwem wlUltever it wasthatstarted offt1Je

artandtilt viewer.' Rather than simply step beyond the

object and toward the langua ge of theatre, A ccond.Ilke

O ldenb urg . w as d raw n toward th e exc hanges and

relat ionships th at he perceived to underlie th e presen ce

and meaning of the object. but which the object itself

could not fully arti culate.

Suc h points of departure serve to clanfy th e nature

of the tens ions between absence and presence that were

repeatedl y restat ed in th e work of Body -Artists suc h as

Vito A cconci and C hris Burden. In htsperformances.

2 C. O ldenburg.

Raw Notes Halffax.

Nova Scotia ' 973

,
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3 V. A cconci, Rtwrded

documentatie" by VJlo

Auo"eiof!heexhibitie" ond

commissie" forSanDiego

State Uni''eYSity.

April-May 1982 (audio

cassette).San Dlego, 1982
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aan de aan wezigheid en beteken is van het object, maar die

het object zelf niet vo lledig kon uitdrukken.

Zulke uitgangspunten helpen het wezen van de

spanning tussen af en aan wezigheid, die herh aaldelijk

weer geformuleerd werd in het werk va n

bod y-artkunstenaars als Vito A cconci en C hris Burden ,

te verduidelijken. In zijn performances ging Burden

steeds weer een confrontatie met zijn pub liek aan door

zichzelf, in stukken als 'D!t VisitatiolJ (197 4), aan te bieden

in plaats van het object, en greep hij teru g op het idee van

uits luitin g of afwezigheid waarmee hij het pub liek tot

handelen kon dwingen. In LaCJ'iarajUaziolJe (1975) liet

Burden slechts de eerste elf van een

honderdvijftig-koppig publiek de perforrnance-rulm te

betreden, en haalde hij ze over bij hem te blijven totdat

een van de bui tens taande rs naar binnen zou dr ingen.

Toen de performance op dit gew elddadige momen t

eindigde werd de ruimt e als een relikwie van de

handeli ng ach tergelaten, als getuige van Burdens

contrac tbreuk en de reactie van zijn publiek hierop.

M aar terw ijl dit soor t wer k uitgaat van een

verw ijdering van het object om het netwerk van relaties

dat het omgeeft te onthullen , is het du idelijk dal deze

strategieën nog allerlei ande re soorten implicaties hebben.

Zoals Ol den burg aangeeft, word t in de

performance-kunst de verwijdering van het object ten

gunste van een gebeurtenis niet alleen geassocieerd met

de simpele verwijdering van het fys ieke object, maar ook

met een weerstand tegen de vo lmaakte of afgemaakte

vo rm, tegen iedere voo rafbepaaldheid van de gebeurtenis,

en wordt derhalve geassocieerd met het toelaten van

ongecontroleerde en on voorspelbare betekenissen. In lA

Ot iarajUaziolJe staat een handeling centraal die op het

moment van uitvoering niet bedoe ld is als performance ,

en die, wann eer hij door degenen die hem uitvoeren wel

als zodanig zou zijn opgevat, niet meer zou passen binnen

Burdens eigenlijke omgang met zijn pub liek. Burdens

ontkenn ing, de 'afwezigheid ' van het werk, levert de

voorwaarde. de context van de perfo rmance, zodat

handelingen die in zekere zin eerder bij het 'alledaagse'

dan tot het 'theater' behor en binnen dit kader kunnen

vallen en cen traal in het werk komen te staan.

Hier worden de implicaties van een 'ontkenning van

het object' voor de taal en betekenis van

performauce-kunst tegelijk breder en resonant er, Aan de

basis van een hele reeks uitgangspunten van perfo rmance

liggen strategieën die een aspect van het werk uitstellen

I
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of on tkennen, opda t datgene wat niet binnen de

conventionele kunstt aal past het kader binnen kan

dringen . In hel wer k van [ohn Cage, dat centraal staat in

de on twi kkeli ng van deze esthetiek. is het overw innen

van het 'object' fundament eel voo r de waarde va n het

kunstwerk en voor de mogelijkh eid zich los te maken van

conven tionele talen en betekenissen. Voo r Cage is het

'object' n iet gewoon een gegeven en vastgestelde vo rm,

maar onverbrekelijk verbonden meI intenti onaliteit: d ie

van de kunstenaar terw ijl hij hel we rk maakt en die van

de toeschouwer die ernaar verlangt de elemen ten van het

werk waa r te nemen in een gegeven, stabiele, en dus

veilige relatie, Ca ges werk reageert inderdaad op het idee

dat op een fundamenteel niveau de door ons geërfde

kunstt aal zich alleen richt op het 'object', da t het een taal

is met conventionele, elkaar wederzijds u itsluitende

hiërarchi eën waarmee een begrip van de wereld als object

wordt gerepe teerd. Voor Cage is d it een ve rvorming van

een perfeel tastbare werk elijkheid:Je zegt:de werlulijlJreid,

de wereld zoalsdieis. Maar zij is niet, zij wordt! Zewac"t ',elIS

nietoponsomte veranderen... Zeis bavaglijker dan jejekum

voorstellen.Je komt dic"ter hij de werlulijkheid wanneer je zegt dat

ze zu" 'aanwezigstelt ';dithetelunt dat zeernietis, niethes/aat

als een object. Dewereld, de werlulijkl.eid is niet (lil ohje<!. Zeis

(lil proces,'

Hieruit vo lgt dat wa nneer kunst ousop"et leven zou

moeten voorhereid(ll' in de zin waar Ca ge op du idt , zij dit

juist moet doen door hel object te ont kennen , Zo'n

ontkenning beteken t niet eenvoud igweg hel streven naar

v luchtigheid, of het bevoorrech ten van één bepaa ld

bes luit boven een ander, maar het op afstand houden v an

het 'waargenomen ' object, het weige ren het ku nstwerk te

bepe rken door zijn grenzen te trekken , zoda t nieuwe en

onvoorspe lbare elementen het werk binnen kunnen

ko men.

De silent pieces va n Cage licht en op zorgvuldige wijze

deze positie en haar gevolgen voo r de kunstenaar en de

toeschouwer toe, Met het slu iten van het pianodeksel

gedure nde ieder va n de dri e silefl1 movemtnts, maakt e David

Tudor tijdens zijn oorspronkelijk concertzaaluitvoe ring

van 4'33" (1952) Cages on tken ning van het

conventionele object vo lkomen duidelijk, Door

nad ru kkelijk te weigeren de 'lege tijd' van het muziekstuk

te vullen , en tegelijkertijd vas t te houd en aan het

ui tspe len van zijn structuur, nod igde Cage het publiek

uit de aandacht te richt en op de 'stilte', op ieder gelu id dat

toevallig gemaakt werd ged urende de duur va n het stuk.

'i!' Burd en conlinually returned to a confrontalion with

the audie nce, offering himself dir ectly in place of the

object in su ch pieces as The Visitation (1974) and to the

not ion of exclusion or absence th rough whi ch the

audiences hand might be forced. In LaOiarafu:azione

(1975), Burden allowed only the first elev en of an

audience of one hund red and fifty to en ter the

perfor mance space, persuad ing thern to stay with him

un ttl someone broke in from th e outside. With the

performance ended at this moment of vio lence , the room

was th en left as a relie of the action , a wit ness to Burden s

breach of contract and hls audiences response.

Yet w hi le su ch wo rk begins w ith a removal of the

object in order to revea l relatlonships that surrou nd it,

these strategies clearly raise all kinds of othe r

implications. As O ldenburg impli es. the removal of the

object in favo ur of an event is assoc iated in perfor mance

art not simply with a removal of the ph ysieal object, bu t

with a resislance to the perfect or finish ed form , to any

simp le predetermina tion of the event, and , conseq uen tly,

an admi ttance of uncontrolled and unpredietable

conten ts, At the cen tre of LaOiarafu;azione is an action

whl ch at the moment of its occurrence is not intend ed as

a perfo rmance and whîch , were it conce ived as suc h by

these who enac t it, would no longer be enmeshed within

Burden s actuaI exc hange with his aud ience . Burd cn s

deniaL the 'absence' of the work. sets the ground, the

con text, for performance, in order that actions which , in a

sense, continue to belong to the 'eve ryday' rather than to

'theatre', might fall w ithi n its frame, beco ming the centre

ofthe wor k.

Here, the impliealions of a 'denialof the object' for

the languages and conten ts of performance art become

both wid er and more resonan t. U nderlying a whole series

of departures in performance are strategies which deny or

postpone some aspect of the work in ord er that th at

w hich cannot be held by the convenlional languages of

art may enter into its frame. In the work of lohn Cage,

w luch is cen tral to the development of th ts aesthe tic, an

ove rcoming of the 'object' is fundamenta l to the value of

the art-work and to th e possîbility of breaking away from

conventional languages and contents. For Cage, the

'object' is not simply a giv en and fixed form, but is bound

u p with inten tiona lity: that of the artist in her makin g of

the work and that of the v iewer in her desire to perceive

the elements of the work in a given, stable, and so safe

relationship. Ind eed , Cages werk responds to th e idea
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In zijn eigen woorden heeft het stuk een orde die, etllmaal

gearcepteerd, ophaar beurt weer van alles accepteert .' en beoog t

het een geconcentreerde houding die onafha nkelijk van

een uitvoering als die van Tudor, aangenom en kan

worden. Endus, zo merkt Ca ge op : Wat mijzo bevalt aan

silen t piece is dat lui weliswaarelk mOmtllt gespeeld kali Il'Ordtll,

maar datlui pas tot/evtll komt wa11nar jehd wèrkelijkspeelt. Eli

iedere keer dat jedat dod, voel jeheel, heel sterk dat jeleeft.'

In de herziene versie va n 4'33 ", 0 '00" (4 '33 " NO.2)

(196 2), een sololo beperfonned in any waybyan)'one, licht

Cage deze uitnodigin g toe. Gelezen als een besc h rijvi ng

va n een actiev e manier van kijken en vergeleken met de

voorwaa rden van 4 '3", zijn de grenzen die Cage hier

aangeeft niet afha nkelijk van een duur maar van een

'geord ende handeling' ondern omen door de toeschouwer,

waarin een verh oogde concentratie (maximumamplication)

wordt opgewekt en 'alle onderbreklngentoegestaan zijn.

Terwijl 4 '3" 'muzikaal' is, is deze omsc hrijving voor

0'00 " te beperkt, en terwijl 4 '33 " geassoc ieerd kan

worden met een bepaalde formele oms tandigheid, heeft

Cage zo'n simpele definitie hier onmogelijk gemaakt.

Voor de 'toeschouwer' is 0'00" een uitnodiging tot hel

uitstellen van het object, het opene n van de ogen en het

ontdekken van betekenissen, dankzij Cages weigering

alles , beha lv e de manier waarop deze actiev e mani er va n

kijken gevonden kan word en te beschrij ven .

U itgaande van 0 '00" kan hel object overwonnen

worden wanneer de toeschouwer erken t dat door mijn

eigtll doelstenillg tekieZtIl , ikzelf de ervaring criter die ik heb.'

Hieruit vol gt, voor Cage, dat de toesch ouwer die een

werk bijwoont zich va n hel object moet wegdenken,

zodat betek enissen die word en opge roepen door en

plaatsvinden binnen zijn kader niet kunnen worden

opgelegd of uitgesloten. Door dit duidelijk te maken,

brengen de silettt pieces zeer expliciet onder woorden wat

het werk van Cage als geh eel beoogt: een feitelijke

erken ning dat ergeen tijdbeslaat die niet de mogelijkheid biedt

omestMisch beschouwd tewordtllQ en een daaruit

voortv loeiende ontmoeting met het alledaagse, met het

'lev en ' dat zich buiten de grenzen van het conve ntionele

kunstwerk afspeelt. Voor Cage, tensl otte, zou kunst deze

'stilte' niet moeten ontkennen of omvo rmen, maar zou zij

haar moeten toestaan zichtbaar te zijn , zelfs op het gevaar

af haar eigen identiteit en integrit eit in twijfel te trekk en .

Dus concludeert hij da t, alsergeen onderscheid bestaattUSStll

kUllst til /evtll zou jekunnen zeggen:waarom zoudtll wede kunst

eigenlijk 1I0g in standhouden wclIIneer wehaar al ill lui leven

'.. that at a fundament alleveI. th e inherited langua ge of

art is sy nonymous with th e 'object'. with conven tional

and excl usive h ierarclues through which an

understandi ng of the world as object is rehearsed . For

Cage thi s is a dist orti on of a perfectly tangible reality: You

say:Uit real, tk worldas it is. But it is not, it m Otnes!ft doesn't

wait for us to change... ft ismoremobilethan youcall imagine.

You aregd/illg closer to reality WHen you say it 'prestIlts itself';

!hat lneans it isnot there, existingasanobject. The wor/d, the real

is not an object. ft isa process:

It follows that where art shouMintroduce us to life' in

th is sense , it must do 50 specifically through a denial of

th e object. Su ch a denial does no t simply mean th e

pursu it of an ephemera lity or th e privileging of on e kind

of pre-determination over another, but involves a staving

ofT of th e 'pe rcelv ed' object. a refu sal to limit the art-work

by drawi ng its bou nda ries, so th at new and unpred ictable

elements might en ter int o th e work.

Cages 'silent pleces' carefu lly clanfy this position

and its consequences for the artist and v iewe r. In hls

closing of th e piano lid for th e duration of each of its

three 's ilen t' movements, David Tuders originaI

conce rt-hall perform ance of 4 '33" (1952) made

absol utely clear Cagesdeni al of th e conve n tional object.

In pointedly refus ing to fill the 'empty time' of th e

musical piece w hlle ins isting on a playing out of its

structure, Cage inv ited an atten tion to 'silen ce' , to

w hatever so unds happen ed to fall within its durational

frame. In hts ow n terms the piece offers adiscipline which,

accepted, in rdunl acc~ whotever', and looks toward a

dlsciplined attent ion which may be taken u p quite

independently of a performance such as Tirdors.Sa,

Cage notes: Whot reany pleases lne in !hat silent piece is that it

W il be playedat anytime,but it onlycomes a/iveWHen you pIay it.

And each tilne youdo, it is an experieuce of beingvery, very mUlh

a/ive.'

In hls revision of 4 '33 ", 0 '00 " (4'33 " No. 2)(1962),

a sololo be perfonned inany wO)' by anyone,Cage clarifies this

invitation. Read as a description of an active looking and

agains t th e terms of 4 '33 ", the frame C age describes here

is no t dependen t u pon a duration but a

'discip ltned action' taken up by the view er in which a

height ened attention ('max imum arnplïcatïon '] is

exercised and 'all lnterruptions ' are acce pted. Whereas

4 '33 " is 'mus ical', 0 '00" accepts no suc h llmitation , and

while 4 '33" can be associa ted with a particu lar formal

circumstance, here Cage bars any suc h simple definition.

4 J.Cage & D.Charles,

ForUit Bird, Londen,

1981. p.80

5 Idem, P·52

6 J. Cage, SiJenu: Ltctures

and \\!\iting' (Londen.

1968), p.l 11

7· J.Cage& D. Charles,

op. eit.. P.153
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THE AESTIIETI C S OF DEN lAL

I,eh/.en?Een passend atltwoordVatlUit mijn gezic/ltspunt is tiat Ive

tiaannee ietsvieren.W

Op deze manier, geeft het werk van Cage veel van

de voorwaarden aan voor een bredere esthetiek binn en de

performance-kunst en veel van de middelen waarmee

elementen, die door de kunstenaar zijn bepaald, de

materialen en processen van het dagelijks leven binn en

zoud en kunnen dringen. Zo gaf A llan Kaprov in zijn

standaardwerk Assemhlages, Environments & Happenings

( ew York , 1966) te kenn en bij C age in het krijt te staan

en, getuigend van de bewogenh eid die hij deelde met

ku nstenaars als C laes O lden burg , Robert Whitman en

AI Hansen , stelde hij categorisch dat in de happening tie

grens tussen kumt m hm zo vloeiend mogelijk moet wordm

gehoudm" (Kaprovs cursive ring).

Kaprovs happening For Perfonners On/y, die eenmalig

en zonder repetiti es moest word en uitgevoerd , nodigde de

toeschouwer-deelnemer uit om te handelen op een manier

die het alledaagse afzette tegen droomachti ge beelden en

gebeurtenissen. Zo combineerde Self-Service(' 967), dat

gedurende vier maanden in drie steden tegelijk werd

uitgevoerd doo r deelnemers die ieder een beperkt aantal

handelingen voor hun rekenin g hadden genomen,

alledaagse handelingen met persoo nlijke rituelen,

spe lletjes en anoniem schouwspel. In Boston IJegimlm veel

winkelendemensentefiuitm indegangm van supenlUlrklltl,

terwijl in Los Angeles gescheurde stukjes papier een voor em

uit letl/lOOg raam Ivordmlosgelatm ennIstig nagekekm." Op

een ander moment in New York,

Kijkt iedereen uit naar:

een teken van ÏltlUlnd

een lamp dieaa ngaat ac/lterletl raam

een vliegtuig dat ree/tl over jehmlt'liegt

em imekt dat dichtbij Illtrstrijkt

drie motorfietsm tiie voorhijscheuret'

Omnitldellijk daanUl llUIkenzeem zorgl'U1tiige

hescl'rijvingvande geheurtmis lil stuml ze

afschriftm lUlar elkaar."

Omdat deze handelingen uit hun verband zijn geru kt

door hun voo rschrift, scheppen zij een ruimt e waar in

verschillende aspecten van het stuk hun belang kunnen

vinden. Geklemd tussen het merkwaardige bewustzijn

dat tioelbavust uitgevoerde a1ledaagsl,eitl wel tot scheppm moet

Ieitlm", de wetenschap dat er elders ook wat gebeurt, en de

weigering van Kaprov om du idelijke ijkp unten voo r de

't! For the 'viewer' , 0 '00" is an invitation to a suspension

of the object, an opening of the eyes, and a discov ery of

con tents found through Cages refusal to describe

anything but the means by which this activ e looking can

be found .

In the terms of 0 '0 0", an overcoming of the object

must be found through the viewers acknowledgement

that t!trough the way IIJlacemy inteutioll, I (rmtet!teexperimce

that IIUlve.' It follow s that, for Cage , in attend ing to a

work, the v iewer must defer the object in order that

contents generated by and occ urring within its frame may

not be imposed upon or excluded. In doing SQ, the silent

pieces articulate most explicitly wh at

C ages work as a wh ole looks toward , which is a

practical recognition that tIlere is uo time tltat is f ree of t!te

possil,ility of Iving viewetl aestJltticallf and a subsequent

meeting with the everyday, with the 'life' that surrounds

the conventional art-wo rk. For Cage, finally, art

should not deny or transform th is 'silence', bu t simply

allow it to be seen , even at the risk of putting its own

identity and integri ty into question. 50, he concludes

that , IJ there is a lack of distinctionhetlveen artand life, tJlm one

COltltl say: VVell , w!ty haveUil arts u'!tmlvealready have it ill life?

A suitahle answer from my pointof view is t!tllt wethereby

celehrate.'o

In this way. C ages wo rk sets out man y of the terms

of a wider aesthetic witrun performance art. and much of

the means by wh ïch elements delermined by the artist

may be allowed to interpenetrate w ith the rnaten als and

processes of everyday life. 50, in his semina l essay

AsSltnhlages. Enviromnmts & Happenings

(New York, 1966), Allan Kaprow acknowledged his

debt to Cage, and, ex tending concerns he had shared

wi th artists such as Claes O ldenburg. Robert Whitman

and A l Hansen, stared categorically that in the

Happening TIltline between artanti lifeshouldbe kept asfiuitl as

possilJ/e" .

Kaprows Happenings for perfonners on1y. to be

realised once only and without rehearsal, inv ited the

spectator-participant to take up actl vities that set the

everyday against dream-llke images and Incidents. 50

Self-Service ('967), realtsed over four mont hs and across

th ree cities by partleipan ts w ho conunitted themselves to

a limited number of activ ities, combined eve ryday tasks

with private rituaI. games and anonymous spectacle. In

Boston , llUlny shoppers hegin to wllistle in aisles of superrlUlrkets,

while in Los A ngeles some tOnt paper isreleased froma!tig!t

8 N. Kaye, unpublished

interview with [ohn

Cage, May 1985

9 Ibidem

10 M. Kirby &. R.

Schechner. .An

Interview with John

Cage ', in: 1ilÛl'"Drama

Rrview, Winter 1965.

PP·50-72 . Quote P.58

11 A. Kaprow,

A ssanhlages. Environments

& HappeningsNew York

1966, p.188
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performance aan te geve n, wordt de deelnemer

geconfron teerd met de teloorgang va n de zuive rheid van

het werk. ten gunste van een proces dat buiten de

controle va n de kunstenaar ligt. Kaprov sugge reert hier...

de materialm zelf, deomgwiug eu de lumdeliugeu vau het plJ,liek

Ixpalm iu dezeomgetJÏuglid beeld:ze ziju primair, uiet5tCrmdair.

De omgetJÏugisuiethet decor voor tetI tauulsh&...dat

belaugrijker isdau het publiek.. . gebeurteuis eu omgetJÏug vlaam

ouverbiddelijk iu elkaar over."

Water Yam va n Georg Brecht, een belangr ijke

Fluxus-uitgave uit 1962 en 1964, is een doos met een

collectie wem-scores,die deze opzettelijke ve rwarring van

de ijkpunten van het werk nog ve rder aansc herpen.

Hoewel Brecht deze kaartjes partitu ren (scores) noemt, en

opm erkt dat u u 'wmt' altijd bedoeld of gesuggereerd is."

blijven inh oud en identit eit van stukken als Thru

Aqueous Evm!s en Two Duratious op zijn zachtst gezegd

uit erst tw eeslachti g. Brech ts eigen 'uitvoeringen'

str eefden deze ambiguït eit na door hun prikkelende en

indirecte ve rhouding tussen stimu lus en respons . Zo

herinnert hij zich Thru AqueousEvnrts te hebben gebru ikt

als basis voor een ander 'object' , 'partituur' en 'ev en! ': Em

doek Iud lid woord 'Glaee'liukshoveu mild woord 'Buu'

rec/rtsotuler, m itl het middm u u glas voor de helft gwuld met

water. Het is tetI partituur, het is tetI uitvomug,m vooral is het,

wauueer hetwaterverdampt, uu 'wwt ',"

In een eerder Fluxus-concert had Brecht Thru

Aqueous Evm!s uitgevoerd door water in dri e glazen te

gieten." en A llan Kapro v heeft zijn uit voering van de

partituur beschreve n door een glas ijsthee te drinken

terwijl hij aan het stuk dacht. " Volgens criticus Henr y

M art in kan de uitvoerin g va n zo'n partituur bijna iedere

vorm aannemen, allemaal eve n toepasselijk: Eeu werk als

dit...bestaat voortáurnul, wat mor soort mmselijk bewustziju er

ook opgerïc/lt is. Het simpelweg Iezeu vau I,et Iverk isal u u

uitvoeriug ervau, m hetzelfde geldt wauuter jeeraau deukt ,eu je

kllt,teraau dmkeu als drie Imordw, drie geluiJm, of drie fysieke

eeuhedm. Hetkau oraal, auraal, tactiel of visual ziju, desmaak

betreffw,of wat voor waarnemiugdauook;lid kaUiedereduur

hehheu w vau iederedimwsie ziju.'o

Juist door deze openhei d verzet Thra A queousEveuts

zich tegen een mogelijke afs lUiting . Doo r de nadruk die

hij op die mate va n ambigu ïteit legt, probe ert Brecht de

complete 'uitvoering' va n de partituur, en daarmee de

beëin diging van zijn werk, u it te stellen. Zo opgevat zijn

de 'wmt-kaarten ' dus geen oplossingen of statements,

maar brengen ze de keuzeprocessen waarin betekenissen

'" wiudow, piteeby piece, aud slowlywatcllfA." At another

time and in Ne w York,

Everyouf watches for titlter:

'1 .lig/lalf romsomeoue

aligllt togoou iu a tviudou'

a plaueto pass directI)'over/lead

au iusect to laud uearh)'

thru motorc)'cles to harrelpast.

Immediatd)'aftmvards, tilt)'umlt a careftJ

descriptiouof tluoccurrmee, aud mailcopits taeach otlter."

Brought out of con tex t by their prescripnon. these

activities offer platfor ms from which the va rious aspects

of the piece may be met. Ca ug ht between the cur ious

awa renesses that iutmtioua/l)'rerfonued werydaylife is lJOuud

to(Yeate," a knowledge of activities elsewhere and

Kaprow s refusal to d raw clear parameters around the

performan ce, the participant is faced wi th a break ing

do wn of the integrity of the 'work' in favour of a process

beyo nd the artists con trol. Here, Kaprow suggests, ... tlte

very matuials, tlu euviroumw!, tl,eactivit)' of tlte peup/e iu tlu

euviromrtetlt , are tlu prilua ry images, uot tilt5tColldaryOllts. Re

mvirollmeu! is 1I0t a settillgfora play... whkh is more importaut

thmt tlu peuple... tiure isall ab.<olu!eJlow betwemwetltaud

enpiromnent. 15

George Brechts Water Yam, a key Fluxus publication

of 1962 and 1964 , offers a boxed collection of

'event-scores' wh ïch bring this deliberate confusion of the

parameters of the work further forward again . W hile

Brecht describes these cards as 'scores' and notes that all

wwt isalways illwuld or imp/ied:' the conten t and iden tity

of such pieces as ThreeAqu.eou.< Evwt.< and Two Dura tiolls

remains, at best, ex tremely ambiguous. Brecht s own

'realisations ' have purs ued th is ambiguity, offering teasing

and indirect relationships between stimulus and response.

Sa he has recalled usin g ThreeAqueous Eveuts as the basis

for another 'object', 'score' and 'event'. A callvas with tlu

word 'Glaee' iu tlu upperIeft corner alld tlte word 'Bua ' 0 11 tlu

hottomat tlte right,alld a glass iu rite mhWehalffilled with waltr.

It5a score, it5a reali.<atiou, aud wltat5more it 's all evetlt as tlte

water isemporatillg ."

In an ead ier Fluxus concert, Brecht had performed

ThreeA'1'uous Et'n rtsby pour ing water into thr ee glasses, "

and A llan Kaprow has described his realisation of the

sco re by drinking a cu p of iced tea while thinking abou t

the piece". For the critic Henr y Martin a realisation of

12 A . Kaprow,

'Self-Service: A

Happening', in: Drama

Review, Spring 1968.

pp.16cr164

13 Ibidem

14 A. Kaprow,

'Participation

Performance'. in:

A rtforum, March 1977,

pp.24-29. Quote p.26

15 A. Kaprow & R.

Schechner, 'Extensions in

Timeand Spa ce', in: nu
Drama Review.

Spring 1968, p.1S3

..
\

""': ",u:a tl"-

16 Frommy

corresponde nce with the

artist, December1983

17 I. Lebeer. 'A n

Interview with George

Brecht by Irmilen e

Lebeer', in: H. Martin,

All Introduä ion toGeorge

Brecht; &okofIk Tum1ltr

onFire, Mil an 1978,

pp.83~9 · Quote p.87·

18Sec, M. Kirby,

Happ<nillgsNew York

1969, p.21.

19 Sec, A . Kaprow,

'Non-Theatrical

Performance', Artforum,

May 1976.
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2 ] M. Al occo &
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Interview with George
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Qu ote p.120

en de finities gevonden ku nne n word en aan het

opperv lak en maken ze zich tbaar. Eerde r dan iets door hel

werk zelf duidelijk te maken , of ze lfs het w erk tot stand te

brenge n , probeert Brecht di e processen aan het licht te

brengen d ie het werk doen onts taan, de wisselwerkingen

en handel ingen d ie het ku nstwerk als resultaat kunnen

hebben .

N atu u rlijk. door te ve rkond igen dat de partituur

inco mpleet is, nog niet 'het werk' is, en onde rw ijl de

vo ltoo iing ervan tot in het one ind ige uit te stellen , brengt

Brecht het idee in gevaar dat hij een 'kunstwerk' in wat

v oor tastb are of betekenisvolle zin dan ook.uitvoert ,

maakt , of stuur t, Toch is het juist door dit gevaa r, door te

dr eigen de toeschouwer het w erk volledig te on tho uden,

dat de processen waarn aar hij streeft w ord en blootgelegd

Vanzelfsprekend onde rkent Brecht dit en ziet hij zijn

stand pu nt niet alleen als nood zakelijk maar ook als

wensel ijk : Ikga I,elnnaal uilt uil van kunst... kuusl is Ie l>tptrkt.

Hd is tIUlar ttll vml de vele mogelijklteaeu. Eu ikbeu

giiultresseerd iu alle mogelijkJleaeu ."

Het w erk va n Brecht zweeft rond d it punt waa rop

het kunstwerk onts taan kan, maar tegelijkertijd nog

onzeker is. In d ie zin wordt het letterli jk 'margin ale ku nst'

die, door zichze lf in twijfel te trekken, dat gene aangee ft

wa t het vastom lijnde 'object' en w ellich t zelfs het

'ku nstwerk' niet kan beva tten. Volgens Brecht staan zulk

soo rt bree kba re betekenissen vo lled ig centraa l in zijn

we rk. G eluitim dit uauwelijks Itoorhaar ziju: htt/'im dieamper

oudtrsclreUlm kuuum wordm - marginale kunst. Kijk .naar welkt

kaullutopgaal (.naar mogelijktnvijs oulgaalMje)."

Door het object te ontken nen, door de begrenzing en

de ijk punten van het werk te verd oezelen , of door het

afmaken ervan uit te stellen , brengt elk van deze

kunstena ars de 's tilte ' tot leven door da t wat gewoonlijk

ongezien bl ijft een plaats te bieden binnen het kader van

het werk. Door zich te ve rze tten tegen heropv oering en

tegen de verand ering va n hun inhoud, maken deze

stu kken je bewust van 'niet-theatrale' handelin gen . Deze

kunnen zelfs binnen het kader van het werk nog

geïnterpreteerd word en als ve rstrikt met het 'alledaagse'.

Het kunstwerk is da n een w erktuig geworde n w aarm ee

de kijker in aanra king kan komen met het toeval en het

will ekeurige, of hij kan de gebeur ten issen en de

int eracties di e bij het werk betrokken zijn herkennen.

Het is d uidel ijk dat een dergelijk v ocabulair

doorklinkt in de hedendaagse performance-kunst. Zo

wijzen de registraties van Ria Pacquée haar publiek op

su ch a sco re cou ld take almost any form, all of which

w ould be equally appropriate: A uwk slul, as Illis... is iu

couslmll exisltllct 110 mal/er IIlltal Ilte modillity ofform sof Itullum

cousciousuessdirecttd to it. Sim/Jly rmdiugtJ" u'ork is a

perfonnatueof tlle .m rk, mui tJItsame cau1]( saidof,i/uply

I/Iiukiug il, audouecau I/,iukof il asI/!rttwonk or tl!rtt souuds,

or t/!ru I'/Iysical mlilies. It cou ']( oral, IIImli. tartile, visItal. t,ule

or auy olherkill,l of experielue: il cou he of auy duratiou iHul of

auyorder of dimtllsiou.'O

By its ve ry openness , TIltte A queous Evtllis resists th e

poss tbility of clos ure. In lus insi stence on suc h a level of

ambigui ty, Brech t seeks to postpen e th e 'realisation ' of th e

score in any co mp lete sense and so any ending of th e

w ork. In this way, the 'even t-cards' are not co nce rned

with so lutions or statements , but with tri pping up and

maki ng apparent processes of choice by which mean ing

and definiti on may be found . Rath er th an articu late

anything th rou gh the work itsel f. or even establtsh th e

work , Brecht seeks to reveal those processes that brin g

the work int o belng. these exc hanges and activ ities that

might result in th e art-work .

Of cou rse, in do ing th is, in announc ing that th e score

itse lf is inco mp lete, is somehow not 'the work' , while

inde finitely pos tpo ning its completion , Brech t enda nge rs

the ve ry idea th at he presents, mak es or look s toward an

'art-wor k' in any tangible or meaningful sense. Yet it is

on ly by this ve ry endange rmen t, by threaten ing to den y

th e viewer th e w ork altoge the r, that the proce5.<;es he

looks towards may be seen . Clearly, Brecht recognises th is

and sees hls positi on as not on ly necessary, but des irab le,

noting that i dou'! startOUllvitl, art atall... art is a/rmdy limiltd.

11 5oulyOlltof a seritsof passibililies. l'm iuteresttd iu all

I'0ssihililits."

Brechts work hovers around thi s momen t at w hich

th e art-wo rk might arise yet remain s in doubt , and in this

sense beco mes. Iitera lly, a 'bo rde rline art' which, in

putting itself into qu estion , offers that which the

pre-deterrnin ed 'object', and per haps even the 'artwork',

cannot contain . For Brecht , such fragile contents are

en tirely at the centre of his work, Souuds IHlrely Ittard: si,~lll s

"'lrely disliuguislttd - harder/ittt art . SetwltÎlh way it goes (it

,ltoldd he possilJleto miss it).u

By den yin g th e object, by blurring the defini tion and

parameters of the wo rk, or by pos tpon ing its co mpletion ,

each of th ese artists brings 's ilence' int o play, allowing

that whïch would normally be unseen to fall into the

frame of the w ork . In resisting an y re-enactmen t or
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het onopgemerkte binnend ringen van het alledaagse in

het werk . Het object on tken t hier zijn eigenbelang door

zich voor te doen als een regbtrati e of een ve rslag om ons

te wijzen op een hand elin g. l och blijven de handelingen

va n Pacquée buiten ons bereik en kunnen ze niet worden

waargenomen zonder ze uit hu n verband te licht en en ze

dus te veranderen . Door haar publiek in te klemmen

tu ssen registratie, gekuns telde actie en het alledaagse, stipt

Pacquée juist de onmogelijkhei d aan om het alledaagse op

te voeren zonder zijn beteken is en iden titeit te

veranderen .

Toch is er nog een laatste ontkenn ing die deze

esthetiek als geheel onderbo uw t. \Vant op een

fund amenteel niveau heeft dit werk te maken met het

verd er kijken dan jezelf, in het geva l va n de kunstenaar

verd er dan een intentie en een eenduid ig begrip van het

werk . Cage reageert gretig op dit probleem wanneer hij

stelt: ikbe/uf weinig plez ier allt' Ïl'ts ddt ik begrijp." en opmerkt:

towal is, oml"ecÎeste zijII,((/1Sl"0llg, ((/, sprollg buiUII1,el

gebied Im ar jenoggrip opjezelf luk"

Hier, waar het werk een centrum kan wo rden waar

versch illend e va kgebieden geaccep teerd zijn en waar

on tkend en ui tgesteld kan word en , kijkt de kunstenaar

verd er dan de conventionele rollen van maker en

toesch ouwer. Waa r het werk het 'alledaagse' een plaats

tracht te geven , of het maak proces zichtbaar laat, probeert

het ook de toeschou wer d irect te betrekken in de

definiëring va n het werk. of hem dezelfde rol als de

kunst enaar aan te reiken . Het kijken wordt op deze

manier een actieve handeling, terwij l het maken van een

werk wordt opgev at als een ruilhand elm g. een

ontdekking waarbij kunstenaar en toeschouwer op gelijke

voe t staan. Zo wordt het werk dus als afhankelijk van de

handelingen van de toesch ouwer besch ouwd, terwijl de

kunstenaar hieraan pro beert mee te doen teneinde een

getu ige te word en va n processen en element en waar hij

s lechts indirect vat op heeft.

ve rtaling S nCJfTlNG R ON GWKONG

,,' transformation of its come nts, th ese pieces provo ke an

awareness of 'non-theatrical' aclivit y which , eve n wit hin

th e frame of the wo rk , may still be seen to be en rneshed

within the 'everyday' , Here, the art-w or k has become an

instrument th rou gh which the v iewer might meet the

acciden tal and the arbitrary or becorne aware of actlv ities

and interaclions they are themselves engaged w ithin.

C learly, suc h vocabu laries carry over in to cut rent

performance. Sa Ria Pacqu êes documentations refer her

audience to unnoticed invasions of the everyday. Here ,

the object denies its own importance, declaring itself as a

documen t or repo rt in order to refer us to an action . Yet

Pacqu êes action is out of reach , and canno t be seen

without being lifted out of context and sa transformed. In

catching her audience betwee n documcnta tion, contrived

action and eve ryday contex t, Pacqu ée add resses precisely

the impo ss ibllity of performing the everyday wit hout

transforming its meaning and iden tity.

Yet th ere is one final denial that underlies thi s

aesthe tic as a whole. For at a fundamental level this we rk

is to do wi th looking beyend the self, in the artist s case

beyond intenti on and a sing le conce ption of the work .

age meets this head on, argu ing that I dOll 't (IIjoy Iltlyll' illg

I ullder51dnd 'J , and observing th at Orallu , tobe precise, isa

/ro p, proviJes a leap out of reaelI ofoneS OWII graspofalleself: '

Here, where the work might become a point around

which various d isciplines are accept ed or denials and

postponements made, the art ist looks quile beyoud the

conventional roles of maker and viewer. Where th is

work seeks to admit the 'everyday ', or allow processes of

makin g to hefound , it also seeks to draw th e vi ewer

dir ectl y into a definilion of the work, or offer her the same

discip lines as the artist. In this way, viewing is cons kiered

to be active , w hi le the crealion of the wor k is und erstood

to be an exc ha nge and a discovery which finds the arlist

and spec tator on an equal fooling. Here, then , the work is

seen to hedependent on the actions of the viewer, wh ile

the ar tist seeks to find a par ticipalia n with these actions in

order to become a witness to processes and elernen ts over

which she has onl y indirect con trol.

23 N. Kaye, op. cit.

24 J.Cage, Si/,.IIu :

!..L{/uw ..ui W rit illgs

Londen 1968, 1'.162
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De taal en het aandachts gebied van veel time based kunst hebben veel samenhang vertoond met het ov ereenstemmende traject

van academische discip lines als sociologie. psychologie en antropo logie. Hoewel de verbanden te ver reiken om hier volledig te

verkenn en, is het duidelijk dat de performance-kunst sinds de jaren zestig aspecten belichaamt van deze tw intigste-eeuwse

onderzoekingen . G roepsdy namica, de macht van het lichaam in geritualiseerde contex ten en mach tssystemen in het algemeen ,

het exploreren van het onbewuste. transcendentie , catharsis, engagement met alledaagse sociale structuren, het belang van

con text - het zijn allemaal bekende themas in live kunst.

,,' The language and concerns of much time based art have had many links with the coïncide nt trajectory of academie

disciplines such as sociology, psyc hology and anthropology. Though these links are too far-reaching to full y exp lore here, it is

clear that ideas witrun performance werk since the 1960s hav e ernbodted aspects of these twentieth-century inves tigations .

Group dyn amics, the power of the body in ritualised contexts and powe r sys tems in general. the tapping of the unconscious,

transeendeuce. catharsis. engagement with eve ryday social struct ures, the importance of contex t - all these are Ïamiliar themes

in the area of live art.

Wanneer een antropoloog naar de handelingen en ge

beur tenissen binnen het brede kader van performance

kijkt. zal hij spoedig ontdekken dat de versc hillende

sociale en esthetische gebieden die er doorkruist worden

The anthropologist looking at actions and events within

the loose Iramework of performance will soon discover

that the various social and aesthet ic territories they

traverse present ample lfdiJlicult possibilittes for
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1 C lenn Lewis,

'Performance Not es from

the W estern Front',

1'1',274, in:

A .A , Bronson and

Peggy Ca le(ed)

!,,,,f antUlIlU by A rti5l'

' 979

2 Thomas McEvilly,

'A rt in the Dark', in:

A rlfamrn, Summer 1983

ruim vo ldoe nde, maar ingewikkelde thema's ter onder

zoek opleve ren. Dit word t steeds toepasselijker gezien de

belangs lelling voo r wmldkunst (in so mmige kringen is

het woord i,lttnUitiOtUlal passé , van wege de bepe rkte,

veel al westerse implicaties ervan). Deze belangs telling

werd vorig jaar in Parijs zich tbaar op de 'we reld w ijde '

tentoonstel ling Magiûmsde la Tem. die besch ouwd wordt

als een mijlpaal in het postmode rnis tische tent oon stel

lingsmaken , O mgekeerd word t de praktijk van de sociale

antropologie steeds mind er opgevat als een

Rousseaujaanse bestudering va n Derde-W ereld volkeren

en rich t ze zich steeds meer op westerse systemen, A ls

onderdeel van deze du bbele bev ruc hting worden weder

zijdse cultu rele vergelijkingen binnen het ku nstd iscours

steeds belangrijker en word t de geldigheid van kun st 

praktijken, d ie buiten de con tex t va n een westers , moder

nistisch historicisme va llen, opnieuw geëvalueerd .

DeI'rimitieve kunslmaar za,~ zid l zelf' waarsc/lijnlijk Iliet als

een 'kunsttIlaar'. Hij was ,~elVoon een 'U/ I'llll degemetllsc/U1p til

Ol' de WI of",ulere manier...heegIlij die l'erillltU'oordrlijklreid

toegewfztll. DeI'rodukttll VIIIl zijn arbeitl zmulm mi slJ(ûale -mI

magi5(lre of",derf -f und ie I,itllren tie gmremsc/lal' 'ltblJ('I , De

H0J'i, bijvoorlJteld, Ilebbm eell aautall'antIergelijke buitengewoon

ontwikkeltIe fwuties. Stamtlausen warm zekerdam"U1ar tel'fJlS

ritueel til ~rfonnillue:

Als we de emp irische, acade mische gereedsc ha ppen,

observa tie, interp reta tie en vergelijking geb ruiken, leren

we al snel dat kunsten aars d ie binnen het gebied van de

performance werk en iets gemeenschappelijks hebben :

hun werk is vaak mystificeren d , veeleisend, met als

gevolg dat het zowel door het publiek als het kunst-esta

blishment als marginaal word t afgedaa n. Lil'ekunst heeft

va n uit haar ongemakkelijke pos itie gro te moeite gehad om

haar eigen territorium te veroveren.

Mi ssch ien is het eigen aan dit soor t kunst.

Perform ances zijn in het algemeen dy namisch en openba 

ren een voortd urend vermogen een ve rscheidenheid aan

nieuwe cu lturele ideeën, inv loed en en praktijken op Ie

nemen en te ve rwe rken. Dit maakt het moeilijk - mis 

sch ien zijn ze te gestalt -om h un grenzen vast te leggen.

Dit probleem ligt ook in de titel Edge besloten . H istor isch

gezien heeft lipe kunst geen lineaire progress ie doorge

maak t en haar inheren t syncret ische karakter kan ve rgele 

ken word en mei nieuwe religieuze bewegingen die

gebru ik maken va n gevestigde ideeën en zich ten koste

ervan ontw ikkelen ter wi lle van een meer persoon lijk

reflectief dogma.

't! research . This is increasingly pertinen t in th e light of

the interest in world art (the word international has losl

favo ur in some ci rcles du e to its imp lieation of lirnited .

usuall y western , loci) as seen in last years cx hibition of

'world w ide' art in Paris . Magiciens de la Tem, considered a

milesten e in Post-Moderni st cu ration. C onversely, th e

practise of soc ial anthropology is seen less in terms of a

Rousseau esque study of Third \ Vorld peo ples, and is

increasing ly address ing W estern systems, A s a part of

this twin ferlilisation , cross cu ltur al comparison is

becoming more import an t in the art tex t, and th e va lidity

of art practises out of the contex t of W estern modern ist

historicism are being re-evaluated .

TIre IJrimitil'f llrtist probably duin 't tilink of Itimselfas an

'artist ', /If wasjust a memlJ(( of tI,ecommlmity "'Id I", some/JOu ,..

wasassiglltil tllill rfslJOllsibiJity. TIleI'rodlutsof Ilis laiJOur woultl

luwesOmeI'artiwlarfWlction Uritllill tlle society, magicalor

ot!renvise. Ijl e HOI'i, for installee, !ravesOme Ilig!rly del'el0IJtti

fWlctiom of tilis sort. Trilxd dlHlees Ivere defill itely danee. bilt t/ley

were" ritlUl Imul a lJ((fomulIue,'

Using the ernpincal. academie tools of observation ,

Interpretanen and cornparison we soon learn th aI artists

wo rking w ithin perfo rmance have someth ing in

common: their work is often mystifyin g, demandi ng and

as a resu lt, margin alised by ba th th e pu blic and th e art

estab lishment. While there is an uneasy niche

(installation work in partieu lar has found space in terms

of the gallery establishment). live art has had a d tfhcu lt

time establish ing its territories .

Perh aps th is is $Olf-fu lfilled . Perfor mance work is

generally d yn amic and reveals a contin ual capacity for

adap ling and ass imilating a diversity of new cu ltural

ïdeas, influences and practises. This has made it diflicult 

perhaps il is too gesw/t - 10 pin down in terms of its

boundaries, a problern enshrined in th e title Edge.

Historically. Iive art has not followed a linear progression

and its Inherent]y sy nc retie character can be llkencd to

ne w religious movements w hich bor row and ex pand

u pon estab lished ideas to create a more personally

reflecnve dogma.

13egilltlillg tvitJI tJle Ro",alltic I,eriod all "Ue",l'! was ",ade to

recollstitr1le soltutllillg like ti",f ulllless of tlle slw",allu: role

wit/lill tlleart rel.I", :/'Oets es~cially u'ere apl to attribuJe botl.

Iwl1illgalld trall5(rtltleutalisillg IJO wers to tilt Ilrt fXIJt'rÎelU f. TIlis

I'rojfct /zas bw. acted mltill tIte L.st tweut)'yalrsby t/lOseartists

wllOsework al'l'r0l'riates its materialsfromt!tee"rly Ilistoryof

rdigioll.'
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Vallafde ROlllalltiek werd erUIl pogillg gedaml 0 11I zoiets als de

l'olluid vaude rolmilde sjmtltwlIbillllellde kUlIsttereeoll'

sti/lUn ll; vooraldid,ters warm gmijgd011I heilzmtu: m /rallscm·

dmte kra{htm {W il dekUlIsten'arillg toete sd llijvetl. Dit voonre·

111(11is de afgelopm 2 0 ja'lr uitgevoerddoor die kU Ils/maars",ia

werk materiaal ollt/rekt aallde vroegegesd,iedmis vaude religie.'

Ge d urend e de zev entiende en ach ttiende eeuw

verschafte de Verlichting in Euro pa de bodem waarop de

roman tische 'A nder' kon groeien, C laude Lév i-Strauss

ve rklaarde dat intellectu elen Uil scheidillg tussm "'elmsc/wp

m IIIyt/lisd, dmkell' nastreefden . Tegen deze achtergrond

stelden de cultu urmakers een nieuw gebied voor, dat van

de geïsoleerde kunstenaar. De kunstenaar werd een

spec iaal ind iv id u, afgescheiden van het alledaagse leven:

een paradigma dat nog steeds opgeld doet, zowel wat de

artis tieke prod uktie aangaat als de hou din g tegenover de

kunstenaar.

Doo r zich te onttrekken aan de ve rankerde artistieke

conven ties en tegelijkertijd toch gebru ik te maken van

gedeconstrueerde combinaties van d ie middelen, door

brak performance-kunst de regels. Tijdens de jaren zestig

en zeven tig kw amen er studente n van kunstacademies

d ie gefascin eerd waren doo r n ieuwe media en sceptisch

stonden tegen ov er de relevant ie van technieken als

schilderkuns t. Er vo lgden ex perimen ten mei dan s, film

en theater: de happenings uit de jaren zes tig werden een

soo rt laboratorium waarin iets poten tieel belangrijks kon

on tkiemen en zich ove r and ere media verspreiden. De

tillre based ku nst ve randerde de ideeën over esthetiek en

daagde de traditionel e ruim telijke rol van het publiek uil.

Formele afstand werd opzij gezet: amateuris me en spo nta

niteit werden bejube ld. Kunst Zleve n-barnè res werden

opgeheve n, want kunst werd , in de woorden van

Marsha ll M cLu han, alles wat III,wr",ordt gea{c'l>/eerd .

Oorspronkelijk was zulk werk anti-disciplinair en

droeg op vele manieren bij aan een rebellie d ie er op uit

was zich te bev rijden va n voorgesch rev en vormen en

idiomen. Voor velen was het echter meer dan alleen de

viering van de bevrijd ing van de Willekeuri ge grenzen

van wal ku nst zou kunnen zijn. Een aantal kunst enaars

begon zich te realiseren dat hu n werk verlossende, zelfs

the rapeu tische capaciteiten bezat, die zowel door de

performer als het publiek ervaren konden word en.

De ult ieme (en gewoo nlijk theoretisch e) uitvoer ing

va n de onzinnige daad - voo r A nd ré Breton was het

u ltieme sur realistische gebaar het afschieten van een

geladen gewee r in een menigte - genoo t echter mind er de

'ti T he enlïghtenment in Europe, in the 17th and i Sth

centur ies, provid ed the gro und in which the roman tic

'ether' was Ïertilisec]. C laude Lévi-Strauss stated th at

intellectuals attempted a sq~lratio ll bet"'UII scima (md

IIIYUliralUlOuglu. ..' Against th is backgrou nd, cu ltura l

producers propose d a new field of the isolated artist. The

artist becarne a spe ial indiv ïdual, divorced from

eve ryday life: a paradigm w hich is still being reasserted

bath in artistic prod uction and in attitudes towards

art ists .

Performance broke ru les by moving away from

entrenc hed artistic conventlens and yet , at the sarne time,

used decons tructed combinatlens of these mediums

within itself. Students began to emerge from art schoo ls

du ring th e 1960s and ' 970S fascinated by new media and

sceptical of the relevanee of forms such as painting.

Ex periments with dance, film, and theatre followed, and

the Happen ings of the 60s became a kind of laboratory in

whi ch something poten tially significant might gen ninat e

and spread into othe r media . Time based art changed ideas

abou t aesthet ies and challenged th e spalial role w hich the

audi en ce traditionally occup ied. Forma l dis tance was

don e away with : amateurism and spontaneity were

celebrated , A rt-life barriers were dissolved : for sorne art

became, in M arshall Mcl.uh ans word s, allyUJillgyou call

gel11I"")' wit),.

O rigina lly, such work was anti-dtscipllnarlan and in

man y ways amounted to a rebellion whi ch aimed to free

itself from prescriplive forms and idiorns. But for many it

was not simply a celebration of release from the arbitrary

boundaries of what might conslitu te arl. Some artis ts

began to recogn ise that their work had redemptlve, eve n

th erapeut ic capabilities to be ex pene nced by performer

and aud ience alike.

T he ultimate (and usually theoretfcal] release of the

gratu itous act - André Bretons belief that the ultimate

Su rrealist gesture wou ld be to hre a loaded gun into a

crowd . was less in favour, however, than the

personalised agon y of catharsis . Artists suc h as C hris

Burden , G ina Pane,[oseph Beuys, and Marina

Abramov ic have. for exa mple, all used end urance of

ritu alised pain , intense physical exertion, and elernents of

real dan ger in order to reach high er levels of

consciousness , and in doing so have obliterated the

delineations belween life, th e hu man bod y, and arl. Art

making rnoved into shadow areas, inAuenced by depth

psyc hology and magic, add ressing uneasy themes of

3 Claude Lévi- trauss,

Mythmui Meallillg 1978
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voorkeur dan de gesubjectiveerde beleving van de cathar

sis. Kunstenaars als C hris Burden , Gi na Pane,[oseph

Beuys en Marina Abramov ic betrokken bijvoo rbeeld zo

wel de beproeving van geritualiseerde pijn. intense licha

melijke inspanning en elementen van werkelijk gevaar in

hun werk om een hoger bewustzijnniveau te bereiken .

Op deze manier wisten ze de omlijningen van het leven,

het menselijk lichaam en de kunst uit. Kunst begon zich,

beïnvloed door diepte-psychologie en magie, in schaduw

gebieden te bewege n. door zich bezig te houden met

onbehaaglijke thema's als purificatie, gevaar en voye uris 

me. Het naakte. bloederige maar feestelijke en Diony 

sische werk van de W ierier A ktionis ten en Carelee

Schneemann in de jaren zestig bereidde hiervoor de weg.

Mogelijk is de psychedelische cultuur op deze ont 

wikk eling van invloed geweest. Aldous Huxley beïn

vloedde een generatie kunstenaars en schrijvers met zijn

essay TheOoorsof Percqtion, waarvan de titel ontleend

was aan een zin van Blake: IJ the doorsof perception lVere

cltansed tveryUling lVOIJdappror as it is. infinite.' Hu xley expe

rimenteerde met mescaline en was ervan ove rtuigd dat

het hem tot inzich t bracht in de natuur of het 'zijn ' van de

dingen - zoals dat bij vroegere religieuze mystici werd

bewe rkstelligd door vasten en geritua liseerde pijn - en dat

het hem in staat stelde om het leven en zijn objecten te

zien zonder het perceptuele kader dat het resu ltaat van

socialisatie is. Overeenkomstig leken performance

ku nstenaars gedreven door een atavis tische drang tot

authenticiteit - met dit versch il dat ze de kijkers er ook bij

betrokken. Terwijl de effecten van Huxleys mescaline

grotendeels zelf-oprispend waren. word t veel van het

ziel-zoeken dat resulteert uit de 'Beproev ings kunst ' van

Burden en Abramovic ook door het publiek ervaren .

Abramovics reizen naar C hina en Australië en haar ab

sorptie en vertaling van cu ltu rele tekens en holistische

referent ies vormen de kern van haar belangrijkste werk.

waarop veel van haar performances gebaseerd zijn. Tij

dens haar performance Rhythm Zerogaf ze alle aanwezigen

toestemming om 75 objecten te gebrui ken [mcluslef een

geladen pistool) om haar lichaam pijn en plezier te ver

schaffen terwijl ze Zesuur lang bewegingloos bleef zitten. '

Ook Burden droeg op een aantal gelegenheden de

verantwoordelijkheid voor zijn welzijn over aan zijn

pub liek. In Prelude to 220. or u o"uit 197 1. was hij met

koperen banden vastgebonden aan een galerie-v loer

waaromheen emmers gevuld met water en elektrische

draden stonden, die als ze omgestoten zouden worden
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hem zouden elekt rokuteren . In SltOo!'uit 1971 liet hij zich

door een vriend in de link erarm schieten. Hij verwachtte

slechts een schampschot. maar raakte daarent egen erns tig

gewo nd . Er is ove r dit soort performances wel gezegd dat

ze vooral een existmtiële ItOl/ding belichaamden .

Als ware mystici gebrui kten kunstenaars elemen ten

van ascese - reiniging, zelfon tkenning en disciplinaire

oefeningen - om het zelfbewus tzijn in hun acties te

overstijgen. of om initiatie-riten ove r te brengen van het

metafysische gebied van het profane naar het heilige. va n

het onopgemerkte naar het gev reesde. In een bekend

voorbeeld van zo'n rite, boezemde Ca rlos Castanadas

gids en mentor. de sjamaan Don [uan, zijn mede-Yaqui

angs t in va nwege zijn buitenge wone krach ten.' M odel

voo r dil sub-genre van livekunst stond de histori sche

preceden t va n de geselcu lten. met hun nadruk op mystie 

ke ve rlossing. Zo bestond er bijvoo rbeeld tijdens de

M iddel eeuwen in Ru sland een religieuze sekte. de

Staar-Hemden genaamd. met een manie voo r zelfkas tij

ding:' De leden ontmoetten elkaar meestal blootsvoets en

on tbloot tot het middel op een vloer bestrooid met vuur

steensc he rven. waarop ze zich lieten gaan in wilde dan 

sen. beken tenisse n. en het zichzelf geselen tot hun ruggen

openlagen . Paasnacht was voo r hen van grote betekenis .

Ze kwamen dan samen om de moeder va n God te aanbid-

den en om een jonge maagd uit te kiezen wi er borsten

werden afgeha kt. Op het beslissende momen t kreeg het

meisje een mystieke afbeelding van de Heilige Geest in

handen ged ru kt om haar scheiding van de oude wereld

en de ove rgang naar een nieuwe hogere geest weer te

geven. Alle meisjes die dusdanig ve rminkt waren, wer 

den heilig geach t en dus gev reesd . Ne t als de dansende

derwisjen va n de Sufi kon de gemeensc hap geen controle

over hen ui toefene n omda t ze heilig, onaa nraa kbaar en

gev aarlijk waren . Dit aspect van performance werd in een

recensie va n Edge 88 opgepikt: Demiddelen (van I'elfomum 

ce) kunnen ...van een kwellende zelfbesdliJdigitlgzijtI.'0

O mdat ze bereid is zeer ver te gaan in het overschrij

den va n de voo rgesc hreve n grenze n van betamelijkheid

wordt de Amerikaanse kunst enares Karen Fin ley zowel

bewonderd als ve rafschuwd, en zelfs belasterd . Haar

we rk wil aans toot geven. niet als doe l op zichzelf, maar

op een geëngageerde en active rende wijze. Het is een

indrukwe kken de oefening in ve rlichting doo r bui tenspo

righeid ; ze bereikt een wederzijdse purificatie door de

schendende element en, die haar onderwe rp vo rmen, te

identificeren en te karakteriseren. Het territ orium dat

'., pur ihcation. danger and voyeuri sm. The nak ed ,

bloody, bu t celebratory and Dion ysiac work of the

V iennese Actionists and Carolee 5chneeman in the 60s

led the way forwa rd.

Psychedelic cu lture may have had an influence in

this development. A ldous Huxley influenced a

generation of artists and writers wit h htsessay The Doors

of Perceptietl, w hïch borrowed its mi e from a line of

Blakes: If the doorsof l'erceptiOtl were c1eatlsea everytilitlgwould

aPJ""lr as it is. itlfitlite.' Hux ley. after experimen ting with

mescaline, beeame conv inee d that it had give n him sa me

insight , such as had been achieved by earlier religious

mystics through fasting and ritualised pain, into the

nature or this-ness of things, and this allow ed him to see

life and its objects wi thout the perceptua l framew ork

which der ives Erom socialisation. S imtlarly, artists

working in perfo rmance seem to have been dri ven by an

atavis tic dri ve for authen ticity - the diJference being that

onlookers are also engaged. Whereas the effects of

Hux leys mescaline was essentially self-emetïc,much of

the saul-searching that resul ts from the 'Ordeal Art' of

Burden and A bramovic is experienced by the audience

as weil. Abramovics travels to C hina and A ustralia, and

her absorption and translation of cultura l signs and

holistic references form the ca re of her main bod y of

work , arou nd w hich many of her performances are based .

During her performance RhythmZero she gave all present

permission to use 75 objects (incl uding a loaded pistol) for

pain and pleasure on her bod y whlleshe sat motionless

fo r six hours.'

Burden has similarly transferred the responsibility

for his w ell-being to hts audience on occas ions . In Prelude

to 22 0, or 110'. of 1971. he lay strapped down by capper

bands to a gallery Iloor,around which were bu ckets filled

wi th wa ter and electrical wires whïch. ïf kn ocked over.

wo uld have result ed in his bein g e1ectrocuted.ln Shoo!'.

of 197 1. he had a friend shoo t him in the left arm

ex pecting the bu llet to graze hïm,but ins lead was badl y

inju red. lt has been said of this kind of performance that

they were abaveaU atl exislet1tial attitude.

Like mystics, artisls were using elemenls of

mortification - purgation. self-<lenial and disciplina ry

exe rcises - to trans cend notions of self-hood in their

actions, or to chart rites of passage from the metaph ysical

province of the profane to the sacred, from the

unremarkable to the feared. In a well-known exa mple of

this passage , Ca rlos Castanedas guide and ment or. the

4 William Blake,

A V15Îonof the LIst

Judgemenl 1810

5 Perfornuma Magazine.

nO.53. p .l]. 1988

6 Ayres/ Schimmel.C1ris

Burden, A Twenty YeaT

Survey. 1988

] Otris BUTden. ibidem
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Finley on derzoekt is emotief (verkrachting , incest . AIDS),

en haar aanval op macht is scho kkend. Ze houdt de

maatschappij een th eatrale spiegel v oor, en tegelijkertijd is

haar w erk ook het Paard v an Troje dat in het bewustzijn

van de machtsd ragers binnendr ingt. Net als de magisch e

wet pars pro toto die zegt dat je het hele schepse l in je

macht krijgt door een deel ervan te pakken. lijkt Finley

mannelijke agress ie monddood te maken door zich die

voor haar 'sc hendende' performances toe te eigen en . In

bepaald opzicht zijn haar per forma nces genezende bezwe-

'.. shaman Don Juan was feared by his fellow Yaqu i

because of his ex traordina ry powers ." The hist orie

precedent of tlagellator y cu lts , with their ernphases on

myst ie redemption , wer e a model for this sub-g enre in

liv e art. Many cu ltures displ ay th is tendency, For

example, during the mïddle ages in Russia existed a

rellgious sect which ex hibüed a mania for self-tlagellation

called th e Stare-Vests.rCenerally they would meet

bareloot and su ipped to th e waist on a floor strew n with

sharp tlints , where th ey would engage in wild dancing,

confessing and beating th ernselves until their backs we re

torn . T he ir most impor tant nig ht was Easter, when th ey

would corne togdhel to worshi p the mot her of God,

choosing a young virg in w hose breasts would then be

cut olf. At this poin t a myst ical pietur e of the holy spiril

would be placed in th e girl 's hand , to rellect her

se para tion from the old wo rld and her passage in to the

new, high er ethos. All of these w ho we re mutilated in

th is way w ere co nsidered to have been rende red

sacrosan ct , and w en: th us Ieared. Like the Sufi whlrlmg

derv ishes . soc iety cou ld exe rcise no con tro l ove r them for

th ey we re sacred, un touchable and dangerous. This

aspect of performance was pieleed u p in a review of the

last Edge .'nu lIuans(ofperfonnance) can he...agollisingly

>elf-ilbllsiUt ,"

Because of the lengths she is prepared to go to in

exceed ing the limits of prescribed decency, the Ameriean

artist Karen Finley is both admired and abho red, even

ddiled. Her work aims to otlend , not for ils OW ll sake, bu t

in a contagious, d ynamistic wa y. ft is a po we rfu l exercise

in en llghten men t by excess: ach ieving mutual

pu rihcation hy ide ntify ing and cha racte rising the

pollu tin g strains that are her subject matter . The terri tor y

w hich Fiu ley int errogates is emotive (rape , incest. AIDS),

and her ou trage at power abuses . A s weil as holding a

mirr or to soci ety in the theatri cal sense, her work is also

the Trojan Horse that pen etrates th e conscious ness of the

power-bearers , Like th e magieallaw af parspro toto (a part

for the w hole]. that yo u gain rnaster y over a creatu re by

seizing so rne part of it. Finley seems to render male

aggression impotent by appropriatin g it for her

transgressiona l performances. T here is a sense of her

performance being a healing exorcisrn: a return to purit y

via danger and outrage.

This no tion of trans gress ion has en rered int o th e liv e

art vocabulary. The formative nature and lack of an

established syntax in live art has giv en rise to a number
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ringen ; een teru gkeer naar zuive rheid v ia gevaa r en

geweld .

Deze opvatting van 'transgressie' is doorgedrongen

tot het vocabulaire va n liveart. De vormende aard en het

on tbreken va n een gevestigde syntax us in liveart liet een

aan tal ku nsten aars naar voren komen, die betrokken

wa ren in transg ressionele activ iteiten ter wille van de

dagvaarding van het taboe - 1ransgressie onkent het taiJOe niet ,

milar overstijgt het enm~ooit het."

Het gebruik van de sjamanistische iden titeit in

performance kan in ve rband staan met het zoeken naar

symbolen en metaforen d ie onze alledaagse ervaringen

met de moderne werel d verbinden. Guillermo

Comez-Pena treed t op als gids en vertolker tussen de

M ex icaanse en Amerikaanse culturen . M et als uitgangs

punt de rol van de hmjo,de Latijnsamerikaanse med icijn

man, richt Comez-Pena zich va nuit zijn positie al, 'grens 

ku nst enaar' tot de mythe van de Amerik aanse 'melting

pot'. In een poging om als gids op te treden tussen cultu 

ren ve rzet hij zich tegen het gangba re liberale idee van de

mult i-cul tuur: aan de ene kant doet hij de wes terse opvat

ting van de exo tische ander te niet en aan de and ere kant

schept hij een mentale ru imte voor praktische coëxisten 

tie. Hij erken t dat identit eit zowe l relatief als d ynamisch is

en dat deze construc ten vaa k aan individuen en groepen

wo rden opgelegd door ex terne kracht en met bijna vo lle

dig margin aliserend e consequenties.

De vragen in het werk va n de Belgische ku nstenares

Ria Paqu ée gaan ove r de grenzen tussen kunst en lev en.

Maar in plaats van het parad igma van de sjamaan of een

ander bu itengewoon gemeensc hapslid te nemen,

infiltreert Paquée in gewone realNe situaties, verkl eed als

echte deeln emer, wals in een bejaarden-uitstapje of een

hondenshow. of ze begin t gesprekken met niets ver moe

dende onbe kenden. Ze neemt deel aan burgerlijke activi

teiten die ze midd els v ideo en fotografie documenteert, de

v isuele neerslag van de kunstwe rken. In d it opzicht is

Paquées werk verw ant aan dat van pro to-antropologen

als de arabist Richard Burton die zich zelf Mekka binnen 

smokkelde ve rmomd als Arabier. N et als bij an tropologi

sche onderzoek, dat gebruik maakt van methodes als

participerende observatie, is ook hier sprake van het

eth ische probleem va n voyeuris me.

Dit aspec t komt op een meer sinistere wijze ook aan

de orde in de onderzoekingen van So phie Ca lle, Ca lle

kiest zomaar iemand uit en vo lgt die in het geheim we

ken lang ; een actie die ve rwant is aan Vit o A cconci's

'i!' of artists being involv ed in transgressional activities in

orde r to process the taboe - nutransgres5ÎOn does notdeny

Uil' tal700 hut tran.«mds it mulcompletes it."

The use of the shaman ic tdentity in performance can

relate to a search for sy mbols and meraph ors whi ch link

our eve ryday experience to the modern world. Guillermo

Cornez-Pena acts as a guide and interpreter between the

M exican and A merican cultures. Takin g as his starting

poin t th e role of the brujo, th e Latin-American medicine

man, Comez-Pena addresses the myth of the A merican

melting pot from hls va n tage poin t as border artist. He

works agains l th e prevailing liberalnotion of

mult iculturalism, attempting to act as guide between

cu ltu res; dest roying the W estern notion of th e exotic

other on th e one hand , and creating the mental space for

practical co-exis tence . He recognises that identity is both

relative and d ynamic and that often these constructs are

imposed upon individuals and gro ups by ex terna l forces

whose syntax is almost entirely marginalising.

The ques tions that lnform Belgian artist Ria Paqu êes

work concern the boundaries between art and life. But

rath er than take the paradigm of the shaman or an y other

ex traordina ry mernber of the com munity, Paquée

infiltrates mundane real-life situations such as an old

peoples outing or a dog show dr essed as an au then tic

part icipant, and strikes up conversations with

uns uspectin g strangers. She takes part in middle-class

actlvities. which she has documented in v ideo and

ph otographs which beco me the seen-artwo rk. In this

sense Paqu ée's work is remin iscent of

proto-a nthropologists like the Arabist Rich ard Burton ,

who smuggled hunself into M ecca in the guise of an

Arab. A nd as in anthropological Investigations which

use meth ods like paru ctpant-observanon , there is also an

ethlca l consideration of voyeurism.

This cons ideration, in a more sinister way, is also

raised in the investigations of Sophie Ca lle. Ca lles work

has inclu ded actions like picking someone at random and

secretly following th em aro und for sev eral weeks

(reminiscent of Vito A ccon ci's Follnwing Piea of 1969,

w here he followed rand om rnembers of th e public).

While working as a maid in a hotel. she

photographed the rooms as she found them, investigating

and exploring the lives and situations of her chosen

objects of cur iosity. The collaborators in her art are

unaware of their roles. Ca lle beeomes, through her work,

interchangeably dominant, thr eateni ng, omniscien t or

11 Georges Bataille,

Erotism, Droth orul

Senslla/ity, '957
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FoUowillg Piea uit 1969. waarin hij wille keurige mense n

ui t het publiek vo lgde. Toen Ca lle als dienstmeisje in een

hotel werkt e. fotografeerde ze de kamers zoals ze ze

aan trof. de levens en situaties onderzoekend van de

uitverkoren objecten van haar nieu wsgie righeid. De

participan ten va n haar werk zijn zich nie t bewust van

hun rol. Ca lle wordt doo r haar werk afwisselend domi

nant . bedreigend. alwetend of alomtegenwoord ig. door de

objecten van haar in teresse kwetsbaar te maken.

Ne t als de antropoloog. zijn kunstenaars die met time

based media we rken vaa k bezig met onderzoek. sy mbolen

en sy mbolisch denk en . Persoonlijk e sy mboliek. zoals

[oseph Beuys' au tobiografisch gebru ik van v ilt. is vaak

een factor die bijdraag t tot waardering. Maar in de over

voe ring met codes en signalen treed t eilandvorming op.

In niet-objectieve kunstwerken zit een element dat zonder

empirisch onderzoek mystificerend zal werken. Dit houdt

het risico in van marginalisatie van hel publiek en in tro 

ducee rt een sociale bezorgdheid die n iet strookt met een

directe betrokkenheid bij hel ku nstwerk .

Alles wat Spontaall.orga llisch eII illstitutief is zaldoorkUlIst

eII m)tltewordal gmeutraliseerd... kuustkomtvoort uit UI l

otWevredigd verlallgel! . ZL iscompmsatie el! lapmiddel, orlldat Ollze

verhoudillgmet de 'Ultuur el! het level! zo gestoord iseII gUlI

authenticiteit toestaat."

Er is daarom iets voo r te zeggen om de conceptuele

struc tuur van kunst werken zo helder mogelijk te hou 

den . om te voo rko men dat ze bezwijken en om wee rklank

te kunnen vinden bij anderen dan alleen collega-kuns te

naars en th eoret isch ingewijden - dit geldt voo ral in het

tijdperk va n de ve rbijsterende beeldenvloed die de elek

tronische reproduktie toegan kelijk maakt. In A gaillst

llIterpretatioll"iliustreert Susan Sontag het dilemm a en pleit

ze v oor een terugkeer naar een oorspro nkelijke waarde

ring van ku nst : Mei!vroeg llietIVal kUllst zei (ill vroeger tijdeII)

omdat tnell wist._. watzedeed. M zijll verplicht omelk middel

overboord tegooien terverdedigillgeII rechtvaardigillg vallkumt

die bijzollder stompzillllig. olljuist ofollgevoelig wordt leIIaanzien

van hedmdaagsebehoeftes el! praktijkm_

M aar doo r de herinvestering va n ku ns t in de magi

sche functie va n mental e transformatie vindt er een

v eranderin g plaats , die vereist dat ku nst meer is dan

alleen een document va n ideeën of een ve rw ijzing naar

zichze lf; dat ze st reeft naar een transformationele kracht

en bijgevol g de artistieke praktijk weer weet aan te passen

aan de fundamentele, sociale fu nctie die ze had ve rlo ren.

vertaling jORINIJESEYIJEl

" omnipresent, rendering the objects of her interes t

vulnerable.

Like the anthropol ogist , time-based artists are olten

concerned with exploration and symbols and symbolic

thinking. Personal symbology. like[oseph Beuys'

autobiographical use of feit. is often part of the

conund rum of appreciation. But in the over-burdening of

codes and signals, an insulation is taking place. There is

an elemen t of non-objective artwo rks that w itho ut an

empirical investigation, the artwork will be rnysnfying.

This may risk the audiences marginalisation and

intr od uce a social an xiety at odds with a direct

engage ment w ith the art work .

AD that issponta/lWus. orgallic mul illstillCtive is tobe

lIeuleredhy artmul myth...artarises f rom ulISatisfieddesire. (Itis)

compellsatiollalld palliative. bwmseour relatiolls/lip to IIOture alld

lifeis 50 defteiml alld disallows allaulhmlic01lC."

There is the refore a casefor making the conceptuaI

framework of art pieces as dear as possïble, in order for

thern to avoid sell-annlh llation and to hav e resona nce for

these othe r than fellowartists and theoretica] adepts,

especia lly in the era of the bailling image choice offered

by electric rep roduetion. Susan Sontag, in A gaillst

Interpretiltioll", illustrated the dilemma and argued for a

return to a prim ordi al ap preciation of art: Olie did 1I0t ask

whatartsaid (illtarlier titllCS) because01lCkllew...what it did. W e

have allobligatiollto throw over allY meallsof defelldillg alld

justifyillg art wltich beeomes particularlyobtuse or erro/lWUS or

illsellsitivetocollu mporary IIwIs or practise.

But in the reinvestment of art with the magical

function of ment al transformanon. a change is taking

place which requ ests that art provides more than a

document of ideas or self-referral: that it aspires to

transformational power, therefore re-aligning artistic

practice with the primitive socia l function that it had lost.



the Artists

De vo lgende pagina's bevatt en biografische informa tie over de kunstenaars in Edge go (op alfabet).

De lijst is bijgew erkt tot eind april 'go . toen deze catalogus ter perse ging.

'ii Th e following pages contain biographical data of the artists in Edge go (in alphabetical order).

Th e list represents the situation in april 'go, when this catalogue went to press.



Marina Abramovic
Bom in Belgrade. Yugoslavla , 1946. Lîves and works in Paris and Amsterdam

Abramovic doet sinds 197 3 performances en maakt v ideo's en films. meestal in samen we rking met U lay. Hun meest recent e

werk - en laatst e sa menwerkingsproject - was een wa ndeling ove r de C hinese Muur. De tent oon stellin g die daar uil

voortkwam. TIlt Lovers, werd in 1989 gepresenteerd in hel Stedel ijk Museum in Amsterdam en in andere Europese musea.

Edgtgo-o pd racht: Boat EmltyingStream Entering- een solo-performance afgeleid va n de wandeling ove r de Chinese Muur. Vijf

pyt hons. die de v ijf element en sy mboliseren. worden op hel hoofd van de kunstenares gelegd en vo lgen de energie va n haar

lichaam.

'" Abramovic has been making performances. v ideo and film sin ce 1973. th e majorily in collaboralion with U lay. Their most

recent work involved wa lking th e length of The G reat W all of C hina. Th eir ex hlbttton , TIlt Lorers was sho w n at th e Stede lijk

and other European gallenes in 1989.

Edgtgo commission: Boat Emptying Strt<lm Entering - a solo perfo rmance dev eloped from the G reat Wa ll of C hina walk . Fiv e

pythons sy mbolisin g live elernents w ill beplaced on the artist 's head and w il] move. fol\owi ng the energy of her bod y.



Marcelle van Bemmel
Bom in Bogor, Indonesia (former Du tch Co lony), 1948. Lives and wor ks in Rotterdam

Mar celle van Bemmel maakt illusies met licht. waarbij objecten uit eigen vrije wil van gedaante verand eren en gaan bewegen.

Ze creëert zo allegorieën va n hel 'zien' en het 'lezen '. Haar performances zijn korte. intense impressies op de grens van waarheid

en bedrog . Sommige van haar werken - performances. v ideos, installaties - zijn representaties van natuurlijke wezens en

objecten. Recente tentoonstellingen en performances: Ga lerie de Tijd. Haarlem. The Ne therlands (1988) ; PunuwaUy Kijkhuis .

Den Haag. Th e etherl ands (1988) and Iova Zernbla, 's-Hertogenbosch, Th e etherlands (1988): Beeckestijn-Felison, Velzen.

Th e Netherlands (1989); TIlt Red King's Drtam Cagliari, Italy (1989); G alerie Faro, Rotterdam. The Ne therlands (199 0); 11lrollgh

the LookingGlassTeatro Arka, Assemini, Italy.

.'" Marcello va n Bemmel makes illusions of light wh ere objects metarnorphose and move of their own volilion , ereating

allegories of 'seeing' and 'reading'. Her performan ces are short. intense impresslons at the edge of truth and delusion. Some of

her works - perfor mances. vid eos. installations - are re-presentations of natur al creatures and objects. Recent ex hibitions and

performances includ e: Ga lerie de Tijd. Haarlem. The Netherlands (1988) ; Pemtwally Kïjkhuis , Den Haag. The Ne therlands

(1988 )and ova Zembla, 's-Her togenbosch, The etherlands (1988); Beeckestijn-Felison. Velzen. The Ne therlands (1989); TIlt

Red King's Dream Cag llart, Italy (1989) : Ga lerie Faro. Rotterdam. The Netherlands (1990 ); TItrOllg/.tJIt Looking Glass Teatro

A rka, Assemini. Italy.
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Guillaume Bijl
Born in Antwerp, B 1946, Lives and works in Antwerp

Bijlheeft werk tent oongesteld in galeries in Europa en de Veren igde Staten , O nlangs was er een retrospecti ef van zijn werk te

zien in Rotterdam. Bijl staat bekend om zijn installaties die exacte reconstructies zijn van re<ll.Jifesituaties en plekken Zijn

Compositions en Sculptum Trouvées omvatten o.a, Driving School. Slloe Sltop, Travel Agfllcy, Lawwerdle, Anny lnfonnatioll Celll:re,

Otalet en Frolll: Room Wi ndow. Bijl ontd oet deze compos ities tot aan het absurde toe va n elk gevoel van kunstmatigheid - en hij

bestrijdt op subtiele wijze onze opvattinge n ov er de precieze plaats en grenzen van de kunst. Hijmonstnuertuiterst Muwgezet,

mometllopMlnes uithet openbareleven . Zijnverzalneling iseen mozaïek,m I verbazendewalu1elingdoor een versplilltrrde bescluwing diemet snelle

vaartophetjaar 2000 afstevent. Bijl tOOllt f ragmentell , Zijll Pompeji, illde bestlweerde en ver/leVetJ atmosfeer van eengalerie, een museum. Hij

houdtde k1mst een spiegel voor. Hij keert de wereldbilllu'tlste lnlÎtfll. Bijl veroordeelt niet , hijregistreert slechts, netalsmI camera. Oef

Lambrechts , cat. Ku nsth alIe Bern 1986.)

Bigt go-opdrach t: Compositioll Trouvée, een nieuwe insta llatie.

~ Bijl has show n work in galleries in Europe and America. A retros pectiv e of bis work was recentl y show n in Rotterdam. Bijl

is known for his installati ons which are precise reconstruction s of real-life situations and pIaces. His Compositions and Sculptum

Trouvi!es have included DrivingSchool, SllOe Shop, Travel Agl1~Y, umnderdle, Anny InfonnatiollCelltre,Chalet and Frollt Room

W indow. Bijl completely remov es any sense of artifice from these composilions to the point of absurdity - and sub tly assau lts

our conceptions about the exact location of the boundaries of art. Herecollstnulswitlt all extw ne precision, sMpsholsof pttblic life. His

colleetion isa mosnic, anastonished walktltrough a sp/illtered civilizatioll Uwt isras/lly n l5/lillg attluyear 2000 . Bijl shOlvSfragments,his

Pompeii, intluweD-collsideredand SIIh/imf atmospllfreofa galIery,a museum. Heholds a mirror upla art.He shows tluouter world inside. Bijl

doesn't COndemll ,/Uon/y registers asacamera does. OefLarribrechts. cat. Kunsth alIe Bern 1986 .)

Bige90 commission: A new installation , Composition Trouvi!e.



Black Market

Black Market is een groep kunstenaars uil versc hi llende landen van Europa: Boris ieslon y (Duits land). Jurgen Fritz

(Zw itserland). Norbert Klassen (Duitsland ). Tomas Rutter (Tchechoslowakije). Jaques van Poppel (Nederland). Roi Vaara

(Finland )and Zbigniew W arpechowski (Polen). De groep komt op uünodiglng bij elkaar om performances te doen . Recentelijk

werd werk van hen in W est-Dui tsland. Zw itserland en Ierland tentoongesteld.

Edge ço-opd racht: een nieuwe performance voor zeven kunstenaars.

~ Black Market is a group of sev en artists from all over Europe: Boris N ieslony (Germany ). Jurgen Fritz (Switzerland).

Norbert Klassen (Germany). Tomas Rutt er (Czechos lovakia).[aques van Poppel ( ethe rlanels).Roi Vaara (Finland) and

Zbign iew W arpechowski (Poland). The group come together on invitation to create collaborative performances and have

recent ly ex hïbtted work in W est Ge nnany. Switzerland and Ireland .

Edge go commission: a new performance involving seven artists .



Chris Burden
Bom in 1946, Boston , MA, Lives and works in Ca lifornia

Burden was archi tect, voor hij kunstenaar werd, Hij begon als minimalist en stapte vervo lgens ove r op 'fysieke interactie'

werken. Zijn afstudee rproject was FiveDay Loekrr Piae, waarin hij als conceptueel kunstwerk in een klu is woond e. Hoewel

Burd en op dat moment nergens van wist, had het un iversiteitsbestuur grote moeite om hem zijn graad toe te kennen. Burden

bleef gedurende de jaren zeventig doorgaan met wat sommigen 'u ithoudings' of 'beproevlngs'kuns t noemen, vaak werkend on

der gevaarlijke omstandigheden. Ook maakte hij in deze periode telev isieprogramma's en scu lpturen. Eind jaren zeve ntig ging

hij 'relikwieën' tentoonstellen , docu menten van zijn performances en begon hij met lesgeven , In de jaren tachtig werd Burden

docent aan de Universiteit van Ca lifornië, en kreeg hij een vaste aanstelling aan de VCI.A , Hij legde zich in die tijd vooral toe op

grootschalige installaties en beeldhouwwerken om de relaties tussen instituties en macht onderzoeken. In 1988 had Burden zijn

mid-<:arw retrospectief, getiteld: Oris BlirJeu: A ll.'enly-year Sun'fJ in het ewport Harbour A rt Museum in Californië.

EJge gO<:lpdracht: C hris Burden zal een installatie maken in het Belastingmuseum Prof, dr. vd Poel in Rotterdam.

C hris Burden initially quallfledas an architect, before becoming an artisl. He began making minimalist sculpture, before

developin g 'phys ïcal Interaction ' pieces. His Fil'eDay Locker Piae, where he lived in a locker as a conceptual artwork, was hts

thesis. Th ough Burden d ïdn't know it atthe time, the Unive rsity administration had difficu lties awarding his MFA degree.

Burden continued making what some have called 'endurance' or 'ordeal' art th roughout the 7 05, often working under

dangerous conditlons. He also made television broadcasts and sculptures during this time. Towards the late 7 05 he began to

exhlbit 'relics': documents of his performances, and started to teach . In the 8 05 Burden became a professor at University of

Calïfom la. and later became tenur ed at VCLA, During this time, he has concentrated on large-scale installation work and

sculpture whi ch examines the relationship between instituti ons and power. In 1988 Chris Burd en had a mid-career

retrospective, Olns Blm/eu: A Twenty-year Surveyat Ncwport Harbour Art Mu seum, California.

EJge go commission: C hris Burden will make an installation at the Tax Mu seum in Rotterdam.
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Karen Finley
Bom in C hicago USA 1956. Lives and works in New York

Fin leys perfo rmances werken door middel van een imperson atie, die grenst aan bezetenheid. Ze beeldt een serie versch illende

mensen uit - zowel daders als slachtoffers - en doet zichzelf aan wat volgens haar anderen ook wordt aangedaan . Het wtaaleffut

lijkt erg vul opunllOmeopatiSfh middel: gmll5dektvaalmelhaar veroorzaker. Fitl1eys beledigingltlllebhen Ut,letterlijk reinigmde tverking. Ueff

Smith.SanDiego Reader.)

Edgego-opd racht: \Ve KeepOur Vlltims Ready. een nieuwe solo-performance. die gaat over de misbru ikten en misbru ikers in de

maatschappij. Haar voordrachtsst ijl varieert van de veronderstelde in timiteit van een moderator van een talk-show op TV tot de

bezwerende heftigheid van een evangelist.

'i! Finleys performances work thro ugh impersonation . berdering on possession , She evo kes a range of different people 

aggressors and victims alike - and does to hersel f what sh e says is being done to ethers.Tht or·eralleffu t is vel)' similar to IlOmeopatIJÎl

medÎline:cure tiltailmmt tvitJl ÎLs raust. Finleys alnl5ls 1iLerally r!eall5e.UeffSmith , SanDiego Reader.)

Edgego commission: A new solo performance. We KeepOur VÎltims Ready. whi ch is about the abused and abusers of society.

T he sty le of her delivery ranges from the assumed intimacy of a television talk-show host to the incantatory Ïervor of an

evangelist.



Guillermo Gomez -Pena
Born in Mex ico Ci ty MEX. Lives and wor ks in the border region ofSan Diego/ Tijuana

Comez-Penas performance-werk gaan ove r ver houdi ngen en grensgesc hillen tussen de Verenigde Staten en Mexico. Zijn

werk was te zien in galeries in Latijns-Amerika. de Verenigde Staten en Europa en nam een promin ente plaats in in fiks van

lssac Artenstein en Louis Malle. BorderBntjo kreeg de Prix dula Parole op het IlIlernatiollal TItealreFestival of lheA mericas

(Mo ntreal. 1989) en de Bessie(New York. 1989)' Hij werkt momenteel aan een anthologie met kritisch e essays over grensc ultuur

en aan een nieuwe performance-trilogie.

Edgego-opdracht: Border DJ, een serie radiouitzend ingen en een live performance met rekw isieten , kostuums. geluid en

performance va n beide culturen.

'i!' C omez-Penas performance work Ïocuses on us-Mexico relations and border issues and has been presented in galleries in

South A merica. the us and Europe. as weil as being featur ed in films by Issac Artenstein and Louis Malle. BorderBrujo was

awa rded the Prix du la Parole atthe l11temaliotUll 1111w re Feslil'alof the A mericas(Mo ntreal. 1989) and the Bessie (New York. 1989)'

He is currently editing an antho logy of critical wri ting on borde r culture and making a new performance trilogy.

Edgego commission: Border DJ, a series of radio broadcasts and a live performance using props, costurnes. sound and

performance from both cultures.



Pedro Garhel and Rosa Galindo
Born in Tenerife E 1951 / 195 2, Live and work in Madrid

Garhel en Ca lindo doen performances met religieuze beelden van pijn, extase en dood, vermengd met elementen uit het

alledaagse leven in Spanje, Ze richtten het belangrijkste video- en performancecen trum in Madrid. Espacio p. op. Ga rhel en

Galinda waren op Documenta 8 (1g87) in Kassei vertegenwoordigd.

Edge go-opdracht: Modus Vivendi, een performance.

~ Garhel and Galindo make performances using religieus images of pain, ecstasy and death, interpolated with elements of

everyday ex istence in Spanish society. Th ey fou nded Madrid s princi ple centre for video and performance work, Espacio P.

Garhel and Galindo were represented in Documenta 8. Kassei in 1987.

Edge go commission: Modus Vivendi .a performance work.
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Gwendolyn
Born in 'loronto, eND 1953. Lives and works in Toronto

G wendolyn is filmer en actief strijdster voor de rechten van pros tituées.

Blge gODpdracht: Merdultll>of u we:A Sex Worker s Experitll<"e jll 1Jltrapy. Deels parodie. deels safe-sex onderricht; in haar

presentatie gebruikt ze een combinatie van homtmoujes,dia's en foto's voo r ieder die gefascineerd wordt door strippers en

hoeren. voor ieder die wel eens tegen een verslav ing heeft gestreden. ieder die ooit eens verliefd is geworden op zijn advocaat.

therapeut . psycho loog of andere hu lpverlener.

'i' G wend olyn is a film-maker and an active campaigner for prostitutes' rights.

Edge go commission: MerdlQn15 of u we: A Sex Workers Ex/llrieuceof I1la apy. Part-parody, part safe-sex education, her

presentation uses a combination of home movies, slides , vignettcs for IlIlYOllt who isf 'lsCÎlIllttt1 by stri/Jpt r>alld whore5 , tIIlYOllt W/IO / ItlS

roer foug/u tII l addictioll. allyollt whohlls evtr /lQd their htllrt brokelI by a coull5tllor. t!ltrapist. shrillkor otheragt'llt ofcontra/.



Bill Henson
Bom in Melbourn e AUS 1955. Lives and works in Victoria

Hensons foto-installaties zijn tentoongesteld in Europa. A ustralië. de Verenigde Staten en Japan . Zijn werk plaatst beelden van

barokke architectuur naast krachtige. sensuele foto's van personen. en creëert zo een verontrustend en intens beeld.

FAge go-opdracht: grootschalige fotografie-installatie in een warenhuis in Q uayside (Newcastle).

'i' Henson s photographic installalions have been exhibüed in Europe, A ustraha, the US and Japan . His work juxtaposes

images of ornate architecture with powerful and sensu al photographs of figures to create a disturbing and intense vision.

&Jgego commission: large scale photographic installalion in a Quayside warehouse.
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Edwin Janssen
Bom in Amstelveen. NL 1961. Lives and works in Rotterdam

Edwin Janssen heeft aan de A cademie van Beeldende Kunsten in Rotterdam gestudeerd en op Ateliers '63 in Haarlem. Zijn

eerste tentoonstelling was in 1985. in G alerie WP te Rotterdam. Recente installaties van hem waren te zien in het Van

Abbemuseum. Eindhoven. de Staatsgalerij. Heerlen en in hel Museum voor Hedendaagse Kunst te Gent. Zijn werk bestaat uit

een combinatie van beelden en objecten uit commerciële en persoonlijke bronnen , die de ove rgangskwaliteiten en clichés uit

zijn jeugd en gezinsleven becommentarieert.

'i' Edw in Janssen studled at the Academy of A rts , Rotterdam and A teliers '63. Haarlem. His Ïîrst exhïbition. in 1985 . was at

the W P Ga llery, Rotterdam. He has recentl y made installations for the Van Abbemuseum. Eindhove n. the Stadsgalerij. Heerlen

and the Museum voor Hedendaagse Kunst in G hen t. Th e werk combines images and objects from commercial and personal

sourees to comment on the transient qualities and clichés of hts youth and family life.
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Isa ac Ju lien
Barn in Lond on GB Ig60. Lives and works in London

Julien is onafhankelijke filmmaker en mede-oprichter van Sankofa Film mul Video. Films van hem zijn W1w KiIled Colin Roacn

(lg83). Territorits (l g84). The Passion of Rananbranu (lg86). Media Fiä ions (l g87). ThisisNotanA IDS Advertisernent (lg87).

DreamingRivm (lg88) en. recentel ijk, Looking For Langston (lg8g). een v iering van de zwar te homo-identit eit en een meditatie

over de zwart e kunstenaars van de Harlern Renaissmu:e. waarond er Langston Hu ghes .

Edge oo-opdracht: Looking For Langston. een performance met twi ntig performers die op zes verschillende plekken . waaronder

een begraafplaats. steeg. bru g en homo-nachtclub. tableaus creëren . De performance is gebaseerd op Juliens gelijknamige film en

verkent ove reenkomstige themas . Ze refereert aan de jur idische ruzie ove r de Langston Hughes-nalatenschap. in verb and met

de vertoning van de film in de Verenigde Staten.

'i' Julien is an inde pend ent film maker and co-founder of San kofa Film and Vid eo. Hls films have included W1w KiUed Colin

Roacn (lg83). Territorits (lg84). TIlt Passion of Rananbranu (lg86). Media Fittions (lg87). This is NotanA IDS Advertisernent (lg87).

Dreaming Rivm (l g88) and most recently. Looking For Langston (lg8g). a celebration ofblack gay identity and a meditation on

black artists of the Harlem Renaissance including Langston H ughes.

Edge go commission: Looking For Langston. a performance with tw enty perform ers. creating tableaux at six different sites

including a cemetery. alleyway. canal bridge and gay night club. The performance is based on jull en s film of the same title and

explores similar themes, referring to the legal wrangle with the Langston Hu ghes' estate over the showing of the film in

America.



Rosie Leventon
Born in Bath GB 1946. Lives and works in London

Leventon heeft installaties getoond in de Serpentine Ga llery. de C hisenhale Galler y en de Woodlands Gallery in Londen. en in

de Mappin Art G allery in Sheflield. Ze had recentelijk een tentoonstelling in de Pfalzgalerie. Kaiserslautern , West Duitsland .

Ze was mede-winnaar van de C reat Hurricane Sculpture Co mpetition in Brighton dil jaar.

EdgegODpdracht: F10atitlg Hoor. een vloer drijvend op circa 15cm diep water. Het lijksalsofwe itlotlzeker ""mwicilt ba""" de groml

balatllertll opm i kunstmatige vloer. Floating Floor otlderzoekt voorotldm teUitlg"" vatlitifrastnutllrendieWe ah zeker !xschouu·{tJ.

... Levent on has exh ïblted installation wor k at the Serpentine Ga llery. Loridon . C hisenhale Gallery. London , Mappin A rl

Ca llery. Sheflield and the Wood lands Ca llery in Loridon . She recent ly exhlbl ted at Pfalzgalerie. Kaiserslautern . West

C ermany. She was the co-winner of the C reat Hur ricane Sculpture Co mpetition in Brighton this year.

Edge go commission: F10ating F1oor. a Hoor Hoaling on six inches of water. lt smnsWe are balatlled precariously abovetile ground on

man-made Jal5e fIoors. Floating Floor qllestionsassllmlJlioll5 about itifra-stnutllres that 10{ may lilke Jor granled.



Seymour Likeley
Lives and works in Phoenica, NY. USA

De heer Likely stelt geen prijs op vermeldi ng van verdere biografische info rmaties.

.. On requ est of the artist, no furth er biograph ical inforrmation wiJl hegiven.
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Orla n
Bom in St. Etien ne F 1947. Lives and works in Paris

O rlan heeft vanaf 1969 schi lderijen. sculpturen. boeken. performances en installati es tentoongesteld. Ze is Professor aan de

École Na tionale des Beaux-Arts in Dijen, Haar werk plaatst heilige naast profane beelden. en maakt gebru ik van religieuze

iconog rafie. voo ral van de Mad onna-figuur.

rugego-opd racht: een tentoonstelling die haar transfor matie in een renaissance-figu ur door middel van kosmetische chiru rgie

documenteert.

~ O rlan has been exhibiting paintings. sculptu res, hooks. performances and installations since 1969. She is a Professor at

l'École N ationa le des Beaux-Arts de Dijon . Her work juxtaposes images of the sacred and profan e, using religious iconography

and focussin g. in particu lar, on the M adonn a.

ruge go commission : An exhibition documenting her transformation into a Renaissance figur e by means of cosmetic surge ry.
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Ria Pacquée
Lives and works in Antwerp

O m te kunnen infiltreren en in tegreren in rtlll.Jifesituaties - een busuitstapje voor oude re dames. een hond enshow - ve rmomt

Pacquée zich . Voor tentoonstellingen documenteert ze haar ervaringen discreet op video en film.

Edgego-opdracht : Pacqu ée zal vermomd hel Gateshead National Garden Festival bezoeken. De verslaglegging van haar uitje zal

worden tentoongesteld .

... Pacqu ée wor ks in disguise to infiltrate and integrate with real-lifesiluations - a coach party for elderly ladtes, a dog-show 

and her expe riences are discreetly documented with video and ph otographs for exhïbltlon.

Edgego commission: Pacqu ée will v isitthe G ateshead National Ga rden Festival in dlsgutse,and docum entation of her trip wïll

be exhï bïted.
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Cornelia Parker
Born in C hes hire GB 1956, Lives and works in Lond on

Parket toond e plaatsgebond en werk op A ctu alities in Lond en, Thirty Piem ofSilver in de Ikon G allery in Birmingham, J4t
L,ggage(een Bigego-opdr acht ) in St.Pancras Station in Lond en, en MaUtr mul W)wt it Means in het C ornerhouse in

Manchester. Mom enteel is er werk van haar te zien in TIte Brit is', Art Show.

Edgego-opdr acht: het 'ov erdekk en ' van een zolderkamer, met gebru ikmaking van geplet en gepatinee rd koper en een koper en

bliksemaIleider, zodat het een binnenstebu iten gekeerd dak lijkt.

'iî Parker has exhibited site-specihc works at A ctualilies in London, nirty PitasofSi/,oer at the Ikon Ga llery in Birmingham ,

J.4t L,ggage- an Edge go commission at St Pancras Station, Lond on and Matter alid What lt Meallsat Corne rhouse in

M anchester. She is cur rently showing work in neBritish Art Show.

Edge go cornmission : Sh e wtl l he ' roofing' an attic room, using pleated and patinated copper and an copper lightening

conductor, so that it wtll look like a roof turned ins ide ou t.
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Mike Parr
Bom in Sydn ey A US 1945. Lives and works in Sydn ey

Parr stelt zijn kunst sinds 1970 tentoon. voor die tijd schreef hij poëzie. In 1970 begon hij Itlhibodress.een

kuns tenaarscoöperatief en modelruimte voor conceptuele kun st. performances. audio- en videowerken. l ot 1979 maakte Parr

hoofdzakelijk geschreven conceptueel werk en deed performances . maar hij is nu bekender door zijn omgevings-installaties

waar grote tekeningen deel van uitmaken.

Elge ço-opd racht: Maze. een houten doolhof in een warenhuis dat de bezoekers desoriënteert.

,... Parr has been exibiting artwor ks since 1970. before which time he wrote poetry. In that year, he started Itlhihodress.an artists'

cooperative and prototype space for conceptual art. performance work, sound and video. Until1979 Parr mostly made written

conceptual works, and performances. but he has now become better know n for hts environmental installations involv ing large

drawings.

Elge go commission: Maze. a wooden maze constructed in a warehouse which will disorientate the vis itor.



·. Ben Patterson
Born in Pittsburgh USA 1934. Lives and works in ew York

Ben Pallerson creëerde zijn eerste Fluxus-werk in de zestiger jaren in Keulen. Hij heeft samen met George Maciunas het

historische Internationale Fluxusfestiva l in 1962 in Wi esbaden georganiseerd en was tot begin jaren zeventig een prominente

aanwezige op Fluxushappen ings. A ls onderdeel van de Edgego-conferentie zal hij een aantal oude en nieuwe performances

uitvoeren. waaronder enkele met publieksparticipatie.

'ii Ben Pallerson created the first of hts Flux us works in Co logne in the sixties. He was in Wiesbaden with George Maciunas

to organise the historie 1962 Flux us International Festiva l and continued to be a major presence in Fluxus events un til the

early 1970s. As part of the Edgego Conference. Patterson wil! be performing a number of old and new performance works,

some involv ing audience participation.



Martin Spanjaard
Bom in Haarlem N L 1952, Lives and works in Amsterdam

Spanjaa rd heeft natuurkunde en sonologie gestudeerd. Sinds 1982 stelt hij werk tentoon, maakt constructies en doet

perfo rmances . Tevens werkt hij als ontwerper en doceert computer graplues . Hij is al vanaf 1982 bezig met zijn

Adelbrecht-project. Adelbrecht is een gro te wilte bal. geprogrammeerd vo lgens de laatste verworvenheden van de

computertechnologie en robotica. Adelbrecht heeft persoonlijkheid en humeur. Hij praat, beweegt en reageert op het publiek.

Ma rtin Spanjaard zal tijdens de Edge go -conferentie een demonstratie van zijn work inprogress geven.

'i' Martin Spanjaard studled ph ysics and sonology. He has been presenting exhlbitions , construc tions and performances since

1982. He also works as a designer and lecturer spec ialising in computer graphics. He has been devel oping the Adelbrecht project

since 198 2. Adelbrecht is a large wlute bali programmed with the latest advances in computer techn ology and robotl es . It has a

personality and moods . It speaks. mov es and reacts to the public. Martin Spanjaard will be giv ing a demonstration of hls wor k

in progress on Adelbrecht at the Edge go C onference.

\
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Station House Opera
Formed in 1980 by Julian Maynard Smith, Mi randa Payne and Alison U rquhart, Live and work in Lond en .

5wtümHouse o,Jaa heeft een zich voo rtdurend onlwikkelend arbeidspotentieel en brengt conceptuele kwaliteiten en een fraaie

uitvoering samen in experimenteel theater. Ge worteld in de beeldende kunsten gebru ikt het gezelschap - opererend in een

theatrale mise-en-scène - de samenstellende elementen van zijn werk om dramatische expressie vor m te geven en in banen te

leiden. Enkele oude performances zijn Drunkm Madnesson Brooidyn Bridge(198]). A SplitSecond of Paradise(1985) en nu Bastille

Danas (1988).

Edge ço-o pdracht: Black \\'<Jrk. een performance met door chemische reactie gevo rmde grote wolken van zwa rte koolstof. De

perfonnallleis een soortarchiUrtuur. DeIJtU'egingm vlm de perfonnas ontlllJlm zichopik "'oeralssporm entekms vall voortdurmd

veranderendeontwerpen. tekmingenengelJll ren dieverschIl ivende fysiekem melltalr grenzen uitdmkkm. Oulian Maynard Smith. 1990.)

't! Station House Opera have a constantly evolv ing werkforce. anelbring conceptua l qua\ities anel a fine execution to

ex perimental theatre. With crigins in the v isual arts, the company use the component elements of their work to inform anel

orchestrate dramatic ex pressjon . operating within a theatr ical setting and praetree. Past performances include Dnmkm Madness

on Brooklyn Bridge. 198]. A Split SecOtulof ParaJise, 1985. and TIII' BastilleDanas, 1988.

Edgego cornmission: Black Work,a performance involving large cioud s of black carbon formeel through a chemical reaction 

TIlt perfonnallle is a kindofarc1litecture. TIltperfonners' movemm!s are rtI:ealeJ on rite fIoor astraa s mul marksof ever'(/langing platlS .

Jrawings mulgestIIrtS expressing shiftingpl'ysicaland mmtal houndaries Oulian Maynard Smith. 1990. )



Mark Thompson
Born in Fort Sil!, O klahoma USA 1950. Lives and works in Ca liforn ia

Mark Thompson gebruikt al zestien jaar bijen in zijn werk. Zijn recente werk A Hou!>e Dit;deJ reisde als onderdeel van Ressource

Kunst langs een aantal Europese tentoonstellingsruim ten.

Edge go-opdracht: Rivm of Fire. een installatie in een ware nhuis . Thompson zal in het waren hu is gevonden objecten gebruiken

om een werkplaats-atmosfeer te creëren. compleet met gereedschappen. materialen en werkbank. A lle ramen en deuren van de

ruimt e zullen dichtgemetseld word en met bijenwas. wat een amberkleurig licht veroorzaakt. Op de werkbank staat een wassen

boog - het laatste werk van de gebruiker. In een bed ligt een skelet waarin een zwerm bijen een korf heeft gebouwd. De zwerm

v liegt in en uit door een kleine sp leet in de bijenwas-ramen.

~ Mark Thompson has been USillg honeybees in his work for six teen years. I-lis recent work A /-Ioust DivideJ toured

European gallenes in the RessourctKw!>! exhibition,

Edge go commission: Rit·ersof Fiu. an installation in a warehouse. Th ompson will use found objects in the warehouse to create a

workshop aunosphere with tools, rnaten als and workbench . All the window s and doors of the space wlllbe bricked up with

translucent beeswax, creating an amber light. O n the werkben h is an ark made from wax - the last work of the accupant. In a

bed lies a skeleton in whi ch a swarm of bees have established a hive and lIy in and out of a small chlnk in the beeswax

window s.
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Richard Wilson
Born in Lond on GB 1953. Lives and works in London

Wilsen toont sinds 1975 inst allaties in binnen- en bui ten land. Hij maakt ook deel uit van de performance-groep Bow Gamelan

Ensembl e. Tot zijn installaties beh oren 20.50 (1987 . Matt s G aliery. Londen) waar hij dieselolie in gebru ikt; One piaeata Time

(1987) in een pijler van de Tyne Bridge in N ewcastle met 1000 gebruikte auto-onderdelen , en She Came in Throllgh the Bathroom

\Vindow (1989. M att 's Gall ery) waarin het raam van de galerie naar het midden van de ruimte werd verplaatst.

Edge ço-opdracht: All ModCans. een installati e in een pakhuis. Wilsen zal een balkon bou wen dat uit de v loer oprijst en door

een raam het gebouw uitsteekt.

.~ Wilsou has been showing installation work in Britain and abroad since 1975. He is also a member of the performance group.

Bow Ga melan Ensemble. His installations have incl uded 20 :50 (1987) at Matt's Ga llery in London using diesel oil, One Pita at

a Time (1987) in the leg of the Tyne Bridge in Newcastle with 1000 used car parts and SIre Came in ThrollglJ the Bathroom \Vindow

(1989) at M att s Ga llery which involved moving the gallery windo w into the middl e of the room.

Edge go commission: All Mod Cons,an installation in a warehouse. He will construc t an balcony which wi ll emerge up

through the floor and project out of the buildin g through a w indow.
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Schoon Jonkvrouw
ik moeL Uklqgen

dal ik ben doo(\vond
dal ik~oll~den moet \ l!I[' (~en

-mUwenflelenmond .

J OR G EN LE YENAAR Blauw / BI,",1989



P AVL M ICHAEL P ERRY MOll key "lid Botte, 1990



JORGEN LEYENAAR Zo"der TItel / U"titW 1989



PAUL M ICH AEL PERRY Radû:alSelf R .ortrait 1989

...
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JORGEN L EYENAAR Gezilhtop Delft / VlW of Delft 1988
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P AU L MICHAEL PER RY Arrowltead 1990
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D EN MARK

Helsinki 11 - 13 May

Kuopio InlunaIional Vulto Festival. C ontact:

MUUry/ AV ARK. Mannerheimintie ' 3 C.

tel.ço 442657

F IN L AND

Copenhagen 1 .. 8 j u ne

2.CcpathagtnFilm ' Vulto workshopf,stival.

olie of th e sem inar issues w ill he th e

'State of Europe' a European film &.

v ideo co-prod uc tton with a se lective and

simu ltaneo ns cinema release in Berlm ,

Hambur g. Londen. Amsterda m.

Bru sse ls. Par is . Madrid. Rome etc..

Contact: THE OAN I5H FILM W OR KSHO P,

tel.j r 24162 4

BJ0 RGE BNGBN. RANO ERS AR T MUSEUM ,

Randers 4 May - 29 July

Vidto Rood. Installatten by KJPl .L

le1.86422 738

Copenhagen 20 April - 13 M ay

GARYHlIl .. 3 installations and tapes . HUSIIT

vmso GALLERlIIT. Radhusst r. ' 3.

te1.33
'
3594 9

Montreal 29 April- 22 July

Ik Art of In5lallation. eight installations

from th e per manent eollect ion of the

museum , MUStE O' ART CO NTEMPORA IN,

GALLERY OBORO

Mont re al 6 - 16 J une

6eFestival internationald, filmsti vid,o, d,

fmmL' . v ideo made by women .

C itê du Havre.tel.y i., 87 32878

C A N A D A

C Z EC HO SLO V A K I A

Montrea l 21 Apri l - 20 M ay

ANE MFITE RUGE and ]A COB F. SCHO KK ING,

v ideo installations by danïsh artists.

Leuven May-July

18 Films. Contact:

STUC.Van Evens traat 2 0. tel.or ö 236773

Le uve n 17 M ay

Latana MagÎla. Galanll{ Slwwby HERMAN

BOLLA ERT. STUC. Van Evenstraat 20 .

tel .oI6 2 3677 3

Linz 8-14 September

Ars &tronÎla. computer arumatlon ,

graplues and mus ic, interactive art.

Francks trasse 2A. tel.0 732 53 48 1267

Arnhem 16 - 24 November

AI·, ' 99 0 . 6 th int ern ational audiovisua l

and expertmental festival. V ideo . Film.

Installanen . Perform ance. T he fest iva l

aims to present Iresh and expertmental

work byyo u nge r artists,

A pp ly for an entry form at AVE.PO R 30 7 .

NL·68 oo AH A rn hem.

tel" 3 ' (85) 42 0 57 1. C losing date:

3 ' Augus t ' 99° . Festiv al to heheld at

KORENBEURS. Korenmarkt . and at different

vennes throughout the city

BEL GIU M

Gent 20 .. 27 October

Inttrnational Animationfestival. market.

trade-Ïair, con ference.

Contact: R. Vanholst. D ieplaan 2.

tel.9' 362290

C A L L FOR EN T R IE S

A U ST RIA

Leuven May

ExpfflmLnUll Film. rum! drv,lopmmts in

Galtta. Yugoslavi a. Contact: STUC.

Van Ev enstraat 20. tel.or ö 236773

Pardubice 21 - 26 October

Tuhfilm.Festival inltnlational.science and

technology. KR ATKYFILM .

Vaclavsk é nam. 43. tel'42 22264 37



M E DI AM AM A TI C C ALE N DAR

F R A NCE

Marse ille (?) 23 - 29 June

Fls/ival I'Al'mturt dl l'lnformation - Crand

RtpOrtagl d Cinnna. video , film. telev ision.

venue not yet deckled. Co ntact: AFIRM

ASSOCIAnON. Bd,de la Liberté 44.

Marseille, tel.j j 910582 06

Estava r 26 - 29 July

& Flstival Vuito. video-documentanes,

vtdeo-fïctlon. video-art. Contact: Michel

Canal, rue Jean V tgo, tel.68 047722

Lyon 23 March - 20 May

Status of sculpturt, 10 amer lcan artists.

Co ntact: ELAC tel.78 422739

Lyon 27 May

Art Vuito USA. videos of NAMJUNEPAIK,

PAUL GARIN and KEN Kü BLAND . CENTRE

D'OCHANGES DE PERRACHE. Co ntact: ELAC

te1.78 422739

Montbeliard 13 - 17 June

sth MontbtlÜlrd InlmtaIional Vuito and

TtUvision Fls/iral. competion , screenings

dealing with the topics death, love and

war, lectures dealing wi th culture and

television etc.. tel.81914967

Paris 4 May - 1 July

ANE MEITE RUGE and JACOBP. SCHOKKING.

videoinstallations. MAlSONDU DANEMARK.

142 Avenue des Champs-Elysées,

Paris 6-12 June

ze InlmtaIional bin,"ÜlIartf~m fls/ival.lfilms

and vtdeosaboulthe relationshi p between

cinema and art: fiction and documentary.

CENTRE GEO RGES PO MPIDOU , Co ntact:

Tourcoing 28 April - 28 May

MARlE-JOLAPONTAlNE. Les UrmtS d'Acïo.

v ideo Installation . MUSÉE DES BEAUXARTS

Maubeuge September (?)

IMA90. Fin dl Siàlt in DuuhContnnporary

Art. 13 media-art installations by Dutch

artis ts: RICARDO FÜGUST AHLER, BORlS

GEKRETSt MA DELON HOOY KAAS / EL5A

STANSFIELD, NO l.. DE KO NI NG, REN t:

REITZEM A , LYDIA SCHOUTEN , BERT

SCH tJTTER. SERVAA S, I EFFREY SHA W, BJU

SPIN HOVEN, R<.XJSrasuws. GINY VOS, PETER.

ZEGVELD . Catalogue is Mtdiamatit

VOL.5#L L'ESPACESCULPORT te!.27656540

CE R M ANY

Berl in 8 - 10 May

Show-Tuh. international markt and

congres. Co ntact: A MK BERU N .

Messedamm22

Bonn September

Vuitonalt &nn. international v ideo

festival and co mpetition.

Bonn May

MA RCEL O DEN BAC H .

GALERIEPHlLOMENE MAGERS. Händelstr.i j,

tel.ou 8 650575

Cologne 17 - 20 May

IVAbauJe amnikanischt Vuitokunst. vtdeos

by OORlSCHASE. OARA BRlNBAUM. MARTHA

RüSLER and ethe rs. Co ntact: NADA

Korn erstr. 7779. tel.517641

Cologne 4 -8 July

sth WOI1llll ~m Flstival. new film and

v ideo produ ctions produced under the

d irection of wamen, FORUM OP VHS ,

Ne umarkt, BROADWAY CINEMA ,

Ehrenstrasse

Karlsruhe 22-27 Mai

Cintridto. film and video festival.

C ottesauerstr. 13, lel.0721 699693

Marl 10 June

4- Markr Vulto -Kunst-Prtis ,

SK ULPTURENM USEU M GLAS KASTEN. C reiler

Platz, tel.02365 105624

Osnabrück 12-16 September

EuroptanMldÜl Art Ftstival. presen ts

interrelalions of actual trends in media

work, EMP. Hasestrasse 71.

tel.0541 21658

C RE A T BR ITA IN

Gateshead May - October

A NlWNUlSSity -Fint ryne International.

new attitudes in contemporary art, large

scale scu lp ture, painting. video . audio.

performance art. artist-designed gardens.

Co ntact: Andrew Lacey.JOYSPAIEKA

ASSOCIATES. 21 Wel lington St., Londen,

tel.oi i 4412407784

Glasgow all year

Glascow 1990. cultural capital of europe.

festiva l of theatre, music, performance,

dance. film and visual arts. Contact:

Festival office, tel.oai 22 75429

Glasgow 1 - 10 June

Edgl 90. brittains internalional bierinale.

innovalive visua l arts. Co ntact: Nicola

White/ Linda C raha m, 71 Ca rnet Street,

tel.oa r 3311768

Liverpool 19 May - 9 June

North Face. 3 video installations by IVAN

UNWIN. MIK E STUBBS/ mCK POWELL and

lSABELLA EMSUE . BLUECOAT GALLERY ,

School Lane, tel.oyi 709 5689

Liverpool 21 May - 3 June

SIMON ROBERTSHAWA.O., Goodhyl Legoland.

v ideo installation. TOWN SQUARE.

R UNCORN SHO PPlNG CITY . Co ntact:

Judith C lynne, tel.oyi 7092663



London 15 May - 31 July

Magilal Lantems. the art and artistry of

the lanternist. MUSEUM OF TH E MOVIN G

IMA GE. South Bank. tel.or 92 83535

London 15-30 June

Edge90. contemporary visual arts

festival. Co ntact: Hester Schoûeld,

tel.oç i 2320862

London 20 June - 8 July

ALEX CRO MBIE RODGERS.Words. Teething

troubles:Somrtimes tlre tat11 stay in. wa ll

drawings. rellef sculpture, vid eo

installation. CAFE GALLERY. By the Pool.

Sou thwark Park. Bermondsey.

teb322170

London 6 October

YoungPeoples Film andVulto Festival.

NATIONAL FILM THEATRE , eRS

Sout h Eastern Sector. tel.o i 5434201

Newcastle I Gateshead

NewNeassity. FIRST TYNE INTERNATIONAL

199 0. New projects and borrowed werk

by 44 contemporary artists. NaJ:ÜJnal

Garden Festival. City O mreSites. Co ntact:

tel.og1487403 3

Newcastle 17 -29 May

Edge 90. international bienn ale of

innovative v isual arts . Installations,

performances. sculpture, v ideo lïbrary &

tw o day conference. Co ntact: EDGE 90. 1

tel.° 91 2320862

G REECE

Patras 17-22 June

lSt European MeetingforArt/New

Tuhnologies •part of the 5th interna tional

festiva l of Patras. video -art. mstallatïons,

performance. Contact:

61 Agathoupleos str.. 112 52 Athens.

tel.864 22 92

MEDIAMAM ATIC C A L E N D A R

JAPA N

Tokyo 24 Ap ril - 23 Jun e

' NGO GÜNTHBR. World Processor:Dasandere

Bildder Erde. ORT PS ALTBRNA TI VE MUSEUM

TO KYO. Toch ojl Zen Temple Bl. 4-34

Yotsuya, Shinjuku-ku. tel.o j 353 6866

NETHE RLA ND S

Amsterdam 31 March - 29 july

Energieën. international artists. architects,

designers. lncludes GARY HILL. CINDY

SHERMAN , PETER STRUYC KEN, ROB SCHütTE,

BRu e E NAUMAN , BOB WllSON.

STEDEllJK MUSEUM,

C ontact: tel.ozo 573266 0

Am st e rdam 29 April - 15 May

SIX PAC. no original work is shown, only

promotional rnaten als. v ideo. broadcasts,

slides and print ed matter. presenteelin a

trade-show appeara nce. TIM E BASED ARTS .

Bloemgracht 121. tel.z 72620

Amsterdam 2 -31 M ay

LAURENCE ANDREWS, installation. GA LERIE

RBN~ COBLHO. Singel 137. tel.ozo 237101

Amsterdam 11 May - 24 Jun e

GBRHARD MERZ . special project. STIC HTING

DE APPEL. Prinseneiland 7. teb 55651

Amsterdam 12-13 May

PETER GOROON, KIT FITZGERALD, music

dan ce and vid eoproject. MUZIEK THMTBR,

Waterlooplein 22. te1.5518911

Amsterdam 12 May - 2 June

JOEP VAN DBR BORGH. Conferentie. W139.

Warmoesstraat 139. tel.22 9434

Am sterd am 18-20 M ay

RAUL MARROQUIN. De spre6ule milrofoon.

installatie. TIME BASEO ARTS/ VMK .

Bloerngracht 121. teb 72620

Am st erdam 23-25 May

YNTSE VUGTS. Cogli Altri . Installatlon ,

Unisono 5. v ideotape. TIM E BASED

ARTS/ VMK.

Amsterdam 26 May

BART DIJKMAN. Billy, v ideotape. TIME

BASED AR TS / VMK ,

Amsterdam 30 May 4 Ju ne

IMA9 0 . Fin de Siède inDuuh Col1lemporary

Art. 13 media-art installations by Dutch

artists: RICARDO FÜGLISTAHLER, BORIS

GERRETS, M AD ELON HOQYKAAS / EI..5A

STANS FIELD , N OL DE KONING, RENt!

REITZEM A, LYDIA SCH OUTEN, BERT

SCHUTfER, SERVA AS, JEFFRHY SH AW, BILL

SPI N HO V EN , ROOS THEUWS, GlNY vos, PETER

ZEGVELD Ce ntra! ex hibltion of KUNSTRAl

(DUTC H ART PAIR) Premiere of tourin g

exhibltion. Ca talogue is MedÛlmatil

VOL.5#1 . in RAI-c ongress centre

Amsterdam 30 May 1 June

FREDY BECKM ANS. Osmoforit 2efase.

scentvideo insta llation . TIME BASEO

ARTS/VMK.

Am st erdam June/July

JEFFREY 5H AW, DIRK GROENEV ELD ,

The Legible City. DE BALIE,

Kleine Ga rtmanplantsoen 10,

te1.020233673

Amsterdam 2-3 June

DAVID GARCIA, Nine points of tJu ww,

videotape . TI ME BASED ARTS/VMK,

Bloemgracht 121. teb7262 0

Amsterdam 3 -30 June

THOMAS MOHR, Twee komposities metstrepen

2 . v ideo. painti ngs. GALERIE A'PBRT.

Prinsengracht 496 SOII S. tel.ozo 240384

257



Amsterdam 5 - 3 0 June

THOMASMOHR. Tweekompositiesmetstrepen

2. v ideo. paintings. GALERIEREN~ COELHO.

Singel ' 37. tel.ozo 237101.

Amsterd am 8 June

ROLF POLI.EN. Urhan Canyons. v ideotape.

TIME BASED ARTS/VMK.

Amsterdam 8 -10 June

BOR VAN WA LDERVEEN , Bloeiwijze ~ serie 2 1,

Ins tallation, TIME BASEnARTS/VMK.

Amsterdam 15 June

MA A RTEN SPRENG ER. Luxe van het uun.
v ideotapes/computerloops. TIMEBASEn

ARTS/ VMK.

Amsterdam 21-24 June

Artistson lint forAids/The seropositil'e

BaU/ A caw 90 . how aids changes out

world , w ith among others an installation

by N AN HOO VER. PARADISO, in cooperation

with A ct up Amsterdam. A ids Info.

C iet/Ooc . Time Based A rts. Antenn a

Amsterdam 13-15 June

FRANSJEJEPKES, Poem #4 . Installatten . TIME

BASED AR TS ! VMK ,

Bloemgracht 121. tel.27262o

Amsterdam September

scheduled : UVlNUS. GALERIE RENÉ COEl.HO.

Singel ' 37. tel.ozo 237101

Arnhem 26 May - 22 July

HERMANDE VRI ES,Natural relatilms, the

plant as medium. 2000 plants accredlted

with healing or hallucinogenic powers.

GEMEENTE MUSEU M A RN HEM,

U trechtsew eg 87 . tel.085 51243 '

Arnhem 16 - 24 November

At'e199° , international audiov isual and

ex pertmental festival. KORENBEURS.

Korenmarkt. tel.085 435166

M EDI AM A M AT I C CA LEN DA R

D en H a ag 27 Sept. - 3 Oct.

WorlJ W ule Video Festival. KIJKHUlS.

NOORDEINDE ' 40. TEL.070 644805

Eindhoven 28 Apri l - 27 May

M ARY FJSH , installation . KAR EN SHA W, rnu lt i

media Installatten. BARBARASTRASEN. HET

APOLLOHUlS. tel.040440393

Eindhoven 18 M ay - 1 J u ly

JAM ES COI.EMAN. Sering forOrtese/{. multiple

slide-presentatlon. STEDElIJK VAN

ABBEMUSEUM. Bilderd ïjkstraat 10.

tel.040 389730

Groningen 16-20 May

V2. Dynamische Dialoog. mu lti-media

installation. DESALON. Kattendiep 23 -1.

tel.° 50 133265

Groningen 16-1 July

ANGELA PEERS, installation . DE SALON,

Kattendiep 23-1. tel.oyo 133265

Groningen 26 Aug . - 28 Oct.

Whata Wonderful WorIJ. musie v ideos in

architecture. GRONINGERMUSEUM,

Praedlnlu sstngel gç. tel.ogo 183343

Groningen 12-17 November

5econd InternationalSymposiumon & tTonit

A rt. wo rkshops. concerts/performances.

film & v ideo show. ex hlbtlon, SISEA.

W esterhavenstraatg 10, tel.c j o 138 10

Rotterdam 1 Sept. - 14 Oct.

Fotograf ieBiennalt Rotterdam IJ • Op.

Positions, new developments within

autonomous photography. HOl.l.AND

AMERICAUJN. Wilhelminakade. Co ntact:

010 4780655

Rotterdam 6 -16 September

Edge90. Iull r j day exhibition with many

of the artists Included in <dge90 and some

new artists. Contact: Maarten de Vries.

W esterstraat 46. tel.o io 413° 244

Tilburg 1-3 J une

't Lithu Festi,,"l. th eatre, dance. lireratu re.

music, film. v ideo. vis ua l arts .

KATH OLIEK E UN IV ERSITEIT BRAB ANT,

I-Iogeschoollaan 225. tel .o r j 66227 1

Utrecht 18 M ay - 17 J une

!.ES LEVINE · RABlIflI VAN LOO. uJIlch time,

v ideo installat ion. CENTRAALMUSEUM.

Agnietenstr. I . tel.o j o 315541

Utrecht 7 July - 19 August

LEO COPERS. sculptures(l g8g · lg68).

CENTRAALMUSEUM. A gnietenstr. I.

tel.030 315541

Utrecht till the end of 1990

VULTO Berichtuit New York .CENTRAAl.

MUSEUM. Agnietenstr. l. tel.oj o 315541

NO R W A Y

Oslo 8 September - 1 January

KJBLLBJ~RGEENGEN. Vu/eo road. v ideo

Ins tallatten . NA llONAL MU SEUM FOR

CONTEM PORARY ART

PORT U GAL

Lisbon November

Audiovi=) Lisboago. FEDERAÇAO

PORTU GUESA DE CIN EMA &:AU DIOV ISA IS,

Ru a DDomingos [ardo 4·8

S PA IN

Barcelona 23 April - 31 May

Pri,navera Fotografiea. photography, forum .

workshops, deba tes and conferences.

nlms by photographers. video.

Contact: CENTRE O' ART SANT A MONICA ,

Rambla San ta Moniea, 7, tel.ç j 4121272



Barcelona 22-24 October

I Eu,opean BinlllnlofUil Cultu,al Haitagt.

film. v ideo and te!ev ision.

EUROfEAN' CENTRE FOR CULTURAL

HERITAGE. Ballen , 125, Entl. 13 ,

te!.3 258550 3

5 W I T Z ER L A N D

Genève 17 May

Proletaires dt wus!espaysand DtuXSoturs ,

v ideo-docum entar tes.

GEN tocx. L'ARCADE AU PAQUIS CENTRE , 5 0

rue de Berne, tel.oza 7322361

Genève 22 May

GA kY III ll, lll liMJlCl of catastro,lll'. SAlLE UE

GEN UlCK AU GRÜTI.J , 16 rue Généra l

Dufo ur, tel.ozz 293639

Genève 29 May

GUY MIll.lARO, &lisage. SALLE DB GEN LOCK

AUGRÜTI.J . 16 rue G énéral Dufour,

tel.oz z 293639

U N I T ED 5TATE5

Astaria 12 May - 1 June

Anlt>111a onInduw 7è!eviswn. a selection of

programming from lndtas on ly telev ision

netwerk DOO RDA RSHAN. AM ERICAN

MUSEUM OF THE MOVI NG IMAGE, 35

avenue at 36 street, tel.718 78 44520

M E DI AM AM A T I C CA L E N D A R

Boston 30 March - 20 May

7ht E:qJlJsionof t!ll Moors. a theatrical,

multi-media. seven channe! Video/ film

mstallation by RAUL RUIZ.

Uprising: Vultotapts onUil Pa!ellillian

RtSÏSla,ut. work of MONA HATOUM.MAl

MASRI, JEAN CHAMOUNand ethers.

INSTITUTE O P CONTEM PO RA RY A RT , 955

Boylston Streel, tel.ór f 2665152

Boston 17-20 May

'Tht Unh/illking Ey' , Fffttti ll,~ Gangt inUil

gos, the national alliance of med ia arts

centers roth annive rsary conference,

topics: advocacy, aestihetics, new

lechn ology. INS11TUTEOF CONTEMFORARY

ART. 955 Boylston Streel,

te1.616 2665' 52

Dallas 6 -10 August

ACM Siggrapil. film and video theatre,

animation. screenings , conference.

Contact: Dave Ingltsh. Walt Disney

Pictu res. ' 420 Flow er St., C lenda le,

tel.818 956258 1

Long Beach 1 July - 12 Aug .

Laughing matters:ComtJy and A rt. v ideo

exhibüons, performance art. ov erv iew of

interface bel ween contemporary art and

popular cu lture provlded by a diverse

range of corriedie works. LONG BEACll

MUSEUMOFART. 2300 East Ocean

Bouleva rd. tel.z i j 43g211g

Long Beach 26Aug. - 30 Sept.

Travtrsals . selection of vid eo art by pacific

rim artls ts. WNG BEACH M USEUM OF A RT

Los Angeles 5 April - 20 May

Tmto EertIl . v ideo exhibüion: televisi on

hy ALEXAN DER KLUGE. LACE GAUERY,

tel.u 3 624 5650

Los Angeles 21-22 May

Red Fish inA mtrila , new independ ent

film and video from the sov iet-union. 16

wor ks (198 5-90). LACE GALLERY, 1804

Ind ustri al st., tel.z i j 62 4565 0

San Francisco 3 May - 24 June

GEORG nEROLO. new work , paintings ,

scu lpture and a mixed -media installation .

MUSEUM OF MODERN A RT, 4 01 Van Ness

Avenu e. te!.415 8638800

San Francisco 10 May - 24 June

OOUG HALL. l ht ttrrihle UlIlertai'dyof t!ll

'Thing Dr:s<rihed. installation . MUSEUMOF

MODERNART, 401 Van Ness A venu e.

tel '415 8638800

San Francisco 12 July - 9 Sept.

JOH N BALDESA RI, retrosp ecti ve. M USEUM O P

MODER N ART, 401 Va nNess Av en u e .

tel.415 8638800
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PARADISO

Door de fusie van de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten met het Koninklijk Conse rvato rium
is een aantrekkel ijke cornbinat te van vako pleidingen
ontstaan, die gericht is op de cr eat ieve be r o epen in
de audiovisuele sectoren .

In he t kader van de structurele
samenwerkingsverbanden met he t Ha ags
Ge meentemuseum en de Vakgroep M uzi ek - en
Theaterwetensc hap van de Let t e r en fac ult e it van de
Rijksun iversite it te Ut r e cht zij n sp e cia le
leermodules o ntwikkeld d ie de kunst van het
commun icere n met de nie uwe media voor bee ld en
geluid t ot onderwerp he bben .

De nieuwe studievariant Be e ld en Ge lu id is een
uitbre iding van de bestaande 4-jarige
hoofdrichtingen :

• Mu zi ekregistrat ie
• So nologie
• Videovormgev ing

Na een vast pro gramma van twee jaar kunne n
studie routes worden gevolgd die in hoge mate
worde n afgestemd op de specifieke be la ngst e lling,
vaardighede n en as pi raties van de in divi due le
student.
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