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foreword

ROB ERT DE HAAS

At first sight, the worl ds of Art and Technology seem irreconcilable . The artist has llttle use for the soulless,

fantasyless work of the technologtst , who, for his part . is repul sed by the capricious extremes and emotionality of

artistic creation. Two worlds with little in comrnon, and which, therefore, barely have any conscious influence on

one anoth er,

But how powerful is emotion s resistance to reason? Are the two really as different as they are c1aimedto he?

C ould it he that they are poles of one and the same process. bath aimed at the unique moment of creativ ity?

The stormy development of technology in the içth century led to a totally new world view; cornmunications

through the improvement in media. attained unheard-ofheights. The invention of photograph y in 1839 was to

radically and permanently alter the relationshlp of technology to the arts . It dtd not in the least signify that the end

of painting was at hand: photography - and later film - have succeeded in developing themselves as artistic media

and holding their own alongside traditional expressive means.
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In a tempo which never seems to stop accelerating,

technology keeps offering the artist new

possibilities: computers. cepters. video -dlscs, digital

techniques. Techrnques and devices which in the

hands of the visual artist, have turned out to be

useful for far more than simply reproduction.

This exhibition, entitled Imago. brings together

fourteen Dutch artists , They are not diselples of

any single. particular set of artistic convictions;

their tndividual viewpoints differ. What unites

them is the conviction that the creative potentialof

the achievements of present-day technology should

be explored.

The person responsible for the concept of

Imago. the selection of the artists and the works

exhibited, is René Coelho. Commissioned by the

Rijksdienst Beeldende Kunst (The Netherlands

Office for Fine Arts) he developed a plan and

presented it to various foreign museums. The high

quality of the plan. as weil as of the selected works,

gained the immediate praise and respect of many

museum directers. For his expertise. devoted effort

and persistenee. always putting the interests of the

works and their creators first, I give my heartfelt

thanks. And. of course. to the staff of the Stichting

MonteVideo in Amsterdam. Special thanks go to

the editors and staff of Mediamattc, for their

willingness to publish this as a double issue of their

magazine: I applaud this kind of collaboration with

great enthusiasm. I aIso wish to thank all the

authors who have contributed to this publicat ïon,

and to express my gratitude. as weil, to all the agen

cies, in particular the Ministry of Welfare. Health

and Cultural Affairs. whose hnancial contributions

have helped to make this publication poss ïble.

Lastly, my thanks go to the staff of the RBK.

especially to Evert Rcdrigo, who have helped

realise this immense project; and, it goes without

saying. to the artists themselves. Many produced

new work specifically for this exhibition: lam

pleased to say that all the exhibited works have

been purchased for the RBK collection.

Imago is a travelling exhlbition about contemporary

art and technology. It is worth noting in the gos, the

fin de siècle of a hundred years of unprecedented

technological development, a trusted. traditional

form has been chosen for: the 'exhibition'. Indeed,

we choose to live. by turns - some might say of

necessity - in irreconcilable worlds: illuston. fantasy

and imagination are indispensable in a world which

seerns dominated by the computer. the fax and the

video-disc.



introduction

RENÉ COELHO

In modern art history, the term filJ desiècle is associated, fust and foremost , with the end of the i çth century. Now that

the zoth century is nearing its end. the term is being used more and more often to mean the end of our own century.

Whether this new connotation will overshadow the old remains to heseen in coming years. In my view, there is

indeed a spee ltic sort of art which accompanies the closing years of a period.

In the v isual arts at the end of the i çth centur y. one can distinguish a strong reaction to the developments of

industr y. Many artists attempted to deny the coming of the 'machine' and Iooked backward to the Romantic Era for

forms and ideas, A ctuall y. at that point, the visual arts surrendered their innovative role to the applied arts. For

example, Art Nouveau broke with tradition by making use of the new materials whïch industry effered.

Now, at the end of the zoth centur y, we are also seeing a reaction to the latest developments of technology. Now,

however, there is a tendency to use the weapons of the enemy in trying to counterbalance the massihcation and

blunting which are a consequence of the use of modern communication media.

11
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Like their great-grandfathers, a number of artists

feel threatened by the development of technology,

but, instead of turning to the past Romantie forms,

the artist of this century feels the need to prove that

the efIicient,dominating and massifying products of

electronics can be turned to other, more beautiful

and imaginative purposes. The digital

instrumentarium is growing more and more

interesting, and is providing the impulse to allow

the borders between the old, 'craft -separated'

disciplines to become blurred and uncertain.

Combinatlons of painting, sculpture, music, theater

and literature are coming into being.

Another opinion being heard lately in the

Information Technology industry is that hardware

is expanding at such a lightning pace that the

inventors of software are being left further and

further behind. and that only once in a while does

an artist think up a curious, 'illogtcal' catch -up

manoeuvre. In that way, the artist becomes the

fearless rescuer of a technology which is

developing unevenly.

But how to explain that in the Netherlands,

which certainly is not out in front technologieally,

such interesting developments are taking place in

these new art forms? Probably, the Dutch system of

government subsidies for art - based more on the

renowned Dutch tradition of toleranee and on a

feeling of 'you never know' than on cultural

awareness - for all its seeming waste, still creates

breathing room for experimentation. Thts room is

absolutely essential for innovation and should be

offered and protected by the government and

stimulated by industry and science. That is why the

Rijksdienst Beeldende Kunsts commissioning and

the Ministry of Cultures part -funding of Imago are

such positive developments.

lmagos intention, apart from being a personal

selection, is to present a selection of works

representative of the state of affairs in modern

Dutch art, inasmuch as it is influenced by

technologieal developments, I believe that the

fourteen artists who have been chosen form a truly

representative cross-sectien of Dutch media art.

The younger ones have 'grown up' with the media

technology; the older ones come from other

disciplines. For each of them, technology is only a

means, never an end. Painterly and sculptural

elements, images as a support for sound and vice

versa, conceptual and theatrical elements, physics

and philosophy exploration of the borders between

art and science, all are present within this overview

of a fascinating and innovative pertod of the visual

arts on the threshold of the third millennium.



remarks on progress

PAUL VALÉRY

It was not so very long ago that artists disllked what was called progress. It no more existed for them in works of

art than it did for philosophers in morals. They condemned the barbarous acts of knowiedge, the brutal feats of

engineering on the landscape, the tyranny of machines, the reduction of hu man types as counterbalance to the

growing complexity of collective organisms. Already by 1840 they were up in arms against the lirst effects of

transformation which had only just begun. Although contemporaries of such ligures as Ampère and Faraday, the

Romantics knew quite simply nothing of the sciences, or they disdained them, retaining only their element of the

fantastic. Their minds found a refuge in a Middle Ages which they created for thernselves, fleeing from the

chemist into the hands of the alchemist. They were happy only in Myth or History - that is to say.at the opposite

pole of Physics. They ran away from organized life into the world of passion and the emotions, out of which they

formed a culture (and even a theatre).

13
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During this period , however, there was a quite

remarkabl e contradiction in the intellectu al

behaviour of one great man. The same Edgar Poe.

one of the first to denounce the new barbarism and

the superstition within modernity, was also the &rst

writer to think of introducing into literary practice,

the art of fiction, and eve n poetry. the same spirit of

analysis and calcu lated Ïorm. the effects and infamy

of which he w ould elsew here deplore.

In shor t. the tdol of Progress was countered by

the idol of curs ing Progress, 50 producing not just

one, but two platitudes.

A s for us, we do not know what to think of the

prodi gtous changes visible around us, even in us,

New powers mean more hardship. and the world

has never known less where it was going.

A s I was re.f1ecting on this antipathy of artists

towards progress, seve ral related ideas occurred to

me which are worth only what they are worth, and

that might be nothing at all.

In the &rsthalf of the nineteenth century, the

artist discovered and defined hls opposite - th e

hourgeois. Th e bourgeois is the exact inversion of the

Romantic. Moreover, he is made to assume

contradictory qualities, for he is both a slave to

routine and an absur d partisan of progress. The

bourgeois likes solidity and believes in

perfecttbtltt y. He is common sense personified ,

attached to the most realof realities. but he has faith

in I know not what growing and inexorable

improvement in the eendinons of life. Th e artist

reserves for himself the realm of 'Fantasy '.

And yet the course of time, or better still, the

demon of un expected cornbinations (that draws and

dedu ces from the present the most sur prising

conclusions with whi ch to then compose the

fu ture), has taken great pleasur e in confusing quite

admirably two completel y opposing notions. An

astonishing alliance between the irrational and the

positive was formed, and these two former enernies

swore to engage our lives in an indefinite career of

transfo rmations and sur prises. It could be said that

men are now comin g to regard all knowledge as

transient , and all modes of their indus try and

relations as provisional. All this is new. A t the

level of ltfe in genera!, the un ex pected must be

taken more and more into account. The real is no

longer clearly de&ned. Place, time, and matter allow

for freedoms once undreamt of. Severity engende rs

dreams. Dreams start to take shape. Co mmon sense ,

a hundred times confounded and ridlculed by

successful ex periments, is no longer evoked except

through ignorance. Th e value of ordlnary ev idence

is as good as nothing. The fact of being generally

accepted, which once gave judgements and

opiniori s an un assailable streng th , leads today to

their depreciation. \VItatwas oncehe/ieved hyeveryone,

everyumae, everytime. no longer seerns to mean very much.

O ver and agains t the certainty born of the

concordance of the opinions or statements held by a

great number of people, there is now the objectivit y

of recorded fact, controlled and interpreted by a

small number of special ïsts, Perhaps the value once

attached to the general consensus (on wh ïch our

custorns and civ il laws are based) was onl y the

effect of the pleasure feit by the majority in agreeing

amongst themselves, at one with their fellow men.

Finall y, almost all the dreams of mankind.

which figure in the range of our fables - flight,

submersion, the appearance of absent things. the

word arrested. transported, and detached from its

period and its souree - and many astrange thing not

even dreamed up - all have now surfaced from the

mind and the Impossible. Th e fabulous is now on

sale. Th e manufacture of wonder-machines

provid es thousands of peopl e with a lîvelihood . But

the artist has played no part in this production of

marvel s. It arises from science and wealth. Th e

bourgeois has invested his capital in fantastes, and

is relying now on the ruin of common sense .



REMARKS ON PROGRESS

Louis XIV, at the height of his glory, dïd not

possess one hundredth of the power over nature

and the ways to amuse oneself - to cultivate the

mind or offer it sensations - that are enjoyed today

by sa many men of rather lowly status. I am not

Includtng, it is true, the delight ofbeing waited on,

of ordering. intimidating. dazzling, striking, or

absalving, which is a divine and theatrical rapture.

But time, distance, speed, freedom, the images from

all over earth...

A man of today, ïf young, healthy, and

prosperous enough. can Hy wherever he likes,

racing across the world, and sleeping every night in

a palace. He can assume a hundred lifestyles: taste a

little love, a little certitude, just about everywhere.

If he is not without a little intelligence (but na more

than necessary) he can partake of the best that's

available, constantly transforming himself into a

contented man. There is na reason for him to envy

the greatest monarch. The body of the great king

was much less indulged than hls own can now be,

whether it is a question of hot or cold, skin or

muscles. If the king was ill, he could not be

adequately cared for. He was forced to writhe and

groan on his feather bed, underneath hls plurnes,

without hope of a sudden reprieve or that

insensitivity to pain afforded by chemistry for the

least modern men in their suffering.

Thus, for the sake of pleasure, against pain,

against beredom. and for the stimulation of all kinds

of curiosities, a large number of men are better

provided for than was the most powerful man in

Europe of two hundred and fifty years ago.

Suppose that the huge transformation that we

are now experiencing, and which is moving us

forwards, develops still further, and finally destroys

what remains of our customs, articulating quite

differently the needs and means of life - soon this

totally new era will give birth to men unable to link

up with the past through any habit of the mind.

History will offer them strange and almost

incomprehensible stories: for nothing in their time

will have had a precedent, nor will anything of the

past survive into their present. Everything that is

not simply physiological about man will have

changed. since our ambitions, polities, wars, morals.

and arts are at the moment subject to a programme

of very rapid substitutions: they depend more and

more heavily on the positive sciences and thus less

and less on what came before. The new[aa is

tending to assume the importance reserved up til]

now for the historical fact and tradition.

Already, any native from the new countries

who comes to visit Versallles can, and must, look at

those characters bedecked in volumes of dead hair,

dressed up in embroïdenes, nobly arrested in

parade-like poses, with the same regard in which

we hold the dummies covered with mantles of skin

of feathers at the Museum of Ethnology, and which

represent the priests and chiefs of extinct tribes.

One of the most sure and crue] effects of

progress is thus to add to death an extra pain,

which is getting steadily more grave as the

revolution in ideas and habits escalates and becomes

more pronounced. It was not enough just to die; we

must now become untntelltgible, almast ridiculous:

and, whether Racine or Bossuet, take ones place

beside grotesquely daubed and somewhat

frightening, tattooed figures, a prey to smiles, whlch

throng the galleries and mix it imperceptibly with

the stuffed replicas of the animal species...

I have once tried my hand at forming a positive

idea of what is called progress. Eliminating therefore

all moral, political. or aesthetic considerations,

progress seemed to me reducible to a very fast and

noticeable growth not only of the (mechanical)

power of direct use to men, but also of the accuracy

now attainable in their predictions. The number of

horse power, the number of verihable decimals 

these are signs which, it cannot be doubted, have

been increasing dramatically for over a century. A

Paris street shakes and labours lïke a factory. In the

15
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eve ning , a display of Jire and treasu res of light ex 

press to half-dazzled eyes an ex traordinary potential

for waste, an almost criminal generosity. Has not

waste become a permanent, public necessity? Who

knows w hat a fairly detailed analysis of these in

creasingly familiar excesses would uncover? Some

distant observer, looking at the state of our civili

sation, might perhaps think that the Great War was

on ly the ve ry tragic, but direct and inev itable

consequence of the development of our capab tlïties.

The extent, duration, intens ity and even atrocious 

ness of that wa r corr esponded to the magnitude of

our powers. lt was on the scale of our resources and

industries in peacetime, and as different in its pro

portions from previous wars as our instruments of

action, our material resources. and our superabun

dance required. But the difference was not onl y one

of proportions. In the ph ysical world, one cannot

enlarge something without soon transforming its

very qua/ities: it is onl y in pure geometry that simtlar

Jigures exist. Almost always, similitude' is onl y in

the desire of the mind. The last war ~nnot simply

be considered a natural ex tens ion of earlter

conlllcts. Those wars of the past ended weil befor e

the real ex haustion of the nations involved. In the

same way. with one piece lost, good chess players

stop the game. lt was therefore by a sort of

conllentionthat the drama ended , and the event

which sealed the imbalance of forces was more

symbolic than rea!. But we have seen, conve rsely,

on ly a few years ago, an all-modern war drag fatally

on until the enemy was ground down, its entire

resources, eve n these furthest away, all cons umed

one after the other on the firing lIne. The famous

expression ofJoseph de Maistre, that a battle is lost

onl y because one thinks one has lost it. has itself

lost some of its ancient truth. From now on. batties

are reaUy lost, because men, bread , gold. coal. and otl

are lacking not only for the armles. but also within

the ver y depths of the country itself.

Among 5 0 man y achievements in the name of

progress, there is none more stunning than that

produced by light. A few years ago, it was only of

visual concern . lt could be,or not beo lt ex tended

into space where it met matter which rnodih ed it

more or less, but w hich remained a foreign

substance. Now it has become the worlds foremo st

enigma. lts speed expresses and delimit s something

essential to the universe. lt is believed to hav e

weight. The study of its radlation scotches any

ideas we might have had of empty space and pure

time. It offers a mysterious mixture of resemblances

to, and differences from, matter. Finally th is same

light. which was the typical symbol of knowiedge,

dehn îte and perfect. now Jinds itself at the heart of a

sor t of intellectual scanda!. lt is compromised. with

matter its accomplice, in the case bein g drawn up by

the discontinuous against the continuous ,

probability against images, units against great

nurnbers, analysis against synthesis, the hidden real

agains t its pursu er, intelligence - and, to sum ft all

up. by the unintelligible against the inte lligible.

Science should Jind here its critical point. But all

will work out in the end.

This is a translation of Paul Valêry s text Propos sur

Ie Progrès (originally Paris 192 8) in : Bibliothàjtu de la

Pléiade. tome u: Regards surIe Monde A ctuel etAutres

Essais, Paris 1960, pp.122-127.



art x technology

VOLKER GRASSMUCK

Interview with prof. Asada Akira conducted on November 12, 1989 in the Akasaka Prince Hotel, Tokyo. Asada

Akira is a student of Sawa Takamitsu, economist and philosopher at Kyoto University. He studled in France and

is lecturing in economics at his alma mater. He is an important promotor of contemporary French theory in Japan.

Grassmuck: Media are dumging art. Literature has dumged with t1u prinling pms. Film has changed t1u uisual arts and produ-

eed new forms ofart. Incomputer graphils (CG). t1u electronil media seem, above afl. to he speaking about t1umselves. These are t1u

first timid steps onto new terriWry. Mat powers do they add to t1u artistil means of expression. to t1u possibilities ofartistil com-

ment ont1u worIJ?

Asada: I think that at the present point of time the real interface. the real interaction between art and

technology still has to come. In general the arts exploit technology or technology exploits the artists to present its

own skllls, but there is no real interaction. Up to now it is still a rather superhcial relauonship as far as I can see.

17
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What tllW powers do the tllW t«hnologïes provide artists

with basically?

Well, attempts are being made on a theoreticaI

basis to criticise the sys tem of representation, the

way of presenting things from the focal point of the

subjective eye . And this repr esentation system on

the basis of the dichotom y of subject and object and

under the hegemon y of the observing eye of th e

subject. is based principallyon optical technology.

And if, for example, you think of the situation in

Holland in the 17th cen tury. there were artists such

as Vermeer. but at the same time Van Leeuwenhoek

and Christiaan Huyghens, who laid the

foundations for opti es. Even Spinoza built a camera

using lenses. There was a very close relationsh ip

between people involved in art and opties and lens 

grinding. And I believe it was du e to this

constellation of art. technology and philosophy tha t

the paintings of Verrneer, w hich nowadays appear

to be sa poeti cal and artistic, were produced. Thîs is

the form of interaction which I ex pect from modern

technology. However, we hav en't yet reached this

point. But potentially there has to be a great change.

With regard to opties and thes e perspective

spheres , the camera in the rçth cen tur y rep roduced

and reinforced the paradigm of the camera obscura

of the 17th century. Of course there is a great

difference. the problem of reproductibility. But even

so, with regard to the system of rep resentation - on e

repr esents something from on es ow n subjective,

perspective point - these tw o cameras belong to the

same paradigm.

And then came the CG, for example. The CG

does not repr esent sa mething preceding the system.

I think that the, Iets say, 'v ulgar' form of CG. does

nothing more than reproducin g the same story.

There are a few prefabricated pictures which have

to be repr esented in some Ïashion on the computer

screen. But in principle a real model does not exist,

the model which can be reproduced in an optical

chemical process. There is only the data flow. digital

data stored in a data bank. And bestdes that, the

programmes written in a digitallanguage - that s all.

And of course the pictures are slmuiaera. but

simulacra without origin . without concrete model.

Which means, the subject. for its part. has lost its

privileged posttien. The entire system of this dicho 

tomy and the perspective standardization now loses

its meaning. Thats why there is the potential for a

big change, but. as far as 1can see. the re are no real

reflections being made on this in the arts and the

philosophy of art. That is the great problem for me.

['venoticea that fmctalisation inelectronic art is becoming

very evident. When man is portmyed instead of a machine

being. it is altnost the rule that his face iscutupanti jituJ

together atllW. The same happens to hisvoice or hisbody

which perhaps becomes a musical instrwnent. Anti that

doem 'toll1y take place inpost-modern thinking but in

installations which can he grasped even by dlilJren. This is

fountI oll1y inthe mrestof cases inthe texts ofartists. Is it

possible to speak ofa division ofwork:French philosophers

asthinkers anti computer artists aspragmatists of the multi

media society?

Yes,thats right. eve n without recognising the

real depth of the change. That is the prob lem. A

real interface. a real interaction is now necessa ry.

But with regard to Ïractalisatîon, I believe it is

possible to observe these three phases: in the 17th

cent~ry. for example, one observed onl y ones own

picture in the mirror. That is therefore a dual

relationship. If one raises on es right hand . the

picture raises its left one. It is therefore like the

north and south pok you see. It is very du al. And

in this dual interaction the subject is formed. That is

the famou s story with the reflexion etc. It was the

locus of dialeeti cs between you and yourself. It was

a dialogue with its polar structur e.

But then the age of photography arrived. If you

look at a photograph. there is no real duality in this

sense. The actual sur face is rigid . it is a freeze -dried

picture of the surface. The surface has not yet been
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fractalised, but in some way its own identlty is rigid

and cold. And besides, this picture can be

reproduced an inlinite number of times. Ones own

identity is suspended and reproduced in an endless

series. There is no room, almost no room for

dialeetics between oneself and ones picture. In the

age of the mirror there could be, for instanee. a self

portrait of Rembrandt. That is the result of a long,

accumulative process of dialeetics between you and

yourself, forming your own identity. But in the age

of photography, it is only possible to have series,

Iets say Warhol-like series of ones own respective

pictures which repeat themselves indelinitely

without dialeetic. how shall I put it, 'enhancement',

But then came the age of the electronic

pictures, Here even the rigid pictures of oneself, if

perhaps not exactly deconstructed, are somehow

diJfused and - in a certain sense - resolved into

fractal pictures which hover in the electronic net

work. That is the real, basic change which is now

taking place, And as you said, it is my impression

that artists are not really aware of this change of the

paradigm. They are somehow repeating the mirror

parad igm or, in sorne cases, the Warhol-like

sirnulation. That is the status quo, as I see it.

\\Ie have always lived ina world ofmedia, atleast in t1tis

century. Butupto »ow we have luu1 togoto the kiosk to huy

a newspaper, we have had togoto the TV toswitch it on.

But with new apparatus, with inteUigent huUdings, with

TRoN,for example, we are completely surrounded bythem,

mcircled, mostly without being aware of it. The media are

moving inonus. Doyou see this asa qualitative step oris it

justmore of the same thing? Does it maybe mean the

individualising of the media, away from the mass medium?

Yes, I believe that's where there is a basic

change. In the extreme, one can imagine a situation

in which the media terminal is incorporated into

ones own body e.g. into the retina or even into the

brain , An artist called Harada has created a Media

Suit, as he calls it. It is an old piece of wor k, perhaps

5 or 6 years old and therefore fairly primitive. It is a

sort of helmet on which there is a camera. It is

possible to see the outside world via screen and

camera, but only through this information circle,

and you can conneet computer games or CG directly

to this screen straight in front of your eyes. In the

extreme, it is even possible to incorporate these

pictures, to project thern directly onto the retina etc.

In this situation - that is a kind of paradox - the

media beeome, so-to-speak, 'immedia'. It is no longer

something which imparts objective reality and ones

own inner irnagination. It is the irnmediate point of

cutting the simulated pictures or those pictures

which the camera has captured and ones own inner

imagination. You could say it is a short-circuit of

reality and so-called imagination . There are,

therefore, indeed basic changes. And of course

there is a social danger in this situation, because the

mass media now enjoy such a powerful hegemony.

And even 50, it is still possible to isolate oneself

nowadays from the media by a distance of, Iets say,

three metres from the television screen. But this

distance is now being reduced.

I believe that, with regard to this incorporation,

it is not art which is avant-garde but military or

medical research. In the military sector there is the

problem of, for instance, how to structure the

cockpit of a lighter plane. If you have to look out

and at the same time read the indicators inside, this

causes great inefficiency.Thats why headup

displays are designed with holographic

presentations of the speedometer etc. superimposed

on the view to the outside. And in an extreme case

these pictures are projected onto the helmet visor

etc. etc. It is my impression that the world avant

garde was taken over from the military sector into

the lield of polities and art around 1845, But

nowadays the real avant-garde has returned to the

military sector or even to medicine, in which sector

experiments are now being carried out with a sort

of projection of pictures onto the body surface of

19



VOL KER GRASSMUCK

20

blind people. Especially in these sectors the distance

hetween the media terminals and oneself is now

heing reduced at a rapid speed, perhaps not to zero

but at least to a simulated immediacy. That is almost

a contradiction in itself as the media play a

mediatory role. The paradigm of communication

hetween two separate subjects seems to me to have

been replaced by a kind of co-mutation, to use the

term of a French theoretician ... oh. I've forgotten

hïs name, but two things mutate at the same time.

There is therefore no longer the transmitter, the

message and the receiver. The transmitter and the

receiver are now joined together at the same time

and immediatel y. This is a.very interesting and, at

the same time. very worrying situation, but I see it

as the actual potential for the great change. It is

therefore not only quantitative but also qualitative.

I should like te goback te the miliUlry aspat. Itcan often be

observed tJwt the entertainment electronics we can buy inthe

slwps originate inmiliUlry developments. intahnology

which has been produu~ for military needs and

requirements. I have often wondered iftraces of miliUlry

logic coulJ be found inlwuselwlJ mass media.

That is a very diJIicult question. But. for

example, the wish to he able to see everything at the

same time. the wish for the omnipresent eye which

misses nothing. whïch no-one can escape, can he

traeed back to its military origtn, I am not really

sure, but nowadays war is not one of real nghting

power. It is nrst and foremost a war of Informatïon

gathering technology. As can he seen in spy

satellites. It is therefore not a war of explosive force.

but nrst and foremost one of pictures in many

respects. How can information he gained, how can

one see the opponents territory and, at the same

time. how can one influence ones own people by

means of manipulating pictures, This entire

paradigm comes from military research. perhaps not

entirely but considerable parts of it. I'm not

absolutely sure, but that is my impression.

Sa when artists methese tahnologies, are they not only

affirming something which has been developed for

reprehensible purposes. something which has been set before

them and which they then uselor aesthetil purposes?

That depends. I happen to he a friend of a

German artist, Inga Günther, who uses satellîte

technology. in particular the kind of spy satellïtes

and manipulates them for his own purposes. I

consider that to he very interesting. For example, in

1987 at the Documenta 8 in Kassel, he presented

c'r, Communication, Control. Command and InteUigence

using satellite pictures. And it was a very

impressive piece of work. In a dark room there was

a marbie table onto which pictures were projected

from the ceiling. The pictures were satellite pictures

of strategically important regions such as Nicaragua

or Afghanistan. These pictures quivered on the

marbie surface whlch itself gave a geographical

impression. And you looked down onto these

pictures as if you yourself were a general at the

command post of Star Wars. And with one

movement of the hand you could wipe out a

cou ntry. It con tained a very ironical awareness of

the present-dav condition humaine which participates

in these military networks of observation and

control.

And on the other hand. he perforates/breaks

through this c't, which is military jargon. as c· i.e.

Communication, Command, Control and

Corruption. It is a corruption for the artist. He is

aware of the position of the artist who is involved

with such systems, as one of possible corruption.

Because there is always the wish to see everything.

to control everything, that could have its origm in

military logtc, In such works I can at least recognize

a critical awareness of the situation which you have

described. In 90%of the cases the artists are not

aware of this. Perhaps they are playing with very

dangerous toys without noticing the possible

implications of these technologles. And yet one can

fully exploit these technologies with a very critical
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awareness, And Cünthers works are aesthetically

very, very appealing. And he knows it is a very

dangerous Ïascinatîon. In this context, and this is of

course only an example, I can see the potential for a

new kind of artistic work which is really serious in

a social, political and military context. And at the

same time aesthetically very, very ... attractive I

must admit.

Oswald W1l11O described media operators as the most

important pursuers of neo-nihilism. Thisis neitkr the

melandwlic nihilism ofthe 19th century inGermany nor

the 'substantial ' nihilism intraditional ]apanese thought as,

for instance, Daisetzu Suzuki expresses it inhis foreword

10 Nishidas Intelllglbility and Nothingness:"The

\Vest intellatually assumes a dualistic world, whereas the

Bast has both feet finnly on the ground ofthe void which is

a world ofconcrete existentialism and not a logical

framework ofabstraction."

I see a kind of ambiguity in this beeause as

Nishida spoke about the place of nothingness, it

was a very radical aflirmation of the bottomlessness

or, you could say of the 'Imperturbablllty' of man.

But at the same time this place of nothingness lent

itself to being Iettshised as a place in which one can

play mfirntely without human, historical meaning.

With regard to the [apanese tradition of thought,

the ambiguity of - weil, 'real nothingness' is a

contradiction in itself - but the deep insight into the

abyss on the one hand and the fetishising of the

pictures of the empty field which can envelop

everything, in which one can play infinitely, on the

other, is nearly always a central problern. And with

regard to modern media and media art, I must admit

that it is the latter which applies.

I can remember what Alexander Kojève said in

his lecture on hls Hegel interpretation in the

thirties. He was a very interesting man. He gave

this lecture on Hegelian phllosophy in Paris. And

he influenced not only Raymond Aron, Sartre,

Merleau-Ponty but also Lacan, Bataille,Klossowski,

simply everyone who later went to make up the so

called French theory of the post-war age. He was a

kind of souree which came from Germany, of

course. He had emigrated from Russia, via

Germany to Paris, In this lecture he said history is a

history of struggles. When the struggles are over,

historyends. And man steps into the post 

historica] state. Following the Second World War,

he believes that the struggle is over, the long series

ofbattles beginning with the Napoleonic War and

ending with the Second World War had in a way

brought about the universalising of Western

democracy whtch presents the final form of human

government, according to him. After that he gave

up philosophy and beeame a sort ofbureaucrat

dealing with economie regulation. After

philosophy, only this kind of regulation or control

posed a problem. And he travelled a great deal. first

he saw the United States as being the first candidate

for the post-historica] state of man, and that was, to

use his words, American animality. Man, who was

released from the hlstoncal struggle with ideologies

and power, can beeome an animal again, sunning

hirnself,lying on the beach,listening to the bizarre,

stupid music from the radio, drinking Coca Cola

and ealing sandwiches etc. etc. That is the first

version of the post-htstoncal state.

But as he came to Japan after 1959, he found

the second candtdate of the post-hlstorical model of

human life which he called Japanese snobbery,

snohmn japonais. It is not really snobbery, but a kind

of snobbishness A snob is someone who e.g. goes to

the opera not beeause he understands operas and

likes them, bul who goes there beeause of pure

appearance, beeause of the impression of being

someone who can appreciate the opera as a high

form of art i.e, doing something without relating it

to its own historical. human content. The repetition

of pure form whlch is empty and which is all the

more refined and sophisticated because it is empty.

Thai is snobbery in the sense of Kojève, And he
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saw this in Japan because, accarding to Kojève. war,

nghting had been suspended in Japan as early as

around 1600, at the end of the feudal war. And in

the Edo-age, war was completely suspended for

more than two and a half centuries, and one could

inhnitely repeat the empty farm of the tea-drlnklng

cerernony, flower arrangement and even suicide

beeame a ritual for the purpose of pure emulation,

pure appearance. It is pure nihiltsm. the repetition

of empty forms as such in a continually more

sophisticated manner.

In any case, post-historism is very, very boring

for Koj ève . Everything that we have to do consists

of very simple basic economie mies and snobbish

play of empty Significants. That's why it becomes

very boring. But he believed that [apanese snobbery

was less boring than American animality. That is

the European point of view. He believed that the

Japanisation of the world would come - at the end

of the 50S. That was indeed a very radical

viewpoint. But in one sense the world is not the

world whïch is being Japanised. With regard to the

French theory, for instance, for Roland Barthes the

game of empty signincants in Japan devoid of any

content was made possible by the empty centre, the

ernperors palace in Tokyo. That is the repetition of

Kojèveian snobbery. Or tf you consider Jean

Beaudnllards theory of the simulacra without

models, he too repeats the Kojèveian myth of Japan

as the pure place of nihiltsm. Therefore: yes, there is

astrong nihilistic tendency in the media and among

people controlling the media and the simulacra.

I wOllder ifthis repetitive empty form stiU dominates

nowadays orifUure isa media layer coverillg it which has a

related form - which is1I0t quite the same but similar. There

is the empty centre of the computer and worlds are built 011

this 1I0thillgnesss. And the computer also creaies this

repetitive movement, the variatiollS ill music orCG. Does the

cOllnectioll between this media layer and the layer of

traditionaillihilism in Japall still exist?

Yes,I believe it does, even if people are not aware of

this . 1believe that, although there seems to be a

great distance between these layers, the basic

structure penetrates aillayers. That is my

impression. I am not completely sure ff the deep

insight into the nothingness has an Influenceon the

operating of the media or media art, but with regard

to this Ilower -arrangement-ltke nihilism, there is

obviously a close conneetion between these

traditional attitudes and present-dav phenomena.

That is my opinion.

MallY children were present atallexhibitioll 011 illteractive

art, which I visited recent1y. Itcould easily be seen that this

lIihilism from the machine is 1I0t a theoretical COllStnut, IlOt

a particularly sophisticated way of practisillg cultural forms,

but somethillg which has become samaterial and obvious

!hat even children call intuitively grasp it .

In this context too I have an ambivalent

feeling. Yes,90%of the works are fairly childish.

They are just as unlikely to be classtlied as works as

art than as chi ldrens toys, very brightly-coloured,

popular and attractive and thats all. Yet there is a

potential for really serious works if you consider

the basic requirements. I am both pessimistic and

optimistic as far as that goes. But I must admit that

high technology is certainly accompanied by a kind

of infantilisation. We can of course talk about

modern and post-modern technology. But letssay

that lf you wanted to take photos 20 years ago, you

had to tinderstand the mechanism. But nowadays

everything is automatic, you only have to press the

knob and the machine does everything for you. 20,

30 years ago the machines were not really black

boxes. They were grey, and you could look into

them, and sometimes you had to repair them.

Sometimes it was necessary to adapt ones own

intentions to the restrictions of the machine. But

nowadays the machines become gigantic black

boxes on which you are almost completely

dependent. You press the button and along comes
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the result. Youdon't have to understand the

mechanism, neither is it possible to do so. If, for

example, a camera breaks, you take it to the shop,

but even the technician can 't repair it. He merely

takes out the electroni cs and replaces it. That is the

black box phenomenon.

With the non -perfect grey box technology,

people learnt something about the process, just as

Marx thought, they got to know nature via .

mediating mechanics. But du e to the fact that

machines are now so perfect. the chance of learni ng

something has got lost. We can rely on the

machines without really knowing how they work.

Perhaps technicians still know, but , for instance,

people who design the cameras know a certain

struc ture , but inside that there is again a black box,

and only IC and ISIC engineers deal with that. And I

believe that science fiction covers thls kind of thing

quite intuitively and e.g. in 1945 - I mean Orwell's

1984 - in the dystopia of 1948 whl ch is 84, the city

was controlled by Big Brother, a paternalistic figure

demanding from people that they give up their

needs in order to work and to discip line. But in

today's SF, the centralligure is nearly always

materna], the central computer is nearly always

called 'Mother' , a mother -computer controlling a

mother -ship or a mother -city. Of course there is an

etymo logical relationship between mother 

computer and terminals. However I see in this a

subtie connotation. The mother is not like Big

Brother. She watches over her children. But she

embraces her chlldren. and as soon as the y complain

about sernething. she is there to share out the

sweets. The children can rely entirely upon her.

This iscOlll1edeawith infamilising, a kind of tlectronic

crcullt.

Yes, even the electronic mother's lap of the

mother computer. That is, of course, an

exaggeration of the real situation wh ich is

intuitively covered e.g. by ss-authors . That is one

side. I spoke about the camera. You can however

also take TV-games. Th e computer becomes a ver y

patient moth er. In reality the mother is busy

preparing meals etc. and therefore cannot be

attending to her children 24 hours a day. She has to

go away. That's why the children must learn to do

thin gs independentl y. But nowadays computers

become a mother who is so patient that she can look

after them for 24 hours. Th e incessant flow of

brightly -coloured pictures with which the children

can play is the ideal of the computer games. And I

have seen in computer games a psycho-analytically

very archaic form of figurativeness. And the story

is nearly always mythical. You have to ove rcome

many dangers to save a princess. That is not a novel

but a romance, a mythical story, almost an Odyssey.

Some see a contradietien in th is - high teehnology

together with very archaic mythology. But I think it

is compatible beeause present -day technology has

beeome a mother who is very forbearing and gentIe

towards her children. Of course I am exaggerating,

and it is only a small symptom, but Ifyou ex tract

this symptom, you can recognise this kind of

playfu l and pleasant dystopia in whîch you have

even lost your awareness ofbeing enclosed in it.

That is the dangerous aspect which I foresee in this

kind of infantilising w hïch techno logy drives

forward. In this sense I am therefore pessimistic.

ft is very inttresting tltat you bring mytlwlogical structures

to t1u fore. ft is my impmsion that in many plaus inwlticlJ

peoplt from literature or philosophy tltink about tIte media

situatien,divinitits and spirits and ghosts reappear. That

would tlurefore he a kind of newanimism. Could it he that

wehave assumtd ananimism with a muItitudt of

friglttening divinitits and spirits with wlticlt wehave tocome

to ttrms; tltat Itumanity tIten wtll! tltrougit a phase of

rationality inwlticlt tIte subject conctll!ratea onItimself aU

forms of reasonablt ill!traction with nature, with natural

forces which can he explained rationaUy:andnow in t1u end

spirits are rising again,not from outside but f romtIte man-
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made structure of tahnology and the media themselves: i.e,

ananimatien. not inthe tahnical = of the word. but asa

man-made form of animism?

Yes, that is my impression, too.

Por instana . in WJliam Gibsons Cyberspace. aUsuch

possiblt spirits appear.

Yes.and it is not the Ca tholle or Protestant

form of G od but e.g. voodoo. It is very primitiv e

because it is hi -tech. Yes, maybe you are right. I

myself believ e that there is a kind of circular shor t

circuit betw een hi-tech and a frequently ve ry

primitive form of animism. T he system is so

omnipresent. so comp licated, so gigan tic. that it is

almost inevitably reificated as ublqui tous div init y, if

no t as God. I do not believe tha t modern cr iticism

has lost its subject -matter. Per haps it is no longer

poss ible to speak of the liberation of man 'as a

genus'. But it is possib le to cri ticise th is kind of

reiheat ion and re-rnystihcation of the system to

some thing similar to a galactic mothers lap or a

divinity. A nd that is precisely the task of the artist,

as I see it. The real artists cannot play with these

pictures. They can play w ith it, but at the same time

the y criticise it from insld e, lt is all right to let

oneselfbe captivated by the possibthttes. And at

the same time one need not and should not give up

ones awa reness . Thts is a very difficult double

sta ndard, but without this a work of art loses its

status as art and is trans formed into a toy or a ritua l

instrumen t. I see the strong tende ncy, maybe not of

beeoming reactionary, but of returning to the myth

v ia hi -tech . That is precisely the cond ition which

makes the really ser ious , crit ica], artistic work in 

dispensible nowadays. T hat is the reason wh y I said

tha t I am at the same time both pessimistic and op

timlstic.

The standpoinl of criticism is. ofcourse, very difficult te

grasp. Art alwaysprovides comments on the situatien of

man inhis environment, onthe prob1ems with which he is

confronted. Por instance, asa reactien wenvironmental

prob1ems thae isenvironmental artand even ecological art.

ft is more difficult with the rdationshipbetwecn man andthe

technical environment because there is not the 'origina/' state

of man whichhe has left. W hm could criteria forcriticism

or madyforthis ironycome from?

W ell, as I said , I am not sure w here the absolute

basis of criticism lies. But there is one thing, that the

v ision of organic totali ty is always sus picious, The

vision of an ecologically harmonieus system is

always decept iv e to a certain degree. And Ifyou

leave aside the theory, the artist can feel mistrust

towards this way of looking at the situa tion.

Perh aps it is an intu itive feeling of disc repancy or

break or sp lit etc. And sometimes they are wrong . I

believe th is intuitive repulsion of organic totality, of

this vision and this picture of organic totality could

be a starting point from which the artist can at least

dista nce hirnself if not criticise, from the myt h of

the electronic moth ers lap. I believe ecology is a

ve ry impor tant matter. A nd a movement like the

G reens has its own signilicance . But agriculture is,

on the other hand. a form of ecological dlstortion, a

ve ry big on e. Inst ead of the forest with its

multitude of plants, you have a very homogeneous

lield. To bring in another point of v iew, thls kind of

mistrust towards organic totalit y is a feeling for

histo ry. The organic totality is look ed upon as

something natura]. something preced ing

everything , preceding hu man intervention , but

something which is liv ing. beeause nature is often

the resul t of preceding technology e.g. of

agricu lture. The Japanese always thi nk of nature.

But nature which they have made e.g. in the last

cen tury. the rice lields , the forests etc. If you

mistrust organic totality and criticise it. you must

spea k about history, Na ture is htstoncal. I believe

that is very importan t.

And with regard to art and semiotics, this

differentiation is perhaps one of sy mbol and

allegory as e.g. is characterised by Walter Benjamin.
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Symbol is a sign which symbolises and is

symbolised. It is a natural sign which is vivant et

vêcu. It is myth and symbolic cosmology, symbolic

totality. A symbolic organism is almost always a

kind of illusion. In the face of this, Benjamin

paradoxically praises allegory. Because allegory is a

dead sign. And in allegory the designated and the

designating are arbitrarily connected via

convention. And convention is always historical

e.g. the Old Testament was seen as an allegory of

the New Testament. The Exodus as the allegory of

the dead Christ who is resurrected. But that is an

artlficlal and imposed interpretation. And as such,

very arbitrary and secondary and parasitlc, seen

from the symbolic point of view. But as rnulti

layered ruins of the dead signs, allegory can,

according to Benjamin, speak about history, History

as ruin. I believe this kind of historical awareness is

necessary. also in the field of technology. In the field

of technology one tends to speak almost

exclusively ofharmonious totality which can be

achieved by new technology. the new vision. And

it is almost always illusory. I cannot distinguish

between technological symbol and technological

allegory. but yet these subtle diJIerences can exist in

the attitude of an artist. But it is very subtie and a

pre-determined difference cannot be detected. But I

believe that is decisive.

In the \\'est the remains of subject pltilosoplty can still he

lost. Thinkers feel tltreaUtwl by computers and, in

particuIar, by artistic inteUigence. In Japan tltis fear of loss

does not exist. Are the Japanese hetter prepared for what is

tocome?

Weil... Perhaps Japan is toa weU prepared, in the

negative sense, by the superbetal repention of

empty signs e.g. sa that It can adapt to the surface of

new tecbnology. But with regard to the far-reaching

change which I have hinted at. 1am not so

optimistic. Letssay. they adapt too easily to new

technology to see the real contradictions. the real,

subtle decollage between man and technology. In no

way do I support subject philosophy in its classical

form and the criticism referring to this, and yet the

awareness of this gap. of thls almost unalterable

distance, could be a starting point for developing

something really serious. As far as Japan is

concemed, I am very divided though. But yes,

sometimes I think the interesting cases could be

made ... After all, I can say of this kind of

differences of cultures ... I believe works can be

made in Japan whlch can be taken seriously, and in

Germany and in France e.g. high technology is

advancing at a most amazing speed. Perhaps the

diJIerence is not as great as one imagines.

Don'tyou tltink that with the Om WorlJ which is

advancing upon us, the glohalising of the traffie ofgoods,

people and information, tha: the cultural diJferences are the

only tlting which call save usfrom homogenisatioll? And if
tltis path leads todisaster, of whatever kind ataU, it doesll't

have to he a worlJ war, which at the moment agaill seems

less prohahIe. woulJ diversifUatioll he the only chance for

tltere oot to he agIohal disaster.

Yes.I do believe that the diJIerences of the

cultures are one of the most important resources

which we have and which are now on the brink of

homogenisation. But I think that ïf you talk about

the differences of cultures, you have to be careful

with the definition of culture. What is cultural

identity? Is it the cultural identity of Asia, Japan,

Tokyo etc.? Even within Japan there are many

traditions of which some are Incompanble, some

come from Korea, from Taiwan etc. Of course. it is

important to preserve these cultural differences and

to develop them further, but I do not believe in a

global definition of cultural identity. I do not mean

global, - the general definition of cultural identity of

Japan or Asla, After having said that, yes. the

cultural differences are fairly important.

Recently I met an artist, Miajima, who is

maktag a circle or a triangle out of meters. It is a line
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made of numbers of whi ch sorne tick ov er ve ry,

very qutckly, And he has produced a farm Irom

this in a dark room in whi ch there are hundreds of

small, red numbers wh îch tick ov er at a very fast

speed . Even that is again an allegory of, Iets say, the

star wars contro l room. But at the same time it

resembles a meditation room of Zen-Buddhism or of

the tea-drinking ceremony in its most essential

farm. I ex perienced it as heing ver y [apanese. Not in

the negative sense, but in a positive sense, If not

[apanese, then very Oriental. This kind of

differenee could here.llected in works of art, in the

models of the media. And that could hea potential

for really new works. On the one hand we have a

very vulgar farm of Japanisation, a vulgar farm of

snobbery e.g. the popular programmes on television

are very, ver y Japanese beeause, even the

advertising films have to he nonsensical. it has to be

a parody of oneself. Th at is why it approaches the

empty game of significants . In a certain sense it is

very Japanese, very snobbish, to use Kojève s word.

But at the same time, serious works can he made

with a fundamental [apanese or Oriental or Zen -like

insight. Yes, in this tendency I see a hopefully

productive way of presenting technology hand in

hand with the culture of difference.



the artiste and his me d i a

ADllKNO

The prophets of ancient times were the television sets of their epach: they were charged with a 27

hard, clear-cut, penetrating message. BOEU VAN LEEUWEN

Now that the z ist century is drawing to a close, and the duel between the arts and the exact sciences has lost its

meaning, we can take a calm look back at what sc many generations of the world's population were up in arrns

about. Looking back at the media devices which were installed outside of the Selfwe see the artiste, up until quite

recently, engaged in a struggle with hls relationship with the world of objects. In doing sc, he drew upon the

reservoir of a heritage of mythology, in order to sclidify and clarify the hazy contours of hts problem. With the

disappearance of the separation of subject and object in recent decades, we have obtained the privilege of voyaging

through the mythical past and supplying our ancestors with the images upon which they can continue to work.

Keeping to the conventional chronology, the impressionistic media at the end of the zoth century can he

characterized as a set of 'devices' with a secret. They derived their credibility from the fact that media-spectators
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themselves were not hooked up directly: rather, an

Other looked, listened or talked in their senso rium.

In those days, it was the contemporary version of

the i çth century's jeest unautre. Th is electronically

controlled allenation effect determined what

ultimately would emerge from the artistes inner

world and crystallize in hls work . The sense of

unease pervading the media had its souree in the

disturbing sensation that it was always something

allen fuelling one's own authenticity.The media

had an exhaustible reservoir of world informati on

at its disposal. Th is hind ered one in getting acquain

ted with the wellsprings of the imaginar y: the pielO

realm of one s person al subeonscious seemed to

subskie of its own accord, to become a multitude of

scraps of items suspended in a state of entropy. In

this never ending day of topicality, art lacked a

mission of its own. Th e artiste was driven by a lack

of proteetion to seek a maximum of exposure in the

media mark et. in order to continue. by means of

overexposure. to be able to call up a secret.

Around the year 2 0 0 0. two strategies were

developed which were to result in the

expressionistie pertod in media. On the one hand,

we see the flight into matter. A gainst the

background of the antimedia mass movement,

which was deserting the media for reality. the artiste

engagt cultivated his dealings with hts material until

they became a solïdity cult. He sought to return to

the 'essential. the ever-present'. The substance,

which was wor shipped within this cu lture. was

held up by the artiste as a reaction to the v irtual, the

all-too-vlrtual in the worlds consciousness. The

artistie school of Material Order saw the

maintenance of the memory of natur e as its social

responsibility, Ecological realism placed its

monuments amid modernity's powerlul ruins in a

furious attempt at future irnmortality, The

movement rnarketed its works as the final chance to

save human beings from the media. but, in so doing.

entered into a corru pt conspiracy with the wo rld

gove rnment against the planets population. Thus , it

called down the same fate upon itself as various

folk art forms and social realism had in the totalt

tarian zoth century. When the anti-medials had to

admit defeat, the movement's sculptures disap

peared into the trash bins of art history.as well.

Th e media, on the other hand, sove reign at the

beginning of the z ist century. were striv ing for

complete dematerialisation of the world. In their

transnational netwerk, the multimediamatici had

given them themselves over to the intoxication

whi ch the y could brin g about by short-circuiting

various media forms. Thlsschool was the fust to

succeed in directly connecting media and

senso rium. Under the inBuence of psychoactive

dru gs, Nietzsch e, Burroughs, and Pynchon , they

made ready for the journey of transcendence, To

this movement 's thinkers, the disturblng sensation

of v isitation by an Other, wh o forces his world on

you and has no real use for beyond that, was a kind

of statie. Human subjectiv ity turned out to be a

form of media-created refuse with no further charm

or danger. The sovereign artistes were stars in the

creation of artlficlal continents. In the entirety of

their unnatural world resistance, they accepted a

voyage through the inn ermost of worlds, which

hinged on the neural networks and the blosoft .

With the commercial psycho -consumers at their

heels. they secluded themselves in media

contemplation in whi ch experimentation outside of

the lab was gradually beginning to seem like

something unattainable. Threatened with beeoming

imprisoned wtthtn their small, closed-of world,

their answer was flight : a Bight forw ard into

research. In the beginning, they regarded the

human brain, in whi ch they had taken up abode, as

a model capable of reflecting the open architecture

of their hard - and software. With their neural

networks and biochips, they carved a path through

the think tank of Homo Saplens. Until they made
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an astonishing discovery. Undaunted. they

persisted and ultimately exposed the human spirit

as a timeless media matrix open to immediate

exploration. But this made all their former tricks

seem mere childs play. which had taken place in

virtual reallty, the cyberspace that had found its

[ules Verne in Wllliam Gibson in 1985'

If art does not seek to represent its own era. it takes

refuge in the classics. Eternal truths were said to be

lying hidden in myth, truths to which access could

be gained by using the most modern rneans. In our

times, too, we see that th is is an all but

inexhaustible souree of monfs and images. For

centuries the anti-topicals have successfully

invoked the perpetual topicality of mythology.

According to them, it is out of natural propensity

that human beings imitate Oedipus or Eurydice at

the most inopportune moments , This Ewige

Wiederkthr des Gleichm (Perpetual Return of the

Same) which they put forth is subtie and rnulti

faceted: our reason should not move in a circle, but

in a spiral Oünger)or a gyro (Yeats). Through

unlnhibited use of mythology, the artiste can give us

memorabie moments in which we pause and regard

the present through new eyes. Even the proponents

of progress are not above employing myths to warn

against regression to them. They are such tall tales

that they are not easily cut down to size, and can be

put to use virtually everywhere, The media age was

the time par excellenu for shaking the dust out of the

old myths and democratizing them. They were part

of the heritage of the poets and painters of the içth

century: in the zoth, they lost their hoary historical

connotation ofhaving been stories which had been

passed down through the ages. They were

introduced into the narrative framework of

television and computer programs as pattern

recognition, as opposed to the data classification of

the Gutenbergian universe of linear reasoning

(McLuhan). In the z ist century. stories which had

originally served as the cement which held society

together kept their status: as big box-office hits.

They still provide ernployment for the artiste who is

uninterested in the problem of immateriality. It is

precisely the physical aspect of mythology, the

openness of its relations with violence, with the

deity and the beast, which constitutes the robust

return of a physicality from which we had parted.

The explorer who had gone reconnoitring in

the brains of human beings and computers were not

in the least interested in this form of mythical

entertainment. When they entered the timeless

media-matrix of the mind , they gained direct access

to the complex works produced by the imagination.

This required no archeological excavation or

prophetic gifts, either. It turned out that they did

not have to be geniuses, or chosen, to stand face to

face with human nature and its terrors. They had

the right equipment. that was all. But that was

shocking enough. After observing the cognitive

functions of the brain. they penetrated deeper, into

the geological strata underlying the sensoriurn. In

this older ground they encountered the sereens

through which priests, mystics, poets and the

founders of rellgions receive their revelations, The

rernarkable thing was that these heroic bearers of

enlightenment took from this timeless arsenal

ceaselessly, but never put anything back into it. The

only ones who could supply the seers with their

visions, were those who had access to these strata.

To their amazernent, these astronauts of the brain,

having gone beyond cyberspace. were forced to the

conclusion that it was up to them to create these

mental images. They took up the invitation. After

one and a half centuries, their scientific efforts had

finally acquired amission. Their preparatory

schooling in the exact sciences inspired them with

clear cut. hard messages. They were the creators of

our present. But that also meant the end of the myth

as eternal truth and the dialectics of art in

opposition to the exact sciences.
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Since then, the task of art has been to produce

material with which to supply the past. From 2000

onwards, artistic effort is directed at the

manufacturability of the world. The artiste produces

images which wil! return endlessly. up to and

including to his own times. While there are a few

ADllKNO

universal works which are popular everywhere

and at al! times, there are also countless local and

regional studlos producing archetypal images for

the local market. from which Iore-mothers and 

fathers from before the Göuudämmerutlg can extract

once again their mythology.



mnemosyne ,
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f •In de siècle

MAX BRUINSMA

Faust : Mich [aft ein längst entwohnter Schauer. der Mensehheit ganzer Jammer [aft mich an.

Hier wohnt sie hinter dieser feuchten Msuer,und ihr Verbrechen war ein guUr Wahnf

Mephistopheles: Vorbei. ein dummes Wort. Warum Vorbei? Vorbei mul reines Nicht. volkommnes Einerleil

Was soU urn denn dass eu/ge Schaffen! Geschaffenes zu nichts hinwegzuraffen!

Dasistsvorbei!Was istdaran zu lesen? Es istsogut als uidr' es nicht gewesen.

und treibt sich doel! im Kreis als wennes wäre. Ieh liebte mir dafür das Ewig-Leere.'

Faust : - da seht ihr. daJ3 ich verdamIntbin. und ist kein

Erbarmen für mich. weil ich ein jedes imvoraus zers!öre dureh Spekulation.J
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What is the value of memory? Why does the

dying see their entire life pass 'in a flash' befar e

their eyes? In th is terminal moment of total recall

memory itself varrish es. Perhaps th is 'flash' is a final

confirmation of the fact that one has actually lived.

But then it is an aHÏrmation na langer essential to

life, and our culture associating this image not so

much with memory and its functions, as with

death: whoever sees their entire life pass befare

them is, in effect, already dead .

The image of the Dying has a remarkable simi

larity to the editing principle of the video clip: 120

beats-per-minute. At each beat, at each feverish

palpitanon. an image. Not a statie one, but an image

which. within that split second, deflects into

nervous spasms, staggers. zooms in and out, and ap 

pears to have na other purpose than to flash briefly

across the contracted retina , as if the onl y thing that

really mattered was not the quantity or content of

the images, but their impact. These images have

existed. This ephemeral touch has become a sign,

devouring all meaning. Just as in the 'flashback' of

the dying man, the memories are not relived anew

but are a futile - cruel - sign that, following this

solitary spht-second. will na langer exist.

Art (these days) shows a singular resemblance to

the 'flashback' of the dying. The images that our

culture has established and used and piled up, are

being reeled out again at a stupefying tempo. No

longer as integrated parts of an Ideelogtcal whole,

but as 'simulacra': as tak en copi es without context.

In former times - that is before I was bom 

painting functioned as ideology. Painting did not

describe Ideology, it was its icon. Nowadays

painting operates in an historical vacuum. It has

become an old craft, a medium that derives its

significance for todays recipient, largely due to the

venerabie dust of centuries that clings to it sa

tenaciously. In current times, 'dusting off would be

an act ofbarbarism; after all, the value of an antique

art object is determined by the dullness of its patina.

Likewise the priee of a painting, is now evaluated

according to its provenance and the number of

square metres of painted canvas', not for its pietorial

qualities or (apart from the canvas Itself] its actual

content: the significanee of the medium threatens to

engulf and submerge every other meaning.

As at the end of the last century, art is na

longer inspired to fulfil the desire for images

imbued with meaning, both intrinsically and from a

generally accepted ideological point of view. For the

moment arts sole task is to act as a referent. What

the work of art represents, and how that

representation came into belng, hardly seems to

matter anymore. What counts is the Rite , in which

the work of art is na more than a prop, a host with

the cloying taste of sanctity.

One of the few art-media that can escape, not from

the ritual of art but from its meaningless cult, is the

medium that makes use of modern means of com

munication. After all, as long as the acquisition of

an 'original, signed' videotape or Hoppy-dïsc is not

feasible, ther e is na danger of this art form succum

bing to the blandishments and fraudulent aura that

illuminate the old, traditional arts. Yet it must

partieipate in the rites ïf it wants to be recognised as

Art, and not as video game or TV-commercial.

The relationship between art and

media/technology is a problematic one, gove rned

by paradox. The electronie media - beeause of their

reproductive character - do not fit easily into the

accepted canon of the fine arts, but to be Art the y

must be manipulated within that canon. The

alternative here would he for the artist to

manoeuvre the canon to suit their medium. No easy

task since, within the entire field of factors that

provoke Art, the artist is but a single contender.

Another complicating factor is that of the strong

connotations already attached to the electronie

media which are, in essence, anti -Art. Up till now
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these media have been used primarily as

instruments for the distribution of 'objective'

information, and as disseminators of popular

culture. Thts 'vernacular', it must be said, lies at the

basis of what is generally understood to be 'high

art', but is - precisely because of this hierarchical

relationship - sharply distanced from Art.

Could it be possible that media such as video

and the computer, with respect to their 'craft'

application, will capture the same licence as dtd

painting and sculpture in past centuries? That

question can only be answered in the affirmative

when one redelines Art.

Practically all the works of art presented in this

exhibition operate within the old paradigm of Art.

They are either sculptures or 'moving' paintings

which in most cases - and this is quite striking - are

concemed, in one form or another, with the

problematic links between htstory and the present

day. One intriguing aspect of this is that the

implementation of state-of-thc -art media portrays

one of the oldest conceptuaI themes of art: memory.

But here the memory manifested is a tragic one.

That of an irretrievable past, constantly receding

from us - not only in time. Memory refers here to

another life, fundamentally different from our own,

and thus leaving us bereft of roots to nourish. In

this respect current art reflects that of a century ago,

at the last fin de siècle. The image on the monitor

functions as the v ision of the Dying: as an after

image of a time gone Iorever, This is partly due to

the paradoxical character of the media - with the

possible exception of the instant video image

(without tape) - that what it represents is by

dehnîtion already past; the 'has been' of the content

of the image overrides the 'being' of the image, or of

the medium, itself.5

Yeteven without reference to this specific

characteristic of the media, the preoccupation of

media-art with history and memory is remarkable. It

is as if the media. which are predestined to become

the eventual storehouse for the pictorial heritage of

thousands of years of Western culture, consume

this heritage at an alarming rate, To be rid of it? Out

of helpiess nostalgia?

The varled forms that the fascination with

history assumes, visualise differing interactions

between the present and the past, in which one and

the other are alternately questioned: all of which

seems to point to a state of tension hetween the two,

The representation of todays reality as a distant,

elusive memory is given substance in tapes and

installations that show images of stark, tangible

reality in an entourage of pictorial quotes from the

past. Through thisapproach the present itself can

become a quotation, and thus likewise he assigned

to the past. Here we come up against a crucial

psychological and philosophical problem of our

time: the 'here and now' - as time marker, as the

centrepoint of time - has itself become problematlc.

Just as the absolute zero of temperature only exists

as an axiom, so the present exists only virtually, as

an abstract reference, without tangible reality.

Given this, reality itselfbecomes virtual,

incorporeal, a model that we know only through its

illusory form, and to whlch we can only refer by

means of illusory forms, not by representations.

One of these illusory forms is the dream, and

its associative construction can serve as example to

reality : a reversal, as in the work of Lydia Schouten,

who interweaves a dreamlike irreality with

'documentary' images, quotes, cu lied from the

'real ïty' of advertising and television. She uses

these references - unlike many of her American

colleagues - not to criticise their absurdity or

deception, but more as a form in which reality

appears to us. That the varying stylistic and

conceptual elements in her work have a largely

consistent effect, underlines the fact that Schouten

sees a close affinity between these versions of dream

and reality. For, what is the fundamental difference
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between the memory of a dream and that of a 'real'

event?Th e dream is a pictorial house-of-cards, and

as 'construc t' no more real (or unreal) than any other

reality, the moment it has past.

Hoo ykaas and Stansfield likewise use

dreamlike structures to present thei r conception of

the links between reality and memory. Their

Museum ofMemorycan be read as an orientation

expedition into memory to find and expose reality.

Or, in the contex t of their new work Radiant. A

Personal Obseroatory: reality is an unattainable

network of possible images without time or place,

which onl y exis t when the y briefly flash into the

observer's memory. This, too, is a reversal of the

current hierarch y between dream and real üy,

whereby reality ex ists as nothing more than the

dreamer's conception.

The confusion between the observer and their

memory is perhaps most acutely expressed in the

werk of Giny Vos: the dead creature looks back at

the captured images from times - past - when it was

threatened with extinction. It is fairly simple - and

vertiginous - continually to change the conneetion

between object and subject within this image,

without it affecting the content of the image as a

w hole. It makes lïttle differenc e in present terms

whether the recollection of dying refers to the dead,

or that the dead remembers dying: in bath cases the

living witness is an outsider.

Another approach to history could weIl be

called the 'history machine'. A device which , like a

relentiess millston e, grinds time and all its incidence

into memory. The mechanism of this process is so

disturbing because it is in principle a Perpetuum

Mobile, an autonomous mov ement that continues

regardless of what it is motivating. Another

metaphor for time-without-present; an eternal past.

The combination of vid eo and computer enab les

artists not onl y to imply the possïbtltty of a history

machine, but also to literally construct one , as Bill

Spinhoven does with his time streuher. In such a

machine the visibl e reality, 'the reality that onl y a

mllli -second ago flashed before the eyes - in the

mind - of the observer, is instantly converted into

memory in its most blatant form: an intrinsic reality,

interpreted and transformed into something that

appears to hav e no coherent conneetion with its

source , the present. It is estranged - deceased. In a

similar vein Jeffrey Shaw processes bis 'input' into a

maelstrom of images, disconnected from reality

outside the machine. His millstones. rotating agains t

each other, and the image-flour the y produce, cou ld

be interpreted as a pseudo-realistic variant of the

classic panta rheito whi ch Ricardo Füglistahler pays

homage in an equally classical-poetic rnanner,

Füglistahler already enters the realm of a third

approach to memory: the mythi caI. This too, is

given form in a number of works presented at the

exhibition, with such mies as: Palinuro, Venus

Nte/Praaox, Pompeii and Alberts Ark. Th e myth is

an inverted history machine. After all, the mythical

story is not restricted to an y hlstoncal arena and

history has no hold on it. The myth represents an

eternal present, a timeless reservoir, not so much of

images but of metaphors, that can sur v ive an almost

endless series of metamorphoses. In myth, memory

is permanently actualised: Prometheus becomes

Faust becomes Eins tein .

None of these approaches are new in themselves,

but through the intrinsic possïbtlïttes. offered by the

electroni c media, to reproduce in a fraction of time

the entire catalogue of memory images and pour

them over the recipient in an order exclus ively

dictated by the programmer; by the randomness and

omnipresence of relerences. memory is astutely

robbed of its primary function . Meditative

reflection, which reconnects it to the present and

which is so strongly linked to the cont emplation of

traditional art , disso lves into what Walter Benjamin

called Rezeption inder Zerstreuung or, freely

trans lated, 'V iew ing to Dlstraction'.
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I do not think that, after nfty years or more, we

should regard this concept as initially appltcable to

the viewer, as W alter Benjamin did, but rather to

the media itself. Th e distraction of the observe r

sterns not 50 much from the fact that he watches

with countless oth ers, but is a direct consequence of

the bewild ering confusion of images, of the deluge,

that engulfs them and casts them adrilt .

Viewing appears to induce a certain ennui. The

eyes see too much and become heavy, ...as ifthe

fatigue with what hasbeen acnieveJ quickens the desirefor

the unacnievable...6

Dutch media art is no island of national

identi ty in the midst of the international art market.

O n the contrary: in spite of references to cultural

k ans, such as windmllls and Van Gog h, the work

of the fourteen artists presented here, all of whom

live in The Netherlands. can rightly be regarded as

a sample of the enl ivening effect whi ch the artistic

use of cur rent e1ectronic media is havin g on the

international arena of art.

I also feel that the conceptual aflinity of these

otherwise differing works reflects an enigmatic

problem that is absolutel y pertinent to current

W estern art: that of time, that peeks atmy spint.7

In all these approa ches to past and present there

appears to he an incurabie break between the two,

In the realm of the one, the other does not exist,

exce pt as an impossibility. that emphasises the

loneliness of the present position. It is this

desolation that I see visualised, in a rich panopl y of

forms, in the proposals for this exhibition. That

I J.W. Goethe 'fouII, Erlter Teil' in: Werke inZwei Bänden, München1981, p.675.

fOUlt:An unoccultomedshudder seiles me. The woes ond lomentotions of

Monkind. Take hold ond gropple me. Here she livesbehind these c10mmy wolls,

Her crime oninnocent delusion. p.848: Mephislophelel: All over? Whot0 word!

Why sa? Just gone?Pure nothing? How absurd! Why reereote (reotionendlessly,

Simplytosweep itinto voconcy? Allovernow. Whot'sthot supposedtomeon?It is

osifthese things hadnever been; Yet the wheel turns, ond returns, nonetheless I

shouldpre fereternol emptiness.

these works of art do not escape a certain

schizophrenia is unavoidabl e since, on the one

hand, they can he read as traditional works of art

and, on the other, as challengers of the final fronti er

between Art and non -art. This equi vocal position

could mean that we are witnessing an end-game, the

fin de siècle of ideology-bound art.

The nssure hetween history and the present

becomes perspicacious when portrayed by art,

either by glueing the two within the provisional

space of the image, or by showing its absolut eness

by interchanging - via the media - the one with the

oth er. In both cases it seems justified to conclude

that the alliance between art and modern media can

he a fru itfu l one beeause this combination. more

than any oth er, can show the borderlines of both

the current dehnition of art and the appll cablhty of

state-of-tlie-art technology within art. And by

revealing these borders it can open up the

possibility for a scenario as yet unwritten - a picture

of Art to come.

Crisis in a culture inevitably leads to a crisis in

art, and wh en that culture is built on history. art

must once again reformulate its relationship to this

mother of all arts. A redefinitie n of art must take

into consideration a number of archetypes that are

fundamental to the human motivation for produ

cing images. One of the oldest and most deeply

rooted of these archetypes is Mnemosyne:memory.

Seen in this light. the flashback of the dying serves

a vital purpose.

3Ihemes Monn, Ooktor Foustus, fronkfurt om Moin, 1982, p.S02.

foust: - you seehere thotIomdomned, ond there isna mercy for me, for 0111

touch inonticipotion, Idevostote byspeculotion.

4 The Jcpnnese broker who switchedover to ondent poinlingl exploined:

...0 very much higher price per nT thon even the most expensive site inTokyo.

Sleeolso R. 80rthel onphotogrophy, e.g. in: Rhétorique de /'Imoge1964.

6 Jen Romein, Op het Breukvlak vanTwee Eeuwen, Amsterdom 1967, p.228.

7 Hugo Ileus, SonneNen I, Amsterdom1988, p.7.
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RICARDO FÜGLISTAHLER

BORIS GE RRETS

MADELON HOOYKAAS / ELSA STANS FIELD

NOL DE KONING

RENÉ REITZEMA

LYDIA SCHOUTEN

BERT SCHUTTER

SE RVAAS

JEFFREY SHAW

BILL SPIN HOVEN

ROOS THEUWS

GINY VOS

PETE R ZEGVELD

The next section contoins monographicarticles on the artists inthe exhibition.

The teleur photographs give on impressionof theworks in exhibition,

ofwhich technical datacanbe found inthe biography sectionDl the end of this catalogue.

The pagesfollowing each installationcantain contextualmaterials provided by the artists.
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T HE ASC ENSION OF A DI G G ER

pan ta r hei

Hew lameke esculpture !rom leed end Pertuguese grenite,

naturolly creeling en impression of leoden heaviness, while its

theme, on the cantrary, is light end olmost implicit? For most ortists,

such controversies may be the most ordinory things in the world,

but not for Ricerdo Füglistehler.

Pon/o Rhei is asculpture which, etfirst sight, looks like n

primitive, alchemislic nppliance for squeezing sop out of the elouds,

okind of distilling npperotus labe used for prepering secrel elixirs

Irom cumuli end, etthe seme time, urein mechine invented to

render the rein dence permenently superlluous. At second sight, itis

awork of ort with os its theme the cyele, the cyele of weter.

On two smoll monitors, we see elouds glide by, very slowly.

Under ene of the monitors udropper is fixed with under it, in turn,

e bleek of grenite, eroded at the spot where the drops feil. The cyele

is eleor: elouds make ruin, raindrops moke puddies, end woter evo

poretes. However, whetde we learn !rom this, except

thet everything flows (pan/a rhel), es Hereelitus

phresed his eternelly quoled principle?

Füglistohler'sother work cen perhops

provide us with nn enswer.

The mein preoccupetions behind

the video instollolions that preceded

Pan/o Rhei, from (the first versions of)

Moving, Fish ond Initiation up to end inelu-

ding the impressive bleck ceflin of Requiem,

were religien end rite, myth end lechnique, Iife end

denlh. leden end heevy subject meller, visuelised end eleboreted in

on equolly loden monner. Soil, leuves, bork, branches, condies,

deod fish (somelimes slrung logether), blood, decoy, decomposition,

ccdcvereus smell, derk, usuelly brownish tolcurs, droning end shrill

noises -those ere the compenents efthe instellotions. They ere

epplied in order to creete nsecrel etmosphere ellowing the viewer

tebecome ewere of his own finiteness end the infinity of the riluel

universe. The starling point is Ihot primitive cultures nnd their

knowledge of the concrete ere superior to modern societies which,

due to their edvenced technelogy, heve lost ell eflinity with the

concrete as weil os the mythical. The eonelusion is less thcn

promising: man hes lost himself due to his blind belief in progress

end his hystericol worship of technology.

All these 'eorthly' instollolions undeniebly demonstrete

cencern ebeut Neture es she wilhers ewey. However, now thetc few

yeers ege the Envirenment wes invented end Neture perishes in c

sour fleod of concern, sympothy ond empothy, itis Iime to let go of

Ihe eorth ond lacast one'sglonce ol higher ploces. At the Universe,

for exomple. It is highly imoginoble thaI Füglistohler hos mode

. Pan/a Rhei (ond Orbit, an installotion !rom the scme period on the

orbits of maan end eurth) to distence himself not only !rom the

religious, ritual dimensian af his eerlier werk, but also Irom the

hysterical worship afNature. Stripped of any farm of mysticism, this

/ypical /ransitianal wark Ite quote the ertisl himselfJ is purely

demineted by the course olthings, the cyele olweter, the pregress

aftime, the movement of the plonets.

It is therefore na surprise thet ene afthe works made after

Pan/a Rhei roguishly senles the score with the enlire eerth-end

nelure cult. Picture S/ecked Wood: th ree wooden sereens plastered

with peinling ronvos, treated with astemp nnd painted in such a

way thallhey really look Iike pieces of waad. On the

screens, neetly errenged in nrock, itis written

in lerge letters: wood.This werk in lect

produces more dishevelment then hls

rituel werks. It is sherper end mere

intense becouse itsimply does not

express e pesitive or negetive opinion on

one of the poles (primitiveness versus

civilisotion, nature versus culture, etc.) but

undermines the poles end the pelerity itself. Is

this wood, or is it not? Is itreel or is itleke? The

queslion spins oround. There is no solution.

Aport !rom sculptures wilh the norm efmeesurement os 0

theme Iit must be possible to express everything in terms of

meesurements), Füglistohler is now olso working on u

sculpture dediccted to Michael Collins, the forgotten estroneut !rom

Apollo 11 . While Armslrong ond Aldrin gained immertelity, Cellins

cireled the maan end is opporently still doing sa, because here on

earth the memery of his heroic deed hes foded. We moy be

mistoken but if en erlist, who five yeers ego still rummoged

through urelling Yugoslevien wood for pieces of bark to exliibit in

ngellery, cembined with sordines, is now concerned with the

memory of on ostronaut, thls would seem usubstentiol shift in his

work from nreligious ond rituol to acosmie end

'cosmoneuliccl' perception of the world. Cen you imegine nfin er

kind of levitetion? (MN)









B ORI S GE R RETS

Pampeian Iresros and reliels, reler

direct ly tothe theatre, they are theatre.

Andwhenthey shaller the iIIusionevoked by the

videoimages, they do nol deer the waylor reality but create yet

another iIIusion, thot oldrama and tragedy.

The essence olPompeii lies inthe conflict between the video

images end the masksand the way inwhicheach deals with the

Pampeii theme. The videoimages (the paintingsJshow the standing

still oltime and space, Ihe perpetuation ala catastrophal moment.

That is on 'ceslhetlrcl' sensation. The masks, hawever, show the

drama olthat standing still, the impenetrable, divine matives that

led tothe catastrophe. It will be deer why Pompeii, il onlyin Ihe

emblemotical lormol a mask, hos sa much inrommen withIheatre:

both rellect something olthe late olmankind.ln Gerrets' words: Ta

regord humon life from its fatal destiny, that is the essence of the

theatre. Which leads us to the 'tragic'sensation. (MN)

meaning. fverything is full afmeaning inthe sense that yau are

farcedta interpret assaanas samething is said. fverything is

linked tagether. In the theatre, it is very di ffiwft ta do samething

meaningless. Nat that videois without meaning, that theimages

have na meaning, but at least they are left in peace.

The context inwhich the tapesare showninthe installotionis

totolly different. In thedorkenedroom thereore twomonitors

showingthe paintings. In the some room, outside the viewer's lield

olvision, twobronze mnsksare hangingwhich suddenlyollract the

viewer's allention ot two-thirds olthe duration olthe tapes (B'30'").

This effect olsurprise is pure theotre initsell:while Iheimages on

the monitorsdisappeor lor threeseconds, the masks are

unexpectedly brightlylit up ond there is the sound ol 0sudden

bang caused by 0blowtothe bronze castings. The

voices thot werewhisperingmysteriously

all that time nowseemto belong to

the mosks.

TH E T HE A T RE OF Q UI ES C E N C E

• •pOmpelI

Atthis crudal moment the

viewer'sollention shilts!rom

the video images to the

mosks, !rom the artistic to

the theatrica l.The mosks,

inspiredbythe satirical

mosksolten lound not only in

the Roman theatre but alsain

It ison enigma that rensen eennet solve. That everything is still

there-the street, the houses, the Irestos - end that everything

con be tauched and lelt, althaughitescapesyaur mentol pawers,

beruuse between yau and these things lies a yawning gap altwa

thousand years: thot is the enigmo olPompeii. Here, time hos stood

still lor centuries.One cctcstrcphnl moment perpetuated, the

petrilactionol time itsell turns intoon ob ject olinterest. Seeing

Pampeii means lindingyoursell in a vacuumoltimeandspare

lormed by catastrophe.

Ol course we knowol artilocts, objects made by man, stripped

oltheir lunctionand rising above their hlstorirel context (without

reaching thestatus alaworkol art)- but a completecity? For

Boris Gerrets, Pompeiiis suchonartelact, a landscape not created

by Noture, yet withthe non-historical, non-social

qualities olNature. It is precisely to ils lurk

ol lunction, its being bonolised and

Ihrownbackupon itspure, lileless

presente, thot Pompeiiawes its

mogie. Boris Gerrets' wishwos

to record some ol the mogic

olthis city in pointings, parlly

based on existing Pompeion

roomsond objectsnndportly

picturing rooms originotingIrom

his own imagination. Subsequently,

the pointings were recordedon video

to serve os lootoge lor the twotopes thot

are ployed simultoneously aspart olthe installotion

Pampeii.

Originally, bath topeswere meont lor Cirrumstantial fvidence,

ostoge ploy perlormed by the dance group C10ud Chomber in 19B6

(Boris Gerrets is one olthe lounders olthis group). The ideawas to

present 0rondom pictu re ol everydayreality, allowing you to

distonce yoursell !rom yourownsituotioninsuch 0woythot you

could oversee thot situation os itwere Irom the outside, ason estrel

body. Pompeii was pre-eminently suitable asa metaphor lor such a

rise obove reality. The selling cansisted ola lobbyond a number ol

hotel rooms. In enrhroom on octor could be observed, engaged in

private mollers. The topes, shown on televisionsets ploeed inthe

lobby end ineoch ol the rooms, then lunctioned as a point olrest in

the perlormonce, a vacuum in the play. In the theatre, everything is





Das Fenste r ist e ffen ...

aber der Var hang bew egt sfch kau m

und die TUr Ist geschlossen.

Das haben wtr alles schon gesehen und prüfend abwägen kennen...

w ieder etn we mg Ewfgken.

redu zlert auf die C röfe elnes Schädels:

wir haben es erfahre n

und mehrmals in der Zeitung gelesen ...

aber nicht zu schnell. sons t srehst du das Blau nicht mehr.

das Blau. daB vtelletcht unser Daseln bestteem...

vielleicht?

Nehmenwtrdoch an. daB das Werk unvcllende t blefbt

damît w fr ketne Angst mehr brau chen

var etner ungew tssen

Zu kun ft.

Dann blelbt noch etwas Raum [ür menschliche Ar~i1:

Öffenthcb.

wohlde ftnter t .

va r allem dort . wo die G ründe scho n dur ch die Überl teferun g

bekannt sch ienen.

aber dann hier und da neu in Augenschetn gencrumen warden .

denn an alles denken kann man nicht.





M ADEL O N H OOYKAA5 & EL5A 5 TA N 5 F I E L D

R E M EM B R A N C E I N M O R S E

radiant,
personalobservatorya

Madeion Haaykaas' & Eisa Stanslield 'sPersonol Observotory is laca

ted next tatheir Museum olMemory, the twa locations even being

Iinked together in0 subtie woy. The Museum ofMemory(video

installation-eycle, 1985-1988) is 0 sort of elusive memory without 0

lixed centrol care, introvert, inwordlooking. The PersonalObserva

tory on the ather hond, is on 'abservatianpost', open and outword

looking. An abservatary where ane iswelcametacast on eye inta

spoce, tascrutinise 0 sighting. Yau may perhops heor ostrange, un

expected signa!, or get 0 glimpse ol0 casmicolly mysterious image.

Radiant is statianedin the abservatary. Asatellite dish maun

ted on 0 tripad points upwards, set tareceive; 0 monitor ploeed in

the heart olthe dish picks up incomingsignaIs

ond immediolelybeoms them out. At-

mospher ic undulating images

appear, seeminglyIramvery

lor away, revealing only

frogments of slowly

moving ligures in0

misly, unlamiliar

landscape (they

cauld be maon

walkers), most

Iike towers...

Snatchesoltext

shool post: swasthe

Firstleller telegrophed...

Wards beginning with on S

jump in and aul olyaur memory.

Despite the textthere is na coherent

norrative structure. Thesignols thol Radiant

receives ond tronsmitsore apporently nol decaded according to the

given rules. You have to seorch deep into your memory, linish the

words yoursell; sign, source, sorus, soot, soul, show, s.o.s...

Morconi. Morconi tronsmitted the lirst telegroph signol, from

the tip olCope Cod (Mossochusetts, USA) to Cornwall (Englond). He

spanned the Atlanlic Ocean wilh the letter s, topped out inmorse

code os three dots.; Radiant is 0 super-sensitive receiver wilh the

capability olsuspending time, olreceiving sound frequencies ond

signals of post events ond of whot is to come, of peering into

prehistory ond olproeticing scienee liction. Imoges olMorconi's

transmission masts, remainsof which still stondon what is now

called Morcani·8each on Cape Cod. Images of peaple (who are

they?) by 0 sleaming oeean, os ilallthe messages Marconi ever

telegrophed beeome voporized. And sometimesthe imoge ol

Radiant looms up. You eould weil imogine thot Radiant is0 sotellite

toa, that con observe itsell f10ating serenelyamong the heavenly

badies.

Memories often seem elusive ond jumbled - just bevond

reoeh - untilsome sort of externol stimulussuddenly jogsthe mind

ond gives them lorm and meoning. They have their own dosed

domain, and grant access only throughspecial codes, thai you con

never reallylearn properly. They populate the memoryin large

numbers, but the majority wil l never reveal

themselves to you openly. The broin

communicates withitsell through

the memory, 10 slop it from

lalling aport in the

choos. On onother

level,space itsell is

teeming with

inlangibleand

invisible roys

ond signolson

vorious

frequencies, some

olwhichcon be

omplilied and decoded

withspeciolised reeeiving

equipment. The radiation olthe

sun, the stars and the plonets is

received on eorth ond hos been used since living

memory to determine time and direction, ond we con reod mueh

Irom their position in the cosmos. Acertain amount ol011 these rays

ond signals ore deliberately transmitted and received in the lield of

'sporecommunication', but - believe itor not - 0 still greater

amount simply soil impereeptibly throughout the Universe: the

Ilotsnm ond jetsom ol0 supersanic mega-brain, in which time plays

no port ond technology never enters the stage.

Radiant is 0 highly personal transmitter/receiver that con

spork olf aeonneetion between 0 subeonseious memory ond on

impereeptible signo!. The resultingimages may not be logicol but

they certainly are illuminating. (JS)





SILUER
SHEEP
SUMMER
SAD
STROt"1G
SHELL
SILEHCE
SEA
SOUHD
SEUEt·1
STARS
SIGHAL
SATELLITE
SOLSTICE
STRESS
SOHY
SEQUEHCE
SECRET
SEDIMEHT

SOUL
STUPID
STRIPE
STIPENDIUM
SYSTEM
SCIENCE
SCHOOL
SICKt1ESS
SORROlJ
SAIL
SILK
SPEED
STRATEGY
SAUAGE
SHOE
SOUP
SEAL
SUGAR
STOHE





NO L D E K O N I TG

TH E D E5 E R T IO N OF A H EL M 5M A N

palinuro

(MN)contemplote our owkword situotion and make a choice.

photogroph of thesec on the wall facing the monitors.This

lighthouse light is the main Iheme of the installation, throwing as it

were light not only upon the destinotionolthe odyssey, but olso

upon Polinurus' leurlul lorebodings, uponthe somniotristio, the

sad, omineus dreams, reminiscencesand obsessionol thoughts

spinningaround in hls mind, the videoimages afwhichare

interwoven with the lighthouse theme invariaus rhythms.

The instollotion neverpresentsPolinurus himsell, only hls

desperote imoginotive universe is mode visible. In order not to

reduce the representation of this imaginative universe 10 on illustra

tive sequence of imoges, Nolde Koning did not use the story ilself

os hls moin guideline, but insteod opplied the lorm principles olthe

Aeneid. Dneol thelormprinciples whichmost oppeoled tohim is

the elemenlory onimotianof the wark in its entirely. Everything

becomes 0 loken of the soul. Everylhinghoppeningaround and

inside the thorettersinnersell conbederived symba

lically !rom heovenond eorth, senond wind,

lightning and volcanos. The entire Aeneid is

permeated with Ihepassionale farcesof

nalure (Peesch ll. It is therefore no sur

prise thatthe choice of Polinurus' dream

imoges is determined by (symboliclimoges

oltheelemento ryfo rcesolnoture. These

passionatelorcesal nature hove olwoys played

on importont rele in Nol de Koning 'swork, for ex-

omple in the seriesof obstroct pointings for his video instal

lotion Bulicome {l986l, bosed on his pictoriol perception olthe

seventh circleol Donte's Inferno. However, he hosnever odmilted

anyligurative elemenlsla his pointing (tonks to represent violence)

onddespitethe loet thol he is focedwith the norrow boundoriesof

outonomous pointing he hos remoined loithlul to itsprinciples.

There is onother medium, however, whichenobles him 10 visuolise

hls themes, sometimes Iiterolly, sometimes ollegoricolly: video. The

reason why, for him, videoisthe belter medium todo so, remoins

strictlypersenel.The structuring principlesol painting ond videoort

ure thesome, but video ollows himtoelabarateonhls themes, such

os thot inthe Palinurusstory, in a more ligurative manner.

Aeneas' helmsman deserted. Now itis we, the viewers, who

toke his ploce on the ofterdeck ond hove tokeepwatchin the

dorkened roomolthe videoinstollotion. Nowitis our turn to

Lel far oul alseaIhal cruel slranger/ see Ihe flames tise afIhis

fire/in loken ofhisown fulure land!, these ure the ominous lost

wordsolDido, loundress and queen olCorthoge. Despite the idyll ic

time spent ot Dido 's court and her pleos thot he should remoin

faithlultoher, Aeneos puts tosenin secret, his hearl baund la Ihe

pursuiloffale andIhe will of Ihe Gods. Indeed, he hos 0 divine tosk

tofu llil: the lounding ofIhe RomonEmpire. After Aeneos' belroyol,

Dido tommils suicide. From lor oul ot sen Ihe Ilomes con be seen ol

the lunerol pyre thol she hos ordered to be lil.

Ableak foreboding comes over theTrojan crew. Especiolly

withPolinurus, Aeneos' male and the protagonist afthe video

instollotion Palinuro, doubt is beginning tocreep into his mind.

Whol price willthey hove10 poylor the loundingolon empire thol

will rule the world? Howbinding is one'sduty to the Gods ond one's

mathercountry? Towhatexlent does one have to be resignedto the

opporently inevitoble fote of the world? Perhops this

kind olquestion is running through Polinu rus'

mind whenhe keeps wotchon the ofterdeck

ol night, with the seodeceptivelycalm. AI

this very moment, withthe finol desti

nation al the journey already in sight,

sleepovercomeshim, ond withport ol the

ofte rdeckond the completehelmhe is

throwninta the sen. Afte r three starm-swept

doys he renthes theshare, where the local inhabi-

tants murder him, hoping for 0 hondsome booty. The ploce

where his body wos left unburied wos loter nomed ofter him: Cope

Palinuro.

When Virgil describes the faleol Palinurus inAeneid, hls

follingoverboordseems nothingmore thon0 simple occident.

However, lollowing the English outhor Cyril Connolly, the video

installotion Palinuro presents Polinurus' foll ing into the sen os 0

deliberote disoppeoronce, 0 silent protest ogoinst the doomed divine

tosk ond Aeneos' senseof duty (some outhors even regord Virgil 's

Aeneidos 0 covert occusotion ogoinst Rome and Augustus, ond not

primorily asa potrioticode to the Romon Empire).

In Palinuro, everythingrevolves uround the nocturnol hour of

fale beforethe ombiguous foll intothe sen, when Polinurus is

keeping wotch, contemploting his situotion. 8elorehim lie the shore

ond the lighthouse, whosebeom ollight sweeping oround we see on

the middlemost of the three monitors, lighting in its motion 0

5°









RENÉ REITZEMA

DIGITAL lcONS OF B AMB O O STICKS AND FIRE

the
vehemence olthe

stickblows - itleels os il

you have been hit in the

face - and the rolling ring

ollire eventuolly lead, by way

olthe man and the woman, the

flowers, to the calm water. But when

it's finished, it begins 011 over agoin.

The Fire is not 0 romantic picture story olIhe teor-jer

king variety. It eschews stork imagery in every context; there is na

mise-en-scène, na acling lakes ploce. Structure and meaning are

primorily determined by the canseculive, repetitious ond mutuol

allinily of the images on the th ree monitors. Thot is why the farm

olthe installotion is also so essential, in which you con see the ima

ges simultaneously nexlta eorh other, instead olalter one onother.

Similarly, the sound, the rhythm is equally necessory os 0 link be

tween the monitors. So, toa, are the spoces -Ihe inlervols 

between them, which intensily the musical and poetic eloquence of

The Fire. Wh ot you ultimately see is the ritualthat seems to lie

seduded in every inlatuation or true love ond !rom which itis

dillicult to escape. (JS)

The path oltrue love seldom runs smooth when you lirst step onlo

it. All 100 often ithos tobe lought lor or won. Much stress ond

stroin; attroction ond rejection; yes end no. Ardent possions

inflomed by cantrodictions that are linally resolved (jlall goes

according 10 rule) in the apatheasis: And fhey lived happily ever

offer. That then is the end olthe story, lor there is not 0 lot 10 teil

about hoppiness. The loregoing phcse is much more exciling. And to

evoke the relevant emotians there is a whole orsenol olsymbols,

emblems, icons end metaphors thathave been corelully constructed

throughout time. You con point them, sing them, wrile, rhyme and

film them, ond you con olso express them through sfafe-of-fhe arf·

technology. Digitalloles.

Horizontol ond veniml, positive ond negotive, man

ond wamon, lire ond water, 'ones' (the

stick) ond 'zeroes' (the ring of lire),

bits and biles: universol

opposites in binory computer

longuage. Aprimal story

told in digital kons of

bomboo and lire. Thef ir e
clso a piece olmusic

specially camposed lor

the installation. Given its

instullotion-ferm the

measure olabstraction end

slylization olthe images, ond

because image end sound are not used

solely lor illustrative purposes, The Fire is nol

ovideo dip - although the speed is sometimes Ihere -

but 0 rhythmic end visual poem. Avisual musical score. About

what?

About fire. Fire? Fire, thot incandescent emission from

something thot bums. To ploy with fire . The socred fire. Set the

worM on fire. The etemol fire. His love wos on ol/·ronsuming lite.

Fire-worshipper, fire donce, deoth by fire, fire-eater. Fire-water,

ring afiite. The spark oflove shone in his eyes. Romeo and Juliet:

Fire! Asong of love ond death. The f/ower of love. Buming desire,

heorts af/ome, abumt out case.

Aboutlove: 0 tole th ol hos 10 be told time ond ogoin. As sure

os you ore bom end die so, in the interim, are you supposed to love

end be loved. Anolural loct that therelore remeins lull olmystery.

The Fire. Three monitors ploced nextto eoch other ot the same

height, embedded in 0 black wall, show images that sometimes

seem to spring !rom one screen to another; os il you were reading 0

bor olmusic, with the spoces between the screens acting os

intervals. The monitor os rhylhmk-fimer; the installotion os notation

stalI. Justlike 0 recurring theme in music, these same images

return again and again on 0 varying time ste le,

Animated bamboo sticks move up on down, with 0 horsh,

almosl aggressive sound, 0 ring ollire (0 whirling, burning torch)

sheets Irom 0 verticol to 0 horizontol position, flowers, 0 man, 0

woman, water...You con read the images lineally (ilyou'revery

qukkl Irom monitor to monitor, but sometimes they appeor to lorm

on entity or, conversely, 10 be completely

autonamous.

Image and sound are inextri·

cably inlerwoven, and together

they set the rhythm os the

binding end driving lorce.

In addition to the image

related sounds, there is

54









LYDIA S C H OUTEN

OF L O N E LI NE SS

THE VIR U LE N CE

a VIrUS

of sadness

(MN)

oltheindividual that cannot copewiththe influencing lorcesolthe

media. Ithos nothing to do withthe romantic leeling ol

abandonmenl and olleeling lastin a world thaI hos become

indifferent (alone-in-the-world). It is that radical and modern

loneliness created by too much conlact, by on overdose olchannels

and conneclions. The paradoxthat weare laced wilh lstb is: the

urge to communicate producesloneliness.

This absurdkindolloneliness is not onlyrevealed bythe

portraits. It reoccurs inall elements ol the artist's installotionA

Virus ofSodness: in the video-personal-ads to be lound on the light

green, transparent armchairs, inthe tentragi-comicdowns' heads,

inthe small roundscreenprinls ol avertedheads andeyes, in the

ventriloquist's doll that opens its jacket every two minutes and ca lis

oul Please louch, and olcourse in the room itsell, that oppressive,

turquoise room. Itwould seemto resem bie one olthe rooms !rom

Fritz lang 's lilm Secrel Beyond Ihe Door, oneolthose

seven mysterious rooms that eventuallylurn out to

be reconstructions olrooms in which a crime

was once committed.

loneliness cameswitha sense ol

emptiness, and emptiness is the breeding

ground ol violence. Senseless, reaclive

violence. Rape, sex murders, massacres,

maniacal suicides, masochistic cruelty, perverse

ritual killings - this is the kind olviolente thaI is

emerging everywhere. And il itdoes not emerge, itis

smoldering, patient and alert, ready teexplade at the merest

insinuation, the slightest act ol aggression. OnceShehadmade me

louch her Knee. ASlrange Feeling. 1had said10 Her: 'l omnol Ihe

Kind ofMan who is Salisfied wilh aKnee.t Her Answer: 'ThaIwould

he Oisgusfing!'This text is printed inlarge letters on one olher

portroits. It does not take much imaginatian toknow howthis

situation will end.

In contrast withher earlier inslallalions, in which the objects

and props more or less originaled !rom the video tapes, the video

images projected on the floor inAVirus ofSadnessare only oneol

the manyelements thatgive shape 10 the installotion. Eachelement

conbe judgedon its ownmerils, aseacholIhemcarries the virusol

loneliness. And at the same time each element showsthe symptoms

olbrute violence that can break loose alany moment in lyd ia

Schouten's turquoise murder room.

Early in 1989 she lelt lor New Vork. She would have asludio ather

disposal lor oneyear, so she wouldbe able tospend thaI year in a

citythatis bothheaven and heli atthe same time. It happened at

justthe right moment. She was led up with mediocrity. She was sick

and tired olthe entire suffocating video business. She had better

put on end tait. No more video.

Her llight over the ocean marked the beginning olliberation.

Faraway!rom The Netherlands and Eu rape, she could devote

herselI to totally different work. However, a book that described

NewVork as the metropoliswhere prostitution is omnipresent,

violence contagious and loneliness radical, queered the pitch lor

her. It gave herideas lora videoscript.

(om pare ittoa huge tankertrying tachange itscourse, but

carrying on inthe same direction due to itsweight. Vau cannot stap

the mechanism olni ne years olmaking video art !rom one moment

to the other. Nor the urge to teIlstories, lor that matter.

Anyhow, alter three monthsshe had practically

linished the script.She hid itin adrawer:this

was not why she had crossed the ocean.

She bought a tv set.As olten as she

could, she watched and photographed the

fla shes on thesix c'dotk news. These

broodcasts reportedon the murders olthe

dav, and showed the lorcible arrests and

interviews withthe murderers' lamilies. Six photos

were the result olthis, six portroits olmurderers, now

decorating the walls olthe installotion room. Or are they portroits

olthevictims? Their laces betray nothing. They wi ll never conless.

On the right-handside olone olher photosa boy is pictured,

whose lace isso terribly undistinguished tha t there hos to be

something wrong withit. It must be hiding something. However, the

blue olthe background does not reveal anything, itjust accentuates

the chilly indeliniteness olhis appearance. The building onthe lelt

inthe ph010, quivering awayintothe night, also remainssilent. Did

he live there? Orworkthere? Iculd this be the scene olthe crime?

That might be deduced !rom the sadistic caption: 1Pul my Arms

around Her ond pinned Her 10 Ihe Building... So apparently there is

a 'her'. Is ita matter ollove?

1I the individual items on the photo hardly ma ke us anythe

wiser, the totality reveals a certain loneliness. Theloneliness olthe

murderer. That olthe victim. The loneliness olthe maker and that
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BER T SCH U TTER

T HE P OW E R OF TAUTO LOGY

mil 1
62

Mill x Molen: Twelve lorge monitors are maunted in the lorm olthe

lour sails alawindmil lat rest (three monitors per suil) - statie. The

images on 011 twelve monitors ore olwindmill snils constantly

turning round and round - dynamie. Every screen shows a one-third

serfionola wi ndmill sail so that each row dephts a complete sail.

The accompanying saundis the lorceiui, air-slicing rhythmic swoosh

olthe rotating sails.

At a single glance you see bath stillness end movement,

encased in the monumental lorm olthe mill. The monitors serve as

image-bearers and as three-dimensional objects that are consciausly

structuredso as 10 lorma stulpture. The qualities olthe hardware

(tangible matter, ferm) plueed indistinct contrast

to those olthe software(imaginative,

ethereal, mobile). Yet the main

emphasis lies inthe move-

ment that 'breaks out'

as it were from the

monitors and is

accentuated bythe

swooshing sound

olthe sails. The

'time' element

used to chip away

atthe inertia oltra-

ditional sculptural art.

The windmill is not

chosen becauseolits

'typically Dutch' connotations

- no metaphor lor The Netherlands -

bul lor veryprecise considerations, lor itsspecilic

characleristics olstillness end movement, and becouse olits lorm

that relates sographically to concrete real ity. The lorm as grounds

lor the concept. The power oltautology.

An investigation into stillness and movement, how you con

perceive things, howthey relate mutually and with reality. An

inquiryinto the incorporationolmeaning and the buslesolthe

video medium - the distancing from reality - with relerences to

tra ditional disciplines olart. Movement (time), the screen as image

bearer end the monitor, not as 'TV' but as object.

Mill x Malen speaks lor itsell, but the story heromes even

more articulate whenyou call to mind two eerlier installotions: Still

x

Life/Still Alive and WoodswIpture. In Still Life/ Still Alive the

concept ol 'movement' isapproached very differently Irom Mill x

Molen:Three monitors placed next to eurh other enrh showon

imogeolthe some bunch oltulips- ogoin no metophor lor The

Netherlonds. Ihe tulipswere recorded witha videocamera lor 75

minutes. Eoch monitor shows 0 25-minute sequence in chranalogical

order. And eoch sequence olthe reco rding isdifferent becouse

during the film ing the tulips open theirpetols. Inloct you octuolly

see themlode and wiltwithinthe spareol75 minutes. Rather

quickly? Indeed, but the process wosocceleroted by the heot

emitting from the videorecording equipment. Ploced lor 0 while

under the scrutiny olthe lens, the stililile

appeared to be still verymuch olive. In

whatmeasureis reality

inlluencedby the equipment

thot records it, by the

eye thot regards it?

What does still life

meon in the

troditionol art ol

pointing? The

immobility 010

stilllile olIlowers

'frozenin time' on a

convos is, il nothing

else, pointed 'ill usion'.

WoodswIpture consists of

live monitors instolled in walnut

coses, ploced squarely one on top olthe

other, eoch showing the some static imoge: 0

sectianolthe trunk ola wol nut tree. Itappears just as il the

monitors spon 0 continuous trunk ond theircoses lormyet onother,

separote stulpture. The outonomy olthe monitor is deorly signolled

by the emphotic obsence olany moving imoge. Unmoving or the

obsence olmovement? Precisely becouseolthemonitors ond their

sereens. that is the lirst thought that strikesyou... [the absence of)

movement.

Mill x Molen seems 10 be 0 sequel to WoodswIpture, on

attempt to distonce movement fram stilI ness, as 0 sart olliterol ond

ligurotive reminderal the loct thot the two concepts connot either

be seen arexperienced seporotely !rom eoch other. (JS)
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SERVAAS

THE TENA CIO U S IMMORTALITY O F VI N C E N T

between ort, using them os

stakes in the game

olsupply and

demand, and os

hot item in 0 news

column: The highest

price lor the oldest, the

newest, the loveliesl, the

ugliest; the keenest attention

tatragedy (justdeed, nearly dead,

long dead, not vet deed), Treacherous

valuatians.

Servoas hos 0 large number olCrimes on his conscienee: He will,

withequal ease, swoop down on 0 Rembrandt oson 0 Mondrioon, 0

Jeff Koans, or 0 Guillaume Bijl. With 0 swift gesture he translarms

hyper-tapical works olart 10 old masters, and heshows the

vandalisationol011 hls victims os 'concrelesign'.

Servoas does not wantto destray ort - he chaoses the

subjectsolhis Crimes with laving care - but he does want to

iIIustrate the reality olits vulnerability. IAm Stuck Between the

Millstones is also on ode to Vincent. Servoas stands up lor his

colleague through allthe bullyhen and agitation to show just what

he hos landed in. Do leave the man alone! (jS)

sunflawer, which is on sale everywhere os commercial advert ising

moterial in his honour. It is ludicrous, even laughable, but could

anything be more poignant? Behind the flower, that stands on 0

console covered with 0 musty c1oth, hang th ree 'damagedold

masters' (Crimes) like the writing on the wall. The Sunflowers are

there toa, vandalised os ilby omanlor, by Servoas.

Damaged paintings con enjoy the prospect olgreal popular

appeal. Alew decisive slashes with 0 knile, and lorgotten master

pieees again become the subject olanimated discussion. 'Torn to

shreds and shottered' eppeels to the imagination, giving 0 sort ol

added value, os ilanly when somethlnq isbroken does it reveal

itsell inits true essence. Damage is coused by the

ravagesoltime, or con be deliberately

applied by 0 crafty hond. On an

other, more insidiaus level,

the morket and medio

have theirown adverse

effect onwarks ol

stuck
millstones

am

th e

1

happy. And why should

he be? He hos been

declared insane and plo eed

under supervision; his vaice hos

been silenced lor so long. let us hope that

he may linally share inthe profits olthis year- his

Year, so that he consettle his sooring debts belore dying. It is, in

any event, inevitable thct he shall soon (in some mysterious

manner?) give up the ghost, sathat1990 wi ll os vet became

the year olhis death (we must remainpractical). The wheels have

been switched to accelerated motion, to grind whot is left olhim to

dust.

It is thisVincent, tortured by lile,mangled by time and

exploited by unscrupulaus investors, that Servoas reveals: Vincenl

vandalised. In on installation Irom 1987 The Personality Cult (1) he

was symbolically nailed to the cross, and now in IAm Stuck

Between The Millstones he speaks Irom 0 tacky little plastic

1990 Van Gagh Year. Acammemarative spectacle on 0 grond scale,

os ilwe 011 needed reminding abaut Vincent, his lile and hisWork.

The joke is: he'sstill alive. Haw distressing it is thalthe argonisers

have lorgatten the celebrated guest-ol-honour - albeit improbably

aid and wrinkled. Or is itnot perhops Vincent who, Iram his beloved

Arles, wriles tahis brolher Theo (oh yes, he stililives 100,

somewhere in Poris): My Dear Thea, haw strange iïis ta find myself

popular now and to be oble to write to you by means of on audio

tape. My sunflowers are selling really weil and Isholl be able to

pay you bock shortly... Meanwhile Isit here inside my own skin

and my skin is stuck between the wheels ofthe fine arts. Uke grain

between millstanes.

'Heisstuck between the millstones.'

In 1888 he alreadyexpressed that

leeling in one olhis letters

and now, more than 100

years loter, it over-

cames him again.

Despite the lact

that he stands ot

number one (with

obullet) in the 011

time hit parade,

Vincent is still nol
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J EFFREY S H A W

A M O K UM E N T FO R

T H E T EL E VI S IO N R E V O L U T IO N

revolution
70

One moment oldespoir prooved to be enough to turn the bulwork

olpower into 0 house olcords ond to bring itdown. Television poin

lully reveoled the conlusion olEleno ond Nicoloe Ienusestu os they

had to stand by ond wotch Irom the bolcony how the stoged porty

demonstration suddenly turned ogoinstthem. The spork cought on

- with the help oltelevision - ond on Thursday afternoon, 21

December 1989, Romonio was overwhelmed by revolution.

From one doy to onother, Romanion television underwent 0

totol chonge: Irom 0 dictotoriol ond repressive medium into 0 reolly

democratie ond revolutionary one. At lost its true power could stort

to Ilourish, ot lost iI could show, as an extensian ofthe ere, whot it

was copoble ol. While we were only allowed to receive their revolu

tion in doses, the Romanions could lollow itinreol time ond unedi

ted. This time it was not the television exploiting the events os sen

sotionol subject maller (os isusuolly the cose, lor exomple on (NN),

this time the events exploifed television as asensational

medium.

In memory olthe Romanion television

revolution and inhonour olthe modern

trinity olFood, Television and Revolution,

Jeffrey Show hos mode 0 monument

ollowing the viewer physicolly to lounch

three hundred yeorsolrevolution. Revo

lution consists ol0 mon-sized column with a

monitor ploced on top olit. The column is lilled

with 0 hondie. By pushing this handle, you con make the

column turn. When yau push itc1ockwise, the monitor screen will

show on image olmillstanes grinding corn inta f1our. When you

push if onti-dockwise, 180 'revalutianimages' will oppeor, based on

iconagrophicmoteriollram the same period os the revalutionory

event (by means al collage, colauring, distartion and drawing, the

meoning al the ariginol visual moterial is enhanced and renewedl,

Therelare, the installotion is a kind al time machine which takes

yau bock in time Iram the Ramanion televisian revolution ond

allows yau to survey three hundred yeors olrevalutions.

Since 011 al the 1BO images are incl udedinane ratotian (sa

that each image is anly visible over twa degrees), yau will have ta

turn the column very slawly tasee the images ane by ane. Wh en

yau turn itlaster, yau will see nathing but 0 vogue ond blurred

mass olrebelliaus imoges. (ansequently, without the viewer/activist

nothing happens: na fleur is graund, na revalutian unchained. The

viewer is on essentiol port olthe instollotion. It ishis task tosetthe

images olthe revolution in motion. He hos to launch the revolution

himsell. Without him, the installation hos no meoning.

The basic ideo behind Revolution is thot the televis ion screen

corries the germs olthe revolution, ondthottheviewer's octionis

on oction towords the medium, thot is: towords the revolution. The

installationis 0 monument lor the present relotionbetween medio

ond revolution - even il the images reler to previous revolutions

ond even ilthe Ramanion revolution wos short-lived(as everybody

knows, olter the lorrnotion olthe Romanion Nationol Rescue Front,

television become os repressive 0 medium os belore). Revolution is

not only dedicoted toTelevision ond Revolution but olso to Food, the

corn turned into fleur by the millstones.Becousewe hod beller nat

believe thot the Romonions rebelled on purelyidealistic grounds:

there was on acute loodshortogeondthecold in the homes wos

unbeoroble. But they needed something to act osa

cotalyst and 0 rebel atthe same time. And thot

was television. IMN)

P.S. lt is nat the lirsttimethot

JeffreyShawhos cancernedhimsellwith

revolution. In 19BB, tagether with Tjebbe

vanTIjen, he setupthepro ject An

ImaginaryMuseum ofRevolutions. (the

180 images are port al this project). Alew

weeks alter writing this orticle, the outhor was

very deservedly conlronted by the revolution specialist

Tjebbe van Tijen with a number olprolound inaccuracies inthe tex!.

Mast al them ore concerned with the grassly averrated role al

televisian os 0 cotolyst in the revolutianory process. In Tjebbevan

Ilien'sapinion, televisian is instrumentol not cotolytic. Farexomple,

the canlrontotian in TImisaora had alreadytaken place belore Elena

and Nicolae Ienusescu'snatariaus balcany scene. Furthermore,

there are rumours land even evidencelthat the televisian

revolutian was na mare thon a larce. Ramonion televisiandoes not

appear tahave changed atall: os ever, it leedson blood, violence

and death. Sa the Ramaniontelevisian revalutian is nothingmore

thanon episode olthetelevisionserioI The Great Revolutions(we

could even seriouslycansider the question ol whether this television

revolution reolly happened ot all). All th is proves ance more how

dangerous itis to obandon yoursell toeuphorio. Fram nawon we

wililook attelevision with a cold piercing gaze, ance ogoin. (MN)





Television intru des on the Id-al-A dha, or Mu slim feast of sacrihce. in the apartment of a Tunisian family

in Marseille. As the electronic images hold the altention of Farrd G anzonai and lus sister Anissa, a sheep

. killed in the kitchen that morn ing in customary fashion . waits to be cooked and eaten. This major

festi val marks the end of the annual pilgrimage to Mecca.

(from: National GeograpHic MagazilieJul y 1989. pp 126 / 127)
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BILL S P INHOVEN

A CLANCE I N T O

T HE F O UR TH D IM E N SIO N

albert 's ark

However, there are two disturbing 'inessentials' which emerge

whenthe viewerletshimselfbe corriedawoyby this 'time

machine'. The first is thot Albert's Ark completelyunsenles the

causalityof things. When you droponobject, itoppeors

to rise uponthe monitor. This implies thal lhe

speed of theobject isgreoler thon the

speedof light, fo r only thenconit

move in the opposite direction and

Iravel tothe past. Of course this

does not tally atall withphysicol

realily. Not without rensen, the

proposition still holds thotthe speed

of light is obsolule and that nothing con

go faster. But then, whot demonic mochine

is this thot speeds us up insuch0woy that we

con escape the cbsolute of absolutes?

The second 'inessential' is equolly staggering. We have olwoys

relied on 0mirror (or 0photo or televisionimoge)10 give us 0

representotive ond true-to-life image of ourselves. The distorting

mirror is in foct 0coutious, lowtech undermining of this imoge,

whereas Albert's Ark radicolly putson end tothis illusion. We will

have to recognise thot the stretched-out bodieson the monilor ore

our true selves. To grosp this appeorance initsentirely, we must

make use of whalrelotivistsrcll lhe worlrJ line, theorbitof 0body

through 0four-dimensionol universeofspoce and time. The Time

Stretcher con only moke a smoll port of this orbitvisible. Bul

imagine Ihe possibilily of wotching your world line, hom birth10

death, in 011 ils magisteriol, misshopen and impenetrable

configurotion, very slowly pass by on the screen. Thot would be the

obsolute spectade of time. (MN)

delector, separatingthe onimole fr om the inonimate,tbe alive from

the dead.

In order tomake Iheimpoct of time on spoce visible, Bill

Spinhovendeveloped the Time Stretcherin 19B8. The foctthol

nowhere in spare is time identicol- olthough thedifferencesore

onlyperceptible on 0cosmic scole- intrigued himsomuch thot he

workedout 0machine copoble ofenlorgingthese trifling

differences to 0humon scole. The Time Stretcher functions os 0

mognifying gloss, allowing us 0glance into the fourth dimension

(indeed, unother installotion in which Bill Spinhoven opplied hls

Time Stretcher is co lied Look Outlnto the Fourth Dimension) .

At last avehidehos been designed fa r the grealest invenlor of the

20th century:AlbertEinstein. While Gyro Gearloose hos alwoys

been oble 10 enjoy the luxury of0smoll f1ying soucer, with its

technicol gadgets perfectly geared to hls bizorre inventor's mind,

nobodyhos ever made avehide 10 motch Einstein 's genius. Just

recenlly, however, somebodyhos, ond Ihe prototype iscolled

Albert's Ark.

Albert 's Ark is0cross between 0lorge sundial mode of slone

ond on ultro-modern, opened-out 'videodoek', Becouse the colos

sus is opened-out and shows lts intricole inner mechonism, itevokes

the suggestion thot the pseudo old-fashioned sundiol is just os od

vonced inside as on otomic dock. The monilor of the 'videodoek',

however, does not show the time, butthe impact of time on spoce.

The viewerwalkingaround the installalion will, ot a certoin point,

see the distorted imogeof his body on the monitor. By

Irying oul voriousmovemenIs, he wili literollybe

oble to wriggle into the slrongest postures.

He con lurn his bodyintoaspirol, he con

strelchitout like0piece ofelostic.

Even the simplest movements hove

the effectthol lhe ideol, coherent

imogeof his body is disrupted.

Due 10 this, the instollotionhos

on ironicol undertone. Becouse, as Ihe

IiIle olreody indicotes, th is is not just ony

vehide, itison ark. But wos Nooh'sArk not built

to sove him with his family ond livesterk hom the Flood,

ond to leod Ihem 011 sofe ond sound info 0new God·fearing ero?

This ork, however, thot of Einstein, is oimed otthe reverse: not sofe

ond sound but deformed do the viewers endupon the godforsoken

screen, not pietybut bewilderment is the result of wolching Iheir

own bodies 'spreodout' inspoce.

Whereos Ihe f101screen normolly presenls us with Ihe

projection of 0Ihree-dimensionolbody, Albert's Ark shows us the

pro jection of 0bodywithfour dimensions. Due to th is, the body con

be observed atrJifferenttimes simultaneauslyond due to this itcon

spreadout in space inthis woy. The live-uspeet of the inslallotion is

not only important because movement and distortion are thus

related directly to each other, but olso because the passing of time

is only visible when there are 'signsof life', when 0viewer ventures

to come near thls machine. The installotion is a kind of vitality
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Fig. 1. Montage van de segmenten A·E (zie ook de figuren 1a en 2).
Na segment B tegen segment A te hebben geschoven , worden de M1O-bouten met ring in de volgorde
1 tl m 7 in de koperen bussen gedrukt. Let op: bus 1 in tegenovergestelde richting ! Pas nadat alle
bouten zijn geplaatst , mogen de moeren en ringen worden aangedraaid .
Hierna volgt segment C op dezelfde wijze , maar uiteraard dienen de bouten in spiegelbeeldige
volgorde te worden geplaatst.
Nadat de manchet D is geplaatst , wordt balk E voorz ichtig op ABC gelegd . De video-kabel gaat door
de stalen buis en opening J. Nu kan E in de stalen buis worden geschoven.

Fig. 1a. M10 bout.



Fig. 2. Overzicht van de gehele constructie.
Volgorde van montage volgens de letters A tlm I. Alvorens segment G aan te schu iven,
dienen eerst balk met camera E en de monitor H op kist F (in segment C) te worden aangesloten
(zie ook fig. 4).

/

RGB 112 V

video in
~

~ ga in

- 220 V

RGB

220 V

Fig. 3. Aansluitschema.
De beeldhelderhe id kan met behulp van de 'gain'-knop worden bijgeregeld (monitor in
neutrale stand).



R O O S T H E U WS

I LL UM I N A T I O N TH ROUGH T HE L I G H T

f 0 rm a V 1

light shines, soft and filtered, dusting Ihesurroundingorchitectu re

with0 fine powder, os itwere, ond thustronslormingthe ongular

solidity al row moteriol intoon orgonic entily. The windowencircled

by0 mura lolChrist:the light os his body. light os larm ond inits

meoning os identificotion ol0 figurative concept. The paintingnot

os represenlotion but os monilestotion olthe light ond the teleur

itsell, os the souree olthot whichsheds light.

Forma Lucis VI :An instollotion lor twomonitors, one smoll

ond one lorger, built into sculpturol lorms, honging ot eye-Ievel on

the woll in0 dorkened room. The monitors hove been orranged so

os to rellect into eorh ether, Pieces of gloss hove been lixed in Iront

al the monitors; on the plote in lront olthesmoll monitor there is 0

purple surloceareo. The topes, whichlost seven minutes, show

obstroct imoges olthe coloured, electronielight of thescreen itsell

(I Iry 10 letthe monitoritself constitute the meaning

ofthe work, sothat the viewerconrelate

directlytoit without reference ta

onotherwor/dj. Just os thegloss octs

osadiffuserol the light ond

disperses it, so the sculptu rol

elements roundthemonitorsare

there tadirect light and rolour, ta

project and ta relleet. Farma Lucis

VI uniaids itsell image larimoge and

the mutually rellecting monitors present

a canstantly changing play al light and colout

the aspect also being dependent on where yau stand.

The light as unveiler al lorm and the light as larm. light as mative

larthe wark and its souree. the warkitsell: nat the representation

but the presentation al light.

Forma Lucis is not on allempt tarevive amedieval religiaus

experience - as ilthaIwouldbe leasible inthe 20th century - but

it does seekthe essence ond the warking al art in art itsel!. The

conceptionalartina braad sense, as on activity and nat only os 0

product. The Forma Lucisworks are alsa a demonstration ala

stand-point, a frame almind in whichthewarksalart, as meaning

lulebierts. are the concrete and visible results al on all-embracing

spi ritual pracess: the exercise al thought, togetherwiththe tangi

bility al the warks, define the art. light canceived as equal tathe

highest spiritual warth, the wark on allempt taexpress that concept

in maller. Thus, anly in this sense con itbe called mystic. US)

1U CIS

The mind is alight, wisdam, knawledge, skiIJ, are nane ather than

light-farmedglaws, that i1fuminate the spirit with theirlucidity.

Dianysius the Carthusian

nat as representatian, imitatian ar

suggestion - samething thatpainting

con never tatally avoid - but on itspure

presentatian and on the philosnphicel and

aesthetic implications ittonteins in the context alart.

Theuws tries tastay as close as passible tathe (Iightlsaurce, which is

why she na langer points but warkswith video [the monitor being

thesourre althe light projection; prajected lightl. She alsa uses

materials surh as steel, glass, aluminium and zinc which, lar the

purpose olreflectedlight, hove been workedinvoryingdegrees.

Theuws hos the light lirmly in hond, ositwos eorlier guided by the

orchitecture olRoman and Gothic churthes, toemphosise the

spirituol loundotions olthe sporeand structure. The light wosnot

directed simply 10prevent people lalling over the altar, but as on

element ol0 religious, spirituol mystery.

Romon churches inSpo in: charming little rhurches, somelimes

in their original stote with outhenlic windows, not olgloss but ol

thinly graund alaboster dim, nat transporent but tronslucent. The

windows by the oltor, norrow slits through which the glaring Spanish

Daeslight give farmar islight itself farm?Th is is nat a natura I

science but a philasophicolquestion, originolly postulated by the

13th century, Itolionthealogion, Bonoventuro inhis writing Farma

Lucisand now, very consciausly, lormulated anew by Roos Theuws,

not only in this installotion but also in her other work: Farma Lucis

=The Form ollight.

'Ihe light' as a naturaIscienre, abstroct, religious ond mystic

concept hos long ployed 0 mojor role in Dutch pointing. The

variedcontents and pictarial matives that inspire artists ladevote

themselves tathe representatianallight, reveals a cantradistinctian

that isalsapresent inBonaventura 's questian: nat

maller alane, but the unianalmallerand

spiritual larm; the metaphysicalversus

the physical.

Farma Lucisis nat, therelare,

about light bulbs, but it does

concern itsell withthewarking

and the meaning al light. And th en









GI NY VOS

A Z EBR A BR E ATHI N G DO WN YOUR N EC K

nature

Whatalten makes art unbearable is the stuffy veil alsanctity that it

isshrauded in. We all knaw Ihem, thnse leaden altarpieces devated

teArt (by Kieler, Beuys, Cucchi, Kaunellisl, belare which ene must

kneel end murmursaltly: 'heil Iurope'. Acasuallaak atthem is

sacrilege. Fartunately, there will always be ertists who do nat give a

haat cbout this sncrnlatmasphere end determinedly deseerere Art

by means al irany.

II is precisely at this iranical 'art' al reduci ngsamething to

nathing by praising it totheskies that Giny Vos is particularly pro

licient. One of the works whichdearly demonstrates th is is her con

tribution to a travell ing exhibition opened in Berlin: three brightly

roloured circusdags, doing their'trick', like barn performers,

lorepaws up in the air. Iochdoghositsown colour (glaring green,

yellowend red), bul howeverdifferent these two-metre-high toy

animals may be, however subtie the differences [one

halds its tail thisway, another thotl, dance

theyshnlll Ihiscnnlne ode to artistry

could have na better name than: Eure

Gunst, Unser Streben. The Germans

were not too happy wilhit.

Or take, lor example, the 1985

project lor the threesky-scraping

office blorkson the Marconiplein in

Rotterdam - her goodbye present to

a city whereshe had Iived since her birth

end where thethree Europointtowers rep resenl

the summitolindustriousness. At night, !ram laraway,

you could read the words Work To Do writtenon the towers. The text

Iighting up rellectsend ridicules the zest lorworkolon entire city.

When Rotterdam lays downits head torest altera hard day'swark,

itsworkethics willstil l glaw in the dnrk lar a lang time, Iike on

immense neon sign.

Giny Vos' werk tnn never be regarded as Art, becauseit

simply does nat belong in the worldalthe haly conceplion. We

shouldrotherseeil ns the workolon inventor, os 0 collenion ol

inventions and finds that belang inthe worldolbrainwave and jest.

Itis the pure reflection alon idea, pure inthe sense that itis the

masl direct and effeclive elabaralion ala !ind, without a trace ol

pretension and vanity. ThaI iswhy you never get the impression

that she is painlully looking lor on idea, and that the materia lthen

'imposes' that ideaonher. It wouldrather seem as ilshe allows

herseli to be the plaything al her awn brainwaves, nnd as il the

material naturally camplies with these brainwa ves. Ol course, she

combines end arranges, end alcourseshe hns to make nderisien

on even the smallest detail, butsuch werk poles inta insignificance

when compcred to the 'werk' nnd the effect al the room itsell, ol

the existing situotion end the secret interactionbetween the ready

made abjectsthat give shape to theworks themselves.

The pramptnesswith which the idea seems to metenclise gives

her werk a deceptive transparency. Aworkthaton first sight is as

deer as glasswili lase its darity nnd abluscate nsseonasyau

became involved inthe iranical game alIhe variaus romponems.

The langer yau linger over it, the mare yau lcse lrack.

This is whathappenswith Nature Marte. In itsell, the siluationis

deer. There is a zoo cage in the room, end inthe coge th ere is 0

monitor showingthe flank 010 zebra in dose-up.

Whctyou heer is the heavy breothing olon

nnimul . Thestuffedheod 010 zebra is

honging outside the co ge. The lirst

thing you nolice is the ussoriotion

mor t e between the moving, almast

abstract zebra stripes on the

monitor, thevertical coge bars end

the stripes on the zebra 'shead. This

is dearlya game played between

'inside' end 'outslde'.But whot exactly is

the difference between what is outsideend what

is behind the bars? What is inside thecage is alive end

breathing, what is autside the cage isdeed end stuffed. Although,

whenyoulook atthe monitor image !rom the vantage point olthe

zebra 's heod you unmislakably leel it breathing downyour neck. So

is itstill alive? The heavy breathing belongs to the zebra outside the

cage, not the ane behind bars. And by the way, isthe animal on Ihe

screen really a zebra?Yau certainly never see all olit. It could in

lact be anything. And then, is itnot ridiculous to speek al on animal

in a ccqe, whenitis actually a monitor in a cage? 8ut what is the

senseolputting a monitor behind bars?

Nalhingabaut the inslallationcon really be trusled. Itmakes

you leellike aschoolteacher who knaws that as soan as he turns

his back on the dass, the whole caboodle will start looling around

silently. In this case, that zebra will play a dirty trickon you assoon

as you lookaway. (MN)





... to e ... co nd uc te ur . . . l aat . . . lIle .. . z et . . . Illij . . . n i e t . . . u i t . .

. . . /1 eeft . . . z 0 r geil . . . vee 1 . . . 1e e d . . . e n . . . pij n . . . . ik. . . tv 0 U • • • 11 0 g . .

. . . 1a at . . . lil e . . . v rij . . . 1k . . . tv i 1 . . . ha ar . . . /1 e lp e Il . . . /1 a ar . .



.d e z e . . . t r ein . . . d e . . . l i ef s t e . . . v a n . . . h eel . . . d e ze . . . we re l d . . .

. . z o . . . gr aag . . . e v e n . . . naa r . . . haar . . . t o e . . . d a ar o m . . . v r a a g . . . ik . . .

. e n igs te . . . zoo n . . . voo r da t . . . ze . . . v o o r . . . alti jd . . . ve r d w i j n t . . .



PETER ZEGVELD

THE P R EM A T U R E A N N UN C I ATIO N

praecox
venus n é e /

lension, increosingly so since it

actually sets the images in

motion, animating matter

into lile. Peter Zegveld is

not occasionally called a

'sound-sculptor' for not

hing. In another stort-

ling project Dynamica

Tumultus he incorporates

the Doppier effect (0 physical

phenamenon whereby on

appraaching tone changes its pitch

the very moment itpasses yeu), On a

closed-off stretch olmotorway a spectacular concert

was performed by on orchestra and tnrs ond motorbikes teoring

past, specially chosen for their varyingresonant qualities.

Venus Née/Praecox is a work inwhich - os inhis drawings

ond pointings - Zegveld 's immediate, physicol presence ploys no

role. The determining foctor in his performances is undoubtedly his

'creative presence', sensed by the manner inwhich he manipulates

sound and material and reveals an entire process. Whatcon you do

ilyou want to make 0 work Irom which, ctthe scme time, you wish

10 distance yoursell as medium, as energy-source, but nevertheless

present as a 'happening'? Exactly, you choose the medium that hos

plugs fo push into sockets. The giants of the 20th century sometimes

only need 10 press 0 button... (JS)

'emergence' brings an abrupt end to the excitement and is

therefore alwoys too soon.

Venus Née/Praecox is not only Ihe symbolic birth of Venus but

also a 'Venus-machine', a polorised love-machine in which feminine

and mosculine essences racet with one another Ithe ejoculation on

the screen speaks volumes). The entire installation eppeers to be

based on a series afcontradictions: the tangible presence of the

bucket alwater os opposed to the illusory image on the screen; the

silence versus Ihe din; a dessicel story presented in high tech

materiais; a conceptual lorm lor en emotional content. Apollo

bridles Dionysus. An ingenious system of duolities 10 cu rb the chaos

of the emotions.

The resonant sound-Irackin Venus Née/Praecox hos

opowerlully evocotive effecl ond lorgely

determines the level olvisual

shrill that itmuses the

water 10 become agita

ted, slart swirling

around and bubble over.

Then on the screen we

witness the inevitable erup-

tion, after which all betomes

calm again...Venus rises Iram the

waters.That's probably just aboutthe way

itwent, but whether she was a blonde or a brunette,

that happily remains her secret.

The fusing of !wa natural physical effects: the agitating effect

on water olescalating sound vibrations, and the effect inimage and

sound olan explasion ina liquid mess inslaw motion

became...Venus Née/Praecox.

But what is Ihis Premature? Was she bom too soon? Only in

the sense thatthe birth as moment suprême puts paid to the

'expecting'state lor ever. The pregnant time perceived as a creative

conditian in which the imaginatian is stimulated on alilrants. To be

expectont means the pleasure you con have anticipating the

'announcement', and alsa the 'illusions' you may cherish os to how

it will be Irom then on. In spite olher beouty, the climox olthe

Venus, Goddess ollove ond beouty, was bom aut olthe loam olthe

sea. She is clso knawn as Aphrodite (aphros: 'faam'-barn) and her

epithet is Urania, daughter of Uranus, the persanificatian afheaven

- the oldest Master afthe Universe. Urania sprang Irom the sea

loam into which the severed testicle olUranus had lallen. Fair

enough, but how are we supposed actually to imagine such a birth?

Did the lady come serenely drifting ashore on a big shell in all her

voluptuaus allure, ardid the heaving waves simply smack her dawn

on the beach? Was it a speetode or a non-event?

The contemporary 'Venus-machine' Venus Née/Praecox (Ihe

Birth afVenus/Prematurely) sets the scene that shrouds the mys

tery of her emergence and lifts a corner afthe veil. Abucket af

water lilled 10 the brim, plueed on a stand; behind,

on a plinth, a monitor with an image ol0

drum against a white backgraund.

The arrival afVenus Née is nn-

nounced by a continually

escalating resonance ol

sound, a vibration so
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g o Ricordo FÜGllSTAHlER

Pan ta Rhei 1988

2 monitors, 1 tape [60 '], lead -lined column, 90 x 31 x 40cm

Biogrophy 1960 bom in Hengelo 1979-85A KA DEMIE VOO R KUNST EN IND USTRIE Enschede. Works and ltves in Hengelo ~ Exhibilions

1989DE MOLEN, Hengelo / 'Noordkuns t' PRINS BERNH ARDH AL Zuid laren 1988'Tweespraak' PERISTIEL A msterdam / GA LERIE RENÉ

COELHO Amsterdam / HENGELOSE KU NSTZAAL Hengelo / ROTTER DAM SE KU NSTSTICHTI NG Rotterdam / 'Nederland 4' MUSEUM HET

PRINSENHOF Delft 1987DE AP PEL Amsterdam / TA RT FESTIVAL Enschede 1986TECHNISCH E UNI VERSITEIT T WENTE Enschede / TIME BASED

A RTS Amsterdam 1985 AORTA Amsterdam / GALLERY SKUC Ljubljana, Yugos lavia ~ Screenings 1988 ROSKILDE FESTIVAL O dense,

Denm ark / 'Recent Vid eo A rt from Th e N etherlands ' (on tour ) Houston USA 1987 IM AGE FOR UM FESTIVAL Tokyo ,Japan

1986TECHN ISCHE UNIV ERSITEIT TWENTE Enschede / KÖLNISCHER KUNSTVER EIN , C ologne FRG / KIJKH UIS Th e Hague / TI ME BASED ARTS

Amsterdam / AV É 86A rn hem / INFE RMENTAL 5 (on tour) Cologne FRG 1985 AORTA Amsterdam / WORLD WIDE VID EO FESTIVA L The

Hague / TECHNI SCHE U NIVERSITEIT T WEN TE Enschede / NED ERLAND S VID EOCIRCUIT (on tour) The N etherlands ~ Videogrophy (tapes and

installations ) 1988Panlil Rltei / Orbit / Requiem1987Ritual III[12 'l / ZonderTItel1985Mailing / Fislt / In itwtian/ Nig/.tsail [5 '] / Und

dieSeele erwerben imGeduld [8']1 985/84Loaps [i] , Bibliography 1988 Rob Perrée Inta VûJea Art Rotterdam/Amsterdam 1988, pp. 16,

49-50 / Peggie Breitbarth 'Füglistahlers Requiem: een memento mori' in : Dagblad 1i.bantw 2 juni, Hengelo 1988-87 Rob Perrée 'D e

and ere wereld van Füghstahler' in: Peristiel 1 A msterdam



ARTI STS ' DATA

B0 ris GERRETS

Pompeii 1989

2 monitors, 2 tapes [8'30"], 2 bronze masks, 25 x 20 x 15cm, Technical A dvice: René Coelho and Paul Klomp /

Sound:[osê-Luis Gr eco / Brass Masks: Ab Molder / Thanks to: Désirée Delauney

8iogrophy 1948 bom in Amsterdam 1971 -1 976KUNSTAKADEMIEDÜSSELDORF Düsse ldorf FRG 1979- active in theatre and dance as

directer, author and performer: co-founder of two dance groups : Bilski A lgemeenand Goud GUlmba. Works and Jives in Amsterdam

~ Exhibilions 1989 GALER IE REN~ CûELII0 Amsterdam 1985 'As far as Amsterdam goes...' STEDELlJKMUSEUMA msterdam 1979 GALERIE

VAN Haarlem 1978 GALER IE VAN Haarlem 1977 GALER IE 'T VENSTER Rotterdam 1976 STÄDTISCIIE SAMMLUNG Duisburg-Rheinhausen FRG

~ Performance/Dance 1990 lei, MaillletuHlt ou ]amais (with Désirée Delauney)SPRlNGDANCEFESTIVAL Utrecht / MAYFEST G lasgow,

Seotland / EURODANCE Mulhouse. France 1989TIu Twilight Gub (with G oud G ,amba)EURODANCE Mulhouse. France / ENCONTROS

ACARTE Lisbon. Portugal 198811", Twiligllt Gub (with Goud GUlmba) SPRlNGDANCEFESTIVAL Utrecht 1987 Pompcii OOCUMENTA 8 Kassel

FRG/ Lemkallest toujours hors clUlmp (with Goud Owmba)ZOMERFESTIJNA msterdam 1986 Circumstalltial Evidente (with GoudG Ulmber)

AORTA Amsterdam 1985Voyage ofa Thinkillg Body(with Désirée Delauney) lNSTITUT FRANÇAISCopenhagen, Denmark 1984 Les Piàes

UllivtrSelles (with Désirée Delauney) PERFORotterdam / SliP FESTIVAL Bracknell, G reat Britain 1983 LeGralld]ounUll PERFO Rotterdam /

SliPFESTIVALBracknell, G reat Britain 1979 Hdiogabalus AMERICAN CENTERParis, France ~ Selecled 8ibliography 1990 Bons Ge rrets 'De

clowns van God' in: Notes no.i . Amsterdam 1988 Marijn van der Jagt 'Drieluik van Clo ud C harnber' in: Nousno.i o , A msterdam /

Bons Gerrets 'O p de spits' in: Notes no.ö, Amsterdam / Eric de Ruijter 'Rock en Roll en Ritueel' AlligatorA pril / May 1987cat.

Documellw8 Kassel FRG, p.292 / Robert Steijn 'Hotel in de Hollandse Manege' in: Notes nO.7, Amsterdam 1986 Carollne W illems

'C loud Chamber: smeltkroes in microformaat' in: Muziek & DoIISno.ro , A msterdam 1985 AsfarasA msterdamgoes cat, STEDELIJK

MUSEUM A msterdam 1983G uy Brett 'The Live Weekend' in: Art MOlltltly London, G reat Britain



ARTISTS ' DATA

Mode ion HOOYKAA5/Elso STANSFIELD

9 2

Rad i ant, a Per 5 0 na lab 5 ervat 0 ry 1988/89

1 monitor, 1 tape [5'30"1, satellite dish on tripod, Ç)n oem, height 260em

Biogrophy MadeIon Hooykaas 1942 bom in Maartensdijk 1966 EALINGSCHOOLOf ART AND DESIGNLondon 1964-70 lived in Paris,

London, New York and Japan, working with photograph y and film 1975- collaboration with Eisa Stansfield. Lives and works in

Amsterdam ~ Biogrophy Eisa Stansfield 1945 bom in G lasgow,Scotland 1962-65 GLASGOW SCHOOLOf ART G lasgow 1965-67 EALLNG

SCHOOL OfART ANDDESIGNLondon 1967·69 SLADE SCHOOLOfART London 1975· collaboration with MadeIon Hooykaas 1980· Lives and

works in Amsterdam ~ Selecled Solo Exhibilions (from 1984) 1990 'Personal Observatory' HEADLANDSCENTER FORTHE ARTS Saus alito.

USA/ 'M useum of Memory vu' STÄDTISCHE GALERIElMLEN BACHHA US Munich, fRG/ 'Phosphor., [rom the Museum of Memory v'

DE SALONGron ingen 1989 'Museum of Memory vu' MUSEUM fOLKWANG Essen, FRG1988 'Muse um of Memory vu' GEMEENTEMUSEUM

A rnhem / 'Point in Time' RUINEDERKUNSTE Berlln, FRG/ 'Video View point' MUSEUMOF MODERNART New York, USA 1987

'Phosphor... from the Museum of Memory' FAKHU1SD'THEEBOOM Amsterdam 1986 'Point of Orientatlon ' STEDELIJKMUSEUM Amsterdam

/ 'Shadow Pictures... from the Museum of Memory 11' HET KIJKHUIS The Hague and TIMEBASED ARTS Amsterdam 1985 'Piece for Libra'

CLTYTHOUGHTS Amsterdam / 'From the Museum of Memory I' KÜNSTLERIlAUSSTtJTTGARTStuttgart, FRG/ 'Video Volente'

Rietveldkoepel DE AFPEL A msterdam / 'Stein und Wasser' GALERIEKATRIN RABUSBremen, fRG 1984 'Work in Progress' GALERIE

PALADIJNAmsterdam / The Force behlnd its Movement ' STICHTING FELlSON Velsen ~ Selected GroupExhibilions (from 1984) 1990

Time Space Light' ACADEMIEMINERVAGroningen 1989 'Holland at the Festival' CARLTONHILL Edinburgh and Inch Colm lsland,

Scotland 1988 ' ederland 4' MUSEUM HET PR LNSENHOf Delft / '50 und 50 und 50 ur' CRISTOFORI A msterdam 1987 'A rts for Televtsion'

STEDELIJK MUSEUMAmsterdam / 'Kunst over de Vl oer' ENTREFOTDOKAmsterdam / 'Contour' MUSEUM HET FRINSENHOF Delft 1986

'Install Video Slde' GALLERIAD'ARTE MODERNABologna, Italy 1985 'As far as Amsterdam goes..: STEDELIJKMUSEUM Amsterdam /

'6 Installations' HAAGSGEMEENTEMUSEUMThe Hague / 'Rljksaankopen '84 ' RIJKSDIENST BEELDENDEKUNST The Hague / 'In View of'

LONGBBACH MUSEUMOFART Long Beach, USA1984 'The Luminous Image' STEDELIJKMUSEUM Amsterdam ~ Selected Videogrophy

(installations) 1989 Persoual OJ,servatory 1198BFIom theMuseum of Memory V1I/ Radiant ,a Persoual OJ,servatory1987 Boat Pia e ..,FIom ti",

Museum of Memory VI / ...Flom ti",Museum of Memory V/ ..,Fmmthe Museum of Memory Irv 1986 Poillt of Oriel~atiou ...FmmtheMuseum

of Memory III / SJwdowpi!tu'es ...Flom!he Museumof Memory11 1985 ...Flom the Museum of Memory I 1984 Compass 1983 (for an overview

of their work ti1l1983, see: Hooykaas StalISf ield, AudioVtdeo IustallatiOlIS PROVINCLAALMUSEUM IlASSELT Belgium and HooYKAAS/

STANSFlELD Amsterdam, 1983) ~ Selected Bibliogrophy 1989 Hooykaas/ Stausfield, Persoual ObservatoryCONTEMFORARY ARTfOUNDATION

Amsterdam / Wulf Herzogenrath and Edith Decker (ed) VuIeo -SkulptuI, letlospektivwuiaktueU 1963-1989 DUMONT Cologne FRG,

pp14o-43 1988 StallSfield / Hoo)'kaas' MuseumofMemory reprint of: Gerard Lakke 'De Umbns Idearurn, Stansfield/ Hooykaas' M useum

of Memory' in: Mediamatit vol.z nO'3 A msterdam 1985 Madtlon Hooykaas/Bsa StalISfield, Prom the M'l5eUmof Memorycat KÜNSTLERHAUS

Stuttgart fRG1984 MadeIon Hooykaas/ Elsa Stansfield 'Co mpass 1984' in: cat. The Lumiuous ImageSTEDELIJK MUSEUMAmsterdam 1983

Madelou Hooykaas/ Esa Stausfield, Out of Reacll cat. DE VLEESHAL Middelburg / Hooykaas Stansf ield, AudioVuieo Installationsand

FROVLNCIAALMUSEUM HASSELT Belgrum and HooYKAAS/ STANSfIELD A msterdam



ARTISTS ' DA TA

Nol DE KONING

P a Ii n u r 0 Ig8g

3 monitors, 3 tapes lJ2 'j, I tape [60 'j, 4' x 156 x 48cm, photo panel, 120 x n oem, Based on the Aeneis, baak VB 40/41 by Vergil

and The Unquiet Grave by C yril Connoly / Camera: Louk Vreeswijk / Editing: Ivo van Stiphout and Nol de Koning /

Soun d: Rob G lotzbach / Postproduct ion: STICHTING MONTEVIDEO Amsterdam

Biogrophy 1944 bom in Amsterdam 1967-72 RIJKSAKADEMIE VANBEELDENDE KUNSTEN Amsterdam. 1973·BO Worked mainly as a print

maker. Works and lives in Amsterdam ~ Exhibitions 1989 GALERIE RENÉCOELHOAmsterdam 1988 GALER IE RENÉ COELHO A msterdam /

GALERIE ANNA PAULOWNAHUISSoestdijk 1985 KADIJK105 Amsterdam 1984 KADIJK 105 Amsterdam 1978 STEDELIJK MUSEUM

Amsterdam / STEDELIJK MUSEUM Schiedam 1974 STEDElIJKMUSEUM Amsterdam ~ Yideogrophy (installations) 1990 (in preparation)

Misetlo / Dis / Malebolge 1989 Palinuro 1987 Bulkame1985 Capricci 1984 Proefalant! ~ Bibliogrophy 1989 O le Bouman 'Nadenken op de

plecht' in: De Groene A msterda mmer vol.113, no.so Amsterdam, pp.20-21

Ren é REITZEMA 93

H et V u U r Ig88

3 monitors, 3 tapes [8' ],41 x 156 x 48cm

Biogrophy 1959 bom in Hoogezand -Sapperneer 1980-86 AKADEMIE VOOR KUNST EN INDUSTRIE, Enschede. 1984- SKET, tapes, film and TV

produ ctions in cooperation with Wim Liebrand and Rob D ïeleman 1987- STICHTING VOORLAND performances and theatre produ ctions

in cooperation with W im Liebrand. Lives in Utrecht and works in Amsterdam ~ Exhibilions 19B9 EKKO Utrecht / VIDEOPESTIVALDE

MEERVAARTAmsterdam / 10IÈME FESTIVAL INTERNATIONALD'ART VIDÉO Locarno, Sw itzerland 1988 GALERIE RENÉ COELHOAmsterdam /

LOFT wvc New York.USA 1987 STIPENDIA 85-86 A msterdam / RIJKSMUSEUM TWENTHE Enschede 1986 GALERIE CIRELLI Amsterdam ~

Screenings 1989 BERLINER FILMFESTSPIELE Berlin FRG / WORLD WIDEVIDEO FESTIVAL The Hague / JANVAN EYCK ACADEMIE Maastricht 1988

MAISON DE LA CULTUREET DE LA COMMUNICATION St. Etienne, France / MUSEUMFOooR Amsterdam / THE AMERICAN FILMLNSTITUTE Los

A ngeles USA / WEBSTER UNIVERSITY St. Louis USA / 'Nederland 4' MUSEUM HET PRINSENHOF Delft 1987 IMAGEFORUMFESTlVALTokyo,

Japan / 8IÈME FESTIVALINTERNATIONALD'ART VIDÉO Locarno, Swit zerland 1986 LNTERNATIONALPIL\{ AND VIDEO FESTIVAL A arbus.

Denmark / AVÉ FESTIVALA rnhem / I FESTIVAL NACIONAL VIDEO Madrid, Spain 1985 FOOLS FESTIVALCope nhagen, Denmark / ICA

GALLERYLond en. Great Britain 1984 KIJKHUISThe Hague / MONTEVIDEOAmsterdam / WORLD WIDEVIDEO FESTIVAL The Hague /

PALLING VIDEO FESTIVAL Od der, Denmark ~ Video Performonces 1987 TART FESTIVAL Enschede / KIJKHUIS The Hague1986 MONTEVIDEO

Amsterdam / PERVO 40 Rotterdam / STEDELIJK MUSEUM Amsterdam / AKI Enschede 1985 MONTEVIDEOAmsterdam / CONCORDIA

Enschede / KIJKHUIS The Hague ~ Videogrophy (tapes and installations) 1989 De Val [1O'20" j I988 Het Vuur 1987 De \.\leg [5'30"]

1985 Zee / Pandora [3'00"] ~ Bibliogrophy 1988 Jan Middendorp 'De Warme Beelden van René Reitzema' in: HaagsePost 20 februari

Amsterdam1987 A nnie Wright 'Things that go Bump into the Nig ht' in: Mediamatk vol.I nO.4 Amsterdam 1986Jan Middendorp

'Video met Gevoel voor Theater' in : de Volkskrant 27 februari, Amsterdam



ARTI 5T5 ' DATA

l vdi n SCHOUTEN

94

A V i ru s of 5adnes5 1990

2 easy-chairs with monitor, 5 tapes, 1 video projector, bed, silk-screen printed bed-spread, mechanicaI ventn loquists doll,

6 photographs, 60 x 100cm, 10 polyester clowns ' heads, 4 round silk screens, in a room 600 x 800 x 350cm, Thanks to:Jan de

Koning, Rein Sur ing, Mout van der Emden, Madeleine de Winter

8iogrophy 1948 born in Leiden 1967-71 DE VRIJE ACADEMIE The Hague 1971-76 ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN Rotterdam 1978-81

Performance artist. Lives and works in Rotterdam ~ Solo Exhibilions1990 GALERIE WANDA REIFF Maastricht 1989 P.S.l New York /

IVAN DOUGHERTY GA LLERYSydney, A ustralia / GALERIE JUNODLausanne, Sw itzerland 1988 GALERIE PERSPEKTIEP Rotterdam /

GEMEENTEMUSEUM Arnhem 1987 APPENDIX GALERIE Wu ppertal FRG/ STÄDTISCllES MUSEUMIN DER ALTENPOST Mülheim FRG1986 GALERIE

PHILOMENE MAGERSBonn FRG 1985 GALERIE TORCH Amsterdam / FOLKWANGMUSEUM Essen FRG / ACADEMIEVAN BOUWKUNST Rotterdam

1984 GALERIE IMAGES NOUVELLES Bordeaux, France / GALERIEPERSPEKTIEF Rotterdam / STEDELIJKMUSEUM Gouda 1983 PASSIOl'ATA IBK

Nijmegen / GALERIE PALADIJ NAmsterdam 1982 ''1' HOOGT Utrecht ~ Selected Group Exhibitions 1989 '25 [ah re Video-Skulptur'

KOl'GRESSHALLEBerlin FRG/ 'Vï deo-Skulptu r' KÖLl'ISCHER KUNSTVEREIN& DUMONT KUNSTHALLECo logne FRG / GALER IE KAESS WElSS

Stuttgart FRG1988 'Fotografia Buffa' CARLISLEMUSEUM Al'DARTGALLERYCa rllsle: COLLINS GALLERYG lasgow; STILLS GALLERY Edinburgh:

FOTOGALLERYCardiff G reat Britain / 'Comic Iconoclasrn'CIRCU LO DE BELLAS ARTES Madrid, Spain ; CORl' ERllOUSEGALLERYManchester,

C reat Britain / 'De Rotterdamse School?' ~IUSEUM BOH IANS VAl' BEUl'll'GEN Rotterdam / 'Das gläserne U-Boot' TABAKFABRIK Krems /

Stein, Austria / 'Over fotografie' VANREEKUMMUSEUM Apeldoorn 1987 'Rotterdamse kunst. 1945 tot heden' MUSEUM BOYMAI'SVAN

BEUNINGEN Rotterdam / 'Reflecties op de media' GALERIE PERSPEKTIEFRotterdam / 'Fotografia Buffa' KUNSTMUSEUM Erlangen FRG;

GEMEENTELIJKMUSEUM Helmond ; RllElNlSClIES LANDESMUSEUM Bonn, FRG / GALLERYTORClI Rotterdam / 'La Photographie Holland aise'

CAVES SAINTE-CROlX Metz, France / 'The Arts for Television / Revision ' STEDELIJK MUSEUM A msterdam (on tour) / 'Comic Iconoclasrn'

DOUGLAS HYDE GA LLERY Dub lin, Ireland: ICALondon, G reat Britain / GALERIE DE LEGE RUIMTE Brugge, Belgium / 'Innovation und

Tradition' CENTRAAL MUSEUM Utrecht / 'Reflections ' MUSEUM FODOR A msterdam / KUNSTRA UM WUPPERTAL W uppertal ERG ~

Videogrophy (tapes and installations) 1990 A Virus ofSt"ltItSS 1987 A Civi/izi/tiollwithOid Secras [15'J 1986 Echoesof Del/th /ForeverYoullg

[15'] 1985Bemdy Baomes the Bel/st [g'J 1984 Split 5ecolldsof Magllifiretlu [15'J 1983 Covered witlt Cold Sweat [8 'J 1982 Romeo is Bleedillg [u '] /

TIle Lon« RatlgerLost illUit fWlgleof Erotir Desire [18'J1981 All illUll Spau [Jo' J / I Feel Like Boi/ed Milk[15'] 1980 WllÎppillg Red - WlIippillg

Blue [2 tapes, 20 '] 1979 Smi/e [3 tapes, 15'J / 5exobjert b o' J 1978 Brel/killg TIl rougIt U,e Circ/e [15'J / Cage [15'J / Lo,'eis Every Girls Dream

[30'J ~ Selected 8ibliogrophy 1989 Lydia Schouten (ed) Lydül 5c1,01dett, Desire COl' RUMORE Rotterdam 1988 cat. Das Gläsenlt U-Boot xö

DOl'AUFESTlVAL GESELLSCHAFT V ïenna. Austria, pp .152-5 / Hripsimé Visser 'Rotterdamse School?' in: Perspektief Rotterdam, no. 33 /

[osep hine van Bennekom 'Reflections on Media' in: Perspektief Rotterdam, no. 31/ 32 / Rob Perrée bllo VideoArt Rotterdam,

Amsterdam / Paul Depondt 'Het onechte is echter dan het echte' in: de Volkskrallt , Amsterdam, IS januari 1987 Gerard Lakke 'Tussen

wens en werkelijkheid ' in: Bijmorl,ald, vol.i ç , nO.3, Leiden / Max Bruinsma 'O n Scrving Two Masters' in: lvledia,tuItie vol.z . nO.I ,

Amsterdam / Tineke Reijnders 'G leaming Reflections on Pseudo-Realit y' in: Otdr/, Art + Arc/literture TOIIaynO.21, Eindhove n / Rein

Wolfs 'Van Schouten tot Scholte' in: Beeld nO'4, Amsterdam / W illern Velthoven 'Forever Young/Echoes of Death' in: Media ,tuItie

vo l.r , no.a, Amsterdam 1986 Paul Steenhuis 'Fotografia Buffa' in: Vrij Nederla,td November, pp. 14-18 1985 Rommert Boonstr a

'Staged Photography' Otdrh Art + Arrltiterture Today nO.18, Eindhove n / Tineke Reïjnders 'Het v ideoleven van Lydia Scho uten ' in:

MetropoliSM nO.5, A msterdam / M enna Meyer 'Lydia Schouten. Ik leef in mijn eigen verhalen' Focus no,10, A msterdam 1984 Ernie

Tee 'De ready-made beelden van Lydia Schouten, Oprechte Ironie' SkrÎell no.137, A msterdam



ARTIST S' DATA

8ert SCHUTTER

M ill x Mol en 1982

12 mon itors , 3 tapes [60 '], metal frame, 440 x 440 x s oem

Biography 1945 hom in A ssen 1965·70 KONINKLIJKE ACADEM IEs HERTOGENBOSCll 's Hertogenbosch 1970-71 ATELIERS '63 Haarlem.

19B5·lecturer AV ACADEM IEMINERVAGroni ngen. Lives and work s in Lelystad ~ Exhibitions 19BB 'Werk proces ' FRANS HA LS MUSEUM

Haarlem / GA LERIERENÉ COELlIO Amsterd am 1987 KRABBEDANS Eind hoven 1986 'Studiu m Gene rale' RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

G roninge n / STEDELIJK MUSEUM SClllEDAMSc h iedam / MUSEUM liET KRUITllUIS 's Hert ogenbosch 1985 MUSEUM WATERLANDPur merend /

BIENNALENOORD' HOLLAND Bergen ! HAARLEM FESTIVALH aarlem ! MONTEVIDEOAmsterdam 1984 BEURSSCHOUWBURGBrussels, Belglum

/ DE GROEF Haarlem / MONTEVIDEOAmsterdam / FIRATOAmsterd am 1983 DE MORIAAN 's Hert ogenhosch / DE VLEESllAL Middelburg /

AIRGALLERYLond on , G reat Britain ! KULTUREEL SENTRUMTilburg 1982 KULTUREELSENTRUMTilburg ! WORLD WIDEVIDEO FESTIVAL Den

Haag / MUSEUMWATERLAND Purmerend / GALERIEsrAMPABasel, Sw itzerland / 'T lIOOGT U trecht 1981 MUSEUMBOYMANS VAN

BEUNINGEN Rott erdam / srÄDTlSCllEGALERIEIMLENBACHHAUS Munich FRG 1980 FUNDATIE KUNSTHUIS Amsterdam / DE GROEP Haarlem

1979 MONTEVIDEO Amsterdam 1978 SflCHT11<G FEUSON Velsen ! DE GROEP Haarlem ~ Screenings 1987 'Dutch Vi deo Art' TOKYO VIDEO

FESflVALTokyo, Japan 1984'N eige et glace ' A utran, France ! WORLD WIDEVIDEO FESflVAL TheHague ! TOKYO VIDEO FESfIVAL Tokyo,

Japan ~ Videogrophy (ins tallations and tape) 1988 Dogs BarkitJg at tJu M oetJ1985/84Strai/ of Gibralwr-Estredlo de Gibra//<Ir1984 Neige à

LoUVUiallUS [10'] 1983Est'IJtura 1982 Mill x Mola. 1981 WoodswlfXure / Still Life-Still A/ive 1980 RelatedFonns 1978 ProduCÎtJg U,ItS ~

Bibliogrophy 1986 Marie-A dèle Rajandream 'Bert Sch utte r, Six Works' in: Mediamatu vol.i no.i , Amsterdam

9 5
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ART ISTS ' DATA

SERVAAS

I am 5 tu ek bet wee n t heMiJlst 0 nes 1989

3 damaged old masters, 60 x 8oem, plastic mechanicaI sunllower, plinth, 120 x 35 x 35cm

Biogrophy 1950 born in Alkmaar 19BB- leclurer HOGESCHOOL VOOR OE KUNSTENARNHEM Arnhem. Lives and works in A msterdam ~

Selected Exhihitions 1990 FOLKWANGMUSEUM Essen FRG/ KUNSTVEREINKassel FRG / 8TH BIENNALEOFSYDNEY Sydney, Australia /

RHEINISCHES LAND ESMUSEUM Bonn FRG1989 KUNSTHAUSZÜRICHZürich, Switzerland / STÄDTISCHEGALER IE Saarbrücken FRG / FOLKWANG

MUSEUM Essen FGR / GALERIE TORCH·ONRUST Cologne FRG / GEMEENTEMUSEUMARNHEMArnhem / NEUERBERLINER KUNSTVEREINBerlin

FRG/ 'V ideo-Skul ptur' KÖLNISCHER KUNSTVEREIN Cologne FRG 1988 MUS~E DE L'ELYSEE Lausanne, Swit zerland / THE MUSEUM OF FINE

ARTS Houston USA / 'Vice-Versa' ELACLyon, France / 'The znd Fu kui International Video Biennale FINEARTS MUSEUM Fukui, Japan

1987 DEVLEESHAL Middelburg / PALAZZODEI DIAMANTI Ferrara, Italy / GALERIETORCHAmsterdam / 'In Spiral' SCAN GAUERYTokyo,

Japan / '750 Jahre Berltn' Berlin FRG / 'Rellections' MUSEUM FOooRA msterdam 1986 CONCERTGEBOUWAmsterdam / HALLWALL

GALLERYNew York USA1985 'As far as Amsterdam goes..,' STEDELIJKMUSEUM Amst erdam 1984 BEURSSCHOUWBURGBrussels, Belgium

1983 HOUANDFESTIVAL A msterdam / STEDELIJKMUSEUM A msterdam1982'A rt 13' GALERIE STAMPA Basel, Swit zerland 1980 STÄDTISCHE

GALERIElM LENBACHHAUSMunich FRG ~ Selected Videogrophy(tapes and installations) 1989 Da-Vinä 1988 Th Ginza / Dame, Mr.

Mondriaan 1987 ShaktHands 1986 Courtof Juslia / Apartheid is tilt DemI [6'10"1/ Vuleo Artists Makt us Drunk b'29"J 1985 Here is t1It

VoiLe of AllItrÎLa / Th Wrong Connation / Fish f rom Holland[i 50"J 1984 Th Fe/Jini Machine / Are you Afraidof Vuleo ?1983 Match

point [4'30"1Spring TIme A gain [4'30"] 1983/ 82 Pfft 1982 Vale of Tears [I '50"]/ Decisionl3'40"]/ Watercolors[17'30"1 1981 FourPoems

[3'30"] / News Resonana [3'] / BBC News [3'30"] ~ Selected Bibliogrophy 1990 A. Jourdan 'A re YDUafraid of Servaas' in: Art Presse

nO.I44 , Paris, France / Ren é Block (ed) Th Ready Made Boomerangcat. SYDNEYBIENNALESydn ey, Australia 1989 Catherine Houts 'In

een Museum word ik misselijk van de Stilte' in: Parool II november, Amst erdam / Servaas (ed) Servaas,S.lOeken Amsterdam / Edith

Decker 'Servaas' in: cat. 56 Köbltr Galerien Cologne, pp.184-7 / W ulf Herzogenrath and Edith Decker (ed) Vuleo-SlaJptur, retrospektiv

und aktuell lg63 -89 DUMONT Cologne FRG/ Rob Perrée 'Servaas' in: Kunstbeeld april / Friedernann Malsch 'Servaas ' in: Vuleo Folkwa ng

MUSEUM FOLKWANGEssen FRG/ Aat van Kruijningen 'Servaas gebruikt muis als schilde rkwast ' in: De Telegraaf 3 maart, A msterdam /

Thea Figée 'Vaarwel Maatschappijkritiek' in: Trouw 14 februari, Amsterdam 1988 Monique Ruhe 'Fukui Video Biennale' in:

MediamatiL vo l.z nO'4, Amsterdam 1987 Evert Rodrigo 'Visser and Servaas. A n Encounter of Ext remes' in: Reflections, Fodor vol.6,

nO.3, MUSEUM FOooRAmsterdam / Jan Middendorp 'Court of just tce' in: de Volkskrant 14 maart, Amsterdam / cat.Video Set PALA=O

DEI DIAMANT! Ferrara, Italy 1986 Pau line Terreehorst 'Er knalt een Zweep als Reagan in Beeldkomt' in: de Volkskrant 18 oktober,

Amsterdam / Dorine Mignot 'Servaas' in : A s far asAmsterdamgoes...cat. STEDEUJK MUSEUM Amsterdam / Ren é Payant and Robert

Graham (ed) Vullo Montr éal, Canada, pp.162-3



ARTI STS ' DATA

Jeffrey SHAW

Rev 0 Iut ion 1989

1 monitor, 1 interactive v ideodisc [1'j, 1 audio-taperecorder, plinth with draw- and pushbar, 180 x 51 x soem, floor plate. 0)ooem,

Co nstruction: Hul b Nelissen I Software A pplications : G ideon May I Revolution Images: Tjebbe van Tijen (co-author), Curt

Adelbert, M ar ïjke G riffioen, Bas van den Berg (production)

Biography1944Melbourne, A ustralla 1961 -62 UNIVERSITYOF MELBOURNE(architecture) Melbourne, Australia 1963-64 ACCADEMIA DI

BELLEARTI Dl BRERA(sculptur e) Milan, Italy 1964-65ST. MARTINSSCHOOLOFARTLondon, G reat Britain. 1969 Wor ks and llves in

Amsterdam ~ Recent Exhibitions 1990 DBBALIE Amsterdam I CENTROVlDEOARTEFerrara, Italy (Premio l'lmmagtne Elettronica) I

'Ce Bit' Hannover FRGI CNAT Reims, France 1989 'V ideo-Skulptur 196) -89' DUMONT KUNSTHALLE Cologne and Berlln FRG I 'A rs

Electronica' BRUCKNERHAUSLinz, Austria I MUHKA Antwerp, Belgturn I 'Artec 89' Nagoy a,Japan I SIGGRAPH89 Boston USA I

'International Art & Science Exhibltion' KANAGAWA SCIENCECENTER Kawasaki,Japan 1988 'Inventer 89 ' LA VILLETIEParis, France I

BONNEFANTENMUSEUMMaastricht 1987 'Stipendia 85-86' Amsterdam I PC RAl A msterdam I 'Image and Sound Festival' Th e Hague I

'Kunst ove r de V loer' ENTREPOTDOKA msterdam I 'La Speechi e e 11 Doppio' Tur in, Italy I 'Felix Meritis 1787-198]' SHAFFY THEATER

A msterdam 1986LA VlLLETIE Paris, France I 'Festival des Arts Electron ïques ' Renn es, France I DE VLEESHAL Midd elbur g 1985

AORTA, Amsterdam I LANTAREN Rotterdam I SIGGRAPH85 San Francisco USA I MOLTKEREl Co logne FRG 1984 DE MEERVAART

A msterdam 1983 MICKERY THEATER Amsterdam I APOLLOHUIS Eindhove n I 'T HOOGT Utrecht ~ Recentlnteroctive

Computer/Video/Audio Works 1990 TIlt Spatial PmdulumI Word Play 1990/ 89/ 88Th Ltgible City (with Dirk G roeneveld) 1989 Hwvm

aJui &rthI Aliees Room1988 Th lmagitulry Museum of Revolutiens (w ith Tjebbe van Tijen) I Propagation of tilt LuminOllS Word 1987

lnfinity Divïded by SixtUlt (with Harry de Wit) I Atulmorplwseof Memory(with Dirk G roeneveld) I Vuleo Narcissus / 5<mos Lux (with

Harry de Wit) 1987/86HeavmsGate(with Harr y de Wit) 1986InvmUr la Tem / Going la tIttCenter of tItt Heart of tIttGardm of Ddights

1985/B4 Th NarrativeLandscape (with Dirk Gr oeneveld) 1984Points of VttlV3 - A TIlretDimensionalStory 1983Points of VttIV 2 - Babel

I Points of VieuJ 1 ~ Selected Bibl iogrophy 1990cat. L'lmmagitul Bettroniea CENTROVlDEOARTEFerrara, Italy I cat. Artware - Kumt wui

Elektronik HANNOVER-MESSECEBIT Hannover FRGI Dorothy Hirok awa 'an interview' in: BI. BijutSlI Tee/moMarch issue, Tokyo, Japan

1989 Leo Delfgaauw 'Towards Instruction and Pleasure' in: Perspektief nO,) 7, Rotterdam I Wulf Herzogenrath and Edith Decker (ed)

Vuieo-Skulptur, retrospektiv wuiaktuelllg6) -8g DUMONT Cologne FROI Jeffrey Shaw 'Modalitäten einer Interaktlv en Kunstau s übung' in:

Kunstfonlln Bd.i oj . Cologne I cat, 'Tekens van Verzet' MUSEUMFODOR in: Beeld nO'4, A msterdam 1988Frank Popper 'Künstlertsche

Bilder und die Technowissenschaft' in: Kumtforum Bd.97 , Cologne FRG I Jeffrey Shaw and Tjebbe van Tijen 'A n Imaginary Mu seum

of Revolut ions ' in: Mediamatievol.z , nO'4, A msterdam 1987 cat. LaSpecchieetilDoppio MOLE ANTONELLIANA Turin, ltaly 1986 cat. Going

la tItt Heartof tIttCenter of tItt Gordat of Delights DE VLEESHALMiddelburg I cat. Digitale Beeldm BONNEFANTEN MUSEUM Maastricht 1985

Margaret Neal 'The Narrativ e Landscape' in: IEEE Computa Grap/lies and Applieatie/IS vol.j , nO.11, Los A ngeles USA

97



ART ISTS ' DAT A

B 11 SPINHOVEN

98

Al ber t 's Ark ' 990

monitor . metal, wood, (j) 27ocm, height 21Ocm, TheTIme Slretd,er was made possïble thanks to a grant of INKA DIGITAL ARTS

A msterdam / Research : STICHTING MONTEVIDEO Amsterdam / Construction: BtllSplnhoven and Dean van der Zand en

Biogrophy 1956 bom in Velsen 1978-81 TECHNISCHE UNIVERSITEIT TWE.'"TE Enschede 1982·87 AKADEMIEVOOR KUNST EN INDUSTRIE

Enschede. W orks and llves in Hengelo ~ Exhibitions 1990 STICHTING BEELDENDEKUNST ZEELA"D Middelburg 1989 GALERIE RENÉCOELno

Amsterdam / API'ARTMENT 91'A msterdam / TIME BASED ARTS A msterdam 1988 STATE OF TlIE ARTS GA LLERYAmsterdam / W IT wvc

New York USA ~ Videogrophy 1990 Alberts Ark / A'lOther TIme 1989 LookOllt Into tl,e FOurtlI Dimension / A smtlll111Îng / ShotAcross

Ule Mind1988 ItsAlJOu! TIme / TIme \\!indo", ~ Bibliogrophy 1989 Louwnon Wijers 'Shot across the Mind • kijken en de cognitieve

complicaties ervan' in: Het Fintlncieele Otlgblad, 12 and '4 augustus. Amsterdam / Frans Stur kenboo m 'Sh ot Across the Mind ' in :

Mediamtlticvo l.S no.3, Amsterdam

Roos THEUWS

F 0 rmaL ucis V I '989

2 monitors, 2 tapes [i].wood, glass. tw o boxes: 65 x 105 x Sjcm, 65 x ' 95 x Sjcm

Biogrophy 1957 bom in Valkensw aard 1974-79 LERARENOPLEIDI" GTILBURG Tilburg 1981 ·83 JA" VAN EYCKACADEMIEMaastricht. Lives

and works in A msterdam ~ Solo Exhibilions 1989 GALERIESTAMPA Basel.Switzerland 1988 GEMEENTEMUSEUMARNHEM Arnhem /

GALERIEVAl< GELDER A msterdam 1987 'Fo rma Lucis IV ' MUSEUMBOYMANS VA" BEU"I " GEN Rotterdam 1983 TIME BASED ARTS A msterdam

~ Group Exhibitions 1990 'Dutch Interiors ' TOKYO BIEN"ALE Tokyo and Kyoto, Japan 1989 'Vision and Revisi on ' DA"FORTII MUSEUM OF

ART Boston , USA / 'Video-Skulptur' KÖL"IlSCHER KU"STVEREIN& DUMONT KU"STIlALLE Co logne FRG / '25 Jahre Video-Skulptur'

KONGRESSIlALLEBerlin FRG / 1987 'Contour' MUSEUM HET PRINSENHOF Delft 1986 VlDEOWOCIlEN WENCKENPARK Basel, Switzerland 1985

'As far as Amsterdam goes...· STEDELIJKMUSEUM Amsterdam / 'Image on the Run ' (on tour ) TIIEKITCHENNe w York USA ~ Screenings

1984 FESTIVAL INTER NATIONAL DUNOUVEAU CI"EMA ET DELA VIDÉoMontr eal. Amsterdam , Züri ch and C eneva / FE:ITIVAL

INTERNATIO" ALDE L'ART VIDÉO Locarno, Switzerland ~ Videogrophy (installations) 1989 Fonlltl L,uis IX/ Fonlltl L,uis VI 1988 Fonntl

L uis V1986 Fonlltl L,uis III 1985 Fonlltl Luis /I 1984 Fonlltl Luis. 1 ~ Bibliogrophy 1989 Janie Cohen 'Roos Theuws' in: cat. Vision ",ul

Raision, Rew lt Art from Uu NetherulIlds DANFORTIIMUSEUM OF ART Boston USA 1988 Bert Jansen 'Roos Theuws' in: Metropolis M nO.3.

Utrecht 1987 Bert Jansen 'Roos Theuws ove r het Licht in de Schilderkunst' in: Het FintlncieeleDtlghlad 3 oktober, Amsterdam /

Hanneke de Man 'Roos Theuws, Forma Lucis IV ' in: Blliletin Bo)'llltIns"tin Beuningen Rotterdam



ARTI5 T5 ' DAT A

G ny VOS

Na tur e Mart e Ig88

I monitor, I tape [60 'J, zebra's head, 40 x óocrn. metal cage, 200 x 225 x 16s cm, Than ks to: Rob Jongbloed and STICHTING MONTEVIDEO

Biogrophy 1959 Rotterdam 197B-B4 LERARENOPLEIDING ZWN Delft 1985-88 GERRITRIETVELD ACADEMIEAmsterdam 19B8- RIJKSAKADEMIE

VAN BEELDENDEKUNSTEN A msterdam. Works and lives in A msterdam ~ Solo Exhibilions 1989 GEMEE", EMUSEUMArnhem 1988 GALERIE

RENÉ COELHO Amsterdam / STEDELIJKMUSEUM Schiedam 1985 'WORK'1'0 DO' Marcorupleïn, Rotterdam ~ Group Exhibitions 1990 'D utch

Intcrlors' TOKYO BIENNALE Tokyo and Kyoto,Japan / MUSEO DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDADMadrid, Spain 1989 BAHNHOFF WESTEND

Berlin FRG19B8 'Visies in Video' PERISTIEL Amsterdam 1987 DEBALIEAmsterdam / 'Film en Video Festival' SHAPPYTHBATER

A msterdam / The Other Side of Design' GERRITRIETVELD ACADEMIE Amsterdam 1986 'De A anloop' AORTAA msterdam / 'Bijhet ij '

Y-TECHAmsterdam / 'AVÉ 86' DE GELERIJ DER Arnhem ~ Videogrophy (installations) 1990 Scasollal F10wers 1988 12 Skulpturellmet

bewaking. Eellbeeldvoor de suppoost / De Verleidingdoorde Roem / NatureMorte 1987. NatiOlUl l Siguals. / Het Halfrond vande Grote

Watennassa1986 Wildebeest 1985 WORK TO DO ~ Bibliogrophy 1988 Marie-A dèle Rajandrearn 'Wo rk to Watch' in: Mediamlltie v ol.j

nO.2, Amsterdam, pp.roö-ç

Pet e r ZEGVELD 99

Ve nu 5 N ée/ Praecax Ig88

I monitor, I tape [5'], plinth. table & bucket, 140 x 40 x 40cm, pink rug

Biogrophy 1951 bom in Den Haag 1975-79 KONINKLIJKE ACADEMIE VOORBEELDENDE KUNSTENThe Hague. Lives and works in

A msterdam ~ Exhibitions 1990 GELUIDSGA LERIE, PTT Telecom The Netherlands1989 FIRST EYE CENTRE Glasgow,Scotland / DE

ooSTERPOORT Groningen 1988 GALERIE RENÉ COELHO A msterdam 1987 BIENNALENOORD-HOLLAND Beemster 1986 GALERIE VAN

KRANENDONK The Hague / DRUKKERIJ SPRUYT A msterdam 1984 AORTA Am sterdam / 'Statna Tumu ltus ' STICHTING DE APPEL

Amsterdam / GALLERY BERTHAURDANG New York USA 1983 MUSEUMFODORAmsterdam / GALERIE VAN KRANENDONK The Hague 1982

GALERIE NOUVELLES IMAGES The Hagne ~ Projects (theatre, performances and concerts) 1990 Stukken OUD HUYSSTEKELBEES Ghent,

Belginm 1988 Scènes SHAFFY THEATER A msterdam / TablIla Enlptus(Wieringermeer) STICHTING DE APPELA msterdam 1987 Meritlls ju1Jilea

SHAFFY THEATER / Barea Ftlmus(Scheveningen harbor] Hè'T GEBEUREN The Hague 1986 Terrae Motus (Scheveningen beach) HET GEBEUREN

The Hagne 1985 DyIUl mica TumultlIs (Rijksweg A6, A lmere) DE APPELAmsterdam 1985/84 W oont hier A. Haler?(with Harry Hageman)

SHAFFYTHEATERA msterdam / Tillnu/tus C OllCer!a BIMHUIS A msterdam / A RA (on tour)SHAFFY THEATERA msterdam 1984 KaslJar Rapak

(concert on tour)The Netherlands ~ Video/Film/Audio Works1988 Venus Née/Praecox 1987 Paint [16mm, 10'] / Commercials Het Lnh

(with Harry Hageman)[20"] / Transaus Ol riStllS[4'1/ Paint [4'] 1985 Dynamica Tumll/t1ls cassette C30 1984 Kilspar Rapak cassette C30 /

Stll ttUl Tum,Jtus [6'] ~ Selecled Bibliogrophy 1990 A lbert Elings De Dreiging [16mm film, 20'] 1989 Nike Mu llicun 'Scènes' in: National

Review of Live A rt October, G lasgow, Scotland.1986 Oswald Berends HetGebilar [rörnm film, Ig']
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VOORWOORD & I NLEI DIN G

voorwoord

ROBERT DE HAAS

Dewereld van de Kunst en de wereld van de Technologie lijken

op het eerste gezicht onverzoenbaar: de kunstenaar heeft weini g

op met het onbezielde en fan tasieloze werk van de technoloog en

deze - op zijn beurt - gru wt van de grilligheid en de emotionaliteit

van het artistieke werkproces. Twee wereld en, die weinig met

elkaar gemeen hebben en daardoor elkaar ook nauwelijks bewust

beroeren . Maar hoe krachtig verzet de emotie zich tegen de rede?

Zijn er ind erdaad zoveel verschi llen tuss en beide werelden als

wel wordt bew eerd ?Zou er niet eerder sprake kunnen zijn van

tw ee polen binnen één en hetzelfde proces - het gevoel en de

rede - beide gerich t op het uni eke. creatieve moment.

Destormachtige ontw ikkeling van de techni ek in de i çd e eeuw

leidde tot een gehee l nieuw wereldbeeld: communicatie doo r

verbetering van de media nam een hoge vlucht. Doo r de uitv in 

din g van de fotogra.fiein 1839 werd vervolgens de relatie tussen

kunst en technologie ingrijpend (en blijvend ) gewijzigd. De

techniek betekende ech ter allerm inst het einde van de

(schilder)kuns t: de fotografie - en later de film - hebben zich als

artistiek medium weten te ontwikkelen en te handhaven naast de

traditionele uitdrukkingsmiddelen .

In een alsmaar hoger tempo biedt de ontw ikkeling van de

technologie de kunstenaar nieuwe mogelijkheden: computers.

reproduktletechnl eken. vldeodtscs, digit alisering. Technieken en

apparaten die. gehanteerd door een beeldend kunstenaar. inzet 

baar blijken voor and ere dan uitsluitend reproduktieve doelein 

den.

Deze tentoonstelling . met de titel /ltUIgo, brengt veertien kunste

naars uit Nederland bijeen . Zij belijden niet een bepaa ld artistiek

geloof. maar hebben ieder een eigen opvatting. Wat hen bindt is

de overtuiging dat de verworvenheden van de hedend aagse

technologie onderzocht moeten worden op hun potenti e binnen

een creatief proces .

Verantwoordelijk voor het concept van /ltUIgo,de selectie

van de kunstenaars en de tentoon gesteld e werken is René

Coelho. Op exemplarische wijze heeft hij in opd racht van de

Rijksdienst Beeldende Kunst een plan ontwi kkeld en dat vervol

gens bij diverse musea in het buitenland gepresen teerd. Zo wel de

hoge kwaliteit van het tentoonstellingsplan als van de geselec

teerde kunstenaars en hun werk oogstt e veel waardering en

overtu igde menig museumdirecteur snel. Voor zijn deskundig

heid . inzet en volharding. waarbij hij steeds het belang van de

kunst en de kunstenaars voor ogen had . dank ik hem van hart e.

Mijn dank geldt natuurlijk ook de medewerkers van de Stichting

MonteVideo in Amsterdam . Bijwndere dank is verschuldigd

aan de redacti e en de medew erkers van Mediarnatic. vanwege

hun bereid heid de voorliggende publikatie uit te geven als

dubbelnummer van hun tijdschrift. Deze vorm van samenwer 

king ju ich ik van hart e toe. Ook alle auteurs. die een bijdrage aan

deze publikatie hebben gelev erd . dank ik op deze plaats.

Dank ook aan alle instanties, met name het Ministerie van

Welzijn, Volksgewndheid en Cultuur. die met hun financiële

bijdrage de produktie van de tentoonstelling en publikatie moge

lijk hebben gemaakt. Tenslotte dank ik alle medew erkers van de

Rijksdienst Beeldend e Kunst. en in het bijzond er Evert Rodri go.

die meegew erkt hebben aan de uitvoerin g van dit omva ngrijke

project. en, vanzelfsprekend, de kunstenaars. Velen waren bereid

speciaal voor deze tentoonstelling een nieuw werk te realiseren

en het doet me genoegen, dat alle werken voo r de collectie van

de RBK verworv en konden worden.

/ltUIgo is een reizend e tentoonstelling ov er hedendaagse kunst en

technologie. Het is opmerkelijk. dat in de jaren negentig van onze

eeuw, het fin-de-sfècle van honderd jaar on gekende tech nolo

gische ontwikkeling, toch voor het vertrouwde en traditionele

medium 'tent oonst elling' is gekozen. W e leven ind erdaad

beurtelings graag - of misschien voor sommigen wel nood ge

dwon gen - in 'onverzoenbare' werelden: de illusie, de fant asie en

de ver beelding zijn onmisbare elementen in een wereld die

ogenschijn lijk gedomineerd wordt door de computer. de fax en

de videodisc,

inleiding

RENÉ COElHO

Het begrip Fin-<1e-Siàle is in de modern e kun stgesc hiedenis

voora l verbonden met het einde van de i çde eeuw, Met de

aanvang van het laatste decennium van de a oste eeuw wordt

deze term meer en meer gebru ikt om het einde van de lopende

eeuw aan te geve n. Ofdaarmee de connotatie met het eind e van

de vo rige eeuw wordt verdrongen zull en de komende jaren

moeten leren , Mijns inziens is er thans inderdaad sprake van een

spec ifiek soort kunst die bij de afslUiting van een periode

behoo rt.

In de beeldende kunst van het eind van de i çd e eeuw was

een sterke reactie bespeurbaar op de industriële ontwikkelingen.

Veel kunstenaars trachtten de komst van 'de machine' te negeren

en grepe n teru g op vormen en ideeën uit de Romantiek. B genlijk

gaf de beeldende kunst op dat moment zijn innoverend e rol over

aan de toegepaste kunsten . Art N OllVetlu bijvoorbeeld, brak met

de traditi e door gebru ik te maken van de door de industrie

aangeboden materia len.

Ook nu , aan het eind van de zoste eeuw is er wederom

sprake van een reactie van de kunst op de technologische

ontwikkelingen. Maar thans bestaat veeleer de neiging om met

de 'wapens va n de vijand' een tegen wicht te vormen tegen de

II I
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massificatie en vervlakking die het gevo lg zijn van het gebruik

van de moderne comm unicatiemiddelen.

Tal van kunstenaars voele n zich . evenals hun overgrootvaders.

bedreigd door de on twi kkelinge n. maar in plaats van terug te

grijpen op romant ische vormen va n het ver leden voelt de

kunstenaar va n deze eeuw de behoeft e om te bew ijzen dat met de

efficiënte. controlerende en massihcerende prod ukten van de

elektro nika ook andere. mooie en fantas ierijke dingen zijn te

doen. Het allengs interessan ter wordend e digitale instru mentari

um is aanleiding om grenzen tussen de oude , ambachtelijke

disc iplines te laten vervagen. Mengv ormen tussen schilder 

kuns t. meer ru imtelijke ku nstvormen, muziek. theater en

literatuur onts taan.

Een ander interessant aspect is dat de laatste tijd vanuit de

informatica-indus trie de opvatting wo rdt gehoord dat de hardwa

re-ontwikkelingen zo pijlsnel ex panderen. dat de software-makers

verder en verder achterblijven en dat alleen zo nu en dan een

kunstenaar een merkwaardige 'onlogische' inh aalmanoeu vre

bedenkt. Op die manier wordt de kunstenaar nog de koene

redde r van een zich onevenwichtig on twikkelende technologie.

Hoe is het nu te verklaren dat in eder land . dat technolo

gisch gezien toch zeker niet vooroploopt. de nieuwe kunstvor

men zich zo interessant ontwikkelen? We llicht dat het

Nede rlandse systeem van overheidsfinanciering van de kunsten

- meer gebaseerd op de befaamde Nederlandse toleranti e en op

een gevoe l va n 'je weet maar nooit '. dan op cultuurbesef - naast

vee l schijnbare verspilling, toch de ruimte biedt tot experiment.

Deze ru imte is van essentieel belang voor vernieu wing en dient

door de over heid gebode n en beschermd te worden. en door de

industr ie en de we tensc hap te worden gestimuleerd. Het is

daarom verheugend dat de Rijksd ienst Beeldende Ku nst. met

gedeeltelijke financierin g van WV C. de opdracht tot het samen 

stellen va n Imago heeft vers trekt.

Imago w il. naast een persoonlijke keuze. een bloemlezing zijn

van de stand van zaken in de Nederlandse hedendaagse kunst.

voo r zove r deze beïnvloed is door de technologische ontwikke

lingen. De veer tien geselecteerde ku nstenaars zijn volgens mij

een verantwoord e representatie va n de Ne derlandse mediakunst.

De jongeren onder hen zijn meestal opgeleid met de medlatech 

nologle, de wa t ouderen zijn afkoms tig uit andere kunstdlsclpli-

nes.

Het techn ologische element is bij ieder van hen slechts

middel en nooit doel. Schilder knnstige en ru imtelijke vormen.

beeld als ondersteu ning van geluid en omgekeerd. conceptuele

en theatrale element en. fysica en filosofie. het aftasten van de

grenzen tussen kunst en wetensc hap . dat alles is teru g te vinden

in dit overzi ch t va n een boeiend en innovatief tijdperk voor de

beeldende kunst op de drempel va n het derde millennium.

over d e

vooruitgang

PAUl VAl ÉRY

Tot voor kort moesten kunstenaars niets hebben van wa t door

ging voor de Vooruit gang. In de kunstwerken zagen ze er net zo

weinig van terug als de filosofen in de zeden en gewoo nten . Ze

veroordeelden de barbaarse dade ndrang van de kennis. de bru te

ingrepe n van de ingenieurs in het landschap, de tirannie van de

machinerieën. de simp lificatie van de mense lijke typen als tegen 

wicht tegen de complicatie van de maatschappelijke organismen.

A l rond 1840 vero ntwaardigde men zich over de eerste tekenen

van een nog nauwelijks aangevangen verandering. Hoewel de

Romantici tijdgenoten waren van Faradayen Ampère. negeer 

den ze simpelweg de wetenschap. of keken er op neer. of hadd en

slechts oogvoor de fantastische aspecten ervan. Hun geesten

zochten asiel in een M iddeleeuwen die ze zelf hadden gescha 

pen: zo verzonnen ze een v luchtweg van de chemicus naar de

alchemist. Ze gedijden slechts in de Legende of de G eschiedenis.

dat wil zeggen in de tegenpolen van de Fysica. Ze ontsnapten

aan het geregelde leven en ver kozen de hartstocht en de emoties.

d ie ze tot een cultuur maakten (en zelfs tot een blijspel).

Kortom, tegenover het idool va n de Vooruit gang stelden zij

het idool van de verv loekte Vooru itgang, waarmee we twee

gemeenplaatsen rijker werden.

Terw ijl ik nadach t over deze antipathie va n de kun stenaars

tegenover de voo ruitgang . schoten en kele bijkomend e gedachten

door mijn hoofd, die men moet nemen voo r wa t ze waard zijn.

Tijdens de eerste helft van de 19de eeuw ontdekt en omschrij ft

de kunstenaar zijn antipode - de burger. De burger is precies het

omgekeerde van de romanticus. Men zadelt hem overigens op

met tegenstrijdi ge eigenschappen. want hij zou zowel een slaaf

zijn van de routine als een absurde adept van de vooruitgang. De

burger houdt va n vastigheid en gelooft dat alles te vervolmaken

is. Hij belichaamt het gezond verstand. de verknochtheid aan de

meest tastbare wer kelijkhe id. maar tegelijkertijd heeft hij een

blind vertro uwen in ik weet niet welke toenemende en haast

fatale verbe tering van de levensomst andigheden. Deku nstenaar

reserveert voor zichze lf het domein va n de 'Droom',

De voortschr ijdende tijd of. zo men wil. de demon va n de

onve rwac hte combinaties (die de meest ve rrassende consequen

ties trekt en aBeidt uit het bestaande om daarmee het toekomstige

samen te stellen) heeft zich geamusee rd met het teweegbrengen

van een zeer fraaie ve rmenging tussen tw ee begrippen die ooit
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elkaars tegengestelde waren . Het bovennatuurlijke en het

feitelijke zijn een won derlijke alliantie aangegaan , en deze twee

voor malige vijanden spannen nu samen om ons bestaan op te

nemen in een oneind ige spiraal van transformaties en ver 

rassingen. Men kan bewere n dat de mensen eraan gewend raken

om alle kennis te bescho uwen als transitief, elk stadium van hu n

ind ustrie en hun materiële ver houdingen als tijdelijk. Dit is

nieuw. In het alledaagse lev en moet men meer en meer reken ing

houden met het onverwac hte. De werkelijkheid is niet meer

keurig afgebakend. Plaats, tijd en materie staan ons vrijheden toe

die tot voor kort onvoorstelbaar ware n. De exactheid produceert

dromen. De dromen nemen vaste vor men aan. Op het gezond

verstand, dat honderdmaal in verwarring is gebracht en belache

lijk gemaakt door geslaagde experimenten, wordt geen beroep

meer gedaan behalve uit onwetend heid. De waarde van de

algemene ev identie is gereduceerd tot niets. Kregen oordelen en

meningen vroeger een onverbiddelijke macht omdat ze algemeen

aanvaard werden, tegenwoordig worden ze om dezelfde reden

geringgeschat. Wat door allen, overa l en altijd. werd geloofd is

niet meer van groot belang. Tegenove r het soort zekerheid dat

uitging van gelijklu idende meningen of getuigenissen van een

groot aantal mensen. staat de objectiviteit van de registraties die

gecontroleerd en geï nterpreteerd worden door een klein aantal

specia listen. Misschien was de waarde die men hechtt e aan de

algemene consensus (het fundament van onze gewoo nten en

wetten) slechts het gevolg van het plezier dat de meeste mensen

hebben wanneer ze het met elkaar eens zijn en elkaar ku nnen

zien als gelijken.

Uiteindel ijk hebben alle dromen die door de mensheid zijn

voortgebracht en die in allerlei fabels figureerden, het onmogelij

ke en de geest verlaten . In het fabuleuze wordt handelgedreven.

Aan de produktie van wondermachines danken duizenden hu n

levensonderhoud . Maar de kun stenaar heeft geen enkel aandeel

gehad in deze prod uk tie van wonderen. Ze komt voort uit de

wetensc hap en het kapitaal. De bur ger heeft zijn geld belegd in

fantasma's en specu leert op het failliet van het gezond verstand.

Zelfs op het toppunt van zijn macht, bezat Lodewijk XIV nog

geen honderdste van de macht over de natuur en van de midde

len om zich te vermaken, zijn geest te cu ltivere n of zich te

voo rzien van sensaties waar tegenwoordig zoveel mensen van

lager afkomst over beschikken. Ik geef toe, wat ik hierbij buit en

beschouwing laat is de wellus t van het bevelen. van het laten

buigen, het intimid eren, het overbluffen, imponeren of verge

ven, die een goddelijke en theatrale wellust is. Maar tijd, afstand,

snelheid, vrijheid, de indru kken uit de hele wereld...

De jonge, gezonde , redelijk welgestelde mens van vandaag

vliegt waarheen hij wi l, reist de wereld in sneltreinvaa rt af,

slaapt elke nacht in een paleis. Hij kan kiezen uit honderd

manieren van leven, genieten van een beetje liefde, een beetje

zekerheid, op elke willekeur ige plaats. Wann eer hij kan bogen

op enige intelligentie (maar niet meer dan strikt noodzakelijk),

kan hij van alles het beste nemen, zich elk ogenblik omtoveren in

een gelukkig man. De machtigste konin g is minder benijdens

waardig. O f het nu gaat om hitte of kou , de hu id of de spieren,

het lichaam van de Zonnekoning was veel slechter af dan het

zijne. A ls de koning ziek was, kon men hem nauwelijks verzor

gen. Hij kon niets anders doen dan kreun en en steunen op zijn

donzen bed, bedolven onder praal, zonder hoop op een spoedig

herstel of op die pijnloosheid die de chemie kan versc haffen aan

elke moderne patiënt.

Dus voor het plezier, tegen pijn, tegen verveling en voor de

bev rediging van elk soort nieuwsgierigheid, zijn veel mensen

beter voorzien dan de machtigste man van Europa tweehonderd

en v ijftig jaar geleden .

Stel dat de immense veran dering die wij in ogenscho uw

nemen, die wij ondergaan en ons voo rtdrijft, nog steeds gaande is

en het laatste beetje traditie wegvaag t, de behoeften en de midde

len van bestaan op geheel andere wijze articuleert, dan zal dit

totaal nieuwe tijdperk mensen voor tbrengen die door geen enkel

aanwe nsel va n de geest zich nog hechten aan het verleden. De

geschiedenis zal hen confro nteren met vreemde, haast onbegrij

pelijke verhalen, want niets in hun tijdperk zal een preceden t

hebben in het verleden, en niets uit het verleden zal voo rtleven

in hun heden. Alles wat bij de mens niet puur fysiologisch is, zal

veranderd zijn , omdat onze ambities, onze politiek, onze oorlo

gen, onze gewoon ten, onze kunst onderhev ig zijn aan een serie

supersnelle veranderingen; ze hangen meer en meer af van de

positieve wetenschappen en dus minder en minder van wat

geweest is. Het nieuwefeit lijkt eve n belangrijk te worden als de

traditie en het historische feit dat tot nog toe waren.

Elke inwoner van een nieuw land die een bezoek brengt aan

Versallles.kan en moet die figuren , bevracht met massa's dood

haar, getooid met borduursels, nobel gestold in protserige

houdingen , met dezelfde blik bekijken als waarmee wij in een

volkenkundig museum de wassen beelden bekijken , die gehuld

gaan in mantels van veren of huid en en die doorgaan voor

priesters en opperh oofden van uitgestorven vo lksstammen.

Een van de meest stellige en wrede gevo lgen van de voor 

uitgang is dus dat ze aan de dood een extra verdriet toevoegt dat

steeds groter wordt naarmate de revolutie van de gewoonten en

de ideeën zich verscherpt en versnelt. Sterven alleen was niet

genoeg; men moet onbegrijpelijk worden , belachelijk bijna; en al

heet men Racine of Bossuet, men moet zijn plaats innemen naast

bizarre, bontgekleurd e, getatoueerde figuren die, ten prooi aan

spot en enigszins angstaanjagend, in de zalen in rijen staan

opgesteld en naadloos aansluiten bij de opgezette vertegenwoor

digers van de dierlijke soort...

Ik heb ooit geprobeerd mij een positieve voo rstelling te vormen

van wat men vers taat onder voo ru itgang. Na het uitbann en van

alle morele, politieke of esthetische cons ideraties, kwam de

vooru itgang voor mij neer op de zeer snelle en zeer tastbare

toename van de (mechanische) '",uilt waarover de mens kan

beschikken én op die van de precisie die hij kan bereiken in zijn

prognoses. Het aantal paardekrachten. het aantal veri fieerbare

decimalen, dat zijn cijfers die de afgelopen eeuw onmiskenbaar

sterk zijn toegenomen. Denk alleen al aan wat al die versc hillen

de motoren dag in dag uit verbruiken , aan de uitputting van de
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voorraden overal ter wereld. Een Parijse straat werkt en tr ilt als

een fabriek. 's Avonds schittert een feestelijke vuurzee, een schat

aan licht in onze halfverblinde ogen als teken van een uitzonder

lijk vermogen tot ve rspillen , van een haast criminele vrijgevig

heid .

Is de verkwisting niet een publieke en permanente noodzaak

geworden? Mi sschien zal een verre waarnemer die de staat van

onze beschaving overziet. concluderen dat de Eerste

Wereldoorlog louter een erg rampzalige maar directe en onver

mijdelijke conseq uentie is van de ontwikkeling van onze capaci 

teiten. De omvang, de duur, de intensiteit en zelfs de gruwelijk

heid van deze oorlog stemmen overeen met de grootte van onze

krachten. Hij werd gevoerd op de schaa l van onze rijkdommen

en onze industrie in vredestijd: in verhouding verschilde hij van

de vorige oorlogen omdat onze instrument en. onze materië le

rijkdommen en onze overvloed dat eisten. Maar het versch il was

niet alleen een kw estie van ve rho udingen. In de fysische wereld

kan men iets niet vergroten zonder onmidde llijk zijn kwaliteit te

veranderen: alleen in de zuivere geometrie bestaan gelijkvor mige

figuren . De gelijkvormigheid huist waarschijn lijk nerg ens anders

dan in de geest. De laatst e oorlog kan niet beschouwd worden als

een simpele uit ver groting van voorgaande conflicten. De

oorlogen uit het verleden eindigden lang voordat de werkelijk e

uitputting van de betrokken land en een feit was . Op dezelfd e

wijze geven goede schaakspelers hun parti j op zodr a ze één stuk

hebben verloren . Door een soort convetltie kwam er du s een einde

aan het drama. en de gebeur ten is die de ongelijkheid van de

krachten regeld e was meer symbolisch dan werkelijk. Maar

omgekeerd hebben w ij slech ts enkele jaren geleden kunnen zien

dat de moderne oorlog zich op fatale wijze voortsleept tot de

tota le uitputting van de vijand, waarvan alle rijkdommen . zelfs

de meest ver verwijderd e, een voor een aan het front worden

verbruikt. De beroemde uitspraak van Joseph de M aistr e dat een

velds lag verloren is omdat men hem verloren denkt te hebben.

heeft zelf iets va n zijn klassieke geldigheid verlor en. Van nu af

aan wordt de velds lag ahlverloren omdat mensen . brood, goud ,

kolen en olie ontbreken , en dat geldt niet alleen voor het leger

maar voor het hele land .

Tuss en alle prestaties in naam va n de vooruitgang is niets zo

ver bazing we kk en d als die va n het licht. Enkele jaren geleden

nog was het licht slechts een vis ueel fen omeen . Het was er of het

was er niet. Het spreidde zich uit in de ruimte waar het stu itte op

iets stoffelïjks dat het enigszins vera nderde. maar waaraan het

vree md bleef. M aar nu is het licht het groots te raadse l va n de

wereld gew orde n. Zijn snelhe id betek ent en begre ns t iets

essen tieels voor het uni versum. Men denkt dat het gewich t

heeft. Destudie van de lichtstralen ruïneert de ideeën die we

hadden over een lege ruimte en een absolute tijd. Het licht

vertoont op mysterieu ze wijze gemeensc happe lijke overeenkom

sten en ve rsc hillen met de materie. Dit licht tens lott e. dat ooit het

gangbare sy mbool was va n een volledige. held ere en per fecte

kennis, is op de een of andere mani er ve rwikkeld geraakt in een

intell ectu eel scha ndaal: met zijn handlanger de materie is het

betrokken in een proces dat het discontinue heeft aangespannen

tegen het continue, de waar schijnlijkheid tegen de beelden. de

een heden tegen de grote aanta llen. de analyse tegen de synthese .

de verborgen werkelijkheid tegen de intelligenti e die haa r

naspeurt - en. om kort te zijn - het onbevattelijke tegen het

bevattelijke. Hier zou de wet enschap wel eens kunnen stu iten op

haar kri tische punt... Maar waarschijnlijk zal de zaak uitlopen op

een sch ikking.

Vertaling: M AURICENIO

Uit : PAUL VALÉRY 'Propos sur Ie Progr ès' in : PiUes sur"art.

Parijs (Ga llimard) 1934-
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Interview van Volk er G rassmuck met Prof. A sada Akira op 12

november 1989 in het Akasaka Prince Hotel, Tokio. A sada is

leerling van Sawa Takamitsu, eco noom en filosoof aan de

Universiteit van Kyoto. A sada heeft in Frankrijk gestudee rd en

is een belan grijke promotor va n hedend aagse Franse th eorie in

Japan . Hij doceert econo mie aan de Universiteit va n Kyoto.

G RASSMUCK: Me4ia veranderendekunst. 0 , literatuur is onder invloed

vandedrukpers veranderd. Filmheeft de beeldende kunst veranderd en

geheel nieuwe vormen van beeldende kunst doen oMtsUlan. Indecomputer

graphû:s lijken de,lektronische media in deeerste plaats nogoverzû:hzelf te

gaatI. \\!elke mogelijkheden voegenzij toeaanhet arsenaal van uiuJn.k

kingsmiddelen datdekunstenaar ter bescl.ikking staat omcommoüaar te

kveren opdewereld?

ASADA: Ik moet zeggen dat op dit moment de echte interface. de

ech te interactie tussen kunst en technologie nog moet komen .

Over het algemeen ziet men ofwel dat de technologie door de

kunst wordt uit gebuit. ofwel dat de technologie de kunsten aars

uitbuit om haar eigen mogelijkheden te laten zien , maar een ech te

int eractie is er niet. Tot nu toe is er voo r zover ik het heb kunnen

beoordelen slechts sprake van een oppervlakki ge ve rho uding.

\\!elke nieuwe mogelijkhukn bieden denieuwe technieken de kunstenaars in

principe?
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W el, op th eoret isch e bas is wo rdt geprobeerd het w eergavesys

teem te bekri tiseren. het pri ncipe dat dinge n van uit het sta nd 

pu nt van het subjec tieve oog worden weergegev en . Dit systeem

van weergave. op basis va n de tw eedeling subject - object en

on der hegemon ie van het waa rne mende oog va n het subject.

stoe lt hoofdzakeli jk op de op tische tech nologie. Als u nu

bijvoor beeld eens aan Ne derland in de ' lde eeuw denkt, da n

zien we dat er sch ilders als Verm eer w erkt en, en dat tegelijkertijd

Van Leeuwen hoek en C hristiaan Huygh ens bezig waren de

basis te leggen voo r de optica. Zel fs S pinoza bouwde een camera

met geb ru ik van len zen . Zij die met ku nst te maken hadden

stonden in nau w con tact met de optica en het lenzenslüpen.Ik

geloof dat de schi lderije n va n Ver meer. die ons nu zo poëtisch en

kunstzinnig lijken, door dit samenspel va n kunst, technologie en

filosofie zijn ontslaan. Ik verwacht dat de huidige technologie een

soor tgelijke interac tie tew eeg zal brengen. Het is wel isw aar nog

niet zover, maar mogel ijk komt er een grote verandering. Wat de

optica en de perspectiv ische rui mte betreffen heeft de camera in

de , gd e eeuw het paradigma va n de camera obscura uil de 'lde

eeuw gere prod ucee rd en versterkt. Natuur lijk is er een groo t

verschil, namelijk het probl eem va n de reproduceerbaarh eld .

M aar toch beh oren beide camera's tot hetzelfde par adigma qu a

w eergavesyst eem. er wordt immers iets w eergegev en va nuit het

eigen subjec tieve perspecti ef.

En vervolgens kreeg je bijvoorbeeld de computergraph ics.

Computergraphics geven nie t iets weer da t voorafgaa t aan het

systeem. Ik moet zegge n dat de zegmaar 'gewo ne' comp uter 

graphics niets anders doen dan hetzelfd e verh aal reproduceren.

Er zijn dan een paar kant en klare beelden die men op de een of

andere manier op het beeldsc her m va n de compu ter moet

weergeven . M aar in principe is er hier geen werkelijk model da t

doo r een optisch . chemisch proces gereproduceerd kan worden.

Er is alleen een stroom inform atie. digitale gegevens die opgesla

gen zijn in een databank. En daarnaast een in een d igitale taal

gesc hreven programma. dat is alles . En de beelden zijn natuurlijk

simuiaera, maar sim u Iaera zon der oorsprong. zonder een objectief

model. D it houdt in da t het subject op zijn beur t zijn bevoorrec h 

te pos itie heeft ve rlore n. Het hele systeem van de dic hotomie en

va n de perspectiv ische een heid is nu betekenis aan het verlieze n .

Daarom ligt hier de mogelijkheid van een grote verandering.

maar daarov er w ordt voor zover ik zie nog niet echt nagedacht

in de kunst en in de filosofie va n de kunst. Dat is mijns inzien s

het grote probleem.

Hetis mijopgeva1lnt dilt difradalisering in dielektronische kunst staJs

vanzdfsprekaultr wordt.Al s er mtS eenmens engeen nuuhint.atlllig

wezen wordtafgebeeld.dan is het zo'nbatje vaste prik dilt zijn gezilht in

kleinestukjes wordtopgtdttld entoteennieuwgeheel gevormd. Hdzelfdi

gebeurtmd zijn stem of zijn lilMam. dat bijvoorbeeldeenmuzilkinstru

ment wordt_En datspeelt zilh niLt a1lun in het postmodtrntdtnken af

maar ook in installatils dilulfs voor kindtren b<grijpdijk zijn. Inuksten

vankunstenaars ziLt men er maar zelden iLts over. Is er hier sprake van een

arbtidsdtJing:di Franstfilosofen als dtnk sendicomputLrkunsltnaarsals

pragmatili vandi multimedia-maatschappij?

Ja dat klopt, zonder de w erkelijke diep gan g va n de ve rande

ring te bevatten. Da t is het pro bleem. Er is nu een w erkelijke

intLrface. een w erkelijke int eractie nodig. M aar wa t die v ersnippe

ring aangaat. daarin kan men naar mijn mening dri e stadia

onderscheiden. In de 'lde eeu w keek men alleen naar zijn eigen

spiegelbeeld. Dat is d us een tweev oudige relatie. Als men zijn

rechterhand omhoog ho udt, houdt hel spiegelbeeld zijn linker

hand omhoog . Precies het tegen ov ergesteld e d us . Vergelijkbaar

met de zuid- en de noordpool. En in deze tweev oudige in teractie

v ormt zich het subject. Dat is het beroemde verhaal met het

spieg elbee ld enzovoorts, Het was de locusva n de dialecti ek

tusse n het Iken het 'lLlf. Het w as een dial oog met de eigen polaire

structuur.

M aar toen brak het tijdperk va n de fotografie aan. Als men

naar een foto kijkt is er geen werkelijke dualiteit in deze zin . Het

eigen opperv lak is ve rs tard . het is een gevriesd roogd bee ld van

het oppervlak. Het is nog niet ve rsnipperd. maar op de een of

andere manier is het oppervlak ve rstijfd en koud. Bov end ien kan

het beeld eindeloos gerep rod ucee rd w orden. De eigen identiteit

is bui ten werking gesteld en gereproduceerd in een onei ndige

reeks . Er is vrijwel geen ruimte voor een dialectiek tussen een

zelf en zijn beeld. In het tijdperk va n de spiegel behoo rde bijv oor

beeld een zelfpo rtret v an Rembrandt tot de mogelijkheden, het

resultaat van een lan g accu mulatief proces van de dia lectiek

tussen een mens en zichzelf. waarbij de eigen identiteit w ordt

gevormd. M aar in het tijdperk va n de fotografie hebben w e

alleen W arh oI-achti ge ser ies va n foto's va n onszelf op een

bepaald moment, die een eindeloze herh aling laten zien zonder

die dialectisch e 'verheviging' .

Toen kwam hel elektronische tijdperk. Daarin werden de

verstarde zelfbeelden ook nog . als ze al niet gedecons trueerd

werden , verstrooid en opg elos t tot een soo rt fractale beelden. d ie

in een elektro nisc h net werk zweven. Dat is de we rkel ijk fund a

men tele v eranderin g die nu aan het plaatsv inden is. Enzoals u

net al suggeree rde , heb ik de indruk dat kunst enaars zich niet

echt bewust zijn va n deze ve randering van het par adigma . Ze

blijven op de een of andere mani er het spiegel-paradi gma herha 

len . of in andere geva llen W arh ol-achtige simulaties. Dat is in

mijn ogen de status q uo.

Wehebbeu, in dizeeeuwtLnminste. altijd ineendoor di mediah<hetrslt

omgevinggdufd.Maar tot nog toemoesten wenaar di kioskomeen

krant U kopen,of wemoesttn opstaan endiultvisil aanzetUn. Maar md

di nieuweapparatLn. md intLUigtntL sysltmtn, md TRüN bijvoorbeeld,

wordtnwemetstal zondtrhet U b<seffener volkomen door omgeven.

omsingeld. Demedia rukken opnaar ons lilMam. ZiLt udat als een

wezenlijke verandtringof is het gewoon meer vanhetzelfdi?Isdit soms di

individualisering vandi media!

Ik geloof inde rdaad dat w e h ier te maken hebben met een

fundamentel e ve rande ring. In ex treme kan men zich voo rstellen

dat medi aterminals in het lichaam zelf worden opge nomen.

bijvoor beeld in het netvl ies. of zelfs in de hersen en . Er is een

kunstenaar. Harada, d ie voor zichze lf een zogenaamd 'medl akos 

tuum' heeft gemaa kt. Hij heeft dat een jaar of v ijf. zes geleden

gemaa kt, het is dan oo k v rij primitief. Hel bes taat u it een soo rt

helm w aarop een camera is aangebracht. M en ziel de werkelijk 

heid alleen via camera en beeld sch erm . waarbij het ook mogelijk

is comp uterspelletjes en -grap hics rechtstreeks op dit beeld -
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scherm direct voor de ogen aan te sluiten. Als men di t nog

verd er doorvoert zal men deze beelden ook in het lichaam

kunnen opnemen. rechtstreeks op het netvlies projecteren . In dat

geval zouden de media, paradoxalerwijze. tot immed ia worden .

onmid dellijk d us . Het is dan niet meer iets dat de objectieve

we rkelijkheid en de eigen fantasie overbreng t. Het is de plek

waa r gesimuleerde beelden . of beelden afkomstig van de camera

of van de eigen ve rbeeld ing dir ect gemonteerd worden. M en zou

het een kortsl uiting va n de werkeli jkheid en de ve rbeelding

kunnen noemen . Erzijn dus wel dege lijk fundamen tele verande 

ringe n gaande. Nat uu rlijk breng t dat ook een sociaa l gevaar met

zich mee, omda t de massamedi a nu zo belang rijk zijn. En toch

kan men zich nu nog va n de med ia isoleren door de afstand va n

zo' n dri e meter die men van het beelds ch erm af zit. M aar die

afstand wordt kleiner gemaakt.

Ik geloof dat men de avantgarde op het gebied van de

incorporatie va n de media niet in de kunst moet zoeken. maar in

het militaire en medische onderzoek. Op militair gebied spee lt

bijvoorbeeld het probleem hoe de coc kpit va n een gevechtsvlieg

tuig eruit moet zien. Het is erg onhand ig als men tegelijkertijd

naar bu iten moet kijken en de instrumenten binnen in de gaten

moet houden. Daarom ontwer pt men lteadup-Jisplays. met

holografische weergave van sne lheidsmeters en dergel ijke. waar

doorheen men dan naar bui ten kijkt. In het u iterste geval zou

men d ie beeld en ook op het helmv izier kunnen projecte ren . Ik

heb de indruk dat de voor trek kersrol in de wereld rond 184 5

door de politiek en de ku nst is overgenomen van de krijgskunde.

N u is de werkelijke voo rhoede echter weer militair, of ze is te

v inden in de medisch e we tenschap waar men nu zelfs ex peri

ment eert met het projec teren va n beelden op het hch aamsopper 

vlak van blinden . Voora l op deze gebieden ziet men de afsta nd

tussen mediaterminals en het lich aam in een razende tempo

kleiner worden. Deze afstand is nog niet helemaal verdwenen.

maar er is al wel een toes tand bereikt die lijkt op di rectheid . D it is

haast paradox aal, want media brengen in principe iets over van

het ene punt naar het andere . Het parad igma va n de comm unica

tie tu ssen tw ee va n elkaar verwijderde subjec ten lijkt mij te zijn

ver va ngen door een soort co-mutat ie. Di t laatste is een begrip da t

is ingevoerd door een Franse th eoreticus waarvan ik de naam

ben vergeten . Het houdt in dat twee d ingen tegelijkertijd vera n

deren . Het gaat dus niet meer om een zende r, een bood schap en

een ontva nger, maar de zend er en de ontvanger zijn nu gelijktij

d ig en direct met elkaar verbonden. Dat is een zeer int eressante

en tegelijkerti jd zeer verontrustende situa tie. waa rin ik de

werk elijke mogelijkh eid tot een grote verandering zie. iet alleen

kwantitatief maar kwa litatief.

Ikwilnog eventerugkomen opdat mtlîUlire aspat. & is vaak opgewezen

dat de elektroniko ditwevooronzeontspanningin de winkel kopen

voortkomt uitontwikkelingenopmtlîUlirgebied. uitttlhnologitdit

ontworpen is vanuit mtlîUlirebehotftmeneisen. Ikhebmtaltijdafge

vraagdof erinde huis.fuin-en-keuktn massamtdia nog sporen vanmtlîUlire

Iogita teruggevonden kunnen worden.

Dat is een heel lastige v raag. M aar neem nou de wens om

alles tegelijkertijd te kunnen zien, dat wi l zeggen de beh oefte aan

een alomtegenwoordig oog, waaraan niets ontgaat. waaraan

niemand kan ontkomen. Da t kun je teru gvoeren op een militaire

oors pro ng. Ik ben daar niet helemaal zeker van, maar het gaat

tegenwoord ig in oorlog niet werkelijk om strijdkracht. Het is in

eerste instanti e een oorlog van de informatieverzamelings-tech

nologie. Men hoeft maar aan sp ionagesa tellieten te denken. Het is

dus in vee l opzich ten geen oorlog va n bommen. maar een oorlog

van beelden . Hoe komt men iets te wele n. hoe krijgt men een

beeld van het terri torium van de tegenpartij?Tegelijkertijd spe elt

ook de vraag hoe men de eigen mensen kan beïn v loeden door

beeldmanipulatie. Dit paradigma komt. zo niet geheel dan toch

voor het belangrijkste deel, ui t militair onderzoek voort. Zeker

weten doe ik het niet. maar ik heb wel de ind ru k dat he t zo is.

Als kunstmaarsdeze ttlhnologit vanuitesthetislhoogpunt gebruiken,

omdat dit nueenmaal voorhanden is. bevestigen zedan niet zonder erbij na

tedenken iets dat voor verwerpelijke doeleinden isganaakt?

Da t hangt ervan af. Ik ben toevallig bevriend met een

Duitse kunstenaa r. Ingo Cünther, die sate lliet-technologie. met

name van spionagesatellieten. voor zijn eigen doelen gebruikt. Ik

vi nd dat heel int eressant. Zo presen teerde hij bijvoor beeld in

1987 op de Documenta 8 in Kassei C3/. Command. Communication,

Controlaud I'lUlligena . met gebru ik va n satellietbeelden . Dat was

echt een indrukwekkend werk. In een donkere kamer sto nd een

marmeren tafel. waarop va naf het plafond beelden werden

geprojec teerd . De beeld en waren satellietopnamen va n strate

gisch belangrij ke stre ken. zoals Nica ragua en A fgh an istan . Da t

was dr ie jaar gelede n. De beelde n trild en op het marmerop per ·

v lak. dat zelf ook geografisch aandeed . A ls men de beeld en

bekee k dan voe lde men zich als het wa re een generaa l op de

commandopost van Star W ars. M en zou met één handbeweging

land en weg ku nn en vagen. Ersprak een zeer ironisch bewust

zijn uit va n de huidige co.uiition humaine, waarin men deelneemt

aan dit soort militaire oberservatie- en controlenetwerken .

Endit C'I - militair jargon - ontmaskert en doorb reekt hij

weer als C , dat wi l zeggen. Command, Communieation, Controland

Corruption. Voor de kunstenaar is het corr uptie. Hij bese ft dat de

kunstenaar d ie met zulke sys temen werkt blootstaat aan corrup

tie. omdat er altijd die wens is alles te zien. alles te beheersen.

hetgeen nog wel eens zijn oorsprong zou kunnen hebben in het

militaire denken. In dat werk bes peur ik tenminste een kriti sch

bew us tzijn ten aanzie n va n de situatie die u zojuist schets te. In

go% va n de gevallen zijn ku nstenaars zich dat ech ter niet

bewust. Mi sschien spe len ze wel met zeer gevaarlijk spee lgoed,

zonder te beseffen welke gevolgen dat kan hebben. M aar toch

blijft hel mogelijk deze tech nologie met een kritisch bewustzijn

uit te bu iten. G ünth ers werk is esthetisc h gezien zeer aantrek ke

lijk. terwijl hij zich ervan bewust is dat het een gevaarlijke

aantrekkings krac ht is. In dit ve rba nd - en het is maar een voor

beeld - zie ik wel een mogelijkhe id voo r een nieu w soo rt ku nst 

werk en , da t sociaal, po litiek en militair gezien ech t ser ieus is. en

tegelijkertijd erg esthe tisch .

OswaldWlalerheeft degenen dit demtdia bedienen betiteldals de

belangrijkste vertegenwoordigers vanhet nieuwenmWsmt. Daarmte

bedoelthijnoch het Duitse .nelmuholische ntl.ilismtvan de 19at eeuw noch

het 'substantiilt ' ntllilismtvanhet traditioneltJaponsedenken. zoals
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Daisetzu Suzuki het uitdrukt ilthet voorwoordvaltNishidas

Intelligibility and Nothi ngness: 'Het \Vestelt gaat verstaltdelijk

gezimvaltem dUillistischewereld uit, terwijl het Oosteltmet beUk beitelt

vastopdebodemvaltde leegte stilat, hetgeelt eeltwereld valt COIurm

existroliillisllttis,eugemlogiscl, kader valt de abstractU:.•

Ik v ind dat een beetje tweeslach tig, wa nt toen N lshida het

ov er het niets had was dat een zeer radicale bevestig ing van de

bodemloosheld. of. zou je kunnen zeggen, va n de 'gelaten heid'

va n de mens en. M aar tegelijkertijd kon er ook gemakkelijk met

dit niets worden gedweept. Het was een paradijsje waarin men

ein deloos kon spe len zonder menselijke of historisch e beteken is.

W at in de gesch iedenis va n het Japan se denken steeds een

centraal probl eem is geweest, is de dubbelh eid van - ik zou bijna

zeggen het 'reële niets' , maar dat is een paradox - van de blik in

de afgrond enerz ijds en het ve rafgoden van lege beeldvlakken

die alles kunnen beva tten en waar mee men eindeloos kan spe len

ande rzijds . En ik moet zeggen dat op de huidige media en

mediakun st dat laatste va n toepassing is.

Dat doet me denken aan wa t A lexander Kojève in zijn

lezing zei over de man ier waarop hij in de jaren dertig Hegel

interpreteerde. Hij was een heel interessant e man. Hij hield deze

lezing ove r Hegeliaanse filosofie in Parijs. Hij beïnvloedde niet

alleen Raymond Aron, Sar tre en M erleau-Pont y, maar ook

Lacan, Bataille, Klosso w ski , zo'n beetje de vo lled ige latere Franse

th eorie va n na de oorlog . Hij was een soort bron die natuurlijk

u it Duitsland kwam. U it Ru sland geëmigreerd kwam hij v ia

Duitsland naar Parijs. In die lezing stelde hij dat de geschiedenis

een geschiedenis van strijd was. Als de str ijd ophield eindigde

ook de geschiedenis en zou de mens in de posthistor ische

toestand terechtkomen. Hij geloofde dat na de Tweede

W ereld oorlog de str ijd ten einde was. Vo lgens hem had de lange

ser ie velds lagen die met de Napoleontische oorlog was begonnen

en met de Tweede W ereld oorlog was geëind igd op één of ande re

manier bereikt dat de democratie in het w esten algemeen werd .

Hij heeft daa rna de filosofie eraan gegeven en is een soort bur eau 

craat geworden die zich met economische regul ering bezig h ield.

Na de filosofie stelde nu alleen dit soor t regul ering en sturi ng nog

problemen aan de orde. Hij reisd e vee l. Eerst zag hij de Veren igde

Staten als eerste kandidaat voor de posthistorische toestand van

de mens en dat was - in zijn woo rden - de Amerikaanse animali

teit. De mens kon daar, eenmaal bevrijd van de historisch e str ijd

met ideologieën en macht , weer een d ier worden dat in de zon

ligt , naar het strand gaat, op de radio naar bizarre, domme muzi ek

luistert , Coca C ola dr inkt en sandwic hes verorbert. Tenminste,

dat was zijn eerste versie va n de posthis torische toestand.

Toen hij in 1959 naar Japan kwam vond hij daarin een

tweede kandidaat voo r het posth istorische model van het

menseli jk leven, dat hij het Japanse snobisme noemd e. S/lObism

japouais. Dat is geen ech t snobisme, maar een soort snobberigheid.

Een snob is iemand die bijvoorbeeld naar de opera gaat niet

omdat hij ervan houd t of er iets van begrijpt maar alleen om de

schijn, om de indruk te wekk en dat hij iemand is die opera op

zijn waa rde weet te schatten. Dat wi l zeggen, iets doen zonder

rekening te houden met de hist orische, menselijk e inhoud

daarvan. Het is een repet eren va n de vorm alleen , die op zichze lf

leeg is, en die des te geraffineerde r en verfijnder is omdat ze leeg

is. Dat bedoelt Kojève met snobisme. Hij trof dit snobisme

volgens hem in Japan aan omdat de strijd daar al in 1600 was

opge ho uden , met het einde van de feodale oorlog. In het Ede-tijd 

perk was de strijd meer dan tw ee en een ha lve eeuw opgeschor t

en men kon de lege vorm van de theeceremonie, va n het bloem

schikken en zelfs van de zelfmoord eindeloos herha len.

Zelfmoord we rd zelfs tot een ritueel dat de zui vere nabootsing,

de reine verschijning tot doel had . Het is een zui ver nihilisme,

een steeds verfijndere herhaling van een inhouds loze vorm.

In ieder geval is he t posthi stori sme vo lgens Kojève intens

saai. Onze enige bezigheden zijn zeer simpele basale economische

maatregelen treffen en een snobistisch spe l van lege tekens

spe len. Kojève is van mening dat het Japans e snobisme te

ver kiezen is bove n het Amerikaanse animalisme. maar dat komt

omdat hij een wester ling is. Hij geloofde in een verjapa nisering

van de wereld aan het eind e van de vijftiger jaren. H ij hield er

dus een zeer rad icaal gezichtspunt op na. Maar in zekere zin is de

wer eld niet de we reld die verjapan iseerd wordt. Zo werd

bijvoorbeeld Roland Barthes' spe l met vo lkomen beteken isloze

tekens mogelijk door het lege centru m, het keizerlijk paleis in

Tokio. Dat is een herh aling van het snobisme à la Kojève. Of als

men Jean Baudr illards th eorie van de simulacra zonder model

onder de loep neemt, dan ziet men dat ook die een echo is van

Kojèves mythe van Japan als zuiv er oord van nihi lisme. Dit alles

in ov erweging nemend concludeer ik dat er ind erdaad een sterke

nihi listisch e tendens heerst in de media en ond er degenen die

media en simulacra beheersen.

Ikvraag lItt af of deze zich herhalntde legevormook ItU /lOg overheerst, of

daterdaJJrboveu ItogemlIttdiil-niveau isdateelt dMraalt verwante vorm

IlUft. Jehebt het lege centrum valtdecomputereuopdiL leegteworden hele

werelden gebouwd. Eltdecomputer breugt ook deze repetereude brwegiltg,

varÛ1ties ilt muziek ofcomputergraphics voorl. Is er/lOg emliltk tusseu

deze lIttdiillaJJg ende laJJg valtliet traditwltele Japolt" Itihilislltt?

Ja, ik geloof va n we l. ook al is men zich daarvan niet

bew ust. Ik geloof dat. hoewel er een grote onderlinge afstand

tussen deze lagen lijkt te zitten, de grondstruc tuur alle lagen

doordringt. Ik ben er niet gehee l zeker van of de diepe blik in het

niets een invloed op het fun ct ioneren van de media of de

mediakunst heeft, maar wat dit bloemschik-n ihilisme betreft is er

blijkbaar een nauw ve rband tuss en deze traditionele ho ud ingen

en tegenwoord ige ver sch ijnselen.

Opemteutoolt5teUiltg over iuteractiLvekunst,diL ik onLlItgs bezocht,

wareuveel kiudereu aaltwezig. Meukalt goed zim dat ditltihiliSlltt uitde

machilte gemtheoretisch bouwsel is, gemverfijnde man;'" omculturele

vormen tebeoefeueu, maar iets dalzotilstbaar euevideltl gewordelt is dat

zelfskindereu het iltluïtiLf kuItltelt begrijP""

Ook hierover heb ik een ambivalent gevoe l. Inderdaad zijn

90% van de kunstwerken nogal kinderachtig . Het is net zo min

kunst als kinderspeelgoed dat is. De werken zijn bont en aan 

trekkelijk. dat is alles. Maar als men de basisvoorwaarde n in

overweging neemt blijft er nog steeds een mogelijkhei d voor

serieus wer k. Ik ben optimi stisch en pess imistisc h tegelijk wat

dat betreft. Maar ik moet zeggen dat er in ieder geva l een soort

verkinderlijking gepaard gaat met de hoogwaardige technologie.
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Wij kunnen natuurlijk over mode rne en pos tmoderne technolo 

gie spreken . M aar als men bijv oorbeeld twintig jaar geleden foto 's

w ilde maken dan moest men de techniek begrijpen. Vandaag is

alles automatisch . Je hoeft maar op een kn opje te drukken . Zo'n

twintig, dertig jaar geleden wa ren machines nog geen blalk boxes.

Zew aren grijs en men kon er in kijken . en men moest ze v aak

repareren . Vaak moest men de eigen bed oelingen aanpassen aan

de beper kingen va n de mach ine. Tegenwoordig worden de

machines ech ter gigantisc he blalk boxes, waa rv an men bijna

volledig afhankelijk is. M en drukt op de kn op en daar is het

resultaat. M en hoeft het mechanisme niet te kennen, en dat kan

men ook helemaal niet . Als bijvoor beeld een fototoestel kapot is

gaat men er mee naar de winkel. maar zelfs de technicus kan het

niet repar eren . Hij haalt gewoon de elektronika eru it en vervangt

die. Dat is het black box-verschijnse l.

M et de imperfecte guy box-technologie hebben de mensen.

prec ies zoals Marx al dacht, iets over het pr oces geleerd. Ze

hebben door middel va n de techniek de natuur leren kennen .

Omdat de techniek nu zo perfect is, is de kan s iets te leren

ve rloren gegaan . M en kan op de machines ve rtro uwe n zonder

echt te we ten hoe ze w erken. M isschi en weten de technici het

nog. maar de mens en di e camera's ontwerpen bijv oorbeeld.

kennen slechts een bepaalde struc tu ur. Daarbinnen bevindt zich

we er een black box. Endaarm ee houden alleen IC- of L5IC-ingeni

eurs zich bezig. Naar mijn mening pikt scie nce fiction dit soo rt

dingen intuïtief op. Bijv oor beeld in O rw ells 1984 . een distopie

va n 1948 . werd de stad door Big Brother geco ntro leerd. Big

Brother is een paternalistisch e figuur die va n de mense n eist dat

ze hu n behoeften opgeven, om te werken en in het gareel te

lopen . In de sc ience fiction va n va ndaag is de cen trale figuur

echter v rijw el altijd moed erlijk . de cen trale compu ter h eet

'Moeder '. Deze moed er-computer bes tu urt het moed er-schip of

de moed er-stad. Eris natu ur lijk een etymo logisc h ve rband tussen

moed er-computer en terminals. Maar toch zie ik een subtiele

bijbet ekenis. De moed er is anders dan Big Brother, ze besch ermt

haar kinderen. Zodra de kinderen oo k maar een kik geven deelt

zij snoepjes uit. Zekunnen volledig op haar ve rtro uwen.

Datkomt door de verkinderlijking, een soortelektronische wieg.

Ja, zelfs de elekt ronische moed erschoot va n de moeder-corn

puter, Dat is natu urlijk overdreven gesteld ve rgeleken met de

w erkeli jke situa tie , die door bijv oorbeeld sc ience fiction schr ij

v ers word t opgepikt. Dat is één kant. W e hebben het over de

camera gehad. Een ander voorbee ld zijn de televi siespelletjes. D e

computer w ordt een soo rt ged u ldige moed er. De echte moeder

doet het huish ou den en kan zich niet 24 uu r per dag met haar

kind eren bezig houde n. Zij moet zo nu en dan w eg. D aarom

moeten de kinderen leren zelfstandig dingen te doen . M aar

tegen woordig wordt de comp uter een soo rt moed er. die zo

ged u ldig is dat ze zich 24 uur per dag met de kinderen kan

bezigho uden. Een ons tu itbare v loed bo nte beelden waarmee de

kin deren kunnen spe len. da t is het ideaal van de co mputers pelle

tjes, Ik zie in deze spe lletjes een zeer archa ïsc h soo rt afbeeld in 

gen. Het verhaal is ook bijna altijd mythisch. Er moeten gevaren

ge trotse erd worden om een prinses te redden . Dat is geen rom an

maar een romance, een myth isch verhaa l. haas t een od yssee.

GRASSMUCK

Sommigen zien daari n een tegenspraak : hoogwaardige technolo

gie met archaïsche mythologie. M aar ik vind dat die tw ee

samengaan omdat de techniek een soo rt moeder aan het worden

is. die ten opzi chte van haar kinderen toegev end en zacht is.

Na tu urlijk overdrijf ik en het is ook maar een klein sym ptoom,

maar als men zich dat st erker voors telt kan men daarin dat

speelse en aan gename van de distopt e herkennen waarin men

zich zelfs niet bewust is opgesloten te zijn . Dat is het gevaar dat

ik voorzie bij deze infantiliser ing di e de techniek tew eegb ren gt.

In dit opzicht ben ik d us pessimistisch.

Hel isinteressant dat u mythologische struLlurenteberde brengt. Ik heb de

indruk dat opveel gebieden waar mensen uitde literatuurof uitde filosofie

nadenken overdesituatievan de media,erweer goden,geesten enspoken

opduiken.Datzoueen nieuwsoortanimisme zijn.Zouhet zokunnen zijn

dat wezijn uitgegaan vaneen animisme meteen veelvoud aan beangstigen 

degodheden en geesun,waarmee wemoesten lerenomgaan. En dat de

mens toen een rationele fasedoormaakte waarin hijaUt mogelijkeverstan

delijke interacties metde natuur en de verklaarbore natuurkrachten is

aangegaan. En dat tenslotte, nietvanbuitenaf, maar uithet door demens

bedae/lu stelsel vantechniek enmedia zelfweer goden engeestenU

voorschijnkomen. Duseen animatie nietin technische zin, maar als een

door demens gemaaktevormvananimisme?

Die indruk heb ikook.

In WtlJiam GibsonsCyberspace duiken erbijvoorbeeld allerlei geesten

op.

Ja. en het is geen kath olieke of protes tantse vo rm van

god heid maar bijvoorbeeld voodoo. Het is heel primitief omdàt

het hl-tech is. Ja misschien heeft u gel ijk. Ik geloo f dat er een soo rt

kortsluiting is tussen hi-tech en een vaak zeer primiti ef animis

me. H et systeem is zo alomtege nwoord ig. zo ingewikkeld en zo

gigantisch dat het bijna onvermijdelijk op een voe tst u k wordt

geplaats t als een almach tige god heid. zo niet G od. Ik geloof niet

dat de mod ern e kriti ek haar onderwerp heeft verloren.

M isschi en is de bevrijding va n de mens als soo rt niet meer aan de

ord e. maar men kan deze verheerlijking en rernystihcatie va n het

systeem tot zoiets als een galactische moed erschoot of een

god heid wel kriti seren . En dat is naar mijn mening nu net de taak

va n de kunsten aar. Ech te kunsten aars kunnen niet spelen met

deze beelden. Zekunnen er mee spe len. maar dan kri t iseren ze

het tegelijkertijd va n binnenuit. Het is prima je te laten betoveren

door w at er allemaa l mogelijk is. maar tegelijkertijd moet je je v an

jezelf bewust blijve n . Dat is een dubbele maatst af waaraan men

moet v oldoen en dat is moeilijk . maar zonder die maatstaf ve rl iest

een we rk haar kunst-status en w ordt het spe elgoe d of een ritueel

instrument. Ik zie. kort om . een ster ke neiging om via de hi-tech

teru g te keren tot de mythe. Dat is nu ju ist de reden dat tegen 

woordig werkelijk se rieuze . kriti sch e kunst ono ntbeerlijk is . Dat

is ook de reden dat ik zei dat ik tegel ijkerti jd optimistisc h en

pess imistisc h ben.

Hel standpunt vande kritiek isnatuurlijk erg moeilijk onder woorden te

brengen. Kunst levert altijd commentaaropde situatievande mens inzijn

omgeving,enopde problemen waarmee hijgeconfronteerdwordt. Er is

bijvoorbeeld als reactieophet probleem vande vervuilingde milieukunst en
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?'lfs«ologische kunst. Metbetrekking totderewie mens - telhnisthe

omgeving ligt dot moeilijker. omdat erniet kon worden teruggegrepen op

een oorspronkelijke toestand die Wer verWen zou zijn. Waarzouden

maatstaven voor deze kritiek of ironie van afgeleid kunnen worden?

Zoals ik al zei weet ik niet zeker waar de absolute grondslag

van de kriti ek ligt. M aar het beeld van een organisch geheel is

altijd verdacht. Het beeld van een ecologisch harmonisch

systeem is altijd tot op zekere hoogte bedri eglijk. Enals men de

th eorie buiten bescho uw ing laat kan de kunstenaar wantrouwig

tegenov er deze zienswijze staan. Misschien is het een intuïtief

gev oel dat er iets tegenstrijdig is. dat er een breuk. een splitsing of

zoiets is. Envaak hebben ze on gelijk. llcgeloof dat deze intuïtie

ve afkeer van een organ isch gehee l. en van dit beeld van organi 

sche eenheid een uitgangspunt voo r de kunstenaar zou kunnen

zijn waardoor hij zich missch ien kan dist antiëren van de mythe

van de elektronisch e moeder sch oot. ook al kan hij die misschien

niet kritis eren . Ik vind ecologie zeer belangrijk. en een bew eging

als de Grijnenis op zichzelf ook belangrijk. De landbouw daaren

tegen is een vorm van ecologische misvorming en een zeer

ernstige ook. In plaats va n een bos met een veelv oud aan planten

komt er een homogeen veld. Anders gesteld: dit soort wan

trouwen ten aanzien van het organisch e geheel is een gevoel

voo r geschiedenis. Het organische geheel wordt als iets natuur

lijks gezien . iets dat aan alles, aan al het mensel ijk ingrijpen

voorafgaat. M aar dat levend is, omdat de natuur vaak het

resultaat is van de technologie die eraan voorafg egaan is, bijvoor

beeld de landbouw. Japanners denken altijd aan de natuur, maar

dat is de natuur die zij gemaakt hebben, zoals in de laatste eeuw

de rijstvelden, de bossen enzovoort. Als men de organ ische

eenheid wantrou wt en kriti seert moet men het over de geschie

den is hebben . De natuur is historisch bepaa ld. Ik geloof dat dat

een heel belangrijk punt is.

En wat de kunst en de semiotiek betreft is dit onderscheid

misschien dat tussen sy mbool en allegorie. zoals bijvoorbeeld

W alter Benjamin het heeft omschreven . Eensymbool is een

teken , dat sy mboliseert en gesymboliseerd wordt. Het is een

natuurlijk teken dat vivant etvécu is. Dat is myth e en symbolische

kosmologie, symbolische totalit eit. Een symbo lisch organi sme is

bijna altijd een soort illusie. Daartegen looft Benjamin op para

doxale wijze de allegorie. omdat dat een dood teken is. Enin de

allegorie zijn teken en aangeduide wi llekeuri g met elkaar verbon

den, vol gens afspraak. En conventie is altijd histor isch . Om een

voorbeeld te noemen : het O ude Testament werd altijd gezien als

allegorie van het Ni euwe Testament. De exodus als allegorie van

de dod e C hristus die weer opstaat. Maar dat is een kunstmatige,

erop geprojecteerde interpretatie en als zodanig vanuit symbo

lisch stand punt bezien zeer will ekeuri g, secundair en parasitair.

M aar als gelaagd e ruïne van het dod e teken kan de allegor ie

volgens Benjamin iets vertellen ov er de geschiedenis. De

gesch iedenis als ruïne. [k ben van menin g dat zo'n historisch

bewustzijn nodi g is, ook op technologisch gebied , Op dat gebied

heeft men de neiging vrijwel uits lui tend over het harmonische

geheel te spreken, dat men door de nieuwe technologie kan

bereiken, de nieuwe visie. Enhet is bijna altijd illusoir. [k kan

geen onderscheid maken tussen technologisch e allegorie en

technologisch symbool. maar toch kan dit subtiele verschil er

zijn in de houd ing van een kunstenaar. Maar het is een subtiel

ver schil en er zijn van tevoren geen ver schi llen waar te nemen .

Maar ik>geloof dat dat bepalend is.

Inhet Wésunheeft men nog delaatsu resU» van de subj«tfi1osaJU u

verliezen. Denkers voelen zil:h bedreigddoor compuUrs eninhet bijzonder

door !<unstnultigeintelligentie, InJapan is die angst erniet. ZijnJapanners

beter voorbereid opwal ergaal komen?

Wel, misschi en is men in Japan te goed voorbereid, door de

opperv lakkige herhaling van lege tekens bijvoorbeeld , zodat het

zich kan aanpassen aan het oppervlak van de nieuwe technolo

gie. Maar als het om de diep ingrijpende verandering gaat waar ik

het ov er had , ben ik niet zo optimistisch. Ze passen zich te

gemakkelijk aan om de werkelijke tegens tellingen, de werkelijk

subtiele deco llage tussen mens en technologie in te zien . Ik ben

zeker geen aanh anger van de subjectfilosofie in haar klassieke

vorm, of van de kriti ek die zich daarop beroept. maar toch zou

het bewustzijn va n deze kloof , van deze haas t onveranderlijke

afstand , een Uitgangspunt kunnen zijn om iets dat echt serieus is

te ontwikkelen. A l ben ik wat Japan aangaat weer zeer weifel 

ach tig. Maar ja, denk ik vaak. er kunnen interessan te dingen

gemaakt worden, Tens lotte kan ik over dit soort cultuurverschi l

len zeggen ... ik denk dat men in Japan serieus werk maken kan,

en in Duitsland of Frankrijk bijvoorbeeld dringt de hoogwaardi

ge tech nologie met een ongelooflijke snelheid door. Misschien is

er niet zo'n groot versch il als men den kt.

Denkt U niet dat metde eenheidswerelddie op ons afkomt - de globalise

ring vanhet verkeer. vangoederen, mensen en informatie-deculturele

verschillen nog het enige zijn dat ons vande Itomogenisering kon redden?

En als dat toteen catastrofe voert - niet per seeen wereldoorlog, die nuweer

onwaarschijnlijker wordt -zoudiversificatie don niet de enigekons zijnU

zorgen dat het niet toteen algehele catastrofe komt?

Ja, ik denk dat de culturele verschillen een zeer belangrijk e

toevlucht zijn nu we aan de rand van de eenvormigheid staan.

M aar ik denk dat men voorzichtig moet zijn met de definitie van

cultuur als men het over cu ltur ele verschi llen heeft. Wat is

cu lturele identiteit ? Is dat de cultur ele identiteit van Azië, Japan ,

Tokyo enzovoorts ?Zelfs binnen Japan zijn er vele verschi llende

tradities, waarvan sommige niet met elkaar verenigbaar zijn.

Sommi ge komen uit Korea, andere u it Taiwan en ga zo maar

door. Natuurlijk is het belangrijk deze cu lturele verschillen te

bewaren en verder te ontwikkelen , maar ik geloof niet in een

algemene definitie va n culturele identit eit. Ik bedoel niet alge

meen in de zin v an de algemene culturele identiteit van Japan of

Azië. Maar ... ja. de cu lturele verschillen zijn beh oorlijk belang

rijk.

Laatst kwam ik een kunstenaar tegen , M iajima, die een

cirkel of driehoek van getallen maakt. Het is een lijn van getallen

waarvan sommige zeer snel verande ren. Hij heeft in een donkere

ruimte een vorm gemaakt bestaand uit honderden kleine rode

getallen die met zeer hoge snelheid veranderen. Ook dat is een

allegorie van , zeg maar, de star wars controleruimte. Maar

tegelijkertijd is het als een zenboe ddhistische meditati eruimte of

een ruimte voor het th eeceremon ie in zijn meest wezen lijke

vorm. Ik vond het een zeer Japans werk . N iet in slech te zin, maar

XI



BIL WET

in pos itieve zin . A ls men het niet Japans w il noemen dan toch

zeker oosters. Dit soo rt ver schil zou in kunstwerken weerspie

geld kunnen worden. in de media. En dat zou een mogelijkheid

tot ech t nieuw we rk kunnen zijn. A an de ene kant is er een zeer

v ulgair soort verjapanisering. een vulgair soo rt snobisme.

Bijvoorbeeld de pop ulaire telev lsieprogrammas zijn zeer Japans .

Zelfs de reclame moet onzi nn ig zijn, moet een parodi e op zich zelf

zijn. Daarom benadert ze het lege spel met de tekens. Het is in

zekere zin zeer Japans . zeer snobistisch op z'n Kojève. M aar

tegelijkertijd kunnen er serieuze werken word en gemaakt met

een fundament eel Japans of oosters of zen-ach tig inz icht. Ja. daar

zie ik een vru chtbare mani er om tech nologie te presenteren die

hand in hand gaat met cu lturele differenti atie.

va n het r çd e eeuwse ]eest unau/re. Dit elekt ron isch gestu urde

bevree mdingse ffect dict eerde wat zich va nuit het eigen innerlijk

van de artiest in zijn ku nst werk zou uitkristall iseren . Het

onbehagen in de media kwam voo rt uit d it storen de gevoe l dat

altijd iets v reemds de motor van de eigen authenti citeit vo rmd e.

De media besch ikten over een onuitp uttel ijk reservoir aan

wereldtnformatte. Deze verhinde rde de kennismaking met de

bronnen van het imagin aire: het beeldenrijk van het persoo nlijke

onderbewus te verviel als vanzelf in een entr op ische staat va n

itemflarden. In deze eeuwige dag van de actua liteit on tbra k het

de kunst aan een eigen opgave . Bij gebrek aan beschutting zag de

artiest zich genoodzaakt tot een maxi male etalering op de medi a

markt . om door middel va n overbelich ting de schaduw va n een

geheim te kunnen blijven opr oepen .

Vertaling: BARBARA GROENHART

BOELI VAN LEEUWEN

De profeten uitdeoudheid warendetelevisi<apparaten van huntijd:zij

warenbelast mä een harde boodschap. sd.erpomlijndenindringend.

N u aan het eind van de z i ste eeuw het duel tu ssen kunst en

techniek zijn betekenis verloren heeft, kunnen we rustig inven 

tariseren waa r de wer eldbevolking zich generaties lang druk

over heeft gemaakt. Teru gblikkend op de tech nische media die

buiten het Zelf geïnstalleerd war en, zien we de artiest tot voor

kort nog tobben met zijn relatie tot de objecten. Hierbij putte hij

uit het overgeleve rde reservoir aan mythen. om de vage contou

ren van zijn probleem een held ere vorm te geven . M et het

wegvallen van de scheiding tussen subject en object in de laatste

decennia. hebben w ij het voo rrecht gekregen het myth isch e

verleden te kunnen bereizen en onze voo rouders de beelden te

gev en waar zij aan ver der wer ken.

A ls we de conve ntionele periodiserin g aanh oud en . zijn de

impression istisch e media eind z os te eeuw te karakt er iseren als

een stelsel van 'apparaten ' met een geheim. Ze ontl eend en hun

geloofw aard igheid aan het feit, dat de mediagebruikers niet zelf

wa ren ingesch akeld . maar dat in hun sensorium een Ander

keek. lu isterde of praalt e. Het was in die dagen de actuele vorm

Rond 2 0 0 0 werden tw ee strategieën ontw ikkeld die uit zouden

lopen op het ex press ionistisc he stadium va n de media. Aan de

ene kant zien we de v lucht in de materie. Binnen het kader van

de toen zo populaire anti -mediale massabeweging, die aan het

overlope n was naar de realiteit. stileerde de bewo gen artiest de

omgang met zijn materiaal tot een solid iteitscu ltus , Hij ging 'terug

naar het wezenlijke. het eeuwig aanwezige'. De substan tie die in

deze cultuur we rd aanbeden. profileerde de kunstenaar als een

reactie op het v irtuele. al te virtuele van het wereldbew ustzijn.

De artistieke schoo l van de Stoffelijke O rde ve rstond haar

maatschap pelijke verantwoordelijkheid als het hooghouden va n

de herinnering aan de natuur. Het ecologisch realisme plantt e

haar monument en tussen de machti ge ruïnes va n de modernit eit.

in een verwoede pog ing een gooi te doen naar de toekom stige

eeuw igheid. Ze ver kocht haar kunst als de ulti eme kans om de

mens te redden van de media. maar ging zo een corru pte samen 

zwe ring met de W ereldr egering aan tegen de plan etaire bevel

king. Zo riep ze ove r zichzelf een zelfde lot af, als de vo lkse

ku nst en en het sociaal-realisme in de totalitaire zoste eeuw

hadden ondergaan. Toen de anti-medialen het veld moesten

ruim en. verdw enen ook deze scu lptur en in de containers van de

kunstgeschieden is.

A an de ande re kant waren begin z i ste eeuw de soevereine

media uit op de totale dematerialiserin g va n de wereld. De

multimediamatici laafden zich in hun trallsnationalnetworkaan de

roeserv arin g, d ie wer d opgeroe pen door va ria media kort te

sluiten . Deze school slaagde er als eerste in de directe schakeling

tussen media en sensorium te leggen . O nder invl oed van drugs.

Nie tzsche. Burrou ghs en Pynchon maakten ze zich op voor de

zielevaart. Het storende gevoe l door een Ander bezocht te zijn.

die verder geen boodschap aan je heeft en zijn wereld aan je

opd ringt. wer d door hu n denk ers geï nterpre teerd als ru is. De

menselijke subjectiv iteit bleek een mediaal afva lprodukt zonder

verdere charme of gevaar. De soever eine arti esten w aren sterren

in het creëren va n ku nstm atige continenten. In heel hun tegen 

natuurlijke wereldverzet aanvaardden ze een reis door het

innerlijk. dat aan de neurale net werken en de biosaft was

gehangen . O p de hielen gezeten door de commercie va n de

psycho-consument en , sloten ze zich af in een mediale contempla

tie die het ex perimenteren buit en de labora toria allengs als

onbe reikbaar streven begon te erva ren. In hun besloten wereldje

me d i a
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de ju iste apparatu ur. Maar dat was schokkend genoeg. Iadat ze

de cogn itieve fu ncties van de hersen en bekeken hadd en, dron

gen ze doo r tot de geologische lagen onder het sensorium. Indeze

oudere gronde n troffen ze de rasters aan waaruit priesters ,

mys tici, dicht ers en stichters van wereldri jken en godsdienste n

hun open baringen doo r krijgen. Het merk waard ige was dat deze

heroïsch e ve rlichters wel keer op keer ontvangen uit dit tijdloze

arsenaa l, maar er nooit in storten. De en igen die aan de zieners

hun vis ioenen kond en schen ken , waren degenen die toegang

hadd en tot deze aard lagen . Tot hun verbazing moesten de

hersenruimtev aard ers, die de cyberspacevoorbij war en, constate

ren dat het aan hen was om deze menta le beelden te creëren. Op

deze uitnod iging gingen ze in. Na anderhalve eeuw had hun

wet ens chap eindelijk een missie gekregen. H u n bèta-ach tergrond

gaf hen scherp omlijnde en harde boodschappen in . Zij werden

de artiesten van ons heden . Maar dat was ook het eind e van de

mythe als eeu w ige waa rheid en van de dia lectiek van kunst en

techniek.

Deopga ve van de kunst is sedertdien, het materiaal te

leveren waarmee het verleden wordt bevoorraad . Voort aan , eind

2000, is ook het artistieke gewijd aan de maakb aarh eid va n de

wereld , De artiest produceert beelden die eeu wig zu llen terugke

ren, tot in zijn eigen tijd toe. Alhoewel er enkele universele

voorstellingen zijn die het altijd en ov eral doen, zijn er talloze

lokale en regionale ateliers die voor de eigen markt oerimago 's

lev eren , waaruit de voormoeders en -vaders na de

Gëttrrdilmmmmg dan weer de mythen filteren .

dr eigden ze erin te zu llen blijven en ze antwoordden hierop met

een v luch t voorui t in de researc h. A an vankelijk zagen ze het

menselijk brei n. waar ze intrek in hadd en genomen, als een

model waa raan de open arch itectuur va n hun hard - en software

zich kon spiegelen . Met hun neu rale netwerk en en blochips

groe ven ze zich een weg door de denktank van Homo Saplens.

Totdat ze een verbijsterende ontde kking deden . Onverschrokken

doo rwerkend legden ze de menselijke geest bloot als een tijdloze

mediamatrix, die onmiddelijk te bereizen was. M aar deze maak 

ten onsc h uld ig kinders pel va n al hu n vorige tru cjes in de

v irtuele werkelijkh eid , de cyberspacewaarvan William Gtbson al

rond ,g8S de Jules Verne was gewees t.

Als de kunst het eigen tijdperk niet wil voorstellen , grijpt ze

teru g op de klassi eken. In de mythen zouden eeu w ige waar he 

den verborgen liggen. die met de meest moderne middel en op te

grave n zijn . Ook in on ze tijd zien we dat dit een schier on uitpu t

telijke bron van motiev en en gestalten blijft opleve ren . De anti 

actuelen beroepen zich al eeu we n met succes op de actualiteit

va n de mythen. Het ligt volgens hen in de aard van het beestje,

dat de Mens op de meest ongelegen moment en Oedipus of

Euri dyce nadoet. Deze EwigtW dtrktJzr tUs G/ticlun wordt door

hen gen uancee rd gepresenteerd: we moeten hierbij niet redene

ren in een cirkel, maar in een spiraal Oünger) of in een gyre

(Yeats). Doo r het onbekomm erd e gebrui k van de mythen kan de

artiest ons bedenkelijke moment en bezorgen , waarin we eve n stil

blijven staa n bij het heden . Zelfs de aanha ngers va n de voo ru it

gang mogen graag een mythe gebru iken. om te waar schuwen dat

we er niet in moeten terugvallen . Het zijn ook zu lke ster ke

verhalen dat ze wel tegen een stootjekunnen en overal inzetbaar

zijn. Het mediati jdperk was bij uitstek gesch ikt om de mythen

weer eens uit de oude doos te halen en te dem ocratiseren . N a het

erfdeel te zijn geweest van de dicht ers en sch ilders in de rçde

eeu w, verloren ze in de 2 0ste eeuw hun stoffige historisch e

co nnotatie als overgeleverd verhaal. Ze werden in de ve rtel 

struc tuu r van televisie - en computerprogramma ingevoerd als

paUtrn rtCognition in plaats van de dilta classifitation uit het

C utenbergse universu m van de lineaire reden ering (McLuhan).

In de z iste eeuw zijn de oorspronkelijke verh alen die ooit het

cemen t waren van lokale samen lev ingen , wereldwijde kassu c

cessen gebleven . Zo verschaffen ze nog steeds werk gelegenheid

aan de artiest die niet geï nteressee rd is in de problematiek van de

immaterialiteit. Juist het fysieke aspec t va n de mythen , die zo

ope n omgaan met geweld, het heilige en het bees t, vormt een

weldadige teru gkeer van een lich amelijkh eid waar we afscheid

van hadden genomen.

Deavo ntur iers die op verk enning waren uitg egaan in het brein

va n mens en computer, hadden geen belan gstellin g voor deze

vorm van mythisch ent ertainment. Toen ze binnentrokken in de

tijdloze mediamatrix van de gees t, ver w ierven ze een directe

toegang tot de complexe voorstel lingen van het imaginaire, Daar

hadden ze geen archeologische opgravingen voor nodi g en

evenmin pro fetische gaven, Ze bleken geen geni eën of uitverko

ren en te hoeven zijn, om face tofacete kom en staan met de

mense lijke Natuur en haar ver schrikkingen . Ze hadden gewoon
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Wat is de waarde van herinn ering? Waarom ziet een sterve nde

'als in een flits' zijn hele leven vóó r zich? Met dit laatste moment

van herinneren verd wijnt immers de herinn ering zelf. Misschien

is die 'flits' een ultieme beves tiging van het feit dat men geleefd

hééft. Maar dan is het een affirmatie zonder levensn oodzaak en

onze cu ltuur associeert dit beeld dan ook niet zozeer met de

herinn ering en haar functies. als wel met de dood : wie zijn gehele

leven aan zich voo rbij ziet trekken is eigenlijk al gestorve n.

Het beeld van de stervende heeft een merkwaardige ove r

eenkomst met het montageprincipe van de v ideoclip: 120

beats-per-minute. Op elke heat.op elke koortsacht ige hartslag een

beeld. Geen statisch beeld, maar een beeld dat - in die halve

seconde - in nerveuze stuipen zwenkt. kiept, in- en uitzoomt en

geen andere bedoeling lijkt te hebben dan het netvl ies even aan

te raken. alsof niel de inhoud of de hoeveelheid beelden er toe

doet. maar uitsluitend de impact erva n: deze beelden hebben

bestaan. Deaanraking is een teken gewo rden dat alle betekenis

heeft opgezogen. zoals in de flits van de sterve nde de herinne

ring niet opnieuw beleefd wordt maar een nuttel oos - w reed

teken is van het na dit ondeelbare ogenblik afwezige leven.

DeKunst- thtse days - lijkt op de flits van de stervende. In een

verdovend tempo worden de beelden. die de cu ltuur heeft

teweeggebracht en gebrui kt en opgetas t. opnieuw gebruikt. Maar

nu niet meer als geïn tegreerde delen van een ideologisch geheel,

maar als 'simulacra ', als gekopieerde, con tex tloze tekens .

Eertijds - dat is: voor ik geboren werd - was de schilderkuns t

een fun ctie van de ideologie. Zebeschreef die niet. ze was er de

icoon van. De schilderkunst opereert nu in een h istorisch

vacuüm. Schilderen is een oud ambacht geworden, en het

medium ontleent tegenwoordig zijn betekenis voor een belang .

rijk deel aan het eerbiedwaardige stof der eeuwen dat het aan

kleeft. Afstoffen is in deze tijd een daad van barbarij; de doffe

patina bepaalt immers de waarde van het antieke kunstvoor

werp. En zo wordt ook de prijs van een schilderij gemeten naar

het aantal vierkan te meters beschilderd doek en zijn

'provenance", niet meer naar wat het schilder ij afbeeldt, of wat

het - Ios van zijn drager - inho udt: de betekenis van hel medium

dreigt elke andere betekenis op te slokken.

De kunst beantwoordt , net als aan het eind van de vo rige

eeuw, niet meer aan het verlangen naar beelden die in zichze lf,

vanuit een algemeen geldende ideologie, betekenis hebben. De

kunst heeft voor het moment geen andere taak dan te ve rwijzen.

Wat het ku nst werk afbeeldt en hoe de afbeelding tol stand is

gekomen, is nauwelijks meer van belang. Wat telt is de Rite,

waarin het kunstwerk niet meer dan een zetstuk is, een oblaat

met de weeë smaak van heiligheid .

Een van de weinige kunst-media die kan ontsnappen, niet aan

het ritueel van de kun st , maar aan de betekenisloze eredienst, is

het medium dat gebru ikmaakt van de moderne communicatie

middelen. Zolang het immers niet mogelijk is een 'originele.

gesigneerde' v ideotape of een dito flopp y te bekomen. onttrekt

deze kun stv orm zich aan het bedrieglijke aura dat de oude

kunsten omstraalt. Maar aan de rite zal ze moeten meedoen, wil

ze als Kunst erva ren worden, en niet als video gameof TV-Spot.

De relatie tussen kunst en media/techno logie is een proble

matische, die geregeerd wordt door paradoxen . Deelektro nische

media passen - vanwege hun reproduktiekarakter - niet in de

gangbare canon van de beeldende kunst, maar om Ku nst te zijn

zull en ze moeten worden gehanteerd binnen die canon. Het

alternatief daarv oor is dat de kunstenaar de canon aanpast aan

zijn medium. Dit nu is voo r de kunstenaar niet eenvoud ig,

aangezien hij in het geheel van factoren dat uiteindeli jk resulteert

in Kun st slechts één pool is. Een complicerende factor daarbij is

dat de elektronische media reeds een sterke connotatie hebben ,

die in essentie anti-Kuns t is. W ant deze media zijn tot nu toe

voora l ingezet als instr umen ten voor 'objectieve' informatiever

schaffi ng en als verspreiders van een pop ulaire cultuur, wier

vmuu:ular weliswaar ten grondslag ligt aan wat men gemeenlijk

onder high art verstaat, maar die - juist door die hiërarchische

verhouding - van de Ku nst streng gescheiden is,

Zou het mogelijk zijn dat beeldende middelen als video en

computers ten opzichte van hun 'ambach telijke' toepassing een

zelfde vrije ruimt e veroveren als eeuwen geleden het schilderen

en beeldhouwe n? Die vraag kan alleen bevestigend beantwoord

worden, wanneer men het begrip Kunst herdefinieert.

De kuns twe rken. die in deze tentoonstelling worden gepresen 

teerd , bewegen zich vrijwel allemaal binnen het oude paradigma

van de Kunst. Het zijn scu lpturen of 'bewegende' schilderijen,

die - en dat is opvallend - in de meeste geva llen een vorm zijn

voo r de problematische ver houd ing tussen geschiedenis en

heden. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voo r dat met

inzet van de modernste media een van de oudste inhoud en van

de kunst wordt verbeeld: de herinn ering. Maar de herinn ering .

die hier vorm krijgt, is een tragische: die aan een on herroepbaar

ver leden. dat zich niet alleen in de tijd steeds verder van ons

ver wijdert . De herinnering refereert hier aan een ander leven ,

fundamentee l versc hillend van het onze, en dus zonder voede n 

de relatie ermee. Daarin lijkt de hedendaagse kunst op die van

een eeuw geleden, op het vo rige fin de sîècle. Het beeld op de

monitor wer kt als het vis ioen van de sterve nde: als nabeeld van

een voo rgoed verleden tijd. Dat ligt deels aan de paradoxa le

eigenschap van de media - met uitzond ering misschien van het

directe videobeeld (zonder tape) - dat wat zij afbeelden per

definitie voo rbij is; het 'is gewees t' van de inhoud van het beeld

overstemt het 'is' van het beeld. of van medium , zelf.'

Maar ook zonder een verwij zing naar deze specifieke

karak tertrek van de media is de preoccupatie van mediakunst

met geschiedenis en herinner ing opvallend . Het is alsof de

media, die voo rbestemd zijn de uiteindelijke bewaarplaats te

worden van de beeldenerfenis van duizenden jaren westerse

cultuur, die erfenis er in een moordend tempo doorjagen. O m er

van af te zijn? Uit machteloze nostalgie?
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De verschillend e vormen, die de fascinati e voor de geschiedenis

aanneemt, verbeelden verschillende relaties tussen heden en

ve rleden, waarin nu eens het heden, dan weer het verleden

wordt geproblematiseerd , hetgeen wijst op een gespannen

ve rhouding tussen de twe e.

De we ergav e van de hed end aagse realiteit als een ver re en

onbereikbare herinnering krijgt gestalte in tapes en installati es,

die beelden uit de tastbare werkelijkheid vertonen in een entou 

rage van beeldcitaten uit het verleden. Door die handeling kan

het heden zelf tot een citaat worden, en daarmee tot geschieden is.

Hier stuiten we op een cruci aal psychologisch en filosofisch

probleem van onze tijd: het heden zelf is - als tijdsaanduiding, als

middelpunt van tijd - problematisch geworden. Zoals het absolu

te nu lpunt va n temperatuur alleen bestaat als ax ioma, zo bestaat

voo r ons ook het heden alleen v irtueel. als abstracte referentie,

zond er praktische werkel ijkheid . Daarmee wordt de werkelijk 

heid zèlf v irtueel. wordt ze een onbes taanbaar model. dat we

slechts aan haar sch ijnges talten kennen, en waarnaar we alleen

midd els schijngestalten kunnen verwijzen , niet door afbeeldin 

gen.

Een van die schijnges talten is de droom en haar associatiev e

construc tie kan de werkelijkheid tot voo rbeeld dienen; een

omkering, zoals in het werk van Lydla Scho uten , die een droom 

ach tige irrealiteit verw eeft met meer 'doc umentaire' beelden, met

citaten, ontleend aan de 'realiteit' van reclame en telev isie. Zij

gebru ikt die verwi jzingen niet - zoals vee l van haar A merikaanse

collega's - om de misleidin g of de absurditeit erva n te krit iseren.

maar meer als een vor m waarin de we rkelijkhe id zich aan ons

voordoe t. Dat de verschillende stilistische en inh oudelijke

elementen in haar oeuvre meestal consis ten t wer ken. duidt erop

dat Schouten een belangr ijke overeenstemming ziet tussen deze

vers ies van droom en wer kelijkhe id; want wa t is het fundamen 

tele ve rschil tussen de herinnering aan een droom en die aan een

'ech t gebeurd' voo rva l? De droom is een kaartenhuis van

beelden, en als 'constru ct' niet minder reëel (of irreëel) als iedere

andere werkelijkheid , zodra ze voorbij is.

Ook Hooykaas en Stansfield gebru iken droomachti ge

struc turen om hun beeld te geven van de relatie tussen realiteit

en herinnering. Hun Museumof Memorykan gelezen worden als

een poging in de herinnering een oriën tatie te v inden, die de

realiteit on tbeert. O f, in de contex t van hun nieu we we rk

Radiant. A Personal Observatory: de werkel ijkheid is een onaan

raakbaar netw erk va n mogelijke beelden , zonder tijd en plaats,

die pas bestaan wanneer ze voor even oplichten in de herinn e

ring va n de observ ator. Ook dat is een omkerin g van de gangbar e

hiërarchie tus sen droom en werkelijkheid . waarbi j de werkelij k

heid slechts als maaksel van de dromer bestaat.

Die verwarring tussen de observator en zijn herinn ering

wordt misschi en wel het scher pst verbeeld in het we rk van

G in y Vos: de gestorvene kijkt teru g naar gevangen beelden ui t

de - voo rbije - tijd dat hij met uitsterven wer d bedreigd . Het is vr ij

eenvoudig - en dui zelin gwekkend - om de ver ho uding tusse n

su bject en object binnen dit beeld voor td urend te verwisselen,

zonder dat dit de inhoud van het beeld als geheel aantast. Het

maakt voo r het heden niet veel uit of de herinnering aan het
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sterve n naar de gestorvene ve rw ijst, of dat de gestorvene aan het

sterve n herinnert: de levende is in beide geva llen een buit en 

staander.

Een andere benadering van de geschiedenis zou men die van

de 'histor lernachine ' kunnen noemen. Een mechaniek dat ,

onstuitbaar als molenstenen, de tijd en wat hij teweegbrengt

vermaalt tot herinnering. Het mechanische van dit proces is zo

onrus tbarend omdat het in principe een perpetuum mobile is, een

bewe ging die zich onafhankelijk va n wàt ze bewee gt voo rtbe 

weegt: ook een metafoor van de tijd-zond er-hed en ; een eeuw ig

verleden. De combinatie van v ideo en computer stelt kunste

naars in staat om zo'n historiemachine niet alleen te impl iceren ,

maar letterlijk te maken, zoals Bill Spinhoven doet met zijn time

streli;her. In een dergelijke machine wor dt de zichtbare werkelijk 

heid , de werkeli jkheid die zich een ondeelbaar moment geleden

voo r de ogen va n de toesch ouwer - in de toeschouwer - heeft

afgespee ld, onm iddellijk tot herinnering in haar meest ongenaak

bare vorm: een eigen werkelijkheid, geïnterpreteerd en getrans 

formeerd tot iets dat geen zinvolle relatie met zijn bron, het

heden, meer lijkt te hebben , erv an vervr eemd is - gestorve n. Op

een verwa nte manier verwer kt Jeffrey Shaw zijn input tot een

maalstroom v an beelden , zond er verband met een realiteit buiten

de machine. Zijn tegen elkaar in draaiende molenstenen, en het

beeldmeel dat ze produceren zou je kunnen zien als een pseudo

realistische va riant op het klassieke panta rhei. waarnaar Richardo

Füg listahler op een even klassiek-poëtische manier verwijst.

Füglistahl er bew eegt zich al gedeeltelijk in het gebied va n

een derde benadering van de herinnering: de mythisch e, en ook

deze krijgt vo rm in een aantal in de tentoonstelling getoonde

wer ken met titels als Palinuro, VenusNte/ PralXox, Pompeii en

ATb"'t, Ark. De myth e is een omgekeerde h tstoriemachme. Het

mythisch e verhaal is immers niet gebonden aan een histor ische

ru imte, de geschiedenis heeft er geen vat op. De myth e vertegen

woordi gt een eeuwig heden , een tijdloos reservoir, niet zozeer

van beelden, maar van beeldinh ouden, die een schier oneindige

reeks gedaanteverwisselingen kunnen overleven. In de mythe

wo rdt de herinn ering per manent geactualiseerd. Prometh eus

wordt Faust word t Eins teln.

Geen van deze benaderingen is op zichzelf nieuw, maar door de

prin cipiële mogelijkh eid die de elektronische media bieden om de

gehele catalogus van herinnerin gsbeeld en in een fractie van tijd

te reproduceren en over de recipiënt uit te storten in een vo lgor

de d ie uitsluitend gedicteerd wordt door de grillen va n de pro

grammeu r, doo r de willekeur en de alomtegenwoordigheid van

de verwijzingen. wordt de herinnerin g acuut beroo fd van haar

eerste functie. De meditatieve reflectie, die haar weer verbindt

aan het heden en die zozeer verbonden is met het bescho uwen

van traditionele kunst , lost op in wat W alter Benjamin de

Rezeptioninder Zmtreuungnoemde.

Ik denk dat we , na ruim vijftig jaar, deze formul e niet meer

in de eers te plaats va n toepassing moeten ver klaren op de kijker,

zoals Benjamin deed , maar eerder op de media zelf. De ver 

stroo idheid va n de beschouwer vloeit niet zozeer voo rt uit het

feit dat hij met talloze anderen kijkt . maar is een direct gevo lg van

xv



RICARDO FÜGLISTAHL ER

D E H EMELVA AR T V AN EE N GRONDWERKER

RICARDO FÜGllSTAHlER

Hoe ishet mogelijkeen sculptuurtemaken die bestaat uit laad enPortugeesgraniet

en dusvanzelfsprekendeenloodzware indrukmaakt, maar diewathaar thematiek

betreft juist anzwaarwichtigenhaast onuitgesprokenis?Vaar demeeste kunstenaars

zal een dergelijke tegenstrijdigheid woarl<hijnlijk de gewoonstezaakvandewereld

zijn. Maar niet voor Ricardo fügl~tahler.

PanlaRhei ~ een I<Ulptuurdieerophel eerstegezicht uitziet als een primitief,

alchimistischapparaat omwalken uittepersen, een seert distilleertoestelwaarmee

uit cumuligeheime elixers bereid kunnen worden, entegelijkeenregenmachine die

isuitgevonden om delini~el de regendans overbodig te maken. Op het tweede

gezi[hl ishet een kunstwerk dat áe cye/us als lhema heeft, de cydus vanhetwater.

Op tweekleine monitors zien we uiterstlraag wolkenvoorbijglijden. Ondereen

vande monitors iseen druppelaar bevestigd enweer daarondereenblokje graniet

dot isuitg esleten op de plek waar de druppelsvallen.De cydusisduidelijk:wolken

makenregen, regendruppekvormenplassen water, enwaterverdampt. Maar wat

stekenwe hiervanop, behalve dan dat allesstroomt (panta rherl, zoals het

doodgeciteerdebeginsel vanHeraditus luidt?Het oude en nieuwewerk van

fügl~tahler kanonswellicht u i~uitsel geven.

DevideiHnstaliatiesdieaanPanta Rhe;voorafzijn gegaan, vanaf de eerste

versies van Moving, Fishen Iniliatiantot en metdeindrukwekkende zwarte lijkkist

vanRequiem, hebben alsvoornaamstepreoccupatiesgeloof enrite, mythe en

techniek, leven endood. Beladen enzwareonderwerpen die evenbeladen zijn

gevisuoliseerd en uitgewerkt. Aarde, bladeren, sthorsen, takken, kaarsen, dode

(somsaan elkaargeregen) vissen, bloed, raMing, ontbinding, lijkengeur, donkere,

meestal bruine kleuren, dreunendeenschelle geluiden - dat zijn de elementen

waaruit deinstallaties zijn opgebouwd. Dezeelementenhebben tot doeleensaerale

sfeertesrheppenwaarin detoeschouwer bewust wordtvanZlïneigeneindigheiden

vande oneindigheid vanderituelewereld. Het uitgangspunt~ dal deprimitieve

culturen en hunwetenschapvanhet rentretesuperieur zijn aandemoderne

samenlevingen die door hun geavanceerde technieken elkeband meIzowelhet

conerete als het mythil<he hebben verloren. De condusie ~ weinig hoopgevend: de

mens iszichzelf kwijtgeraakt vanwege zijn blinde gelaal in de vooruitgangenzijn

hysterische vereringvan de lechniek.

Uit aldeze 'oordse' installaties en videotopesspreekt onmiskenbaar een

bezorgdheid over het wegkwijnen van denatuur. Nu echter een aantal jarengeleden

helMi/ieu ~ uiIgevonden ende natuur verteerdwordt door een zurestortvloed van

bezorgdheid, begaanheid en medeleven, wordt hettijd deaardete laten vaarwat ze

~ endeblikhoger terichten. Op het heelal bijvoorbeeld. Jekunt jegoed voorstellen

dat fügl~ta hler Panta Rhe;en Orbil(eenuitdezelfde tijd stammendeinstallatieover

de banen vande maan en deaarde)heeft gemaakt om afstand tekunnennemen

vande religieuze, ritueledimensievanzijn vroegerewerk, maar ook van de hyste

rische verering vande natuur. Ontdaan vanelkemystiek, slaat dit, noor zijn eigen

zeggen, 'typische overgangswerk' puur inhet leken van het verloop van de dingen,

de cydus van het water, het voortschrijden vandetijd, debeweging van deplaneten.

KUNSTENAARS

r heipan ta

DE
de benev elende vers trooiing van beelden. van de stortvloed. die

hem overkomt en hem geen hou vast laat.

Er schijnt een zeker ennui te ontstaan bij het kijken. De ogen

zien te veel en worden zwaar. ... alsofde vennoeidheid met /utbereikte

/utverlangennaar /utonbereikbare wekt...•

Zobeschouwd dient de flits van de stervend e een vitaal doel.

De crisis van een cultuur leidt vanzel fsprekend tot een crisis van

de kunst. En wa nneer die cultuur de geschiedenis als grondslag

heeft. moet de kunst opnieuw haar verwantschap tot die moeder

van alle kunsten formuleren . Een herdefinltie van de ku nst moet

rekenin g houd en met een aantal archetype n. dat ten gronds lag

ligt aan de menselijke drijfveer om beelden te produceren .

M lItIIIOsynt. de herinn ering, is daarvan een van de oudste en

dieps t gewortelde.

De Nede rlandse mediakunst is geen eiland van nationale

identi teit te midden va n een internationale kunstmarkt.

Integendee l: ondanks de verwijzingen naar cultuureigen als

molens en Van Gog h kan men het werk van de veertien hier

gepresen teerde en in Neder land woo nachtige kunstenaars

beschouwen als een staalkaart van wat er op het gebied van het

kun stzinnig gebru ik van nieuwe elektronische media internatio

naal leeft en groeit.

En ook de inhoudelijke overeenkomst tussen deze werken

weersp iegelt naar mijn gevoe l een probleem dat in het geheel van

de W esteuropese kunst aan de orde is: dat van de tijd. diein mijn

IIekvdbijt'·

In al deze benaderingen van heden en ver leden lijkt er

sp rake van een onheelbare breuk tussen de twee. In de ru imte

van de één bestaat de ander niet, hoogstens als onmogelijkheid.

waarnaar ver wezen wordt om de eenzaamheid van de hui dige

positie te onderstrepen. Het is die eenzaamheid die ik. in een rijk

scala van vormen. verbeeld zie in de voo rstellen voo r deze

tentoonstelling. Dat de kunstwerken niet ontsnappen aan een

zekere schizofrenie, doordat ze enerzijds gelezen ku nnen wor den

als traditionele kunstwerken, en anderz ijds één van de laatste

grenzen tussen Kunst en niet-kunst proberen te slechten. zou

ku nnen betekenen dat we hier met een eindspe l te maken heb

ben . het fin de siêcle van de ideologie-gebond en ku nst.

De breuk tussen geschiedenis en heden wordt inzichtelijk

als de ku nst haar toont . ofwel door haar te lijmen in de provisori

sche ruimte van het beeld, ofwel door er de absoluu theid van te

tonen. wanneer ze - v ia de media - de ene lijd voor de andere

verwisselt.

In beide gevallen lijkt me het gerechtvaa rdigd te stellen dat

het verbo nd tussen ku nst en de moderne media vruchtbaar kan

zijn, omdat die combinatie als geen andere de grenzen kan tonen

van zowel het gangbare kunstbegrip als van de toepasbaarheid

van state-of-tlte-art technologie binn en de ku nst . Endoor het tonen

van die grenzen de mogelijkheid open t van een beeld voor een

toestand die we nog niet kennen. een toekomstige.

Etuwm
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BORIS GERRETS & MADEl ON HOO YKAAS / ElSA STA NSFIELD

Het isdan aak geen wonderdat eenvandewerkennaPantaRheienOrbiteen

schalkse afrekening ismet dehelecultusvan deaardeende natuur. Stocked Wooct

driemetschilderslinnenbeplaktesrhonenzijn zodanig met een stempel bewerkt en

beschilderddat zeerecht uitzienalsstukkenhout.Op de srhotten, diekeurigin een

rek staanopgesteld, staat metgrole letters: wooo. In feitehaaltdit werkmeer

overhoopdanzijn rituelewerken. Hetisscherper enIeller omdathetzichsimpelweg

nietinpositieveaf negatievezinuitspreekt overéénvande palen(primitiviteit

versus beschaving, natuurversus cultuur, enzovoort)maar de polen enhet polaire

systeem zelf aan het wankelen brengt. Isdit hout afisdit geenhout? Is dit echt ofis

dit onecht?Devraagcirkelt inhetrand. Er is geenuitweg.

Behalve metsculpturendiedenorm vanhel metenthematiserenlallesmoet in

eenmaat uitgedrukt kunnenwarden), isFüglistahlerrecenlelijk bezigmeteenbeeld

vaar Michael Collins, de vergetenastronaut vandeApollo 1J.TerwijlNeilArmstrong

enEdwin Aldrinonsterfelijkwerden, cirkeldeCallins rand demaan, encirkelt daar

klaarblijkelijk nag steeds inderondte, want hier opaardeisde herinnering aan zi jn

heldendaad verbleekt. Ikkan meheelgoedvergissen, maar wanneereenkunstenaar

vijf jaar geledennogdooreenroltend Joegoslavisch basstruinde enerboomschorsen

verzamelde om zegecambineerdmetsard ientjesineen galerietentoon testellen, die

zich nu bezighoudt metdeherinnering aan eenruimtevaarder, dan betekentdat een

wezenlijke verschuivinginzijn werk: eenverschuivingvan eenreligieuzeenrituele

naar eenkosmische enkosmonautische beleving vande wereld.Is ereenmooiere

levitatiedenkbaar?(MN)

BORIS GERRETS

pompell
HET THEATER VAN DE VERSTILLING

Het is een raadselwaar de redegeenraad meeweet. Dat allesnog aanwezig is- de

straten, de huizen, de fresco's- endat allesaangeraakt, betastkanwordenmaar

zichtegelijkertijd aan jegeestvermogensonltrekt omdat ertussenjouende dingen

eenonverbiddelijk gat gaapt vantweeduizend jaar:dat ishet raadsel vanPampeji.

Detijd staat hier aleeuwenstil.Eéncatastrofaalogenblik is ervereeuwigd, metals

gevolg dat deversteningvandetijd zelf tot bezienswaardigheid wordt. Pompeji

bezichtigen betekent dat jeverzeildraaktineentijdruimtelijk vacuümdat is

getrokken door de catastrofe.

& zijn natuurlijk artefacten bekend, door mensenhand geschapen voorwerpen,

die ontdaanzijn vanhun functieenzich buitende geschiedenis hebbengeplaatst(en

die niet meteen vervallentot eenkunstvoorwerp) - maar een complete stad? Vaar

BorisGerretsisPompeji zo'nartefact, eenlandschap dat niet daar de natuur

geschapen is maar toch de non-historische, non-maatschappelijkekwaliteiten vande

natuur bezit.Juistdat zezanderfunctieis, gebanaliseerd, teruggeworpen op haar

pure, levenloze presentie, daaraan dankt Pompeji haar magie. Ietsvandemagievan

dezestadheeft BarisGerretswillen vastleggen inschilderijendie deels uitgaan van

bestaande Pampejaanse ruimtes envoorwerpenendeels ruimtes afbeelden die aan

zijn eigen fantasie zijn ontsproten. Deschilderijenzijn vervolgens op videogezet en

dienenals beeldmateriaal vaardetwee tapes die inde installatie Pompeiigelijktijdig

wordenafgespeeld.

Oorspronkelijk warenbeidetapesbestemd vaar hettheaterstukGrcumstantial

fvidence dat in19B6 door dedansgroepaoud Chamber werdopgevoerd(van deze

groep isBoris Gerretseenvande oprichters). Helideewasom eenmamenlapname

vande dagelijksewerkelijkheidtemaken, om zodanigvanjezelf afstand tenemen

dat je(alswasjeeenastraallichaam) vanbuitenaf jeeigensituatiekanoverzien.

Pampejiwas demetafoor bijuitstekvooreendergelijkeuinreding uit de werkelijk·

heid. Het decorwasopgebouwduit eenlobbyeneenaantal hotelkamers. Inelke

kamer kon meneenspele robserverendie bezigwasmetprlvê-zuken. De topesdie

vertoondwerdenop detelevisietoestellenin de lobbyende hotelkamers, fungeerden

alseenrustpunt indevoorstelling, een vacuüminhettheaterstuk.In theater isalles

betekenis. Allesiserbetekenisvol indiezindat je wordtgedwongen teinterpreleren

zodra iets wordtgeuit.Alles wordtmetelkaar in verbindinggebracht. Hetis in het

theale'heel moeilijk om ietstedoendat geen betekenisheeh. Nu ishel nielzo dat

devideozonder betekenisis, dotdedingengeen betekenishebben, moor dat zemeI

ruslwordengelaten.

Decantextwaarinde tapesvanPompeii vertoond worden, isgeheel anders. In

de verduisterde ruimtebevinden zich tweemonitorswaaropde schilderijenIe zien

zijn.In dezelfde ruimte, buitenhetgezichtsveld vandetoeschouwer, hangenook

twee bronzenmaskers die op tweederdevande speelduur (B '30")plotseling de

aandacht vande toeschouwer trekken. Dit verrassingseffectisop zichzelf alpuur

theater: terwijl de beelden op de monitorsvoordrieseconden wegvallen, wordende

maskersonverwachtsfelverlicht enklinkt er eenknaldie veroorzaakt wordtdaar

eenslagopde bronzengietsels. De stemmen diealdietijd geheimzinnig fluisterden,

lijkennu dievande maskerstezijn.

Op ditcruciale moment wordlde aandacht verplaatstvande videobeeldennaar

de maskers, vanhetschilderkunstigenaar hetthealrale. Demaskers, diegeïnspireerd

zijn opdesatirische maskersdieinhet Romeinse Iheater maar ook inde

Pompejaansefresco's en reliëfsveelvuldigvoorkomen, verwijzendirect naar het

theater, zezijntheater.En wanneer zij de illusie vande videobeeldenverstoren,

maken zenietdewegvrijvoor de realiteit maar creërenzeslechtseenandereillusie,

die van het theaterende tragedie.

De kern vanPompeiischuiltdusinde tweestrijd tussen devideobeeldenende

maskersende wijzewaarop beidehet Pompeji--thema uitwerken.Uit de videoheel

den(deschilderijen)spreekt deverstillingvan de tijd ende ruimte, de vereeuwiging

vaneencatastrofaal ogenblik. Dat iseen'esthetische'sensatie. Uitde maskers

evenwelspreekt hettheater vande verstilling, de ondoorgrondelijke, goddelijke

drijfveren dietot de catastrofe hebben geleid. Hetiswelduidelijk waaromPompeji, al

is het slechts inde emblematische vormvaneen masker, zoveel gemeen heeft met

Iheater: beide weerspiegelenietsvanhetmenselijknoodlot. Hel menselijk le ven

beschouwen vanuitzijn noodlottigebestemming, dat is de essenlievanheltheater,

zegt Gerrets. Ziedaar de 'tragische'sensatie. (MN)

MADElON HOOYKAAS

& ElSA STANSFIElO

radiant.
a personal ob s er v ator y

DE H ER I N N ER I N G IN M O RSE

Het Personal ObservatoryvanMadeion Haaykaas& Eisa Stanslield isgelegen naast

hun Museum ofMemory,de ruimleszijn zelfsop subtielewijzemeielkaar

verbanden. Het Museum afMemory(videlHnslallatifr-<Ydus, 19B5-19BB)is een

soortimaginair geheugen zander vast centrum, introvert, noor binnen gericht. Het

PersonalObservaloryiseen'waarnemingspost', apenennaar buiten gericht. Een
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observolorium waar iedereen welkom ~ om een blik inderuimte tewerpen, om een

waarneming nauwkeurigtebesluderen. M~schien koml jeereen vreemd, onver

wacht signaal Ier are, ofvangjeeen glimp op vaneen oneindig raadselachHg beeld.

Radianl (Stralend) hoarllhu ~ inhet observatorium. Op een driepool slooIeen

noor boven gerichte scholelantenne, afgesteld op ontvangst, die via een inhel han

van de schotel geplaallte monilor dired hoorsignalenuilltraalt. A1mo'lfer&he

beeldgolven die van heel ver lijken Iekomen en~echls fragmenlen pri(Sgeven van

Iraag bewegende figuren ineen m~lig , onbekend landschap (het zouden meenwon

delaars kunnen zijn!, moslachlige lorens... Er schielen ook leksten voorbij: swos Ihe

FitSl lelter lelegrophed...Woorden die meI een 1beginnen springen jegeheugen inen

uit.Ondanksdelekstisergeen narrolieveslrucluur. Oe signalen die Radiant apvangl

enuitzendlzijnblijkbaar nielgedecodeerdvolgens de geldende regels. Jemoel diep

injeherinneringen lasten, de woordenzelf aanvullen: sign, soum, SOIUS, sour, soul,

show, S.O.s..

Marconi.Marconi zand het eerste ,elegraalsignaaluil, vanafhel puntjevan

CapeCad(Massachusetrs, VI.) naarEngeland. Hij overbrugde deAtlantischeOceaan

meIde lefter I, inmorse uilgedrukl drie punljes . .. Radiant~ een supergevoelige

anlvanger meI hel vermogen om de lijd op Ieheffen, om golven ensignalen op te

vangen vanvoorbije gebeurtenissen envan wal nog kamen gaat, om inde

prehistorie Iekijken enom sdence fidion Ie bedrijven. Beeldenvan Mareani's

zendmasten, waarvan nag resten staan op wal nu Mareani-Beach heel op (ape (ad.

Beelden van mensen (wie zijn ze?) bijeen slomende oceaan, clsel alle berichten die

Mareani aoillelegrafeerde indamp opgaan. En soms doemt hel beeld van Radiant

op. Jezou jekunnen voorslellen dot Radiant ook een satelliet ~, diezwevend tussen

de hemellichamen zichzelf kan waarnemen.

Herinneringen lijken vaak ongrijpbaar enongeordend, verweg, tol zedoor de

een afandere prikkeling van builenaf opeens vorm aannemen en hetekens krijgen.

Ze hebben hun eigen, g~alen domein dol zich alleen via specialecades - die je

naail echl kunlieren -1001 openen. Ze bevolken het geheugen ingroten gelale,

moor hel merendeel zal zich naail dired aanjeopenbaren. Via de herinnering

communiceen hel brein met zichzelf om niel in dechaos len onder tegaan. Opeen

onder niveauisderuimIegevuldmeIongrijpbare enonzidnbore strelen ensignalen

op verschillende golflengles, waarvansommigeIer anlvangsl meI speciale oppcro

luur versterkt engedecodeerdworden. Oeslralingvandezon, de sIerren ende

planetenwardl doorde aarde opgevangenensinds mensenheugenis geb ruiklom er

tijd enrichling meeIe bepalen, zoalsvanhunstend boodschappenwardenafgelezen.

Eengedeelte van aldiestralen ensignalen wardl als 'communicatie' bewust

uiIgezandenenopgevangen, moor- erht waar - een nag graler gedeelte zweelt

zomaaren anzichlbaar door hel Universum: de flarden enresten van een superso

nisch megabrein, waarin lijd geen ral speelt enlechniek verdwijnt.

Rodiant~ een hoogsI persoonlijke zender/ontvanger die een link kon leggen

lussen een onbewuste herinnering eneen onzichtbaar signaal. Oot leven beelden op

die niet logisch zijn maar wel onlhullend. (11)

NOL DE KONING

palinur o
D E D ESER TI E V A N EEN S T U URMAN

LaaIver inzee die wrede vreemdeling / devlammen rijzen zien van deze brond/

lot lekenvan zijn eigen toekamst/ond! Oilzijnde onheilspe llende leetstewaarden

vanOido, stichlslerenkoninginvan (orthogo. Ondanks deidyllische lijd aan helhof

van Oida ende smeekbeden lol Aeneas om hoor trouw Ieblijven, voort hij heimelijk

of, zlïn hort ompantserd door noodlotsdwong en godenwi!. Hij heelt nu eenmaal een

goddelijkeapdrachlle volbrengen: hel stithten van hel Romeinse wereldrijk. Na hel

verraad van Aeneos pleegtOida zelfmoord. Tol ver inzee zijn de vlammen Iezien

van de brandslapel die zij heelt loten aansleken.

Een samber voorgevoel bekruipl de Trojaanse bemanning. Vooral bij Palinurus,

sluurmanvan Aeneos enpralagan~1 van de videcHnstalialie Palinura, begint eriels

IeWlingen.Wal ~ de prijs van hel stichten van een rijk dot de wereld zal beheersen?

Hoe duur ~ de plichl legenaver de goden enhet vaderland? In hoeverre moel men

zich schikkennaarhel onafwendbaar lijkende wereldlo!? Wellichlzijn hel dil saarl

vrogen die daar Palinurus' hoofd spelen wanneer hij'snachts, lerwijl de zee

bedrieglijk kalm is, op hel ednerplethtdewachlhoudt.Op dil momenl, juisl nu hel

einddoelvan de tcrhtin zirhtis, wordt hijdoorslaapovermand enmeIeen deelvan

de pletht enhelhele roer inzee geworpen.Nadriedagen door stormentezijn

geteislerd, kaml hijaan land, alwaar de plaalselijke bevolkinghem vermoordt op

hoopvanrijke buil. Oe plaallwaarzi jn lichaamanbegraven isachlergelalen, islaler

naarhemvernoemd: Koop Palinura.

InVergilius' Aeneis waarinheila' van Polinurus wordl verhaald, lijkt hel

overboord vollen niel meer dan een simpel ongeluk. In devidecHnstoliotie Polinuro

edner wordt, innavolging van de Engelse schrijver (yril (onnolly, PoIinurus' vol in

zee opgevoerd als een apzelrelijke verdwijning, een slilprolest legende vervloekle

goddelijke apdrochl enhel plichllbesef van Aeneos (door sammige auleurs wardl de

Aeneisvan Vergnius zelfs gezien als een bedekIe aanklachllegen Rome enAuguslus

enniel inde eersteplaats als een nolianal~lisch lofdichl op hel Romeinse Rijk).

AllesinPalinuro draail om hel nachlelijke noodlalsuur vóór de dubbelzinnige

volinzee, wanneer Polinurus op wochl staal enzijn siluatie overdenkt. Voor hem

liggen de kusl ende vuurtoren, waarvan derandzwaaiende lichlbundel op de

middelste van dedrie monitors Iezien is, endie, alrondzwooiend, een fala vande

zee aan de wand legenover de manilars verlicht. Dil vuunorenlichl ~ hel hoofdmolief

van deinsla110He. Hel werpl als hel ware lichl op hel einddoel van de odyssee maar

aak op Palinurus' bange voorgevoelens, op de samnia Ir;stia, de droeve, onheilspel

lende dromen, herinneringenenobsessionele gedachtendie inzijnhoofd rondspoken

enwaarvan devideobeeldenheelkalm, inverschillende rilmes verweven meIhel

vuurlarenmalief, opdedriemanilorsverschijnenenverdwijnen.

Nergens in deinstallalie koml Palinurus zelf voor, alleenzijn vertwijfelde

voorstellingswereld iszichlbaar. Om bijhelverbeeldenvandezevoorstellingswereld

niel levervallenlaleen iIIuslralieve beeldemeeksheeft Nolde Koning zich ineerste

inslanlie niel latenleidendaar hel verhaal zelf moordoor de vormprincipes vande

Aeneis. Een van de vormprincipes diehem hel meest heelt aangesproken, isde

elemenlaire bezieling van hel werkin zijn geheel. Alles wordI leken vande ziel.Alles

wol zich rond eninhel innerlijk van depersonages afspeelt, isop zinnebeeldigewijze

ofIelezen van hemel enaarde, zee enwind, bliksem envulkanen. Oehele Aeneis ~

doortrokken van de hartstodrlelijke krachten vande natuur (Paeschl). Hel ~ don ook

geen wonder dol de keuze van Polinurus' droombeelden wordt bepaald daar

(zinnelbeelden van deelementaire naluurkrachlen.

Deze hortslochlelijke krorhten van de noluur hebben bij Nol de Koning alhïd ol

een belangrijke rol gespeeld. Zoals bijvoorbeeld inde serie obstrode schilderijen voor

de videcHnstallaHe Bulicame (1986), die gebaseerd zijn op de landschappelijke

beleving van de zevende kring van Donles Inferno. Nooit erhter heeft hij inzijn

schilderwerk figurotieve elementen willen opnemen (tanks schilderen als hel om

geweld goal),enondanks hel ondervinden van deenge grenzen van hel aulaname

schilderen ishij Irauw gebleven aande uilgangspunlen ervan. Er isevenwel een

ander medium waarmee hij wel kans zielomhel gesleldethemasoms lelrerlijk, soms

allegorisch inbeeldIebrengen: video.

Oereden waaromvideo hierlaebeIer instool isblijft een puur persoonlijke. Oe

strudurerende principesvanhel schilder-envideowerk zijndezelfde, maarmeI
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videoweet hij de thematiek, zoals die vanhet Palinurus-verhaal,op een meer

figuratieveWIjze uitte werken.

Aeneos' stuurman isgedeserteerd. Nu zijn WIj het die als toeschouwers zijn

plaatsop het crhtersteven innemen eninde verduisterderuimte vande

video-opstelling dewacht moeten houden. Numoeten WIj onze penibele situatie

overdenken enop onze beurt tot een keuzekomen. (UN)

RE NÉ REI TZE MA

het v uur

DI GITAL E icO N EN VAN B AM BO E EN V U UR

Hel Vuur. drie monitors op gelijke hoogtenaast elkaar geplaatst, verzonkenin een

zwarte wond, tonenbeelden diesams vanhet ene op het andere schermlijken over

tespringen; alsof jeeen muziekregelleest, metde ruimtes tussende beeldschermen

als intervallen. De monitor als moot; deinstallatie alsnotenbalk. Nel als inde muziek

een motief meerdere molen gebruiktkon worden, keren dezelfde beelden herhaalde

lijk terug, langer ofkorter aangehouden.

Op en neer gaande bamboestokken, van een verticale in een horizontale positie

smietendmet een hord, bijna agressiefgeluid, een cirkel vanvuur (ronddraaiende

fakkel), bloemen, een man, een vrouw, water... Jekunt de beelden lineair lezen

(moet jewel snel zijn), van monitor tot monitor, moorsams lijkenze samenéén, of

ju~1 autonoom.

Beeld engeluid lijnonlosmakelijk met elkaar verbonden, en samen bepalen ze

het ritme als bindende enstuwendekrcrht, Naastdebij de beelden horende geluiden

~ erook nog een speciaal voor de installatie gecomponeerd muziekstuk. Door de

instollolie-vorm, de mate vanabstractie en stilering van de beelden, en omdat beeld

en geluid niel louter illustratief gebruiktzijn, ~ Het Vuur - olheeft zesoms wel die

snelheid- geen videoclip, moor eenritmisch en visueelgedicht. Een visuele

muziekpartituur. Waarover?

Overvuur. Vuur?Vuur, dot lichtende verschijnselvanietsdatbrandt.MeIvuur

spelen. Hel heiligevuur. Tussen/wee vurenraken. Hel eeuwige vuur. Zijn lie fde was

een verterendvuur. Vuuraanbidder, vuurdans, vuurdood, vuurvreter. Vuurgevecht,

vuurpauze, vuurkrans. In zijn ogen scholen vonkenvanverlangen. Romeo and

lulieNe:Fire! fenliedje van liefde en dood. Oe bloem derliefde. Uefdebrand, liefde

brandt.

Over liefde: een verhaaldot steeds opnieuwverteldmoetworden. Zoals je

geborenwordt en sterft, zowordjegeamt daartussen lief tehebben. Een natuurlijk

gegeven, dot daaromvolraadselsblijft. Hetpad vande liefde goot zelden meteen

over rozen. Moor ol tevaakmoet ze bevochlen worden ofgewonnen. Veellijden en

strijden; aantrekken en ahtoten; jo en nee. Heftigheidgestuwd door tegenstellingen,

die zich uiteindelijk (als het conform de regels goot)oplossen in deapotheose: Zij

leefden nog langen gelukkig. Don ~ het verhaaluil, wont overgelukvolt weinigte

vertellen. Defaseervoor isveel opwindender. Om degevoelensdiedaarbij horen te

bezweren iseenheelarsenaal vansymbolen, emblemata enmetaforen voorradig,

door de tijd zorgvuldig opgebouwd. Jekunt zeschilderen, zingen, dichlen en filmen,

enjekunt ze uildrukken door middel van slate-of-the-orHechnologieën. Digitale

verholen.

Horizonlaai en verticaal, positief en negatief, man en vrouw,water en vuur,

enen lde slok)en nullen(devuurcirkei}, bils and bites: universele tegenstellingen in

binairecomputertaal. Eenoeroud verhaalvertaald indigitale iconenvanbamboe en

vuur. Geleidelijkveranderthet timbre van de beelden. Devonk slootover. De

heftigheid vande stokslagen - het voeh alsof jein je gezimt geslagen wordl- ende

rollende vuurcirkelleiden u~eindelijk via de man en devrouw, debloemen, noorhet

kalme water. Moor alshet afgelopen ~, beginl hetweer opnieuw.

HelVuur isgeen romentisrhbeeldverhaaltje omeen troontje bij weg tepinken.

Het ontbreekt de sabere beelden aan elke context,er~ geen m;s~lHCène, er

wordt nietgeacteerd. Structuur en betekenis worden vooralbepaald door de

opeenvolging, herhaling en onderlinge verhoudingvan de beelden op de drie

monitors. Daarom ~ de vorm vande installatie ook zo essentieel, waarin jede

beelden geli jktijdig naast elkaar kunt zien, inplaats vanalleenachterelkaar. Daarom

~ het geluid, het ritme ook zo noodzakelijk alsverbindingtussendemonitors. En zijn

de tussenruimtes, de intervallen, zo belangrijkterversterkingvan de muzikale en

poëtische zeggingskrachtvanHet Vuur.Wat jeuiteindelijk ziet ishet ritueel dot in

elke verliefdheidbeslotenlijktteliggenenwaaraanmoeili jk teontsnappen volt, (JI)

LYDIA SCHOUTEN

a v i r u s of sadn ess

DE V I RULENT IE VAN DE EENZAA M HE ID

Begin 1989 vertrokzenoor New Vork. Een jaarlong zou zeeen atelier tot haar

besmikking hebben enkunnenverblijven in een stad die hel enhemel tegelijk ~. Het

kwam mooi uil. De middelmoot wos zezal.Het helebenauwende video-gebeuren

begon hoor danig de keeluittehangen. Er moest moor eenseen punt crhter worden

gezel. Geen videomeer.

Oe vlumtover de oceaan markeerdehet begin vande bevrijding. Ver weg van

Nederland en Europa zou zezich kunnen WIjden aan totaalonder werk. Moor een

boek dot New Vork beschreef als de melropaalwaarinde prostitutie lotaal is,het

geweld besmellelijk endeeenzaamheid radicaal, gooide roetin het eten. Ze kreeg

ideeën voor een videoscripl.

Hetisnet alseengrotetanker die een anderekoerswilvolgenmaar door zijn

gewicht indezelfde richfing doorvaorl. Het mechanismevannegenjaarvideo-maken

zeijeniet één-Iwee-driestop. De ha ng totvertellenevenmin. Hoedonook, binnen

drie maanden was het script vrijwelof. Ze heeft het maaropgeborgen. Daar was ze

de oceaan nietvoorovergestoken.

Ze kocht een televisie. Zo vaakals moor kon bekeek enfotografeerde ze de

beelden van hetsi.o'doek news. De moorden vande dog werdenindeze uitzendin

gen besproken, de gewelddadige arrestaties getoond, de familieleden vande

moordenaarsgeïnlerviewd. Zes foto 'skwamenhieruitvoort, zesportrellenvan

moordenaarsdie nu de wonden vande installatieruimte sieren. Of zijn het portrellen

vanslamtoffers? Vanhun gezichten voltniets oftelezen. De ondervragingenlopen

vasl. Ze zullennooit bekennen.

Op eenvanhoor foto 's~ rechtseen jongen afgebeeld waarvanhetgezicht zo

verschrikkeli jkalledaags ~ dot erwelietsmismee moel lijn. Door moetiets omter

steken. Het blouw vandeamtergrond geeft editer nietsprijs, onderstreeptsledns de

killeonbepaaldheid vanzijn voorkomen. En ook het gebouwdot linksop de foto

trillendde namtins<hiet,houdt zich stom. Heeft hij hier gewoond? Gewerkt? Ishier

misschien de misdaad begaan? Dot zou jekunnen opmaken uit het sadistische

bijschrift: IPut myArmsaround Her and pinned Her to Ihe Building...Er isdus

kennelijk een 'hoor'. Iserliefde inhet spel?

Uit deonderdelenvandefotokunjenauwelijksietswijzer worden, moor uit

het geheelspreekt een bepaaldeeenzaamheid. De eenzaamheidvan de moordenaar.

Dievanhelslachloffer. Deeenzaamheid vande maaksterendievanhet individudot
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zich geenrood weet met deophem werkende invloeden vandemedio. Hel heeft

nietsIemaken met hel romonlische gevoelvanverlolenheiden helzichverloren

voelenineen onverschilliggeworden wereld (clleen-ep-de-wereldl, Hel goal om de

rodicole en moderne eenzaamheid diewerdt gecreëerddoor helleveelaan conlocI,

dooreenoverdosis vankanalenenconnecties.De paradoxwaarwi jvoor slaanis

deze: dedrong lot communicerenproduceert eenzaamheid.

Dezeongerijmde eenzaamheidspreekt niel alleenuildeponrenen. Inalle

elementen vanhoor inslollotie AVirus ofSodness~ deze lerugIevinden: inde

video-<onloctodvertenlies die Iezienzijn op de lichlgroene, tronsporonle fouleu~s , in

delienIrogikomische downskoppen, indekleineronde zeefdrukken vanhoofdenen

blikkendiezich o!wenden, indebuikspreekpop dieom detwee minuIenzijnjo*

opendoel enPleose louchroepI, ennoluurlijk inde ruimIezelf, die beklemmende

lurkooizenkamer. Hellijklweleen van de kamers uilde film Secret Berond the

Door vanfrilz long, eenvandie zeven geheimzinnigekamers die uileindelijk

reconslructies blijkenIezijnvanvertrekkenwaarin ooileenmoordheeft ploolsge·

vonden.

Eenzaamheidgoal gepaardmeI een sensotie van leegIe, enleegleisde

voedingsbodemvangeweld. Eenredeloos, reactief geweld. Aanrandingen, seksmeer

den, slochtporlrjen, maniakalezelfmoorden, masochistische mishandelingen, perverse

olfermoOfden- dol~ hel geweld doloveraldekopopsteek! En alshelniel de kop

opsteektdon~uimert het,geduldigenalert, klaar om bijde geringste insinuolie, de

miniemsteagressie Ieexploderen. OnceShehad mode me louchherKnee.AStrange

Feeling. Ihad saidla Her: 'IomnotIhe KindofManwhoisSotisfiedwith0 Knee.'

Her Answer:7hat wou/d be Oisgus!ing!' Deze lekst stoetgraalgedrukt op eenvan

hoor porrenen.Je hoeftniel veelfonlosieIehebben om Iewelenwaar deze siluolie

opzal uirlopen.

Integenstellinglolhoor vorige installaties woorvondevoorwerpenenrekwisi·

etenminofmeer voortvloeiden uildevideolopes, zijnde op degrond geprojecteerde

videobeelden inAVirus ofSadness ~echts een vandeveleelemenlen die deinstollo

lie uilmaken. Elk elemenl konop zichzelfslaan, wonl elk droogl hel virus vande

eenzaamheid. En tegelijk vertoonl elkelemenldesymplomen vanbruut gewelddot

ieder moment konlosbarsteninde lurkooizen moordkamer vanlydio Scheuten, (Mi)

HERT SCHUTTER

De molen~ nielgekozen vanwegede'oerhollandse' connotalies- geenmelofoor

voor Nederland - mooruit formele overwegingen, om hoorspecifiekeeigenschappen

vansl~slond enbeweging, enom hoor vormdierefereertnoor deconcrete

werkelijkheid. De vorm als bewijsvoering voor het concepl. De krochl vande

loulologie.

Eenonderzoeknoorstilstondenbeweging, noorhoe jedingen kunl wccrne

men, noorhunrelaties onderling enmei dewerkelijkheid. Eenonderzoeknoor

belekenisgevingennoor deessenlies vanhet medium video- deafstondlolde

werkelijkheid- meIverwijzingen noor traditionele kunsld~pli nes. Beweging(lijd),

hel beeldscherm alsbeelddragerende monitor niel als 'rt' mooralsobject.

Mill xMolen spreektvoor zichzelfmoor hel verhaalgoot meer sprekenals je

twee eerdereinslo110ties in gedochlenneernI; Still Ufe/StillAliveen Woodsculpture. In

Still Ufe/StillAlive wordt 'beweging'heelandersbenaderddon inMill xMolelT. drie

manilarennoosl elkaar lonen elkhel beeld vaneenzelfdebos lulpen - weer geen

melofoor voor Nederland. De lulpenwerden75 minuIenlong meI devideocomero

geregislreerd. Elkemonilor 1001 inchronologischevolgorde 25minutenzien. Elkdeel

vandeopnamenis verschillendomdat delulpenlijdens hel filmen opengaan. Jeziel

debloemen zelfsin75 minutenverwelken. Welwatsnel? Inderdaad, moor het proces

werdversnelddoordewormIedieervrijkwamvandevideo-epneme-cppermour,

Enige lijdonder deloepgenomenblijklhelslilleven vol leven.In welke malewordt

dewerkelijkheidbeïnvloed door deopporalendiehoorregistreren, door hel oog dol

hoor beki~t? Wol belekent helstilleven indeIrodilievandeschilderkunsI?De

onbeweeglijkheid vaneen bloemstillevenopdoek~ vooralgeschilderde 'schijn'.

Woodsculpture besloot uilvijf monilorsmeIwolnolenkosten, rechl op elkoor

gezel, die elk helzelfde, sl~stoonde beeld lonen:eendeel vandeslomvaneen

wolnoleboom. Het lijkt net alsof demonilorseendoorlopende stemomvattenenhun

koslenvormenweer eenSculpluuroporl. Demonilor oulonoom verkloorddoor elk

bewegendbeeldnadrukkelijk achterwegeIelolen.Stilsland ofo!wezigheidvan

beweging?Want ju~t door de monilorsenhunbeeldschermenishel eerste waarje

aandenkt... (de o!wezigheidvan)beweging.

Mill xMolen lijkt een vervolgop Woodsculpfure, eenpoging om beweging Ie

entnekken aan stilsland, alseen soorl le"erlijkeenfiguurlijkebewuslmoking vanhet

feil dot dietweebegrippen niel los vanelkaar Iezien enIeervarenzijn. (JI)

mi 11 x mol e n
1 a m

SERVAAS

stuck h et w e en
DE KRA CHT VA N D E TAUTOLOG IE

Mill xMalelT. Twaalf grole monilorsslaanopgesteld indevormvandevierwieken

vaneen molen inruslslond (drie monilorenper wiek), stotsrh, Debeelden opde

monilors zijnvan ronddraaiende molenwieken, dynamisch. Op iederscherm~ een

derdegedeehe vaneen molenwiek Iezien, zodat elke rijeenwiekweergeeft. Hel

geluid ~ hel horde zoevenvandedraaiende wieken.

In éénoogo~og zie jezowelstilstondals beweging, beslolenindemenumen

lolevormvandemolen. De monitorsgebruikl alsbeelddragers enalsdriedimensio·

nolegegevensdie ineenbepaaldeopstelling eensculpluur maken.Oe kwalite~en

vandehardware (concrele malerie, vorm) geplaatsttegenoverdie vande software

(imaginair, onstoffelijk, beweeglijk). Toch ligt denadruk op debeweging die alshel

ware onlsnopl uil demonilorsengeaccentueerd wordt door het zoevendegeluid. Hel

elemenl 'lijd'gebruiklom debewegingloosheidvan delrodilionele beeldhouwkunsl

tedoorbreken.

th e millstones

D E HARD N EKKI G E ONSTERFE LI J KHE ID

VA N VI N C EN T

1990Van Gogh-Joor. Een grootsopgezel herdenkingsspeklakei, alsof we Vincenl,

zijn leven enZIjnWerk, vergelenzijn. De grap ~: hij leeftnog. Hoe pijnlijk~ hel dot

de orgon~aloren het feestvarken - dot weliswaaronwoorschijnli~ oud engerimpeld

is- vergelenzijn. Of ~ hel soms nielVincent, dievanuit zijngeliefde Arles aan zijn

broerTheo schrijft (jo, die leeft ook nog, ergens in Parijs.): Woarde Thea, hoe

vreemd ishetom nu populair Iezijn en om jevia een geluidsbandje tekunnen

schrijven. Mijn zonnebloemen doen het erg goed in de verkoop en ikzal jespoedig

terugbetalen.



JEFFREY SHAW

Ondertussen zil ikinmijn eigen huiden ismijn huidgevangen lussen deraderenvan

deschone kunsten, zoals het graan tussen de malenslenen.

'Heisstuckbetween the millstones.' In 1888 formuleerde hijdat gevoelal in

eenvanzijn brieven en nu, meerdan 100 jaarlater, bekruipthethemweer. Ondanks

dat hi jnummeréénstaat (met stip) op dehitli jstallertijden, isVincent nogsteeds

nietgelukkig. Waarom zou hij ook? Hijisgek verklaardenonder curatelegesteld; de

mond ishem ol zo long gesnoerd. laten we hopendat hi jeindelijkmagdelen in de

winst vandit jaar, zijnJaar, zodat hi jzijnhoog opgelopenschuldenkan vereffenen

alvorens testerven. Hetkonimmersniet andersdon dot hijnu spoedig {op

raadselachtigewijze?} om hetleven zal komen, zodat 1990 alsnog zijnstervensjaar

wordt (wemoeten praktisch blijven). De raderen zijnversneldinwerkinggezetom

wat ervanhemover istot gruis te vermalen.

HetisdezeVincent, langdurig gemorteld, gemangelddoorde tijd, enuitgebuit

doorgewetenlozeinvesteerders, dieServneslaatzien: Vincentalsbeschadiging. In

eeninstallatie uit 1987 ThePersonality(uIl n)werdhijalsymbolischaanhet kruis

ge~agen, ennu in IAmStuck Setween TheMil/stanes spreekt hijuiteennietig plastic

zonnebloemetje, dal alsco mmercieelredame-materiaol terzijner ere overal tekoop

is.Jemoeterom lachen, moorkanhet treuriger?Als tekenaan dewand hangen er

achterhetbloemetje, dat opeen met eenmufomo--kleedje bedekteconsolestoot,

drie'beschadigdeoude meesters' ((rimes). Ook de Zonnebloemen zijn erbij,

toegetakeldalsdooreen maniak, door Servaas.

Beschadigdeschilderijen kunnen zichverheugenopeengrole populariteit.

Vergeten meesterwerken doen met eenpaar fermemeshalen weerstoftot discussie

opwaaien. 'Aanflarden gescheurd enstuk' spreekt totde verbeelding, alsextra

toegevoegde waarde; alsof iets wat kapot iszichzelfpas in alzijn essenlie toont.

Beschadigingen ontstaan door het zuur vandetijd, ofdooreengeraffineerdehand

opzenelijkaangebracht.Op eenander, nietzozichtbaarniveau tosten handelen

media kunstwerken aan als inzet in het spelvanvraagen aanbod, als 'hot item' in

eennieuWlrubriek:de hoogsteprijsvoorhetoudste, het nieuwste, hetmooiste, het

lelijkste; demeeste aandacht voor tragiek{net dood, bijna dood, allang dood, nog

nietdood}. Verraderlijkekwaliteiten.

Servaas heelt eengrootaantal Crimesop zijn geweten; hijbelaagt even

makkelijkeenRembrandtalseen Mondriaon, alseen Jeff Koons, alseen Guillaume

Bijl. Met een snelgebaar transformeerthijhyperaduelekunstwerkentot oude

meesters, enhijtoont deaangetostheid vanolzijn slachtoffersals'concreet teken'.

Servoos wildekunstnielvernietigen - hij kiestdeonderwerpen vanzijn

(rimesmet liefde uit - moor de realiteit vanhaar kwetsbaarheidverbeelden. I Am

Stuck Setween The Mil/slones is ook eenodeaan Vincent. Servaasneemt het op voor

zijn collega door de hetze telaten zien waar die inbeland is. laaI die man loch met

rusl!(ll)

JEFFREY SHAW

revolution
EEN M O N U M EN T VOOR D E TELEV ISIEREVOLUTIE

Eén ogenblik vanvertwijfeling bleek genoeg om hetbolwerk vandemocht in een

kaartenhuis teveranderenen omver tewerpen.De televisie onthulde op pijnlijke

wijzedeverwarringbij ElenoenNicoloe(ecusesru die vanaf het balkon moesten

toezien hoe de geregisseerdepartijbetoging zich plotseling tegen hen keerde. De

vonksloegover - via de televisie- enopdonderdagmiddag 21 december 1989

werd Roemeniëoverdonderd door een revolutie.

Vandeenedog op de andere onderging de Roemeense televisieeen totale verende

ring: vaneen dictatoriaalen repressiefmedium in een werkelijk democratisch en

revolutionair medium. Eindelijk kon haar waremocht ontluiken, eindelijkkonze, als

exlensievan hel oog, loten zien waartoe ze in staat was.Terwijl wij de revolutie

slechtsgedoseerd konden ontvangen, konden de Roemenen haar inreal timeen

ongemonteerd volgen. Ditmaal washet niel de televisie diede gebeurtenissen

exploiteerde alssensationeelmateriaal{zoals bi jvoorbeeldopCNN doorgaanshet

geval is}, ditmaalexploiteerden de gebeurtenissen detelevisie alssensationeel

medium.

Terherinnering aan de Roemeensetelevisierevolutieentererevandemoderne

drieëenheidhet Voedsel,deTelevisieende Revolutie, heeltJeffreyShow een

monument gemaaktdot de loeschouwer instaat steltop fysieke wijzedriehonderd

jaar revolulie te ontketenen. Revalutianbestaat uit eenmanshoge zuilwaaropeen

monitorisgeplaatst. Uitdezuil steekteenhendel. Door tegen dezehendel teduwen,

kunjede zuil loten draaien. Duw jemeide klok mee, dan verschijnt erophet

monitorscherm hetbeeld vanmolenstenendiegraan molen tot meel. Duwjetegen de

klok in, dan verschijnener 180 'revolutiebeelden', gebaseerd op iconografisch

materiaal dal uit dezelfde tijd stamt alshet revolutionaire moment (door middel van

collage, inkleuring, vervormingenintekening isde betekenisvanhet originele

beeldmateriaal versterkt en hernieuwd). De installatie is duseensoort tijdmachinedie

je, vanafde Roemeensetelevisierevolutie, terugvoert in de tijd enzo overzicht biedt

overdriehonderd jaar revoluties.

Aangezienalle 180 beelden inéén rotatie vervat zijn (en elkbeeld maar over

twee graden zichtbaar is), moet jewel heel langzaam draaien wil jedebeelden één

voor éénkunnen zien. Draai jesneller, don zie jeniets don eenvageenvege brijvan

opstand igebeelden. Zonder de toeschouwer/activistgebeurt erniets: hetmeelwordt

niet gemalen, de revolutie niet ontketend. Hij maakt op essentiële wijzedeel uit van

de installatie. Hi jmoet de beelden vande revolutieaan de gang brengen. Hij moet

dere volutiezelf aan degang brengen.Zonderhem isde installatie van geen

betekenis.

De grondgedochlevan Revo/ution isdot het Ielevisiescherm de kiemen vande

revolutie draagt, endat de handeling vande toeschouwereen handeling islen

opzichtevanhetmediumendus ten opzichte vande revolutie. De installatieiseen

monu ment voor de huidige relatie tussenmedia en revolutie- zelfswanneer de

beelden verwijzennaar vroegererevolutiesenzelfsalwasde Roemeense televisiera

volutiemoor vankorte duur (zoals iedereenweetwasde televisienadeformatie van

het Roemeense Fronl voor Nationale Redding weer evenrepressiefalsvoorheen).

Revalution staal nietalleen in hetteken vandeTelevisieen de Revolutie, maar

ook indat vanhet Voedsel, hetgraan dot doorde molenstenen tot meel wordt

gemalen. Want denk moornietdot de Roemenen puur uitideële overwegingen in

opstand kwamen, het voedseltekort was nijpend en de kou binnenshuisondraaglijk.

Er was alleen iets nodig dot kon fungeren als katalysator en oproerkraaier tegelijk.

En dot wasde televisie. (MN)

P.I. Hetisniet deeerste keer dot Jeffrey Show zich met revolutiesbezighoudt. In

1988 heelt hijsamenmet nebbe van TIjen het projed An ImaginaryMuseum of

Revolutions opgezet (de 180 beelden vanRevalution komen voort uitdit project).

Enkeleweken nahet schrijven vandeze tekstheelt de revolutiespecialistnebbe van

TIjen mij zeer terecht gewezen op een aantal grove onjuistheden. De meestedaarvan

betreffen de schromelijk overgewaardeerde rol vande televisiealskatalysator voor

de revolutionaire processen. De televisie is, noor zijn mening, instrumenteel, niel

katalytisch. De confrontatieinTImisoora had bijvoorbeeld al plaatsgevonden vóór de

beruchte balkonscénevanEleno enNicoloe (ecusesru, Verder zijn ergeruchten {en

zelfs bewijzen} dat detelevisierevolutieééngrote farce isgeweest. De televisie blijkt

heiemooi geen veranderingtehebben ondergaan: ze heelt zich zools altijd gevoed

met bloed, geweld en dood. Dus isde Roemeensetelevisierevolutie niets anders dan
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een aflevering uit detelevisieserie De Grote Omwentelingen (men kon zich zelfs in

alle ernst afvragen ofdetelevisierevolutie wel bestaan heeft]. Zo ziet men moor weer

hoe gevoorli~ het iszichzelf over tegeven aan euforie. Voortaan zullen we de

televisie weer met koele argusogen bekijken.

Eindelijk iserdon een voertuig ontworpen voor degrootsteuitvindervandetwintig

steeeuw:Albert Einstein. Terwijl Willie Wortel zich altijdolde luxeheeftkunnen

permilleren vaneen kleine vliegende schotel die met zijn technische snufjes volledig

overeenslemt met zijn bizarre uitvindersgeest, isernooit een voertuiggemaakt dat in

de lijn ligl van het genievan Einstein. Nu wel, en het prototype heet: A/bert's Ark.

Albert's Ark iseen kruising tussen een grote stenen zonnewijzer en een

ultramoderne, opengewerkte 'videoklak'. Doordat het stenen gevaarte isopenge

werkt enzijn ingewikkelde binnenwerk toont, wekt hel de suggestiedat de

zogenaamd ouderwetse zonneklok 'vanbinnen' net zo geavanceerd isokeen

atoomklok. Opde monitor van de videaklokisechter nietde tijd tezien moor de

inwerking vantijd op ruimie. Wanneer een toes<houwer om de imtollatie heen loopt,

zal op een gegeven moment zijn lichaam vervormt op demonitor tezien zijn. Door

een aantal bewegingen uit Ie proberen, kon hij zich lellerlijk inallerlei bodnen

wringen. Hij kon van zijn lichaam spiralen maken, hij kon zich uitrekken als een stuk

elastiek. Zelfs de meest simpele handelingen hebben als consequentie dot het ideale,

coherente beeld van het lichaam in duigen volt.

Za krijgt de installatie een ironische bijtoon. Want zoals detitel olaanduidt,

goot het hier niet simpelweg om een voertuig moor om een ark.Moorwas deark van

Noach juist niet gemaakt om hem en de zijnen van de zondvloed teredden en

iedereen heelh uids een volgend godvruchtig tijdperk binnente leiden?Dezeark, die

vanEinstein, beoagl hetlegenovergestelde: niet heelhuids moorgedeformeerd

belandende loeschouwers op het van God losgeslagen beeldscherm. Niet vroomheid

moorverbijstering ishet resultaatna het zien vanhun lichamen die zich 'uitsmeren'

in de ruimte.

Normaal zien we op het plaIIe beeldscherm de projectie van eendriedimensio

naallichaam, moor bij Albert's Ark zien we de projectie van een lichaam met vier

dimensies. Daaromkan het lichaam op verschillenrle tijrlen tegelijk worden waarge

nomen en daarom kon het zich op een dergelijke wijze in de ruimte uitsmeren. Het

live-espett van deinstallatie isniet alleen belangrijk omdat beweging endistorsie

don direct aanelkaar gerelateerd worden, moor ook omdat hel verglijden van de tijd

alleen zichtbaar isals er'tekenenvanleven' zijn, alseen toeschouwer zich dusaan

deze machine waagt. De installatie isals hel ware een vitaliteifHletectordie hel

bezielde scheidt van het onbezielde, het levende vanhet dode.

Om de inwerking van de tijd op de ruimte zichtbaar Ie kunnen maken heef Bill

Spinhoven in 19BBde Time Stretcher ontwikkeld. Het feit dot op geen enkele plaats

inderuimte de tijd gelijk is- alhoewel de verschillen alleen op kosmische school

waarneembaar zijn - , intrigeerde hem zodanig dot hij een machine heeft uitgedacht

die in stoot isde minieme verschillen op menselijke school uit tevergroten. De Time

Stretcher werkt als een vergroalglOl die ons eenblikgunt inde vierde dimensie (een

andere installatiewaarin Bill Spinhovenzi jn 1ime Stretcherheefttoegepast heetdon

ook Look DutInlo the FourthOimension).

Er zijn echter twee verontrustende 'bijkomstigheden' dienoor vorenkomen

wanneer jeje laat meevoerendoordeze 'tijdmachine'. Deeersteisdot deA/berl's

VI1U c is
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forma

Geeft licht vorm ofis/ichlzelf vorm? Geen natuurwetenschappelijkemoor een

filosofische vraag, oorspronkelijk gestelddoordedertiende-eeuwse, Italiaanse

theoloog Bonoventuro in zijn geschriN Forma Lucis, en nu, heel bewust, opnieuw

geformuleerd door RoOI Theuws, niet alleen in deze installatie moor ook in haar

anderewerk: Forma Lucis=De Vorm des lkhts.

'Het licht' oknatuurwetenschappelijk, abstract, religieus en mystiek concept

speelt van oudsher een grote rol in de Nederlandse schilderkumt. De afwisselend

inhoudelijke en pictorole motieven die kumtenoors ertoe bewegen zich met de

weergave van het licht bezig tehouden, onthullen een tegenstelling die ook in de

vraagvan Bonoventuro besloten ligt: het immateriële in materievollen; het

omtoHelijke versus het stoHelijke.

Forma Lucis goot dus niet over gloeilampjes moorwel over de werking ende

betekenis van het licht. En don niet als representatie, nabootsing ofsuggestie, waar

de schilderkunst nooit helemaal aanontkomt, moor om zijn pure presentatie en om

de filosofische en esthetische implicolies daarvan in de contextvande kunst. Theuws

probeert zo dicht mogelijk bijde (Iichl)bron Ie blijven, daaromschilderlze ook niet

moor werkt ze met video (de monitor als bronvandelichlprojectie; geprojecteerd

licht)enmeI materialenalsstool, glos, aluminium enzink dieIerwille van

gereflecteerdlichlinmeerofminderemale bewerkt zijn. Zeheelthetlicht in de

hond, zoalshet vroegerinde romaanseengotischekerken gestuurd werd door de

architectuur, om despirituele grondvesten vanderuimtetebenadrukken. Het licht

DE ILLUMINATIE DO OR H ET LI CH T

Hel verslonrl is een licht, de wijsheid, de wetenschap, de kunstvaardigheid zijn

niets anders don lichtvormige g/onzen, die met hun klaarheid de geest verlichlen.

DIOHYSIUl DE KARTUIIU

Arkdecausaliteit volledig op 100se schroeven zet. Wanneer jeeen voorwerp laat

vollen, bli jkt het op de monitor omhoog Ie stijgen. Dit houdt in dot het voorwerp

sneller goot don de lichtsnelheid, want pos dan kan het zich in de omgekeerde

richting voortbewegen ennoor het verleden reizen. Dit strookt natuurlijk vangeen

konten met defysische realiteit. Nogsleeds geldt (en niet zonder reden) dot de

lichtsnelheid absoluut isen dot men niet sneller kon gaan. Moor wat isdot don voor

een demonische machine die ons zodanig versnelt dot wij kunnen ontsnappen aan hel

absolute der obsoluten?

De tweede bijkomstigheid isoleven onthutsend. We zijnersteeds van

uitgegaan dol een spiegel (of een folo oftelevisiebeeld) een representatief en

betrouwbaar beeld van onszelf geeft. De lachspiegel iseigenlijk een voorzichtige, /ow

lech ondermijning van dit beeld, lerwijl Albert's Ark op radicale wijze eeneinde

maakt aandeze illusie.We moeten inzien dot de uitgerekte lichamenopde monitor

onze waregedoonlezijn. Om dezegedaantein hoor totaliteit tekunnenomvallen,

moeten we gebruik maken vanwat de relativistende were/ri/ijn noemen:de boon van

een lichaamdoor een vierdimensionalewereld van ruimte en tijd. Vandezeboonkon

de Time Stretcher een klein stukje zichtbaar maken. Moor stel dol het mogelijk isom

jewereldlijn, vanaf jegeboorte tot aan jedood, in heel zijn magistrale, wanstaltige

en ondoorgrondelijke configuratie, heel langzaam op het beeldscherm voorbij tezien

trekken. Dot zou het absolute spektakel zijn van de tijd. (UH)

ar kal b e r t' s
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GINY VOS

DE HETE A D EM VAN EEN ZEBRA

GINY VOS

Wat kunsl vaakondraaglijk mookl, ~ de bedompte sfeer van heiligheidwaarin ze

gehuld is,Wie kent zeniet, die loodzware, aan de Kunstgewijde altaarstukken (van

Kiefer, Beuys, (ucchi, Koonellisl. waarvoor jemoet knielen enzachtjesprevelen: 'heil

Europa'. Achteloos kijken is hemgschennis. Gelukkig zijn er altijd kunstenaars die

maling hebben aan deze sacrale sfeer ende Kunst steevast ontheiligen door middel

van de ironie.

Hierin, inde ironische 'kunst' om iets de grond inteboren rloor hel op Ie

hemelen, isGiny Vos bijzonder bedreven. Een van de werkstukkenwaaruit dit blijkt is

hoor inzending voor een reizende tentoonstelling waarvan de opening plaatsvond in

niet inde eerste plaats om tevermijdendol het altaar omver gelopen wordl, moor als

elementvaneenreligieus, bovenaards mysterie.

Romaanse kerkeninSpanje: kleine kerkj~, soms nog inoorspronkelijke stoot

meI de originele romen, niet van glos moor van dunne, geslepenalbosten schijven,

niet daarzich~g moor doorschijnend. Deromenop deplekvanhet altaar, smalle

sleuvenwoordoor het horde, Spaanse licht noor binnensIraaIt, zocht engefilterd, de

omringende architeduurok het wore met een soort poeder bestrooiend, waardoordie

zichniet presenteen inde concreetheid van ruw materiaal moorals een argan ~ch

geheel. Het room omgeven door een muurschildering vanChristus: hetlichtalszijn

lichaam. ücht alsvormeninzijn betekenisals identificatievaneen figuratief iets. De

schilderingniet als afbeelding moor als belichaming van het licht ènde kleur zelf, als

bron van dot wat licht straalt.

Forma lucis VI. Een installatie voor twee monitors, een kleine eneen grotere,

ingebouwdinsculpturale vormen, hangend op ooghoogte aan de muur in een

verduisterderuimte. De monitors zijn zo bevestigd dot ze elkaar reflecteren. Voor de

monitors zijn stukkenglos vastgemaakt; op de ploot voor de kleine monitor bevindt

zich een paars vlok. De zeven minuten durende tap~ lonenabstracte beelden van

het gekleurde, elektronische licht vande beeldbuis zelf. (Ikprobeer rle monitor zelf

rle betekenisvanhel werk Ie loten zlïn, zorlot ereenverhourlingmet rle beschouwer

lol slonrl komtzonrIer verwi;zingnoor een onrlerewerelrl.l Zaak het glos diffuus

werktenhet licht verstrooit, zozijnookde anderesculpturaledelenrond demonitors

erom lichl enkleur tegeleiden, Ieprajederen entereflederen. Forma lucisVI

ontvouwt zich beeld voorbeeldendeinelkaar reflecterende monitorszorgen voor

eenconstant veranderendspel vanIichl enkleur, waarbij wat jezietookafhankelijk

~ vanwoor jestoot.Het licht als onthulIer vanvormenhet licht alsvorm. HeIlicht ok

aanleiding tot het werk enzijnbron, het werk zelf: nielderepresentatie moor de

presentatievanlicht.

Forma lucis ~ geen poging om een middeleeuwse religieuze beleving te

herstellen - alsof dot zou kunnen indetwintigsteeeuw - moor wèlom de essemie

ende werking vankunstinde kunst zelf Iezoeken. Kunstopgevat inruime zin, ok

eenactiviteit enniel alleen alseen produkt. De Forma lucis.....erken zi jn ook de

demonstratie van eenhouding, vaneen mentolileil waarin de kunstwerken, als

betekenisvolle abjeden, deconcrete enzichtbare resultaten zijn van een overkoepe

lend, geestelijk proces: de activiteit vanhet denken maakt samen met de lostboor

heid vande werken de kunstuil. Het licht opgevat als de hoogste geestelijke waarde,

het werk als een streven om dol inmaterie uit tedrukken. Alleen indie zin dus

mystiek. (Js)

XXIII

Berlijn:drie felgekleurde drcushandendiealsworeresertiesten, met de voorpotenin

deluchl, hun 'kunstje' vertonen. Elke hond heelt zijneigen kleur (knalgroen, -geel

en-reed), moorhoeversch illenddietwee meter hogespeelqoedbeestenookzijn,

hoe subtielde verschillen(de een houdt zijn staorl zus, de onder zal. dansenzullen

ze! Deze hondse ode aan hetkunstenaarschap konookniet andershetendon: fure

GunsI, UnserSIreben. De Duitserswarener nielechl gelukkigmee.

Of neemanders het projed uit 1985voor dedrie kantoortorensaan hel

MorconipleininRetterdem - haar afscheidscodeoutje aan een stadwaarzevanaf

hoor geboorle gewoond heelt enwaar de drieEurapainl-tarenshetsummumvan

nijverheidvertegenwoordigen. AIvanverrewaren'snachtsdewoorden Work Ta 00

op de torenstelezen. De oplichtende tekst spiegelt endrijlt de spot meI de werklust

vande stad. Wanneer Ra"erdam zich naeen dog hord werken teruste legt, gloeitde

arbeidsethos nog longe tijd inhet donker na als een immense lichtreclame.

Hetwerk van Giny Vos kon niet worden opgevat als(oltoor)kunst, simpelweg

omdat het nielte plooisen is inde wereld van deheilige conceptie. Jezou hel beter

kunnen apva"en als het werk van een uitvinder, als een verzameling heidense

uitvindingen envondsten die thuishoren inde wereld van de gedochleflits ende

scherts. Het is de pure neerslag van een idee, puur inde zin dot het de meest directe

endoeltreffende uitwerking isvaneenvondst, zonder een spoor van pretentie en

ijdelheid.

Daarom krijg jeook nooit de indruk dot zij moeizaam op zoeklsnoor een idee,

enhetmateriaal dot idee vervolgens 'opdringt'. Hetlijkl eerder alsof zij zich alseen

speelbalaan hoor eigen invallenoverlevert enalsof het materiaal zichop vanzelf

sprekendewijze noor deze invallenvoegt. Ze combineerl enrangschikl natuurlijk wel

ennatuurlijkmoel zeoverhet kleinste delaileenb~l~sing nemen. Toch voltzulk

werkinhelniet vergelekenmethet'werk'enheteffed vande ruimtezelf, vande

bestaandesituatie envan de heimelijke interadielussendereody-rnade-voorwer

pen waaruitdewerkstukken b~taan .

Door deonmiddellijkheid waarop het idee zich lijklte materialiseren, krijgt

hoor werk een verraderlijke transparantie. Een werkstukdot opheteerste gezicht zo

helder als glos is, verliest zijn klaarheid envertroebeltzodra jewordt betrokken in

het ironische spelvan de verschillende onderdelen. Hoe langer jeerbij stilstoot, hoe

meer jehet spoor bijster rookt.

Zo vergooI het jeook met Nafure Morte. Op zichzelf isde situatie helder. In de

ruimte stoot een dierentuinkooi, eninde kooi stoot een monitor waarop de flank van

eenzebra inclose-up tezien is. Wat jehoort isde zware ademhaling van een dier.

Buiten de kooi hangt een opqezelte zebrakop. Het eerste wat opvalt isde correspon

dentie tussen de bewegende, hoost abstracte zebrastrepen op demonitor, het

verticaletraliewerkendestrepenvan de zebrokop. Hier wordt duidelijk een spel

gespeeldtussen 'binnen' en'buiten'. Moor wat is predes het verschil tussen wat vóór

enwat achter de trali~ zil?Wat inde kooi zitleelt enademt, wat zich buiten bevindt

is dood enopgezet. Alhoewel? Wanneer jenoor hel monitorbeeld kijkt vanuit het

gezichtspunt van dezebrokopvoeljeonmiskenbaar zijn hete adem injenek. Dus hij

leelttoch? De zware ademhaling behoort don lae aan dezebra buiten de kooi enniet

aan die crhter de troli~ _ ls hel dier op het scherm trouwens weleenzebra?Jeziel

het immers nooit helemaal.Hel kon infeite van oll~ ZIjn. En ~ het verderniet

belachelijk om tespreken vaneendier ineen kooi, lerwijl het feitelijk goot om een

monitor ineen kooi. Moor wol heelt het nu voor zin om een monitor achter troli~ te

zenen?

De installatie isniet etht teverIrouwen. Jevoelt jenel een onderwijzer diezich

ervan bewust isdot zodra hij de klos derug toekeert, de hele sonlenkroam stilletjes

keet begint teschoppen. Dok indil geval lijkt het alsof die zebra jeeen loer draait

zodra jeeven niet kijkt. (MN)

mor t enature



PETER ZEGVELD

PETER ZEGVElD

D E VROEGTIJ DIGE OPENB ARI NG

/ praecox

Venus, Godin von de s<hoonheid en de lielde, werd geboren uil hel sthuim von de

zee. Ze heet ook Aphrodile (uil het zeesdiuim opduikende) en hoor bijnoom ~

Uronio, dorhter von Uronus, deoudsle heerser von hel heelol. Uronio ontstond uil hel

s<huimder zee woorin de olgesneden leelbol vonUronus wos gevollen.Alles goeden

wel, moor hoe moel jejedie geboorle nu eigenlijk voorslellen? Kwom dedome in ol

hoor bevolligheid Dondrijven op een grole s<help, olsmelen de golven hoor bruul op

hel slrond? Wos hel een spekIokei oleen rimpelloze gebeurlenis?

In de eigenlijdse 'VenUHllomine' Venus Hée/ProelOx (De Geboorle von

Venus/Voortijdig) ~ hel roodsel von hoor versmijningin srène gezel en wordl een

lipje von de sluier opgelirnt. Een emmer lol Don de rond gevuld meI woter, neergezel

op een verhoging; op een sokkel doorolhler een monilor met beelden voneen

vloeislofreservoir legen een wiNe ochlergrond. Venus Héekondiglzirn Don door een

sleeds heviger wordende geluidslrilling, een vibrolie zo sterk dol hel woler erdoor in

beroering wordlgebrolhl, gooI kolkenen overborrelt. Don voltreklzich op hel

scherm deononlkoomboreeruptie, woorno de rust weerkeert... Venus koml opzeNen

uil de wolerspiegel. Zo ongeveer moel hel gegoon zijn, moor ofzeblond wos ol

bruin, dol blijlt gelukkig een geheim.

De somenvoeging vonIwee notuurkundige effecten: hel effect von woler door

loenemende geluidslrillingen inbeweging gebroml, en hel effect inbeeld en geluid

von een explosie in een vloeistolmosso in slow molion, bleek... Venus Hée/Proelox.

Moor hoezo Voortrjdig? Werd zetevroeg geboren? Alleen in die zin dot de geboorle

Dis momentsuprêmevoorgoedolrekenl meI de'verwochting'. De verwochling

opgevol Dis een neefieve loeslond woorin de verbeelding op volle loeren werkt. De

verwochling stool in het leken von hel plezier dol jekunl beleven Don de 'ccnkendl

ging', enin hel lekenvonde'illusie'die jekunt hebben over wol komen gooI.

Ondonks hoor slhoonheid mookl de dimox vonde 'verschijning' obrupt een einde

Don desponning enisdoorom oltijd Ie vroeg.

Venus Hée/Proecox ~ niel olleen de zinnebeeldige geboorte von Venus, moor

ook een 'VenUHllochine', een poleire liefdesmomine woorin hel vrouwelijke en hel

monnelijke op elkoor reogeren lde ejoculolie op hel srherm spreekt boekdelen). De

hele instollotie lijkt opgebouwd uit legenslellingen:de cencete oonwezigheid von de

emmer woler versus hel imoginoire beeld op hel sdierm; de stilte versus heIlowoDi;

een klossiek verhooi uilgevoerd in high teclHnoteriolen; een lonleptuelevormvoor

een emolionele inhoud. Apollo beleugelt Dionysus. Een uitgekiend sysleem von

duolileiten om de thees von de emolie inbonenIeleiden.

Hel geluid in Venus Née/P,oecox heelteen zeer suggeslieve werking en

bepoolt in grole mate de sponning von wot jeziel, Ie meer omdot hel de beelden ook

echl in beweging zeI, demolerie meI leven bezielt. Peler Zegveld wordt niet voor

nietswel eens 'gelu idsS(U lptu r~1' genoemd. In een onder gerulhlmokend project

Oynomico Tumultus mcekte hij gebruik vonhel dopplereffect (het notuurkundige

vers<hijnsel dol een loon die nodert von hoogte verondert op hel momenl dol hij je

pcsseerf), Op een sluk olgeslolen snelweg werd een spectoculoirconcert uilgevoerd

door een orkesl èn door longsrrossende outo'sen molorfietsen, spedoolgeseleeteerd

op hun verschillende timbre-eiqensdreppen.

Venus Hée/Proecox iseen werk woorin - nel Disin zijn lekeningen en

schilderijen - Zegvelds direete, li jfel ijkeoonwezigheidgeen rol speelt. Zi jnperfcr

monces worden juisl bepoold door zijn présence, door de monierwoorop hij geluiden

moleriool monipuleert en een heel proces 1001 zien. Wol kun jedoen Dis jeeen werk

wilt moken woorbij jeolstond doel vonjezelf obmedium, Dis energiebron, en woorin

je lorn een 'gebeuren'loonl? Juisl, don kies jedie medio die stekkers hebben om in

sloplonloctenIe steken. De reuzen von defwintigste eeuw hoeven soms moor op een

knopje Iedrukken... IJl)

néevenus
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