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Kunst als onderzoek? 
De onderzoekende kunstenaar 

Welke rol kan een kunstenaar spelen in een mediacultuur? Voor het beantwoorden 
van deze vraag is de toon al gezet in 1936, door Waker Benjamin In diens essay Het 
kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid (Benjamin 1985 [1936]). 
Kunstwerken zijn door druk- en giettechnieken eindeloos vermenigvuldigbaar 
geworden. Meteen In het voorwoord van zijn beroemde essay zegt Benjamin dat de 
huidige productieverhoudingen van de kunst afrekenen met een aantal traditionele 
begrippen, zoals genialiteit en eeuwigheidswaarde. Nog afgezien van of we het einde 
van de genialiteitscultus rond de kunstenaar en van de vermeende eeuwigheids
waarde van het kunstwerk moeten betreuren of toejuichen, poneert Benjamin een 
stelling over een historische breuk in de maatschappelijke positie en taakstelling van 
de kunsten. Voor het verdedigen van deze stelling levert Benjamin de nodige argu
menten en. die zal ik straks wegen. Maar eerst moet ik constateren dat dit kritische 
geluid nog niet Is verstomd en veeleer weer aan kracht wint. 

In 2003 verscheen een verzamelbundel van essays van vooraanstaande museumdi
recteuren, kunstcritici en andere bij het kunstcircuit betrokkenen onder de titel Kunst 
in crisis (Wolfson, 2003). Hoewel de gesignaleerde crisis heel verschillend wordt geïn
terpreteerd, zijn de klachten tamelijk eensluidend. Het verschil tussen museumkunst 
en de beeldtaal van de straat vervaagt. Kunst valt ten prooi aan massificatie en ver
vlakking. Aan de ene kant omringen musea omwille van de merchandising hun collec
ties met een cordon aan prullaria, aan de andere kant genieten graffiti, mode, video
clips en de graphics van computergames een ongekende populariteit en vinden zelfs 
hun. weg naar binnen, het museum In. Blockbusters zijn troef. Intussen Investeert de 
Individuele kunstenaar In een commercieel uitbaatbaar imago ofwel hij duikt onder 
in kunstenaarscollectieven die vanwege de complexiteit van de benodigde apparatuur 
onvermijdelijk rond medlaiaboratoria ontstaan. Over kwaliteitscriteria bestaat nog 
weinig consensus. Om de vloed aan beelden het hoofd te bieden, wordt gepleit voor 41 
nieuwe ambachtelijkheid en voor een nieuw engagement van de kunstenaars. Zo 
bezien krijgt Benjamin zeventig jaar na dato in zijn somberste variant gelijk. 

Behalve ambachtelijkheid en engagement als antwoorden, op massificatie en com- Krisis 2005 | 1 
merciaiisering staat echter nog een derde weg open, namelijk die van kunst als onder
zoek. Die kreet bestaat nog niet zo lang, maar heeft wel al geleld tot meerdere confe
renties waarbij vooral geleerden waren betrokken. Dat er In Nederland juist op dat 
niveau over kunst wordt nagedacht, heeft praktische redenen. Sinds kort wordt het 



onderwijssysteem gereorganiseerd naar Angelsaksisch model De kunstacademie 
komt dichter bij de universiteit te staan. Over en weer worden bruggen geslagen. Een 
van de nieuwe vragen is of ook een promotie In de kunsten een optie Is. In het 
Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen gebeurt dat al vaak. Maar dan krijgt 
dat meestal gestalte in een dubbele taak: bij een kunstwerk wordt begeleidende tekst 
en uitleg verschaft, Kan kunst daarentegen ook zelf als onderzoek worden beoefend, 
in plaats van het beeldende zoektraject nog eens verbaal te moeten verdubbelen ter 
zelflegitimatie? En waar moet zulk onderzoek dan over gaan? Opmerkelijk genoeg 
wees juist Benjamin in het genoemde essay als eerste de richting aan. 

Benjamins tekst over het kunstwerk werd lange tijd meestal geciteerd door tech-
nofobe cultuurcrltici. In de techniekfilosofie uit de aanvang van de twintigste eeuw 
speelt het concept van de Vervreemding' een sleutelrol Techniek zou lelden tot cul
turele ontworteling en nivellering, tot consumentisme en oppervlakkigheid. Met die 
diagnose begint Benjamins tekst ook. Hij betreurt het verlies van de 'aura' van het 
unieke kunstwerk. De discussie over de aura laat Ik rusten. Ik ben meer geïnteresseerd 
in wat Benjamin daar tegenover stelt. Weldra maakt hij in zijn tekst Immers een begin 
met een omgekeerde vraagstelling: niet 'wat gaat er verloren1 maar 'welke nieuwe 
mogelijkheden van oriëntatie worden geopend door nieuwe technieken, zoals foto
grafie en film'? Hoe beïnvloeden media de culturele beeld- en audlotaal? Hoe helpen 
de nieuwe beelden mensen om zich te handhaven te midden van. ervaringen zonder 
precedent, zoals het toegenomen tempo en massabewegingen? Benjamin probeerde 
om cultuurverandering vanuit haar materiële technologische voorwaarden te begrij
pen en verschafte kunst daarbij een voortrekkersrol Die eerste poging wijst de weg 
naar een nadere kwalificatie van de maatschappelijke rol van kunst als onderzoek. 

We leven in een technologische cultuur. Onze belevenissen en ervaringen zijn door 
en door gemedieerd door taal, kunst en techniek. De techniekfilosofen van het eerste 
uur - van Marx tot Heidegger - ontwikkelden hun theorieën over vervreemding onder 
Invloed van de toenmalige technieken, waaronder de massaproductie aan de lopende 
band het meest in het oog sprong. Geen wonder dat zij monolithisch spraken over DE 
techniek. Benjamin stond op een breekpunt. Hij vroeg zich af wat technieken In hun 
onderlinge verscheidenheid teweegbrengen. Benjamin dacht niet langer alleen aan 
cultuurverlies maar ook aan cultuurgenese en cultuurtransformatie door techniek. 

Het analyseren van media - waarbij ik me niet slechts wil beperken tot communi
catiemedia zoals krant en televisie - Is in de tweede helft van de twintigste eeuw uit-

42 gegroeid tot een filosofie van de technische mediatie. Filosofen als Don Ihde, Bruno 
Latour, Regis Debray ontwikkelden het benodigde conceptuele Instrumentarium. De 
zogenaamde nieuwe media - die tot de recente digitale revolutie behoren - hebben 

Knsis 2005 1 1 een vloed van reflecties losgemaakt, zoals het boek (Kejmediadon van Bolter en Grusln 
(2000). In die traditie wil ik Benjamin als gangmaker plaatsen. Het gaat me hierbij niet 
om het belichten dan wel rehabiliteren van Benjamin of een ander kopstuk. Ik wil me 
in het verlengde van de getrokken lijn van denkers afvragen wat kunst en kunstenaars 
op hun eigen termen bijdragen aan cultuurontwikkeling en haar diagnostiek. 



Te beginnen bij Benjamin werk ik eerst de theorie van. de technische mediatie ver

der uit, teneinde vervolgens in dat licht kunstwerken te kunnen analyseren als onder

zoeksprojecten van kunstenaars. De nadruk komt daarbij te liggen op een. inventari- $ 

sa tie van best practices op dit gebied, afkomstig van voornamelijk Nederlandse kunste

naars. Ik zal in dit bestek ongetwijfeld zeker niet alle genoemde kunstenaars volledig g 

recht kunnen doen, maar het geboden, eerste overzicht biedt wel alles wat nodig is om m 

kunst als onderzoek, te kunnen profileren, i 
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Culturele diagnostiek 

De veranderde functie die het kunstwerk door zijn vermenigvuldigbaarheid krijgt, 

heeft gevolgen voor de waardering en ook de zelfvera.ntwoordi.ng van kunstenaars. De 

nieuwe verhoudingen 'rekenen af met een. aantal traditionele begrippen, zoals creati- 3 

viteit en. genialiteit, eeuwigheidswaarde en mysterie'fBenjamin 1985, 9). Bij het ro 

publiek treedt in de plaats van aandachtige beschouwing de verstrooiing van fotogra- '^ 

fie en film. Vanwege deze uitspraken werd Benjamin vaak tegen wil en dank geschaard 

bij de conservatieve cultuurcritici, die de onttovering of secularisatie van het kunst

werk betreuren en techniek als boosdoener aanwijzen. Daarmee wordt echter aan de 

positie van Benjamin geen recht gedaan. 

In het vervolg van zijn essay onderzoekt Benjamin immers welke nieuwe verhou

dingen worden geïnstigeerd door verstrooiende kunstwormen. 

'Op het ogenblik echter dat de maatstaf van de echtheid op de kunstproductie niet lan

ger van toepassing Is, is ook de gehele sociale functie van de kunst ondersteboven 

gehaald. In de plaats van haar fundering op het ritueel komt haar fundering op een 

andere praktijk: namelijk haar fundering op politiek' (18). 

En in het kader van zijn indringende analyse van de film komt hij tot de conclusie: 

'Tegenover de verzinking, die in de ontaarding van het burgerdom, een schooi van aso

ciaal gedrag werd, treedt de verstrooiing op als een vorm van sociaal gedrag' (39). 

Benjamin doet zich hier kennen als een neomarxistisch criticus die de maatschappij 

uitdrukkelijk becommentarieert vanuit haar materiële productievoorwaarden. De 

nieuwe media van zijn dagen ontsluiten een ander type ervaringen die mensen in staat 

stellen zich aan te passen aan de 'diepgaande veranderingen van het waarnemingsap

paraat ... zoals iedere hedendaagse staatsburger ze op historische schaal beleeft' (40). 43 

Dat is op zichzelf niets nieuws, maar eerder een zich herhalend proces: 'Binnen grote 

tijdsruimten in de geschiedenis verandert met de gehele bestaanswijze van de mense

lijke collectiva ook de wijze van hun zintuiglijke waarneming (14). Krisis 2005 | 1 

In de huidige tijd treden, volgens Benjamin massificatie en tempoversnellingen op 

zonder precedent. Reproductieapparatuur en massa's zijn ten nauwste verstrengeld 

en tot elkaar veroordeeld. Benjamins stellingname verdient wel enige relativering. 

Hoewel Benjamin meent dat er sprake moet zijn van een radicale historische breuk, 
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veroorzaakt door de technische reproduceerbaarheid, Is het veeleer omgekeerd zo dat 

oude kunstwerken in een nieuw licht verschijnen vanuit de gemedieerde ervaringen 

die de hedendaagse mediakunst aanreikt. Daardoor wordt een nieuwe continuïteit 

gesticht, niet ais een doorgetrokken lijn vanuit het verleden (daar heeft Benjamin 

gelijk in), maar veeleer omgekeerd, vanuit de hedendaagse ontdekking met terugwer

kende kracht van wat kunst altijd al teweegbracht. Kunst draagt namelijk bij aan de 

cultuurhistorisch veranderlijke mediatie van de waarneming en aan de disciplinering 

van de zintuigen die daarmee annex is. 

In hoe ze te werk gaan en wat ze maatschappelijk veroorzaken zit niet veel. verschil 

tussen de schilder en. de tegenwoordige medlakun.ste.naar. Wel. kan de laatste gemak

kelijker in zijn werk het mediërend karakter ervan expliciteren, dat heet 'hypermedi-

atie'. Kunstenaars kunnen de culturele disciplineringen van de waarneming in hun 

tijd verkennen, aan de kaak stellen en veranderen, en eigenlijk hebben zij dat altijd al 

gedaan. Door zo sterk, in te zetten op het verlies aan. aura van het unieke kunstwerk 

maakt Benjamin zich. nodeloos kwetsbaar voor het verwijt van een nostalgisch terug

verlangen naar een ofwel meer 'natuurlijke* ofwel meer 'metafysische' taakopvatting 

van de kunsten. Desondanks sluit hij af hij met het benadrukken van. de politieke 

dimensie van. de kunstbeoefening. En hij toont de daaruit voortvloeiende noodzaak 

aan van een culturele anamnese (of kritische heri.nneri.ngsoefe.ning) die ten aanzien 

van cultuuruitingen met terugwerkende kracht diagnoses stelt. Die weg wil ik nader 

verkennen. 

We hoeven niet bij nul te beginnen, want er zijn meerdere studies verschenen die 

ten minste als zulke culturele anamneses kunnen worden gelezen. Elders - in 

Technologie. Kunst, kermis en theater (Kockelkoren 2003) - heb ik deze route eerder beschre

ven en van commentaar voorzien. Zonder een compleet overzicht te willen pretende

ren, schets Ik kort een drietal historische overgangen. Die schetsen dienen, om daarna 

het werk van hedendaagse kunstenaars te kunnen plaatsen in een traditie van eerdere 

mediaties en hun artistieke verwerkingen. 

Al in 1927 - ruim voor Benjamins essay en voor diens ontijdige dood in 1940 -

publiceerde de kunsthistoricus Erwin Panofsky zijn beroemde studie over het ont

staan van het lineaire of centrale perspectief in de Renaissance (Panofsky 1991 [1927]). 

Hij beweert dat het lineaire perspectief niet slechts een foefje is waarmee een 'natuur

lijke' manier van kijken wordt geformaliseerd. De middeleeuwers keken anders, zoals 

de beeldopbouw van hun schilderijen aantoont. Toen werd verte gesuggereerd door 

44 verticale stapeling, waarbij de formaten van de getoonde mensen en objecten nauwe

lijks afnamen naar rato van hun afstand. Het centrale perspectief vergde daarentegen 

een totaal ander arrangement van de blik. Een nieuw regime van zintuiglijkheid loste 

Krisis 20-05 I 1 de middeleeuwse variant af. Het belangrijkste kenmerk van het nieuwe dat zijn intre

de deed, Is dat door het centrale perspectief een toeschouwerstandpunt wordt gede

finieerd en afgedwongen. Een schilderij in centraal perspectief is namelijk vanuit een 

enkelvoudig en zelfs eenogig punt opgezet en moet zo ook worden bekeken. Panofsky 

gaat zelfs zo ver dat hij de filosofie van Descartes, die het autonome subject centraal 
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stelt in de waarneming van de wereld, herleidt tot de voorafgaande werkzaamheid van 

de schilders. Die stelling is tamelijk omstreden, maar zijn weergave van de culturele ^ 

transformatie van de waarneming Is dat niet. Zijn analyse dat het toeschouwerstand- g 

punt (the spectator) de spil vormt van het toen opkomende moderne wereldbeeld kreeg m 

veel navolgers, niet alleen In de kunstkritiek maar ook In de filosofie en tot op heden § 

in de cultural studies. 5 
Panofsky wijst op de culturele verandering van de zintuigen bij de overgang van j 

Middeleeuwen, naar Renaissance. Maar hij heeft weinig oog voor de materiële arran- ^ 

gementen die daarvoor de voorwaarden schiepen. Een auteur die precies de materiële 3 

voorwaarden van de subjectgenese thematiseert, is Jonathan Crary. In zijn Techniques' of 

the observer laat Crary zien dat de constructie van het toeschouwerstandpunt afhanke

lijk is van allerlei mediërende technieken, waaronder prominent de camera obscura 
(Crary, 1992). Volgens de standaardopvatting van de geschiedenis van. de fotografie n 
zou het fototoestel, de opvolger zijn van de camera obscura en zou bijgevolg door de «. 

fotocamera de productie van de onbetrokken toeschouwer tot op heden zijn geauto

matiseerd. Maar Crary bestrijdt dat het verwekte toeschouwerstandpunt, dat vervol

gens filosofisch werd opgetuigd tot autonoom subject, gedurende de gehele moder

niteit maatgevend bleef Aan het begin van de negentiende eeuw deden, nieuwe waar
nemingsinstrumentjes hun intrede en werden razendsnel populair, zoals de caleido

scoop, de stereoscoop en de zoötroop. Ai deze instrumenten, die al snel burgerlijke 

speeltjes werden, vereisen fysiek betrokken waamemingswijzen en installeren dus 

pertinent niet een afstandelijke waarnemer. Crary signaleert daarentegen in die peri

ode de genese van de wetenschappelijke, empirische observator en diens burgerlijke 

tegenhanger, de amateur-onderzoeker. Het is in zijn ogen dus niet waar dat het foto

toestel ongestoord het autonome subject is blijven produceren. De hedendaagse 

waarnemer staat daarentegen bloot aan. tal van rivaliserende mediaties met de hun 

typerende subjectproducties. 

Het tegenwoordige subject vormt de resultante van heterogene disciplineringen 

en wordt in culturele botsingen geproduceerd. Een pregnant voorbeeld, van een der

gelijke botsing wordt aangereikt door Schivelbusch, in. diens boek The railway journey 

(Schiveibusch 1986). Schivelbusch spreekt over de crisis in de waarneming die zich 

voordeed toen mensen voor het eerst met de trein reisden. In een snel vervoermiddel 

moet de blik naar buiten worden herschikt. Wat dichtbij is, flitst voorbij; de blik zoekt 

ankerpunten in de verte maar ook daar lijken coulissen ten opzichte van elkaar te ver

schuiven en moet de aandacht telkens verspringen. Bovendien valt de synesthesie van 45 

de zintuigen uit elkaar: men hoort wat anders dan. men ziet of ruikt. De zintuigen 

convergeren pas weer door een inspanning, namelijk het inlijven van de trein als 

medium van waarneming. Kunstenaars namen daarbij het voortouw. Met name de fcrisis 20:05 1 1 

futuristen definieerden al snel een beeldtaal voor de weergave van vaart, die we nu nog 

ais vanzelfsprekend lezen, terwijl het wel degelijk om een. arbitraire culturele codering 

van de waarneming gaat. 
Schivelbusch wijst op nieuwe begrippen die ter verklaring van de aanvankelijk 



optredende klachten werden gemunt, zoals psychosomatiek en cultuurpathologic. 

Wat in de geschetste overgang gebeurde, is niet dat een eerdere 'meer natuurlijke' 

waarnemingswijze werd aangevochten en vervangen door een technologisch veroor

zaakte kunstmatige kijk. Veeleer botste een renaissanceconditionering, namelijk het 

bevriezen van het beeld door centrale perspectivcring, met de bewogen, blik. Beide 

waren evenzeer, maar anders, materieel gemedieerd. De bewogen blik is een verwor

venheid die nog steeds diensten, bewijst in competitie met andere en eerdere beeldar

rangementen. 

Hoewel een meer complete geschiedenis van de waarneming onder het opzicht 

van haar materiële media.ti.es zeker gewenst is, eo. veel meer aanzetten en deelstudies 

op integratie wachten, wil Ik het hier bij laten en terugkeren naar het onderwerp van 

de rol van de kunstenaar in de summier beschreven, processen. Maar ik doe dat met 

een paar noodzakelijke kanttekeningen. 

In de eerste plaats is het vanzelfsprekend niet zo dat het ontstaan van het autono

me subject rechtstreeks kan. worden toegeschreven aan de perspectiefschilders. De 

wereld zit ingewikkelder in eikaar dan een causaal, eenrichtingsverkeer kan. verwer

ken. Er moet daarentegen sprake zijn van een co-evolutie van culturele factoren. 

Daarbij moet het belang van een geschiedschrijving vanuit de voorwaardelijke mate

riële mediaties worden onderstreept. 

In de tweede plaats meen ik zelfs uit mijn summiere overzicht al te mogen opma

ken dat culturen altijd zijn verwikkeld in. de- en restabiliseringsprocessen waarin het 

•menselijke lichaam de speelbal vormt. Kunstenaars zijn evenzeer als andere stervelin

gen verwikkeld in culturele scholingen en herscholingen, van de zintuigen. Terwijl 

schrijvers en filosofen dergelijke processen verbaal omspelen en eventueel kritiseren, 

doen kunstenaars datzelfde beeldend. Nieuwe technieken en. instrumenten openen 

vaak nieuwe registers van waarneming. Kunstenaars verkennen die en reiken op basis 

daarvan nieuwe beeldtaal aan die de betreffende ervaringen, binnen het bereik van 

beleving en. duiding brengt. En vervolgens worden, de nieuwe beelden gepopulari

seerd, tegenwoordig door middel, van hun eindeloze vermenigvuldigbaarheid. 

Met belde geplaatste kanttekeningen in gedachten en met de geschetste histori

sche overgangen als referentiebeelden, wil ik overgaan tot de presentatie van heden

daagse, voornamelijk Nederlandse, kunstwerken en kunstenaars. Deze verhouden 

zich min of meer expliciet tot de culturele conditionering van de waarneming en stel

len daar evenzeer materieel gemedieerde alternatieven tegenover. 

46 Tegen wil en dank maken kunstenaars zich medeplichtig aan nieuwe vormen van 

culturele conditionering. Maar zij kunnen zich even goed kritisch verhouden tot 

ingesleten sporen van technische werkelijkheidsontsluiting en andere wegen, openen 

Krisis 2005 [ 1 dan de bijgeleverde gebruiksaanwijzing dicteert. Kunstenaarsonderzoek kan op beide 

sporen betrekking hebben. Zij verkennen nieuwe mediërende technieken en verlenen, 

daar passende beeld- en audio taal aan. Of zij reflecteren in hun werk hypermediërend 

op dergelijke culturele conditioneringen waaraan, zij onvermijdelijk deelnemen. In 

beide gevallen doen zij eigenzinnig beeldend onderzoek dat zich onderscheidt, ener-

http://media.ti.es


zijds van het herhaalbare en testbare natuurwetenschappelijk onderzoek, en ander

zijds van het cultuurweten.schappel.ijk onderzoek met zijn voornamelijk verbale ^ 

middelen. Ten positieve onderscheid Ik - vooralsnog slechts verkennend - vijf vormen g 

van kunstzinnig onderzoek, naar culturele medlaties van de zintuigen: recursie (her- m 

opening van. perspectief), remcdiatie (heropening van media), conversie (de oversteek g 

tussen zintuigen), translatie (de oversteek tussen sociale domeinen) en heroriëntatie m 

(in de ruimtelijke ordening). j 

De onderzoekende kunstenaar: 1/ recursie (heropening van perspectief) 
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Het werk van Panofsky was in zoverre baanbrekend dat een kunstcriticus zich op het 

terrein van de cultuurfilosofie waaede en de filosofie bevrijdde van haar discursieve g. 

vooringenomenheid. Filosofie wordt verondersteld zich van. tekst naar tekst te bewe- p 

gen. Filosofen schrijven boeken naar aanleiding van elkanders boeken. En. Panofsky ver- n>_ 

waardigde zich zomaar te zeggen dat filosofie wellicht slechts een stabiliserend ant

woord vormt op materiële drijfveren die de cultuur uit balans dreigen te brengen. Dat 

heeft verstrekkende gevolgen. Descartes waardeerde de toeschouwer op, die in het zadel 

was geholpen door de perspectiefechilders, en riep hem uit tot autonoom subject en tot 

toetssteen van de waarheid over de waarneembare werkelijkheid. Maar de geldigheid ot 

houdbaarh.eidsterm.ijn van filosofische begrippen, zou vanuit de nieuwe invalshoek wei 

eens even lang of kort kunnen, duren als de mediërende technieken waarop deze begrip

pen zijn geënt. Met het verdwijnen van de camera obscura en. het verschijnen van de 

trein werd de positie van het autonome subject ondermijnd. In het fototoestel vond het 

een tijdelijk toevluchtsoord, maar ook daar bleef het niet onbestookt. Ik Introduceer 

twee kunstenaars die door middel van fotografie de toeschouwerspositie aanvechten, en 

onderuithalen. Daarmee geven zij gestalte aan filosofie met andere middelen. 

Gerco de Ruijter maakt furore met foto's gemaakt vanuit een. camera die hij oplaat 

aan een. vlieger. De camera wordt bediend vanaf de grond. Gefotografeerd wordt het 

Nederlandse polderlandschap, uiterwaarden, dijken, industrieterreinen, akkers, vee 

in weilanden. Het camerastandpunt is toevallig, de toeschouwerspositie is onbemand, 

de horizon van de foto een onwillekeurige uitsnede zonder opzettelijke compositie. 

Gerco de Ruijter is in dialoog met de Renaissance-traditie van landschapsweergave. 

Die traditie is helemaal niet zo eenduidig. Svetlana Alpers schreef een beroemd boek 

De kunst van het kijken (Alpers 1989), waarin zij de Nederlandse traditie van landschap-

schilderen contrasteert met de Italiaanse opvattingen. De Italianen waren de meesters 47 

van het centrale perspectief Zij bekeken de wereld met een. toegeknepen, oog gelijk

vloers. De Hollanders daarentegen bekwaamden zich in het vogelvluchtperspectief, 

schuin van. omhoog. Bovendien, lazen de Hollanders de wereld als een kaart. Zij onder- Krisis 2005 | 1 

wierpen haar niet aan een mathematiseren.de constructie, zoals de Italianen, maar 

gaven prioriteit aan de leesbaarheid van de textuur, de stofuitdrukking. Daarmee 

toonden zij zich eerder verwant met de empirische traditie van Francis Bacon, dan met 

de eveneens construerende Descartes. 

http://cultuurweten.schappel.ijk
http://houdbaarh.eidsterm.ijn
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Vermeer is Alpers* kampioen van de noordelijke renaissance. Vermeer was behalve 

kunstenaar ook aardrijkskundig kaartenmaker. De twee beroepen gingen destijds 

nog niet gescheiden wegen. Het spreekt voor zich dat Gerco de Ruijter eerder een 

nazaat is van Vermeer dan van de Italiaanse School Maar zelfs in dat bestek vecht hij 

ook nog eens de bird's eye view aan.. Er bestaat bij hem geen bevoorrecht gezichtspunt. 

Er zit geen arbiter van de waarneming ter hoogte van de vlieger. De subjectpositie is 

leeg. Deze foto's sluiten aan bij de postmoderne notie van. "de dood van het subject', 

zoals verkondigd door Roland Barthes en Michel Foucault. Maar desondanks open

baart zich voor ons toch een uiterst zinnelijke wereld van vlakken en kleuren, con

touren en schaduwen. 

Een soortgelijke zelfbetuiging van. de wereld voltrekt zich in de nachtfotografie 

van Wouter Hooijmans, waarin hij gebruikmaakt van belichtingstijden van vele uren. 

De eerste bekende foto uit de geschiedenis is die van Niépce, in 1826 gemaakt vanuit 

zijn werkkamer in Maison du Gras, met een belichtingstijd van meer dan acht uur. Ze 

toont gebouwen met hun daken en in de verte de omtrekken van een boom. Een vol

gend referentiepunt vormt de foto die Daguerre in 1839 maakte, eveneens vanuit zijn 

werkkamer, getiteld View of the Boulevard du Temple. De belichtingstijd was inmiddels 

teruggebracht tot meerdere minuten. Daguerre verbaasde zichzelf over de precisie van 

de weergave in de stilstaande details. Maar van de bewegende mensen en vehikels 

ontbrak ieder spoor. Behalve dan van de man die op de hoek van de straat had stilge

staan om zijn schoenen te laten poetsen. Die staat vereeuwigd op één been. Alles wat 

vluchtig de lens passeerde werd overschreven door gedurig invallend licht. Het won

der van de urenlange belichtingstijd wordt opnieuw verkend door Wouter 

Hooijmans, met opzienbarend resultaat. Hij zette zijn camera uren open in een bos in 

Frankrijk, op een maanloze nacht. Sterren boden de enige verlichting. 

De nachtfoto's zijn. glashelder en geven uitsluitsel over hoedanigheden van de 

wereld die op geen enkele andere wijze achterhaalbaar zijn. De blaadjes aan bomen en 

struiken bewogen voortdurend in de nachtbries, maar daar is op de foto's niets van te 

zien. De blaadjes staan haarscherp uitgetekend. Blijkbaar beweegt een blaadje wille

keurig in de wind, maar passeert het zijn middenstand zo frequent dat de uitslagen op 

lange termijn worden uitgemiddeld in een gebeeldhouwd ogenblik. Datzelfde prin

cipe trad nog verbazingwekkender naar voren toen de fotograaf zijn camera op een 

stikdonkere nacht vanuit de bosrand richtte op een meertje. Bij ontwikkeling en 

afdruk van de foto bleken de golven in het water te midden, van de duisternis als in 

48 gips gegoten overeind te staan. Er bestaat een blik die niemand ooit heeft, waarin de 

wereld midden in haar bewegingen stilstaat. Daar komt nog bij dat foto's genomen, 

bij zon- of maanlicht schaduwen vertonen, die het verstrijken van de tijd verraden. 

Krisis 2005 | 1 Maar foto's bij sterrenlicht zijn. schaduwloos. De boomstammen worden door de 

gelijkmatig langzaam voortschrijdende wenteling van. het hemelgewelf van alle kan

ten evenredig belicht. Laten wij er met Nietzsche van uitgaan dat God dood is, clan 

nog wordt ons in de nachtfotografie van Hooijmans een tijdloze blik op de wereld 

vergund. Zo ziet de wereld eruit als je er zelf niet meer bij bent, na de dood. 



Beide kunstenaars bewegen zich in de traditie van het medium, fotografie, dat filo

sofisch te boek Is gesteld als de automatisering van de camera obscura en daarmee van. 

de voortdurende productie van het autonome subject. Niettemin saboteren zij deze g 

productie juist met gebruikmaking van dezelfde media en daarmee logenstraffen ze m 

de bijbehorende filosofie. Zij zetten recursief de artistieke traditie waarvan zij deel uit- g 

De onderzoekende kunstenaar: z/remediatie (heropening van media] 

70 maken op losse schroeven. Zij keren deze tegen zichzelf en roepen ter herstel van een m 
z historische eenzijdigheid een waarnemingswereld tevoorschijn die zonder hun 

onderzoek verborgen moet blijven. ^ 
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Een geschiedenis van technische mediaties en hun culturele inbeddingen zou niet de 

keurige rechte lijn van een estafetteloop volgen. Er worden, altijd meerdere concurre- 3 

rende ontwikkelingstrajecten tegelijk getrokken en bovendien hebben eerdere medi- «_ 

aties nooit helemaal afgedaan, ook niet als nieuwere apparatuur met meer mogelijk- '^ 

heden in zwang raakt en oudere technieken eclipseert. Bolter en Grusin spreken, van 

'remediatie'. Dat wil zeggen dat nieuwere media de oudere opslokken door ze te inte

greren in complexere apparaten met meer functies. De camera obscura werd over

vleugeld door het fototoestel, dat weer werd geabsorbeerd en geremedieerd in film, 

video, streaming video op de PC, enzovoort. Bij remediatie worden vaak echter ook 

eigenschappen van eerdere media tenietgedaan. De toverlantaarn heeft een andere 

betovering dan de diaprojector. De remediatie van een oude celluloid film door deze 

te digitaliseren en op DVD te branden, doet bij vertoning via een beamer de intieme 

sfeer van de ratelende filmprojector met zijn evocatie van flikkerend tijdsverloop ver

loren-gaan. Oudere videokunstwerken beoogden soms expliciet dat ze vertoond zou

den worden via televisiescherm. Men ziet bijvoorbeeld een man die uit de televisiekast 

tracht te ontsnappen en daarbij zijn neus frontaal platdrukt tegen, het glas. Dat eftect 

valt bij projectie op de wand via een. beamer niet meer te sorteren. 

Het is met media al net zo gesteld als met de kuhniaanse paradigmawisselingen in 

wetenschappelijke theorieën: het is niet een kwestie van oudere theorieën restloos 

subsumeren onder nieuwere, veeleer gaan de nieuwe theorieën over iets anders, zij 

definiëren een. ander universum bevolkt door andere entiteiten. De werelden zijn 

incommensurabel, maar desondanks vervullen de nieuwe theorieën, een groot aantal 

functies waarin eerdere ook ai voorzagen. Maar er gaat ook Iets verloren. Datzelfde 

geldt voor de historische aflossing van media. Er is geen overkoepelend theoretisch 49 

kader dat bij voorbaat hun vergelijkbaarheid garandeert. Technische apparaten zijn 

ook. nooit zomaar twee toepassingen, van hetzelfde denkbeeld. Alleen op het niveau 

van de respectievelijk, ontsloten waarnemingsrepertoires valt een vergelijking te Krisis 2005 | 1 

maken. Musea voor videokunst kunnen daarom, geen genoegen nemen met door 

DVD geremedieerde beelden. Behalve de oorspronkelijke tapewerken zelf moeten, ze 

ook. de oudere generaties apparatuur conserveren, want ieder apparaat dicteert tot op 

zekere hoogte zelfde beeldtaal, die eraan kan worden ontlokt. Dat maakt het voor 



hedendaagse kunstenaars de moeite waard om opnieuw met oudere apparatuur te 
gaan werken en de betreffende waamemingswercld andermaal te ontsluiten. Bolter en 
Grusin wijzen In dit opzicht op de dubbele betekenis van remediëren. Het woord kan 
immers ook genezen of het herstellen van het verlorene betekenen, 

Onder de naam De Realisten openen Jan Wierda en Carel Lanters opnieuw de met 
velours gevoerde doos van de stereoscoop. Met nieuwe iiizichten proberen zij zijn 
afgebroken ontwikkeling voort ze zetten. De stereoscoop gold in de negentiende 
eeuw ais het summum van realisme, ais de overtreffende trap van waarheidsgetrouwe 
fotografie. De belde kunstenaars ontlenen hun naam aan de camera die zij gebruiken: 
the stereo-realist uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De Realisten is een geuzen
naam. In tegenspraak met de conformistische strekking ervan onderzoeken de kun
stenaars juist het wereldontslultend en grensverleggend vermogen van de stereo
scoop. Daarmee staan ze in een eerbiedwaardige traditie, want de stereoscoop vormde 
in de negentiende eeuw al het middelpunt van verwoede kentheoretische discussies. 

Stereoscopic levert een driedimensionale blik op de wereld. Die wordt bereikt 
door gelijktijdig twee opnamen te maken, waarbij de afstand tussen de beide lenzen 
het dlepte-effect bepaalt. Optimaal 'realisme' wordt bereikt wanneer de beide lenzen 
op dezelfde afstand van elkaar worden geplaatst als een paar menselijke ogen met de 
neus ertussen. Naarmate de lenzen verder uit elkaar worden geplaatst, neemt de diep
te ogenschijnlijk toe, want men kan op veel grotere afstand behalve de voorkant ook 
nog de zijkant van een voorwerp zien. Men kijkt dan als het ware door een reuzen-
hoofd. Met name de fotografen van landschappen, en stadsgezichten experimenteer
den in de negentiende eeuw veelvuldig met de reuzenbiik voor populaire doeleinden. 
De stereoscoop was toen net zo wijdverbreid in de burgerlijke gezinnen als nu de tv. 
De frivole experimenten kwamen hen op een reprimande te staan uit christelijke 
hoek. Als God had gewild dat we de werkelijkheid op die manier zouden zien, had hij 
onze ogen wel verder uit eikaar gezet (Hankins en Silverman 1995). De menselijke pro
porties, teruggebracht tot de breedte van de neus, werden tot de norm en toetssteen 
van de werkelijkheidsweergave uitgeroepen. Wat daarvan afweek heette Vertekening' 
van de realiteit aan de ene kant, artistieke vrijheid aan de andere. De controverse werd 
beslecht doordat de stereoscoop, juist met Immens opgevoerde lensafstand, de status 
verwierf van. een wetenschappelijk onderzoeksinstrument. 

De maan staat zo ver van ons af en de afstand tussen onze ogen is daarmee verge
leken zo nietig dat we de maan uitsluitend als vlakke schijf kunnen zien. Maar stel dat 

50 we op kosmische schaal twee standpunten zouden kunnen betrekken die ons in staat 
stellen van weerskanten, tegen de maan aan te kijken, dan zouden we haar ais een 
gepokt bolletje in de ruimte zien. Nu is dat vanaf de aarde moeilijk te realiseren, want 

Krisis 2005 I 1 de maan reist met ons mee en draalt bovendien niet om haar as. Toch zit er een klei
ne schommeling in de maan, 'libratie' genaamd, die maakt dat de maan zich met 
enkele maanden tussentijd toch onder een iets andere hoek toont. Als men foto's 
neemt met zulk een tussentijd en die in een stereoscoop vertoont, zie je plotseling de 
maan in volle driedimensionale glorie in de ruimte voor je zweven. Deze kosmische 
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blik werd voor het eerst, stereoscopisch gerealiseerd door Warren, de la Rue in .1858. De 

opgelaaide kentheoretische controverse Indachtig, verdedigde hij zich aldus: 'We may 

well, be satisfied, to possess such a means of extending our knowledge respecting the £} 

moon, by thus availing ourselves of the giant eyes of science/ De la Rue beriep zich 

met deze woorden op Sir John Herschel die hieraan toevoegde: 'Lunar stereography g 

entails a step out of and beyond nature' (Hankins en Silverman 1.995, 171). 

Kunstenaars hebben de weg bereid voor de wetenschappelijke toepassing van de 1 

stereoscoop en onderweg een. filosofische controverse over zich afgeroepen. Sindsdien -^ 

weten we wat 'mediatie' is. Want pas door de stereoscopische experimenten werd het 3 

juk van de vaste - biologisch beargumenteerde, maar metafysisch gesanctioneerde - £ 

werkelijkheidsstandaard afgeschud. Wat in enigerlei cultuurtijdperk werkelijk heet, 

is onvermijdelijk gemedieerd op deze of gene wijze. Ook dat zit in onze biologische 

aanleg besloten. De mens is - om met de wijsgerige bioloog en antropoloog Helmuth 3 

Plessner te spreken - 'van nature kunstmatig'. 

De realisten openen tegenwoordig opnieuw de boeken van de stereoscopic en ^ 

wagen zich remediërend verder op de ingeslagen weg 'out of and beyond nature'. Zij 

maakten stereofoto's waarin de Amsterdamse grachtenpanden zich weerspiegelen in 

het water, maar plaatsten die omgekeerd in de stereoscoop zodat de spiegeling een 

transparante vervangende realiteit wordt. En zij experimenteerden met beweging 

gecombineerd met lange belichtingstijden in de stereoscoop, zodat er doorschijnen

de geesten in het trappenhuis opdoemen. Verbluffend is hun experiment waarbij zij 

twee qua vorm. identieke voorwerpen of beeldjes in de stereoscoop plaatsen, die ech

ter van verschillend materiaal zijn gemaakt zodat de ogen en het brein worden 

gedwongen onbestaanbare legeringen te visualiseren. De stereoscopische kunst van 

De Realisten is artistiek meeslepend en dwingt ons - als betrokken toeschouwers in. de 

zin die Crary daaraan gaf- tot zelfonderzoek aangaande onze waarneming. 

De onderzoekende kunstenaar: 3/ conversie (de oversteek tussen zintuigen) 

Al vele jaren opereert Felix Hess op het raakvlak van wetenschap en kunst. In 2003 werd 

hem de Wltteveen en Bos Prijs voor Kunst en Techniek, uitgereikt. Of Hess kunstenaar 

of wetenschapper moet worden, genoemd, is wat hem betreft geen relevante vraag. Hij 

is het een of het ander afhankelijk van de context waarin de opbrengsten van zijn eigen

zinnige onderzoek worden gepresenteerd. Die ambivalentie tekende zich al afin zijn 

proefschrift. Hess is gepromoveerd in de natuurkunde, op het onderwerp van. de aëro- 51 

dynamica en beweging van boemerangs. Ter illustratie maakte hij een stereofoto. Hij 

bevestigde minuscule lichtjes op de uiteinden van de boemerang en wierp hem bij 

invallende duisternis. De belichtingstijd omvatte het hele beschreven traject. In de ste- Krisis 2005 \ 1 

reoscoop wordt daardoor een transparante lichtsculptuur zichtbaar. Is dit 'slechts' een 

wetenschappelijke illustratie of reeds kunst? Na zijn boemerangstudie vertrok hij naar 

Australië waar hij in de ban kwam van. kikkerkoren, die hij vervolgens met elementaire 

interactieve geluidsdoosjes wist te evoceren en te evenaren. Dat is geen geringe verdien-



ste en heeft zelfs gevolgen voor hoe we over kunstmatige Intelligentie denken, maar ik 

iaat dat rusten want hier wil Ik vooral zijn latere onderzoek in geluidskunst etaleren.. 

Hess realiseerde zich dat de ruiten In onze woningen, eigenlijk gigantische trom

melvliezen zijn die zelfs de kleinste luchtdrukfluctuaties registreren. Hij plakte een 

sensor op de ruit In zijn woonkamer en verbond die via een batterijversterkertjc met 

een kraakpiaatje dat als luidspreker dient, De opgevangen impulsen kunnen ook wor

den, doorgesluisd naar grote Japanse lampionnen. Na een draai aan de schakelaar ver

spreidt zich ineens fluctuerend licht en geluid in de ruimte. Het verre gerommel van 

fabrieken, voorbij denderende treinen, optrekkende auto's, maar ook het open en 

dichtslaan van deuren, bij de buren of het verre gegrom van hun wasmachines, wor

den plotseling vertaald in een pulserend universum.. Gewoonlijk wordt de lichtsterk

te in huis gestandaardiseerd en nauwlettend binnen de vastgestelde normen gehou

den. Hess prefereert een leven te midden van levende materie'. Zijn huis resoneert 

mee met de omgeving en geeft daarbij allerlei, terloopse indicaties over atmosfeer en. 

weer. De grootste openbaring kwam pas toen hij hiervan een geluidsregistratie maak

te gedurende vijf aaneensluitende dagen. en. nachten. 

De fluctuaties in luchtdruk gecommuniceerd via de ruiten, verraden de levenscy

clus van. de buurt, 's Ochtends beginnen de eerste deuren te klappen, de deelnemers 

aan het arbeidsproces starten hun auto's en rijden de straat uit, tussen de middag is er 

een korte opleving ais de kinderen, van school komen, 's avonds herhaalt het ochtend-

ritueel zich in omgekeerde richting, ten slotte daalt de rust van de nacht in. Deze 

opnamen van het menselijk bedrijf met zijn pieken en dalen werden door Hess ver

volgens temporeel gecomprimeerd, tot een driehonderdzestigste deel van het werke

lijke tijdsverloop. Een dag en een nacht duren dan vier minuten. In dezelfde beweging 

werd het audiobereik enorm uitgebreid, zodat er geluiden hoorbaar werden in fre

quenties die gewoonlijk niet door ons opgemerkt kunnen worden, vooral, in de lage 

regionen. Om op die schaal ook. nog enig richtingbesef ten aanzien van. het geluid in te 

bouwen, werden de microfoons ook. driehonderdzestig maal verder uit elkaar geplaatst 

dan onze oren, dat wil zeggen vierenzestig meter uit elkaar. Als je ten slotte die geluids

registratie afspeelt, hoor je de kringloop van de culturele wereld ingevlochten worden 

in de dag- en nachtritmes van de natuur. En toen kwam de grote verrassing. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden viel op de achtergrond een diep zoe

mend geluld te horen dat aanvankelijk onverklaarbaar bleef. Dit moest een geluids

golfzijn die rees en daalde over dagen. Wat kon dat zijn? Een bezoek aan het KNMI 

52 gaf uiteindelijk uitsluitsel We zijn allen vertrouwd met de terminologie van. het weer

bericht waarin dagelijks wordt gesproken over hoge- en lagedrukgebieden. Maar die 

hebben behalve hun tamelijk abstracte status ook wel degelijk een fysieke werking. 

Krisss 2005 1 1 Een hogedrukgebied boven de Noordzee rust als een. kolossaal aambeeld op de oceaan 

en stuwt aan de randen een staande golfwal op van vele meters hoog. Het neerwaart

se effect van. de druk richt, met andere woorden, op duizenden kilometers van het 

vaste land ter hoogte van IJsland een klankscherm op. De zoem geregistreerd, in de 

ruiten van ieder rijtjeshuis is de echo van terugkaatsende geluidsgolven over de zee. 
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En er is geen mens of dier die dat kan. horen, tenzij mediërende apparatuur in stelling 

wordt gebracht ^ 
Bij het KNMI waren, de medewerkers opgetogen over de meegebrachte geluids- g 

drager van Felix Hess. Eigenlijk wisten ze dit allemaal al. Dagelijks bestuderen zij m 

immers de grafieken van de drukfiuctuaties. Visueel waren ze vertrouwd met de pie- g 

ken en. dalen van uitslaande wijzers. Maar dat. bleef wetenschappelijke modelmatige m 

kennis. Door tussenkomst van Hess werd ze ervaarbaar, hoorbaar. Ze hebben speile- i 

tjes gedaan. Ieder type vliegtuig veroorzaakt een eigen verstoringspatroon als het door ^ 

de atmosfeer beweegt. Ook dat kunnen de weerkundigen in hun grafieken zien. Maar 3 

kunnen ze in de corresponderende frommelgeluiden van Hess' registratie die typen. '^ 

vliegtuigen ook onderscheiden? o 
Het verschijnsel dat Hess in het onderhavige project kunstzinnig onderzoekt, wil §. 

ik 'conversie' noemen. Het gaat immers om de vertaling van. de ene waarnemingsmo- pj 

dus ~~ in casu de visuele - in een andere ~~ de auditieve. En daarmee wordt tevens g. 

indringende kritiek geleverd op een cultuur die sinds de Renaissance - door het toen. 

exclusief geïnstalleerde toeschouwerstandpunt - volstrekt gepreoccupeerd is geraakt 

met de visuele representatie van de werkelijkheid, Door zijn conversie biedt Hess 

daarop een correctie. Hij nodigt haar veeleer uit tot spreken, maar uiteraard nog 

steeds op een gemedieerde manier. De wereld wordt dientengevolge op een nieuwe 

manier voor ons ontsloten, een. manier die even. wetenschappelijk als artistiek, is, 

afhankelijk van de context van beoordeling of gebruik. 

De onderzoekende kunstenaar: 4/ translatie (de oversteek tussen sociale 
domeinen) 

Aan de ene kant grenst het domein van de kunsten aan dat van wetenschap en tech

niek, met hun modellen en apparaten. Aan de overzijde grenst het domein van de 

kunsten aan de markt, waar de massa zich verzamelt. Rondom de markt staan de 

kraampjes van de kermisklanten en kwakzalvers. Wie vanuit de wetenschap de markt 

wil bereiken moet het domein van de kunsten oversteken en daarna de kermis door

kruisen. En zo gaat het meestal ook: wetenschappelijke ontdekkingen en technische 

uitvindingen worden gedaan in de laboratoria, worden vervolgens ten dienste gesteld 

van professionele praktijken (de militia, het ziekenhuis, de pilotenopleiding), sijpelen 

langs daar de kunstwereld binnen waar kunstenaars ermee experimenteren, en wor- 53 

den ten slotte via kermis en theater, mode en reclame bij het grote publiek geïntro

duceerd. De wereld van de kunsten strekt zich uit als een brede strook niemandsland 

tussen de deskundigen en de massa met haar vermaak. De kunstenaars zijn de serieu- Knsis 2005 

ze grensgangers en wisselwachters. 

Voor de medische wetenschappen zijn de sluip- en smokkelroutes tussen profes

sionele praktijken, kunstateliers en publiek in beeld gebracht door Lisa Cartwright in 

haar boek Screening the body. Tracing mediant's visual culture (Cartwright 1995). Voor 



Nederland werd zo'n zelfde exercitie volbracht door José van Dijck in Het transparante 
lichaam. Medische visualisering in media en cultuur (Van Dijck 2001). Beide boeken bieden, ver
makelijke voorbeelden, zoals de popularisering van röntgenstraling bij Cartwright 
(zelf herinner ik mij het röntgenapparaat in de schoenwinkels in de jaren vijftig, waar
in men kon zien waar de schoen wrong) en de pretechoscopie bij Van Dijck. De over
steekplaatsen worden verkend en bewaakt door kunstenaars. 

Anny Cattrell is een van afkomst Schotse kunstenares, werkzaam in Londen, die in 
haar werk artistieke grensoverschrijdingen realiseert vanuit medische en metereoio-
gische visualisatietechnieken. Zij is geïnteresseerd in thejyskaltty ojconsciousiiesss. Haar 
werk wordt gerangschikt onder de artistieke stroming van The New Anatomists. Onder 
het motto Seeing our Senses maakte zij met behulp van rapid prototyping-technieken (dat 
zijn 3D-printers) de regionen en hersenvolumes zichtbaar die worden aangesproken 
door de verschillende zintuigen. Haar metereologisch geïnspireerd werk omvat 
registraties van druppelpatronen in wolken (getiteld Vapours) en registraties van 
zonne-uren door middel van een sunshine recorder (getiteld Aperture). 

In alle gevallen stelt zij wetenschappelijk verkregen kennis op een nieuwe beel
dende wijze ter beschikking aan een lekenpubliek dat daardoor de gelegenheid krijgt 
om de betreffende beelden te internaliseren en zichzelf daardoor op een nieuwe wijze 
te leren verstaan. Terwijl medische technieken zoals CT- en MRI-scans onze lichamen 
lijken te onteigenen, schenkt zij ze sprankelend getransformeerd en absorbeerbaar 
terug, Haar sunshine recordings doen Iets soortgelijks met weermetingen. Ze bestaan uit 
metalen platen waarin door middel van lasertechnologie perforaties worden gebrand 
overeenkomstig het aantal zonuren per dag. Een reeks platen stelt een week present. 
Deze vorm van het stimuleren van de herinnering roept soms emotionele reacties op 
bij mensen In het publiek, die zich geconfronteerd met deze beelden afvragen wat ze 
die dag ook alweer hebben gedaan en hoe dat synchroniseert met de getrokken sporen. 

Deze vorm van domeinoverschrijdingen noem Ik 'translaties' omdat ze niet van de 
ene zintuiglijkheidsmodus naar de andere springen, maar eerder vertrouwde visuali
saties Inruilen voor onverwachte nieuwe. Het werk van Cattrell heeft nog het karakter 
van een vrijblijvende uitnodiging, gedaan In een galerie waarin autonome kunst 
wordt tentoongesteld. De Nederlandse kunstenares Esther Polak organiseert daaren
tegen zelf- als Integraal bestanddeel van haar werk - een persoonlijke confrontatie 
met nieuwe mediaties door toeschouwers aan haar projecten te laten deelnemen. 
Esther Polak richt zich op onze oriëntatie In de wereld. Zij mengde zich als antropo-

54 loog onder wetenschappers, keek door hun microscopen en deed daar verslag van. (in 
De Groene Amsterdammer), en zij ging op stap met vogelaars en bespiedde de wereld door 
hun verrekijkers (beschreven in Het lezen is de vijand van het kijken, 2003). In 2002 reaii-

Krisis 2005 | 1 seerde zij in het Stadsarchief van Amsterdam het project AmsterdamREALTIME. In 
dat project werd aan willekeurige Amsterdammers een GPS (global positioning system) ter 
beschikking gesteld. Dat is een Instrumentje dat via satellietmeting ogenblikkelijk 
een precieze plaatsbepaling op aarde geeft, tot op enkele meters nauwkeurig. De spo
ren die de betreffende Amsterdammers in hun dagelijkse bezigheden door de stad 
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trokken, konden realtime op scherm, worden gevolgd. Ze lieten lichtende linten achter. 

Samen tekenden zij op die manier gedurende de dag de kaart van. Amsterdam. Haar 

apotheose kreeg dit project toen een deelnemer zijn spoor wiste om opnieuw te g 

beginnen, en. vervolgens een immense duif tekende door geselecteerde straten te 

bewandelen. Deze deelnemer zag zichzelf als het puntje van een potlood dat hijzelf g 

stuurde door zich in de satellietenblik te verplaatsen. 

Het AmsterdamREALTIMEproject kreeg een vervolg in MILK. In het MILKproject j 

werd het GPS tracking device losgelaten op Letlandse melkproducenten. De bedoeling K 

was om de melk te volgen vanaf de individuele koe bij een Letlandse keuterboer naar 3 

de melkbus, vla de melkin.zameli.ng en. het melktransport naar de melkfabriek en. van- £ 

daar verder door Europa, onder andere richting Nederland waar ze in de vorm van 

kaas wordt verkocht op de markt. Maar al tijdens het voortraject deden zich opmer

kelijke herschikkingen van de perceptie voor bij de deelnemers, waarbij moest wor- a 

den stilgestaan. Geconfronteerd met de geregistreerde beelden van. hun eigen, stukje 

melkroute, bleek deze nieuwe vorm. van registratie tot emotionele herinneringen en ^ 

dito reacties te leiden. Mensen zijn gewend foto's te verzamelen die bijvoorbeeld hun 

vakantie chronologisch boekstaven. Maar geconfronteerd met een geprojecteerd. GPS-

spoor - waarop ook door iijnverdikking duidelijk wordt waar men draalde en vertoef

de - biedt een totaal anders gemedieerde ervaring dan foto's. Gewoontepatronen en 

gezochte omwegen tekenen zich haarfijn af en worden terugblikkend leesbaar. Het 

MILKproject toont in zijn eindpresentatie de gefilmde reacties van boeren en melk-

transporteurs, die naar aanleiding van GPS-beelden verhalen doen over hun verbon

denheid met hun streek. 

Ook In het MILKproject vinden translaties plaats tussen verschillende wijzen van 

visualisaties van ervaringen. De onderzoekingen van Esther Polak behelzen bovendien 

een sociaal terugkoppelingsprogramma als onderdeel van het kunstproject zelf, dat 

mensen in staat stelt zich op nieuwe wijze in de wereld te oriënteren. Dat Is een toe

gevoegde waarde die ik ter afsluiting van mijn Inventarisatie afzonderlijk zal verken

nen in de domeinen van de ruimtelijke ordening. 

De onderzoekende kunstenaar: 5/ heroriëntatie (ïn de ruimtelijke ordening) 

De meeste kunstenaars die ik tot dusver aan u heb voorgesteld tekenen voor de ontwik

keling en presentatie van hun werk in op het beproefde circuit van. stipendia, galeries, 

musea, kunstprijzen. In de tweede helft van de twintigste eeuw kwam een brede en 55 

divers geschakeerde stroming op gang die het museum achter zich Het en de straat op 

trok. Daartoe behoren de performancekunst - het raakvlak met straattheater -, de land-

art - die op monumentale schaal ingrijpt in de omgeving, vaak met gebruik van ter plek- Krisis 2005 | 1 

ke aangetroffen materialen. -, en de digitale mediakunst - die de toeschouwer soms der

mate bij de totstandkoming van het beeld betrekt dat het unieke auteurschap verdwijnt. 

Aangezien ik me in het voetspoor van Waker Benjamin wil beperken tot het thema van 

culturele transformaties van de waarneming en de radicale historiciteit daarvan, kan ik 

http://melkin.zameli.ng


op dit traject niet uitvoerig ingaan, maar wil ik tenminste signaleren wat daar gebeurt. 

Sinds de jaren tachtig maakte ik vooral, kennis met. nieuwe variaties op de (.and-art. 

Dat in de jonge geschiedenis van de land-art nu alweer sprake moet zijn van nieu

we variaties, heeft daarmee te maken dat de eerste generatie fa.iid-artkunsten.aars, een

maal buiten, doorging met het realiseren van autonome werken, alsof het landschap 

een uitgestrekt museum was. Het Observatorium van Morris - om slechts een voorbeeld 

te noemen - is een hoge aarden wal waarbinnen men opwaarts contact met de ster

renhemel kan zoeken. Het werd ontwikkeld voor Sonsbeek Buiten de Perken maar is nu 

gesitueerd in Flevoland. Het werk gedraagt zich als een Ei van Brancusi dat overal kan 

worden geparachuteerd zonder relatie te hoeven aangaan met de lokale omgeving. 

Een nieuwere generatie zoekt daarentegen in. haar werk juist aansluiting bij de genius 

loei, maar ook daar bestaan weer conserverende en. gemedieerde varianten in. 

In .1996 kwam beeldend kunstenaar Jeroen van Westen tegemoet aan. een uitnodi

ging van Stichting Bruggelings in Almere, die kunstenaars In de gelegenheid wilde 

stellen om werk te maken dat de kolonisten van de polder zou. helpen om zich ter 

plaatse te wortelen. Als werkmateriaal werd allerlei informatie aangedragen over 

opgravingen waarbij paalgaten van prehistorische nederzettingen waren blootgelegd 

en. er was een kaart waarop met kruisjes de scheepswrakken waren aangegeven, die her 

en der onder de akkers liggen verscholen. Aansluiting vinden bij de genius loei was 

blijkbaar als een archaïserende aangelegenheid opgevat. 

Aan het oppervlak van de polder viel met het blote oog niets te zien. Maar voor de 

gemedieerde blik des te meer. Op cartografische foto's, genomen vanuit een vliegtuig, 

tekenen zich de meanders van vroegere rivieren en kreken af als verkleuringen in de 

graanvelden. En zodra men dat weet, is het ook te merken op grondniveau. Waar de 

rivieren stroomden, bollen thans inversieruggen op, dat zijn de toenmalige water-

beddingen die ais hobbels in het wegdek voelbaar blijven, voor de automobilist. Maar 

die moet dan wei door de schokbrekers van zijn auto heen het landschap leren lezen. 

Juist de auto - met zijn reputatie van een techniek die je van de doorleefde omgeving 

vervreemdt - kan een instrument zijn waarmee men zich kan wortelen in. de historie 

van de plek. De onthutsende treinervaringen beschreven, door Schivelbusch vinden 

hier een eigentijdse positieve toepassing. 

Als eindpresentatie van zijn project presenteerde Van Westen in de Paviljoens te 

Almere een Oriè'ntarium, waarin niet de zogenaamde 'natuurlijke' ervaring centraal 

stond maar veeleer de gemedieerde. Daaraan blootgesteld ziet de polder er voortaan rij-

56 ker uit. In meerdere latere projecten Is van Westen op de ingeslagen weg doorgegaan, 

maar dan. door leeswijzers buiten te plaatsen. Daarbij wordt de integratie van een soci

ale esthetiek in het beeld steeds belangrijker, dat wil zeggen dat de bewoners ter plek-

Krïsis 2005 1 1 ke actief worden betrokken bij de gegevensverzameling, de oriëntatie en de resulteren

de beeldvorming. Daarbij hoeft men niet slechts te denken aan rurale omgevingen. 

Jeroen van Westen heeft zijn aanpak uitgebreid tot urbane landschappen, compleet 

met kruisende snelwegen, kanalen, hoogspanningsmasten en restruimten die door 

artistieke ingrepen weer op leesbare wijze op elkaar worden betrokken. 

http://fa.iid-artkunsten.aars


Het sociaal ontsluiten van mediarieprocessen wordt bij uitstek het métier van de 

kunstenaar. Dat beperkt zich niet tot het verkennen, en verbeelden van de mediatie 

van de waarneming, maar drukt zich ook uit in het begeleiden van haar sociale inbed- ^ 

ding door middel van kunst. Soortgelijke ontwikkelingen doen zich voor op de over- m 

gangsgebieden tussen kunst, architectuur en openbare ruimte. Het volstaat niet meer g 

om. midden op een plein of rotonde een beeld op een sokkel te plaatsen, In de oude 

steden waren markten en pleinen verzamelplaatsen en. ontmoetingspunten. De zit

tende macht maakte zich daar op metershoge sokkels breed in brons en beton. 

Tegenwoordig kennen we netwerksteden, en ingeklemd tussen de infrastructurele 

lijnen van verkeer en vervoer de Vinexwij ken, waarin automobiele forenzen hokken.. 

Dat vraagt om een nieuw type artistieke ingreep die ruimte schept in plaats van 

inneemt, Ik geef twee voorbeelden uit het oeuvre van Frank Sclarone. 

heeft in een rij kavels bestemd voor woningen een kavel weten, te reserveren voor de 

plaatsing van een monumentaal kunstwerk, getiteld Iso, the envelope sculpture nr 2. Tussen 

twee huizen verrijst nu haaks op de gevels een huizenhoge golf Je kunt het kunstwerk 

door zijn stilering ook zien als de boeg van een schip dat in voile vaart de straat door

kruist. Door zijn schaal en de manier waarop het een zichtlijn dwars door de wijk 

trekt, verbindt het de wijk weer met het omringende element water. Het oriënteert de 

bewoners op een onverwachte manier op de horizon die achter hun schuttingen ligt. 

Op dezelfde schaal ligt zijn plan voor de invulling van het Marie Heinekenplein in 

Amsterdam, dat In 2005 wordt gerealiseerd. Dat grote verkeerscirculatieplein te 

midden van bebouwing moet vrij blijven omdat het tevens dienst doet als de nood-

landingsplaats voor de traumahelikopters van het nabijgelegen ziekenhuis. Frank 

Sciarone brengt in zwart en wit een tekening in de bestrating aan. Die tekening is 

afkomstig van de zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartenmaker Egbert Haubois. Ze 

vertoont een stad uit diens tijd in vogelvluchtperspectief. Daarin kijkje neer op de 

daken van alle huizen afzonderlijk. De uitsnede van deze tekening die in het plaveisel 

van het plein wordt gelegd, is leesbaar als je eroverheen loopt, vanuit de belendende 

flats en al helemaal vanuit de aanvliegende helikopter. Het door Svetlana Alpers beju

belde Hollandse vogelvluchtperspectief van Vermeer en consorten krijgt hier een 

hedendaags gemedieerde voortzetting. 
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De nieuwbouwwijk de Ruischerwaard te Groningen ligt ingesloten tussen wegen 3 

en kanalen. Frank Sciarone heeft in de wijk een. ambitieus plan verwezenlijkt. Hij ro 
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57 Kunstenaarsengagement 

We leven in opwindende tijden en kunstenaars hebben daarin een. speciale positie te 

betrekken. De gegeven voorbeelden getuigen alle van verschillende modi van de cultu- Knsis 2005 | 1 

reel veranderlijke conditionering van de waarneming. Ze verkennen deze in dialoog met 

de geschiedenis, stellen haar beeldend ter discussie en stellen haar op velerlei wijze ver

taald beschikbaar. Zo wordt op een ongehoorde manier beeldend filosofie bedreven. De 

vraag die rest, luidt of Waker Benjamin - die toch al in 1936 de sleutel heeft gezet voor 



deze partituur - blij zou zijn geweest met de geschetste uitwerkingen van zijn thema. 

Uiteraard dient te worden opgemerkt dat er in het wild geen recursie-, remedia-

tie-, conversie-, translatie- of heroriëntatiekunstenaars bestaan. Kunstenaars zijn 

autonoom in. hun beeldend en/of auditieve onderzoek. En meestal, kenmerkt hun 

werk zich intern al door een grote verscheidenheid, zodat het in wisselende mate aan 

meerdere van mijn categoriseringen, voldoet. Hier wreekt zich de frictie tussen taai en. 

daad. waarvan de ontwarring juist de inzet van het onderhavige artikel uitmaakt. Het 

aparte van kunstzinnig onderzoek is nu net dat het zich nooit slechts als illustratie 

van vooringenomen ideeën kan voordoen, maar dat het de gesignaleerde frictie op 

haar eigen termen onderzoekt. En ik probeer dat achteraf te plaatsen in termen van 

artistieke onderzoeksagenda's. Daarbij komt de Indeling van verschillende soorten 

mediaties van. pas, maar kunstenaars kleuren, vanzelfsprekend vrijelijk over de getrok

ken ideaaltypische lijnen heen. 

Kunst als representatie is op sterven, na dood, kunst als oriënterende ingreep daar

entegen springlevend. Degenen die de vermeende crisis in de kunst bejammeren, 

bevelen als remedie nieuwe ambachtelijkheid en engagement aan. Dat engagement is 

in de mediërende kunstvormen al ruim. vertegenwoordigd, ook al. moeten, we om. dat 

te kunnen opmerken wel definiëren wat we precies onder engagement willen ver

staan. Al eerder heb ik in Krisis (Kockelkoren 2002) een pleidooi gevoerd voor een nor

matieve esthetiek, dat is een esthetiek die de culturele greep op het lichaam en de zin

tuigen thematiseert. Een dergelijke esthetische analyse met een normatieve inzet kan 

zich in taal voltrekken, maar blijkens de gegeven voorbeelden ook in beeld en geluid. 

Kunstenaarsengagement wordt daarentegen al gauw ethisch beoordeeld. En ethiek. 

wordt al snel. versmald tot discursieve zelfverantwoording. Als echter aannemelijk kan 

worden gemaakt dat de conceptuele constellatie van een tijdperk ten nauwste samen

hangt met haar materiële en mediërende substraat, dan blijft ook de ethiek daardoor 

niet onberoerd. Ook de ethiek moet zich bezinnen op de mediaties waarmee de 

levensvatbaarheid van haar begrippenkader is verknoopt. In dat opzicht gaat esthe

tisch engagement zelfs voorwaardelijk vooraf aan ethische bezinning. 

Esthetisch, engagement hoeft men. kunstenaars niet aan te praten. Kunstenaars 

zijn tegen wil en dank vaak verwikkeld in de historisch en cultureel contingente 

mediaties van de waarneming. Ze verkennen nieuwe beeld- en audiotaal en faciliteren 

zodoende mede nieuwe disciplineringen. Maar blootgesteld als ze zijn aan. heteroge

ne culturele conditioneringen, kunnen zij zich kritisch daartoe verhouden, niet van-

58 uit een verheven standpunt - want de bevoorrechte plek van de toeschouwer van 

bovenaf is ontruimd - maar van opzij. Dat is de marsroute die Benjamin hun wees en 

we hebben gezien hoe druk die weg al begaan, wordt. Kunstenaars betonen zich 

Krisis 2005 | 1 reflexiefin hun beeldend werk. Ai doende articuleren ze daadwerkelijk in stereo sub

jectposities zonder precedent. Dat is een culturele opgave waarvan de inlossing voor

heen was voorbehouden aan filosofen van het postuur van Descartes en Kant. Om die 

reden, mogen de filosofen - ongetwijfeld met volledige instemming van Benjamin -

de kunstenaars wel verwelkomen als gewaardeerde bondgenoten. 
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