
Wegen naar het centrum 

In het labyrint verliest men zich niet 
In het labyrint vindt men zich 
In bet labyrint ontmoet men niet de Minotaurus 
In het labyrint ontmoet men zichzelf 
(H Kern) 

Inleiding 

Het plaveisel van sommige middeleeuwse kathedralen bevat een rond of 
achthoekig labyrint. Slechts Ã©Ã ingang is er om de weg te betreden die via vele win- 
dingen naar het centrum leidt. Deze weg voert soms vlak langs het doel, dan weer 
met een grote boog eromheen om vrij plotseling op de plek van bestemming te ein- 
digen. Eenmaal in her centrum moet men rechtsomkeert maken en 'de draad van 
Anadne' oppakken om weer buiten te komen. Dit is hetbeelddat voormij opdoem- 
de toen ik de  titel van &Ã© van de recente werken van Ton Mars las: Directionsfor the 
Center, Nr l  -tb and Perseuerance). D e  ontwikkeling van deze in Groningen 
wonende en werkende kunstenaar had ik al enige jaren met interesse gevolgd, maar 
nog nooit bleef een aspect van zijn werk mij zo bezighouden. Ik wist niet hoe ik de 
titel precies moest imerpreteren, maar associeerde hem onmiddellijk met de ingeili- 
euze bouwvorm van het labyrint, dat een eeuwenoude traditie kent en een beproefd 
model is voor fysieke en geestelijke orientatie. (l) Mei behulp van dit model ver- 
moedde ik iets belangrijks te ontdekken over het werk van Ton Mars en daardoor 
misschien ook over bepaalde procedures in de hedendaagse kunst. 

Met die procedures worden hier de manieren bedoeld waarop beeld en taal in de 
kunst van d e  twintigste eeuw worden gecombineerd. In deze eeuw heeft nier alleen 
de  Filosofie, maar ook de beeldende kunst een 'Iinguistic mm' meegemaakt. Beeld 
en taal traden in de  westerse kunst altijd al samen op: soms werd een tekst in het 
beeld opgenomen en meestal fungeerde een tekst als uitgangspunt voor beelden, 
maar dit gebeurde vanzelfsprekend. Pas i n  deze eeuw gingen beeldende kunstenaars 
bewust experimenteren met en reflecteren o p  de verschillende combiiiatiemogelijk- 
heden van beeld en geschreven ofgesproken taal. Leners en teksten kunnen opgeno- 
men zijn in kunstwerken, zodis bij het kubisme, ze kunnen als medium dienen voor 
beeldende kunst, zoals bij de conceptart, of taal omlijst het beeld bil wijze van mei 
enlof commentaar die meer dan 0011 deel uitmaken van het kunstwerk (2) Het is 
moeilijk om tegenwoordig nog een 'woordeloos' beeld tegen te komen. Maar waar- 
om koppelen sommige kunstenaars beeld en taal zo nauw dan elkaar? Er is toch ook 
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een 'moderne traditie' waarin het beeld 'voor zichzelfmoet spreken'? En wat heeft de 
beschouwer aan zo'n hechte band tussen beeld en taal? D n  zijn veelomvattende vra- 
gen die hier nier volledig behandeld kunnen worden. Het is echter wel mogelijk om 
als kijker en lezer op te treden en aan het werkvan Ã©6 kunstenaar enkele mechanis- 
men te demonstreren die werkzaam zijn bij de combinatie van beeld en taai. Dit  zai 
ik hier proberen door de verschillende wegen in her werk van Ton Mars langs te lo- 
pen. Al interpreterendzal ik hierbij mijn eigen reacties op het werkverweven met de 
uitkomsien van de gesprekken die ik met de kunstenaar voerde. (3) 

Toen ik in 1991 voor het eerst het atelier van Ton Mars binnenstapte, was ik met- 
een geboeid door het eenvoudige uiterlijk van zijn werk. Als eenvoud zich zo preg- 
nant presenteert, vermoed ik altijd met de uitgekristalliseerde resultaten van een 
lang en intensiefzoeken te maken te hebben en ook nu werd ik niet teleurgesteld. Ik  
kreeg de uitkomst te zien van een periode van acht jaar, waarin de kunstenaar de weg 
had afgelegd van een aarzelende abstractie naar een eigen artistiek systeem, dat zich 
tegenwoordig manifesteert in meerdelige werken met poetische titels. In het atelier 
zag ik toen en in de daaropvolgende jaren reeksen objecten in devorm van afgeknotte 
piramides, die zo aan de wand hingen dat ze hun grondvlak toonden. Je kon ze fron- 
taal benaderen, als traditionele schilderijen, maar als je ervoor langsliep, lieten ze pas 
hun 'body' zien. 

Elk 'paneel' vormde een vibrerend kleurveld, waarin lipachnge tekens leken te 
zijn ingekerfd. De  tekens waren spichtig en precieus, staken wit af ten opzichte van 
de ondergrond en hadden van dichtbij bekeken soms gekleurde randen, waardoor ze 
nog helderder werden. O p  enige afstand was de afwerking van de objecten perfect; 
dichterbij gekomen zag je wel duidelijke sporen van de hand van de maker. Doordat 
de werken met regelmatige tussenruimten naast elkaar aan de wand hingen, a s o -  
deerde ik de tekens met letters ofwoorden en een hele reeks met een zin. Wat ik zag 
en ervoer vond ikzeer aangenaam, maar ik ergerde me ook aan de onverzettelij kheid 
en aan de ontoegankel'nkheid van het werk. Probeerde ik namelijk een lijn of vorm 
op een paneel' visueel te verschuiven, dan bleek dat onmogelijk; het moest zo zijn 
en niet anders. En ook al riepen de werken vooral associaties met taal bij me op, de 
hieroglyfen' bleven onleesbaar. 

Ton Mars bevond zich in 1991 in een encyclopedische fase, waarin alles wat er 
tot dan toe in ~ $ 1 1  werk en denken verzameld was, bij elkaar kwam. Vanaf 1983 
maakte hij al kleine, vierkante doeken, waar in een kleurveld vormen werden aange- 
bracht die afgeleid waren van meubels en architecturale decoraties. In de loop van 
de jaren werden de vormen steeds abstracter, de doeken steeds meer objecr-achng, 
en de aanvankelijk aan de natuur ontleende kleuren zuiverder. In 1987 ontstonden 
er tekens in de vorm van schuine lijnen en spitse ovalen, afkomstig van vierkant en 
cirkel, de beide oervormen. Eerst leken de tekens zich op  het vlak van her schilderij 
re verplaatsen, maar toen de analogie met leners en woorden meer op de voorgrond 
trad, werd hun beweeglijkheid minder en verbonden zezich met de coordinaten van 
het vlak. 

D e  oorspronkelijk vierkante composities werden in 1988 opgerekt tot liggende 
rechthoeken en de kleuren tendeerden nu meer naar het primaire rood, geel en 
blauw, geflankeerd door zwart en wit. Hiermee waren de spelregels geformuleerd en 



het spel begon de  kunstenaar steeds meer te fascineren. Het verband met de  taal 
vormde in 1991 de beslissende factor om meerdelige werken te maken. Ton Mars 
vroeg zich toen af hoe hij de  eerder ontwikkelde beelden samen kon brengen in een 
groter geheel: "als leners in een w o o r d .  Naar aanleiding van tekeningen maakt hij 
sindsdien werken die minimaal uit twee en maximaal uit zes delen zijn samengesteld. 

Met dit beeldende vocabulaire van tekens in een meestal primair kleurveld laat 
Ton Mars zijn artistieke afkomst zien. Hij voelt zich verwant aan schilders als Piet 
Mondriaan, Casimir Malevich en Barnett Newman, maar slaat niet de  weg in naar 
de  puur constructieve of Formalistische schilderkunst die uit hun werk volgde. 
Hoewel hij de verworvenheden van de voor- en naoorlogse avant-gardes benut, is 
hij eerder een ver familielid van deze stromingen dan een navolger. Zijn werk is nier 
in traditionele categorieen tevatten: het bevindt zich altijd 'er tussenin'. Steeds zijn 
er dialogen tussen tekening en schilderij, schilderij en beeldhouwwerk, en tussen 
beeld en taal. 

Het beeld 

O p  de vraag waarom deze dialogen voor hem belangrijk zijn, antwoordt de 
kunstenaar dat hij ze ziet als verschillende pootten tot zijn werk. Laten we eens de 
ingang van het beeld nemen om te kij ken waar we uitkomen. D e  eerste betekenissen 
liesen besloten in de directe verschi~ningsvorm van de  werken. Deze entree tot het 

.,L. . 
ncrk is hcwusi /imuiglijk-zinnchjk k,,ctt~rmiilecrJ. BenaJcr je dc ol>jccren ironr;i.il, 
JJH werken xoor~ l  J e  hclilerheid en CIC Jicpit van de klciirveldcn, J i e o h c l  licr licht 
naar zich roemekken, ofwel als de vlakken matzwanzijn alle licht opslorpen. O o k  de  
wand wordt meegekleurd door de schaduwen en de reflecties van de gekleurde achter- - 
kanten van de  objecten. Sterke nabeelden z i p  het gevolg van het maximale contrast 
tussen de  tekens en het kleurveld waarop zezijn aangebracht. Dedriedimensionaliteit 
van de  werken en het ritme van hun opeenvolging nodigen je uit om ervoor langs te 
lopen, waarbij ze uit de  wand naar je toe lijken te komen en zich er tegelijkertijd in 
terugtrekken. Als een reeks objecten een smalle band vormt volgt deze de  horizontale 
beweging van de  speurende blik. Na enige tijd lijkt zo'n reeks zich als een kring om 
je heen t e  sluiten, want het eerste en het laatste paneel dragen dezelfde of soortgelij- 
ke tekens. Soms werken de  objecten als een soort spiegel, waartoe Je  jeaangetrokken 
voelt of waarvan jeafstand wilt nemen, doordat hun maten overeenkomst vertonen 
met die van een mens. 

Het kijken voltrekt zich dus in het letterlijk bewegen van de beschouwer, waarbij 
de werken mee lijken te bewegen. Niet alleen het oog, ook de tastzin wordr uitge- 
daagd, maar door d e  perfectie van d e  objectei1 weer ontmoedigd. Deze manier van 
tastend-bewegend kijken wordt mede mogelijk gemaakt door de uitgewogen, bijna 
meditatieve wijze van tentoonstellen, zodat je de kans krijgt om elke reeks apart 
tegemoet te treden. Door zijn visuele en lichamelijke kwaliteiten 'spreekt' het werk 
van Ton Mars dus nok zonder woorden. 

D e  kunstenaar vindt het belangrijk om de hiervoor beschreven ervaringen op te 
roepen, maar de  tekens o p  de  panelen waarschuwen je al op het visuele niveau dat er 
meer aan de hand moet zijn. D e  vormen zijn nooit geheel gesloten, zodat figuur en 
achtergrond afwisselend als belangrijk kunnen worden gezien. D e  tekens blijven 



strikt genomen binnen het vlak, maar ze lijken te hellen of te zweven, ergens naar te 
streven, zich te openen of te sluiten. Het centrum in de  composities trekt telkens de 
aandacht, doordat het tegelijkertijd afwezig en aanwezig is. Hoewel het meetkundi- 
ge midden van een paneel of een reeks altijd gemeden wordt, omspelen de tekens 
het wel. Vaak is er in het midden of ongeveer in het midden van een reeks een ver- 
dichting van tekens te vinden die je aandacht vasthoudt en waarvan je wegkijkt of 
waar je naar toe kijkt. Ook  identieke tekens in een reeks kunnen zo anders worden 
gezien. Hoewel dit werk zeer eenvoudig lijkt, is het dus moeilijk te doorgronden: als 
je het verwachte bijna te pakken hebt, ontglipt het je weer. O p  deze wijze wordt het 
kijken zelfgeactiveerd en gethematiseerd en word je gefrustreerd in je neiging o m  de 
tekens als tekst te lezen. 

D e  b e e l d t a a l  

Toch nodigt juist de horizontaliteit van de reeksen uit tot lezen. Dit  biedt een 
talige ingang tot het werk die weer andere betekenissen oplevert. De tekens doen 
denken aan fragmenten van letters van ons fonetisch schrift. Soms verkeren ze o p  de 
rand van leesbaarheid, maar het lukt dan net niet om ze als begrip te vanen. Hoewel 
ze aan de  geometrie ontleend zijn tenderen ze naar het organische, waardoor ze als 
beeldschrift of pictogrammen gelezen zouden kunnen worden. Je kunt er bladeren, 
vruchten, ogen en ook speren, messen, boten en schalen, ofsexuele symbolen in 
zien, zoals ze ook ingekerfd zijn in de stenen formatiesvan prehistorische monu- 
menten. D e  precieze betekenissen zijn bij geen van beide beeldschriften te achtetha- 
len. D e  'beeldtaal' uit d e  prehistorie is niet meer te decoderen en de 'beeldtaal' van 
Ton Mars heeft nooit een code gekend. In principe kan het associatieproces dus ein- 
deloos doorgaan. Het wordt ook niet in toom gehouden door de rangschikking van 
de  tekens naast elkaar, die aan een zin doet denken. Deze ordening berust namelijk 
o p  een visuele, door de  maker bepaalde samenhang en met op een syntactische con- 
ventie, zoals in een bestaande taal. 

D e  suggestie datjedir  'schrift' zou kunnen lezen en begrijpen wordt gewekt door 
de  analogie van de composities met de temporele opeenvolging van leners, woorden 
en zinnen. Het ontbreken van de code zorgt er echter voor dat het getoonde nooit 
als een echte taal gaat functioneren. De kunstenaar zet deze semantische en syiiracci- 
sche openheid bewust in om de geest van de beschouwer in beweging te brengen, 
zodat er een proces van betekenisvorming o p  gang kan komen. Daarvoor ontwerpt 
hij een nieuwe, onleesbare taal die alvast aanduidt dat het werk meer van zijn 
inhoud zal tonen als je een talig perspectief inneemt. 

Want Ton Mars is, zoals eerder opgemerkt, geen typische schilder; hij heeft zo- 
wel interessevoor beelden als voor taai. Zijn werk kan geinspireerd zijn door teksten 
of door visuele, auditieve en geurseiisaties, maar de  noodzakelijke distantie om van 
die eerste inspiraties een beeld te maken wordt altijd in taal bemeten. Zo ontstaan 
ideeen die zowel de formele organisatie van het werk leiden, bijvoorbeeld bepalen 
hoeveel delen of welke kleur een werk krijgt, als ook delyrischeinhouden ervan SEU- 

ten. Hieruit komen ook de titels voort die door de  beelden gewekte vermoedens in 

d e  vorm van een 'statement' bekrachtigen. Als je al door de poorten van het beeld en 
die van de  'beeldtaal' bent gegaan, kunnen de  titels je overhalen om ook de  ingang 



van het 'raalbeeld' te kiezen. D e  titels roepen namelijk 'beelden' ofvoorstellingen op 
die op de  inhoud van het werk wijzen. 

Het taalbeeld 

taal interesseerde hadden zijn werken tot dan toe geen titels, omdat hij de  gewenste 
relatie tussen beeld en taal nog niet had gevonden. HIJ zocht naar titels met dezelfde 
poetische impact' als de  teksten die hij schreef en toevoegde aan publicaties over 
zijn werk (zie de  volgende paragraaf). Na de  formulering van de eerste me1 versche- 
nen er meerdelige werken met titels als: Rhythm and Rhymefor Oceans of the Mznd 
(1992, vierdelig), Talking and ThinkingIPreaching and Prayzng (1992, vijfdelig) en 
recent DirectÃ¬onsfo the Center, Nr.1 (Faith and Perseuerance) (1993, tweedelig). D e  
voorstellingen die door de  titels opgeroepen worden maken van de  kijker even een 
lezer die zich uit de  fysieke ruimte van het contact met de werken terugtrekt in de 
mentale ruimte van de  opgeroepen 'beelden'. Daarna moet de lezer weer een kijker 
worden die nu wel een ander standpunt ten opzichte van de beelden kan innemen. 
Dit nieuwe perspectief wordt mogelijk gemaakt door d e  metaforische werkwijze die 
de kunstenaar hanteert en die hij in verband met zijn eerste titel als volgt uiteenzet: 

"Deze titel toont een aantal karakteristieke aspecten van mijn werk. De associatie met 
de taal wordt aangegeven door het besnp synoniemen, terwql het woord werken erop 
wipt dat ze zich tussen tweedimensionale schilderijen en driedimensionale objecten in 
bevinden. Ik heb her woord voorgebruikt en niet van, omdat het hier om een hommage 
aan een geestelqk terrein gaat. Met continenten van degeest wordt het bereik van het 
aardse verbonden met het mentale, wat voor mij heel belangrijk is " (5) 

Zoals hieruit blqkt maakt Ton Mars in zijn titels gebruik van meerdere met&- 
ren die onderling verweven zijn en ook een relatie aangaan met de  getal- en kleur- 
symbolen die in het werk gebruikt worden. Dit procÃ©d kan inruitief gevat worden 
n de afwisseling van kijken, lezen en weer kijken naar de  werken, maar het kan pas 
goed geanalyseerd worden als men enkele karakteristieke eigenschappen van de 
metafoor kent. In deze stijlfiguur, die her beste in de taal is onderzocht, wordenver- 
schillende semantische velden bij elkaar gebracht. D e  kernen daarvan contrasteren 
letterlijk genomen met elkaar, maar de  connotaties gaan in de metafoor gedeeltelijk 
samen en vormen zo nieuwe betekenissen. In de  metafoor 'de mens is een wolf' 
wordt d e  mens gebestiahseerd en d e  wolf enigszins gehumaniseerd. D e  oorspronke- 
lijke betekenissen blijven naast de metaforische bestaan en roepen een voortdurende 
spanning op, waardoor de metafoor tegelijkertijd wijst op iets wat er is en niet is, 
wat gelijk is en ongelijk is. 

Metaforen komen in de  dagelijkse omgang met taal en beeld veel voor, maar de 
poezie en de  beeldende kunst maken bij uitstek gebruik van 'beeldspraak'. Via de 
verbeeldingskracht bewegen metaforen zich namelijk op de  grens van het denken en 
het zien, het verbale en het beeldende, omdat zij als het ware voorstellen doen om 
iets te begrijpen of te zien als iets anders. Beeldmetaforen werken zowel op het tali- 



ge, begripsmatige als bet visuele niveau van beelden. De  talige werking van een 
beeldmetafoor komt het duidelijkst tot zijn recht in figuratieve kunst, waarin het 
bijvoorbeeld mogelijk is om de vormen van mens en dier met elkaar te verbinden. 
Een dergelijke metafoor kan een interactie aangaan met een specifiek gebruik van 
kleur, lijn en vorm om bijvoorbeeld het agressieve karakter van het zojuist gecreeer- 
d e  beest-mens te versterken. 

In de nonfiguratieve kunst bezitten de pure elementen van het beeld eveneens 
connotaties, zodat een rood schilderij dat spitse vormen bevat een agressieve indruk 
kan maken. Deze metaforische dimensie van het beeld is echter extreem meerdui- 
dig: hetzelfde rode schilderij kan immers ook vrolijk of vurig overkomen, hoewel er 
slechts een kleine kans bestaat dat we het als triest zullen ervaren. O m  de beleving en 
de interpretatie van de beschouwer een richting re bieden kan een kunstenaar een 
gecombineerde taal-beeld metafoor gebruiken door aan zijn beelden teksten of titels 
toe te  voegen. Een titel of een tekst en een beeld samen kunnen dan een nieuwe 
metafoor vormen die de meerduidigheid niet zozeer uitsluit, als wel in bepaalde 
banen leidt. (6) 

Ton Mars buit vooral deze laatste mogelijkheid uit. Zoals we reeds zagen bevatten 
zijn werken op het visuele niveau al veel connotaties. Er ontstaan metaforische dimen- 
sies door de dieptevan de kleurvelden, d e  ruimtelijkheid van de objecten, de samen- 
stelling uit meerdere panelen en door de potentiele betekenissen van de tekens. De- 
ze dimensies profileren zich echter pas als de beelden met de titels verbonden wor- 
den. D e  titels kunnen op Twee niveaus een interactie aangaan met de beelden. O p  
het eerste niveau kan het ritme van de woorden zich verbinden met het ritme van de 
tekens en de opeenvolging van de panelen. O p  het tweede niveau doen de verbale 
metaforen in de titels voorstellen om het beeld op een bepaalde manier te zien. Zo 
wordt er een richting geboden die de beschouwer bij zijn interpretatie kan inslaan. 
Hierdoor lijkt een duidelijkheid te ontstaan die echter relatief is. De  titels becom- 
mentarieren het werk niet, ze leveren net als de beelden 'bouwmateriaal', zodat de 
beschouwer wordt uitgedaagd om zelf de brug tussen beeld en taai te construeren. 
Doet  hij dit dan komt hij geen vaste betekenissen tegen, maar lyrische inhouden die 
hij in verband kan brengen met zijn eigen levenshouding. In de hiervolgende inter- 
pretaties zal ik voorbeelden geven van een dergelijke omgang met het werk. 

In zijn titels gebruikt Ton Mars linguÃ¯stisch metaforen en ruimtemetaforen in 
relatie tot geesteshoudingen. Gebieden, plekken, lokaties en richtingen spelen in zij11 
denken een belangrijke rol om zowel het materiÃ¨l als het geestelijke te ordenen en 
bij elkaar tebrengen. De  ordeningen van deaarde in continenten en oceanen kunnen 
n Synonymous Worksfor Continent ofthe Mindals metaforen dienen voor indelin- 
gen van de geest in verschillende terreinen. De  vijf reeksen zesdelige werken van de 
continenten zijn 'synoniemen' van elkaar, omdat zij dezelfde maten en ordening 
kennen en soortgelijke, maar enigszins afwijkende tekens dragen. Met hun kleuren: 
rood, geel, blauw, zwart en wit, symboliseren zij destemming van de mentale gebie- 
den. Niet alleen verhelderen de titels de inhoud van de werken, de objecten 'kleuren' 
ook de titels mee. Het gele continent verschijnt geheel anders dan het rode coiiti- 
nent en het is aan de beschouwer om het ene bijvoorbeeld met denken en het ande- 
re met voelen te verbinden. De  verbale metafoor in de titel kan dus samen met de 
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beelden nieuwe, spannende metaforen opleveren. De herkenning dat ook  Mon- 
driaan deze kleuren gebruikte, geeft aan dit kijken een extra, historische dimensie. 

D e  geestelijke gerichtheid van het werk wordt nog duidelijker bij Talkzngand 
Thznktng/PreachmgandPraying(I992, blauw). Hier kan de titel opgevat worden als 
een analogie die pas samen met het beeld een metafoor wordt. D e  twee linker en de  
twee rechter panelen van deze vijfdelige reeks dragen dezelfde tekens die zich naar 
het afwijkende middenpaneel toe bewegen of ervan af bewegen. Dit  correspondeert 
met het ritme van de  woorden in de titel. Spreken en denken, preken en bidden 
worden zo in tijd en ruimte met elkaar verbonden en door elkaar afgewisseld. D e  
naar buiten en binnen gerichte, vooral talige, activiteiten, die door de tekens wor- 
den aangeduid, vinden een letterlijk keerpunt in het middenpaneel. Het centrum, 
dat gevormd wordt door de schuine lijn en het spitse ovaal, lijktvoortdurend te ver- 
schuiven. D e  diepe blauwe kleur symboliseert het geestelijke aspect, zowel in het 
profane als in het sacrale bereik. Zo ontstaat er een gecompliceerde metafoor van het 
nmie  van het geestelijke leven dat zich in de taal afspeelt. 

Dzrectionsfor the Center, Nd (Fazth and Perseverance) (1993, zwart) is d e  eerste 
van een nieuwe,vijfdelige serie van werken. (7) In deze serie blijkt de metaforische 
werkwijze van Ton Mars tot nu toe het duidelijkst. D e  titel van Nr.1 kan opgevat 
worden als een verbale metafoor, waarin de verschillende semantische velden in een 
voelbare spanning verkeren. Het eerste deel ervan zou ook letterlijk de richting naar 
het centrum van een stad kunnen aanduiden. 'Neem lijn l naar het centrum' bli,ft 
dan als banaliteit meeklinken. Pas het tweededeel van de titel geeft aan dai het hier 
om geesteshoudingen: geloof en volharding gaat, die naar het centrum leiden. Wat 
het centrum inhoudt wordt niet duidelijk, maar in combinatie met de titel roepen 
de  beelden wel associaties op die mogelijke invullingen aan dit begrip kunnen 
geven. D e  zwarte panelen van Nr.1 spiegelen als het ware de  beschouwer, omdat ze 
half zo hoog zijn als een mens en tekens in een lichte vleeskleur dragen. Hierdoor 
kan het idee versterkt worden dat je het centrum in jezelf, misschien wel in je 
lichaam moet zoeken. De twee panelen dragen elk twee tekens en kunnen afzonder- 
IIJ  k als vertegenwoordigers van de geesteshoudingen gezien worden. Samen vormen 
ze een nieuwe eenheid met drie tekens. Dan ontstaat er een verschuivend centrum, 
want het compositorische midden komt in de ruimte tussen of boven de panelen 
terecht. Waar moet je het centrum nu zoeken? In de  leegte of in het onpeilbare zwart 
van de  panelen? En wie of wat bevindt zich in  het centrum? 

Interpretaties en vragen als deze worden pas mogelijk in het heen en weer sprin- 
gen tussen beeld en taal bij het aanschouwen van het werk, waarbij de  verschillende 
soorten 'tekens' elkaar overlappen. Hoewel alle ingangen tot het werk van Ton Mars 
belangrijkzijn en betekenissen opleveren, is zijn metaforische werkwijze slechts ten 
dele te volgen als je de  poort van de taal voorbijloopt. Zijn objecten zijn al o p  het 
zintuiglijk-zinnelijke niveau uitnodigend en veelzeggend, maar worden pas indivi- 
duen als de  titel, hun 'naam'bekend is en ze in het proces van kijken en denken aan- 
gesproken kunnen worden. Dan wordt het door de beelden opgewekte vermoeden 
versterkt dat ze allemaal tot &n familie behoren en 'synoniemen' ofvariaties zijn van 
hetzelfde complex van inhouden. O m  dit beter te kunnen vatten zal er nog een laatste 
ingang tot het werk en denken van Ton Mars worden gezocht en wel in zqn teksten. 



3 Directions for the center, Nr. l, (Faith and Perseverance.) OlieverÃ/linnen/hout 
81 x61 x 105 cm. -2delen.Totalelengte 123cm. 



De tekst  

Deze poort leidt weg van het perspectief van de kbker naar dat van d e  lezer 
die nu meer zicht krijgt op het creatieve proces en de constante motieven m dit 
werk. De  taal functioneert hier namelijk niet alleen ten dienste van de beschouwer, 
maar ook als een soort brandstofvoor de kunstenaar om de creatieve motor o p  gang 
te houden. Dit blijkt op bijzondere wijze in de teksten die Ton Mars in catalogi en 
andere publicaties bij zijn beelden voegt. Deze poetische teksten dragen d e  verza- 
meltitel "Hermenca" en zijn fragmenten van een 'toneelstuk', waarin op verschillen- 
d e  lokaties drie personen, die Anthony (Mink) Swindon, Rachman en Giovanni 
heten, het woord voeren. (8) 

D e  drie metgezellen komen respectievelijk uit het noorden, het westen en het 
zuiden. Zij hebben elkaar ontmoet in een afgelegen huis en voeren sindsdien een 
gesprek over de wereld. Hun bespiegelingen worden gekleurd door hun karakter, 
hun smaak en hun eigen stijl van spreken. Anthony (Mink) Swindon is een estheet 
die geboeid wordr door ambiguÃ¯teiten maar verlangt naar schoonheid en harmonie. 
Rachman heeft een filosofische aanleg; h ~ j  wantrouwt het vanzelfsprekende en ana- 
lyseert alles. Giovanni is onberekenbaar. Hij lijkt zich aan de conventionele wereld 
aan te passen, maar keert zich uiteindelijk daartegen en roept op t ~ t  denken en han- 
delen op een hoger niveau. Hij is de belangrijkste van de drie en is de leidsman die 
de weg wijst naar een spirituele houding in denken en handelen. (9) Deze persona- 
ges hebben ieder een specialeverhouding tot de taal diezij als volgt verwoorden: 

Hermetica (Tweede Lokatie) 
StrategieÃ« voor het  hoofd 

Rachman* 

Waarden' Waarde"' Waarden' 

t I J  eik verhaalvoor ZIJ 



D e  gesprekspartners zijn niet puur fictief, maar vormen personificaties van 
verschillende kanten van de kunstenaar zelf. Zij zijn nuanceringen van en variaties 
op die ene, vaste persoonlijkheid die men in het maatschappelijke verkeer van 
iemand verlangt. Hun belangrijkste functie is om een 'zwevend ik' op te roepen, 
waardoor tijdens het creatieve proces meer mogelijk wordt dan op grond van een 
gefixeerde identiteit. (11) Zo kunnen er in de teksten meerdere geesteshoudingen 
worden beproefd; meerdere en zelfs met elkaar conflicterende houdingen ten 
opzichte van de  wereld worden ingenomen. 

Want geheel in de  lijn van hun temperament en karakter treden de  personages 
op als wachters van de  geestelijke domeinen waaruit de kunstenaar zijn inspiratie 
put. D e  beeldende kunst en de  poezie behoren tot de terreinen van Anthony (Mink) 
Swindon, terwijl Rachman sraat voor de filosofische belangstelling en Giovanni het 
verlangen naar transcendentie vertegenwoordigt. Hij is de  wegwijzer naar het spiri- 
tuele, waarbij hij ook d e  gebieden van de mystiek en het esoterische ontsluit. Dus 
net als in de werken worden in de teksten metaforische mogelijkheden geopperd, 
waarbij de  personagesalvast despeelruimte voor nieuweverbindingen en configura- 
nes verkennen. O p  deze wijze helpen ZIJ de verschillendevormen van ervaring en 
kennis te ordenen en vorm te geven. 

Tot slot 

Zoals we al zagen werkt Ton Mars aan een systeem waarin verschillende com- 
ponenten met elkaar verbonden worden. De strucmur van dit geheel kan volgens 
mij pas echt begrepen worden indien zij gezien wordt als een soort labyrint. Maar 
welk type labyrint biedt een goed zicht op dit systeem? (12) 

Het middeleeuwse labyrint waaraan ik moest denken bij de titel Directionsfor 
the Center, N r I  (Fatb and Perseuerance) vormt een fysiek pad dat je in het plaveisel 
afloopt en regelijkertijd is het een spiritueel pad, een reis naar het centrum van de 
wereld. Daar bevindt zich niet de  Minotaurus, zoals in deantieke mythe, maar God 
en het zelf van de  mens. Dit zelf huist in de geest, waar ook de plaats isvan het inter- 
ne beeld van God. D e  zoektocht naar het zelf leidt dus ook altijd naar God. Daarom 
is er maar &Ã© weg in het labyrint: de  weg naar binnen is ook de weg naar buiten. 
Verdwalen in een middeleeuws labyrint is onmogelijk. (13) 



Ook het systeem van Ton Mars heeft een spirituele richnng, maar hierdoor 
wordt slechts &in van de  wegen aangeduid die men kan bewandelen. Zoals hiervoor 
beschreven, zijn er meerdere poorten tot het werk; erzijn dus vele ori'ntaties moge- 
lijk en gewenst. Je kunt de poorten van het beeld, de  beeldtaal, het taalbeeld en van 
de  tekst nemen. D e  wegen die je dan afloopt kruisen elkaar in de  afzonderlijke wer- 
ken, als in kleine spiegelkabinetten binnen het hoofdbouwsel. Meer dan o p  middel- 
eeuwse labyrinten lijkt dit beeld op doolhoven die in baroktuinen werden aange- 
legd. Deze doolhoven hebben soms meerdere ingangen en je wordt flink op de  proef 
gesteld voordat je het centrum bereikt. Een enkele keer is er helemaal geen centrum 
of er lijken een aantal centra te bestaan, zodat je gemakkelijk kunt verdwalen. (14) 

We zagen al dat het centrum in het werk en denken van Ton Mars voortdurend 
wordt geproblematiseerd. Het verlangen naar transcendentie heeft wel een religieu- 
ze toon, maar oscilleert steeds weerlussen het vermoeden van geloofen deonmoge- 
ijkheid daarvan. Het centrum wordt bij Ton Mars dus niet meer door God  ingeno- 
men. Hoe staat het dan met het zelf? In plaats van Ã©Ã vaste persoonlijkheid vinden 
we hier variaties, drie personages met ieder een eigen karakter, komende uit ver- 
schillende hemelrichtingen, die met elkaar in een voortdurend gesprek gewikkeld 
zijn over de wereld. Zij staan voor verschillende geestelijke gebieden en kunnen zo 
helpen om in  het centrum veelsoortig marer~aal bij elkaar te brengen, waardoor d n  
project van de  steeds verschuivende metaforen voortgezet kan worden. 

In die o p  het eerste gezicht zo ontoegankelijk lijkende werk van Ton Mars blij- 
ken dus, juist door de combinatiesvan beelden en taal, veleopeningen te zijn. Naast 
puur beeldende vormen komen er in dit werk ook aan de geschreven taal ontleende 
elementen voor die naar een talige ingang verwijzen. D e  brede connoraties van de zo 
ontstane beelden combineert de kunstenaar met de relatief duidelijke betekenissen 
van de taal door middel van metaforische titels. Hierbij benut hij de grenspositie 
van de merafoor tussen het verbale en het beeldende in en roept hij voorstellingen 
o p  die een interactie kunnen aangaan met de  visuele beelden. Op deze wijze ont- 
werpt hij nieuwe taal-beeld metaforen. De poetische teksten die de  beelden in 
publicaties begeleiden, tonen de metaforische potenties van deze gehele onderne- 
ming, waarin het de kunstenaar gaat om het tot stand brengen van en vormgeven 
aan dialogen russen verschillende manieren van ervaren, denken en handelen. 

Zo vullen beeld en taal in het werk vanTon Mars elkaar aan en dragen ze bil tot 
het creeren van een helder artistiek systeem. Dit  systeem ziet er van de buitenkant 
stevig en hermetisch kit, maar blijkt bij nadere kennismaking een open, labyrintisch 
complex te zijn met meerdere ingangen, wegen en perspectieven, waarin de verbeel- 
dingskracht vrij spel kan krijgen. 
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