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In deze eerste nieuw
experimenteel (de onregelmatig
verschijnende nieuwsbrief
FILmISCh exPeRImenT van het
Nederlands Filmfonds) brengen
we vier recente films onder de
aandacht die met steun van het
Filmfonds werden gerealiseerd.
Drie van de films werden
gemaakt door regisseurs met een
achtergrond in de beeldende kunst.
dat is toeval, en ook weer niet.
Toeval, omdat het spectrum dat het

filmisch experiment beslaat veel
breder is. En geen toeval omdat
het experimentele, vanuit welke
hoek men het ook benadert, altijd
een zekere kunstenaarsmentaliteit
vereist. Wie al weet wat hij zoekt,
zal zelden iets nieuws vinden.
Aan het eind van elke beschouwing,
(en in het colofon) vindt u een link
+ wachtwoord naar de film/Vimeo.
De hier besproken films zijn
tot 16 juni zichtbaar.

Gerald
van der Kaap
Beyond Index

Gerald van der Kaap
Beyond Index
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Beyond Index

“Beyond Index verkent de grenzen tussen
kunst en cinema. Het voelt bijna alsof hij on the
fly gemaakt is. In de woorden van Kaap: “Een
kunstwerk plan je niet, je gaat het gewoon maken
zoals je wilt, je cirkelt om dat idee terwijl je het
maakt, je kan het niet indexeren.” Beyond Index
nieuw experimenteel
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Beyond Index

ontkent de traditionele filmregels en volgt in plaats daarvan geheel eigen artistieke regels. een verhaal dat niet komt in hapklare
beelden. Het sijpelt langzaam de hersenen binnen via de muziek
en kleur, voor de rusteloze geesten zijn er de talloze verwijzingen
naar kunst en literatuur en een kritische noot bij onze westerse
blik op China.”
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Beyond Index
https://vimeo.com/207700623 ww: NE2802

nieuw experimenteel

17

Beyond Index

De geschiedenis
van het experiment
deel I

Eratosthenes (274 v.
Chr. – 194 v. Chr.)

een schaduw
kan niet liegen
het verhaal van eratosthenes (274 v. Chr. – 194 v. Chr.) wiskundige, astronoom en hoofdbibliothecaris van de bibliotheek van
Alexandrië, die de omtrek van de wereld berekende lang voordat
iemand die wereld in haar totale omvang had waargenomen, is
een klassiek voorbeeld van iemand die gewapend met oude media
plotseling een perceptuele reuzensprong voorwaarts maakt. net
als in vergelijkbare gedachtesprongen bij Archimedes en Einstein
werd die sprong geïnspireerd door de waarneming van een werkelijkheid die in eerste aanblik niets met dat plotselinge inzicht
te maken had: een gevuld bad bij Archimedes, twee elkaar passerende trams bij Einstein en de schaduw aan de voet van een
obelisk in het geval van Eratosthenes. Die laatste wist uit verhalen
nieuw experimenteel
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dat in toenmalig Syene, hedendaags Assoean, een obelisk die daar
stond op de dag van 21 juni, om precies 12 uur ‘s middags geen
millimeter schaduw wierp. Syene bevond zich, weten wij nu, pal
op de Kreeftskeerkring. eratosthenes wist ook dat op hetzelfde
tijdstip de obelisk van Alexandrië juist een schaduw van ongeveer
7 graden lengte wierp. hij concludeerde derhalve A.) dat de wereld
inderdaad een bol was en dat B.) de afstand tussen beide plaatsen
ongeveer één-vijftigste van de omtrek van die bol van 360 graden
moest zijn. De rekensom was tenslotte belachelijk eenvoudig.
Het mooie van Eratosthenes’ vondst voor ons filmmakers/kunstenaars is dat hij met dezelfde cinematografische middelen werkte als
wij nog steeds gebruiken. Licht en schaduw. Anders gezegd: met
behulp van het geprojecteerde beeld onthulde hij de werkelijkheid.
En we hebben die projectie nodig om de wereld te kunnen zien
want die doet, laten we wel wezen, al sinds jaar en dag haar
uiterste best om aan ons begrip te ontsnappen. Zie hoe ze daar
tegenwoordig door de straten wandelt: haar gezicht, waarvan ze

eindeloos veel portretten maakt zonder zichzelf ooit werkelijk
te zien, gaat bedekt onder een dikke laag van filters, kaders,
montage en aangeleerd gedrag. mimicri, die fascinerende
eigenschap (of moeten we juist zeggen: on-eigenschap?) die
een zeldzame parel van de natuur leek, is welhaast de menselijke norm geworden. maar een vlinder mag zich uiterlijk dan
voordoen als het dier dat op hem jaagt, zijn schaduw kan niet
liegen. Willen we de wereld dus kunnen zien, haar omvang
kunnen meten en horen wat zij werkelijk zegt, dan moeten we
onze zintuigen te luisteren leggen bij schaduwen die zij werpt.
Het is deze specifieke en geïnspireerde kijkrichting die denk ik
het meest nauwkeurig de praktische toepassing van het begrip
‘experimenteel’ samenvat. Een experimenteel filmmaker is
vooral iemand die goed naast de dingen kijkt. die zich niet enkel laat meeslepen door de immer op verleiding gerichte beeldenstroom, maar los daarvan een eigen werkelijkheid droomt.
een antwoord- of op z’n minst een weerwoord geeft.
nieuw experimenteel
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het post-isme
maar hoe moet dat weerwoord er dan uitzien als er grammaticaal geen vaste waarden zijn? Ga maar na: koud ben je consulent Filmisch Experiment; breekt het post-truth tijdperk uit.
Daar sta je dan met al je goede experimentele bedoelingen.
Geen waarheid, geen experiment: zo simpel is het. Geen kunst
ook, wel heel veel geloof en kitsch.
nu zijn wij experimentelen niet zo snel uit het veld geslagen en
hebben we filosofisch wel voor hetere vuren gestaan, en de paniek die momenteel door de wereld zoemt (“Wat is er toch met
de werkelijkheid gebeurd!?”) nu ja, daarmee zijn wij feitelijk
groot geworden. dat laat onverlet dat er weldegelijk iets aan
de hand is met die werkelijkheid van u en mij. de post-truth
gedachte staat niet op zich. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er
sprake is van een algemeen ‘post-isme’. er wordt, middels dat

kleine voorvoegsel, van vele zaken afscheid genomen. Postart. Post-democracy. Post dit en dat. Gehaast en vermoeid, op
de wijze waarop je afscheid neemt van een relatie, waar misschien nog wel leven in zit als je er heel veel moeite voor doet
en er ‘aan werkt’, maar je wil het gewoon niet meer. het is op.
Finito. Het is genoeg geweest, het functioneert niet meer: we
gaan helemaal opnieuw beginnen. Post-alles.
het is een dynamiek die niet te stoppen lijkt. met een innerlijke urgentie die vrij veel van paniek weg heeft. de snelheid
waarmee beelden en verhalen circuleren en van vele lagen
commentaar worden voorzien vertoont de trekken van een
media-meltdown. Iemand heeft die wereldomspannende
machine aangezet, maar niemand weet waar de uit-knop zit.
Bingewatchende tovenaarsleerlingen die zich nu pas lijken
te realiseren dat netten en webben gemaakt worden om te
vangen, niet om te bevrijden.
nieuw experimenteel

elastic reality
het is zondagochtend tien uur en de grote zaal van de Brakke
Grond vult zich langzaam met de alert-slaperige bezoekers
van het IDFA Doclab. De meeste aanwezigen zijn echte festivalbezoekers. Ibook en Iphone op schoot, half luisterend
naar wat er op het podium gebeurt terwijl ze eigenlijk ergens
anders zijn. mensen uit de sociale media die, als door een
wonder, plots collectief gematerialiseerd zijn. Ze lijken er zelf
ook wat ongemakkelijk onder. Zoveel echtheid en zwaartekracht opeens.
Deze tiende editie van Doclab, de digitale voorpost van het documentairefestival, had eigenlijk een feestje moeten zijn, maar
de stemming komt er niet echt in. dat heeft alles te maken met
de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen die dan nog kakelvers is. Men betrekt de electorale deceptie nogal op zichzelf,
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vooral omdat de media in deze laatste verkiezingen zo’n
bepalende rol speelden. En waar waren zij, de voorhoede?
Waar was de digitale elite die tien jaar geleden nog dacht de
sleutel tot veelzijdigheid, belangeloosheid en onpartijdigheid
– de waarlijke democratisering van de media – in handen te
hebben? “It’s been the same people, telling the same story,
to more or less the same audience.” Terwijl ze dacht met de
hele wereld in contact te staan, sprak ze feitelijk tegen zichzelf en een handjevol vrienden met dezelfde hobby. Staarde
zich blind op het licht en vergat naar de schaduw te kijken.
en ondertussen werd die sleutel het gemeenschappelijk
bezit van de vijf wereldomspannende mediabedrijven die uit
de verschillende bubbles en manies kwamen bovendrijven.
Waarmee we de facto weer terug zijn in het medialandschap
van vóór de digitale revolutie: een gesloten netwerk waarop
alleen zogenoemde piraten – of buitenlandse veiligheidsdiensten – in kunnen breken.

De digitale utopie – als die al ooit levensvatbaar was – is in
razend tempo geannexeerd door laat kapitalistische machtsstructuren. Geld, diensten en locaties: alles is vloeibaar geworden. De zelfkritiek bij de sprekers is niet van de lucht.
Hoe hebben ‘wij’ dit kunnen laten gebeuren? Maar ook zijn er
woorden van bemoediging. “How to move from fear to trust?”
Vraagt Alexandre Brachet (Ceo van ‘Upian’, producent van
(interactieve-) documentares) zich af. de infrastructuur van
het digitale landschap is gebaseerd op wantrouwen. Beveiliging. Buitensluiting. En dat is niet houdbaar betoogt hij.
daar moet een menselijker, empathischer antwoord op komen. maar hoe dat antwoord er uitziet weet hij ook nog niet.
Waardoor zijn betoog tenslotte iets van een heilsboodschap
krijgt die niet geconcretiseerd hoeft te worden. Bij gebrek aan
hebben & weten, stellen we ons in de tussentijd tevreden met
verlangen & geloof.
“Elastic reality,” noteer ik nog alvorens ik de zaal rond één
nieuw experimenteel
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uur verlaat en me richting het Rijksmuseum begeef. Onderweg bedenk ik me dat de dadaïstische missie – een wereld waarin kunst en werkelijkheid niet meer van elkaar te
onderscheiden zijn – als voltooid kan worden beschouwd.
hoe langer de kunst duurt, des te ingewikkelder ze wordt.
en dat is vreemd, want je zou toch verwachten dat het doel
en streven van al die inspanning op z’n minst een moment
van helderheid had moeten opleveren.
Dat grote tekstding IAMSTERDAM is op zich al een breinbreker; hoe de gemiddelde stadstoerist het gewapend met
een camera omhelst tart echter alle antropologische verbazing. Een verbazing die in haar reiskoffertje een flinke voorraad eenzaamheid en gevoelens van misplaatstheid met zich
meezeult. het is een enorm misverstand dat kunstenaars
vooruitstrevend zijn. dat ze constant dingen willen vernieuwen, het contemporaine publiek shockeren om de lof en

bewondering van een volgende generatie te verdienen. Deze
karaktereigenschap is er integendeel een van vastgoedmakelaars, handelaars in derivaten en uitvinders van toetjes. de
kunstenaar, geacht publiek, is een ontvankelijke wereldburger die noodgedwongen – want ten behoeve van zijn eigen
geestelijke gezondheid – nogal vaak achterom kijkt. Zij (of
hij) kan niet anders. daar, in dat epische verleden, wonen
de meest gewaardeerde collega’s en daar ook bevindt zich
het gedroomde publiek. Om zelfs de meest zelfingenomen
kunstenaar hangt, dat is algemeen bekend, derhalve altijd
een heel specifiek aroma van nostalgie en melancholie. Let u
er maar eens goed op! Hij (of zij) heeft overigens liever niet
dat u er over praat, maar stelt het wel op prijs wanneer u er
rekening mee wilt houden.
Goed. Genoeg hierover!
(wordt vervolgd op pagina 51)
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Voices of Finance
Clara van Gool

de BAnALITeIT
VAn heT
BAnKIeRen
door Joris Luyendijk

nieuw experimenteel

25 Voices of Finance

Sinds 2011 schreef Joris Luyendijk voor de engelse krant The
Guardian een blog waarin hij, met een antropologische blik de
bewoners van de Londonse financiele wereld ondervroeg en
portretteerde. Zijn bevindingen werden in 2015 verzameld in de
bestseller Dit kan niet waar zijn.
Regisseuse Clara van Gool had vervolgens het luminieuze idee om
deze onthutsende schets van menselijke bewegingen te vertalen
naar een dansfilm (VOICES OF FINANCE) die, net als de Londense
handelaren in hun metier, de grenzen van het medium opzoekt. op
verzoek van de reactie blikt de schrijver terug op de mensen die hij
destijds sprak en de wezens die zij in de film zijn geworden.
Toen ik onlangs de interviews met bankiers in de Voices
of Finance serie herlas, schoten me twee duitse namen te
binnen: Faust en Eichmann. Faust ligt het meest voor de
hand. Veel van de bankiers die ik sprak lijken een soort pact
met hun bank te hebben gesloten. Totale overgave en absolute

gehoorzaamheid aan de bank in ruil voor geld en vooral:
maatschappelijke status. de doorwaakte nachten, de gemiste
begrafenis van je oma of geboorte van je kind, de moordende
interne concurrentie en alle vuile spelletjes met onder- en
bovengeplaatsten… Het is het kennelijk allemaal waard.
Dit pact is mijn verklaring dat bankiers zo heftig kunnen
reageren op mijn boek. Nare opmerkingen, fluistercampagnes,
verdachtmakingen en bij persoonlijke ontmoetingen opvallend
vaak een verbrijzelend harde handdruk… Ze zitten er echt mee.
Zelf zou ik denken: jullie bank keerde jarenlang een salaris en een
bonus uit als beloning voor winsten die in 2008 opeens extreme
verliezen bleken. Toch hoefde niemand wat terug te betalen,
laat staan dat er bankiers wegens bewezen incompetentie zijn
ontslagen. Over vervolging hebben we het maar helemaal niet; in
de jaren voor 2008 had de banken lobby er immers voor gezorgd
dat bijna alles wat de veroorzakers van de crash deden, legaal was.
nieuw experimenteel
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en toch die woede en zelfs agressie tegen een schrijvertje van
een machteloos boek dat nul komma nul politieke gevolgen heeft
gehad, zelfs niet nadat het de NS publieksprijs won en het best
verkochte boek van het jaar werd.
De reden voor de woede is denk ik dat bankiers snakken
naar status en menen dat ze daar na alle offers die ze hebben
gebracht ook recht op hebben. Als de buitenwereld denkt aan
bankiers ziet het hebzucht, maar ik proefde in de gesprekken
vooral angst, onzekerheid en de wens om met dat visitekaartje
van Goldman Sachs of deutsche Bank alle ondermijnende
vragen en opmerkingen van ouders, vrienden of studiegenoten
weg te wuiven. Een jonge bankier die er net was uitgestapt
zei dit zo: “Mijn huisgenoot werkt ook bij een grote bank. Ik
heb hem vaak thuis zien komen met tranen in de ogen. Van
vermoeidheid of door iets dat op het werk was gebeurd. We
werken letterlijk ieder uur dat we wakker zijn, en we slapen te

weinig. Waarom doen we onszelf dit aan? Ik heb het idee dat
veel mensen bij banken een hele sterke behoefte hebben om
zichzelf te bewijzen. En banken bieden daarvoor een platform.
Bankiers hebben een heel merkwaardig soort onzekerheid, alsof
ze iets te compenseren hebben. Liefde?
Veel bankiers proberen perfectie uit te stralen, en banken
spelen daarop in: door je perfect en dus onkwetsbaar te doen
voelen. Je kunt hier heel makkelijk in opgaan, en verslaafd
raken aan het geld en het werk. Ik weet zeker dat dit mij zou zijn
overkomen, als ik dit werk te lang was blijven doen.”
dat is Faust. Veel dansers die optreden in de VoICeS oF
FInAnCe film zeiden dat ze in de verhalen van de bankiers
zoveel herkenden: de moordende concurrentie, de totale
overgave, de volstrekt internationale omgeving… Toch geloof ik
niet dat iemand danser wordt uit hang naar status. dansen is
nieuw experimenteel
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het doel zelf en vormt zijn eigen beloning. Bij een bank werken
daarentegen is een middel. De beloning is namelijk niet het
bankieren zelf maar de status die het oplevert. Als door een veel
verkopend boek die maatschappelijke status opeens sterk wordt
aangetast, dan krijg je agressie.
Het verband met Eichmann ligt complexer. Voor allen die de
afgelopen 60 jaar even niet hebben opgelet: de prominente
nazi Eichmann beweerde tijdens zijn proces in Jeruzalem
slechts bevelen te hebben uitgevoerd. De bij het proces
aanwezige Hannah Arendt schreef hierover een boek en daarin
introduceerde ze een term die inmiddels klassiek is geworden:
de Banaliteit van het Kwaad.
De gedachte is dat in een grote bureaucratische organisatie geen
slechte mensen nodig zijn om toch zeer slechte uitkomsten te
krijgen. ellende kan geschieden zonder dat er een slechterik aan

te pas komt, namelijk puur doordat iedereen zonder nadenken
zijn taak uitvoert. eichmann moest de Joden uitroeien dus tja,
dan doe je dat, liefst zo efficiënt mogelijk.
In een ver door-gespecialiseerde samenleving als de onze is
het concept van de Banaliteit van het Kwaad nuttig. Tot mijn
verbazing begonnen bij de verschijning van mijn boek in Japan
zelfs daar journalisten over hannah Arendt.
Toch denk ik dat de Banaliteit van het Kwaad weliswaar inzicht
kan geven in de beweegredenen en denkwijze van bankiers, maar
anders dan bijvoorbeeld die journalisten in Japan vermoedden.
Want Hannah Arendt had het verkeerd. Of beter: ze projecteerde
de Banaliteit van het Kwaad op iemand wiens slechtheid
volstrekt niet banaal was. Arendt was maar kort bij het proces in
Jeruzalem, en miste cruciale delen. Ze sprak ook niet met X die
als opperrabijn van Wenen jarenlang met Eichmann te maken
had.
nieuw experimenteel
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de regisseur Claude Lanzmann deed dit wel, en zijn documentaire
de Laatste der Rechtvaardigen maakt duidelijk dat eichmann in
Wenen jarenlang optrad als een soort maffialeider die Joden die
probeerden te ontsnappen naar Amerika volledig uitkneep. Zijn
Jodenhaat was oprecht en zijn afpersingspraktijken waren wreed,
chaotisch en zelfs willekeurig; absoluut niet de stereotiep Duitse
bureaucratie waarin Befehl ist Befehl.
Anders gezegd: Eichmann had in Jeruzalem een slim spelletje
proberen te spelen en Arendt is hierin getrapt.
Waarschijnlijk is dit een goed moment om te benadrukken dat
bankiers en nazi’s net zoveel gemeen hebben met elkaar als
journalisten en nazi’s. De parallel is dus beperkt zinvol. Maar wat
Eichmann ons leert over het volgende: in grote bureaucratische
organisaties is een excuus beschikbaar voor je daden. En inmiddels
zijn we nu zo gewend geraakt aan de theorie van de Banaliteit van

het Kwaad dat mensen hier al dan niet bewust aan gaan appelleren.
Er waren onder ‘mijn’ bankiers absoluut mensen die zich bij hun
werk enkel verlieten op de wet: als het niet verboden is, moet
ik wel onschuldig zijn. maar de meesten hoorden wel degelijk
het knagen van hun geweten. daarom spraken ze af voor een
interview, ook al kon hen dit hun baan kosten: ze wilden zichzelf
rechtvaardigen.
Kijk met deze blik naar Clara van Gool’s dansfilm: wanneer
de dansers de monologen opvoeren, zie je een mens in drie
dimensies voor je. En besef je: iedereen denkt na over de gevolgen
van zijn daden. Want dat is mede wat je een mens maakt.
de Banaliteit van het Kwaad is een gelegenheidsargument,
maar zoals Eichmann aantoonde: het is een heel krachtig
gelegenheidsargument.
Dat is zo mooi aan de film Voices of Finance: de tragiek van
bankiers in de City van Londen komt aan de oppervlakte. De
nieuw experimenteel
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eenzaamheid in die grote glazen gebouwen. De verlatenheid,
ook al word je omringd door collega’s. het isolement, want
praten over morele dilemma’s is taboe. En de leegte, wanneer
je werk doet waarnaar in de economie misschien wel ‘vraag’ is,
maar waarvan het maatschappelijk nut volstrekt onduidelijk
blijft.
Banken zijn erg goed in het verdoven van het moreel kompas
van hun medewerkers. En de neoliberale prestatiemaatschappij
die sinds de jaren tachtig is opgebouwd prent mensen van jongs
af aan in dat je bent wat anderen denken dat je bent. Het gaat in
zo’n samenleving niet om achievement maar om succes: denken
anderen dat je prestaties hebt geleverd?
Zo ontstaat een geweldige honger naar succes, en banken weten
heel goed hoe ze die honger tegelijk moeten voeden en verder
vergroten. Om nog een derde Duitser te parafraseren: Eerst komt
de Status, dan de moraal.
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VoICeS oF FInAnCe
https://vimeo.com/207652715 ww: NE0803
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Esther Urlus
Deletion

ABSTRACTe
hoRRoR door
Joke de Wolf
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Van de jurist en amateurfotograaf Secondo Pia (Asti, 1855-Turijn,
1941) zouden we nooit zoveel weten als hij niet, in de late avond
van de 28ste mei 1898, in zijn donkere kamer in Turijn getuige
zou zijn geweest van een fotografisch wonder. De kathedraal van
zijn woonplaats bestond vierhonderd jaar, en ter gelegenheid van
de festiviteiten en tentoonstelling die daarbij hoorden, had Pia
koninklijke toestemming gekregen foto’s te maken van de het belangrijkste reliek van de kathedraal: de lijkwade. Christus zou in
het doek zijn gewikkeld nadat hij aan het kruis was gestorven, en
al was het doek al vaak in prenten en tekeningen vastgelegd, het
was nog niet eerder overtuigend gefotografeerd.
Tijdens de siësta na de openingsceremonie van het festival, zondag 25 mei, was de kerk gesloten voor publiek, en kon Pia van
start. Pater Sanno Solaro en luitenant Felice Fino waren voor
de gelegenheid zijn assistenten. Pia leek op alles voorbereid: hij

had een generator en twee gloeilampen meegenomen - het
was zelfs midden op de dag te donker in de kerk om te fotograferen zonder kunstlicht - en via een steiger van meer dan
drie meter hoog kon zijn platencamera het vier en een halve
meter lange doek goed overzien. Toch ging er iets mis. Bij het
ontwikkelen bleek dat de lampen voor een reflectie op het
glas, dat voor de lijkwade zat, hadden gezorgd, en bovendien
was er een merkwaardige onderbelichte melange van positief
en negatief beeld. De opnames waren mislukt. Drie dagen later keerde het gezelschap terug naar de kerk na sluitingstijd,
en Pia gebruikte een betere opstelling en langere sluitertijden, bij de glasplaat van zestig bij twintig centimeter duurde
de belichting bijna een kwartier. Het wonder vond plaats
tijdens het ontwikkelen, later die avond: op het negatief verscheen een positief beeld van het gezicht van Christus.
nieuw experimenteel
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Voor Pia en zijn tijdgenoten was het waarnemen van die
gelaatstrekken een magisch moment. niet alleen kreeg Christus nu heel letterlijk een gezicht, ook hadden ze in hun ogen
doorslaggevend bewijs dat de reliek, de lijkwade, ook echt in
contact met de heiland was geweest - een later onderzoek, zo
vermeldt kunsthistoricus Georges Didi-Huberman, wist zelfs
het zaad van de Verlosser te detecteren, dat na de kruisiging
‘op natuurlijke wijze’ zou zijn geloosd. Inmiddels, meer dan
een eeuw later, is de overeenkomst tussen het doek en de
lichtgevoelige (fotografische) plaat vaak gemaakt. De lijkwade
is de negatieve, stoffelijke getuige, als een monoprint, het
fotografische negatief toonde het positief. Het doek ‘maakte’
onbedoeld de opname, en was nu, voor de gelovigen, de enige
stoffelijke getuige van Christus’ dood.
In de beeldende kunst is het in beeld vastleggen van een

verd wijning, een gemis of het gevoel dat er een drama in het
verleden plaats vond een uitdaging. hoe kan je iets vastleggen dat er op het moment van schepping niet meer is? Hoe
maak je een hedendaagse lijkwade? En hoe laat je, zonder de
macht van een instituut als de kerk, de toeschouwer daarin
geloven?
Vaak wordt, net als in de kerk, de taal ingezet als overtuigingsmiddel. ‘Tatorte’ noemde Walter Benjamin de plaatsen
die eugène Atget tussen 1900 en zijn dood in 1927 in Parijs
fotografeerde. de uitgestorven straten en lege interieurs
deden hem in 1931 denken aan de foto’s van een plaats delict
- er broeide wat, in die verdachte stilte. Atget was zich van
geen kwaad bewust, die maakte, zoals hij het zelf op zijn deur
aangaf, ‘documenten voor kunstenaars’, als een beeldbank
die hij ook verkocht aan de Parijse archieven. de ‘kunstenaar’
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was in dit geval Benjamin, die er tekst aan toevoegde. net als
Robert Rauschenberg die, nadat hij in 1953 een tekening van
Willem de Kooning zorgvuldig had uitgegumd, Jasper Johns
‘erased de Kooning drawing’ op het witte papier liet schrijven. Of Anselm Kiefer, de nog steeds vitale verbeelder van de
zware duitse geschiedenis, die naast aarde, stro en lood ook
beladen plaats- en eigennamen op zijn kunstwerken schrijft.
De pijnlijk onzichtbare isdaad heeft vaak een tekst nodig om
aangewezen te worden of aan het licht te komen.
Esther Urlus’ film deLeTIon zou je wat dat betreft een uitzondering kunnen noemen. In de iets meer dan tien minuten
durende film zien we, kort samengevat, gonzende korrelpatronen van twee of meer kleuren in verschillende samenstelling
en ritme, met in het midden van het beeld een verschijnende
en verdwijnende, soms gespiegelde, niet nader te herkennen

uitkeping. De film is abstract, er zijn geen herkenbare vormen
te zien. Afgezien van de titel en de zin ‘A sharp knife is necessary to slice through flesh’, die als een motto vooraf is te lezen,
komt er geen tekst in de film voor, ook niet in het, ook al
abstracte, geluid. ‘Een horrorfilm’ noemt Urlus het zelf. Ook
zonder titel, zonder tekst, roept de film het gevoel op van een
afwezige stoorzender, een schimmige vorm die zich triomfantelijk verborgen houdt in zijn eigen materie: de ouderwetse
korrel.
Urlus is geen filmmaker, ze is een kunstenaar die film als medium gebruikt. En voor Urlus betekent ‘film’ in principe het
lege transparante filmmateriaal, zonder welke toevoeging dan
ook. Door zelf de chemische basis te leggen voor de opnames
is het medium zélf onderdeel van de schepping. Ze zoekt niet
naar nostalgie of technisch gepolijste technieken, wel naar een
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eigen palet. En hoewel ze steeds bijhoudt wát ze doet, hoopt
ze op verrassingen.
In haar zoektocht tussen oude procedés (de nieuwere, van na
ongeveer 1910, zijn vanwege de commerciële belangen nooit
openbaar gemaakt) stuitte ze zo op de autochrome: een manier om in de fotografie, op een relatief eenvoudige manier,
kleur te maken. De gebroeders Lumière patenteerden de
techniek in 1903, acht jaar nadat ze de film hadden uitgevonden. Voor het begrijpen van de methode die Urlus gebruikt,
is het hier even nodig om die techniek in detail uit te leggen.
Bij autochromes wordt er gebruikgemaakt van aardappelzetmeel in de drie primaire kleuren van het licht - rood, groen en
blauw - dat, gemengd, op een glasplaat wordt gefixeerd, zodat
op elke plek een rood, groen of blauw filter ligt ter grootte van
een meelkorrel. daarop komt een gewone lichtgevoelige laag.

Bij het maken van de foto - of eigenlijk een dia - gaat het licht
vanuit de lens eerst door de gekleurde aardappelmeelkorrels, en valt dan pas op de lichtgevoelige laag. Wanneer de
afbeelding is ontwikkeld - waarbij alléén de lichtgevoelige laag
reageert en verandert - en de glasplaat tegen het licht wordt
gehouden, gebeurt er iets magisch: de afbeelding bevat kleur.
omdat de aardappelkorrels niet zijn verschoven, wordt het
invallende licht op precies dezelfde manier gebroken als toen
de opname werd gemaakt, en zo zien wij er, net als bij een tv
met hetzelfde palet, kleur verschijnen.
Bij film is de autochrome-techniek in theorie ook toe te passen. Gezien de lage lichtgevoeligheid en de dikte van de
gestapelde lagen is het praktisch lastig, maar niet onmogelijk
- en dus een uitdaging voor Urlus. de magie van de korrels, de
lichtpuntjes die Seurat en Signac twintig jaar vóór de broeders
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Lumière al in hun schilderijen lieten twinkelen, wilde ze in
beweging zetten.
Voor deLeTIon heeft ze een praktische variant ontwikkeld,
waarbij de kleur er later met filters wordt ingeprint. De basis,
de korrelstructuur, heeft ze behouden: haar zelfgebrouwen
emulsie, de lichtgevoelige laag, heeft dezelfde grove korrelstructuur als die van de autochroom. Tegelijk speelt ze, net als
bij de lijkwade van Turijn, door de opnamefilm vaak achter en
over elkaar te printen tijdens de montage, een spel met negatief en positief, spiegelingen, en projecties. het menselijk oog
heeft bovendien dezelfde drie basiskleuren ook in het netvlies
verankerd - denk aan de rode vlek die je ziet als je lang naar
een groene stip hebt gekeken. Het zien van de film is daardoor
een gelaagd geheel, een stapeling van omkeringen en weglatingen. en zo is het onderwerp, die geest, die Jane doe, niet

alleen gelijktijdig aan- en afwezig op het scherm, ook als je je
ogen sluit gonst ze nog na.
Daarbij komt dat wegkijken bij Urlus lastig gaat. Anders dan
kunstenaarsvideo’s, die meestal onverschillig vanaf een museummuur hun verhaal afsteken en ook niet vreemd opkijken
als de voorbijsloffende bezoeker het na een minuut wel weer
gezien heeft, vereist een film, geprojecteerd in een bioscoop,
toewijding. Uit een bioscoop loop je niet zomaar weg. Je bent
langs de kaartcontrole gelopen, een gunstige plaats gezocht
en misschien gevonden, gaan zitten, en je hebt gewacht
totdat het donker werd en de gordijnen openschoven. met
de magische lichtstraal, die van achter je rug op het doek
schijnt, begint de betovering. ‘Een soort hypnose’, noemde
Barthes het: vreemd, anoniem, en volledig weg van de dagelijkse realiteit.
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Met de omkeringen in de korrels raakt Urlus de basis van
onze waarneming. ook de op-art kunstenaars uit de jaren zestig speelden in verf, lijnen en kleur met de zinsbegoochelingen
die bepaalde patronen bij onze ogen kunnen veroorzaken, in
de jaren negentig waren het de veejays die met de interferentie van het videobeeld hun toeschouwers in een geometrische,
dynamische wereld lieten verdw alen, maar bij Urlus ligt de
basis, zoals gezegd, bij de materie van de film.
Deletion laat zien dat film geen plot behoeft, geen steracteur
of superkwaliteit. In de vibrerende punten ontvouwt zicht het
drama. En net zoals bij de lijkwade, en net zoals in de onbekende dode die opduikt op de uitvergroting in Antonioni’s
Blow-up, verstopt het drama zich in de korrels, als een blinde
vlek die zich plotseling openbaart in zijn afwezigheid. Een
wonder dat je wel móet geloven.

Uit: “DELETION emulsie neg 1.mov”Test
voor de uiteindelijke film.
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deLeTIon
https://vimeo.com/207628575 ww: NE1503
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De geschiedenis
van het experiment
deel II

360 Graden VR
anno 1627
Wellicht een van de laatste dingen die een bezoeker aan het Rijksmuseum opvalt is dat alle objecten die getoond worden – schilderijen, tekeningen, sculpturen, servies, wapens, scheepsmodellen,
kleding en meubilair – stil staan. Je let er eigenlijk niet op, tot je
het opmerkt en dan kun je het niet meer niét zien. Alle kunst staat
stil. Je kan het één als het ware niet los zien van het ander. Ze zijn
van elkaar afhankelijk. Alleen wanneer een beeld stilstaat kan het
kunst worden. Sterker nog: het stilstaan zelf is in feite de grootste
kunst. Het beeld plaatst zich door haar koppige onbeweeglijkheid
buiten de werkelijkheid die nooit haar definitieve vorm zal bereiken. Een stilstaand beeld roept derhalve altijd verbazing op. Als je
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de vergelijking met het in hoofdstuk I besproken onderwerp wilt
doortrekken kun je zeggen dat stilstand de schaduw van beweging
is.
Nu is er – eigenlijk reeds vanaf het vroegste begin – iets vreemds
aan de hand met die stilstaande beelden. En dat is dat ze bijna allen beweeglijkheid als onderwerp hebben. Van de jachttaferelen in
Alta mira, tot de veldslagen in marmer op de zuil van Trajanus of
de met blokwitters gevangen expressie van De Kooning; het rent,
danst, sterft en spettert dat het een lust is temidden van al die stilstand.
Het wekt daardoor ook geen verbazing dat het stilstaande twee-dimensionale beeld daarnaast vaak streeft naar ruimtelijke suggestie.
Door heel kien objecten in de voorgrond te plaatsen bijvoorbeeld
of met behulp van atmosferisch perspectief. Het talent van de
kunstenaar danst een pas-des-deux met de visuele conditionering
van de toeschouwer. En nu we het toch over sierlijk bewegen heb-

Stilleven met oesters (1627)
van Cornelis Claesz Heda
(collectie Rijksmuseum)

ben: tenslotte tonen de meest overtuigende stilstaande beelden
zich heel terloops alsof ze in één beweging, flats!, zo op het doek
stonden. Een nonchalance die doet vermoeden dat de beeldhouwer het omhullende marmer enkel van het beeld hoefde weg te
blazen. De meest monumentale voorbeelden van dit ideaal van
prezzatura zijn ongetwijfeld de piramides van Gizeh die daar zo
flierefluitend perfect in het woestijnzand liggen dat bijvoorbeeld
de gedachte aan die miljoenen stenen die nodig waren voor de
constructie, van over grote afstand aangevoerd door duizenden
arbeiders, als vanzelf uit het bewustzijn smelt.
We kunnen dus zeggen dat het stilstaande beeld, om ons en zichzelf te overtuigen, alles wil zijn wat het niet is; bewegelijk, ruimtelijk en schijnbaar in een oogwenk gemaakt.
Die ruimtelijkheid bereikt in sommige werken een nieuwe dimensie waar het beeld, door een spiegeling in een glimmend
object, terugkijkt naar de wereld waaruit zij voortkwam.
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Een mooi voorbeeld daarvan hangt toevallig in het Rijksmuseum. Het betreft “Stilleven met oesters” van Cornelis Claesz
heda dat uit 1627 stamt. met indrukwekkende technische
beheersing geschilderd laat het ons kijken naar de zilte glinstering van de pas geopende oesters en het bloeden van de zojuist
aangesneden citroen. Het brokkelen van de overjarige kaas.
de zachte gloed op de tinnen wijnkan. het is allemaal mooi en
prachtig, maar daar gaat het nu niet om. Eenmaal bevrijd van
die eerste indrukken glijdt de blik naar het wijnglas en naar de
spiegeling daarin. daar, in een glazige mist, zien we een kamer. met stevige witte muren. een venster geeft uitzicht op een
blauwig landschap, een impressionistische bomenrij. Buiten het
huis en buiten het schilderij gaat de wereld verder. Wie aldus,
voor enige tijd, zijn blik laat rusten op wat als het ware de achterzijde van het schilderij is, wordt langzaam die niet bestaande
ruimte ingezogen. dat deel van het stilleven waar je niet naar

V.l.n.r. zakjes verf in
varkensblaas afgesloten met was,
glazen verftubes van voor 1841,
de eerste zinken verftubes.

kijkt sluit zich als een ruimtelijke deken om je heen. 360 graden
VR anno 1627.
Het vragen stellen bij wat een beeld precies is en van welk spul
de werkelijkheid is gemaakt, is niet een exclusieve bezigheid van
de moderne mens. men moest het doen met de technologie en
de metaforen die voorhanden waren, maar de conclusies van
onze voorouders verschilden niet veel van de onze. een kwart
eeuw voor Claesz Heda “Stilleven met oesters” schilderde, werd
in London hamlet voor het eerst opgevoerd. In een gesprek in de
tweede akte met Rosencrantz en Guildenstern zegt de prins van
Denemarken:“O God, I could be bouded in a nutshell, and count
myself a king of infinite space.”
Is het toeval, vraag je je af, dat de gemiddelde VR bril er uitziet als
een wat groot uitgevallen pindadop?
Oh, en voor diegenen die liever geen happy end hebben; Hamlet
besluit zijn zelfportret met: “Were it not that I have bad dreams.”
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Van verftube
tot youtube
We blijven even in Engeland waar, in 1859, de 21 jarige William
Henry Perkin bij toeval de chemische samenstelling van mauve
ontdekte. de eerste synthetische kleurstof. hij was eigenlijk op
zoek naar de compositie van Kinine, het tot dan toe enige bekende
medicijn tegen malaria dat uit de Cinchona boom werd gewonnen die enkel in Zuidoost-Azië groeide. Vrije beschikking over een
kunstmatig alternatief was voor de jonge wereldmacht van groot
strategisch belang. 18 Jaar daarvoor, aan de andere kant van de
oceaan, had de Amerikaanse portretschilder en uitvinder John
Goffe Rand de eerste verftube in elkaar geknutseld, een ontwerp
waarvoor hij een jaar later patent zou aanvragen. Bij Rand was
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William Henry Perkin
(1838 - 1907)
De toevallige ontdekker
van de chemische
compositie van mauve,
de eerste kunstmatige
kleurstof

De Youtube werd
in februari 2005
gelanceerd

geen sprake van serendipiteit. hij zocht een oplossing voor een probleem dat al eeuwen bestond, maar waarvoor plotseling meer aandacht was. Tot aan de barok speelde de kunst zich veelal interieur
af. Portretten, theatrale scènes, huiskamertaferelen. dit had zowel
praktische als inhoudelijke redenen. Praktisch waren de reden van
productie, houdbaarheid en transport van schildermaterialen bijvoorbeeld. De romantiek entameerde naast vele andere zaken een nieuwe
omgang met het exterieur, het landschap, de natuur. De verftube,
in al haar eenvoud, maakte die omgang vanuit een schilderkunstig
standpunt opeens een stuk relaxter en, vooruit, natuurlijker.
De toevallige ontdekking van Perkin bleek de eerste vonk van een
kunstmatige kleurexplosie en de kiem van een geheel nieuwe (chemische) tak van industrie die het aanzicht van de wereld en de kunsten
bepalend zouden veranderen. De technische innovatie van Rand op
zijn beurt maakte niet alleen het langdurig behoud van sprankelende

kleuren mogelijk, het stelde de kunstenaar voor het eerst ook in staat
om, met zijn opklapbare ezel en strooien hoed, zijn atelier te verlaten
en in de vrije natuur, náár de natuur te werken en faciliteerde daarmee de impressionistische gedachte die althans ten dele een reactie
was op de industrialisering waarvan de verftube zelf weer een vrucht
was.
Perkin verkocht achttien jaar later zijn inmiddels flink gegroeide
chemische fabriek en kon zich de rest van zijn leven onbezorgd aan
wetenschappelijk onderzoek wijden. Het patent op de verftube maakte Rand niet rijk. over het succes van zijn andere uitvindingen kon ik
geen informatie vinden. Wel las ik dat hij altijd portretten is blijven
schilderen.
In ‘De cultuur van middeleeuws Europa’ beschrijft Jacques le Goff
het europese landschap van die tijd als een woestijn van wouden en
onontgonnen gebied waarin als oases hier en daar kleine plekken
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John Goffe Rand (18011873) Portretschilder en
uitvinder van de zinken
verftube. Links zijn
patentaanvraag daarvoor
uit 1842

van ommuurde menselijke bewoning, collectief betrokken bij het op
afstand houden van de natuur. Een paar kilometer buiten de stad
begon het onmetelijke woud; toevluchtsoord voor kluizenaars, geheime minnaars en bandieten. Thuisland van monsters, geesten en
tovenaars. Bron van fabels en bijgeloof. Echo’s van die middeleeuwse
werkelijkheid klinken door in de sprookjes zoals die in het begin van
de 19-de eeuw door de gebroeders Grimm werden opgetekend.
en welke waarde men er ook aan toe wil kennen, het is evident dat
door deze omsingeling van het andere een menselijk bewustzijn,
dat zich in kunst en beschouwing uit, denkbaar en zelfs noodzakelijk wordt. Het is met andere woorden A.) cruciaal dat zij bestaat en
bestudeerd wordt, die natuur, maar B.) even belangrijk dat zij op
afstand- en het liefst buiten de deur wordt gehouden.
dit is de natuur waarnaar de romantische schilder op zoek was, maar
het doet ook sterk denken aan de natuur 2.0 die ons momenteel van
alle kanten omringt. De flora en fauna van het zogenaamde media-

landschap. Een natuur van beelden en signalen. Van gezichten zo
groot als een bergmassief, stemmen luid als de Krakatau. Waar sentiment en gruwel op elkaar jagen. Toevluchtsoord voor kluizenaars,
minnaars en bandieten. Thuisland van monsters, geesten en tovenaars. Bron van fabels en bijgeloof.
Tot de komst van Youtube (februari 2005) en Photoshop (februari
1990) was het medialandschap zoiets als wat de natuur was voor onze
voorouders, die het nog zonder verftube moesten doen. Je kon er
eigenlijk alleen maar naar kijken en de seizoenen lagen vast.
dit nieuwe landschap kent geen seizoenen, strekt zich uit tot in de
huiskamer, is overal en laat zich met één hand optillen. deze nieuwe
natuur vraagt om nieuwe vormen van beschouwing en determinatie.
een nieuw experimentele houding dus waarmee wij – gewapend
met de instrumenten van die natuur – licht, schaduw en geluidstrillingen – onze positie ten op zichte van het ons omringende kunnen
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bepalen. De waarheid van de fabel onderscheiden. De schaduw achter de kunstige camouflage zien. Dit, het zal u duidelijk zijn, is niet
minder dan van levensbelang. Want de natuur – organisch danwel
digitaal – heeft, zo is algemeen bekend, aan individuele expressie en
een ‘persoonlijke mening’ een broertje dood, en voor de mens in het
bijzonder weinig mededogen. (En met redenen, me dunkt, maar dat
is weer een heel ander verhaal.)

nieuw experimenteel
de voorwaarden zijn kortom volop aanwezig voor een nieuw digitaal impressionisme. het gaat tenslotte om de positie die wordt
ingenomen. Keren wij onze rug naar deze gesynthetiseerde werkelijkheid en worden we informatiekluizenaar? Daar is, vanuit een
esthetisch en levensbeschouwelijk standpunt, veel voor te zeggen.

Of pakken wij de Youtube op en knijpen die leeg op het canvas als
een barbaar in barbaarse tijden? Daar is, om dezelfde reden ook
veel voor te zeggen. Laten we ons waardige kinderen van het quantum tijdperk tonen en beide dingen doen. “Gentlemen; we have the
technology!” (*) Wie vooruit kijkt kan het zien aankomen. Binnen
niet al te lange tijd zal ook ‘post’ passé zijn. Post is voor losers. het
woord zegt het al. daarom denken we niet post maar nieuw. nieuw
experimenteel dus. Padvinders in een elastische wereld. Schaduwlezers van het licht.
dick Tuinder, 4 maart 2017
(*) “Gentlemen, we have the technology (to make him better, stronger,
faster.)” Uit de openingssequetie van de televisie serie The Bionic Man,
waarin van de meer dood dan levende astronaut Steve Austin (Lee majors)
dankzij bionische implantaten een soort supermens wordt gemaakt.
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Werk
Erik van Lieshout

FILoSoFISCh
exhIBITIonISme
door dick Tuinder
Kunstfabriek
klapworst
Peter Klashorst (Santpoort 1957) werd bekend als zogenaamde
Jonge Wilde schilder, TV Piraat en lid van de band Soviet Sex.
Een punkbassist met penselen en een onverschrokken blik op
de wereld. het was de tijd van kraakpanden, hoge uitkeringen
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en laconieke ambtelijke controle op de sollicitatieplicht. Het was
crisis, maar het was best een gezellige crisis. Jonge mensen die
ergens naar toe wilden gingen thuis op vakantie. Bouwden een
podium of begonnen een illegale avondwinkel. De nacht voor de
opening van hun eerste tentoonstelling in het Stedelijk museum
Amsterdam lieten Klashorst en zijn kunstbroer Maarten Ploeg
zich met een tiental potten latex en hemA kwasten insluiten en
schilderden alle keurig gecureerde schilderijen nog eens over.
het was een mooie losse tijd waarna het succes of de te vroege
dood van enkelen, de overlevenden ernstiger en bedachtzamer
maakten. Abstracter als het ware. Wie het kon ging, toen ze er
eenmaal door werden omhelsd, geloven in dat waartegen men zich
verzet had.
Klashorst had alles in zich om een kunstenaar van nationale
statuur te worden. Iets tussen Karel Appel en Rien Poortvliet in.
hij is mediageniek, laveert moeiteloos tussen hoge en lage cultuur

en vermaakt zich met gelijkelijk genoegen tussen drugsdealers en
prostituees en leden van poloclubs en koninklijke huizen. Hij is
zo’n kunstenaar die het rumoer van de wereld nodig heeft. Zich
er lekker bij voelt. Maar ergens ging iets mis. Ofschoon je ook kan
zeggen dat het juist goed bleef gaan.
ooit een gevierd en goed verkopende schilder met exposities in
binnen- en buitenland leeft hij inmiddels op gespannen voet met
de officiële kunstwereld. Of beter gezegd: zij met hem. Een curator
of museumdirecteur met een hypotheek zal niet graag het risico
nemen hem een tentoonstelling aan te bieden. Niet meer en nog
niet. Ook op facebook – zijn digitaal Tahiti – worden zijn ‘posts’
regelmatig in de ban gedaan vanwege het onverbloemde karakter
van de afbeeldingen.
het geheim is dat hij geen geheimen heeft. “Iedereen mag
alles van mij weten,” zegt hij. Een filosofisch-exhibitionistische
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levenshouding waardoor zijn 5000 facebookvolgers allemaal op de
hoogte zijn van zijn Afrikaanse zonen en dochters die bij o ma in
Nederland op bezoek gaan, alles weten van zijn vele vriendinnen,
van zijn ziekte en zijn medicijngebruik, de maaltijden die hij eet,
de clubs die hij bezoekt. En tussen dat alles door, altijd en overal,
schilderijen. doeken en vellen papier op de vloer. Verf die toevallig
voorhanden is. Penselen die een beter leven hebben gekend. En
maar schilderen. Meisjes, doodshoofden, hamburgers, Nazi’s en
het Koninklijk huis, Trump en Jezus.
Je kan gerust stellen dat er tussen die onaflatende produktie flink
wat mindere werken zitten. het lastige is alleen dat ze moeilijk aan
te wijzen zijn.
men zou kunnen denken dat zijn kunstenaarschap mislukt is. In
ballingschap levend, exposerend in bars en nachtclubs. Vermeden
door de officiële kunstwereld. Vanuit een ander kunsthistorisch

perspectief zou je ook kunnen zeggen dat zijn kunstenaarschap
zich juist in het zenith bevindt. Eigenlijk gaat het niet over
die schilderijen. Tenminste niet alleen. het gaat over hem.
Kunstfabriek Klapworst. De levenskunstenaar die van zichzelf een
Gesamtkunstwerk heeft gemaakt. die in zijn element is. Iemand
op wie we vermoedelijk pas echt terug kunnen kijken als hij er niet
meer is.

Alles is erik
er zijn veel overeenkomsten tussen Klashorst en Van Lieshout
(deurne, 1968) aan te wijzen, hoewel ze van verschillende
generaties zijn en onder andere omstandigheden hun
kunstenaarschap begonnen. Beiden zijn mediagenieke
exhibitionisten en culturele omnipoliten. Van Lieshout heeft
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misschien een iets minder virtuoos handschrift maar dat pareert
hij met een conceptuele vrijzinnigheid die zowel komisch als
ontroerend is. Met onaflatende geestdrift probeert van alles kunst
te maken. overal schoonheid te zien. Te voelen. Laat je niet op een
dwaalspoor brengen door de tekeningen, objecten, schilderijen
en films. Net als bij Klashorst is Erik van Lieshout zelf zijn
voornaamste – en misschien wel enige – werk. daar gaat het over.
De stem. De blik. Zijn springerige brein. De ironie waarvan je nooit
zeker weet of het ernst is. Zoals het vaak ook moeilijk aan te geven
is of een specifiek werk nou geslaagd- of juist mislukt is. Maar daar
gaat het niet om. Mooi en lelijk bestaan niet in de wereld van Van
Lieshout. Alles is erik. en dan is het goed. dat is de kunst.
In de vaderlandse kunstgeschiedenis van de 20ste eeuw zijn er
twee stromingen die er uit springen en die in zekere zin symbool
zijn geworden voor het land en de tijd waarin ze zich openbaarden.

Ten eerste is daar het utopisch-revolutionaire van de Stijl. de
wereld opnieuw uitgevonden en bepaald. Al het oude overboord.
Met een sterk genivelleerde beeldtaal die zowel voor arbeiders
als voor intellectuelen begrijpbaar moest zijn. De tweede is
CoBRA. het impulsieve kind. dat niet wil of kan denken. die
uit een directe worsteling met de materie betekenis wil peuren.
een wereld waarin de dieren praten en het individu soeverein,
maar in zekere zin ook onpersoonlijk is. Beide stromingen zijn
weliswaar sterk zintuigelijk, zinnelijk zijn ze niet. Een libertijnse
Russische gravin die eens bij Mondriaan op atelierbezoek was
verklaarde achteraf dat het weliswaar trés interessant was
allemaal, maar ook impossible de faire d’amour temidden van die
abstracte kleurcomposities.
Wie deze historie in acht neemt moet vaststellen dat Van
Lieshout werkt in die nationale traditie. met het zintuigelijke
enthousiasme van CoBRA jongleert hij met de utopische idealen
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van de Stijl. en anders dan Klashorst zou je kunnen zeggen
dat Van Lieshout er voor kiest om juist binnen ‘het systeem’ te
werken.
Er bestaat bijna geen twijfel dat Erik echt is wie hij is. Maar
toch is de persoon die wij zien in zijn films een samengesteld
personage. een psychisch-constructivistische collage. ook
verantwoordelijk daarvoor zijn de vaste producent Suzanne
Weenink en editor Core van der Hoeven. Zij maken met Van
Lieshout in zekere zin de persoon die wij zien. een stapeling
van invallen en interventies. Aanwezigheden. er schuilt in Van
Lieshout iets van een ontsnappingskunstenaar. die wil loskomen
van de ketenen van begrip. Als je denkt dat de film is afgelopen,
begint hij juist. Waar de echte Erik ophoudt en de gemonteerde
begint blijft in nevelen gehuld. Hij is wat dat betreft een
gemediatiseerd kind van zijn tijd.
Deze film WERK is een conceptueel kunstwerk. In die zin dat

het radicaal één gedachte volgt. de gedachte om alle gedachten
te volgen. het gaat niet om het werk zelf, maar om het
werken daar aan. het doet geen opzichtige poging de kijker te
verleiden met mooi beeld, maar houdt door de montage en de
gedachtesprongen de aandacht vast. “Ik werk van binnen naar
buiten,” zegt Van Lieshout ergens in de film. En dat is precies
wat er tijdens het kijken naar de film ook met de toeschouwer
gebeurt. Direct vanaf het eerste shot zit je binnenin het hoofd
van Erik. Hij vertelt over een film die hij voor de Biennale
in Venetië moet maken terwijl hij uit de zeer losse pols de
Rotterdamse haven filmt. Er komt een oceaanstomer voorbij.
“Ja, dit is poëzie! Ik voel het!” zegt Erik vanachter de camera.
een half uur later in Venetië en in gezelschap van de minister
van Cultuur, blijkt het een film over zijn vader te zijn geworden.
Weer iets later zijn we in St. Peterburg. En gaat het over de
katten die onder de hermitage wonen en door een gezelschap
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dames worden onderhouden. Van Lieshout dwarrelt overal
doorheen. met ideeën en strategieën alsof het strooigoed is. “het
is nét niet fake. Nét niet.” Verschillende scènes en tijden worden
door elkaar gesneden. het overleg met de producenten. die
plotseling ook als klussers in St. Petersburg op komen draven.
Het geleur bij commissies. Eenzame telefoongesprekken. Kijken
of hij de camera stuk kan maken.
De film WERK is onnavolgbaar, irritant, scherp, grappig en
accepteert de zogenaamde onvolkomenheden van het moment.
De tijd in de film is puur.
In het laatste shot van de film gaat Van Lieshout verborgen
achter de kleurige koffiekannen van het Mondriaan Fonds en
een groepje commissieleden. We horen alleen nog zijn stem.
Bevlogen pratend over een nieuw plan. dat het helemaal gaat
worden.
We zijn weer buiten.

Scene uit WERK
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de RoePInG
door Peter Klashorst
In 2014 ging de film WERK van Erik van Lieshout in
première. “En daarna is er helemaal niets gebeurd
met die film!” zegt de kunstenaar/filmer. Dat is
niet helemaal waar, maar onterecht is de verbazing
van de maker niet. WeRK is een zeer aanstekelijke,
opgeruimd rommelige en inspirerende film. Zo een
die ieder kind moet zien alvorens hij besluit MBO
bedrijfskunde te gaan studeren. Op verzoek van de
redactie bekeek kunstenaar in ballingschap Peter
Klashorst – ooit net zo beroemd en gevierd als Erik
van Lieshout – de film en geeft ons ondertussen een
indruk van zijn leven in de tropen.
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Phnom Penh, Cambodja, stad van de Khmer Rouge …het jaar
zero ..Utopia..zwarte pyjama’s en de Killing Fields ...zo was het
arbeidersparadijs een grote autogenocide geworden …ik lag in een
riet gevlochten bed …hondenmand …mijn atelier vol rotzooi a la
Francis Bacon en naast me lag een meisje dat zo model had kunnen
staan voor een van de beelden in Angkor Wat.
Ik bekeek de film ‘WoRK’ van erik van Lieshout en zag de
Rotterdamse haven ...hard werken ...laden en lossen van containers
vol cocaïne...God zegene het handwerk...opeens vanuit het niets een
blote man die krabbend aan zijn piemel een houtskooltekening in
wil kruipen ...van de ene dimensie in de andere.
mij zou zoiets wel lukken want ik had net mijn antivirale pillen
geslikt en was stoned...de Atripla werkte weer beter dan coke of
LSD…
Vervolgens zag ik iets over relatieproblemen, maar wie had ze niet…
een vriendin lag naast me ...ik had haar net klaar gelikt terwijl ze
Pornhub films bekeek op haar iPad...een neger pleegde cunnilingus
op een blanke dame...eindelijk waren de rassen geïntegreerd…
Iceland was het helemaal, als je in de smaak wilde vallen bij

Biënnaledirecteuren... maar helmond was de mond van de
arbeidershel, volgens de vader van Erik...zij waren offers aan
moloch...ze werden dom en arm werden gehouden dankzij de
Katholieke kerk die oppermachtig was, maar Karl marx kwam
samen met Lenin de boel redden...er kwam een man in beeld,
gefilmd vanuit een kikvorsperspectief...een grote snor...hij leek
heel erg op Stalin...misschien was het zijn reïncarnatie wel
...alles was anders...als erik van Lieshout aan de macht kwam
zou het beter gaan ...een arbeiders Utopia lag in het verschiet
...zeker met die drie ton die er aan zat te komen ...erik was als
kind in een soepketel met amfetamine gevallen en sindsdien
erg speedy...de ideeënstroom was niet te stuiten...de produktie
draaide op volle toeren...fabrieken werden bezocht waar mannen
in overalls met gouden oorbellen werkten die ook wat aan de film
wilden verdienen...kerstpakketten moesten ingepakt worden
in midzomer...maakte allemaal niet uit...een vrouw in een
luipaardpak was klaar om ook iets te doen ...de fabriek was het
voorbeeld voor het productieplan van de film ...alles zou verkocht
worden aan nieuwe aandeelhouders ...het was onduidelijk of
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Eriks vader nu bankovervaller of priester zou worden ...moslima’s
hadden geen zin in een gesprek maar wilden wel munten voor de
boodschappenkarretjes van de Albert Heijn...
Op dat moment kwam bij mij een berichtje binnen; Jaap
Plaisier had een artikel geschreven: Het toelaten van
bootvluchtelingen was een morele en politieke blunder. Ik sprak
‘m telefonisch: ”Mooi verhaal van jou in de ThePostOnline,
maar lost niks op ...jij moet die moslima’s bevruchten, Jaap,
zodat ze blonde kinderen krijgen ...je neukt ze zo de inburgering
in ...dat verhaal van jou kennen we nu wel en volksverhuizingen
hou je niet tegen ...het is de wet van de communicerende
vaten ...als het ergens kut is en ergens anders leuk, vertrekken
de mensen ...en gelijk hebben ze ...wie zegt dat Nederland
van de Nederlanders is? ...laat iedereen lekker vrij bewegen
op onze eigen door God geschonken aardkloot. of laat die
hollanders anders van die aids pillen slikken ...daar ga je
enorme stinkwinden van laten ..ik schaam me dood als er een
meisje bij me slaapt en ik die vreselijke chemische scheten laat
...ik wil zelf dan liever vluchten...ik kan in nederland helemaal

geen exposities meer houden…galeriehouders en zaaleigenaren
durven niet omdat ze bang zijn voor aanslagen, zeggen ze ...”
Ik ging weer verder met Eriks film. De Paus kwam op de
teevee omdat hij de voeten waste van een stel moslims, Joden
en zwervers...een nederig en ontroerend religieus gebaar van
verzoening ...de zus van Erik deed dat in Tanzania bij invalide
kinderen ...Erik zag een gewonde kakkerlak en ving het beestje
onder een omgekeerd bierglas en masseerde de voeten van het
insect...de geleedpotige liep daarna volkomen genezen naar buiten
...een wonder was geschied ...halleluja en allahoe akbar!
Erik was plotseling veranderd in een tuinkabouter ...meer een
junglekabouter eigenlijk, want hij stond in een Afrikaans oerwoud
een toespraak te houden ...prinses Beatrix stond even verderop in
stilte en vol bewondering mee te luisteren terwijl een geil blond
wijf in half afgezakte sportkleding - zodat je haar tieten bijna
zag - haar best deed om de aandacht af te leiden ...Erik was nog
steeds bezig een arbeiders Utopia te creëren ...vol kabouters,
koninginnen en halfnaakte sexy centerfolds ...hollywood was ook
geïnteresseerd, alleen wisten ze dat zelf nog niet ...de vele talenten
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van de familie Van Lieshout werden niet op de juiste waarde
geschat, behalve die van Erik... die was weliswaar een egoïst, vond
hij zelf, maar kunstenaars moeten egoïstisch zijn ...meestal zijn
ze de enigen die in hun projecten geloven ...erik had gewonnen
en drie ton gekregen ..dus er was het volste vertrouwen vanuit
de commissie ...waar dat geld aan besteed moest worden was
nog een raadsel ...een film ..een sculptuur van vuilnis of een
kattenverblijf in Rusland ...of misschien het naspelen van een film
van Bertolucci ..Novecento…1900...
De scène die mij uit die film het meest is bijgebleven speelt zich af
in een koeienstal ...de oude landheer vraagt een melkmeisje van
een jaar of twaalf om hem af te rukken ...hij krijgt geen stijve...
zij zegt dan heel eigenwijs “Een stier kan je niet melken !” ...hij
stuurt het meisje weg en hangt zich op ...radicale oplossing voor
een impotentie probleem ...Viagra bestond toen nog niet...veel
mensen vonden die scène destijds overbodig en kwetsend ...maar
ik denk dat het over klassenstrijd ging ...over de perverse macht
van de landeigenaar die zijn personeel als een persoonlijk bezit
beschouwt...Bertolucci deed met dit intermezzo een uitspraak

over het optimisme en de energie van de gewone mensen, want de
impotentie van de heersende klasse was aangetoond ...lang leve
de revolutie ...in zo een paviljoen in Venetië mag die scene niet
ontbreken, vind ik, maar hoe je dat doet zonder gezanik te krijgen
weet ik niet ...de tijden zijn veranderd ...een van de hoofdrolspelers
van novecento was donald Sutherland... hij speelde Attilla ...een
fanatieke fascist ...hij kwam een keer naar Amsterdam ...ik had
een vriendin die actrice was en met hem in een film had gespeeld
...donald kwam met een cadeau voor haar ....een computer ...daarna
wilde hij natuurlijk neuken ...mijn vriendin beweerde dat hij
hopeloos verliefd op haar was ...Hollywood …je laten uitwonen door
een beroemde acteur voor een computer ...er is weinig veranderd
sinds 1900...
Een van mijn modellen belt me op ...haar moeder is ziek en ze
heeft 300 dollar nodig ...ik weet dat een ziekenhuis ongeveer
100 dollar per dag kost ...een arbeider in Cambodja verdient
gemiddeld 100 dollar per maand... in drie dagen ben je niet
genezen ...ik heb al een keer 1000 dollar aan haar gegeven omdat
haar vader ziek was ...hij is evengoed gestorven... toen kreeg haar
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broer kanker en nu weer haar moeder...de tragiek van de tropen ...
‘Laat maar dood gaan,’ denk ik , maar ik wil dat meisje wel neuken
....dat moet dan maar ophouden....de moeder van een andere
vriendin van me is ook ziek en heeft ook die 100 dollar per dag
nodig voor een hospitaal ...ze is moslim ....ik raad haar aan vijf
keer per dag te bidden, dan zal Allah het wel regelen ...bidden is
beter dan een ziekenhuis...de dokters hier willen vooral je geld...
en meestal helpt het niks...Allah of God ook niet, maar die zijn
tenminste gratis...
Terug naar Eriks film. De katten van de Hermitage waren blij
met Erik...ze kregen een nieuw onderkomen...de claustrofobische
stinkkelders van het museum in St Petersburg zouden omgetoverd
worden tot fris gekleurde luxe appartementen voor poezen...à la
de Stijl en Rietveld...erik maakte sculpturen waar de dieren in
konden zitten...het was functionele kunst...er was een opening
met mooie foto’s van de dakhazen ...een tentoonstelling in
het Hermitage en in Venetië…’Kunst voor het volk’, welke
socialistische kunstenaar droomt daar nou niet van?

Ik dacht aan een passage in de brieven van de mislukte schilder
Vincent van Gogh, waarin hij een schilderijtje beschrijft van een
baby in een wieg…het idee van Van Gogh was dat een visser het
schilderijtje aan boord op zou hangen en daar vol emoties naar
zou kijken gedurende het gedoe op de woelige baren…tijdens
het uitgooien van de netten zou de visserman vol verlangen aan
zijn familie thuis denken…geen visser kocht ooit een schilderij
van Van Gogh …het probleem met kunst voor het volk is dat het
volk geen enkele interesse heeft in kunst ..zelfs de Russische
poezenvrouwen in de Hermitage kelder maakten een ondankbare
indruk …
erik was het zat en ging samen met producenten en andere
aanhang terug naar de basis ergens op een geheim adres in
Nederland…weer een illusie armer…het volk moest verheven
worden, maar wilde niet …
Je kunt geen kunst maken voor het volk…een kunstenaar moet
extreem egoïstisch zijn ...functioneel voor de samenleving is hij (of
zij) zelden... kinderen, vrienden, vrouwen... uiteindelijk moeten ze
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allemaal wijken voor dat ene doel en dat is dat nutteloze schilderij
of die overbodige film…je moet alles weg kunnen gooien …een
kunstenaar kent nauwelijks verlangen naar liefde of geborgenheid
…hij (of zij) zit alleen en eenzaam boven op een kale berg terwijl hij
fysiek en psychisch een lijdensweg volbrengt ...voortgejaagd door
obsessies die geen maatschappelijk nut hebben …”Wollt ihr den
totalen Kunst ? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler,
als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?”...
Hitler en Goebbels, volkskunstenaars van het Wagneriaanse
Gesamtkunstwerk ...melodramatische helden die een
Götterdämmerung afroepen over het volk …de oorlog als theater…
de gedrogeerde fantasie van een mislukte bohemien…niets is
gevaarlijker dan de gefrustreerde volkskunstenaar…daarom ga ik
nu maar weer wat schilderen….mooie en goedkope McDonalds
kunst maken …de Klapworst kunstfabriek …lang genoeg geluld...
aan het werk…aan de lopende band koningin Maxima’s schilderen,
voor het volk!”
Peter Klashorst, Phnom Penh, 26 februari 2017
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WeRK
https://vimeo.com/204334922 ww: NE1602
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