Wat moeten we met VR? Is het een instrument of een medium? Is het
een vorm van film, een soort schilderij of is het een geheel nieuwe
kunstvorm?
Dit was de gedachte achter de inhoudelijke avond die op 7 april 2018
plaatsvond in het EYE Filmmuseum. Het idee was om niet enkel VR
werken te laten zien, maar het ook, en misschien wel juist, te hebben
over context. Poëzie. Wetenschap. Literatuur. Kunst. Want waartoe
anders ons te verhouden indien we het over de werkelijkheid zelf
hebben? Virtueel of niet; zonder kunst begrijpen we daar niets van.
Speciaal voor de avond werd de gangbare tribune van zaal 2
ingeschoven waardoor het publiek in een zaal met een vlakke vloer
zat. Stelt u zich verder voor: twee schermen, één frontaal, één rechts
op de muur. Daar tussen in,.rechts van het midden, een kleine podium
met daarop twee stoelen. Aan de linkerzijde een vleugel, met daarop
een computer die verbonden is met de rechter projectie. Op het grote
scherm staat de titel van de avond: Kings of Infinite Space.
Zaallicht dooft. Film start. Voice-over:

Kopenhagen 1932.
Een vrij algemene stad. Echt zo’n stad waarvan je je afvraagt waarom
die zich juist daar bevindt.
De mensen destijds leken bij die vraag, als we mogen afgaan op de
beelden, niet lang te hebben stilgestaan. Integendeel. Iedereen lijkt
een doel te hebben in het leven. Is op weg. In het volle zonlicht. Over
straten, bruggen en pleinen.

Er waren er ook die stil zaten. In datzelfde jaar 1932 in diezelfde stad
Kopenhagen. Hier heb je er een paar. Vrij uitzonderlijke types. Allemaal jonge
mannen, en één vrouw. De legendarische Lise Meitner, waar weer een heel ander
verhaal aan vast zit, maar daar gaat het hier niet over. De aanwezigen waren daar
op uitnodiging van Niels Bohr. Om de stand van zaken in de moderne fysica en
dan met name van de piepjonge quantum mechanica met elkaar te bespreken.

Ook op de details daarvan zullen we nu niet ingaan. Het volstaat voor
nu te weten dat deze wetenschappers in hallucinante visioenen voorbij
het waarneembare gluurden. Het Geheim van Alles probeerden te
ontrafelen. Dat is op zich al bijzonder.

Maar wat het gezelschap extra uitzonderlijk maakte was dat ze zich
bewust waren van het feit dat ze met de werkelijkheid zelf aan het
fucken waren en dat dit misschien wel zoiets was als Verboden
Kennis. Niet voor tovenaarsleerlingen als zij zelf bestemd. Haast
ongelooflijk is dat ze met dat bewustzijn ook nog iets deden en er
vervolgens de zowel meest schuldbewuste als meest hoogmoedige
metafoor voor wisten te vinden. Aan het slot van de bijeenkomst
schreef men een parodie op Goethes Faust, waarin Niels Bohr
God speelde, Wolfgang Pauli Mephistoles en Paul Ehrenfest de
gekwelde Faust. Aan het eind van het stuk transformeert Ehrenfest in
Ehrenfaust.
http://cds.cern.ch/record/96459/files/CERN-ARCH-PMC-08-484.pdf
Een jaar later overigens zal Ehrenfest een eind maken aan zijn leven:
“Assailed by selfdoubt and family problems and overwhelmed by the
rapid pace of the new physics,” zoals beschreven staat in het boek
‘Faust in Kopenhagen’

Van Faust naar Virtual Reality is het maar een kleine stap.
Wat zeg ik?
We hoeven ons nauwelijks te verplaatsen.

https://www.youtube.com/watch?v=4BOwLCoBqCs

De gedachten over Virtuele Werkelijkheid zijn veel ouder dan de
Oculus Rift. Hamlet sprak er al over in de tweede acte van het naar
hem genoemde toneelstuk: “O god I could be bounded into a nutshell
and count myself a king of infinite space.”
De personen in het werk Videoplace van Myron Kruger uit 1985,
werden door de maker zelf ‘schaduwen’ genoemd, waarmee hij direct
het platoneske van deze neven-wereld onderkende.

https://www.youtube.com/watch?v=dmmxVA5xhuo
Die onderkenning hield niet lang stand nadat de commercie een
eerste poging deed, begin jaren ’90 om van het medium de nieuwste
kermisattractie te maken.

We kunnen rustig stellen dat het sindsdien nooit meer helemaal goed is gekomen
met VR. Domein van eenzame jongens in de groei, met een gevoel voor
esthethiek en zintuigelijke ontregeling waar het puberbrein van smult.
Dat is de oer DNA, de programmatische basis van de ‘engine’: zeg maar het
reptielenbrein van Virtual Reality.
Dat hoeft niet rampzalig te zijn want zoals iedereen weet is slechte smaak goede
mest voor kunst.

De vraag van vanavond is: hoe gaan we hier als kunstenaars en bewuste
filmmakers mee om? Hoe veroveren of heroveren we een medium dat zowel
onzinnig als zinvol, verdovend zowel als verhelderend kan zijn? Laten we niet
vergeten dat het over de werkelijkheid zelf gaat. En dat wij, net als die jonge
wetenschappers van 84 jaar geleden, wat dat betreft tovenaarsleerlingen zijn.”
Anna Abrahams van Eye voegde zich op het prodim. Ze gaf een korte
toelichting over de voornemens van Eye om op regelmatige basisVR werken te
programmeren. Ze beginnen daarbij met een reeks van voornamelijk onbetwiste
intetnationale grootheden: Laurie Anderson, Marina Abramovic, Paul Auster,

Innaritu enz. Andersons werk Chalkroom is een concrete visualisering van een
verhaal. De losse letters vallen als sneeuw uit de hoogte, vormen doorgangen,
bomen, ruimtes. Het geheel in krijterig zwart-wit. Anderson zegt over de textuur
van het werk: The “chalkroom” concept is resisting the perfect, slick

and shiny aesthetic that characterizes most computer-generated
images. It has a certain tactility and made-by-hand kind of thing…
this is gritty and drippy and filled with dust and dirt.”
https://www.youtube.com/watch?v=zHT016FbR30

Een gegeven waar Eye, net als ieder ander in deze wereld, nog mee
worstelt is de vraag hoe deze werken te presenteren. In een zaal gaat
niet. Sommige meer theatrale producties zijn kostbaar als een opera
en vereisen veel ruimte en bemanning. Vooralsnog worden de werken
vertoond in wat op andere dagen de garderobe is. Een tijdelijke
oplossing die doet denken aan de ooit fameuze videotrap in het
Stedelijk Museum voor de verbouwing. Nu nog hopen dat een lokale
VR kunstenaar het werk “The Cloackroom” gaat maken.
Na deze blik in de toekomst was het tijd om nog eens achterom
te kijken. Op uitnodiging van de organisatie schetste Universitair
docent Media Studies, Blandine Joret, eerdere gedachten over- en het
wanhopige verzet van sommigen tegen- een semiotiek van de de totale
cinema. Hoe essentiëel is met andere woorden het kader? Hoeveel
realisme kan kunst verdragen? Zo haalt zij de filmwetenschapper
Rudolf Arnheim aan die in 1933 een betoog schrijft tegen de
kleurenfilm, waarin de nog immer actuele zorgen over ‘de opstand der
horden’ zonder gène worden uitgesproken:
‘de onbeschaafde mens zal zwart-wit systematisch verwerpen; kinderen,
boeren en primitieve mensen eisen de felste kleuren. Het zijn ook de
primitieven uit de grote steden die zich voor het scherm verzamelen, en
daarom roept film de hulp in van de felle kleuren. En frisse sensatie!’

De volledige tekst van de lezing van Blandine vindt u verderop in dit
document.

The Quiet Event, van Wietske de Klerk

Hierna doofde het zaallicht weer en begon een special voor deze
avond gemonteerde lineaire versie van The Quiet Event, een
installatie op drie verrijdbare schermen van Wietske de Klerk. Na vier
minuten schakelt de montage naar een registratie van de installatie
met publiek, en neemt de maakster zelf plaats op het podium. The
Quiet Event is geen VR, maar het refereert wel aan een soortgelijk

besef van ruimtelijkheid. Film als een plek, en niet als enkel verloop
van tijd. De installatie maakte ze voor het afstuderen aan de Master
opleiding van de Filmacademie. Een onderzoek naar ruimtelijkheid
en montage. Maar haar puur cinematografische ambitie kan ze bij dit
alles niet verbergen.
Op de schermen een dertigtal shots uit één scène, in afwisselende
montages. Soms overlappend. Soms elkaar aanvullend. De scène is
letterlijk onuitgesproken, maar zwanger van betekenis.
Door de hele ruimte horen we de soundtrack. Het is binnen een paar
minuten duidelijk waar de situatie ongeveer over gaat. De zoon begint
zich van zichzelf bewust te worden. De ouders vragen zich af waaruit
hun samenzijn eigenlijk bestaat. Er hangt iets in de lucht. En in dat
iets zitten wij, samen met de personages, gevangen. Niemand weet
hoe het verhaal afloopt.
Maar er is ook niemand, behalve Willy Vandersteen, die weet hoe
de Boerenbruiloft van Brueghel afloopt. En voor zover bekend is
daar nog nog een klacht over gehoord. Ik zou zelfs durven stellen;
integendeel.
https://vimeo.com/227240643

Aan het eind van het gedicht blijkt er plots een roodharige pianiste
achter de vleugel links voor in de zaal te zitten. Ze speelt een
Chopineske improvisatie en neemt vervolgens plaats op het podium.
“An educated singer and musician, a nomadic artist that travels the
world as if it were a webbrowser, she is currently artist in residence of
the Masters department of the Filmacademy, and working like crazy
on several projects at the same time, among which a visualisation of
music by the great György Ligeti, to whom a festival is dedicated
at the Muziekgebouw aan het IJ right now. So we are honored and
delighted that she is here tonight with us, miss Vesna Petresin.”
https://vimeo.com/214641964
Vesna’s VR werken worden gedreven door een synesthetische
waarneming. De bezoeker van de VR ervaring is een soort
instrumentalist, een vertolker. Haar bewegingen met de controller
worden omgezet in geluid wat weer vertaald wordt naar een beeld
van knisperende vriesblauwe neurale netwerken, een innerlijk
Noorderlicht. In veel van haar installaties kan de (gewoon om zich

Na afloop van het korte gesprek treedt Maud Vanhauwaert
onaangekondigd in het voetlicht. Ze draagt het gedicht Plein 1 voor
waarin ze uiterst gedetailleerd beschrijft wat er allemaal niet op een
bepaald plein staat. In het hart van het gedicht een opsomming van
86 boomsoorten. Een proeve van geheugenkunst. Na afloop vertelt ze
hoe ze dat doet. “Het is een ouwe truc van de Grieken en Romeinen.”
Ze schrijft de namen van de bomen op losse kaartjes, en plaatst die
op verschillende plekken in haar huis. Tijdens de voordracht loopt ze
in gedachten door haar huis en raapt de kaartjes een voor een op. En
spreekt ze uit voor het publiek.
Achter deze lineaire opsomming zit dus ook – net als in Chalkroom en
The Quiet Event – een ruimte verscholen.
https://www.youtube.com/watch?v=VO0ZgaW28TA

Vesna Petresin

intimiteit beleven. De commercial, die echt is, schuurt dicht tegen
de parodie aan. Het wordt vertoond binnen de korte presentatie van
mediakunstenaar Donna Verheijden, over het naakt, individualiteit en
seksualiteit in een virtuele omgeving.
Het werk van Verheijden kenmerkt zich door een combinatie van
eruditie en visuele schaamteloosheid. Iemand die van de taal waarmee
de wereld tot haar spreekt nieuwe zinnen maakt. De media, de totale
cinema waarover we zojuist spraken, is geen eindprodukt maar ruw
materiaal. Een nieuw soort erts of marmer, een digitaal wingewest.

heen kijkende-) bezoeker de ervaringen van de vertolker volgen op
ruimtelijke projecties. Het heeft, op een zekere visuele esthetiek na,
niets met film ‘as we know it’ te maken. Het verwijst eerder naar de
synsethetische visoenen van de componist Scriabin en de waarneming
van Goethe die architectuur omschrijft als gekristalliseerde muziek.
Daarna geeft zij een presentatie van haar laatste werk waarbij de
gastheer van de avond alleen nog via een audiolijn met haar in
verbinding staat.
Het publiek wordt aansluitend getracteerd op een kitscherig hilarische
commercial van het bedrijf Kiiroo dat lange afstands dildo’s en
erectiepompen (teledildonics), en het daarbij behorende sociale
platform verkoopt.
Een verleidelijke vrouwenstem opent met de zin: “There was this
connection…” Vervolgens zien we twee blanke yuppen in hun
respectievelijke penthouses, de een met uitzicht op de stad, de ander
aan de voet van een bergmassief, die op afstand met elkaar virtuele

In haar presentatie tijdens deze avond legt ze verbanden tussen de 3D
selfie en de klassieke beeldhouwkunst en wijst op de overeenkomsten
in de poses. Ze toont een 3D scan die Maut de Vogel van zijn gezicht
maakte kort voor zijn overlijden. Een digitaal dodenmasker, of
voorouderbeeld. Via Guido van der Werve nr.16 en Romeinse fresco’s
belanden we bij het fenomeen van virtuele prostitutie
De vraag is tenslotte: wat maakt een mens? Wanneer zijn emoties
‘echt’? We geven geen antwoorden en trekken geen conclusies. We
laten zien.

En stellen vast dat de werkelijkheid in de basis onberijpelijk is, en dat
de commentaren daarop van religie, kunst en media de zaak bepaald
niet overzichtelijker hebben gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=cpYmzZg7OqY

opname van zijn werkscherm. Het is alsof we een beeldhouwer of
een pottenbakker aan het werk zien. Beetje meer hier, beetje minder
daar. Even het beeld een kwartslag draaien. Een kort moment afstand
nemen. Even goed kijken.
“Terwijl ik aan het werk ben stel ik mezelf voortdurend dezelfde
vraag: “Wat doet deze ingreep met mijn ‘aanwezigheid’. Wordt die er
geloofwaardiger door?”
Voor hij als zelfstandig kunstenaar begon werkte Daniël voor
een bedrijf dat computergames maakt. Drie jaar lang bouwde hij
explosies. Hoewel hij daar nu liever niet meer te veel aan denkt
(“Mijn eigen werk gaat voornamelijk over stilte.”) is het toch een
mooi verhaal. In die explosies zit alle basis informatie die je nodig
hebt om binnen een virtuele werkelijkheid te kunnen ‘bouwen’ en
denken.
En zo zijn we aan het eind van de avond weer terug bij het begin. Bij
de tovenaarsleerlingen uit 1932, die in de palm van hun gedachten ook
een explosief hielden.
http://www.theshoeboxdiorama.com/

Donna Verheijden

Hierna verschijnt Maud Vanhauwaert ten tweede male op het toneel.
Ze draagt haar gedicht Plein 2 voor. Aansluitend kondigt ze zichzelf
af- en Daniël Ernst, de volgende gast, aan. Voor zijn VR project Die
Fernhweh Oper – een oneindige opera gezongen door een ster, in de
vorm van een 30 meter hoge operazangeres, en de onmogelijke liefde
van de mens voor haar – schreef zij een gedicht dat op muziek zal
worden gezet.
Daniël Ernst is in eerste aanleg een tekenaar. Zo ontstaan de meeste
van zijn ideeën. Ook in de uitwerking is zijn oog voor finesse als dat
van een schilder of een setdresser. Veel aandacht gaat uit naar textuur,
kleur, detail. In zijn visie resoneert de gedachte van Bazin over de taal
der dingen. De omgeving zelf, de voorwerpen die er staan, moeten het
verhaal vertellen.
Tijdens het gesprek zien we op het filmdoek een timelapse van een

Daniël Ernst
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VR avond @ EYE: Perspectief op VR
door Blandine Joret

Maud Vanhauwaert

Tot besluit draagt Maud Vanhauwaert het gedicht voor dat ze schreef
voor Der Fernweh Oper. Ze had reeds aangekondigd dat ze nog een
‘magische truc’ tot slot in gedachten had. Magisch werd het. Tijdens
de laatste zinnen van het gedicht stijgt er plosteling rook op uit haar
handen.
De spotlight dooft. Dit was het einde van het programma.
COLOFON
Productie en samenstelling: Filmfonds Filmisch Experiment, Het Mondriaanfonds &
Eye Filmmuseum.
Tekst: Dick Tuinder
Beeldtechniek avond: Gerald van der Kaap
Foto’s avond: Mattis Cuypers Fotografeert
Met dank aan: Anna Abrahams, Birgit Donker, Harry Schreurs, Caspar Sonnen,
Douke IJsselstijn, Gitta Kruisbrink, Dorien van de Pas en alle gasten en
medewerkers.

Ondanks de populariteit van Virtual Reality binnen de entertainmentindustrie
of als behandelwijze binnen de psychotherapie, mist vanuit mediastudies een
werkbare invalshoek voor VR. Bij Nieuwe Media zal al snel gezegd worden dat
het passé is, een probeersel uit de jaren ’90 dat faliekant de mist is in gegaan.
Binnen filmstudies, voornamelijk de filmkritiek, wordt VR met argwaan bekeken:
je kan er toch niet echt verhalen mee vertellen, en de kijkervaring is asociaal – in
ieder geval het tegenovergestelde van wat je normaal gezien in een zaal als deze,
in een filmmuseum, kunt verwachten. VR is inderdaad niet nieuw, maar heeft wel
degelijk een geschiedenis en – dat hoop ik in ieder geval vandaag te suggereren –
deze geschiedenis valt gedeeltelijk samen met de evolutie en de emancipatie van
de filmkunst. Op die manier ligt VR wellicht in het verlengde van de geschiedenis
van de beeldende kunst. Om dit aan te tonen, hoop ik gelijkenissen bloot te leggen
tussen, aan de ene kant, de problemen en vooroordelen waar VR mee te kampen
heeft en, aan de andere kant, de ontwikkeling van filmtechnieken waarover we
vandaag de dag niet meer twijfelen of ze integraal deel uitmaken van de film als
kunstvorm.
Het vallen en opstaan van een nieuw medium is allesbehalve een recent
fenomeen – sterker nog, het karakteriseert de meest voor de hand liggende
filmtechnieken. Je zou bijna kunnen zeggen dat de hele filmgeschiedenis zich op
die manier heeft voltrokken. Toen de kleurenfilm bijvoorbeeld zijn intrede deed na
de zwart-wit periode, werd die destijds gezien als te populair, het deed denken aan
tabloid bladen. [slide veranderen] Zo haalt de filmwetenschapper Rudolf Arnheim
in 1933, op en wel heel denigrerende toon, het volgende aan:
‘de onbeschaafde mens zal zwart-wit systematisch verwerpen; kinderen,
boeren en primitieve mensen eisen de felste kleuren. Het zijn ook de
primitieven uit de grote steden die zich voor het scherm verzamelen, en
daarom roept film de hulp in van de felle kleuren. En frisse sensatie!’
Ook de geluidsfilm introduceerde volgens soortgelijke filmcritici voor diezelfde
redenen een zogenaamd gedegradeerd realisme.
We moeten het deze wetenschappers uit de jaren ‘20 en ‘30 echter niet
kwalijk nemen: zoals de titel van zijn boek al aangeeft, ging de onbuigzaamheid van
hun theorieën hand in hand met de verdediging van film als waardige kunstvorm.
[slide veranderen] Diezelfde Arnheim opnieuw, schreef dat:
‘de drang naar het vergroten van het scherm parallel loopt met het verlangen
naar kleur, geluid en 3D. Dit is het verlangen van mensen die niet doorhebben
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dat het artistieke effect samenvalt met de grenzen van een medium, die
mensen die kwantiteit boven kwaliteit plaatsen. Zij willen steeds dichter
en dichter bij de natuur – waarschijnlijk bedoelde hij de werkelijkheid -,
en realiseren zich daarbij niet dat dit de ontwikkeling van film als kunst in
toenemende mate tegenhoudt.’
En toch zal vandaag zelfs de meeste omhooggevallen criticus niet durven twijfelen
aan de toegevoegde waarde van kleur en geluid: [slide veranderen] denk maar aan
Hitchcock die in Vertigo de psychologische ontwikkelingen van zijn hoofdpersonages
op een revolutionaire manier met kleur uitdrukt. Of [slide veranderen] Chaplin,
wereldberoemd om zijn stille films, die in zijn eerste geluidsfilm Modern Times
bijna letterlijk struikelt over zijn woorden. En laat dat nu precies zijn wat ons bij
hem aan het lachen maakt: Chaplin heeft, als kunstenaar, gebruikt gemaakt van
geluid om zijn stijl aan te passen.
[slide veranderen] Diezelfde vooroordelen, of twijfels over de artistieke
waarde van een medium, hebben we zien terugkomen bij 3D cinema, en nu ook
– misschien nog meer - bij Virtual Reality. 3D biedt daarbij een interessante
vergelijking, omdat het (net als VR) eerst gefaald heeft in de jaren ‘50, en vandaag
de dag nog steeds, hier en daar, wordt gezien als puur entertainment – omwille
van de populariteit uiteraard, maar vooral, ook, omwille van een gebrek aan
historische kennis. Wie de afgelopen jaren heeft beweerd dat 3D nooit uiting kan
geven aan artistieke of zelfs filosofische ideeën, ziet wellicht over het hoofd dat
diezelfde technologie werd omarmd door bijvoorbeeld Eisenstein, wiens invloed
op de ontwikkeling van film als kunst ontegensprekelijk is. [slide veranderen] Over
“stereocinema”, zoals hij dat in 1947 noemt, schrijft hij:
‘Als mensen vragen of ik in stereocinema geloof, dan klinkt deze vraag
voor mij even absurd als wanneer ze zouden vragen: geloof je dat het rond
middernacht donker zal zijn, dat de sneeuw op de straten van Moskou weer
gaat smelten, dat de bladeren van de bomen groen zijn in de zomer, en
er appels hangen in de herfst? Dat vandaag uiteindelijk morgen wordt!
Twijfelen aan het feit dat de toekomst aan stereocinema behoort, is even
naïef als twijfelen aan het feit dat morgen zal komen!’
En hij gaat hier nog dieper op in, en linkt 3D aan een universele, sociale urgentie:
[slide veranderen]
‘Wat moeten we dan met het bewustzijn, dat tijdens deze naoorlogse jaren
strijdt om een echt democratisch, internationaal ideaal? Behoeft dit geen totaal
nieuwe, nooit eerder geziene vormen en dimensies die ver buiten de grenzen
van de lamleggende traditioneel theater, de traditionele beeldhouwkunst,
en traditionele… cinema? Uiteraard zal deze nieuwe, dynamische stereobeeldenkunst de traditionele, statische sculptuur ver buiten de grenzen van
de dimensies en unieke kwaliteiten werpen. Maar we mogen niet bang zijn

voor de komst van een nieuw tijdperk in de kunsten.’
Het begint er dus op te lijken dat we Arnheim ongelijk moeten geven: hoe
goedbedoeld zijn argument voor de kunst ook was, de werkelijkheid is dat de hele
filmgeschiedenis zich tot op de dag van vandaag heeft ontplooid in de richting van
een steeds kleiner wordende kloof tussen het beeld en de realiteit – precies die
marge waarbinnen Virtual Reality zich ontwikkelt. Het is daarom niet toevallig,
dat ik in het verdere verloop van deze presentatie ga verwijzen naar de ideeën van
de naoorlogse filmcriticus André Bazin, die bekend staat binnen filmstudies als de
man van het realisme. Over zijn werk doe ik inmiddels al zeven jaar onderzoek,
wat uiteindelijk heeft geleid tot mijn interesse als filmwetenschapper in VR. [slide
veranderen] In tegenstelling tot mensen als Arnheim, omarmt hij juist het feit dat
film zich steeds verder, over de grenzen van het scherm begeeft. Dit noemt hij
de “totale cinema”, een soort punt op oneindig, waarnaar het medium van film,
door toevoeging van kleur, geluid, en reliëf, neigt – maar wat het, zoals we het
ons ook nog herinneren uit de wiskundeles, overigens nooit volledig zal bereiken.
Ook al schreef hij in de jaren ’40 en ’50, toch blijven zijn ideeën relevant precies
omdat hij zich steevast openstelde voor de mogelijkheid van verandering in
filmtechnologie, en daarmee samenhangend, vernieuwing in filmtaal. Terwijl we
traditionele filmtaal vandaag nog steeds associëren met montage technieken, [slide
veranderen] ziet Bazin al in de steeds groter wordende schermen van de jaren ’50
de noodzakelijkheid om daarvan af te zien:
‘De evolutie van cinema vanaf de geluidsfilm [e.g. het neo-realisme] neigt
naar het tegenovergestelde van montage en de plasticiteit van het beeld,
in ieder geval het soort plasticiteit dat gebaseerd is op het bestaan en de
proporties van een kader. […] Montage is indirect gegrond in de proporties
van het scherm; een close-up bijvoorbeeld is enkel denkbaar binnen een
[zogeheten] tight frame. Moeten we ons dan een soort totaal uitrekbaar
scherm inbeelden, waarbij we weer gaan terugkeren naar het gebruik van de
iris om de aandacht te vestigen op een bepaald punt – een soort equivalent
voor de close-up zoals dat gebruikt werd nog voor de introductie van geluid?
Er zijn zoveel hypotheses, waarbij we de keuze moeten overlaten aan de
nabije toekomst. Het zal niet lang meer duren.’
Uit dit citaat volgt dat, aangezien montage zo afhankelijk is van het kader of de
daadwerkelijke randen van het scherm, deze praktijk langzaam maar zeker zijn
status als dominante filmtaal zal verliezen. De akoestiek van off-screen sound
treedt al buiten de grenzen van het kader; Cinemascope en ander panoramische
beeldschermen sturen de toeschouwers aan om het hoofd te draaien, en op die
manier een eigen focuspunt te zoeken; en dieptezicht in 3D, waarbij het beeld
dus naar voren uit het scherm treedt, is alleen maar mogelijk omdat de kijker zelf
zorgt voor de mentale overlapping van een linker en een rechterbeeld. Maar dat
totaal uitrekbare scherm waarover hier gefantaseerd wordt, gaat veel verder dan
CinemaScope en 3D, en doet sterk denken aan Virtual Reality, waarbij we zien dat

het kleinste scherm, paradoxaal genoeg, het meest alomvattende is.
Als we deze logica dan verder trekken en toepassen op VR, zien we
inderdaad dat de traditionele filmtaal gebaseerd op montage technieken, totaal faalt:
wat is bijvoorbeeld een slow-motion, een shot-reverse-shot in VR, of zelfs een
close-up? Als alternatief, stelt Bazin een “taal van objecten” voor, met een eigen
concrete en universele woordenschat: de realiteit. Hij omschrijft dit als volgt: [slide
veranderen] ‘Het is de paradox van cinema dat een abstract idee slechts uitgedrukt
kan worden aan de hand van de meest concrete vorm van weergave, namelijk de
realiteit. Dit is haar kracht en tegelijkertijd haar risico.’ Bazin gaat hier verder niet
uitgebreid op in, ik denk omdat het dan allemaal al snel te abstract wordt; maar het
lijkt erop alsof we bij film, of inderdaad Virtual Reality, op dezelfde manier moeten
kijken en begrijpen, als in de realiteit: in een scherm op oneindig, kan elk detail,
elk object, wanneer het onze aandacht krijgt, potentieel betekenisvol zijn. Dat het
hier niet zomaar om objecten gaat, maar juist om een taal, houdt ook in dat deze
‘taal van objecten’ een grammatica moet ontwikkelen, waarbij Bazin de grootste
cineasten omschrijft als “schrijvers, die een taal creëren terwijl ze die gebruiken.”
Die grammatica zal bij Virtual Reality in ieder geval wankelen op de steeds dunner
wordende lijn tussen het beeld en de realiteit: dit is een kracht, maar ook een risico.

de lol eens de zoekterm ‘history of virtual reality’ op de browser intypte. Naast
allerlei verwante concepten die teruggaan tot de beginjaren van de fotografie
wordt 1987 als het geboortejaar gezien, toen de componist en uitvinder Jaron
Lanier het begrip een vorm gaf. De eerste VR bril (49.000 dollar luxe editie) en
VR handschoenen (9000 dollar) werd in 1990 geproduceerd door zijn bedrijf
Visual Programmaning Lab (VPL).
Eerder onvervuld dus dan nieuw.
Een van de paradoxale grootheden waarmee VR worstelt is daarnaast haar
voorstelbaarheid. Ze deelt die eigenschap met tijdreizen, moleculaire voedsel
replicatie, teletransportatie en nog zo wat dingen. De mensenlijke geest is er
helemaal klaar voor. We zien het zo voor ons. Aanraakbaar bijna. Maar zelden kan
die verbeelding tippen aan de concrete uitvoering, Tussen droom en daad staan
wetten en praktische bezwaren.
– II –
VRDAYS 2017

MIDDEN IN HET BINNENSTE
door Dick Tuinder
-IHET WONDERKIND.
Je kunt zeggen dat het idee van Virtual Reality lang moest wachten op de
techniek die het een logisch medium kon maken. En in belangrijke mate wacht
het medium daar nog steeds op. Op conferenties, VR dagen en presentaties op
filmfestivals zijn, naast het techno-optimisme, steeds vaker ook een soort van
verontschuldigingen te beluisteren. We zijn er nog steeds niets helemaal, maar dat
zal in de toekomst vast veranderen.
In de beginjaren kon het medium zich daar nog achter verschuilen. Dat het
de beginjaren waren. Maar hoe lang duren die? Virtual Reality worstelt met
het imago van een kindsterrertje dat krampachtig vast blijft houden aan de
verwachtingen.
Dat het wonderkind inderdaad de jongste niet meer is ontdekte ik toen ik voor

Uitkijkend over het publiek in het De la Mar theater tijdens de eerste
conferentiedag van de VR days moet ik denken aan de Wet van Schreurs.
Huib Schreurs was in de punktijd en de vrolijke jaren daarna directeur van
Paradiso. Hij hield er zijn eigen methodes op na om het boekingsbeleid van de
verschillende bandjes te sturen. Minstens zo belangrijk als de muziek zelf waren,
vanuit het oogpunt van de directeur, de bezoekers. Niet alleen de aantallen, maar
vooral ook de samenstelling. En dus stond bij voor aanvang van het concert vaak
naast de kassa, en kwam zo na jarenlange studie tot de eerste of tweede Wet
van Schreurs: “Een band waar geen meisjes naar komen kijken is gedoemd tot
vergetelheid.” En zo een band boekte hij dan meestal niet een tweede keer.
Het is dus zeer de vraag of de VR dagen onder zijn zeggenschap uberhaupt
een derde editie zou hebben gehaald. Goed, er zitten best een aantal meisjes en
vrouwen in de zaal, maar het publiek wordt gedomineerd door jongens tussen de
20 en 50. Met spijkerbroek, kleurige trui, colbertje en gympen of juist opvallend
dure italiaanse schoenen. Boven de zaal zweeft na enige tijd die typische zure
melk geur van te laat uit de wasmachine gehaald wasgoed. Een geur die bijna
onlosmakelijk verbonden is met het vrijgezellen bestaan.
Ik verbeeld me die staat van zijn ook te herkennen in de dominante esthetiek van
computer gegenereerde beelden. Ik herken die stijl uit mijn vroegste jeugd. Toen
ik zintuigelijk opgewonden werd van sterke contrasten, groothoek, een vorm van
puberaal hyperrealisme.
De politiek incorrecte vraag of er zoiets als mannenkunst en vrouwenkunst

Die Fernweh Oper van Daniël Ernst (still van het maakproces)

bestaat dringt zich, temidden van het daarnaast overwegend roomblanke publiek,
onweerstaanbaar op. Het geijkte antwoord luidt dat er tot voor kort eigenlijk
alleen maar mannenkunst was. En dat is waar als je kijkt naar het geslacht van
de kunstenaar, maar minder waar als je kijkt en luistert naar de kunst. Nu goed.
De opmerking ligt op tafel, we komen er misschien nog eens op terug. Zeker is
in ieder geval dat het visuele karakter van veel van de eerste games en andere
digitale uitingen een sterk pre-adolecent mannelijk karakter hadden. En op de
een of andere manier is die psyche in het DNA van de software terecht gekomen

waarmee nu nog steeds wordt gewerkt. Het is voor de digitale kunsten wat het
reptielenbrein voor mensen is. We zullen er wel nooit meer helemaal van af
komen.
Terug naar de zaal waar de stemming gematigd positief is, maar zeker niet zo
uitgelaten als op eerdere edities. In de meeste keynotes zit een moment van
retrospectie. “Okay, in 2015 waren we misschien wel wat erg enthousiast.”
Een powerpoint presentatie van sterk teruglopende investeringscijfers, met China
als enige uitzondering. In een andere grafiek geconstateert Martin de Ronde dat

ook de pers, na eerst het nieuwe medium omhelst en gehyped te hebben, als
ratten de zinkende partyboot verlaten. “VR is Dead” stond er onlangs op de cover
van een toonaangevend tech-blad. We moeten niet denken op de korte termijn,
zegt iemand. Meerdere sprekers maken analogieën met de mobiele telefoon.
Contentontwikkeling daarvoor leek, na een eerste hype, in 2005 zo goed als dood.
En toen kwam de Iphone en werd alles anders. Met verbazing constateert Jason
Toff van Google: “And remember, at the lauch of the Iphone, there wasn’t even an
Appstore. It did not exist yet.” Het wordt in de VR wereld ‘the Iphone moment’
genoemd. Een keerpunt in techniek en tactiliteit waardoor een medium opeens
geloofwaardig wordt. Met ontzag wordt teruggeblikt op de introductie door Steve
Jobs van de ‘swipe’. Zoiets kleins en tegelijk reusachtigs moet het zijn.
Het gaat dus veel over geloofwaardigheid. Waar schuilt die in?
De zaal moet geregeld ter ondersteuning van een betoog de handen opsteken.
“Wie heeft er wel eens gehuild bij een film?”
Ongeveer de helft van de zaal steekt een hand op.
“Wie heeft er wel eens gehuild bij een VR beleving?”
Geen één hand gaat omhoog. Tot zover de ‘empathy machine’.
Stefano Baldassi combineert in zijn onderzoek naar augmented reality
wetenschaps resultaten uit de neurologie met technologie. Dan gaat het
bijvoorbeeld over waarneming en geloofwaardigheid. Wanneer iets zich,
denkbeeldig of niet, binnen handbereik van de toeschouwer bevindt (de
extrapersonal space) is diens kritische waarneming wat betreft geloofwaardigheid
groot. Wanneer iets buiten bereik ligt, of zelfs wanneer het enkel achter glas ligt
maakt het de toeschouwer niet zo heel veel uit hoe het er uit ziet. Men neemt
al snel genoegen met een mate van abstractie en stylering. De sympathieke
oprichters van Tender Claws – man en vrouw - concentreerden zich bij de
visualisering van hun laatste drie uur durende VR experience Virtual Virtual
Reality vooral op fysiologische principes. Eerder dus hoe iets beweegt dan hoe
levensecht de textuur is.
“VR has to trick the senses,” is de mening van Tim Mirillon die werkt aan de
Light Field techniek. Hij is ook van mening dat VR het eerste en enige puur
individuele medium is. “It’s very personal.” Zou hij nooit een boek hebben
gelezen of in z’n eentje plaasjes hebben gedraaid? Vraag ik me af. Maar je
begrijpt het punt dat hij wil maken. Anderen hebben hun hoop en geloof gevestigd
op multiplayer situaties. Daar zit de toekomst. Onvermijdelijk en noodzakelijk
lijkt ook een openstellen voor andere media. “Als je op de AR bril ook je email
kan lezen, dan gaat het medium pas echt functioneren,” zegt een van de sprekers.
“We will create the space you work in,” zegt Stefano Baldassi enthousiast. De
vraag waarom je dat eigenlijk zou moeten doen blijft wat in de lucht hangen.

De stille krachten achter al deze vergezichten zijn tenslotte toch de grote
tecbedrijven. Google, Apple, enz. Uit die hoek moet de oplossing komen, een
geloofwaardige, gebruiksvriendelijke en betaalbare techniek. Tegelijk met dat idee
openbaart zich ook een toekomstbeeld van totale controle over media en zintuigen
door enkele reusachtige bedrijven die, hoe leuk de vormgeving van hun producten
ook is, tenslotte weer gedreven worden door de verwachtingen van investeerders.
Een groot probleem, stelt iedereen vast, is vooralsnog het publieksbereik.
Facebook dat zich vrij recent op VR richtte zegt te streven naar een miljard
headsets, en daar lijkt iedereen zich nu aan vast te klampen. Een doorbraak in
de techniek zal, dat kan haast niet anders zegt men, op voorzienbare termijn het
medium de middelen geven om te zijn wat het kan zijn, en wat het ook moet zijn
of worden om voor zichzelf een vaste plek te verwerven. Men wacht eenvoudig
enkel nog, zo stelt een van de sprekers op de ‘second coming.’ Daarmee
verwijzend naar de nieuwtestamentische profetie van de terugkomst van Jezus,
maar wellicht vergetend dat die wederkeer inmiddels toch al zo’n tweeduizend
jaar op zich laat wachten.
–III–
In zin werk ‘video place’ uit 1985 liet de Amerikaanse kunstenaar Myron Krueger
twee ‘gebruikers’ elkaar ontmoeten in een virtuele ruimte. Geremd door de
technische mogelijkheden van die tijd werden de gebruikers gerepresenteerd
als ‘gekeyde’ silhouetten. Krueger echter noemt ze ‘schaduwen van zichzelf’.
Waarmee hij eerder een filosofische dan een zintuigelijke ervaring lijkt na te

streven.
Filosofie en symboliek zijn het gevolg van schaarste. De technische
belemmeringen (trage computers, reusachtige chips enz.) van die tijd
maakte het medium in eerste instantie vooral interessant voor kunstenaars
en hippies van middelbare leeftijd.
Er waren wel game-consoles maar de beeldkwaliteit ontsteeg zelden
het niveau van de eerste generatie Tomtom’s. Het mesmeriserende werd
voornamelijk gegenereerd door de motorische suggestie. Ja, men kon om
zich heenkijken, maar vraag niet naar wat.
In 2017 is de rendercapaciteit van de nieuwste chips in staat beelden van
hoge resolutie te genereren. Alles is in principe mogelijk. Daarmee lijkt
de noodzaak om filosofie of symboliek toe te passen verdwenen.
Toch blijft dat idee van Krueger dat de mens in de virtuele ruimte een
schaduw van zichzelf is relevant.

– IV –
Nabij de plek waar ooit, in Olympia, de tempel van Zeus heeft gestaan
hebben archeologen de werkplaats gevonden waar het beeldhouwgenie
Pheidias samen met zijn ondergeschikten aan onder andere het
reusachtige beeld van de oppergod werkten. Hoe we dit weten? Tussen de
resten van een beeldhouwers werkplaats werden scherven gevonden. Op
een daarvan, de voet van een drinkbeker, stond een tekst gekerft: “Deze
beker is van Pheidias.”
Dat wat men in de gemeenschappelijke koelkasten van studentenhuizen
en kantoren op de pakjes kaas en sojamelk ziet is dus van alle tijden. En
wat niet eigenlijk? Maar dit terzijde.
Bij de constructie en plaatsing van de tempel was goed nagedacht over de
indruk die een en ander bij de bezoeker moest achterlaten. Aan de voeten
van het reusachtige beeld dat maar net in de tempel paste, waardoor het
nog reusachtiger leek, was een dertig meter lang waterbasin geplaatst.
Het licht van de ondergaande zon viel door de toegangspoort naar
binnen, weerkaatste op het water en maakte een bezoek aan de tempel
ongetwijfeld een betoverende ervaring.
De katholieke tempel, de 12de eeuwse kathedraal, streefde eenzelfde
overweldiging van alle zintuigen na. De tempel was niet alleen
een plaats om God te eren, maar een manifestatie van God zelf. De
gebrandschilderde ramen een lichtorgel, het gebouw zelf een klankkast.
De tempel was een instrument. Een collectieve VR bril met dolby
surround.
In een bespreking van de uitvoering van een compositie van Perotinus
Magnus – een van de pioniers van de polyfonie – beschrift John of
Salisbury (1120-1180) bisschop van Chartres (in ‘De nugis curialiam’)
wat er met de luisteraar gebeurt:
“De hoge tonen vermengen zich op zo’n wijze met de tenor en de bas,
dat de oren hun macht tot oordelen verliezen. Te ver doorgevoerd roept
deze muziek eerder gevoelens van lust dan van devotie op: maar met mate
opgevoerd verdrijft het de zorgen uit de ziel, verspreid vreugde en vrede
en verheuging in God, en verplaats het de ziel naar het samenzijn der
engelen.”

In die reusachtige klankkast van de kathedraal zijn de zangers als een
machine die onophoudelijk klanken voorduwen, de hoogte in, opdat ze
uiteindelijk als zalige motregen van boven op de vergadering neerdalen.
In 360 graden VR.
Het verschil tussen een tempel en een theater is subtiel, maar bepalend.
In een theater treedt men binnen om te kijken naar een projectie.
Een tempel is de projectie zelf. De plek, en wat die vertegenwoordigt,
is wat er te zien is. De vraag is nu tot welke van de twee Virtual Reality
zoals we dat anno 2017 kennen, zich verhoudt.
–V–
Wie afbeeldingen googled van VR brillen ziet veel foto’s waarin de
gebruikers – allen met zo’n bril op – een wow-ervaring nabootsen. Het
woord dat je daarbij te binnen schiet is ‘mesmerized’. Betoverd, vervoerd,
overweldigd. Maar aan de betovering zit een bijsmaak. Die heeft met de
herkomt van het woord te maken.
Het is een eponiem die terugvoert op Dr. Franz Anton Mesmer (17341815), die als ontdekker van het ‘dierlijk magnetisme’ een geheel nieuw
en in die tijd (eind 18-de eeuw) modische visie op ziekte en de menselijk
fysionomie presenteerde die in de salons van Wenen en Parijs felle vooren tegenstanders had. De beschrijvingen van zijn behandelingen lezen als
een psychologisch kostuumdrama waarvan je je afvraagt waarom het nog
niet verfilmd is: door kaarsen verlichtte rococo salons. Adelijke dames in
ruizende jurken werden gemagnetiseerd. Vielen flauw. Huilden. Kwamen
bij in warmwater baden. Verklaarden zich genezen.
De wetenschappelijke waarde van zijn ontdekking werd uiteindelijk
door een onderzoekscommissie onder leiding van Benjamin Franklin
ontkracht. De vele psychologische bij-effecten (auto suggestie enz.)
bleven wel overeind, maar werden pas een eeuw later alszodanig (h)
erkent.
Waarheid wordt soms uit oplichterij geboren. Een kwaadwillende
oplichter was Mesmer vermoedelijk niet, hoewel hij als een man van zijn
tijd het theater nietr schuwde. Hij rekende Mozart tot zijn vriendenkring
en steunde de laatste zelfs meermalen met geld en opdrachten.
Amsterdam, 7 april 2018

VR (Gerald van der Kaap)

