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Het meest opwindende kunstwerk dat we deze zomer in Venetië (zie

The most exciting art-work we discovered this summer in Venice (see

STEVENBODE) ontdekten, is in de GALLERIA DELL'ACCADEMIA: de

STEVENBODE) was in the GALLERIA DELL'ACCADEMIA:

Schepping der Dieren (zie MAURICE NIO) geschilderd door

TINTORETTO's The Creation of the Animals (see MAURICENIü). We

TINTORETTO. We zien iemand die bijna nooit zo direkt wordt

see someone depicted with an almost unequalled immediacy: GOD

afgebeeld: GODzelf (zie PAULGROOT, GERT MEYERINK). Hij hoefde

himself (see PAULGROOT, GERT MEYERINK). At that time (the

zich toendertijd (de vierde dag) nog niet te verschuilen achter zijn

fourth day) he as yet didn't have to lurk behind the Gates of Heaven

hemelpoort (zie BILWET) en kon zich rustig op aarde vertonen zonder

(see BILWET) and could calmly turn up on Earth without hoardes of

dat horden fans hem de kleren van het lijf scheurden (MAURICE NIO).

fans ripping his clothes off (see MAURICE NIü ). If he didn't look so

Zag hij er niet wat ouwelijk uit, dan zou de argeloze toeschouwer zou

elderly, the unsuspecting onlooker would have taken him for the then

hem eerder aanzien voor de toendertijd bekendere NARCISSUS (C.H.

well-known NARCISSUS (C.H. VAN WINKEL, PAULGROOT) in search

VAN WINKEL, PAULGROOT) op weg naar een poeltje. Maar we zien

of a pool. But it is GOD we are looking at, like a rising sun (ALFRED

hier dus GODzelf, als een rijzende zon (ALFRED BIRNBAUM), een

BIRNBAUM), an astral body (PAUL GROOT), he floats above the land,

astraallichaam (PAUL GROOT), zweeft hij boven het land, moeiteloos

effortlessly performing his enormous daily tasks with a lightness and

volbrengt hij zijn immense dagtaak, licht en met perfecte controle

perfect control of movement and pose - like a virtuoso figure -skater

over beweging en houding, als een virtuoos kunstschaatster (PHILIP

(PHILIP HAYWARD). His halo is more radiant than the moon's.

HAYWARD). Zijn halo is stralender dan die van de maan. Moonwalk

Moonwalk (MAURICE NIü ). GOD does the Moonwalk: radiantly

(MAURICE NIü ). GOD doet de Moonwalk; stralend verlicht performt

illuminated he performs for a future au dience of billions. As the

hij voor een toekomstig miljarden-publiek. Als ultieme choreograaf

ultimate choreographer and showman he is the inspiration for the

en showman is hij inspirator van de twintigste-eeuwse mediapraktijk.

20th century media practice. NAMjUNE PAIK created his Family of

NAM jUNE PAIKschiep zijn Family of Robot (PAUL GROOT) naar zijn

Robots (PAUL GROOT) in his likeness; KATARINA WITT (PHILIP

evenbeeld; KATHARINA wrr'r danst hem; IFP (GERT MEYERINK)

HAYWARD) dan ces him; IFP (GERT MEYERINK) helps itself to his

bedient zich in haar verzet van zijn middelen, MICHAELjACKSON

resources. MICHAELJACKS ON (MAURICENIü) goes the furthest: he

(MAURICE NIü ) gaat het verst: hij omringt zich met dieren, doet zijn

surrounds himself with animais; does his dance, imitates his features

dans, imiteert zijn gelaatstrekken door plastische chirurgie. Eindelijk

with plastic surgery. Finally the puzzle is solved - jACKSON appears

is het raadsel opgelost jACKSONblijkt een virtuoos doch nederig

to be a virtuoso but humbie interpreter: he is emulating GOD.

interpreet; Hij emuleert GOD.

(ingezonden mededeling)
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lmmediate envir Onment attracted doPo
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Oly-wat er stoups, hatstands, umbrella -stands ,
hreshOlds, jambs and dOOr-pOsts, bells, Iittle
lirrOrs and paticularly Ot her dOOrs fr Om the gauge
Iind in fr Ont Of it, to th Ose in the pOrch and the
Orr idOr behind it.
Western Christianity is the culture o t dOOrs. Here,
he da ar is heavy, high, sacred, and a ft en with wings
lhe dOuble dOOr). Only the West cOuld have invented
erevOlving dOOr, after even having cOnverted a
ridge into a dOOr (drawbridges tor to rt resses. The
10dern era was heralded by Luther nailing his theses
a da ar. In the Arab wOrld the da ar is generally a
urtain On the archway which separates the cOurt yard
nd wOmen's quarters tr am the Out side warld. This
10tif has re-emerged in the West as th Ose strings Of
eads that serve as fly curtains fOr kitchen and
erraces. Islam gave the da ar its mast individual farm
1 shape Of veils fOr wamen, while in Japan it
laintained its Or iginal and mast universal farm: that
f the sliding wall. In the West, the da ar was used as
n ObstacIe to and cOntr Oller Of cr Owds: city gate,
arden fence, church dOOr, entrance, exit, emergency
xit, apprOpriately watched by guards , 1i0ns Or dOgs,
ergers , pOrters , cOncierges and warders , bOuncers,
'idéastes and electrOnicians. This gave the da ar its
ark side: burglars, bailiffs, death. The dOOrs Of
esistance caved in, the small gates in church and
rtress walls, the trap-da ar to under-wOrld tunnels,
he invisibile da ar Of Anne Frank and other
nhabitants Of a hidden wOrld, the barricaded and the
arricading dOOrs, the cOnsciOusness-expanding
aar Of psychedelia (DOars Of Percepti On), the
Iiché·ed Open dOOl', the creaking da ar Of hOrr Or,
he ever-penetrable da ar Of the prOwling murderer.
he da ar signifies a bOundary in experience fOr
Vesterners. The bridegrOOm carries his bride acrOss
he Open dOOrway sa that hers toa will Open fOr him,
HOlland a stork's wreath On the dOOr prOvesit has,
he way the da ar slams c10sed indicates an untimely
nd to the relatiOnship and finally the deceased is
.arr ied Out On his Own fr Ont da ar: the last daar
JefOre the gates Of heaven.
WW 11 was the crOwbar with which the West brOke
Own the dOOrs to the WOrid with a great shOw Of
iOlence, to bring the wOrld into the age Of
cceleratiOn as the One true universal value.
:veryt hing was thrOwn Open, had to be all awed, to be
egOtiable ;
cOntact
ideOIOgy
led
to
the
Ommunicat iOn ecstacy Of the Open SOciety. The
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The Da ar in Our COnsciOusness,

An Open Perspective

step
d human1ty wa
I t d
mOo n an d Of Evening Land fascism had camp e e
was the en
'..
.
its task: Lebensraum became UnIverse, light, air and
space. TO deny the dOOr is to leave the wOrid.
When public Iife was replete with anti-dOOr-like
transmittance, the daar chOse the dOuble strategy Of
withdrawing to biased pOsitiOns and sudden attack.
The hOuse da ar made a spectacular cOme-back, On
the One hand by elevating early Western culture to the
status Of style with a nOstalgic cOrpulence Of stout
Oak (the heavy dOOr); On the Ot her hand by launching
a plOt with (fOr instance) the neO-sOcial squatters'
mOvement which brOke dOwn an Out Of use fr Ont
da ar sa as to create the magic cent re fOr its cult Of
resistance. The squatters' da ar accepted Off erings in
the farm Of steel plates, bed springs, support struts
and beams and hence re-established its previOus rOle
as a magnet fOr Objects. The squatters' dOOr bOre nO
nameplate and appeared to desire anOnymity but in
fact shOuldered the task Of realizing and guarding a
secret. This met with majOr Object iOns frOm bath
pOlice and the legal system; the squatters' dOOrs were
Oft en sawn dOwn Or bashed in Or sOcialized into
cOmmunual dOOrs and replaced by the epOnymOus
prefab Of renOvatiOn.
In public Iife the daar was stripped Of all its
attributes: da arhandle and da arstep disappeared ,
the letterbOx was discOnnected, the bell replaced by
clOsed-circuit videO, electrOnic buzzer and intercOm.
The invisible dOOr, which initially led to iII-natured
cOllisi Ons and accidents, was rendered harmiess by
cOnverting it into an automated Opening. The pOstWestern dOOr has becOme Japanese, it has becOme a
sliding dOOr; it can nO langer be seen Or touched,
there can be na rite de passage because the dOOr
Opens befare it is reached, its favOurite
characteristics have been remOved, it has becOme a
mere pastiche Of its farmer self. The daar wants to be
an Object, nOt a means but an end, a da ar an sich,
stoicism. It wants to be Open Or clOsed Or left ajar .
But if it is nOt valued, it will take revenge, terrOrize
and return to the tabOO Of viOlence. The da ar has
chOsen tor the dark side Of Iife. Everywhere at night
we see the daar returning as an irOn curtain in frOnt
Of the glass façades Of the transparent state, the
blinds zOOm (I0wn mOcking all that acceleratiOn and
bOundless Openness and lay a curse Of the desert On
the turbulent city. The blind is the mirrOr Of pastWestern Iife: Openness with Out dOOrs is Iike a desert
with Out Oases. Life with Out dOOrs has its price:
death.
transl ati on ANN tE Il:'RI G II T
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GOD , IBM and IFP
Toen

GOD

de Germaanse werkelijkheid van de god

DONAR

als fictie veroordeelde en een nieuwe hemelse

werkelijkh eid installeerde kon hij niet vermoeden dat zijn werkelijkheid aan het wankelen gebracht zou
worden door empiristen als BACON en

NEWTON.

Nog minder kon hij weten dat hij zijn hemel eens delen

moest met hun nazaten, die met een ongekend netwerk aan satellietverbindingen aan het hemelse
firmament een concurrerende hegemonie op aarde zouden vestigen.
• When

GOD

condemned the Teutonic reality of the god

DONAR

as being fiction and installed a new celestial

reality he could not have imagined that his reality would in turn be shaken by empiricists such as BACO N
and

NEWTON.

Still less could he have known th at one day he would have to share his heaven with their

descende nt s who would found a rival hegemony with an unprecedented network of satellite links in the
heavenly firmament.
De stijl van regeren van de nazaten (die namen dragen als AEGen
IBM) verschilt aanzienlijk van die van GOD. ZO valt op dat GOD steevast de visuele tekens van de hemel - zon, maan en sterren - presenteerde als tekens van zijn macht, die kracht bijgezet werden door visuele wonderen als het stil laten staan van de zon en het uitvinden van
de regenboog. IBM laat daarentegen de hemel ogenschijnlijk voor wat
zij is. Haar rijk is met geruisloze en volkomen onzichtbare electronica
gevestigd. Alleen 's nachts lichten hier en daar officiëel gedeponeerde
en geregistreerde beeldmerken op als symbo len van haar macht.
Met deze twee heerschappijen (van GOD en IBM) sporen, extreem
gesimplificeerd, twee opvattingen van kunst. Een ku nst die aus dem
Bau ch schopft en een kunst die uitgaat van de hersenschors. Zij richt
zich op helderheid en analyse. Alleen de laatste is in staat zich te meten met de koele intelligentie van de informatiemaatschappij. Eén
van haar vertegenwoordigers is IFP.

- T he governing style of the descendents (who have names such as
AEG and IBM) differs considerably from GOD's. h's striki ng that GOD
invariabl y presented the heavens' visual signs as sym bols of his power
which were reinforeed by such visual wonders as the sun 's ceasing to
turn and the discovery of the rainbow . By contrast, IBM ap paren tly
leaves the heavens alone . lts domain is established with noiseless and
completely invisible electronics. h is only at night that here and the re
officially patented and registered logos light up as symbols of its
power.
These two powers - those of GOD and IBM- parallel two distinct
conceptions of art. An art that aus dem Ba uch schiipft (cornes from
the guts) and an art tha t sterns from the cereb ral context. This aims at
clarity and analysis. Only the latter can com pete with th e cool
intelligence of the information society. One of its re presentatives is
IFP.

Hemel

Heaven

Achter IFP (afkorting voor Information, Fiction, Publicit ïë staan als
directeuren en tevens enige werknemers twee Parijse kunstenaars JEAN-FRANÇOISBRUN en DOMINIQ UE PASQUALINI. Het is een bureau dat zich in het gebied tussen kunst en filosofie begeeft, tussen
kunst en industriële vormgeving, tussen fictie en werkelijkheid, steeds
weer cirkelend rond en terugkomend bij de inwisselbaarheid van de
ontelbare beelden van de massamaatschappij. De activiteiten van het
bureau, opger icht in 1983, strekken zich uit tot ver over de grenzen
van de traditionele kunst. Zo bem oeide IFP zich in het verleden met
een extravagante modeshow of organiseerde supermarktachtige verkopen van boeken en grammofoonpl aten. Als het om exposities gaat,
heeft het bureau de gewoonte beelden uit de wereld van de media,
fictie en informatie als kunst te presenteren. Op de eerste presentatie
in Nederland - in DEAPPEL in Amsterdam - kwam dit laatste aspect
naar voren. Het was een expositie met subtiele omkeringen en simu lacra. Niet de afbeelding van het theater, van de cinema, van de
plaats waar het gebeurt, maar van de lege toeschouwersruimte; niet
de ektachroom grootbeelddia, maar de bijbehorende viewer; geen afbeelding van verlichte voorwerpen, maa r van de lichtbron zelf, het
zonlicht, de hemel; geen invoelend beeld, maar één geheel gestyled in
de vormgeving van de busin essclass van de internationaal georiënteerde luchtvaartmaatschappij. Op de vloer een etalagedisplay met
een constant ronddraaiende schijf waarop het logo van IFP, een simulacrum in opt ima forma . Het is schrijnend te zien hoe fataal de con frontatie van dergelijke beelden afliep met hun presentatie als echte
kunst.

Two Parisian artists, JEAN-FRANÇOIS BRUN and DOMINIQUE
PASQ UALINI, are behind IFP (Information, Fierion, Publicitëï . They
are both its directors and sole employees. IFP (founded in 1983) is an
office that operates in the realm between art and philosophy, betwe en
art and industrial design, between fiction and reality, constantly
circling and returning to the commutability of the cou ntless ima ges
of mass society. The office's activities reach beyond the traditional
boundaries of art. Hence, in the past IFP helped organize an
extravagant fashion show or has arranged sup er rnarket-like sales of
books and records. In terms of exhibitions, the agency usually
presents images from the med ia world , fierion and info rmation, as art.
This last aspect dominated IFP's first Dutch presentation - in DE
APPEL in Amsterdam. It was a show with subtle reversals and
simulacra. Here it was not the theatre or cinema - the place where it
happens - th at was depic ted but the space left ern pty for the
audience; it was not the large format ektachrome slide but the
accompanying viewer; it was not a gro up of illumi na ted objects th at
was depicted but the light souree itself, sunlight, the heavens; not an
image of empathy but one completely designed in the style of th e
business class of an international airline. T he re is a window display
on the floor with a constantly rotati ng disc bearing the IFP logo, a
simulacrum in optima forma. It was poig na nt how disastrou sly the
confrontation of the se imag es ended with their presentation as real
art.
The heavens are one of IFP's favourite themes. In the recently
published retrospective catalogue I came across a work showing a TV
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Het thema van de hemel is een geliefd motief van IFP. In de onlangs gereed gekomen overziehtscatal ogus trof ik een werk aan met
de afbeelding van een televisieweerman die gedw ongen is oog in oog
met de com putergestu ur de satellietbeelden de rol te spelen van beheerser en voorspeller van het weer, in een sch ijnbaar succesvolle poging om de verhalende, ouderwets warme wereld van GOD en de verwetenschappelijkte wereld van de supersonische high-tech me t touw tjes aan elkaar te knopen. Begri jpelijk, maa r in wezen lachw ekkend en
triest ,
IFP speelt het klaar schroeiplekken na te laten op de achterkant van
het kleed van GOD en op de flinterdunne huid van het informatietijdperk .

IFP

L e Plot 1985 concrete, enameled steel, electric motor

35

x 45 cm.

T he U"eatherman 1983/84, aluminium, fluoresce nt tube s,
plexiglas, duratrans 81x125.1 3,5 cm .coll. GH ISLA IN MOL LETVIEVJLLE Paris

IFP

• weather-man who stands right slap against com puter-generated
satellite images and is com pelled to play the role of ruler and weath er
prophet in an apparently successful attempt to forge together the
narrat ive, good, old-fash ion ed world of GO D with the expressly
scientific world of the super-son ic and high-tech. All quite ne cessary,
but essent ially ludicrous and sad o
IF P manages to scorch both the back of GOD' S robe and the paperthi n skin of the age of infor mation.
trans lation

E ktascope 1987, enameled steel,
plexiglas, fluorescent tubes 123.56. 55cm

IFP

Ensemble Flou 1988 12 skyligh tboxes: painted steel,
plexiglas, fluorescent tubes, duratra ns 50.70.20 cm.
Installation at G AL ERIJ DE LE GE RUIM TE Bru gge.

IFP

AN N IE WRIGH T
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Verstrengeling / Entwining
INGRID BEVERWIJK

is een jonge Nederlandse kunstenaar, ze presenteerde het afgelopen jaar drie

videoinstallaties.
• INGRID BEVERWIJK

is a young Dutch artist, during the past year she produced three video installations.

Ista repercussae, quam cern is, imaginis umbra est:
Nil habet ista sui
OVID IUS Met . III 434·435

We zijn nu alleen en arri veren bij een klein, verscholen waterbekken.
Vanuit de diepte straalt heler licht. We bu igen ons hoofd over de rand
en kijken naar beneden. De water spiege l is on verstoorb aar, hoewel
rimpel ingen veroo rzaakt worden door opstijgende luchtbelletjes aan
de rand . We zien niet ons eigen spiegelbeeld dat terugkijkt, maar iets
anders. Uit het witte licht duiken bloemen op, bloemen en bladeren,
die voorbijdrijven en dan uit het gezichtsveld verdwijnen . Ze schuiven
over elkaar heen, verschillend van vorm en kleur, om uiteindelijk
weer in wit licht te verbleken. We horen nu ook iets en buigen ons
hoofd dieper naar beneden. (H ier is maar plaats voor één hoofd met
één stel oren - een solitaire ervaring.) Uit de diepte of van ver weg
klinkt het gelu id van een mondharmon ica; niet meer dan verspre ide
losse tonen, de aanzet tot een me lodie . Bloemen blijven voorbijdrijven. Straks zal hun beweging veranderen: dan gaat het neerwaarts , de
diepte in. On ze blik zal verdwijnen onder de water spiege l. Het hoofd
daalt mee .
De installatie, getit eld Secret D reams of Na rcissus, bestaat uit een
houten kist, niet breed maar vrij hoog, die aan de onderkant smal toeloopt. Verzonken in het vierkante boven vlak, iets lager dan schouderhoogte , zit een ondiepe bak met water. Spiegels onder de rand vergroten het oppervlak en een dun slangetje blaast luchtbellen. Wie over de
rand leunt, ziet vlak onder de doorzichtige bak een naar boven gericht
beeldscherm, dat schijnbaar in het water ligt. Het beeldscherm toont
tegen een helderw itte achtergrond de voorbijglijdende bloemen, die
met de melan ch olieke klanke n van de mondharmon ica een indri n gende comb inatie vormen.
Secret Dream s of Na rcissus is in veel opzichten een kijkdoos: een
afgesloten ru imte waarvan de buit enk ant zwijgt over het leven binnen in. Slecht s op één plek kan men naar binnen kijken , en liefst niet
same n met iemand anders. Het interieur van een kijkdoos absorbe ert
per defin itie de volledige aandacht en ontkent het bestaan van een
wereld daarbuiten. Wie kijkt zou zelfs zijn eigen lichaam bijna vergeten . Dat zou aanleiding moeten zijn om de figuur NARCISS US, wiens
naam de titel noemt, voor deze gelegenheid een s niet te besch ouwen
in zijn freudiaanse rol: prototype van de ellendige navelstaarder die
uitsluitend zichzelf bemint. Misschien is er een ander aspect van de
geschiedenis van die languissante jongeling te koppel en aan deze videoinstallatie. Het verhaal, onder andere verteld door OVIDIUS, is
veelzijdig gen oeg: op het moment dat NARCISSUS werd gegrepen
door de schoonhe id van zijn eigen spiegelbeeld in het oppervlak van
een bron , was er al veel gebeurd. De avances van talr ijke meisjes en
knapen had hij gesmoord , waaron der die van de nim f ECHO. Haar
hartst ocht was te groot voor zo'n teleurstelling. Zij trok zich terug in
de bergen en haar lich aam kwijnde langzaam weg totdat de laatste
resten waren vervaagd . Alleen haar stem bleef bestaan, een akoestisch
verschijnsel dat zelfs nu nog in de berg en te horen is. De mondharmon ica her innert daaraan.
Maar dat is niet alles. Waarover droo mde NARCISSUS?

11
Wat is het kenmerk van een videoinstallatie? Misschien het gege ven
dat in een installatie de mon itor een ach terkant, zijkanten, volu me en

I
• We are now alone and arrive at a small concealed basin. A bright
light is shin ing from beneath. We bend over the edge and look down.
The sur face of the water is undisturbed although there are ripples
caused by rising air bubbles. We are looking not at our mirror image
but at something else. Flowers emerge from out of the white light,
flowers and leaves th at float by and disappear from sight . They slide
past each other in alltheir variety of colour and form and finally fade
in the white light once more. Now we hear something and we strain
still further forwards. (There is only room here for one head and one
pair of ears - a solitary experienee.) Out of the depths or from far
away comes the sound of a harmonica; no more than a few notes , the
start of a tune. The flowers keep floating past. Soon the ir movements
will change and they deseend into the depths. Our view will
disappear under the warer's surface, our head will be deseending
along .
The installat ion S ecret Dreams of Narcissus consists of a wooden
chest , narrow but quite high and which tapers towards the base. Sunk
into the square-shaped upper surface (slightly lower than shoulder
height) is a shallow bowl of water. Mirrors under the edge en large the
surface and a th in pipe blows bubbles of air. Leaning over the edge
one sees a monitor screen facing upwards right under the tra nsparent
bowl, seemingly Iying in the water. The screen shows the flowers
floating by against a clear white background, forming a striking
combination with the melancholy sounds of the harmonica.
In man y respects S ecret Dreams of N arcissus is a peep show : a
closed space where the outer sides reveal nothing of the life within.
There is only one place where one can look inside and th en
preferabl y not with someone else. By definition the interior of a peep
showabsorbs your full attention and den ies the existence of a world
outside. You can almost forget your own body - th is should make one
th ink of NARCISSUS (whose name the title bears), but not in his
Freudian role - for this occasion at least. NARCISSUS, prototype of
the dismal navel-gazer who loves only himself. Perhaps a more
suitable aspect of the story of th is languishing lad can be linked with
the video installation. The story, told by OVID (and others), is
complex enough; much had already happened at the point when
NARCISSUS was transfixed by the beauty of his own reflection in a
pool. He had alread y stifled the advances of countless girls and boys
including the nymph ECHO. Her ardour was too great for such a
disappointment. She withdrew to the mountains and pined away until
the last remains of her body had completely faded . Only her voice
remained , an acoustic phenomenon th at now still can be heard in the
mountains, The harmonica refers to this.
But that is not all. What was NARCISSUS dreaming about?

11
What is the distinguishing feature of a video installation? Perhaps the
fact th at in an installation the monitor has a back, sides, volume and
mass. The monit or is an object with spatial properties, not simply a
flat and immaterial screen on which a tape is shown. The installation
maker can fight that by hid ing the thing as much as possible (as in
S ecret Dreams of N arcissus) or alternatively can cleverl y make use of
it.
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massa bezit. De monitor is dan een ding met ruimtelijke eigenschappen , niet alleen een plat en immaterieel beeldscherm waar op een
tape verschijnt. De maker van een installatie kan zich daartegen verzetten door het ding zoveel mogelijk te verstoppen - zoals in Secret
Dreams of Na rcissus - of kan er juist handig gebruik van maken.
In Hybris is het gewicht van de mon itoren aan zienl ijk. Als onderbou w dient een iele constructie van blankhouten latten en balkjes,
asymmetrisch in haar details . Het langgerekte gevaarte steekt aan één
kant schuin omhoog de ruimte in en is ongeveer halverwege met
twee kortere delen aan de linker- en rechterkant uitgebreid. Het hoge
deel , door spotjes verlicht, rust met twee spiralen op de gron d. Op de
zijvleugels staan twee monitoren, aan weerszijden van een derd e die
een kwartslag is gekanteld. Een vierde mon itor is neergezet op het
lage uiteinde van de houten constru ctie en hee ft net als de andere
drie het beeldscherm gericht naar de kant waar de besch ouwer zou
moeten staan . Alle vier zijn in dun , glimmend metaal verpakt.
Aan het plafond hangen twee videocamera's die in close-up gericht
zijn op de verlichte opwaartse latten. Het beeld van de ene camera is
te zien op de middelste drie beeldbuizen, en dat wat de andere registreert, verschijnt op de vierde . Door de afstelling van de camera's,
door de kanteling van één monitor en de electronische spiegeling van
het beeld op een tweede , is ernaar gestreefd om het Tv -beeld van de
latten zo illusionistisch mogelijk te integreren in de structuur van het
echte houtwerk. Het lijkt alsof de houten constructie doorloopt in de
monitoren.
Dat is van belang voor het volgen de. Aan weer szijden zijn twee
luidsprekers opgesteld, waaru it gelu idsopn am en klinken van een repeterend strijkorkest. (De dirigent zingt mee , tikt af en laat opni euw
beginnen.) Via een micro foon op de grond en een onnavolgbaar technisch mechanisme achter de schermen wordt he t geluid omgezet in
beweging: bij harde passages beginnen de omhoog ger ich te latten
heen en weer te slingeren, daarb ij luid met de muzie k mee kraken d.
Deze beweging is te zien op de mon itoren. Voor één van de cam era's
geldt he tzelfde; onder invloed van geluidsgolven gaat zij - iets mi nder
heftig - heen en weer. De camera registree rt beweging en beweegt
zelf. Het resultaat is dat de hele installatie, als een houten vogel of
een archaïsch luchtschip, gaat klapwieken en aanstalten maakt om op
te stijgen. Het verpletterende gewich t van de mon itoren wordt zo
door hun eigen toedoen opge heven. Daarbij ontstaat een parallel met
het strijkorkest, dat eveneens - door bepaalde passages steeds te herhalen en verbeteren - van de grond probeert te komen. Zo gauw de
dirigent aftikt houdt ook de beweging op.
Hybris betekent hoogmoed, zelfve rheffing, hetgeen met het verlangen van de mens om te vliegen in verband staat. Het begrip is afkom stig uit de oude Griekse ethiek en diende de mens te weerhouden van
pog ingen om bepaa lde grensoverschrijdende ambities te realiseren; de
afstand tussen stervelingen en goden mocht niet te klein worden. Hybris behoort geblust te worden nog veel meer dan een uitslaande
brand, waarschuwde HERACLITUS. Wie hoogm oedig was, kon du s rekenen op de wraak van de goden . T och is deze videoinstallatie niet
pessimistisch : op een dag, waarschi jnlijk als het orkest de part ituur
hee ft bedwongen, zal de vliegpoging lukken.
Wie nu weer even terugdenkt aan het verhaal van NA RCtSSUS zou
zich het volgende af kunnen vragen. Was hij het slachtoffer van hybris? Werd hij gestraft voor een godslasterlijke ambiti e? Nee, natuu rlijk niet, zomin als hij het verlangen koesterde om te vliegen . NARC ISSUS' verlangen ontsproot uit een parad oxale romance met de eni ge
persoon voor wie hij echt iets voelde, tegelijkertijd de en ige die hij
nooit zou kunnen krijgen: zijn eigen spiegelbeeld. De ha rtstoc ht elijke
wens om dat spiegelbeeld te om armen kom t in feite neer op het verlan gen om de scheiding tussen afbeeld ing en werkelijkheid, tussen
plat beeld en ruimtelijke mate rie, on gedaan te maken.
In beide installaties, Hybris en Secret Dreams of Na rcissus, vinden
we sporen terug van dat verlangen. Videobeeld en concrete materialen zijn in elkaar geschoven om een bedrieglijke synthese aan te gaan .
In Secret Dreams of Na rcissus is dat streven nog vrij onopvallend op
de achtergrond herkenbaar. Belangrijker lijkt daar de betoverende
aantrekkingskracht op degene die over de rand leunt (net zo'n kracht
als NARCISSUS moet hebben gevoeld ), wat waarschijnlijk de populariteit van de installatie bij het publ iek veroorzaakt. T och kan men de
manier waarop de gefilmde bloemen in echt water dr ijven als een
(eenvoudige) realisatie van NARCISS US' verlangen beschouwen. Vergeleken daarmee is Hybris aanzienlijk complexer: de koppeling van
beeld aan geluid , van geluid aan beweging, zijn nieuwe ingrediënten.
Helaas gaat het werk enigszins gebukt onder die com plexiteit. De formele uitwerking is missch ien te veel gedicteerd door de rnogel iikhe-

den en beperkingen van de techniek, waardoor deze installatie de directe overtui gingskracht van haar voorganger moet missen .
De derde installatie van INGRID BEVERWIJK, A n Ext raordinary
Glance; een extra ordinaire glans, doet wat men mocht hopen : com bineert de complexiteit van Hybris me t de orga nische vanzelfsprekendheid van Secret Dreams of Na rcissus.

III
Wat we horen : een zacht geru is dat aanzwelt en wee r inzakt, dat
ademt als de zee.
Zes identieke elementen van witgeple isterd hout, bij benadering
driehoe kig, staan op de grond en vormen een gesloten cirkel. Elk element bevat een ondiepe bak met water en, dicht er bij de buitenrand ,
een ingebouwde videomo nitor. De mon itoren liggen enig szins hel lend op hun ru g met het beeldscherm omhoog . T ussen de segmenten
is in het midden van de cirkel een zeshoekig met alen plateautje neergezet, van waarui t zes kleine halogeenlampen hor izontaal naar buiten
schijnen. Doordat elke waterbak op die plek voorzien is van een raa mpje, komt het centrifugale licht de bak binnen: het strijkt.over de bodem - waarop een laag wit zand ligt - in de richting van de monitor.
De lampen branden niet constant . De lichtsterkte pendelt traag
maar regelmatig tussen een maxim ale en een minimale waarde. In de
zwakste stand , wanneer de lampen op een haar na zijn gedimd, is de
ru imte angstig donker - verdere verlichting ontbreekt. De monit oren
zijn zwart. Het volgende mom ent gloeien de lampen weer op, lichtstralen kru ipen over de zand bode m in de richting van de mo nito ren,
waaro p tegelijkertijd, via een perfe cte coördina tie, beeld verschijnt .
Wanneer de lichtsterkte van het zesvoudige videobeeld voldoende is
geworden, herkent men daarin een (bijna?) ide ntieke zandbodem onder een laag water. De opname is gemaa kt vanaf een punt vlak boven
het water met de camera recht omlaag ger icht. He t strijklicht over de
gefilm de zand bodem komt uit de rich ting van de reëel aanwezige halogeenlampen. Gecomb ineerd met de nauwkeurige parall ellie van
dimmen en faden resulteert dat in een illusionistische verstre nge ling
van het electro nisch e beeldsch er m met de wereld eromheen, dwars
door ruimteli jke grenzen en wetmatigh eden.
Wanneer de lampen en beeldschermen gedurende een kort moment de maximale lichtsterkte afgeven, zijn muren en plafond van de
ruimte helder verlicht. Belangrijkste oorzaa k daarvan is dat het witte
zand onde r invloed van het strijklicht een diffuus schijnsel gaat verspreiden, dat verder reikt dan het strijklicht zelf. Wat uitstraling betreft conc urreert het zand dus met het videobeeld.
Vervolgen s zakt de installatie weer terug in duisternis en gaat de
cyclus zich herhalen . Wie voor de tweede of derde keer het videobeeld ziet opdoemen, bemerkt dat er iets is veranderd. Het lijkt alsof
de bodem stapsgewijs afgesleten wordt : erosie. De vraag rijst welke
krac hten voor die erosie verantwoorde lijk kunnen zijn, aangezien het
water niet stroo mt. N ee, het water stroo mt niet , maar de tijd stroomt
wel. Is hier misschien sprake van de versnelde weerga ve van een proces dat zich lang uit uitstrekt in de tijd, en waarvan de oorzaken zo onbeduidend zijn dat zij aan het oog van de camera onts nappen, de gevolgen daare ntegen niet?
De wat ongema kkelijke titel A n Ext raordinary Glance;een extra
ordinaire glans wijst in die richting. De opzettelijke vertaa lfouten zijn
niet alleen bedoeld als sneeuwbal in de nek van he t videokunstwereldie, waar Engelse titels en tweetalige tijdschriften een must lijken
te zijn. Word t erosie opgevat als de koppeling van kleine (gewone)
oorzaken aan grote (buitengewone) gevolge n, dan verliest de titel al
iets van zijn duiste rhe id. Boven dien: glance (de vluchtige blik in de
cam era) en glans (de uitstraling van het zand ) vertegenw oordigen de
twee polen waar het allemaal mee begon: beeld en werkelijkheid.
De avonturen van Narcissus ku nnen, zoals gezegd, als metafoor
dienen voor een speu rtoc ht naar de moge lijkheden om het videobeeld
te verstrengelen met de niet-e lectronische realiteit erbuiten. Dat Na rcissus faalde en aan zijn falen te gronde ging, betekent niet dat iemand anders met een bredere kijk op de dingen evenmin zou kunnen
slagen.
INGRID BEVE RWIJKS voorkeur, tot nu toe, voor water en de diepte
onder de water spiegel doet verm oeden dat zij meer belangstelling
heeft voor de sch oonheid van de bron dan voor de de schoonheid van
NARCISSUS. Misschien heeft ze wel gelijk. N a het verscheiden van
NARC ISSUS, wiens licha am uiteindelijk in een bloem was veranderd,
vroeg men de bron om commentaar. A nd the pool answered, But I 10ved NARC ISSUS because , as he lay on my bank s and looked down at
me, in the mirror of his eyes I saw ever my own beaut y mirrored.'
1 OS CAR WILDE

Th e Disciple 1893
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Secret Dr eams of Na rcissus 1987
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In Hybris, the weight of the monitor s is substantial. A flim sy,
asymmetrical co nstru ction of wh itewood strips and beams ser ves as a
base. The atten uated colussus sticks up at one side at an angle an d is
extended with two short pieces to th e left and the right about halfway
along its length. The high part wh ich is lit by two
spotl ights rests on two spirals. Two mon itors stand on the wing s to
each side of a third one in the m iddle, which has been turned 90
degrees. The fourth monitor ha s been pla ced on the low end of the
woed en construction and like the oth er th ree is directed towa rds
where the spectator should stand. All four are wr apped in th in ,
gleaming metal.
T wo video cameras are hanging from the ceiling and ar e dire cted
in close-up at the illu mi nated stri ps that point up wards. T he ima ge
from one camera is shown on the three monitor s in the m iddle, wh ile
what the other camera is recording appears on the fourth. T he
positioning of the cam eras, the turning of on e monitor and the
electron ie mirroring of the im age on a second on e constitute an
atternpt to integrate the TV im age of the wood en str ips in the m ost
illusionistic way possible within the actu al wood en structure. It is as if
the wooden stru ctu re continues th rough the monitors .
All th is is important in terms of the foll owing : th ere are two
loudspeakers on either side whi ch transmit the sounds of an orc h estra
rehearsing (th e conductor sings along, taps his baton and starts aga in ).
The sound has been transposed into mo vement by means of a
microphone on the ground and an incomprehensible technical
mechanism behind the monitors: during loud passage s the wooden
strips po inting upwards beg in to swin g back and forth, creakin g alon g
loudly with the music. T hi s m ovement can be see n on the m on itor s.
The same applies to one of the cameras: affected by sound waves, the
camera also mo ves back and forth - although somewhat less
.
energetically. The camera records movement wh ile mo ving itself. As
aresuIt the whole installation beg ins to flap like a wooden bird or an
arch aic airship, getting ready for a lift off. The m onitors'
overwh elmi n g weight is raised by their own m omenturn. T hi s
parallels the effort of the string orch estra th at tr ies to levitate its
sound th rough the mechanism of constant repetition and
im provement of certain passages. As soon as th e conductor taps h is
baton the movement stops as well.
Hybris means pride, vainglory, the feel ings con nected with the
human desire to fly. The concept com es from an cient Greek ethics
and was used to restrain the individual from attempting to real ize
certain transgressive ambitions; the disrance between mortals an d
gods must not become too narrow. Hybris should be quenched more
rigorously th an a blazing fire, warned HERA CLI T US. So whoever was
proud could reekon on the gods ' ven geance. However, th is video
installation is not pessim istic: one da y, perhaps wh en the or chestra
has finall y gotten the gist, the attempt to fly will be realized .
Returning to the stor y of NA RCISSU S, one has to ask the following :
was he the victim of hybr is? Was he punished for nurturing a
blasphemous ambition? No, of course not - no more than he
cherished the desire to fly. NA RCISSU S' des ire comes out of a
paradoxical romance, he loved th e one he could never ha ve: hi s own
mirror image. The fervent wish to embrace that reflection in fact
comes down to the era ving to undo the division between depietion
and realit y, between the flat image and three-dimensional matter.
We find traces of th is erav ing in both Hybris and S ecret Dr eams of
Na rcissus. Video image and concrete materials are shoved together to
create a deceptive synthesis. In Secret Dreams of Na rcissus, th at aim
can be discerned in a rather inco nspicio us way in the background.
What seems crucial in that case is the alluring attraction to lean ove r
the edge (th e kind of force NARCISSUS must ha ve feit ) wh ich is
probably the reason for the installation's public popularity. Yet one
can view the way in which the filmed flowers float in real water as a
(sim pie) realization of NAR CISSUS' cr aving . In co m parison, Hybris is
cons iderably more complex: the connecting of im age to sou nd, of
sound to movement, are new ingredient s. U n fort u nately the work is
somewhat weighed down by all th is complexity. The form a I results
have per ha ps been dictated too much by the technique's potential and
limitations which deprives th is inst allation of the direct
persuasiveness of Secret Dream s.
INGRID BEVERWIJK'S third inst allation, An Extraordinary Glance;
een extra ordinaire glan s does what it should: it combines suc cesfully
the complexity of Hybris with the organic naturalness of S ecret
Dreams of Narcissus.

III
Wh at we hea r is a soft murmur, swellin g an d subsidi ng aga in ,
breathing like th e sea.
Six identical elements of whi tewashed wood (ro ugh ly tria ng u lar in
sha pe ) stan ding on the gro u nd, form in g a closed circle. Each eleme nt
contains a sha llow water basin and a bu ilt-in video mo nitor near er on
th e outer edge. T he mon itors are placed on their backs at a slight
angl e, their seree ns faci ng up ward s. Bet ween the seg m ents and in th e
m iddle of the circle, a hexagon al metal dish ha s been placed with six
sma ll halogen lamps sh ining h orizontally outwards . As each water
basin is provided with a sm all window, th e centrifugalligh t enters th e
basin, shi nes across the bottom (wh ich is covered with a layer of wh ite
sand) in the direction of the mo nitor.
The lamps are not fixed at a co nsta nt level. T he ligh t int en sity
varies slowly but regu larly from maximum to m inimum streng th . At
the weakest point, wh en the lamps are nearly ext inguished, the space
is frighteningly dark , because there is no other means of illu m inatio n.
T he monitors are black. The next m oment th e lamps are radiant
again and rays of light craw l across th e sand toward s th e m oni tor s
where, sim ultan through an act of perfect co -ordi nation, an ima ge
appears. When th e light of the six video images is sufficie nt, one can
rec ogn ize an (alm ost?) identical bed of sand un der a laye r of water.
The record ing ha s been made from a poin t just above th e water with
the cam era dire cted downw ards. T he light cross in g th e filmed
sandbed comes fro m th e dire ctio n of the rea I halogen lamps.
Combined with th e pre cise par allel ing of dim mi ng and fading, this
result s in an illusio nistic entwi ning of th e elec tro nic monitor scree n
with the surrounding world , transgre ssin g spa tial laws and
boundaries.
T he walls and ceiling of the spac e are brightly illu m inated at the
brief point wh en both lamps and sereens reach their ma ximum
stre nghts. T he most import ant reason for this is tha t the light makes
th e wh ite sand reflect a diffu se glow th at actually penetrates be yond
the light itself. Hence th e sand com petes with th e video image in
terms of aura .
T he installation th en fades awa y int o darkness and the cycle starts
all over again. Seeing the video im age emerge for the second or th ird
time on e notices th at som ethi n g has ch ang ed. It looks as if th e
sand bed is gradually being worn away: er osion . T h e obvious question
is wh at forces are respo nsible for this erosion, con sidering th at the
water is not in m otion . The water may not be in motion but time
certa in ly is. Is thi s perhap s th e speede d- up renderin g of a process that
actua lly took a far lon ger tim e and wh ose causes are so m inute th at
they escape the camera's eye, altho ug h the con sequences do n ot ?
The rather aw kward title A n Ex traordinary Glance; een ext ra
ordinaire glans (a very ordinary glow), po int s in th at direction . T he
int ent ional errors of tran slation are not on ly inten ded as one in th e
eye for the video art world where English titl es and bilingual
magazine s seem to be a must. If erosio n is to be understood as the
link ing of small (ordinary) causes to big (extrao rdinary) conseque nc es,
then the title loses som e of its obscuri ty. In addition, glance (the
camera's fleeting glance) and glans (glow - the sh ining sand)
represent the two initia l poles: im age and reality.
As mentioned before, NA RCISSU S' adventures can serve as a
metaphor for a quest to entwine the video image with the nonelectron ie rea lity outside. Altough NA RC ISSUS failed and per ished for
his failure, thi s does not mean th at som eo ne else with a broad er view
would meet the sam e fate .
INGRID BEVERWIJK'S cur rent preferenee for water and th e depth
beneath its sur face makes one suspect th at she is more int erested in
the beauty of a pool th an in the beauty of NARC ISSU S. Perhaps she's
right. After the demise of NAR C ISS US, wh ose bod y was ultimately
changed into a flowe r, the pool was questioned. A nd the pool
answered, But I loved NARCISSUS bec aus e, as he lay on my banks and
looked down at me, in the mirror of his eyes I saw ever m y ow n
beauty mirrored.'
translation AN NJ E WRIG HT
I OSCAR WILD E The Disciple 1893

INGRID BEVERWIJK

Hy bris 1988
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Het is een spoor dat steeds vaker gevolgd
wordt, sinds een of twee bezielde geesten de
weg ervoor baanden: UMBERTO ECO in zijn
Stateside Travels in Hyp erreality; JEAN
BAUDRILLARD, met zijn cultivering van het
fiktieve personage van een 1ge-eeuwse Parijzenaar (echo's van DE TOQUEVILLE) en
snelheidlievende zwerver in zijn reisverhaal
Amérique. Als velen voor hen, lijken beide
auteurs aangetrokken tot de glinsterende
oppervlaktes en oneindige vergezichten van
een land dat tegelijk beschrijving uitlokt en
analyse tart: ECO tot de fysieke manifestaties
van Amerika's culturele verwarring van fantasie en werkelijkheid - haar vreemde utopische projecten, diorama's en wassen-beelden-musea, waar de simulatie vaak werkelijker is dan het origineel waarop het is gebaseerd; BAUDRILLARD meer tot het Amerika
van de snelweg, tot de eindeloze circulatie
en het ontbreken van vaste coördinaten die
lijken aan te sturen op een eeuwige frontier :
een hard belicht , woestijn-achtig Amerika,
elke indruk wordt razendsnel vervangen
door de volgende. Maar bij beide is dezelfde
geest voelbaar, van de hedendaagse intellec tueel die sommige van de verheven maar
zieltogende standpunten van de contemporaine culturele analyse verlaat, om zich te
storten in een Don-Quichotachtige werveling van beelden , een nieuwe wereld oneindig ver van het Europa dat ze verlieten.

Dal Ponte
STEVE
GEORGE BARBER

en

vroeger scratch video-makers,

GEORGE SNOW,

hebben beiden een nieuwe tape gemaakt waarin tussen Venetië
en Amerika heen en weer wordt gereisd.

STEVEN BODE

bekijkt

enkele gemeenschappelijke thema's.

to Eeo

Dat Gevoel van Verlorenheid
Waarschiinliikzou de held van G EORG E
BARBERS nieuwe video vrolijk kunnen
meefladderen met deze post-moderne zuigstroom . En bovendien geniet hij, in deze
cultuur van eindeloze simulacra en de zo
vaak aangekondigde Dood van het Subject,
aanzien door van het begin af aan een bona
fide spook te zijn. The Venetian Ghost is,
net als BARBERS vorige tape Taxi Dri ver 2,
een vervolg op zijn vroegere scratch-tapes
zoals Satan, Yes Frank, No Sm oke en Tilt .
Weer combineert hij een specifiek Europese
video-kunst-gevoel met de taal en de glitter
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• Former scratch video makers, GEORGE BARBER and

GEORGE SNOW

have each made new tapes th at travel from Venice to America and
back again. STEVEN

ea ch

BODE

looks at some recurring themes.
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• h's a trail that's been increasingly
followed, since one or two spirits first blazed
it: UMBERTO ECO in his Stateside Travels
in Hyp erreality . JEAN BAUDRILLARD
cultivating the fictional personae of a 19th
century Parisian (echoes of DE
TOCQUEVILLE) and speed-Ioving drifter in
his travelogue Amerique. Like many before
them, both authors seem drawn to the
glittering surfaces and infinite vistas of a
country which invites description to the
same extent that it defies analysis: ECO to
the physical manifestations of America's
cultural mix-up of fantasy and reality - its
strange utopian proiects, dioramas and wax
museums, where the simulation is often
both more forceful and authentic in its
impression than the original on which it is
based; on the other hand BAUDRILLARD, to
the America of the freeway; an endless
circulation, a lack of fixed co-ordinates th at
seem to make for a perpetual frontier; a
harsh-lit, desert America, whose every rapid
impression is swiftly replaced by the next.
In both, though, there is the sense of the
modern day intellectual abandoning some
of the lofty yet moribund lookouts of
contemporary cultural analysis in favour of
immersing themselves in a quixotic freeplay of images th at constitutes a new world
of a quantum difference to the Europe
they 've lefI.

The Sinking Fe eling
It's quite probable that the hero of GEORGE
BARBER's new video could also flit quite
happily along this post-modern slipstream.
And furthermore, in this culture of endless
simulacra and the much-announced Death
of the Subject, he does have the added
distinction of being, from the beginning, a
bonafide ghost . Th e Venetian Ghost, like
his previous Taxi Driver 2, follows on from
BARBER'S earl ier scratch tapes like Absence
of Satan, Yes Frank , No Smoke and Tilt , in
bringing a particularly European video art
sensibility to the language and the lustre of
Hollywood , yet, th is time, with a minimum
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van Hollywood, maar, deze keer met een
minimum aan snel gesneden beelden en
met een ironische menging van narratie ve
genr es.
We maken eerst kennis met de geest van
Doge LA UROVICOMANIN via een monologue int érieur. Eens een van de l 7e-eeuwse
heersers van Venetië, waart hij nu rond op
haar piazza's en in haar palazzo's in een toestand van melancholische vergetelheid. N et
als de stad, gaat bij gebukt onder de last van
de tijd. Totdat, op een dag in de jaren vijftig
van onze eeuw , wanneer zijn gevoel van
déjà v u hem weer eens te veel wordt, hi j besluit de Amerikaanse tourist FRAN K te schaduwen, die hij toevallig hee ft horen praten
over a cool scene happenin g out at Venice
Beach. Dit uitstapje echt er, blijkt verstrekkende gevolgen te hebben wanneer het
spook zich ineens niet langer op de hem bekende kusten bevindt , maar zich in plaats
daarvan op wonderbaarlijke wijze getransporteerd ziet naar de zon en su rf van Venice, Californië . Hier, in deze zorgeloze badplaats bij Los Angeles , met haar, typisch
Amerikaans - deels eerbiedig, deels brutaal
- gestolen naam, probeert hij tot begrip van
zijn omgeving te komen.

Dood in Venetië
Venetië, Italië: Veni ce, Californië - een
voor de hand liggende vergissing , maar
geen makkelijke overgang. Aan het begin
van de video kiest BARBER voor overdrijving
van het contrast tussen de oude wereld van
Cultuu r met grote C, en de nieuw e van
Camp, met grote C, door abrupt van de ene
locatie naar de andere te spring en , van statig classicisme naar luidruchtige pop-cultuur. Vervolgens diept BARBERde dimensies van deze cultuurbotsing uit met een
flinke dosis humor en vakkundighe id terwijl
hij het spook op strip verhaal -achtige wijze
in het Amerikaanse decor keyt ,
Dan zien we het spook dwalen door de
woning van FRANKs zoon CHARLIE, die
Doge LAUROVICOtot wanhoop brengt met
zijn oppervlakkige opvattingen en zijn weinig diepzinnige obsessie met pret maken en
met wat in of uit is. CHARLIE plukt de dag:
hij denkt niet verder dan morgen en heeft
vaak moeite zich gisteren te herinneren.
Het spook bestaat juist voornamelijk uit herinneringen die hij niet kan ontduiken en
waarmee hij zich ook niet kan verzoenen.
CHARLIE krikt zijn lichaam op met halters
en medici jnen , maar laat zijn geest wegglip pen. Hoewel Doge LAUROVICO's lichaam
nauwelijks een naam mag hebben, heeft hij
ter compensatie het intellect van de orspronkelijke Renaissance Mens.
Als een vlieg op de muur in CHARLIE's
flat ziet het spook het patroon van CHARLIE's leven voor zich. Doge LAUROVICO
probeert tot een oordeel te komen, maar
haalt zijn schouders op. Wat is er toch met
CHARLIE? Er mag dan wel een spook in zijn
hu is zijn, maar is er een geest in zijn leven?
En , wat algemener, is er enige geest in de
cultuur waarin hij leeft ? In een eleg ische ,
gefragmenteerde tim e-tapse sequentie van
winkelcenta, pretparken en straten stelt
Doge LAUROVICO: Vandaag de dag besteden mensen zov eel tijd aan het denk en over
hoe het lev en zou kunn en zij n... Overal
waar je kIjkt z ij n beelden. Voorstellingen
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die zeggen hoe je je lev en moet leiden, wat
je moet doen. Maar wanneer ik ze zie, zie ik
de dood. Ove ral zie ik de dood.
Het is een zelfde toestand als die waarin
de reclameman zich bevond in BARBERS
Taxi Dri ver 2. Kijkend naar voorbij flitsende auto-koplam pen op een uitvalweg van de
stad, de een na de ander, pein sde hij over
hoe op het reclame-bureau elke dag 100,
misschien 200 ideeën worden bedacht .
maar wanneer ik mij 's nacht s te ruste leg,
lij ken ze allemaa l hetzelfd e. Als we tegenwoordig iets ondergaan dat neerkomt op de
Doo d van de Betekeni s, zoals zo vaak wordt
gezegd, is dit een dood door overbelasting,
door onverschilligheid, een dood door ennu i. (De video heeft ook niet de ondertitel
Deeline (verval), maar R eelin e (berusting) of
the West.) WESTS antw oord op dit alles is de
terugkeer naar de natuur. Hij probeert dit
eerst door de dierl ijke magie van ROB ERT
DE NIRO in SCORCESE en SCHRADERS filmvoorbeeld na te streven (elke avond, na zijn
werkdag, gaat hij naar een ROB ERT DE NIRO
avond -sch ool). Later knijpt hij er tu ssen uit
in gezelscha p van jeugd TV-ster JOHNNY
MO RRIS, naar de vrijplaats van het Engelse
platteland. Deze botsing van Engelse en
Amerikaanse mythes is geweldig goed gep arodieerd in het eind shot van de tape : WEST
rijdt met een nieuw Mohik aans kapsel door
de groene weilanden van Engeland en verklaart: Here was a man who stood up, here
was a man who toouldn't tak e it anymore.
Op het eind van Th e Venetian Gh ost probeert DOGE LAU ROV ICO met de 250 jaar
wijsheid die hij tot zijn beschikking heeft,
tot CHARLIE door te dringen, hem in te laten zien dat hij het verkeerde pad bewandelt. Maar de vrolijk en oppervlakkig leven de CHARLIE hoort hem niet. Buiten, in de
parken en op de straten, beslu it Doge LA UROVICO dat zelfs hij - een spook - een sterkere grip op de werkel ijkheid hee ft dan de
mee ste mensen waartussen hij zich beweegt.
Het beeld is dat van een stervend Venice,
een parodie op een pest-scène. Een tot zijn
einde gebra chte stad... zonder path os, zonder tragedie, maar te midden van een zee
van licht , oververzadigd van consumptie- en
televisiebeelden. Ni et in staat om op wat
voor manier dan ook in te grijpen, legt het
spook zich neer bij dit Veni ce nieuwe stijl,
gaat met CHA RLIE en zijn famil ie op het
strand zitten, zet een Walkman op en kijkt
naar de zonsondergang.
The Assignation
GEO RG E SNOWS Th e Assignation heeft ook
als hoofdpersoon een voormalige heerser
van Venetië, bovendien is deze ook teruggekomen uit de dood , ditmaal om zijn geliefde
nog eens te ontmoeten. De video is gebaseerd op een kort verhaal van EDGA RALLEN POE en volgt het origineel verrassend
getrouw, Met meer visuele complexiteit dan
BARBER, vult SNOW de donkere G othi sche
atmosfeer van het verhaal aan, door toevoeging van indrukwekkende gekleurde sequenties van Venetië en herhaling van het
Rococo aspect van zijn relaas in knappe ,
vaak komische, verfraaiingen van hemzelf:
Pac -Man visjeszwemmen in de kanalen van
Venetië, er worden inco ngru ente eigentijd se kostuums gedragen, een computer-graphic speelt rond de ogen van een sfinx. Veel

hiervan staat op één lijn me t SNOWS eerdere
Muy bridge Reuisited, waarin com puter-geanimee rde MUYBRIDGE-figure n spectaculair,
hoewel en igszins wezenloos, door een gecompliceerd orna me ntee l decor dansten .
Liever dan alleen te vertrouwe n op een rap
tempo in de mu zikale achtergro nd, neem t
SNOWin T he A ssignation de expli ciete inhoud van POE'S verhaal als uitgang spunt en
als contex t waarin sommige effecten een
werkelijk groo ts effec t kunnen bereik en .
Laat op een avond, volgt een jonge man de
prins naar zijn duistere paleis. Hij wordt de
vertrekken van de prins binnengelaten en
rondgeleid langs zijn kun stcollectie. Hi j ziet
wat ECO in zijn R eis in de hyperrealit eit een
van de Wunderkam mer van de Renai ssance
zou noe me n (waarvan veel elementen tegenwoordig weer een plaats lijken te hebben
gevonden in de diorama's van contem porai ne Ame rikaanse mu sea). Zij aan zij staat een
allegaartje van schilder- en beeldhou wstijlen
uit verschillende landen en verschi llende
eeuw en . Vervalsingen en originelen zijn
nauwelijks te onderscheiden: de Ven us van
Milo is gereconstrueerd -m et arme n- zoals
ze er in de tijd van haar creatie uitgezien
moet hebben. Voor de prins is dit een soort
opium -roes, een fant astische collage waarin
de eigenschappen van Ruimte en T Ijd die
de menshe id normaliter met sch rik v erv ullen, ten lan gen leste verbroken zijn. Voor de
jongema n is het echter een chaos van overstimulatie: De architectu ur en de versieringen va n de kamer waren duid elijk bedoeld
om te uerbijsteren en te ve rbazen. E r was
weinig aandacht geschonken aan de decora
van Wal men harmonie noemt... De blik
z wierf va n object naar object en vond nergens rust. Als een vroeg negentiende-eeuwse ben ader ing van een hedendaags post-m odern motto zou dit nauwel ijks overtroffen
kun nen worden.
In post-modern taalgebruik zou BARBERS
aanpak missch ien het best beschreven kunnen worden als een parodie (of zelfs als een
parabel), en die van SNOW als een overvloedige pastiche: een visuele POE-pourri die de
toch al barokke stijl van het originele verhaal verfraait met eigentijdse video-effecten , die veel te danken hebben aan SNOWS
achtergrond als pop-pro mo regisseur van
ART OF NOISEen, daarvoor, als een collage
kun stena ar in grafisch ontwerpen. In beide
tape s is er naar het lijkt een onafgebroken
nadruk op de literaire aard van veel kun stvideo uit Groot Brittanni ë. Maar met hun
expliciete tekstuele verwijzingen en hun
zelfbewuste gebruik van het verhaal, komen
SNOW en BARB ER boven al op een niveau
dat ze in staat blijft stellen ideeën te her importeren in het geimpro viseerde visuele
veld dat kenmerkend was voor hun eerste
scratch tapes . Nu de scratch -v ideo veel van
zijn oorspronkelijke scherpte heeft verloren,
en vaak op dezelfde manier gelezen wordt
als de naadloos in elkaar overvloeiende televisie-beelden die ze eens probeerde te ontwrichten, benaderen BARBER en SNOWS
fragmentaire verhalen het vroegere vermo gen om te verrassen, te provoceren en te
verbazen in een minder onstuimige, minder
hektische, maar misschien uiteindelijk meer
doordachte vorm.
vertaling ANNA ABR A H AMS

DAL PONTE DEI SOSPIRI TO ECO BEACH
of fast-cut images and more of a
concentration on the unfolding ironies of
mixing narrative genres.
We are first int roduced to the gh ost of
Doge LA UROVICO MANIN by way of an
interior monologue. Formerly one of the
17th century rulers of Venice, he now
haunts its piazzas and palaces, living in
melancholy limbo . Time weighs heavil y
upon him , like it does over the city itself.
That is until one day in the 1950s, when,
with his sense of déjà v u becoming
oppressive, he decides to shadow FRANK, an
American tourist, who m he's overheard
talking of a cool scene happening out at
Venice Beach. This minor detour, however,
turns out to have major repercussions, as the
ghost finds himself far from his familiar
shores, and instead miraculously
transported to the surf and the sun of
Venice, California. Here, in this bohemian
beach-suburb of Los Angeles, in this
typically American - part-bijou, part-brash
- appropriation of its Italian namesake, he
tries to make sense of his surrounds.
Death in Venice
Venice, Ital y; Venice, California - it's an
easy mistake to make, though not
necessarily an easy transition to take in
one 's stride . At the beginning of the video,
BARBER opts to exaggerate the contrast
(between the old world of High Culture and
the new of High Camp) by jumping
abruptly from location to locat ion , between
statel y classicism and loud pop-cultural
style. From th en on, though, using the
figure of the gh ost, keyed in cartoon-like
against the American backdrops, BARBER
draws out the resonance of th is clash of two
cultures with no small measure of humour
and skii!.
We next see the ghost haunting the
apartment of FRANK's son CHARLIE, whose
superficial outlook and shallow obsession
with style and good times drives Doge
LAURO VICO to despa ir. CHARLIE lives for
toda y, thinks no further than tomorrow and
often has difficulty remembering what went
on last nigh t. The ghost, on the other hand,
is made up almost entirely of memories he
can neither evade or placate. CHA RLIE pu ffs
up his body with weights and with drugs
but lets his mind slide . Doge LA UROVI CO,
though he has no body to speak of, has the
compensating intellect of an original
R enaissan ce Man .
A fly-on-the-wall in CHARLIE's
apartrnent, the gh ost sees the pattern of
CHARLIE'S life being played out before him.
Doge LA UROVICO sits in judgements and
shru gs. What is it with CHARLIE? There's a
ghost in his house but is there any spirit in
his Iife? And , by extension, is there an y
spirit in the culture in which lives? In an
elegaic, fractured tirne -lapse sequence of
shopping-rnalls, fairgrounds and streets,
Doge LAUROVICO declares: People today
spend so mu ch time thinking how life could
be... Everywh ere y ou look th ere are piccures.
Pictures tellin g yo u how to lead yo u r life,
uiha t CO do. But when I see th em, I see
deach. I see death all around.
It is a similar predicament 10 that
experienced by the jaded ad-man T IM WEST
in BARBER's Taxi Driver 2j watching the

car head-l ights pass, one after the other, on
the road out of town ; brooding on how
every day at the ad-agency 100, m ayb e 200,
ideas are thou ght up... but when I go home
at night and lie down th ey all seem th e
same. If we are currently undergoing what
amounts to a Death of Meaning, as he 's so
often told, it's a death of overload, of
indifference, of ennui . (T he video is subtitled not Decline but Recline of the West.)
WEST'S answer to all th is is to go native: at
first, to try and emulate the animal magie of
ROBERT DE NIRO in SCORCESE and
SCHRADER's movie original (every night
after work, he attends ROBERT DE NIRO
even ing classes) th en to slip away to the
sanctuary of the English countryside in the
company of childhood TV figure JOHNNY
MORRIS. This collision of English and
American myths is wonderfully parodied in
the tape's closing shot: WEST driving along
with a new Mohican haircut through the
green fields of England, declaring H ere was
a m an who stood up, here was a man who
would not cake it any more.
At the end of Th e Venetian Ghost, Doge
LA UROVICO, with his 250 years of wisdom
at his disposal, tries to get through to
CHARLIE, decides th at even he - a ghost has a greater grip on reality than most of
the people am ongst wh om he moves . It is a
picture of a dying Venice, a parody plague
scene , played out without pathos, without
tragedy, but in amongst a bright-lit surfeit
of consumer and television images. U nable,
in any way, to intervene, the ghost makes
his peace with th is new-style Ven ice, sits
with CHARLIE and his famil y on the beach,
puts on a Walkman and watches the sun go
down.
The Ass ignation
GEORG E SNOW'S The A ssignation also has
its hero a former ruler of Venice, who,
furthermore, comes back from the dead, to
meet once more with his lover. The video is
based - surprisingly faithfull y - on an
original short story by EDGAR ALLEN POE.
More visually complex than BARBER'S tape,
SNOWfills out the dark Gothic atmosphere
of the tale with strikingly colourised
sequences of Venice and ech oes the rococo
aspect of its telling with deft , often comic,
embellishrnents of his own: Pac -Man fishes
seen swimming in the canals, incongruous
up-to-date costumes, a computer graphic
playing round the eyes of a sphinx. Much of
th is is along similar lines to SNOW's earlier
Mu ybridge R evisited, which daneed
computer animated MUYBRIDGE figures
spectacularly, if somewhat blankl y, around
a multi-layered , orna mental backdrop .
Here, rather than rel ying solely on fastpaced musical backing, the explicit content
of POE's narrative provides a springboard
and a context for some of these effects to
fully hit home.
Tracking the prince, late one night, to his
darkened palace , a young man is shown into
his apartment and shown around his
collection of art ; what ECO, in Travels in
Hyperre ality, would call one of the
Wun derkammer of the Renaissance (m uch
of whose th inking now seems re-instated in
the dioramas of many contemporary
American museums): clashing styles of
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painting and sculpture from different
countries and different centuries are placed
side by side; fakes and originals can hardly
be told apart; the Venus de Milo is
reconstituted - with arms - as she would
have been at the time of her creation. For
the prince, it is a kind of opium-drearn, a
fantastic collage in which the properties of
Space and Tim e that normally terrify
mankind have at long last been broken
apart. For the young man, however, it is
over-stimulating chaos: In the archit ecture
and embellish me nts of the cham ber, the
evident design had been to da z zle and
astound. Liule au ention had been paid CO
th e decora of what is called keeping... Th e
eye wandered fr om object CO object and
rested upon none. As an early nineteenth
centu ry approximation of a contemporary
post-modern adage it could hardly be
bettered.
In post-modern parlance, BARBER's
approach might best be described as parody
(even parabie) and SNOW's as lavish
pastiche: a visual POE-pourri that
embellishes the alread y baroque style of the
original story with rnodern-day video
effects; owing much to SNOW's background
as a pop-promo director for ART OF NOISE
and, before th at, as a collage artist in
graphic design. In both tapes there is an
apparent continuing emphasis on the
literary nature of much UKvideo art. With
their explicit textual allusions and selfconscious use of narrative, yet more at the
level th at allows them a way to keep reimporting ideas into the extemporised
visual field that marked out their initial
scratch-based tapes . Now that scratch video
has lost much of it's original cutting edge
and often gets read , at the surface, in a
similar way to the seamless flow of
televisual images it once did it's best to
disrupt, BARB ERand SNOW's fragmentary
narratives go someway towards recapturing
its early ability to startle, provoke and
sur prise in a less heady, less hectic but
per ha ps, in the end, more reflective form.

GEORGE SNOW

Th e Assignarion 1988still
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Villa Michael Jackson
Een razendsnelle Fata Morgana als bouwheer.

MA URIC E NIO

heeft een imaginair huis ontworpen voor een

imaginaire opdrachtgever. Een zware, donkere en geheimzinnige architectuur als reactie op ijl schitterende
televisietransparantheid.
eA high-speed mirage as principal.

M AU RIC E N IO

designed an imaginary house for an imaginary

commissioner; heavy, gloomy and mysterious architecture, the anti thesis of the delirious effervescence of
the tranparent.

•

MIj n beeld van een doorsnee mens is iemand in een menigte die op me
af rent en me de klere n van het lijf wil rukken.
MICHAEL jACKSON

My picture of an average person is of someone in a crowd who rushes
toeaards me and wants to tear the clothes of my body.
MICHAEL jAÇKSON

H ij trok zich uit rot een draad en vlocht een kooi van zichzelf
ELIAS CANETTI

He stretched himselfout into a thread and wave himself into a cage.
ELIAS CANETTI

Hij is geen mens maar ook geen dier, geen man maar ook geen
vrouw, geen kind maa r volwassen evenmin. Hij is blank noch zwart,
levend noch dood. Nee, het gaat niet om een zombie, het gaat om MICHAEL JACKSON.
Met deze vijf opp osities, misschien wel de vijf belangrijkste die we
kenne n, heeft hij korte mett en gem aakt. Niet door middel van een radikale filosofie of heel veel deconstructie, maa r simpelweg door
make -up en plastische chirurgie. Je hoeft enkel een blik te werpen op
zijn gezicht om iets van die telescopische ineenschuiving van tegendelen gewaar te worden. Alsof hij halverwege een metamorfose is blijven steken, misschien omdat hij de uiteindelijke vorm niet meer zag
zitten, misschien omdat hij zich beter thuisvoelt in deze onbestemdheid, in deze ondefini eerbare toestand. Maar het specia le aan de wijze
waarop hij een spel speelt met het ineenschuiven van de opposities, is
dat deze nooit verzoe nd worden en dat ze altijd in een gespanne n en
om keerbare verhouding blijven bestaan. Eigenlijk weet je nooit wat hij
zal worden. Een mens? Of... zal hij dan toch nog in een reptiel veranderen ? Dat is suspense.
De ze suspense maakt de ijlheid en onwerkelijkheid van MICHAEL
jAC KSON uit. H ijzelf weet als beste dat een dergelijke situatie onhoudbaar is, dat hij op de een of andere ma nier dat verderlichte en onbestemde van hem moet beschermen.
Het zou welee ns de reden kunnen zijn waarom hij urenlang doorbrengt in een zuurstoftank , want in deze doodswieg kan hij immers
tot in de eeuwigheid jong en ijl blijven.
En misschi en is dat ook de reden waarom hij zichzelf hult in het
zwarte BAD-ou tfit en zich toetakelt met riempjes, gespen en kettingen,
want dat vormt een perfekt simulatieschil d, waarmee hij iedereen in
de waan kan laten dat hij een lammetje is in wolfskleren.
Het zou ook de reden kunnen zijn waarom hij zichzelf om ringt me t
sprookjesachtige of bu iten aardse wezens en het skelet van de olifantenman wil kopen.
En vandaar natuurlijk dat hij FRANK DILEO, de omvangrijkste en
zwaarste ma nage r ter wereld, in dienst heeft genomen, want hijzelf
hee ft eenvoudigweg te weinig substantie om alle verlangens van de
fans en de journalisten te bevredigen, terwijl deze ex-pizzaboer elke
vraag moeiteloos absorbeert en beleefd datgene uitscheidt wat iedereen toch al wist.
Op een soortgelijke wijze funktioneert he t huis voor MICHAEL
JACKSON. Je zou het kunnen opvatten als een gebouw met beschermingsfactor duizend, als een vet wezen dat niet alleen bestand is tegen alle aandacht en nieuwsgierigheid maar ook tegen elke binnendringing van zin en betek enis. Tegelijkertijd kun je het opvatten als

e He is neither man nor beast, man nor wornan; he is not a child but
nor is he adult. He is nei ther white nor black, alive nor dead. 0, this
is not about a zombie, it's about MICHAEL JACKSON.
He makes short work of these oppositions, perhaps the five most
important we know . Not by mea ns of radical philoso phy or an awful
lot of deconstruction but simply with make-up and plastic surgery.
You just have to glance at his face to see the telescoping of
contradictions. As if he got stuck halfway during metamorphosis,
perhaps because he no longer believed in the ultimate look or
perhaps because he feit more at home with the indefinabie, with th is
nameless condition. But what is so special about the way in which he
plays with th is telescoping of opposites is th at they're never
reconciled, that they always remain in a tense and reversi ble
relatio nship. You iust never know what he's going to beoA man? Or. ..
will he change into a reptile . That is suspense.
That suspense is what is so rare and unreal about MICHAEL
JACKSON. And he of all people knows that that situa tion is
intolerable, that he must proteet these airy and indefinabie qualities.
Perhaps these are the reasons wh y he spends hours in an oxygen tent
because it is in this death-like cradie th at he can retain eternal youth
and lightness.
And perhaps th is is also the reason why he swathes himself in the
black BAD outfit and rigs himself out in beits, straps and chains
because it forms a perfect shield for simulation so as not to spoil
anyone's illusions that he's a lamb in wolfs clothing.
This could also be the reason why he surrounds himself with
fairytale and extra-terrestial beings and wants to buy the skeleton of
the elephant-man.
And hence why he em ploys FRANK DILEO, the world's most
heavy-weigh t manager; he sim ply has too little substa nce to satisfy the
desires of all those fans and journalists whereas this former pizza
hustl er effortlessly absorbs every question and politely mouths
platitudes.
MICHAELjACKSO N's house functions in a similar way. You could
view it as a building with the proteetion factor \ 000, like a buiging
creature that not only wards off attention and curiosity but also
admits neither sense nor meaning. Equall y you could view it as a
nocturnal creature that provides boundaries for this star's aura and
radiance or as a bui lding that lends a certain depth and stratification
to his paper-thin appearance, or as a symmetrical and sever e structure
th at is not intended as a straitiacket but as a kind of shelter for the
incredible dynamism, suppleness and sent irnentality he parades, or as
a closed and indecipherable presence in contrast to his transparent
and hyper-public figure .
In short : a bui lding th at is the complete antithesis of MICHAEL
JACKSON. That doesn't im ply an end to the suspe nse beca use if

Villa Jackson 1988,
perspectief, stroomo pwaarts over de
Maas gezien.
MAURI C J! NIO

epe rspective drawing, viewed
upstream across the Maas river.
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MAU R ICE NIO Villa Jm:kson 1988,
axonornetrie van de situatie aan de
kop van het Noordereiland.
eaxonornetric drawing of the
situation at the end of the
Noordereiland.
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Villa Jackson 1988,
de voorgevel van hel gebouw zelf,
met op de begane grond de
bezoekers-ingang. Doorsnede van de
Kuil met op niveau -I in het
gebouw de ontvangstruimte. Op
niveau -2 de bodem van de kuil met
het nijlpaardenbassin .
ethe façade of the actual building
with the visitors' entrance on the
ground floor. Cross-section of the Pit
with the reception area on level -I in
the building. The bottorn of the pit is
on level -2 with the hippo pool.
MAU R ICE NIO

o

-1

-2

een nachtelijk wezen dat de uitstralin~ en schittering van deze ster
van een begrenzing voorziet, of als een gebouw dat zijn flinterdunne
verschijning een zekere diepte en gelaagdheid geeft, als een symmetrisch, orthogonaal en streng stelsel dat niet bedoeld is als een keurslijf
maar als een soort luwte in die enorme dynamiek, souplesse en sentimentaliteit die hij tentoonspreidt, als een gesloten en onleesbare verschijning, in tegenstelling tot zijn transparante en hyperpublieke verschijning.
Als een gebouw kortom dat op alle punten het tegendeel is van MI CHAEL ]ACKSON. Dit betekent niet dat er een einde wordt gemaakt
aan de suspense, want als de suspense van MICHAEL ]ACKSON schuilt
in de ondefinieerbaarheid en ijlheid, dan schuilt die van het gebouw
in het zware en het zwarte.
Deze botsing tussen jaloerse tegenstellingen creëert op zich al een
spanning - een spanning die ook geldt voor de stedebouwkundige situatie. Want zoals het villa-complex of schiereiland daar ligt, aan de
kop van het Noordereiland in Rotterdam, omgeven door het water
van de Maas, doet het absoluut niet mee aan het publieke leven van
deze stad, het wendt zich er eerder van af. Het bemoeit zich met zijn

VILLA MICHAEL ]ACKSON

• MICHAEL jACKSON'S comprises of the indefinable and thinness, the
building's suspense suggests the ponderous and black.
This collision between jealous opposites gives raise to a feeling of
tension - atension that also applies to urban development. Because if
the villa complex or peninsuia were to be located on the north of
Rotterdam's Noordereiland which is surrounded by the waters of the
Maas then it would have absolutely nothing to do with the city's
public life. lts back would be metaphorically turned. Minding its own
business. Yet the city would gain sornething, something it has never
had: an enigma. You can see the building from all sides but you can't
touch it, you can't fathom it out. And even if you stand on the
Noordereiland, both view and access are blocked by an entrance
building. The closer you come to the building, the less you see of it.
The house can only be approached from the river, you could sail
there in a boat or in that submarine with MICHA EL jACKSON
surfacing out of the depths like CAPTAIN NEMO to doek at the back
of the house.
[ust as there is a tense relationship between Rotterdam and the
villa so there is an internal battle between the animal section below
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(which is populated by lamas, monkeys, fish, hippos and all kinds of
birds) and the living space above.
This kind of contrast also affects the choice of materiais. The
outside materials are as rough and obstinate as the skin of a monster:
rusty steel for the long, curved walls, zinc and black granite for the
outer walls, asphalt on the top, on the deck of the peninsuia, steelplate for the basement floor, shells, reeds, sand and large cobblestones for the lowest level with the hippo pool which provides the
base for the soaring aviary with its wild zebra stripes. Inside the
materials are smoother and more elegant: pear wood, teak, stainless
steel, plastics and glass bricks provide the finishing touch for the
floor, glass mosaic and spatolato veneziano for the walls.
There is one part of the house that I would particularly like to
emphasize, the part concerned with the house's tension: the
swimming pool. [ust like the home that ADOLF LOOS built for
jOSEPHINE BAKER, the house is dominated by a swimmi ng pool, by a
tank filled with 75.000 litres of water, but what is water for that
matter? It's nothing. the house is domi nated by nothingness. It has a
centre but that centre is ernpty. Hence the whole plan evidently has
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eigen zaken. En toch geeft het iets aan de stad, iets dat ze nog niet
heeft, een raadsel. Je kunt het gebouw van alle kanten zien, maar je
kunt er niet bij, je kunt het niet doorgronden. Ook wanneer je op het
Noordereiland staat, wordt het zicht en de toegang geblokkeerd door
een entreegebouw. Hoe dichter je bij de villa komt hoe minder je ervan ziet.
Alleen vanaf het water kun je het hu is benaderen, wanneer je op
een boot zit en ernaar toe vaart, of in die duikboot waarmee MI CHAEL
JACKSON als kapitein NEMO uit de diepte opduikt en het hu is van de
achterzi jde binnenvaart.
Zoals er tussen Rotterdam en de villa een gespannen verhouding
bestaat, zo bestaat er ook binnen het com plex zelf een tweestrijd tussen het dierengedeelte dat verzonken ligt, bevolkt door lama's, apen,
vissen, nijlpaarden en allerlei soorten vogels, en het hu is zelf dat de
hoogte ingaat.
Een dergel ijk onderscheid is ook bepalend voor de materiaalkeuze.
Buiten zijn de materialen ruwen weerbarstig als de hu id van een
monster: verroest staal voor de lange gebogen wanden, zink en zwart
graniet voor de bekled ing van het hu is, asfalt op de bovenkant, op het
dek van het schiereiland, stalen traanplaatelementen op de vloer van
het souterrain, schelpjes, riet, zand en grote keien voor de onderste
laag waarin het nijlpaardenbassin gelegen is en vanwaar de volière
met haar verwilderde zebra-strepen uit oprijst. Binn en zijn de materialen iets gladder en verfijnder: perenhout , teak, roestvrijstaal, kun ststof en glazen bouwstenen voor de afwerking van de vloeren, glasmozaïek en spatolaio ve nez iano voor op de wanden.
Eén onderdeel van het huis wilde ik nog naar voren halen, het onderdeel dat zorg draagt voor de spanning binnenin het hui s: het
zwembad. Het hu is wordt net als de wonin g voor JOSEPHINE BAK ER
van ADOLF LOOS, gedom ineerd door een zwembad, door een bak met
75 .00 0 liter water , maar wat is nu water ? N iets, eigenlijk wordt het
huis gedomineerd door niets. Het heeft wel een midden, maar dit
midden blijft leeg. Zo heeft het hele plan overduidelijk een as, maar
deze is onbeg aanba ar, ze blijft onbezet en leeg, ze hee ft geen zin.
Ook de kleuren hebben geen zin en hun combinatie is arbitrair
(maar niet toevallig). Zwart . Zwart is bad, het is de kleur van de terugkeer en de wedergeboorte, en het komt veelvuldig in de villa voor.
Wit daarentegen is de kleur van Sneeuwwitje, van de eeu wige slaap
en de dood, wit is nergens in de villa te vinden.
Groen is de kleur van PET ER PAN, van alle kwaadaardi ge kinderen
die alsmaar jong blijven , en het komt daar voor waar M IC HAEL jACKSON het hu is betreedt, zoals op de vijf meter hoge, bolle deuren van
de binnenhaven, waar hij met zijn dui kboot doorh een vaart.
Blauw . Blauw is de kleur van de Moonwalk, van het vooru itgaan
terwijl je in feite achteru itgaat, van de progressie terwijl er sprake is
van regre ssie. Blauw is de kleur van het paradoxale en het komt daar
voor waar het gebouw de hem el raakt of waar het uitstul pt en een
blauwe glazen buik krijgt.
Rood. Rood is natuurlijk de kleur van de vossestaart en van de initi atie in het zinloze. Deze kleur komt daar voor waar de bezoekers het
gebouw betreden .
Grijs. Grijs is de kleur van de Holla ndse hem el en de eeu wige regenval, maar grijs is ook de kleur van de dubbelganger en de scha duw, van het zink en het nijlpaard.
Bovengen oemde aspecten - de situatie, de du aliteit binnen het villa-complex, de mater ialen , de kleuren en he t zwem bad - zijn allemaal
voorbeelden van de manier waarop het hu is inspeelt op de suspe nsevolle en onwerkelijke uitstraling van MICHAEL JACK SO N. Maar hoe
zou je kunnen inspelen op de algehele onwerkelijkheid om je heen,
want het is niet zo dat het verlies van realiteit alleen voor MI CHAEL
j AC KSO N geldt en dat wij onde rtussen authentiek, natuurlijk, reëe l en
zinvol blijven, al zouden we dat wel willen. Iedereen wordt gecon fronteerd met het verlies van realiteit. He t einige verschi l is dat de
mee sten zich ertegen verzetten, terwijl M ICHAEL jACKSON van dit
verlies op spectacu laire wijze een spel weet te maken.
Maar wat betekent dat voor de architectuur? Er zijn er die deze
staat van gewich tloosheid en simulatie zichtbaar willen maken en radikaliseren , zoals EISEN MAN bijvoorbeeld, en TSCHUMI, COOP H1MMELBLAU of ZAHA HADID wellicht. Zij proberen aansluiting te vinden bij het leven dat zonder grondslag is en beh eerst wordt door de
pur e en vrije circul atie van waren en wensen, merken en stijlen, tekens en signalen, door een architectu ur te produceren die even
(waarde)vrij, gewichtl oos en onverschillig is.
Maar er is ook nog een andere weg, de weg van de verduistering.
Verduistering in de dubbele betekenis van het woord, als het wegne .men van licht, maar ook en vooral als het onttrekken van iets aan zijn
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Villa Ja ckson 1988,

perspectief van het voorportaal
gezien bij binnenkomst. Onder de
loopbrug de ontvangstruimte.
eperspective drawing of the porch as
seen as if entering. The reception
area is under the footbridge.

bestemm ing, als het onttrekken van de dinge n aan hun vrije circula tie, als het fetisjeren van een vorm, gedach te of gestalte.
Een voorbeeld van iema nd die op een dergelijke wijze te werk gaat,
is de regisseur BOB WILSON die als geen ander erin slaagt om de
wijdsheid van Amerika te combineren met de precisie van een Japanner , en tussen deze wijdshei d en precisie spant hij zijn theater.van de
verduisteri ng. Maar ook HENK VISCH, met zijn beelden die iets weg
hebben van vogelverschrikkers (van het reële) en beschermenge len
(van de illusie), is daar een goed voorbeeld van.
Of architec ten als JEAN NO UV EL en SHiN TAKAMATSU. De eerste
vanwege zijn krankzinnige prijsvraagontwerp voor de opera van Tokyo, een soort uit de ha nd gelopen , zwarte instru ment enkist die drie
gouden, op elkaar gestapelde theaters bevat. En de tweede eigen lijk
vanwege al zijn projecten die voornamelijk in Kyoto gebouwd zijn en
je stuk voor stuk een hartsti lstand bezorgen . Waar het hu n om gaat is
niet een of andere deconstru ctie ( EISE NMAN), niet de affirma tie of
materialisatie van de leegte, het gaat hun juist erom die leegte van een
tooi, een kleed, een sluier te voorzie n, zodat ze tot een raadselach tige
en verleidelijke verschijning kan worden. Gebouwen die resulte ren
uit een affirm atie van de leegte fascineren misschien wel, maar kennen absoluu t niet de verleiding van de leegte: de suspense, die alleen
via een proces van verdich ting en verduis tering, via een proces van
conce ntratie en retractie tot stand kan komen.
Je moet het niet opvatten als een narratieve suspense, zoals ALFRED
HI T CH COCK daar zo meesterlijk mee wist om te gaan . Hier gaat het
om een struc ture le, elementaire suspense, een die van de dingen zelf
uitgaat en eraan imma nent is. Sinds CO RBUSIER staat de architectuur
voorna melijk nog in het teken van de verlichting en de omspanning.
Dit project is een aanzet tot een architectuur van de verduistering en
de suspense .
• Dit project ontstond onder begeleiding van: REIN SAARI ST E (arch itectu ur en
functioneleanalyse), G IJS \X'A LLI S DE VR IE S (stedebouw), RO G IE R V E R HEE K
(constructie) en xi .c . VAN DE R .\l EE R (interieur).

VI LLA MI CHAEL ]A CKSON

• an axis but it is impassable, it is vacant and ernpty, it's pointless.
The colours too are meaningless and their combination is arbitrary
(but not accidental). Black. Black is bad, it's the colour of come-back
and reincarnation and it is frequently used in the villa.
By contrast , white is the colour of SN OW WHITE, of eternal sleep
and death. There is not one single patch of white in the entire house.
Green is the colour of PET ER PAN , of all nasty children who never
grow up . It is used where MI CHA EL ]A CKSON enters the house such
as on the convex five metre high doors of the inner harb our th rough
which he sails his submarine.
Blue. Blue is the colour of the moonwalk , of advancing when
you're actual ly retreating, of progress when it's more a case of
regression. Blue is the colour of parad ox and figures where th e
building touches the sky or where it bulges and is provided with a
blue glass belly.
Red. Red is of course the colou r of the fox's tail and the initiation
of the inane . T his colour is used where the visitors enter the build ig.
Grey. Grey is the colour of the Dutch sky and the eternal rain but
grey is also the colour of doppelgän ger and shadow, zinc and
hippopotamus.
The aspects ment ioned above - the situation, the duality within the
villa complex, the materiais , the colours and the swimming pool - are
all examples of the way in which the house plays on MICHAEL
JACKSON'S aura of suspense and unreality. But how can we use the
complete absence of reality surrounding us because surely th at loss of
reality does not only apply to MI CHA EL JACKSON while we remain
authentic, natural, real and worthwhile, as much as we may want that
to be the case. Everyone is confronted with the loss of reality. The
only differen ce is th at most of us fight it whereas MICHAEL JACKSON
makes a most spectacular game out of that loss.
But was does this all mean for architecture. There are those who
want to visualize and radicalize this state of weightlessness and
simulation such as EISEN MAN and T SC HU M I, COO P HIMM ELBLA U or
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perhaps ZAHA HADID. They try to conneet with a life without
foundations which is dominated by the pure and free circulation of
wares and wishes, brands and styles, signs and signais, by producing
an architecture th at is free (of values), weightless and detached.
But there is another way, the way of the obscure. Obscure in the
doub le sense of the word, not simply as meaning dark but also and
particularl y to mean: confusing the use of things , withdrawing th ings
from open circulation, the fetishizing of form, idea or build.
An example of someone who works in this way is the director BOB
WILSON who is un iquel y successful in combining the breadth of
America with the precision of Japan and between breadth and
precision he stretches his theatre of the obscure . Another good
example is HENK VISCH whose sculptures are a bit like scarecrows (of
the reaI) and guardian angels (of illusion).
Or architects such as JEAN NO U VEL and SHI N T AKAMA TS U. The
first for his crazy competition design for the Toky o Opera: a sort of
black instru ment case run amok which contains three golden theatres
piled one on top of another, And the latter for all his projects which
are mainl y in Kyoto, all of which can trigger a cardiac arrest . Neither
of them is concerned with any form of deconstruction ( EISENM AN ),
nor the affirmation or materialization of emptiness, the y are actually
involved with providing that space with some finery, a cloth, a veil so
th at it can become enigmatic and alluring. Buildings th at come out of
an affirmation of emptiness may weil be fascinating but having
nothing of the allure of emptiness: suspense, that is only achieved by
means of a process of condensing and obscuring, of concentration
and retraction.
You must not interpret this as narrative suspense like the works of
the masterl y ALFRED HITCHCOCK. This is a basic, structural,
suspense, one which is inherent and emanates from the objects
themselves. Since CO RBUSIER, architecture has been primarily
dom inated by enlightenment and relaxation. This project marks an
impulse towards an architecture of the obscure , of suspense.
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G LOR IX

De eerst e was va n SEV EN-U P.
Die hee ft dat twee jaar geleden
gedaa n . Een he le zuil gehuurd.
En dan allee n nog maar dat
groen van dat SEVEN-U P blikj e
of flesje . In pl aat s van een affiche op een zuil te huren, huurden ze de hel e zuil. Nu hebben
ze dat met di e GL O R I X geperfectioneerd. Ja . Duur ? Ja.
Werkt dat dan ? Ik denk wel dat
dat het werkt, omdat je alle andere informatie uitsluit. En
daardoor ee n enorme im pact
bereikt. Dat is du s eigenlijk het
Ultra van de totale rek lam e.
Dat je eigenlijk alleen nog
maar een product neerze t en
dat dat dan reklame is zonder
dat je er woorden aan vuil
hoeft te maken.
Maak ik zelf mijn wc wel
eens schoon? J a, dat doe ik wel
eens. En nie t met die eend.
Maar gewoon met GL O R IX. En
met VIM. Daar heb ik zelf ook
nog reklame voor gemaakt.
VIM . Hee l in het begin was dat .
Toen hadden ze een nieuwe
verpakking, of zo. Had ik een
of ander stripachtige tekening
gemaakt. Die ouwe bus, die zag
je links ergens naar binnen
gaan. En dan kwam die rechts
in een andere verpakkin weer
naar buiten. Had-ie een nieuw
jasje aan, of zo. Dat soort onzin. De waanzin ... dat je met
twintig man de hele dag in een
stoffig kantoor zit te broeien op
een ideetje Over MAGGI- BLO KJ ES
dat grenst toch
aan de totale waanzin ... Weet

Kaap's
Advertising
were the first to do
it. Two years ago. They hired
an entire poster hoarding. And
then filled it iust with the green
of the SE VE N UP can or bottle,
Instead of hiring the space for
a singl e poster, the y hired the
entire hoarding. Now the y've
perfected it with the ad for
G L O RIX toilet cleaner. Expensive ? Yes. But does it work?
Sure I think it works because
you exclude all other inforrnation, And that creates an enormous impact. The ultimate in
advertising. That you just show
the product and it's an ad in itself without having to mess
around with verbiage.
Do I clean my own lavatory?
Sure I do. But not with any fancy product. just with GLORIX.
And VIM . I've even done ads,
For VI M. Right in the beginning. When they brought out
some new packaging. I made a
kind of strip cartoon drawing.
You saw the old box disappearing somewhere on the left.
Then it re-emerged on the
right completely repackaged.
Rather Iike it had a new coat
on. That sort of nonsense.
The lunacy of it all ... twenty
people sitting around for a
whole day in some stuffy office
sweating over an idea... About
MAGGI soup cubes... that's close to totallunacy... You know
SEVEN UP

je wat? we nemen een locomotiefje En dat trekt dan allemaal van die wagonnetjes
met die verschillende MAGGI-blokjes er op ... En dat komt
dan zo T UUT T UUT PIEP
PIEP En dat ging dan zo

whet ... we '11 have a little train...
And it's puJling little wagons
with all the different MAGGI
cubes... And it goes... CHUFFER CHUFFER CHUFFER
TOOT TOOT TOOT And
that's the way it went on It
was at INTERMARCO Now
known as PUBLICIS It was
just a regular grown-up agency.
It was a good idea but never
used. PHILlPS, as seen on radio
and ielevision. And why was it
not used? I think that finally
there simply wasn't the budget.
That's what it all comes down

maar door

Dat was bij INDat heet nu r-uwas gewoon een
volwassen bureau.
Wat een goed idee was , maar
nooit gebruikt. PHILlPS, bekend van radio en televisie, En
waarom werd dat dan niet gebruikt? Ik geloof da t er uiteindelijk toch geen budget voo r
was. Daar kom t het dan op
neer , hè .
Het Dinkdom weet je wat dat
is? Double-incame-no-kids

TE RMARC O
BLI CIS ... Dat

trendgroep. Dat is al weer passé. Nu is de uiteindelijke behoefte weer veiligh eid, geborgenheid, een ne st. De nieuwe
trend wordt du s ook wel Cocooning genoemd. De trendolog ie, En als je va n mij wilt wete n wat de nieuwe trend in de
reclame word t, dan heb ik altijd mijn antwoord klaar. De
trend is zon de r enige twijfe l
naar douches en boksballen! In
de reclame.

10.

LI N T A S NEDER L A N D

{he Team

Do you know what Dinkdom
is? The Double-income-nokids group. That's already passé. Now the ultimate concern is
once more for safety, security,
a nest. The latest trend is also
called Cocooning. Trendology.
I'm right there, waiting with
my answer if you want to know
what the latest trend in advertising is. Without a doubt the
trend is for showers and
punch-bags! In advertising.
G ÉRALD VAN DER KAAP

translati on

A N NI E U'RI GH T
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PHILIP HA YWARD

Spheres of Interest

and
Sites of Struggle
De ree ks internationa le conferenties over telev isie-studies (de lTSCS),
waarva n afge lopen juli de derde is gehouden, maken dee l uit van een
lang lopend project. Samen met diverse andere activiteiten die door
orga nisaties als de televisie afdeling van het British Film Institu te zijn
opgeze t, hebben de ITSCs de afgelopen vijf jaar geprobeerd om tot een
eendu idige invulli ng van het vakgebied televisie wetenschappen te
komen. Een groep van sprekers en afgevaardigden leverden bijdragen
vanuit zo diverse discip lines als an thropologie, communicatie wetenschap, econom ie, pedag ogiek , filmkunde, politic ologie , psych ologie,
sociologie, enzovoort , die met elkaar verbonden zijn door hun onderwerp : de televisie.
De verbinding van zulke verschi llende, vaak zelfs elkaar tegensprekende benaderingen biedt zicht op een breed spectrum van onderlinge relaties. Wanneer alles goed gaat wordt een ruimte geleverd voor
levendige conf ronta ties tussen conflicterende paradigm a's, waard oor
de beperkingen en specialiteiten van de verschi llende benaderingen
aan het licht komen. Maar als het tegen zit is het resultaat slechts de
vervreemding die volgt op een botsing van onverzoenbare, elkaar wederz ijds uitslu itende invalsh oeken. Als gevolg polari seren dan de posities van de aanhangers van de verschillende the orieën en kan degene
die nog geen part ij heeft gekozen slechts verbijsterd toekijken.
Ook het int ernationale aspect van de conferentie had zijn sch aduwzijde. Hoewel de conferentie ontegenzeggelijk internationaal was, was
hij, zoals te verwachten valt bij een in Londen georg aniseerde conferentie, grotendeels Engels-talig en waren de Frans-talige spreker s,
verhandelingen en afgevaardigden beduidend ondervertegenwoordigd . Als gevolg hiervan werd er nauwel ijks aandacht besteed aan de
belangrijke ontwikkelingen in het Franse denken en schrijven van de
laatste tien jaar, behalve via hun diffuse aanwezigheid in som m ige
van de meer geslaagde Amerikaanse bijdragen . Deze afwezigheid
leidde ert oe dat een groot deel van de conferentie dr aaide rond de-
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verslaat

ITSC 3 -

Londen s derde

Internation al Television Stu dies Conference.

• PHILIP HAYWARD

reports on

ITSC 3 -

Lo ndon's third

Intern ational Televisio n Studies Confere nce.
e T he series of Internation al T elevision Studie s Co nferences (rrscs) of
which th is Jul y's was the third repre sent an ongoi ng project. Alon g
with other diverse activities arra nged by bodie s suc h as the British
Film Institute's T elevision Unit, th e ITSCs ha ve, over the last five
years, attem pted to pro ject ah om ogen ou s identity Telev ision S tudies
up on a diverse grou p of speakers, papers and dele gates wh ose fields of
study (as diverse as Anthropology, Co m m unications Studies,
Econom ics, Edu cation , Film Studies, Medi a Stud ies, Politie s,
Psych ology, Sociology et al.) all have a point of convergence aro und
the institutions and practice of bro adcast television .
The yoking together of such disparate and often contradict ory
approaches produ ces a wide spectrum of inter-relations. At its best it
allows for lively confronta tions betwe en conflicting paradigm s wh ich
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ze lfde discussi e-punten en co nc epte n als a l in eerder e ITSCs waren
verkend. Hoewel dit m isschien op zich nog niet zo slech t is, resulteerde het in dit geval veelal in een on ge loo flijke saaih eid , ge zien de d oorzich tigh eid en opperv lakkighei d van veel van de th eor eti sche stromingen die de laatste tijd in zwang zijn ge weest. Deze sfeer wer kte
door zowel in de form e le conferentie-d iscuss ies, als in d e infor me le
debatten di e in de bar s en eet-catc's ro nd het Ru ssell Squar e werd en
ge houde n.
Over het ge heel geno m en werden de meest stim uler e nde bijdragen
geleve rd door o nde rzoeksve rslagen die vrij directe in formatie verschaften over spec ifieke internati onale vraags tu kken . Het ble ek dat de
bel angwekkendste verh andel ingen gi ng en over onde rw erpe n als de
politieke gesc hi ede n is van de Braziliaanse te levisie en d e schaa rste
aan regi on ale pr odukties, de ond u ide lijke m an ipulat ie door de CIA
van de Fi lippi jns e media tijdens de cou p van AQUINO, de uitbrei ding
van de Australisch e commerciële media tot de m aagdelijke geb ieden
van F iji en Papua N ie u w Guinea, de ontwikkeling en in de o mroeppolitiek van Eire en Spanje en de ont wikkeling van ver schillende genres drama-produkties voo r de N ede rlandse televisie.
In termen van kritische theorie was er dus we ini g dat ni euw of opnieuw bewerkt was en de flarden postmoderne theorie die op de conferentie waren blijven hangen wa re n weinig ins pireren d en afge zaagd. Een stu k als TORBAN GRODALS Miami Vice, M elan cholia a nd
Postm odernity was hier een goed voo rbeeld van , niet alleen om d at
het een oppervlakkig samenraap sel van postmoderne theorie e n versch ille nde meer gevestigde ben ade rin gen was, m aar oo k om da t er in
nog altijd werd vertrouwd o p a lge mee n geacceptee rd e ban alit eit e n
over tekstuele referenties. H et pro bleem met d it soort verha nde ling en
is gewoon weg dat ze n iet uit analyse van h et onderwe rp geb oren zijn .
GRODAL herh aalt bijvoorbe eld de platitude dat de tekstuele co nstruc tie van Miami Vice sterke overee n kom sten vert oond met die van pop
vide o' s - dat doet het niet - e n beweert d at er iets bepaald postmoderns is aan de afw ezigheid van ee n soci ale stru ctuur en van m or ele
waard en op het ni veau van het th ema en van de m oti vat ie van d e personages - ook dat is niet waa r: een dergelij k, hoewel niet identiek ge-

m is vinden we ook al bIJ veel A m erikaa nse gen res, zoals de Western ,
de Film N oir en het Melod ram a.
Onnod ig te vermelden dat het toch niet onaa nzie nlijke gebied van
de vide o vrijwel ge heel werd gen eg ee rd. De orga nisa tie zal dit on ge tw ijfeld wijten aa n het gebrek aa n in gezonden bijdr agen ove r dit onderwerp, maar het is juis ter om het te zien als een weerspie geling van
de voo rt d u rende o n ve rsch illighe id van de Britse cu ltu re le ins ta n ties
ten aan zien van he t medium vid eo en het geb rek aan inspanning de rgelijke bijdr agen uit te nod igen (het BFI ging zelfs zo ver dat he t M ediarn atic een perskaart wei gerde!) Deze onv e rsc h illighe id weerspiegelt nog een andere fact or , namel ijk de ondu idelijke en naar het lijkt
betwistbare aa n we zigh eid van video binnen het vakge bied van televisie wetenschappen zelf. Van de enige vier bijdragen (van de ne genti g)
d ie zic h specifiek op video richtten , wa re n allee n MARIE GILLESPIE's
soc iaal-cultu re le ana lyse van vide o -verto n ingen in So ut ha ll e n ANDREWGOODWINS ove rzich t van de belangrijkste richt in gen in de pop
video 's op MTV en hun m ech anism en van weze n lijk belan g. De twee
andere waren een mager en overbo dig ver haal van ROY ARMES over
de plaat s van vide o in de gesch ied enis van de televisie e n RA NI SIIARMA'S vluch tig e en we ini g kritische rela as ove r een video -p ro ject voor
een lokal e gemeenschap .
De ITSC is o n getwijfeld een uniek internati on aal for u m . De orga n isatie, het British F ilm Institute en de Un iversity of L ondo n In stitute
o f Education , zou toegeiuigd m oeten wo rden voor hun grote in spanningen deze gebe u rt e n is te orga n ise ren en te financie re n . M aar zoa ls
d it geld t voor de opzet van de m oei lijk te h anteren discipline van d e
televisie wetenschappen zelf, vold oet een pa ssie ve opste llin g ni et lan ger, m aar m oeten de spec ifieke inh oud van de co n fere nt ie en de richting wa arin de ze zic h ont wikkelt worden gestu u rd . Ag enda's m oeten
worden voorgesteld, oo k al zouden ze oo k weer o n m idde lijk m oeten
kunnen worden om gegooid, wil de conferent ie ve rde r komen dan alleen een nuttige doch simpele in formatie-uitwissel ing te zijn, een uitstapje naar L onden voo r een gr oep n iet- Europese acade m ic i op hun
zomerse ronde. De co n fere nt ies zou den een sle u tel-positie m oeten innemen en het o nt staan van een coh ere nt stud ieve ld m oeten bev orderen. Zo'n rol voor de conferentie m ag dan bu iten de bes chikbare tijd
en de genegenheden van de orga n isatore n liggen, m aar m oet ten
minste als doel worden gesteld . H et zo u al ee n bel angrijke stap in de
goede richting zijn, wanneer de plannin g flexibeler e n acti eve r werd
en de structuur meer o p overleg werd gebasee rd.
vertaling ANNA ABRAHAMS

• serve to illuminate eac hothe r' s limitat ion s and spec ificities . Bu t at its
wors t, it re sults in a co m ple tely alien ated and irre con cilabl e clash of
mutuall y exclusive ap proaches which serve no fu nc tio n ex cept to
polar ise the positi ons o f respecti ve adh ere nt s and bew ild er th e
ne utra l.
The international aspect of the co n fe rence was also n ot with out its
qu alificati on s. Th oug h the co nfe rence was un ar gu ably int ern at ion al ,
it was, as m ight be expected in a Lond on based confere nce, lar gel y
a ng lop ho ne and th ereby significa ntl y under-att ended by franc op hon e
spea kers, paper s and d elegates; with th e result th at m ajor tend en cies
in French th ou ght a nd writi ng ove r th e last de cad e we re lar gel y
absent aside fro m th eir d iffuse absor ption in so me of th e m or e
accom plished of th e American pap er s. T h is abse nce lead much of the
co nferenc e to co ncern in g itself with m an y of the sa m e issu es a nd
conc epts as had been ex plored in pr evi ou s lT SCS. While thi s is
perh ap s no bad th in g given the transcie nce and su perficiality of m an y
past fash ionable wa ves of theor y; it resulted in a ge nera l background
dullness to m an y of both the formal co nfe renc e discussion s and th e
informal deb ate s whi ch took place in the bar s and eateries scatte red
ar ound Ru sselI Square.
Indeed ove rall, it was the most d ire ctl y infor ma tio nal pie ce s of
resea rc h on speci fic in ternati onal issue s whi ch pr ovided the m ost
stim u lating co nt ribu tions . Papers on suc h topi cs as the political
h istory of Bra zilian Te levision and the de arth of re gi onal p roduct ion;
th e CIA's uncertain m anipulati on of th e F ilip pino media and popular
pol itics durin g the AQUINO co u p; the exp an sion of Au str alia 's
com m ercial medi a int o the virg in territ ori es of F iji and Papu a N ew
G uinea ; th e develop me nt of br oad castin g policies in Eire and Sp ain
and the development of dr ama styles in D utch T elevi sion whi ch
pr oved th e most effective .
In terms of critical the ory there was the n little which was ei th er
new or sig nificant ly elabo rated . T h e lin gering wisp s of Postmodern
theory th at lin ge red round th e confere nce wer e, for in stan ce , stale
and u ninspi rin g. Pap ers suc h as TORBAN GRODAL'S Miami Vice,
Melancholia and Postmodernity exe m plified th is by not on ly
dragging rogether a su perficial co llage of Postmodernist theor y a nd
variou s more esta blished approac hes, but also bei n g reli ant o n
popularl y acce pted truism s about th eir textu al referents whi ch are
sim ply not born out by ei ther ana lysis of th eir su biec ts (GRODAL for
instanee re iteratin g the truism th at Miami Vice's textual co nstru ction
close ly resembles that of Pop Videos (it doe sn't) a nd asserti ng th at
the re is som eth in g d istinctl y P ostmodern abo u t th e soc ial and value
absences in the themati c and ap parent ly cha rac ter m otiv at ion al le vels
(th er e isn't - a wh ole hi stor y of Am e rica n ge nr es fro m the We stern,
the Film N oir and the Melod rama a re pr edi cated on simil ar (th ough
not identical) underl yin g senses of loss). N e ed less to say the whole
ma ssive area of video was all but ign ored .
No doubt the orga n ise rs would put this down to the lack of papers
offe red on th e su bjec t, but it m ore acc u rate ly reflects both th e
co nt in uin g in di fferen ce o n British cult ural ag enc ies to th e vide o
m ed ium and co nseque nt lack o f effort to inv ite suc h co nt ribu tions
(the BFI even went as fa r as to re fu se M ediamotie a press pass). T h is
also re fle cts a fur th er factor, the un certain and and ap pa re nt ly
co nt e n tio us presence of video with in the Televisio n Studies d iscipl ine
itse lf. O f th e fo ur (out of ninety) papers speci fica lly add ressing video,
o n ly "l AR IE GILLESPIE'S socio-c u ltural a na lysis o f vide o vie wi ng in
Sou th all and ANDREWGOODWIN's su m m arizatio n of the principal
styles and operatio ns of Pop Vide os on MTV wer e su bsta n tially
interesti n g - the othe rs being ROY ARMES' ina de q ua te and redundant
acco u nt of the piace of Video in TV h istor y and RANI SHARMA's
c u rso ry and uncritical acco u nt of o ne local co m m u n ity vide o sche m e.
T he ITSC und oubtedl y represents a unique internati on al forum
wh ose organ isers, the British F ilm In stitute and U n iversity of L ondon
In stitute of Educ ation shou ld be ap pla uded fo r their maj or ef fort in
fu nd ing and orga n isin g the event. But rather like the constructi on of
the unwieldy discipli ne Television Studies itsel f, it is no longer
en ough to be pa ssivel y non-directional ab out the specific content and
d ire cti on of the event . Age nda s have to be proposed, even if to be
insta n tly ove rtu rn ed if the co n feren ce is to progress beyond bein g
simply a useful informati on exchange and L ond on sto p-o ff on the
Summer tour circ u it for non- Eu ropean academ ie visitors and m ove
tow ards a key role in the pro mo tion of a co h erent bod y of stu dy . Such
a ro le fo r th e confer ence ma y be be yond the time re sources a nd
inclination s of its orga n ise rs, but must at least be introduced as a
des irabie ai m (and could even be m oved towards by a m ore ac tive and
ope n on go in g planning and cons u ltative structu re).
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Stansfield, Eisa 123
Steeie, Lisa 216
Stein, Eekart 9 1
Stein, Eekart 75
Steinman, Barbara 221
Stern, Rudi 192
Straight Poop 187
Summeren , Tonvan I S, J7

.3

2.
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SlIET, I.. DEA VÉ 87

Talking Heads 215
television 59
television 173
television 185
television art
Testu, Jean Jacques Ie 153
Tezuka, Ichiro 191
Theatr-Theatr 121
Theys, Koen lt6
ThiJs, Dirk ltS
Thorau, HenryDavid H
Tijen, Tjebbe van 193
Time Code 101,1 03
Time Code

.8

.8

Time Code 75

O. Biennal de Vide o Barrelalla

I1ALSCH, F, Wolj gan g Preik sctuit , IlIleTl.iew
n:LTHon:~ , 11', A 1'/ j Ol'

SCH ~EE\IA ~~ ,

LA~~ E.

TV

11'. Des ir e and Telel'isi oll Autism

G. De Um bris Id earum

RODE, S. Tra r ell in g Light
RIGGS, S. Dreamtim e
S CH ~EE I IA~~ ,

W. Des ire a lld Televis ioll Au/ism

Hr Ht:, .I\. Fukui Inl ern atiollal Vid eo BielInale
RIH~RAl'\I ,

A. ,Iapa nese Video

HAY WARO, 1'. The .lloonlighti llg Sto ry
R RlTI ~S \lA .

I\. 0 11 se n 'i ng tw o Mas ters

RODE, S. Tral 'ell in g Lighl
HAYW AH O, P. Pee Wee Il erm en eulirs
\'ELTlIO \'E~ .

11'. Pump up the Pirture

HAYII'AH D, 1', The Moolllighting Story
\'ELTlIO\' E~ ,

w.Art jor TV

FISCHEH, H. ie Semaille de Vid éo Genèl 'e
BIH~BAl'I' ,

A. •Iapallese Video

GALA CTICA, \'. Maskl 'U 1987
Cl' Sn :HS, H. 4,r25/ se c
Cl'Sn :HS, 11. 4.r25/ sec
BHlï~ SII A ,

\I . Kam en ei llmal ang ejlaller/...

SHAW, .1.1 T W:~ , T. \'A~ All Imagina ry Museum
IITLH EHS, A. Luck Smilh
\'t:I.THO\'E~,

w. Artjor TV

SC H ~ Et: \l A ~ ~ ,

Tomsczaks , Kim 216
traffic sign 183
Tréfois, Jean-Paul 181
Ultratech 173
Unabhängiges Video Schweiz 158
universal machine 95
Vadillio, Javier tJ
Variant 226
Vedder, Maria 213
Verdin, Walter ue
video and television 19
video and television 19
video and television 5 7
video and television 73
video and television 89
video and television 137
video and television
video and the visual arts
video and the visual arts
video and the visual arts
videoart
VideoCD'87
Video Creation
Video Culture
Video Earth
video festival
video festival
video festival
video festival
video festival

w, Des ir e and Tel/mi sion Au tism

153
12

ROOt:. . Trarellinç Lighl
ADlLK~O

The Occutt Traffi« Siç n

PHOX, T. All in tne Fam il y
I' ELTII O I'E~ ,

W. Pump lip the Pict u re

RA IJ I I A~ EH S .. 1. cataloç ue

IIEHCAOEH, A , I OBHEGO~ , L. La Ll una ell 11 11 COI'e
D A ~ IELS ,

o. Bi ennal d e Video Bar celona

RAIJ l IA~ EHS , J,

rerieui

PHt:ISCHAT, W. l dellt ity Nomtutism
Cl·STEHS. 11. 4.r25/s ee
RHl'I~ S IIA ,

11. a ll serrinq

/11' 0

Mast e rs

PERHt:E. H. 011 tne quotnt ionul Tri cks oj alle stn st er
n:I.THOI'E~ ,

W. Ed it or iat

SCH~EDIA~~ , 11:. Des ir e and Telerisio n Autism

BIGG S, S. Dreamtim e
GlIOOT, v.Al l ttuü's fit tc trans mit
FISCIIEH, H. 2e
BH U I~ SlI A ,

Semaine de Vidéo Genève

11. 011 serrinq / 11'0 Masters

19

PEHHt:f:, H. all ttie quota tional Tricks of on e Mast er

23

l IALSCH, F. Wolfgang Pr eikschat, l nterri eui

2lt

PH E I ~ S CII A T,

108

IIA Y\lAK EHS, .1. catatoçue

22.

HA DI AKEIIS, J. eataloçue

11'. Idellti /y Nomtulism

226 RAIJIIAKEHS, J. rerieu191

.3

BIH~BAl'\I ,
DA~IELS .

A. .Iapan ese Video

DlETEH Bi eunat d e Video Barrelalla

.5

n:LTlI O\'E~ .

W. World Wid e Vid eo Festil'al1987

57

\' E I.T II O\ ' E ~ ,

W. Ed it or tal

77 Sl iET, 1.. OU VÉ 87
100

video festival 219
Video Hiroba 191
video history 33
video history 191
videopresentation 19
video presentation 100
Videodoe lOS
Videolabyrinth ur
Vidéothéque de Paris H 7
Villaverde, Xavier
Vinei, Leonardo da 95
Viola, Bill
Viola, Bill
Viola, Bill 69

.8
.3
.5

Viola, Bill

GALACTICA, I'. Moskl 'a 1987
OA ~ IELS,

Tomic, Biljana 21 llALSClI, F. Wo/jgall g Pr eik schat , lnter nieu i
Tomiyama , Katsu 192 BIII~RAl'\1. A. •Iapan ese Video

us

BIGGS, S. Video Festirol
1I l' IlE. 11. Fuku i lnt ernat tonal Video Bi p/lIIal
R I H ~R Al' II .

A. •Iapanese Video

IIALSCII. F. Wlllf Herz oqenrath , lnterri eu:
B IH ~ B A l'\1.

A. Ja pa uese Video

!' EHHf:f:, H. On th e qu orat iona t Tri cks of one sta st er
RIGGS. S. Video Fest illal
Sl iET, I•. DE renieu.
I'ELTH OI' E ~ , 11'. La

Vidéo/h èqu e de Pa ris

I'ELTH On: ~ , W. La Vid éoth éque de Par is
n:LT HO \'E~ ,

W. A rt jor TV

IIERC,\ Dt:H, A . /O H H f: G O ~ , L. La Lluna en

Uil

COI'e

DASl EI.S. D. Bi ennat de Video Barcelona
I'E I.T II O I ' E ~ ,

W. Wor/d Wide Video Festival 1987

BIGGS, S. Reelamations
l'~ ~tTZEII , P. Bill Viola at lhe

MOMA

Viola, Bill H7 I'E LT HO \'E ~ , w. La vidëotn èoue de Paris
Viola, Bill 15 7 BIJI'OET, I!. cataloque
Viola, Bill 177 BIGGS, S. Video and A r chi tecture
Visser, Carel 15,17 B Hlll~S I1A , 11. 0 11 servinq 111'0 Mast ers
Vliet, Tomvan t5 \'ELT HO\'E ~ , W. Wor ld Wid e Video Festil'al 1987
Vliet, Tom van 219 Hl'BE. 11 . Fuku i l llt ernatiallal Video Bi erlIlale
VostelI, Wolf 73 SC H ~ E E II A ~ ~ , w. Desir e and Telel'is ion Autism
Wagner, Richard H6
Wagner, Richard 10.
Warhol 137 , HO , H 3
Watt, John 221
Weibel , Peter 95,36
Welles, Orson 186
West Germany 77
Willis, Bruce 185
Wilson, Ann
Wilson, Robert
Wilson, Robert 33
Wit, Harry de t8
World Wide Video Festival t5
World Wide Video Festival 1987 108
Yamaguchi, Katsuhiro 191
Yamamoto, Keigo 191

.8
2.

Yamaguchi, Katsuhiro
Yamamoto, Keigo
Yamamoto, Keigo
Young, Graham
Young, Graham

Cl' STEIIS, R. 4.r25/sec
IITLFFt:HS. A. Lllek S m i/ h
GHOOT, 1'. Alt /hat 's j ilto t rallsm i/
Hlï lE, 11. Fuklli lll/ erna/ iollal Video Bi emlOl e
IIALSCH, F. Wulf Jlerzogellrath, Illt en'iew
HAYWA RO. P. The Moollligh/illg Slory
SliET, L. DEAVÉ87
HAY WAIIO, P. The .Ifoollligh/ing Story
\'t:I.TIIO IE ~ .

w. A 1'/ j or TV

IIALSCH, F. Wolfga ng Preik srha /, l llterl'iew
.11ALSCH, F. Wulf Herzogellra/ h, l ll/erl'iew
I' E L T HO I'E~,

11'. Art jOl' TV

\'EI.THO\'E~ .

W. Wor/ d Wid e Video Festil'Ul 1987

HA DIAKEHS. J. ra/alagu e
RIH~RAllll ,

A. •Iapa 11 ese Video

BIH~BAllI1 ,

A. ./apa 11 ese Video

191

B IH~BAl'II ,

A, ./a pall ese Video

19t

HIH~B A l'II..-I . ./apanese

219

IIl'HE, 11. }'uku i l ll/er lla/ional Video BierlIlal e

69
209

Video

BIGGS, S. Rerlamatiolls
RIGGS, S. The Bes/ Laid Schem es ojMiee aud Mell

Youngblood , Gene 93 lIEHCAOEH. .\ . /OBHEG O~ , L. La Lil/na ell

Uil

CO I'e
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PAUL GROOT

Test-Gard IBeeldl Patterns*
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Cö
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CD

c:

3

Beleef de ultieme hypnotische kijk-ervaring bij het televisie-testbeeld; deze apotheose van de
twintigste-eeuwse avant garde blijkt een ... ab solute indicator voor een es thetis ch-mys tieke beleving .
• Experience the panultimate hypnotical visual experience with the television test-pattern; this
apotheosis of twentieth century avant garde turns out to be an ... an absolute indicator of a esthetic-

my stical expe rience .
Hij weet zijn gedaante gereflecteerd in het televisietoestel dat hij
bekijkt. Gehypn otiseerd in een oneindige sessie, weet het ene beeld
niet meer wat het andere voorstelt, zijn oorla ak en ge volg in een
onont warbare kluwen over elkaar gele gd. Het is de Onnoem bare van
SAMUEL BECKETT die zich hier heeft geïn corporeerd (voor zolan g we
hem in ogenscho uw nemen) in een alledaags BOEDDHAbeeldje, Een
copie in een oneindige reek s, inwisselba ar voor ieder ander. I, of
whom 1 kn ow Ilo/hing, 1 kn ow my eyes ar e ope n, because of th e tears
th at pou r fro m th em un ceasin gly, 1 kn oui 1 am seated, my hand 0 11
my kn ees, becau se of th e p ressure again st my rump, aga inst th e soles
of my [eet, agai nst th e palms of my han ds, against m y knees. A gainst
my palms th e pr essure is of my kn ees, against my kn ees of m y palms,
but uiha t is it th at pr esses against my rump, against th e soles of my
[eet? 1 don 't kn ow (...) BUl uiha t m akes m e say 1 gaze straig h t bef ore
m e, as 1 hav e said?

• He realizes that his form is reflected in the TV set he is watching.
H ypnotized in an endless trance, the one image no longer knows
what the other one de picts, its origins and outcom e are inextricably
ju mbled together. h's SAM UEL BECKETT's Th e UIIIIQ//zable
incorporated (for as long as we watch h im ) into an everyda y image of
BUDDHA. One product in an endless series , each inte rchangeable for
another. I, of w hom 1 kn ot» nothing. 1 kn ot» my eyes are open,
becau se of th e tears th al pour from th em un ceasingly, 1 know 1 am

* Testbeeld is a Dutch word, literall y meaning test image. Our English
translator proposed the nac-appr oved test card, but the auth or prefered the
more electron ie, Ameri can term test pattern. We apologise to our U K
readership for this insult to British T V history.
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Het Gotische Testbeeld
Hier ligt het geheim in het licht
verborgen, het uitgestraalde licht
van het scherm dat zich in de essenties en symboliek van het goddelijke licht spiegelt. Het transcendentale Se nde licht , deze aanwezigheid van de goddelijkheid,
is echter evenzeer transcendentaal alsook een uiting van een alledaags fysiek verschijnsel . Als
een spiritueel es.~ence, als een
vorm en kleur zonder schaduw, is
het een beeld van God, maar in
het licht en donker , in het licht en
schaduw is het de banale electronische lijnenstructuur. GOD is
licht en in hem vinden we geen
duisternis zegt JOHANNES, Deus

Lux est .
Natuurlijk, bij DANTE vinden we
het meest extreme standpunt
over het licht van het testbeeld
geformuleerd: 0 hoogsle licht ,

Het Barokke Testbeeld /

• Here the secret is concealed in
light, the screen's radiating light
that reflects the essence and
symbolism of the light of the
Divine. The transcendental
Sendelicht , the presence of the
Divine, is as much transcendental
as the expression of an everyday
physical phenomenon. As spiritual
essence, as form and colour
without shadows, it is an image of
GOD yet in light and dark , li ght
and shadows it is simply a banal
st r uct ure of electronic Ii nes. GOD
i s li ght. In him we find no
darkness , says ST. JOHN. Deus
Lux est .
Of course, it is in DANTE that
we can find the most lofty
description of the test pattern 's
li ght: 0 high est light : sublime
abore M ankin«, provide my eyes

onc e more wUh beauty.

dal boven het menselij k zo hoog
vernere n zijl, geef aan mij n
ogen iets weer I'an at hel schone ...

Hoela ng al staart die BOEDDHA daar onafgebroken naar zijn eigen
beeld en gel ijkenis? En waarom blijft dat eeuwige beeld van de
oosterse NAR CISSUSons zo onafgebroken fascineren ? Soms denk ik
wel eens dat ik zo lang en graag naar testbeelden kijk, niet om wat ik
zie, maar om me te meten met de onverstoorbare houding van de
BOEDDHA, in een van te voren al verlo ren geestelijke competitie.
Want wat voor programma ik ook bekijk, geen enkele voorstelling kan
op zichzelf de betrokkenheid van de BOEDDHA zo goed benaderen als
een conti nue, vasthoudende med itatie van het testbeeld.
Een opeenvolging van in de loop der jaren gebruikte testbeelden
kan ons een heel precies beeld geven van de mogeli jkheden die de
kijker ten die nste he bben gestaa n om dat doo r de BO EDDHA van PAIK
zo perfect uitged rukte ideaa l (een leven slan ge meditatie van het eigen
spiege lbeeld) zo dicht mogel ijk te bena deren. Uiterst boeiend en
aanstekelijk, al was het alleen maar doord at de vorm - en
struc tu urveranderingen, preciser ingen en det ailleringen van de
opeenvo lgende testbee lden ee n uitdrukking vormen van de
voortsch rijdende weten schappelijke ontwi kkeling van het
elec tro nische beeld scherm. En waar BOEDDHA dan zich verstaan
moet met he t eigen spiegelbeeld, kunnen wij, als het ware, hem
overtreffen in onze estheti sche m editat ieve overweging en die in de
normale Tv -testbeelden zijn geïn corporeerd.

Een wereld van wellustige en dui velse vormen, een vervormende
spiegel , een aanranding van de
schoonheid en perfectie in monstreuze boudoirs van kunst en religie. Geen onechte, maar onzinnige tekens , die in de buitenspo righeid van de vertoning, in de
uitspattingen van de oververe sthetiseerde en vervoerde gevoeli gheid juist het tegendeel van de
religi euze vervoering van de got hische spiegelbeelde n wil oproepen. Ze ensceneneert schij nvert oningen, verhult in haar art istiek
reli gi euze uit st ra li ng echt er een
vervloekt e inhoud die het tege ndeel beoogt van wat ze ons voorhoudt. Spanningslo ze leegtes .
A-s ymmetrie en abrupte afsnij ding , die in scene gezet worden
om via de bizarre uitingen die in
vor m aanslui ten bij myst ieke t endent ies, j uist het duivelse boze
oog gelegenheid te geven zich t e
openbaren.

Want hoeveel eeuwen art istieke ont wikkeling zijn er niet in dat
misschien op het eerste oog wat banaal aandoende beeld
geïnvesteerd ? Voor wie in de ontwikkeling van het artistieke denken
gelooft en in een progressieve ont wikkeling (waarvan het ont staan
van de abstrac te kunst in onze eeuw een voorlopi g hoogtepunt vormt)
is het du idelijk dat het testbeeld daarvan de allerlaatste stap
betekende. Zonder PICASSO en MONDRIAA N geen
testbeeldstructuren, en zonder de verklaringen van APOLLINAIRE en
GREENBERG geen begrip voor het sterk trans cendentale en m ystieke
karakter dat in deze formuleringen besloten ligt. Vooral de
Ame rikaa nse kun stcri ticus CLEMENT GREENBERG heeft met zijn
ideeën om trent he t kun stwerk dat geen enkele relatie m et een
buite nwereld behoort te hebb en en zich in zijn onderdelen zuiver en
alleen onderling en met zichzelf m ag verstaan , een ver regaa nde
invloed uit geoefend op ons beleven van het testbeeld . Wan t als wij,
anders dan BOEDD HA, niet in staa t zijn om ons eige n spiege lbee ld
voortdurend te verdrage n, heb ben wij ons als alte rna tief die
modernistisch e kijkwijze eigen ge maakt die ons in staat stelt met het
testbeeld ee n u nieke, doo r de mystiek beïnvloedde relatie aan te gaan.
H et testbee ld kon als m ystiek image ee n zo belangrijke rol gaan
spelen mede dankzij de ongeëve naarde invloed die GREENBERG's
visue le the orieën op de na-oorl ogse artistieke wereld wist te krijgen .

T ESTBEELD/ PATTERN/ CARD
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The Baroque Test Pattern

Transparantie / Transparency

Aworld of lascivious and develish
forms, a distortingmirror, an
assaultof beauty and perfection
in the monstrous boudoirs of art
andreligion . A sign that is not
false but simply absurd in its
extravagance of production, its
excess of over-aesthetizing and
transported sensitivity in order
to evoke the absolute opposite of
the religious ecstacy of the
Gothic reflection . It is a hoax.
However, a profane contentis
concealed in its artistic and
religious aura that intends the
opposite of what it presents.
Empty voids. An abruptand
asymetrical break which is
effected bymeans of the bizarre
utterances associated in form
withmystic inclinations in order
to provide the evil eye with the
opportunity to reveal itself.

Het beeld zweeft,wezien KOEen JA NSMA, een hand met
eenblauw krijtje, dat een keu
krijt; eenmond met rodelipstift;
eengezicht met geverfde lippen.
Het beeld, als een loop, geprojecteerd opeengezandstraald glas
in de ruimte, het heeft zichlosgemaakt, is transparanten beweegt
als eenwapperende vlagin de
ruimte. Het glas lost zich in het
filmbeeld op, als suikerin de
thee. Blauwenrood maken zich
losvan hun achtergronden, nemen het beeld in beslag en tenslotte verdwijnt het beeld in zich zelf, in de oneindige herhaling
van het eigen bestaan. Een dubbelslachtoffer van de visuele ruis.
NI NGS

• seated, my han d on my kn ees, becau se of th e pr essure again st my
rump, agai nst the soles of my [eet, against the palms of my hands,
, agains t my k nees. A gain st my pa lms th e pr essu re is of my kn ees,
again st my k nees of my palms, bUT sch at is it th at pr esses again st my
rump, agains t th e soles of my [eet? I don 'Tk,IOW (...) BUT what mak es
m e say I gaze straight bef ore m e as I hav e said.
How lon g has the BUDOHA been gazing so unremittingly at h is
own ima ge and like ness? And wh y do we find th at ete rnal im age of
th e Ea ste rn NARCISSUSso int ermittently fascinating ? Sometimes I
th ink th at th e re ason I like looking at the test pattern for suc h lon g
pe riod s of tim e is not becau se of wh at I see but to match m yself
against th e BUDDHA's imperturbable demeanour in a spiritual
co m petitio n with a forego ne conclus ion . Because wh atever program I
watch, no im age can in itself approach th e BUDDHA'S engagement as
effec tively as th e co ntin uous, persistent meditati on of the test pattern.
A suc cession of test patterns used over the years ca n provide us
with an exact picture of th e possibi litie s viewers h ave at th eir d isposal
for the optima l emulation of the BUDDHA'S ide al so perfectl y
ex pres sed by PAIK: a life lon g m editati on of its own mirror image.
Extraordinairl y fascinati ng and contag ious - altho ugh the cha nges in
form and structure, spec ificatio n and details of the suc cessive test
patterns were sim ply an expression of the adva ncing science of th e

• Theimagehovers, wesee
and JAN SM A, a hand
witha piece of bluechalkthat
chalks the end of a billiard's cue;
a mouth with red lipstick, a face
withpainted lips. Theimageis
projected as a loop ona piece of
sandblasted glassin the space, it
hasdetached itself, it is
transparent and moves Iike a
fluttering flag in the space. The
glass dissolves into the imageof
the film like sugar in tea. Red and
bluebreakloose from the
background , they absorb the
image, finallythe imageitself
disappears in the endless
repetition of its own existence. A
double victim of visual noise.
KOENINGS

electronic screen. And where the BUDDHA must co m e to an
understanding with his own mirror image, we can actually surpass
him in our aesthetic meditative contemplati on s that are in corpor ated
int o the average TV test pattern. Because just how many cent uries of
art istic de velopment have been invested into that card, ban alth ough
it at first may see m . Indeed, it must be quite clea r to th ose wh o
bel ieve in the de velopment of artistic th in king and in a pr ogressive
devel opment (with abstract art form ing a tentative zeni th to ou r
cent ury) th at the test pattern signifies the ulti mate step in thi s
pro cess. With out PICASSO and MONDRIAAN th ere would be no test
pattern structures and withou t the state ments of APOLLINAIRE and
GREENBERG there would be no u ndersta nding ofthe strongly
tr ans eendental and m ystical character inherent to this fo rm ulation.
T he Ameri can art cri tic CLEMENT GREENBERG has h ad a sing u larly
far-reaching influence on our experience of th e te st pattern wit h his
idea s that the art work need h ave absol ute ly no co n nee tion with a
world outside and m ay re late purely and sim ply to its co m ponent
parts and itself. Because assuming th at (un like BUDDHA) we are
incapab le of co nstantly enduring our own mi rror image, we ca n th en
as an alte rn ative famili arize our selves with th at mo de rn ist way of
lookin g th at enab les us to enter into a uniqu e and m ystical rela tio n
wit h the test patt ern .

PA UL G ROO T

34 M ed iam atic 3# 1

Storing / Technical

Hypnosis / Hypnose
De zelfhypnose van het testbeeld,
als een Narcissus gefixeerd op
het eigen beeld, gelieerd aan
THA NATOS, de dood, en NUX, de
nacht , heeft voor het beeld het
voor hem meest vertrouwde tijd vak gekozen. In de nacht , als de
kijkers voor lijk liggen in hun
slaap, laat het zich in een schijn baar oneindige droom, weggezakt
in de eigen gedachten, helemaal
verdiept in zichzelf, het beeldscherm opflikkeren in minieme
variaties. Het testbeeld waant
zich een travestiet voor de spiegel, en wie stiekem meekijkt, al
snel als in een zenmeditatie verdergeleid, wordt meegezogen in
deze zelfhypnose. Nie ts doen,

niet s in samenhang denk en,
niets verwachte n en all es gebeurt vanzelf.

• Night is the most appropriate
time for the test pattern's setf·
hypnosis, like a NARCI SSUS
fascinated by lts own image (and
related to THANAT OS, the death ,
and NUX, the night). It is then
that the viewers sleep the sleep
of the dead and the screen
flickers with tiny variations,
letting itself slide into its own
thoughts in a seemingly endless
dream, completely self -absorbed.
The test pattern imagines itself
as a transvestite in front of a
mirror and whoever is secretly
watching is sucked into this self·
hypnosis, as if in ZEN meditation.

Don't do anything, don 't thin k
anything coherent, don 't es pee t
anything and eL'erything will
j us t happ en by lts elf.

De essays die h ij verzamelde onder de ·tite l Art & Cult u re (BEACON
PRESS l3oston, 1961 ) heb ben immers oo k de definitieve vorm van de
testbee lden verregaand beïnvl oed . Men hoeft het boek maar op een
willeke urige bladzijde open te slaan, en het oog blijft gehaakt aa n een
passage die zo kan dienen als beschrijving en bep aling van het
karakter van onze testbeelden: Th e neui const ruction - scu lptu re
point s back, almast insistently, 10 its crigins in Cubist painting: by its
lin earism and lin ear intricacies, by its openness and tran sparency and
soeightlessness, and by its preoccupation with the su rface as skin alone
(...J. S pace is th ere 10 be shaped, divided, enclosed, but not 10 be fil led.
Zo kon het testbeeld de ultieme illustratie worden van
GREE NBERGs idealen, het meest overt uigende en conti nue bee ld dat
zijn opvattingen, tegen alle kritiek in, nog steeds weet uit te dr age n.
l3eproefd en uitgetest, gebruikt en misbru ikt door de laboratoria en de
werkpl aatsen van de electronische industrie, door installateu rs en
door de Tv-gebru ikers als toet ssteen voor kleuren en lijnen , heeft het
op de visuele verbeeldingen van de publieke opinie een door niet s en
niemand te overtr effen invloed geha d. En nog steeds, hoewel de
voortschrijding van techniek en de overvloed aan kan alen en 24-uurs
zenders het gebruik van de testbeelden in de verdrukking heeft
gebra cht.
De televisie is daad werk elIjk de dood, wam als we naar de televisie
kijk en da n omwik kelen we ons ni et (PAUL VIRILLO).
Testbeelden zijn niet s anders dan voorstellinge n die ons het uitstel
van het leven cadeau doen . Ze zijn de beelden die ons dwingen uit
onze persoon lijke identiteit te stappen en onze leeftijd te nie t te doen .
In hu n voortdurende uitstraling zetten ze ons leven stil en brengen
ons in een toestand die gelijk is aan de dood. Nog niet in de absolute
dood van ons zijn, maar in de gesimuleerde dood van ons bewustzijn,
zodat we ons vrijelijk kunnen overgeven aan de mystieke dood die de

Wat al eens eerder werd opgemerkt met het oog op de reeks
atelierschilderijen uit de jaren
veertig van GEORGE BRA QUE, namelijk dat de donkere aardkleu ren waarmee hij zijn atelier schil dert als een ontregeld televisiescherm (P . HEYNEN) overkomen,
zo vinden we ook bij KAAP en
KL ASHORST op een verwarrende
manier in deze olieschilderijen
een verband terug tussen traditioneel landschap (vermengd met
het menselijk naakt) en een suggestie van een oplichtend, gestoord televisiescherm. Deze
schilderijen zijn als beelden uit
negentiende eeuwse genres , opgezet in een hedendaagse trend ,
maar voortdurend bedreigd door

zenderstoringen. Ze herinneren
dan ook niet alleen aan de vibrerende sensaties die CEZ ANN E als
noodzakelijk voor de moderne
schilderkunst zag, maar zijn in
hun hypernerveuze, achter elkaar
aanjagende verftoetsen regel recht schatplichtig aan de ontregelde structuren van gestoorde
televisieschermen . Want behalve
dat ze ons herinnneren aan wat
de kunst eens was in al haar glorie (hier vooral referenties aan
zowel de Franse grand stil uit de
achttiende, als de avant-garde
impr essies van de negentiende
eeuw) leveren ze ons ook uit aan
de vernietiging van alle traditienele schoonheidswetten door
middel van de paranoïde situatie
van het testbeeld in de schilderkunst.

essentie van alle kunstervaring is. Testbeelden zijn de absolute
ind icatoren voor een esthetisch-mystieke belevi ng, zoals da t in een
vroegere per iode de glas-in-l ood-r amen van de kathedralen waren :
een beleving die vervolgens via de schilderkunst, uiteindelijk via de
electroni sche structu ren van de Tv-testbeelden een voorlo pig
hoogtepunt bereikt heeft. Zo hebben wij ons via su persnelle
electr on ische signalen een beeld gesch ape n dat in zijn uitwerking juist
een zo statisch mogeli jk kara kter hee ft.
De absolute stilstand gesuggereerd in ee n co mp lexe co mbina tie
van digitale opeenvolgingen.
Langz amerhand hebben testbeelden (die op het eer ste gezicht
bedoel d zijn om cons tructie en afre geling van het tele visietoestel te
vergema kkelijken ) zich ontwikkeld tot die absolute metafore n die ons
met de dood lijken te verzoenen. Maar, h ypn otiserend als hun
uitwerking is, drukken zij beh alve de m ystieke kant natu url ijk ook het
tege ndeel daarvan uit. Het testbeeld is oo k het boze oog, dat zich op
ons richt en in ons levende vlees naar kiem en van ziekte en verval
zoekt. Want terwijl wij ons best doen in het testbee ld de gesim uleerde
dood te ervaren , speelt dit ook een eigen spel en tracht op zijn manier
ons onder uit te halen. In een oversch rijding van de grens tussen
leven en dood drukt het ons bewustzijn in een dwingend corset van de
tijd en spiegelt ons al hypn otiserend de alomtegenwoordigheid van de
dood in het leven als een scho ne realiteit voor. Het morbide spe l van
de boze blik met de dood tast ons lichaam langza am af en maakt ons
slachtoffers van zijn wreed heid. Even gebiologeerd als wij zijn door de
hypn otiserende uit straling van zijn fascina tie, is het testbeeld
gefascineerd door de schoo nh eid van ons lang zaam ont bindende
vlees. De wreedheid van dit ritu eel die in de loop van de tijd tot het
ondraag lijke wordt opgevoerd, komt tot uitdrukking in de
vermoeidheid van onze blik.
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Het Testbeeld van Dr. Caligarij's Test Pattern
• It has already been noted that
in GEORGE BRAQUE 'S 1940s studio
paintings the dark earth colours
with with he painted his studio
come across lik e a teteoision

screen gone wrong (p .HEYNEN) .
Hence, here too, KLAS HORST' S
paint ings provide a somewhat
confusing link between the
trad itional landscape (mixed with
the human nude) and a
suggest ion of a bright, badly
adjusted television screen on the
blink. These paintings are Iike
19th century pictures placed in a
contemporary trend but
constantly threatened by
transmitter disturbances. They
are not simply reminis cent of the
vibrating sensations that
CEZA NNE considered necessary
for modern painting but in their

hyper·nervous , goading paint
strokes they are directly indebted
to the disordered structures of TV
screen on the blink. Because
apart from the fact that they
remind us of how glorious Art
once was (and here with
particular r eference to the
French 18th centu ry grand stil
and the avant -garde impressions
of t he 19th), t hey also submit us
to the destruction of all the
trad itional laws of beauty such as
the paranoid situation of the test
pattern in painting.

Het testbeeld als toetssteen voor
het morele gedrag van de kijker.
We kijken en worden als de onschuldige, manipuleerbare slaapwandelaar in de handen van het
charismatische beeld dat ons observeert en obsedeert.
De lichtblauwe ogen, in die
voortgaande electronische gela denheid. Theu-are-the hgpnoti·

ze rs ... I -am -the-oictim ... theg·

nane-att-the-ansuiers...l -nane-nothing·to·s ag... tn eu-commit-tnem setc es... l -tak e-na-sides theg·se·
du ce... l-re-fuse They·go·
there... l -stou-here (ACCONC l)

• T hat the test pattern has played suc h an im portant role is in part
due to the unrivalled influence that G REEN BE RG'S visual theorie s
have had on the post-war artistic world. For that matter,
GRE ENB ERG'S essays (A rt & Cultu re BEACON P RES S Boston 196 1)
have also exerted a radical influ ence on the test pattern's definitive
far m. Ju st open the book at any page and one's eye is caught by a
passage th at can serve both as descri ption and defi nition of the
charac ter of our test patterns: Th e neui construction - sculptu re
points back, almost in sistently, 10 its origins in Cubist painting: by
its lin earism and lin ear int ricacies, by its open ness and tra nspa rency
and uieightlessness, and by its preeecu patio n toith th e su rfa ce as skin
alone (,.. j. Spac e is th ere 10 be shaped, di vided, enclosed, but not to be
Jil/ed.
Hen ce, the test pattern is th e ulti ma te illustration of G REEN BE RG'S
ideal, the most convinci ng and constant image th at even now, against
all criticism, propagates his beliefs. T ried an d tested , used and abu sed
by electron ics industry's laboratorie s and worksho ps, by fitters and TV
consumers as the touchstone for colours and lines, it has had an
influence surpassed by noth ing and no one on th e visual imagi nation
of public opinion. And this still holds true although technical
prog ress and an abundance of cha nnels and 24 hour broadcastin g
have created a crisis in the use of test patterns,
Telev ision is v irtual death, becau se ij we uiatch telev ision we don't
develop. ( PAU L VIRIL LO ).
Test patterns are nothing other tha n images that make a gift out of
the deferment of life. These are the pictures th at make us step out of
our person al identities and stop acting our age. T hei r constant
ema nation brings our lives to a standstill and sum mo ns a state sim ilar

• The test pattern as touchstone
for the moral behaviour of the
viewer. We wat eh and become Iike
innocent , malleable sleepwalke rs
in the hands of the charismatic
image that observes and
obsesses us.
The light blue eyes, in that
eternal electronic tension. They ·

ar e-the-hupn oti zers .../ -am-thevictim... tneu-nare -aü -tnean swers...l -haoe-nothinç -tosay...tneu-commit-tnems etoes [,

tak e-no-sides...tneu-se-duce I·
refu se...Tneu-qo-tnere...I ·stay·
her e... (ACCONCl)

to death. No t our death as beings, but th e simulated death of our
conscious ness so th at we can freely surrender to th e mystical dea th
that is the essence of the exper ienci ng art. Test patt ern s are the
absolute ind icators for aesthetic and mystical experience iust as once
the staine d glass windows of great cathedrals were in tim es past: an
experience which via painting, ult imatel y reache d a temp orary
apogee by means of the electron ic structures of TV test pattern s, Wh at
is particularly inte resting is that high -speed electro nic signals allow us
to crea te an imag e whic h sho uld act ually produce the most static
results possible.
The absolute stillness suggested by a com plex com binati on of
digital sequenc es.
Gradually test patterns (which were originally inte nded to facilita te
th e construc ting and adjusting of tele vision sets) have developed into
th e ultimate met aph or that appears to reconc ile us with deat h. But
hypnotic th ough their effect may be, the y express not only the
mystical side but also its ant ithesis. T he test pattem is equa lly th e evil
eye that focuses on us and seeks out the germs of disease and decay in
our living flesh. Because whi le we do our utmost to expe rien ce the
simulated death of the test pattern, it is involved in a completely
different game and in its way atternpts to exact revenge. In crossing
the bord er between life and death it forces our consciousness int o a
com pulsory corset of time , hypnotizes us and refle cts the
omnipresence of death in life as being a splendid reality. T he evil
eye's morbid game with death slowly invades our bodies and makes us
the victims of its brutality. Although we are spellbound, hypn otized
by its fascination, the test patte m is also fascina ted by th e beauty of
ou r slowly decom posing flesh. In time, the bru tality of th is ritual
becomes unbearable, it is expressed by the tired look in our eyes.
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Explosie

Het glazen scherm, eenmaal in
scherven en splinters uiteengeblazen door de explo sieve kracht
van de uiterste concentratie die
een kortsluiting heeft veroor·
zaakt , is nu onderworpen aan een
verdergaande metamo rfos e.
Meestal horen we er uiteindelijk
niet s meer van, maar soms is er
een onvermoede kracht werkzaam
die zich op het oude mate r iaal
r icht en er een glanzende veert zetting aan geeft . Hier in het
Scherm van Bij enwa s, van PIETER
HEYNEN is er plot seli ng bijenwas
t evoor schij n gekomen. Een elementair natu ur lijke apot heose
die het beeld voor alti jd terugbreng t naar een onschuldige
voorti jd.

Hallucinating Tests
White noise, niet zichtbaa r,
maakt de mens tot een slaapwandelaar waar de testbeelden ons
op de korre l nemen. De eigen her senfuncties onderworpen aan een
van buiten opgelegd dictaat. AI
die sirene s, al die radio - en TVgolven, al di e ultrasone en microwave toepassingen , al die straalverbindingen , al die geheime codes en de-codes brengen de kij ker in een gedepersonaliseerde
geestelijke toestand. In dit onzichtbare veld van electro-magnet ische krachten zijn we, gedra gen door ontelbare golven die ons
doorstromen, een instrument in
de handen van een control addict
( WIlLlAM BURROUGHS) die zo onze
behoefte gebruikt om zijn obsessie om te heersen te bevredigen .

• The i nvisible White Noise tu rn s
a man int o a sleepwalker so that
th en the te st patterns can t ake
us to ta sk. Individu al cer ebr al
funct ions have submitted t o
ext ernal dictat es. All the sirens,
all the rad io and TV waves, all t he
appli cat ions of ultra sound and
microwave, all th e radio li nks, all
th e secr et codes and de-codes
sti mulate a depersonalized
spir it ual state in the viewer .
Borne by countle ss waves that
flow t hrough us i n th is invisible
field of electro-magnetic force s,
we are merel y an instrument in
t he hands of a control addict
(W llliAM BURROUGHS) who uses
our needs t o sat isfy his obsession
with power .

Het Kosmetische Testbeeld / The Cosmetic Test Pattern
MAX HEADROOM' S gezicht is als
opgebouwd uit testbeelden. Elastisch als een opgeblazen balloo n,
opengelegd en vervolgens vastge zet in de digitale huidtransplantaties vormt hij het ideale testbeeld voor huidfetisjisten.
Ook MICHAEl JACKSON, ultieme
performer, spreekt een taal die
het programma van de abstracte
vormgevers mijlen achter zich
laat in beweeglijkheid en luidruchtigheid , maar toch in zijn fysieke overdondering allerminst
gevoelloos is.

I

• MAX HEADROOM' S face looks as
if it is built out of test patterns.
Elastic as an inflated balloon ,
opened up and fixed by digital
skin transplantations , he forms
the ideal test paltern for skin
fetishists. MICHAEl JACKSON, the
ultimate performe r, speaks a
language that leaves the abstract
designers' program miles behind
in movement and noise but is
hardly insensitive despite the
fact that it is tangibly
overwhelming.
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ixplosion
The glass screen, blown to
ieces by the explestve power and
xtreme concentration of a short
ircuit, is now subjected to a
ontinuing metamorphosis. On
he whole we hear nothing more
fit but sometimes there is an
nsuspected power at work on
he old material which creates a
:Iassy second phase. Here, in
I

'IETER HEYNEN' S Beesu -ax

Sc reen,

Ie suddenly see beeswax. A
asic, natural apotheosis that
orever returns the image to an
nnocent prehistory.

Afgrond / Abyss
Het sublieme, een scherm van
kleur, tegelijk de uitdrukking van
een hemels blauw dat vastzit aan
een splinterdunne drager. De afgrond ligt echter onmiddellijk
achter die diepste ervaring te
wachten, het is zaak hier niets
achter te zoeken, hier is het mes
allerminst van node. Scherp op de
snede als de strakgespannen verwachtingen, zo balanceren hier
de zlps als tornados over het
veld. In dit gebied van schijn, dui·
zelingen en dwarrelingen die ons
oog voorbij de grens willen trekken.

• The sublime , a screen colour,
the expression of a celestial blue
fastened to a fragiIe support, the
abyss is immediately behind that
deepest experience. There is
nothing hidden here, a knife
would be superfluous. Walking a
t ightrope, the wild zips are
balancing Iike tornedos across
the field. In this area of iIIusion,
vertigo and whirl entice our gaze
across the border.

The hole as Test Pattern
De schilderijen van CA SPAR DAVID
FRIEDRI CH, met het gat in het
beeld, als van het ene, ontzag-

wekkend e, ware mom ent ; het mo ment oan het absolute geluk, de
abso lut e pijn, de absol ut e eenzaa mheid, de absolut e verbondenheid , het moment waa rop
God zich "o ll edig openbaa rt
(JOOST NIEMÖLLER) . FRIEDRI CH

wist dat het beeld doorbroken
moest worden, een visueel gat in
het schilderij, als op De Noordpool waar een schip vastgelopen
is en schipbreuk heeft geleden op
de kruiende ijsschotsen. Een dui·
delijke prelude op de doorb rek ing

van het gezichtsveld. De scherven
van het kapotte beeldscherm liggen al bijna een eeuw opgesloten
in de schotsen die kruiend aan de
pool in beweging zijn.
Wachtend op een definitieve
stap in de afgrond achter het
scherm. De waanzinnige oneindigheid van de ruimte die hij
zocht, wordt daar als op de rand
van een afgrond onmiddelijk
zichtbaar in de schaduw van de
schotsen, in die minieme afstand
tussen volte en totale leegte , die
koortsachtige beweging die het
kenmerk van alle mystieke kunst
is. Het moment van de kortslui ting is hier als het ware gevangen
in een eeuwigdurend ogenblik.

• The paintings of CASPA R DA VID
with the hole in the
image, as if of: The one,

FRIEDRICH,

aw esom e, t ru e moment ; the
moment of absolu te happin ess,
the absolute pain , the abso lut e
desolalion, the absolut e
conne ction, the moment tohen
GOD complete ly reneals him s elf,
(J OOST NIEMÖLLER). FRIEDRI CH

knew that the image had to be
broken through (a visual hole in
the painting) Iike a ship run
aground at the North Pool,
foundered on the drifting ice
floes. A clear prelude to a break through in the field of vision . For
almost a century the fragments of

the broken screen have been
trapped within the floes , drifting
towards the Pool.
Waiting for a decisive step into
the abyss behind the screen. The
incredible boundlessness of the
space he sought becomes visible
Iike the edge of an abyss, right in
the shadow of the floes in that
infinit esimal distance between
fullness and complete emptiness,
that feverish motion which
typifies all mystical art. It is as if
the instant of the short circuit is
caught forever in an eternal
moment.
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PA UL GROOT

NA.\\ J UNE PAIK

Ac hter de ho rizo n van de ze dood versch ijnt u iteindelijk het beeld van
de opstanding. D e meest int e ressante bel icham in g hierva n vormt dus
de TV- BOEDDHA van NA"! JUNE PAII' . Hi j is de aa n ied ere menseli jke
betrekking ont stege n figuur die zich jui st helemaal in het menselijke
heeft teruggetrokken. Hij is de ult ieme BOEDDHA, h ij is het u ltieme
testbeeld dat het goddelijke in het menselijke he eft geïncorpo reerd en
het menselijke in het goddelijke bezit. De stenen in ertie va n zijn
lichaam is tegelijkertijk een hardcore energiebron . In zijn versch ijning
ve ren igt hij de tegendelen. In de co nte m platie van zichzelf op het
sch erm bewijst hi j dat het testbeeld niets anders dan de reflectie van
onszelf is. Het beeld dat zichzelf ge no eg is stelt in zijn aan wezighei d
onze afwezigh eid aan de orde, m aar tegel ijk is onze afwezigheid h et
bewijs van aanwezig heid.
.
In de ont wikke ling van zijn rob otfamilie h eeft PAII' he t testbeeld
bin ne nsteb uite n gekeerd, ac h terst evoren ged raaid, ondersteboven
gehaald en in ee n vers nel de beweging tot ritmische piro uettes
ui tgedaagd . Nog voor bij de scherven van de implosie verlaat het
testbeeld hier zijn eigen grenzen en bep erk in gen o m op te gaa n in
verleidelijk artis tiek narratie ve fata morga na's. Los ge raa kt van de
onsch u ldig oge nde, eenvoudig geom etrisc he fig uratie van de eerste
genera tie testbeelden, hypertrofeert deze sta rre co nstructie in alle
richting en tot ee n woekerend verha lende veelvou d igh eid. Het
kar akter van de afbe eld inge n verlaat de m artelend stra kke structuur
van het klassieke te stbeeld de fin itief, e n laat zien hoe deze nar ratieve
opzet de test bee lde n van de toekomst zal bepalen.
De test bee lden van PAII' hebben de Greenbergiaa nse structuur
defin itie f gedeconst ru eerd door de vermee nde transcendente
structuur van de op zich zelf betrokken materialiteit van het licht
u itee n te trek ke n en de literai re er varing we e r binnen te hal en. De
robotfamilie van PAIK he eft de toetsende taa k van het testbeeld
om gezet in ee n verpoze nde opzet en de klassieke drieëenheid
uerstand, geweren e n m oraal - de ordene nde en oorde lende ins ta nties
waar op het te stbeeld als het war e dreef, laten opgaa n in de literaire
ca roussel van het postm od erne kijken en erv aren. Ee n
ono pho udelijke stroo m van tran sformerende en meta morfosere nde
beelden van een per soonlijke aa rd . Stijl- en vo rmvera nderingen late n
van het oorspro nkelijke testbeeld allee n flarde n van herin ne ringe n
over. Waa r in eer ste insta ntie velde n m et u ite rst ge voe lig materiaal
waren die bij la nge aa nraking van de geest uiterst ing rijpende
co nse quenti es konden hebben, zijn nu deze kracht ige
energiepot enties losgeb roken e n wordt in ee n overvloe d aa n beelden
allerlei ong ec oördi nee rd m ateriaal losgel aten.

Robot 1986

• Beyond th e hori zon of thi s de ath , finall y the im age of re surrecti on
a ppea rs. NA.\ ! JUNE PAIK's TV BUDD HA is perhap s the m ost
interesting embodiment of th is. This is th e figur e that surpassed all
human relati ons and yet has co m pletely withdrawn into the human.
He is the ultimate BUDDHA, he is the ultimate te st pattem th at has
inco rpo rated the Divine into the human and possesses the human in
the Div ine. The stone ine rt ia of his body is also the souree of
hard core energy. Bis m anifestation unites antitheses. In
co nt e m plating himself on the screen, he proves that the test pattern is
nothing other than o ur own mirroring. The image that is en ough in
itself question s o ur absence in his presence but equally our abse nce is
the pro of of presence.
In the de velopment of h is ro bo t family, PAII' has turned th e test
pattern insid e out, back to fro nt , u pside do wn and by acceleration has
challenged it int o rh ythrnic pirou ettes. Past the frag me nt s of the
im plosion, the test pattem leaves its ow n borders a nd limi tati ons in
order to merge in th e allu ring, artist ic and narrati ve m irages.
Separated fro m the seemin gly in noc ent , sim pie, ge ometrie fig uratio n
of th e first ge neratio n of test patterns, th is rig id co nstruction ball oons
out in all d ire cti ons into a rampant narrative multiplicity. T he
cha rac ter of th e presentat ion is a defin ite departure from th e tight
and tor tu ous structure of th e class ical test patt em a nd sho ws h ow th is
narrative idea will de fine th e test patterns of th e futu re.
PAII"S test pa tterns have defi ni tely de con str uct ed th e Greenb erg ian
structure by pu llin g apart the sup posed ly tran scendent struc tu re of
the se lf-involved materiality of light and by re-import in g lite rar y
ex pe rience. PAIK's rob ot famil y has transfor med the test pa tte rn's rol e
as ch ecker into tha t of amuser. The classical tr in ity reason, conscience
and morality - the means for orde r and iudgement that we re the test
pattern's raison d ' êire - have been merged int o the lite ra ry caroussel
of post- modern viewi ng a nd expe rience. T his re sul ts in an incessant
flood of transformi ng a nd ever- ch an gin g images of a pe rsonal nat u re.
Alteratiens in style and fo rm leave on ly incohere nt memor ies of th e
origina l test patt ern. Once there wer e u ltra-s ens itive field s th at co u ld
produce rad ical cha ng es in con sciousn ess (if you were expose d to
them long enoug h). Now th ese sourees of e ne rgy h ave escaped a nd
have been re leased in a profu sio n of images an d un coord inated
material.

translation ANl':I E \X' RIG IlT
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Kunstschaats- en Beeldbuischarme
Katarina Witt's Media Charisma

Ice Dance and Screen Charm
SJOUKJE DIJKSTRA

gaat bij de T V! Oostduitse kunstschaatster KATARINA WITT is internationaal beroemd

geworden door de stijl van haar optreden te baseren op zijn media-simulacrum . Zich baserend op de
beeldtaal en -techniek van zowel MTV, als klassieke Hollywood cinema, heeft ze een media-aura
gecreëerd dat haar optreden op het ijs aanvult en overstijgt.
eEast Ge rman skater

KATARINA WITT

has achieved international celebrity by premising her whole style on

the media simulacrum of her own performance - drawing on the screen skills and iconography of
both xrrv and classic Hollywood cinema to create a media aura which both transcends and supplements
her actual performance on ice.
In kun stschaatskringen is men het er unaniem over een s dat er iets fundamenteel oneerlzjk is aan KATA RINA WITT en haar succes. Ook al is ze nu onbetwistbaar de Konz'ngin va n het IJ s (met Europ ese, In ternationale en Olympi sche titels), haar stijl, optreden en pur e charisma zijn moeilijk te
plaatsen naast die van haar rivalen . Alleen
haar recente terugtrekking uit het amateur circuit kon een groeiende golf van verwarde
klachten van andere wedstrijddeelnemers
en trainers smoren.
Het kunstschaatsen in het algemeen is
een eigenaa rdige hybride, een quasi -sport,
deels atletie k, dee ls ballet, deels stijldanse n,
een bezigheid die weinig te make n heeft
met een hoge sprong, ku nstige volte met de
balanceerstok, of 100 meter sprint. Maar
zelfs binnen deze wereld van showbiz en at letiek, is WITT te ver gegaan. Door het spel
simpelweg beter te spelen en het de vorm te
geven die perfect voldoet aan de eisen van
de door de media doordrenkte jaren tachtig ,
heeft ze zeer effectief die elementen van het
kunstschaatsen aan het licht gebra cht die
traditioneel gezien oversch aduwd werden
door pseud o-wetenschappelijke regel s en
een numeriek onderscheidingssysteem van
onverdedigbare en absurde decimale puntberekeningen van de artistieke expressie
van de schaatsers.
Tot aan de jaren tachtig was kunstschaatsen een sport waar slechts bij weinigen interesse voor bestond . Hij werd uitgevoerd binnen een strikt systeem van rege ls voor technische uitvoering en bood nauwkeurig gedefiniëerde mogelijkheden tot bewegingen
en gebaren, die men artistieke interpretatie
noemde. Het succes van het Britse schaatskoppel JANE TORVILL en CHRISTOPHER
DEAN in het midden van de jaren tachtig
bracht de sport (in Engeland) massapublici-

teit door de Hoog Culturele kitsch van hun
schaatsdans op de tonen van stukken als RAVE L's Bolero. In hun kielzog wierp het
kun stschaatsen het etiket van interessant
voor een minderh eid af en werd popul air
Tv-vermaak. LWT (het mee st lowbrow televisie-kanaal van Groot Britanni ë) gaf ze
zelfs opdracht tot een nieuw ijsballet, Fire
and lee, als hoogtepunt van hun kerstprogramma van 1987. H un aparte stijl sch udde
intern ationale dansparen wakker en bracht
zijn eigen perestroik a mee door de bloei van
Russische du o's, met BESTIENOVAen
BLO KHIN voorop.
Schaamtelo ze Manipulatie
Maar zelfs in de post-TORVILL en DEAN ijstijd, is WJTTbijzonder. Al voor de aanvang
van de Calgary Winter Olympics van dit
jaar, waren er klachten van andere deelnemers: de jury's zouden WITT al als winnaar
hebben aangewezen zonder dat een van de
schaatsers nog maar een stap op het ijs had
gezet. Centraal in de grieven van haar mededingers stond hetgeen zij zagen als WITT'S
schaamteloze manipulatie van glamour. Zoals iedereen die een beetje bekend is met figuurschaatsen zal weten, is zo'n bewering
rijk aan ironie, aangezien het sexe-onderscheidende kostuum een vitaal element is
van de aantrekkingskracht van deze sport
voor de toeschouwer, maar WITT'S specifieke aanpak hiervan maakt haar anders .
Zoals gesteld is het sexe -verschil altijd een
karakteristiek element geweest van het
kunstschaatskostuum (vrouwen staken zich
traditioneel in huidkleurige panties, mannen in variaties op formele kleding), maar
WITT bracht hierin vernieuwing door het
spel met andere regels te spelen. In plaats
van zich te richten naar de gecodeerde

- lts generally agreed in ice dan ce circles
th at there's something basically unfair
about KATARI NA WITT and her success.
While she is cur rent ly the undispu ted
Qu een of th e lee (holding the European ,
International and Olympic titles); her style,
performance and sheer charisma sit
uneasil y next to those of her rivals and onl y
her recent retirement from the ama teur
circuit has stifled a rising tide of confused
comp laint from other com petitors and
trainers.
lee dance in general is something of a
pecu liar hybrid, a quasi-sport, part
gymnastics, part ballet , part ballro om
danci ng; a pur suit whic h has linie in
common with the high [ump , pole vauit or
100 metres sprint. But even with in th is
netherworld of showbiz and athletics WITT
has transgressed. By sim ply play ing the
game better and taking it JO its logicaI
conclusion in the media satura ted late
Eighties she has effectively exposed those
key elements which have been traditionally
obscured by the pseudo-science of its rules
and numerical marking system (its precise
decimal point calculations of performer's
artistic exp ression being untenable to the
point of absurdity).
Prior JO the 1980s lee Dance was a
minority interest sport performed within
strict guidelines of technical
accomplishment and a narrowly defi ned
range of movements and gestur es
characterised as artistic inte rpreta tion. The
success of the British pair skaters JANE
TORVILL and CHRISTOPHER DEAN in the
mid 1980s broug ht mass pub licity to the
form through the High Cultural kitsch of
their performance of pieces suc h as
RAVEL's Bolero. In their wake, figure
skating shook off its minority inte rest tag
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preutse kledingconventies van het traditionele kunstschaatsen (Prom Queen, Cheerleader of Ballroom-ster), leidde ze haar kostuums af van stijlen uit de Hollywood Cinema, Pop Muziek, Videoclips en van de
meest verkochte mode. De laatste achttien
maanden variëerde de stijl van haar pakjes
van de sexy Madonna-look, tot het Vogueachtige herboren Romanticisme van haar
kostuum voor de finale op de Europese
kampioenschappen van 1987. Ook haar interviews, die ze gehuld in bont aan de kant
van de ijsbaan gaf, schiepen eerder een
beeld van een van glamour doordrongen
filmster, dan van een toegewijde atletische
durfal.

PHILIP HAYWARD
bruikt om het fotogenieke van Hollywood
sterren als MARILYN MONROE aan te duiden: The camera loves her.

een traditionele interpretatieve kunstschaats-hommage. Haar houding, gelaatsuitdrukking en de bewegingen zelf communiceerden hetzelfde weten als dat van de
meest geslaagde manipulatoren van de
vrouwelijke iconografie in hedendaagse pop
video's (zoals bijvoorbeeld BRENDA CARLISLE in I get weak, of MADONNA in de video's
die ze in de jaren 1986 en 1987 produceerde). WlTT leverde een interpretatieve opvoering die door haar ironische zelfgenot de
wezenloze leegheid van de nabootsing vermeed.

Ironisch Zelfgenot

Uit dit alles blijkt WlTT'S kennis en behendigheid: ze realiseert zich dat het contemporaine kunstschaatsen (in ieder geval
op top-niveau) vooral een creatie voor het
beeldscherm is - in de eerste plaats een
vorm van televisie, daarna pas een werkelijke live-gebeurtenis. Men kan niet langer beweren dat het internationale kunstschaatsen
op zichzelf bestaat, als iets dat naderhand
door de media verslagen wordt. De werkelijke opvoering op het ijs wordt steeds meer
gevormd door haar relais via televisie. Ook
al bevinden de wedstrijdjury's zich in dezelfde werkelijke ruimte als de schaatsers, hun
percepties worden steeds meer gevormd
door de representaties die de media geven
van het object van hun nauwkeurig onderzoek. WITT'S vernieuwende vaardigheden,
haar geheim, is haar besef dat de baan, die
de arena is voor haar optreden in de zoerhelzjke ruimte, bedekt is door de waarneming
van de camera en dat het optreden gecodeerd is door de camera's herkenning van
gebaren en expressies.

Omdat aan haar optreden het camera-bewustzijn vooraf gaat, scoort WlTT met volmaakt gemak. Vurig verlangend maakt de
camera close-ups van haar terwijl zij als tegenprestatie voor de camera poseert, flaneert en vooral glimlacht - om een oude
uitspraak aan te halen die vroeger werd ge-

Al deze subtiliteiten in haar optreden zijn
voor de echte toeschouwer op de schaatstribune natuurlijk niet te lezen, maar de wijze
waarop de camera bij eerdere gelegenheden
haar optreden heeft gevangen heeft een subliminal conditioneringseffect op het publiek en de jury, zodat deze zich bewust zijn
van het feit dat haar optreden elementen en
subtiliteiten bevat die zij niet direct kunnen
waarnemen, maar alleen met behulp van
een camera close-up. Een speciale techniek
illustreert haar bijna doortrapte media-slimheid en belooft speelfilm-contracten van
miljoenen: met geloken ogen werpt ze een
blik omhoog in een verre camera, waarvan
ze weet dat die op close staat, ze flitst de
filmster glimlach - perfect voor een fre ez e
frame .

De finales van het vrouwenschaatsen in
de competitie van 1988 in Calgary bevestigden de overwinning van het media-charisma op het atleticisme: de Japanse schaatster
AROKE leverde een verbazingwekkend atle tisch optreden, waarmee ze uiteindelijk
slechts een derde plaats in de wacht sleepte
op de algemene classificatie . WITT's technisch weinig avontuurlijke oefeningen wonnen, op de kracht van haar artistieke interpretatie...
Tenslotte gaf WITT acte de présence op
het post-competitie gala - enerzijds op zoek
naar bevestiging van haar vernieuwende invloed, anderzijds om een pad van het ijs
naar het celluloid te banen, zo leek het. Gestoken in een met edelstenen bezaaide leren
jas, ontlokte ze het publiek kreten van genot
en ongeloof met haar sublieme uitvoering
van een ijsdans versie van MICHAEL ]ACKSON's Bad, waarvan de hyper-stilering eerder toe te schrijven was aan een hoog modieuze vormgeving en media-kunst, dan aan

Naast haar beeldscherm-slimheid heeft
WlTT een unieke pienterheid getoond in de
planning van haar carrière. Ze liep niet in
de val onmiddellijk faam op het Amerikaanse scherm na te jagen. Ze heeft zich teruggetrokken uit het competitie-schaatsen om
in Oost Duitsland drama te studeren, waarna zij zich op het vlak van de cinema wil begeven . Deze stap zal tijd moeten rekken en
haar moeten behoeden langzaamaan in
duisternis weg te zakken, een lot dat haar
Zweedse voorgangster SONJA HENJE wachtte toen zij als wereld kampioen kunstschaatsen naar Hollywood ging en daar uiteindelijk terecht kwam in een saaie cyclus van
schaatsfilms. Maar ook al heeft WITT zonder twijfel een visueel charisma dat gebaseerd is op haar voorkomen en haar briljante gebarentaal (kwaliteiten die zeer geschikt
zijn voor succes in het close-up medium
film), toch is het de vraag of het acteren, het
spelen van een rol, zal passen bij haar specifieke visuele aanwezigheid. Was de cinema
nog altijd zwijgend, dan was ze een GISH of
GARBO geweest ...
Zoals het er nu voorstaat heeft zij in ieder
geval haar hoogtepunt op het ijs bereikt ,
kunnen haar mededingers opgelucht ademhalen om haar terugtrekking en heeft degene die zijn videorecorder had ingesteld
waardevolle, onvervangbare minuten van
beeldscherm-charme voor zijn persoonlijk
archief.
vertaling ANNA ABRAHAMS

ICE DANCE AND SCREEN CHAR.\1
• and became popular TV entertainment with
LWT (Britain's most lowbrow TV channel)
even commissioning them to do a new 'lee
Ballet', Fire and lee as a highlight of their
Christmas '87 schedule. Their distinctive
style shook up pairs skating internationally
and brought about its own perestroika with
the flowering of Russian duos such as
BESTIENOVA and BLOKHIN in their wake .

Shameless Manipulation
But even in the post TORVILL and DEAN
ice age, WITT is something apart. Even
before this year's Calgary Winter Olympics
had started there were complaints from
other competitors th at the judges had
effectively pencilled in WITT as winner
before a single contestant had set foot on
the ice. CentraI to her competitors'
grievances was what they perceived as
WITT's shameless manipulation of glamour.
As anyone even familiar with ice dance will
know, any such allegation is rich in irony,
sexually differentiated costume styles be ing
key elements the sport's spectator appeal;
but it is WITT's specific approach which
marks her out.

up oozing movie star glamour rather than
dedicated amateur athletic prowess.
All th is reflects WITT'S knowledge and
skill in realising that (at the top level at
least ), contemporary lee Dance is above all
a creation for the small screen - a television
form first, an actuallive event second.
International ice dance can no longer be
said to exist in itself as something which is
subsequently covered by the media, its
actual ice performances and now
increasingly blurred by their relay via
television. Though the competition judges
watch in real space their perceptions are
increasingly informed by the media
representations of their object of scrutiny.
WITT's innovatory skill, her secret
subterfuge, is her realisation th at even
though the rink is the rea I-spa ce arena for
performance th is is coded and overlaid by
the camera's perception and recognition of
performer's gestures and expressions.
Premising her performance on cameraconsciousness WITT scores with consurnate
ease . The camera craves its close-ups of her
as she reciprocally poses, poises, gestures
and most importantly smiles for it - to use
an old style phrase once employed to
describe the photogeneity of Hollywood
stars such as MARILYN MONROE the camera
loves her.

Ironie Self·Delight

Sexuality has always been a feature in ice
dance costume (women traditionally
wearing skin tone tights, men in various
approximations of formal anire ), but WITT'S
innovation has been to play the game by
different rules. Instead of relying on the
prim dress coding conventions of traditional
lee Dance (Pro m Queen, Cheerleader or
Ballroom glitz); her costumes draw on styles
featured in Hollywood Cinema, Pop Music,
Pop Music Videos and general upmarket
fashion. Over the last eighteen months her
outfits have ranged from the thigh-high
basques popularised by MADONNA through
to the Voguesque re-bom Romanticism of
her costume for the final routine at the
1987 European Championships. Added to
this her rink-side interviews have been
conducted fur-clad and immaculately made

All these subtleties of performance are of
courses largely unreadable by the real
ringside viewer, but her performance as
captured on camera on previous occasions
has the effect of subliminally preconditioning the audience and judges to
being aware th at her performance includes
elements and subtleties they cannot directly
perceive without the aid of the camera
close-up. One technique in particular both
illustrates her consumate media skill and
promises millions in movie contracts; a look
up from lowered lashes into a distant
camera she knows is on close-up as she
flashes a movie star smile perfect for freeze
frame. The finals of the women's skating at
the 1988 Calgary competition provided a
classic confirmation of victory of camera
charisma over athleticism when ]apanese
skater AROKE turned in a stunning athletic
performance which still resulted in her
trailing third in the overall ratings (WITT'S
technically unadventurous work-outs
winning on the strength of their artistic
interpretation...) As if both aknowledging
her influences and smoothing her passage
from ice to celluloid, WITT finally came out
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in the open in her post-competition
performance at the 1988 Calgary Gala.
Dorming a rhinestone studded leather
jacket, she elicited gasps of delight and
disbelief from her audience by performing
a sublime ice-dance version of MICHAEL
JACKSO N's Bad whose hyper-stylisation
owed more to high fashion styling and
media art than any traditionally
interpretative ice-dance hommage. Her
posture, facial expression and actual moves
communicated the same knowingness as
the most accomplished manipulators of
female iconography in contemporary Pop
videos (e.g. BRENDA CARLISLE in I Get
Weak, MADONNA in the batch of videos she
produced in 1986-87) and produced an
interpretative performance which avoided
the blankness of pastiche by being wrapped
in ironie self-delight.

Along with being screen-smart WITT has
shown a singular astuteness in her choice of
career moves. Avoiding the trap of an
instant rush for American screen stardorn,
she has retired from competitive skating to
study drama in East Germany before
moving into cinema. This move should
both buy time and avoid her falling into the
trap of gradual pigeon-holed obscurity
which befelI her Swedish predecessor
SONJA HENJE (who went to Hollywood as
world champion skater and ended up in a
dull cycle of skate movies). But Although
WITT undoubtedly has a visual charisma
based on her appearance and brilliant
articulation of gesture (qu alities weil suited
for success in the close-up medium of
Cinema) it is questionable whether her
acting in-role will match her visual
presence - if Cinema were still silent she'd
be another GISH or GARBO, but as it is her
ice perfection stands complete, her
competitors can sigh their relief at her
retirement and those whose set their VCRS
have precious irreplacable minutes of
screen-eharm for their personal archives.
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De 3. Videonale Bonn (11-16
september) zal een speciaal japanprogramma presenteren.

Japan

ALF RED BIRNBAUMS overzicht

van de videokunst in Japan. Na deel!

(zie M ediamatic 214 ) volgen nu deel 2 en 3.

Remembering an

Opkomst en Onde rgang
van de videokunst
Deelll
De term v ideok unst brengt een scheiding
aan tussen generaties . Video was nog maar
net als kunstvorm erkend toen een tegen-re volutie op gang kwam onder de studenten
van juist die kunstenaars die voordien hadden gestreden voor erkenning van het medium . Deze derde generatie videomaker s uit
de jaren tachtig was gemiddeld zo'n twintig
jaar jonger dan hun avantgardistische leermeesters uit de late zestiger jaren. Een tweede generatie was er niet geweest; geen echte
vernieuwers die de revolutionaire doelstellingen van hun directe voorgangers konden
overnemen om ze te gebruiken als middel
voor het bereiken van nieuwe esthetische
doeleinden (met uitzondering misschien
van mensen als SHINSUKE INA en YAS UO
SHINOHARA, die van technici veranderden
in kunstenaars , of filmers als MAKO IDEMITSU, MAO KAWAGUCHI en NAKAI TSUNEO, die halverwege de zeventiger jaren
met video begonnen, maar pas later op de
voorgrond traden ).
In plaats daarvan kwam de versterking
van de eerste gelederen uit het buitenland,
in de persoon van de Amerikaan BILL VIO-

LA en de Koreaan NAM JUN E PAIK. Vanaf
1978 en tot in de vroege tachtiger jaren
brachten deze twee kopstukken van het internati onale videocircu it regelmatig een bezoek aan Japan . Met als sponsors het TOKYO
AMERICAN CENTE Ren SONY, organiseerde
PAIK jaarlijks solovoorstellingen in GALERIE
WATARI naast andere presentaties , met als
hoogtepunt zijn grootschalige eenmansexpositie in het TOKYO METROPOLITAN MUSEUM OFART in 1984. In 1978 had VIOLA
deelgenomen aan de Int ernational Video
A rt Ex hibition in SOGETSU HALL en deelde
ook in de gunsten van SONY toen hij met
een beurs van het JAPA N-VS ARTIST EXCHANGE FELLOWSHIP een jaar in [apan
verbleef.
Het werk van PAIK en VIOLA werd onderwezen als videokunst en werd als het
voorbeeld bij uitstek voorgehouden aan studenten aan kunstacademies . Hun invloed
was zo groot dat we twee duidel ijk lijnen
kunnen onderscheiden: de spirituele meditaties van VIOLA over licht, tijd en perceptie
inspireerden tot honderden uren video met
fix ed framing, langzame zooms en subtiele
visuele vervormingen . PAIK's nonchalante
Pop en oneerbiedige media-trucs werden
vertaald infast-frame editing , processed
ima gery en synthetische techno- colours. De
op het gevoel werkende VIOLA-school en de

speelse PAIK-school domineerden de videowereld begin jaren tachtig op een manier
die alleen kan worden vergeleken met wat
er in de Japanse populaire muziek gebeurde
rond de enka (gevoelige balladen) en kay okyoku (tienermuziek).
Het probleem was dat videokunst voor de
post-Punk generatie (reeds in 1978 werden
er muziekclips in disco's vertoond ) de associatie opriep met het beschermde culturele
wereldje van musea, festivals en galerieën.
Een rij stoelen in een donkere ruimte, zoals
ze door meerdere jonge videomaker s afkeurend werd bestempeld .
De donkere ruimte in [apan was VIDEO
GALLERY SCA N, in 1980 opgericht door
FUYIKO NAKAY Aj de naam werd bedach t
door BI LLVI OLA. In een kleine ruimte bevonden zich én het kantoor én de videotheek én de voorstellingsruimte; dit alles
werd door NAKA YAuit eigen zak betaald. In
de eerste helft van de tachtiger jaren was dit
het brandpunt van en de lanceerbasis voor
de [apanse video-kunst. De invloed van NAKAYA op de japanse videoscene in dat tijdperk kan niet worden onderschat: bijna de
voltallige derde generatie videomakers werd
ontdekt op het 's zomers en in de herfst gehouden SCAN-concours: NAOKO KUROZ UKA, DAIZABURO HARADA, RITS UOGAWA,
MAKOTOSAlTO,YOSHINOBU KUROKAWA,
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Video

Art of Memory

YO SII IT AK A S III MAN O

The Rise and Fall
of Video Art
Part II
• The term video art divides generations.
No sooner was video established as an art,
than a counter-revolution was underway
among the students of the very artists which
had first laboured to gain the medium
recognition. This third video generation of
the '80s was some twenty years younger on
the average than their late-'60s avantgarde
teachers. There had been no second
generation; no rea 1innovators to take the
revolutionary ends of their immediate
seniors and subordinate them as means
further aesthetic ends (with the possible
exception of such isolated techniciansturned-artists as SHINSUKE INA and YASUO
SHINOHARA, or filmmakers as MAKO
IDEMITSU, MAO KAWAGUCHI, and NAKAI
TSUNEO who edged into video in the mid'70s but only came to prominenee later).
Instead, front-line reinforcements had
been brought in from abroad in the persons
of American BILL VIOLA and Korean NAM
JUNE PAIK. From 1978 on into the early
'80s, thes e two major figures on the
international video circuit were frequent
visitors to Ja pa n. PAIKheld annual one- ma n

shows at GALER IE WATA RI as weil as ot her
special even ts sponsored by the TOKYO
AMERICAN CENTER and SONY, culminating
in his large-scale solo exhibition at the
TOKYO METROPOLITAN MUSEUM OF ART
in 1984. VIOLA had participated in the 1978
International Video Art Exhibition at
SOGETSU HALL, did a number of shows and
was likewise favoured by SONY during a
year's stay on a Japan-us Artist Exchange
Fellowship.
The tapeworks of VIOLA and PAIKwere
taught as video art, making them the
definitive exemplars for art students
learning video. So much so that we can
recognise two definite lines of influence:
VIOLA'S numinous meditations on light,
time and perception inspired hundreds of
hours of fixed framing, slow zooms and
subtle distortions of the visual field; while
PAlK's slapdash Pop and irr eve rent media
trickery translated int o fast-frarne editi ng,
processed imagery and synt hetic technocolours . T he emotive VIOLA Sch ool and
playful PAIK School dom inated ea rly '80s
video in a way that can on ly be compared to
[apanese schooling pattern s around enka
(mood ballads) and kayokyoku (teen tunes)
in the world of popular music.
The problem was that for the post-Punk
generation (m usic clips were be ing shown

in music clubs as earl y as 1978), v ideo art
invoked the prote ered high-culture
atrnosph ere of museums, arts festivals an d
galleries. Chairs lined up in a dark room, as
more tha n one young video maker has
disparaged th e term .
The dark room in japan was Haraiuku's
VIDEO GALLERY SCAN, founded in 1980 by
FUJIKO NAKAYAand named by BILLVIOLA.
A small one-room operation co m bining
office, tape library and showi ng space,
funded entirely out of NAKAYA'S poc ket, for
the first half of the '80s, th is was the
epi center and launching pad for [apanese
video art. NAKAYA'S impact on the [apanese
video scene of the early '80s cannot be
underestimated. Nearly all of the third
video generation were discovered via the
spring and autumn SCAN competitions:
NAOKO KUROZUKA, DAIZABURO HARADA,
RITSU OGAWA, MAKOTO SAlTO,
YOSHINOBU KUROKAWA - the list goes on
and on . Still others gat th eir first hand s-on
video experience at a SCA N wor ksho p.
SCAN (and to alesser extent th e prim aril y
film-oriented IMAGE FORUM in Yotsuya )
was the only ou tle t for anyo ne doi ng
independent videowork.
Certainl y SCAN was about the only place
in Tokyo wher e you could go to see
regularly sch edu led video screenin gs.
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de lijst groeit nog steeds. Weer anderen deden in een SCAN-workshop hun eerste praktijkervaring met video op. SCAN (en in mindere mate IMAGE FORUM in Yotsuya dat
zich voorname lijk op film richtt e) was de
enige uitingsmogelijkheid voor de onafhankelijke videomaker.
SCAN was ook zo ongeveer de enige plaats
in To kio waar je regelmatig videovertoningen kon zien. NA KAYA, die in Amerika was
opgeleid, had een sterke band met het New
Yorkse videocentrum ELECTRONIC ARTS
INTERMIXen het MUSEUM OFMODERN
ART(hier werd in 1979 de eerste overzeese
expositie van Japanse videowerken gehouden: Video f rom Tokyo to Fukui and Kyoto). NA KA YAhad zeer Amerikaanse ideeën:
ze wilde een netwerk opzetten van musea
en galeries in heel Japan om voorstellingen
te laten rouleren. SCA N hield ook een uitgebreide catalogus bij van Amerikaanse video's en werd een aanloophaven voor veel
buitenlandse videokunstenaars. Het was
evenwel paradoxaal te zien dat NAKA YAop
een heel andere golflengte zat dan de trends
die zich vlak onder haar neus bij SCAN ontwikkelden.
Video werd meer een meer gepushed als
het medium van de toekomst. Een jong medi um voor jonge mensen. Dat dit klinkt als
een reclame tekst, komt omdat bepaalde grote bedrijven zich begonnen te interesseren
in de mogelijkheden van video - of eigen lijk
van eizo (visuals), een allesomvattende term
voor electronische beelden als consumptieartikel. Dit is niet verwonderlijk in een land
waar de televisiereclame een artistieke status nastreeft, waar meer huishoudens een
videorecorder hebben dan waar ook ter wereld, en waar reclamespots door het gehele
volk hartstochtelijk worden bekeken . JVC organiseerde weliswaar al vanaf 1978 het jaarlijkse Tokyo Video Festival voor amate urs
op hui skamerform aat, maar pas in 1981, tijdens de video-expositie in Kobe Portopia
(die weinig met kunst te maken had) werd
duidelijk dat video het zou gaan maken.
N iet veel later zou video een synoniem 'worden voor flitsende beelden en bewegend behang .
De grote doorbraak was een feit. In 1982
zette het reclamebure au ENG INEROOM de
GALLERY SPOON op poten (compleet met
een lepel-logo overgenomen van DUCHAMP), voor een jong trendy publiek. Zat
SCAN ergens in een achter af-hoekje - een
enclave van toegewijde videobezoekers SPOON daarentegen zat in het hartje van het
winkelcentrum Shibu ya, en presenteerde
zich als een videoclub (net als de DAILY
PLANET in Harajuku, om de hoek bij SCAN).
Het eerste video- en perform ance programma kreeg de uiterst gezwollen naam: Video
Age Power en bevatte werk van de studenten aan de universiteit. Toch bleef het videotijd perk slechts een wensdroom van fervente aanhangers: het grote publiek bleef
weg en na iets meer dan een jaar werd
SPOONweer opgedoekt - vlak voor BRIAN
ENO's audiovisuele show in La Foret Akasaka, LAU RI ANDERSON's eerste Japanse tour nee, en PAIK'S Tokyo Met expositie de publieke aandacht zouden gaan richten op de
creatieve media.
In feite kan de Japanse video van begin
tachtiger jaren het best gekarakteriseerd
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worden door de initiatieven van de derde videogeneratie zelf. Jonge videornakers raakten uitgekeken op de gevestigde video-scene
en wilden op eigen hout je gaan werken. Iedereen zat wel in de een of andere onafha nkelijke videogroep, maar slechts enkelen
slaagden erin een blijvende indruk achter te
laten. In 1982 beginnen RI EKO KANAZAWA,
SEIGEN KYUen YAS UY UKI YAMAGUCHI
muziekvoorstellingen te registreren, onder
de titel S cann ing Pool. Een jaar later organiseerden zij (bijgestaan door HIROYASAKURAI, KEIKO SEI, SHIMANO en TERAI)
Scanning Pool 2, een live muziek-en-video
programma in La Foret Harajuku; dit was
de eerste van een serie die later bekend zou
worden als AV L ive events.
In 1984, verzamelde zich een grote groep
van 24 jonge videornakers (van wie velen
hier al zijn genoemd ) onder de naam VIDEO
COCKTAIL. Voor hun eerste jaarlijkse
groepsvoorstelling huurd en zij een ruimte
bij de KOMAI GALLERY en organiseerden
video-performances in STUDIO 200. Na aan zienlijke problemen slaagden ze erin een
compilatie van hu n videowerk op de markt
te brengen voor huiskame rgebruik. Deze
stap naar gezamenlijke zelfpromotie en
zelfdistributie was bedoeld om de grote
elektronicabedrijven aan te vuren de inspanningen van de plaatselijk videornakers
serieus te nemen (ondanks het feit dat drie
COCKTAIL-leden, MICHIKO AMARI, MAO
KAWAG UCHIen KUMIKO KUSHIYAMA de
toen net ingestelde videobeurs van JVc ont vingen - sindsdien bestaat hij niet meer ).
In 1985 verhuisde VIDEO COCKTAIL II
naar de meer exclusieve expositieruimte
NEWZ in Roppongi en in 1986 vulde VIDEO
COCKTAIL III het gehele HARA MUSEUM
OFCONTEMPORA RY ART(een particuliere
instelling bekend vanwege haar beleid om
minstens eens per jaar een videovoorstelling
te organiseren en videowerk aan te kopen
voor de collectie). VIDEO COCKTAIL III
werd zeer goed bezocht, maar het zou de
laatste expositie van de groep als geheel zijn.
Na ast video-installaties en videotapes van
leden-kunstenaa rs (nog slechts 18), was er
werk te zien van gasten: korte programma's
met onafhankelijke muziekclips, werk van
oudere videornakers en van in Japan wonende buitenlanders (waaronder schrijver
dezes), media-performances door de Uplink
Th eatre Group en KOHARU KISA RAGI, de
[apanse LA URI ANDERSON. Het door HIROYA SAKURAI opgediende menu kwam
echter het hardst aan: een selectie video's
van vierde generatie videomakers onder de
titel: Kids Who N ev er Heard of BlLL VIOLA.
De kunstenaar
tree dt uit het kastje
Deel III
Beeldende kunst is in Japan geen factor van
betekenis. Het idee vam kunst om de kunst
is er nooit erg aangeslagen. In het algemeen
speelt kunst hier geen kritische sociale rol.
Het lot van kunst met electronische me dia is dan ook wel duidelijk: er bestaat gewoon geen economische context waarbinnen de kosten van een videokunst-produktie
passen; er is geen culture le basis vanwaaruit
een Japans publiek video als kunst zal waarderen . Dit is de oorzaak van de video-gene-

ratiekloof, tussen de sensei van de beeldbuis
die erop staan videok unst te produceren, en
de circuit-generatie die een heel andere
richting opgaat. Deze nieuwe richtingen
zijn zeer divers, uiteenlopend van het ter
discussie stellen van de verhouding video en
televisie tot het zoeken naar overlappingen
met andere kunstvormen en het streven
naar een levensvatbare sociale positie.
De oudste en inmiddels meest ingeburgerde benadering vatte video op als een
continu communicatieproces, ergens tussen
kunst en literatuur. Twee of meer personen
zenden elkaar videobrieve n en zetten hun
reactie weer op video. Aangezien het maken
van een videobrief een andere instelling
vereist dan het plannen en maken van een
tentoonstellingswerk - het eindprodukt is
van minder belang - geniet de videobrief
grote populairiteit bij het Japan se publiek
en is in opzet wel vergeleken met de Japa nse renga (verbonden versvorm). De bekendste voorbeelden zijn de Video L etter die in
1981 werd uitgewisseld tussen de dichter
SH UNTAROTANIKAWA en de toneelschrijverIfilmer SHUJI TERAYAMA, en de K &K
Video L etter (1984), uitgewisseld tussen de
jonge videornakers YOSHINOB U KUROKAWA en YOHANI KIB E.
Een andere uitdagende richting die sterk
opkomt in Japan en die het beeld binnen
het kastje loslaat is de sculpturale video-installatie. Een van de meest talentvolle toepassers van dit medium is HIROYA SAKURAI
(een bekende naam bij de VID EOCOCKTAIL
groep). Zijn sociaal-kritische installatie T VTerrorist was te zien tijdens de 2e Int ernationale Video Biennale Fuk ui in maart .
Maar het overgrote deel van de recente
[apanse videornakers houdt zich bezig met
tech niek en met bereiken van een herkenbaar gezicht. Vorm als inhoud, in hande n
van de ambachtsman. (Of zoals een Canadese conservator het uitdrukte: Ja pan se video gaat toch nergens over? Dit soort videowerk heeft meer te maken met grafisch ontwerpen en illustratie, twee toegepaste kunsten die volledig zijn geaccepteerd in [apan,
Dit is het basismodel voor video als populair
decoratief medium, niet zo ver verwijderd
van de leuke tekenfilmpjes, de weidse land schappen en de eclectische fantasieën in
Tv-reclamespots, de ware media -kunstvorm
in [apan,
Het is daarom niet verbazingwekkend dat
veel jonge videornakers van de derde generatie naar televisie en reclame zijn overgestapt. Sommigen, zoals het duo DAI ZAB URO
HARADA en HAR UHIKOSHONO (vroeger
van COCKTAIL), nu beter bekend als RAD ICALTV, maakten furore met hun samen werking met, de in [apan bekende popmu zikant, RYU ICHI SAKAMOTO en met hun video-performance, TV War, op het enorme
openlucht-videoscherm van SONY tijdens de
Tsukuba Exp o 1985. Anderen maken onafhan kelijke programma's: de ex-COCKTAIL
medewerkers YASUYUKI YAMAGUCHIen
NAO KU WAGUCHI werken nu samen met de
Blade Runner-achtige TYRELL CO RPORATION van de televisie- en muziekvideo regisseur HIROYUKI NAKANO. Kun stenaars
komen altijd en overal op het geld af en in
dit tijdperk van spektakel is de ware kunst j e
te ve rmaken tot je er dood bij neervalt. *
vertaling FOKKE SL U ITE R

JAPAN VIDEO
• Arnerican -educated NAKA YA had stro ng
ties with N ew York video centre
ELECTRONIC ARTS INTERM IX and the
MUSEUM OF MODERN ART (where Video
f rom Toky o ra Fuk ui and Ky oto, the first
overseas exhibition dedicated to [ apan ese
video was held in 1979); she had very
Am eriean ideas of linking rogether local
mu seums and galleries throughout Jap an
into a Video Art N etwo rk for touring
shows. SCAN maintained a wide catalogue
of American videoworks and was a port of
call for many foreig n video rnakers .
Paradoxical ly, ho wever, NAKAYA was on
another wavelen gth from more immed iate
trends right in SCAN's backyard.
Energy had started to bui ld beh ind video
as the com ing th ing . A young mediu m f or
you ng people. If th is sounds like
com mercial cop y, it is bec au se ce rta in
concern s were beginning to awa ken to the
potentials of video - or rathe r of eizo
(visuais), a catch -all gloss of electronic
images as consumable surface . N ot
su rprising in a society wher e televisi on
advertisements aspire to art, mo re
househol ds have VCRs th an an ywh ere else
in th e world, and prom otion al pageants are
a nation al passion . Of course, from 1978 on
JVc convened its an nual T okyo Video
Festival to showca se home-format am ateu r
video . But it was the video exhibition held
at th e 1981 Kobe Portopia, a gala
pavilionland with no other parti cul ar
purch ase on art, th at signaled video's
coming out . Soon video would bec ome
synonymo us with crowd-pleasing flash and
moving -wallpaper ima gery.
T he boom was on. In 1982, the
prom otional agenc y ENGINE ROOM set u p
GALLERYSPOON (co m plete wit h a spoon
graphic cu lied from DUCHAMP) to appeal to
a you ng trendy crowd. Where SCAN had
been hidden away, an enclave of ded icated
videogoers, SPOON was in th e he art of the
Sh ibu ya sho pping district, packaged as a
video club (as was Da ily Plan et in Har ajuku ,
right around the corn er fro m SCAN).
SPOON'S kick-off tape and perform ance
progr am me was the ebulliently overtitled
Video Age Power, including works by
university stud ents YOSHITAKA SHIMANO,
HIRONO RI TERAI and oth ers. Yet the v ideo
age remained on ly a gleam in promoters'
eyes; crowds failed to materialise and
SPOON was washed up in little over a year,
iust as BRIAN ENO's audio-visual installation
sho w at La Foret Akasaka , LAURI
ANDERSON's first [apan tour and PAlK's
T okyo Met exh ibition were about to focus

pu blic allent ion on cre ative media.
Rather it was the initiatives of the third
video generati on themselves th at best
cha ract erised [apa nese video of the early
'80s. Young videomakers began to sour on
th e establishe d video art scene and wanted
to do th ings for themselves. Ever yone
seemed to be in some independent video
group, but only a few left a lasting mark. In
1982, RIEKO KA NAZAWA, SEIGEN KYU and
YASUYU KI YAMAGUCHI set out to
document music per formances under the
title Scann ing Pool. T he following year,
HIROYA SAKURAI , KEIKO SEI, SHIMA NO
and TERAI ioined their ranks to organ ise
S canning Pool 2, a live rnus ic-with -video
program me at La For et Harajuku , wh ich
proved the first offering of wh at to be cam e
kn own in toda y's industry as A V Liv e events .
That follow ing year 1984 brought the
mass align ment of twenty-four young
video rnakers, many already mentioned,
under the banner Video Cocktail . They
rented space for their first annual gro up
show at KOMAI GALLERY, with videope rformance s at STUDIO 200, and after
considerable difficulties managed to release
a compilation of their ta pewo rks for sale on
hom e videocassette . T his move towards
collective promotion and self-distributio n
atternpted to jolt th e big electronics
corporation s into recognising the efforts of
local videornakers (even granted that th ree
Video Cocktail members, MICHIKO AMARI,
MAO KAWAGUCHI and KUMIKO
KUSHIYAM A recei ved newl y-establi shed
video sch olarsh ips from JVc - sinc e
discont inued ).
In 1985, Video Cocktail lI moved to th e
more up-ma rker Roppong i exhibition space
NEWZ, wh ile the 1986 Video Cock tail l lI
went on to fill th e entire HARA MUSEUM OF
CONTEMPORARYART (a pr ivate institution
notabie for its policy of holding at least one
video show a year and purchas ing
videowork for its collection). Video Cocktail
III was very weil attended, but it was to be
their last exhibition as a group. In additio n
to video installations and tapeworks by
me m ber artists - now numbering only
eig hteen - th ere were invited guest
cont ributions: sm all programmes of
independent music clips, works by senior
video rnakers, wor ks by foreign resident
videornakers (including m yself), and media
performances by TAKAS HI ASAI's Uplink
Theat re troup e and by KOHAR U KISARAGIa self-styled [ apanese LAURI ANDERSON.
But it was th e menu served up by HIROY A
SAKURAI th at really hit home: a selection of
tapes by fourth video generation art ists
ent itled K ids Who Ne uerHeard of BILL
VIOLA.

*

Where to go to see video in Japan?
-HARAMUSEUM OF CONTEMPORARY
ART (03 44 5 0651)
holds regular showings of tapes from
its own collection
-VIDEO GALLERYSCAN (0 3 470 2664)
organizes monthly video shows
-KAWASAKI CIVIC MUSEUM (opens in
November 1988)
will house an open-access videotape
library
-RING WORLD(0 3 40 7 800 8)
is planning a programme of
intermedia workshops.

Artists co me out of
The Box
Part III
Fine art , as such, really has no place in
today's [apan. The idea of art for art 's sake
just ne ver existed in the first place and art in
general plays no critical social role he re .
Con sider , then, the fate of frin ge
expressions in electronic media: there is
sim ply no econ om ie co ntext for the expense
of video production as art ; no cultural basis
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by whic h a j apanese public will apprec iate
videowork as art . Herein lies th e root of the
v ideo generation gap between the vacu um
tube sensei wh o insist on doing v ideo art
and the integrated circu it kids who are
looking in other directions th rough video.
T hese new directi ons are many and various,
diverging on suc h points as video's stance
toward televi sion , crossovers int o other art
genres and the sear ch for viabie social
standing .
One of the earl iest and by now most
established alternatives saw video as an on going process of communication posed
somewh ere bet ween art and literature. T wo
or more pers ons send v ideo letters back and
forth , reco rding a response to each pre vious
tape . Le ss concerned with finished product,
thus requiring a different frame of mind
than for the planning and making of a work
for exh ibition, the video letter has a large
following in [apan and has sometimes been
com pared to [apanese renga (Iinked verse)
in co nceptio n. The most well-known
exam ples are th e Video Letter (1981)
exc ha nged between poet SHUNTARO
TANIKAWA and playwright-filmmaker
SHUJI TERAYAM A and the K &K Video
Letter (1984) between you ng video makers
YOSHINOBU KUROKAWA and YO HANI
KIBE.
Another exciting direction th at also
challenges boxed image video is recently
emerging in sculptural vide o en vironments
and installatio ns. One of the most
accomplished [apanese pra ctitioners in th is
medium is HIROYA SAKURAI (a fam iliar
name fro m th e VIDEOCOCKTAIL group).
H is socio-critical TV Terrorist was on view
at th e 2nd Fuku i Int ernational Video
Bien nale March this year.
But far the great ma iority of recent
[ apane se videowork is concerned with
technique and achieving a look. Forrn-ascont ent in the hands of the artisan, (O r as
one Canadian cur ator put it, Japan ese v ideo
isn 't about anything, is it?) Such videowork
largely relates to graphic design and
ilIust ratio n, two applied arts of ready
acce ptance in Japan. This is the basic model
of video as a popular decorative med ium,
not far removed fro m the cute an imation ,
expansive landscapes and eclectic fantasies
of broadcast television image commercials,
arguably the true media artforrn here in
Japan.
Not surprisingl y, many young third
generation videornakers have gone into
tele vision and promotional work . Some,
such as ex- video Cocktail duo DAIZAB URO
HARADA and HARUHIKOSHONO, better
kn own as Radical T V, have gone big time,
collaborating with the likes of pop musician
RYUICHI SAKAMOTO and stag ing a video musie performance TV War on the massive
SONYoutdoor video screen at Tsukuba
Expo '85. Others have gone into
independent programming : ex-Cocktail
tenders YASUYUKI YAMAGUCHI and MAO
KAWAG UCHI now work with young
tele vision and promo-video director
HIROYUKI NAKANO'S blade-runner-esque
TYRELL CORPORATION. Artists everywhere
ha ve alwa ys gone where the money is, and
in this age of spectacle, the art is truly in
entertaining ourselv es to death .
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N et als in de meeste culturele siens circulere n in de videosien een hoo p
geru chten. Slecht s weinig schijnt vast te staan in de geschiedsch rijving van he t
jongste verleden. Meestal bestaan er zoveel verschillend e versies uit zoveel
verschillende monden aangaand e discussiepunten, dat voorzichtige zielen he t
slechts zelden aandurven een oordee l te vellen. Ond er andere om deze reden
is sinds 1945 het inter view zo in popul ariteit gestegen binn en culturele
kringen . Via de omweg van de authentieke uitin g door degene die deelneemt
aan dit twijfelachtige gebeuren, probeert men te komen tot de kathar sis van
het ware, maar al te vaak heeft men toch weer te maken met een surrogaat.
De wensmachine tekst heeft hier wel een van haar meest expliciete
uitin gsvorm en ontwikkeld. Ook de positieve wetenschappen wagen zich
daarom, niet zonder reden, slecht s zelden aan een exact onderzoek naar het
werk van één kunstenaar of aan een thematisc h gestructureerde vraagstelling.
Daarom is het waagstuk van EDITH DECKER om een dissertatie over NAM
j UNE PAl I' te schrijven , niet hoog gen oeg te waardere n. En het is haar, dat
moet gezegd worden , goed, soms zelfs uitstekend gelukt. De kracht van het
werk schuilt in de beperk ing: D ECK ER geeft niet zozeer een volledige weergave
van het oeuvre van de Koreaan, maar ze heeft zich veel meer geconce ntree rd
op een duidelijk afgebakend gebied: de video-installatie. Zo geeft ze in het
praktische en systematische deel van het boek een helder overzicht van 34
werken , waarvan enkele variaties op één werk zijn, die ech ter terecht als
zelfstandige werken zijn opgevat omdat iedere tent oonstelling ze weer een
nieuwe context verschaft.
DECK ER gaat alleen in op de videotapes van PAIK wanneer ze een relatie
hebben met de installaties. Er is hier inderdaad beh oefte aan systematisering;
PA IK heeft, als geen ander , zijn banden steeds weer bewerkt en er verschillende
versies van gema akt. Hij paste ze aan aan de voorwaarden van de installatie. Zo
is een variatie en veelheid aan banden ontstaan die nauwe lijks te overzien is en
die met hulp van ED IT H DECK ER beter onderscheiden kun nen worden . Dat
gaat in het bijzonde r op voor succesvolle banden als Global Groove (1973), A
Tribute ra John Gage (1973), Merce by Merce by Paik (1975) en Lak e Placid
'80 (1980 ).
Hoe verdienstelijk de samen stelling en strukturering van dit deel van het
werk van PAIK ook is - spannender zijn ongetwijfeld die hoofdstukken, die
gaan over de voorgeschiedenis van de videokunst , en in het bijzonder, over de
door WOL F VOST EL L geïn itieerde daterin gsstrijd om wie zich het eerst me t TV
en video heeft beziggeh ouden in zijn werk. Op basis van een gedegen
speurtocht en een met zorg afgewogen en onderbouwde argumentatie is het
ED IT II DECKE R gelukt om hier werkelijk verhelderende uitspraken te doen over
de vroege geschiedenis van het werken met video.
Zo wordt een nauwkeurige reconstru ctie gegeven van de tentoo nstelling
Exposision of Music - Electronic Television in maart 1963 in GA LERIE
PARNASS in Wuppertal. Ook houdt de schrijfter zich uitvoerig bezig met
voorlopers, zoals de Amerikaan BE N F. LAPOSKY, die al in 1950 de eerste
electro nische abstracties, de zogenaamde Oscillons, maakte. Hij fotografee rde
ze van het beeldscherm, nadat ze middels gelu idsgolven waren opgewekt. De
gebroeders j AM ES en j OH N WRIG HT kwam en eveneens via muziek tot het
genereren van abstrakte filmbeelden. Alleen KA R!. OTTO GÓTZ, die als enig e
door PAI K als inspirator wordt genoemd , hield zich als beeldend kunstenaar al
in de 50er jaren met het electronis ch e beeld bezig. De aanspraak van WO LF
VOSTE LL, de voorhoedepositie ingen omen te hebben wat betreft video, wordt
daarentegen op grondige wijze onder tafel geveegd. Het onderzoek, waarvan
de problematiek waarschijnlijk ligt in de gebrekkige documentatie van de
gebeurtenissen op een neutraal grondgebied, weerlegt in deta il de aan spraak
van VOSTE L L al in 1958 en 1959 het eerste concept over het werken met
televisie ontwikkeld te hebben . Een grondig onderzoek van het beeldmateriaal
en van het verloop van de gebeurtenissen doen DECKER concluderen dat:
VOSTELL wohl ab Mai 1962 mit Fernsehen gearbeitet haben hann, allerdings
in anderer lt7eise, als er es spater darstellte. Rond deze tijd deed PAI K al sinds
enige tijd heimel ijke expe rimenten met manipu latie van het televisiebeeld. De
resultaten liet hij voor het eerst zien aan bevriende kuns tenaa rs, vier maanden
voor zijn tentoonstelling in 1%3 .
Naast dit schoon sch ip maken inzake VOST EL L rekent DECKER ook nog even

af met een deel van de reeds bestaande literatuur over de geschiedenis van de
video. Of ze nu FRAN K POPPE R, DAVID ROSS of WUL F HERZO G EN RAT H heten ze moeten allemaal een veer laten . Bij het lezen van dit boek wordt du idelijk
dat PAIK bij zijn bijzonde r innovatieve arbeid voor de techn ologie, zich niet laat
inpakken door de ideologie die eracht er zit, maar haar volledig onde rwerpt
aan zijn ideeën over vormgeving die voortkomen uit de muziek. Inh oudelijk
ontw ikkelde hij zich langzaam aan lOtdie mixtuur van oosterse filosofie (Z en)
en westerse beschaving, die in de electtonische beelden een manifes tatie ziet
van de oplossing van tijdstructuren. Formeel-esthetisch gezien is hij echter een
van de zeer weinige video-pioniers die wezenlijke ideeën ontwikkelen over de
vormgeving van beelden en die daarmee boven de ideologische imp licaties
van het medium uit, die steeds weer opnieuw de eindeloze polemie k over de
verhoudi ng kunstenaar en televisie doen oplaaien, reflecteert op zijn
eigenschap als beeldgenerator. Dat in dit opzicht hoge tech nologische
inspanningen niet ontstaan zijn uit techniek-geilheid, maar integendeel
noodzakelijk zijn om te kunnen beantw oorden aan de wetmat igheden van het
beeld, aan zijn tiid-, tekton ische en chro matische struktuur, dat heeft PAI K in
zijn tapes zelf steeds weer bewezen.
• Rum ours abound in the video scene as in any other cultural sphe re. Linie
seems to be certain about the historiograph y of the recent past. Mostly there
are points of discussion with everyone having a different version and where
only the brave dare risk passing iudgement. This is one of the reasons th at the
inter view has gained such popul arity in cultural circles since 1945. You try to
arrive at the catharsis of truth by mea ns of the evasive but auth entic utteran ces
of those participating in the se doubtful events but all too often you are actually
dealing with yet another surrogate, Here, the wish-fulfilling text machine has
developed into one of its most explicit forms. Hen ce (and not without reason)
science rarel y hazards any form of precise research into the work of an
individual artist or a thematically structured issue.
T his is why EDITH DECK ER'S bold but hazardous ventu re to write a
dissertation about NA M j U NE PAl I' cannot be valued 100 highly. And one must
admitthat she has succeeded , at times brilliantly. T he work's strengt h lies in
its limitations: DECKER does not atternpt to give a full accou nt of the Korean's
oeuvre rather she concentrares on a clearly defined area: the video installatio n,
Consequently, in the practical and systematica l section of the book she gives a
lucid survey of 34 works of which some are simply variations of a single work
that are correctly viewed as being independent works because the y acquire a
new contex t with every exhibiti on.
DEC KER only discusses PA l K' S videotapes when the y are in some way related
to the installations, Here systematization is badly needed ; PAI K is un ique in his
constant re-editing of tapes to make various different versions. He adapts them
to the conditions of the installation , Hence there is a variety and abund ance of
tapes that can be considered in toto but can certain ly be more clearly
distingui shed with EDIT H DECKER'S he lp. That is particularly true of such
successful tapes as Global Groove (1973), A Tribute to JOHN CA GE (1973),
Merce by Merce by Paik (1975) and Lake Placid '80 (1980 ).
However worthy this section's compiling and structuring of PAl K'S work
rnay be, und oubtedl y the more excitin g parts are th ose parts dealing with
video art's pre-history and the dating contro versy initiated by WO LF VOST EL L
about which artist was the first to use TV and video. By mean s of a th orough
search and carefully balanced and augmentated reasonin g, EDIT H DECKE R has
succeeded in making really clarifying statements about the early history of
works using video.
Hence, there is a precise reconstruction of the exhibition Exposirion of
Music - Electronic Television which rook place in Wuppertal's GALERI E
PARNASS in March 1963. The writer also provides detailed descriptions of such
foreru nners as the American BEN F. LAP OSKY who made the first electtonic
abstractions which were known as Oscillons. He photogra phed them from the
screen after creating them by means of sound waves. T he brothers jMIES and
joux WRIGHT also generated abstract film images by means of music . Only
KARL OTTO G U.\IOTZ (quoted by PA IK as his one souree of inspiration) worked
as an artist with electron ic images back in the 1950s. On th e other hand WOLF
VOSTELL'S claim to have been the first 10 use video is dismissed oU! of hand .
T he research, (with the problem probably bein g a lack of neutral
documentation of the actua1events) th orou ghly refutes VOSTEL L' S claim to
have developed the first concept for working with television back in 1958 and
1959. After carefully research ing the visual material and the course of events,
DECKER concludes that: VOSTELL wohl ab Mai 1962 mit Frensehen gearbeitet
haben kann, allerdings in anderer lt7eise als er es spater darstellte. Around
th is time PAIK was already weil involved with secret experiments involving the
manipul ation of the television image. He first showed the result s 10 his fellow
artists, four month s before his exhibition in 1963.
Apart from giving VOSTELL the boot, DECK ER also makes short work of some
of the existing literature about video history. FRAN K POPPER, DAV ID ROSS, WU L F
II ERZOG EN RAT II - none of them escape unscath ed. Reading this book makes it
clear that in terrns his particularly innovative work arou nd technology PAIK
has never been taken in by the ideology behind it but has com pletely subiected

40

D ruk w e r kj P rin t e d Mat ter
it to his ideas about design th at are taken from music. A propos of conte nt he
has slowly developed th at mixture of Eastern philoso phy (Zen) and Western
civilization th at considers electron ic images to be a man ifestation of th e
dissolut ion of time struc tu res. BOIh formally an d aesthetically he is one of the
very few pioneers who has developed radical ideas about imag e design wh ich
reflect his ability as a generato r of images outside the med ium's ideolo gical
implications that constantly stir u p the endle ss art ist - television polemic. In
this respect, PAtK's tapes have consta ntly proved that efforts concern ing
technology have not arisen out sheer technological lust but conversely were
necessary in order to respond to the image's regu larit y, to its time , teeton ic and
chromatic structure. (FM)

Paysages Virtuele. Image vidéo , image de synthèse DANIÈLE
Paris 1988 DIS VOIR (PUB) F 103pp FF195 ISBN 2-

RIVIÈRE (ED)
906571-05-9

eThe computer is becom ing an inc reasingly fascinating instru m ent for the
design ing of drawings and obiects. It is now standard equ ipment for designers
both in industry and in the fine arts. Interest is growing in art sch ools and
amongst aud io-visual artists. Initiatives have been set up which focus on the
use of the comput er. Con versely, there has been linie by way of praise from
art critics. For instance , recent presentations in Gron ingen by SCAN were
compared with dem onstrations by the mad professor in Tintin .'
However , a group of art critics recently pub lished an interesting anthology
about computer an imations: Paysages Virtuels. Image vidéo, imagede
synthèse, compiled by DANIÈLERJVIÈRE and BRUNOALCALA. This book is not a
beginners' gu ide rather it presupposes a certain knowledge of computer
terminolog y. In additi on, the sympathetic reader will have to wrestle with
BAUDRILLARD-Iike French, the texts are brimming with ambiguities, allusions,
and references to various bigwigs from the new French philosophy.
Paysages Virtuels is not the first publication to focus on computer creativity
but so far I know it is certainly a pioneering work in the cultivating of a land
of art theory and criticism rich with synthetic images . The fact that
mathematics and com puter science can be art has already been proved by
Geest, Computer, Art (Mind, Computer, Art ), an introduetion published in
1986.' Paysages Virtuels investig ates the con sequences of the production of a
digitally-synthetic image. This is a specialist production process and up till
now its presentation has been limited. Con versel y ch ildish graphics and
colouring -book animation have become positively notor ious. However, thi s is
only a fraction of what is now possible, particularly for technilogical
institutions. It is there tha t the image synthèse is growing in the pay sages

uirtuels.
T he key issue for the contri buting authors is: what potent ial is implicit to
the creatio n of an artificial image. I will now discuss some of the more notabi e
answers.
In La Crustacé et la Prothèse FLORENCEDEMÈREDIEU descri bes video as
contras ted with the comput er image . DEMÈREDI EUobserves th at the image is
disintegrated in ma ny video works. The object is recorded and man ipul ated in
fragmented collages or flyi ng pancakes. While video actua lly provides the
possibility of approaching a single object from man y sides, the graphic, film ic
and scu lptural images are generally raked into one flat picture. In short the
hysteria and impl osion of an image. T he new cultur e of the prothèse can rise
from the ru ins of the visual culture. T he synt hetic image can begin once more
with the creation of an (albeit artificia l and imma terial) object, instead of
destroying the image in through endless repr odu etion.
In Sous les Vagues la Plage JEAN-LOUISWElSSBERG an alyses the use of
three-dimensional and rotating objects. The CAD/CAM(Com put er Aided
Design and Computer Aided Manufacturing) developments and the
application of spatial simulations (the f1ight simulator, for instance) have
opened the door to the third dimension . These kinds of simulations are more
figurative than the flat im age, more fu nctiona l than the object and place the
whole system of spatial representation in an as yet unprecedented class. And
here in terms of perspective, we arr ive at the beginn ings of a small revolution
in art history, Instead of there being a vanishi ng point in the image, the viewer
becomes the vanishing point of the im age: l'oeil dans l'image.

47
FLORENCE DE MÈREDIEU'S L 'art - et son double - (L 'art) connects with the
simulated space as discussed in WElSSBERGS article. Step by step, DEMÈREDI EU
states th at the synthetic image passes through the various developments of art
at an accelerated tempo: the reproduetion of the real, mimesis and simulation,
immaterial art, speed and simulation of natural movement, time as kinetic
dimension and as concept. She considers computer art to be the ultimate
conceptual art : it is all mental activity but not every hare-brained scheme need
necessarily be realized.
Walking in the space and in the object itself is originally a technical
practi ce. One zooms in on the deta il (a legendary example) of the space shuttle motor wh ich is first seen in toto. THIERRYKUNTZEL realized th is kind
of principle , traverser l'espace du tableau, in his video-work La Peinture
Cubiste. Referring to FOUCAULT, DE MÈREDIEU traces this technique back to
VELASQUEZ' Las Meninas where spaces beyond the actual picture are still
made visible by means of details. Oddly enough DEMÈREDIEU does not use
JUAN DOWNEY'Svideo-we rk to iIIustrate this example; DOWNEY also approached
Las Meninas from this perspective. DE MGREREDIEU thinks that the
multiplying of the spatial dimension will result in computer works as the
hyper -real ; the hallucination in the interactive space .
However, a contrary development towards abstract art is also possible.In Le
double Hérétique ANNE- MARIE DUGUET also starts from the basis of the polydimensional. After the phase of the reproduetion and rep resentation of the
body (h uman and object), video art concentrated primarily on the mirror
image, the duplication of the self and subsequentlyon its manipulation both
on the visual level and in time. This, according to DUGUET,is a form of
e1ectronic cannibalism. With the synthetic image, we have now reached the
era of the simulation of body, speech and thought.
T he synthetic object is based on mathematical formulas. Forms and
movements are anal yzed in order subsequently to transplant (as it were ) the
formulas into an individual design, to animate an artificial being. However,
astron om ical calculations are necessary to allow the body to react to all
possible situations, Unfortu nately every spontaneous mistake has also alread y
been calculated; every creation lacks a unique character, A universal being is
created but without an y identity; it is interchan geable. DUGUET also uses the
splendid comparison of corps approximatifs the bodies that when approached
turn out to be more like animated masks than portraits of REMBRA NDT. In
short, the synthetic being simulates a living being but consistently integrates
the artificial.
ANNECAUQUELlN'S Garde a Vue provides an excellent finale to Paysages
Virtuels. DUGUET'Sconclusion is brilliantly iIIustrated in this humorous story
about reproduced , (and particularly) synthetic and animared people. Things
aren 't qu ite as they should be.
Paysages Virtuels does not pretend to outl ine the complete future of
computer art. Yet it is still striking that two aspects are barely me ntio ne d. How
does one consider the viewer as composer in interactive works? What about
(tele)comm unications made possible by computers? The modem and the
satellite are essentialto the information society for the high-speed desparehing
of data . We are beyond the era of WALTERBENJAMI N.Technical reproduetion
has made way for synthetic production: art works no longer spring from a
particular year and place . They can be created as co-productions between
different planets or parts of the world by means computer communication.
Perhaps the consequenc es of computer ima ges are infinite and in its
limitations Paysages Virtuels are sim ply hors d'oeuvres for thought. However,
what is irritating is that its scope does not go beyond a few American artists
and a lot of French ones. All the more reason for organizations such as SCAN
in the N etherlands to catch on to an initiative such as Paysages Virtuels and
make it mo re widely accessibIe. L1 DEWIJDEDESMET
1 K. SIERMAN The Artifi cial Life of Ani matio n in: De Volkskrant 25 / 06 /88
2 P . HAGOORT/R. MAESSEN (EO) Geest, Computer, Kuns t (Mind, Computer,
A rt) Sticht in g Grafiet, Utrecht 1986

Gel uidkunst N ederland A. VAN BAR NE VE LD / A. DE VR IES (EO )
Amsterdam 1988 T IME BAS ED ARTS ( PUB) NL / G B 109pp DFL19 ,50
ISBN 90-72521-01-3

Een echte afficionado zal het object van zijn affectie als het alfa & omega van
de schepping zien . FRITSLAGERWERF is zo' n liefhebber en zijn wereld draait
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rond gelu id: De mens, de natuu r, de wereld, de beschaving berust en op
luchitrillingen. S terk er nog: er gaan stem men op die beweren dat de wereld
geluid is. In die optiek heeft geluidsku nst niet een traditie va n veertig maar
va n twee tot zeven milj ard jaa r.
Aan deze al zeer ru ime defin itie van geluidsku nst - geluidskunst is alles wat
je kunt horen - voege n het SHAFFY THEATER en TIMEBASED ARTS, in de
personen van DlCK HAUSERen ]ULIESMIT nog een visueel aspec t toe: Ogen en
oren. Wie lu istert kijkt. Geluidskunst is eigen lijk ALLES .
Het SHAFFY THEATER organiseerde in me i samen met TIMEBASED ARTS voor
de derde keer een festival onder de titel So un d So un d So; grasduinen in de
winkel van sinkei van de gelu idskunst: per formances, in stallat ies en co ncerten ,
D it jaar was de manifestatie geheel gewijd aan Nederlandse of in N ederland
wonende kunstenaars en in de publicatie Geluidkunst Ned erland staa n ze nu
geboekstaafd.
In zijn inl eiding beschrijft FRITSLAGERWERF de intern ationale roots van deze
tak van de kunst: ALBERTUSMAGN US (13e eeuw), ALEXANDERBELL, de
uit vinder van de tele foon , ]OHNCAGE, FLUXUS en de experimenten op het
gebied van de ele ctronische muziek.
Min of meer versto pt in de inleiding is een int erview met de éminence grise
van de Nederlandse geluidskunst, DlCKRAAYMAKERS, die sinds 1956 aan de
wieg heeft gestaan van zo ongeveer alles wat hier te lande op het gebied van
electronische muziek is opgebouwd, van experimenten bij PHILlPS en de
oprichting van de ele ctronische studio bij het tNSTITUUT VOORSONOLOGIE in
Utr echt tot de Stichting voor Elektro-Instrumentale M uziek, STEIM. Ook de
voorm an van dit instituut, MICHEL WA ISVISZ, kom t aan het woord.
Hoewel LAGERWERF wat van de hak op de tak springt, biedt zijn inlei di ng
een aardig overzicht van de gelu idskunst in N ederland. D e catalogus van
kunstenaars, die het grootste dee l van het boekje beslaat, is vooral nuttig voor
organisatoren van geluidskunstcon ce rten en -perforrn an ces: het biedt ee n
substantiële selectie van met naam en adr es genoemde kunstenaars, een soo rt
kunstenaars-vacaturebank, want, zoals PETER ZEGVELD laat afdru kken : H et
transformeren van beelden in geluiden en omgekeerd is een vak.
Verder is er aan de catalogus niet zoveel informatie te ontlenen ; de meeste
kunstenaars grossieren in veelomspannende vaagheden, wanneer ze over hun
eigen werk praten of schrijven. Da n is HARRYDEWIT nog éé n van de
du ideli jkste: Ik ka n en wil geen statement geve n over mijn eigen werk (-) H et
werk spreekt voor wie het wil horen en z ien.
e A true affi cionado will pe rceive the object of his affections as being th e alpha
and omega of All Creation . FRITSLAGERWERF is exactly th is kind of devotee
and his worid pivots around sound: Man, nat u re, the world, cioilization itself
all depend on oibrations. Or to put it more strongly: there are people who
claim that th e world is sou nd. See n fro m this perspectiu e, audio art is not so
mu ch a tradition of a mere 40 yea rs but one of somew here between tuio and
seuen thousand mil/ion.
This is already an extremely broad definition, i.e. audio art is everything
you can hear. THESHAFFYTHEATER and TIMEBASEDARTS, or rather DlCK
HAUSER and ]ULIE SMIT, have added to this ' an extra, visu al aspect: Ey es and
ears. Who listens, sees. In actual fact, audio art me an s EV E RYTH ING .
This May, the SHAFFY THEATER and TIMEBASED ARTS organ ized for th e
th ird tim e a festival called So un d So u nd So: a ch ance to bro wse in the fiveand-dim e of audio art, with pe rforman ces, installations and cone ens. This
year's event was en tire ly ded icated to Dutc h art ists an d thos e res idents in the
Netherlands wh ose activities are ch ronicied in H ollan d A udio A rt.
In h is int roduc tion, FRITS LAGERWERF describes th e int ern atio nal roots of
this branch of Art : ALBERTUS MAGNUS (13th century ), ALEXANDERBELL (th e
inventor of the telephone), ]OHNCAGE, FLUXUS and th e experimental aspe cts
of electronic music.
More or less buried in the in trod uetion is an int er view with DICK
RAAYMAKERS, the éminence grise of D utc h audi o art, who roc ked the cra dle of
virtually everyth ing that has de velope d around ele ctron ic musi c in th is
country: from experiments at PHILlPS an d the foun ding of th e ele ct ronic
stud io at the INSTITUTEFOR SONOLOGY in Utrec ht to th e Fo undation for
Ele ctr o-Instrurnental Music, STEIM. MICHELWAISVISZ, this organization's
lead ing ligh t, also enters the discussion.
Although LAGERWERFdoes ten d to skip fro m subject to subjec t, h is
introduetion pro vides a pleasing su rvey of audio art in th e N eth erlands. T h e
artists ' catalogue (which accounts for m ost of the book ) is of particular interest
to the organizers of audio an concerts and performances: it inciudes a
substantial selection of artists 'com plete with addresses - a kind of artists'
vacancy section, because, as PETER ZEGVELDad vocates: Th e transform ation of
image int o sound and v ice ve rsa is a profession.
Not much more inform ation can be gleaned from th is cata logue; m ost of
the artists are replete with sweeping (and woolly) statem ents wh en they talk or
write about their work . HARRYDEWIT is one of the m ore luci d: I cannot and
will not produce a statement about my work (-) The work speaks lO th ose who
wish to view and listen to it. (MBR)
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Independent Media na 79 & 80 BARRY GIBSON, DAVID STEWART
(EO) 16 Fernhill Road Farnborough Hants GU14 9RX GB 41pp 1:2.00
e D uring the Sixties and Seventies, alternative Latin American aud io-visu al
culture was dom inated by Third Cinema. A radical oppositiona l film pra ctice
with a political co m mitm ent th at co nsciously reiected the maj or trends of both
European an d Am erica n film. However, the m ove ment is now weil past its
peak and has lost much of its power and in fluenc e. A special, double su m m er
issue of In depend ent Video (edited by PHJL HAYWARD) about the pre sen t media
situation in CentraI and South Am erica sho ws ho w in the meantime radio and
video has filled th is gap in the poli tical struggle. A take-over whi ch du e to th e
natu re of th ese m edia has resulted in m or e invo lvem ent and direct infl uenc e
by the popu lation , in local , re gion al and nat ional terms.
This specia l issue co ntai ns short descr iption s of o ppositio na l audio-vis ua l
pra ct ices and perspecti ves in Brazil, Columbia, N icaragua, EI Sal vad or and
Cuba; the se serve as examples of the new altern ative media situation. In
Brazi!, the v ideo of th e popular f ront, along with politi ca! theatre and film
appe ar s to provide a way out of the nati ona! media strongho lds with th e
possibility of showi ng the co untry's hidden and undiscu ssed sides . T he
Co lu mb ian situa tion sho ws the difficu lt co nditio ns under wh ich m ost South
Ame rican countries are tryin g to bu ild up their own ind ependent audio-visu al
culture. It is stri king that th e on ly importa nt non -br oad cast video production s
in that country are by ch urch groups. Radio is a political fac tor of de cisive
irnportance in th e co nflict of Central Am erica. In El Salvado r it re presents an
important voice for poli tica l and m ilitary resistan ce in the unremittin g civil
war. In N icaragua it has an important integrati ng function for th e vario us
ethnic and linguistic minorities. T he piece about Cuba contains a critical
review of th e film Prayer by th e Cuban film -maker MARtSOLTRU]ILIO. This
film sh ows an aston ish ing transformation of MARILYN MONROE from victim of
the Holl ywood film industry to victim of American neo-imperialism ,
It is a pity th at th is ot herw ise int eresting issue conta ins no bib!iography to
satisfy fresh int erest in the alternative media practice in these co unt ries and
for its nation al and internation al comm unication co ntext. (JR)

The Elusive Sign DAVID CURTIS (EO) Lon don 1987 THE BRITISH
COUNCIL (DIST) GB 58pp 1:4.50 ISBN 0-86355-062-2
eTen years afte r the exhibition A Perspeetroe on E nglis h Avant -Garde Film
comes the fellow-up ent itled The Elusive Sign, a show orga nize d by th e
BRITISH COUNCIL and THEARTS COU NCIL OFGREATBRITAlN. It is a
retr ospective of ten yea rs of British avant-garde film and has been curated by
CATHERINE LACEY, TAMARA KRIKORIAN and MICHAELO'PRAY. T his tr avellin g
pre sent ation (wh ich lacks eithe r multi-scree n works or installation s) is
accompanied by a catal ogue of the same name. It con tains three sh ort text s by
each of the three curators, Along with an unusual th oroughness con cerning
the work's materiality, there are descr ipt ion s placed in the context of the
selected works and sho rt biographies of th e artists,
MICHAEL O'PRAYpro vides a brief outl in e of th e deve lopments in independent
video and film pra ctice afte r 1977. It co nt ains no surprises beca use just as in
paint ing th ere has been a shift away fro m str ict forma lism towar ds a great er
awareness of im age, na rrative and the surrea!. T he question wh y a painted
self-portra it is co nsidered to be art whil e a filmed one hardly ever is, gives
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CATH ERJNE LACEY the necessary irnp etu s to inves tigat e th ree work s in m ore
depth. Whi le CIIANNEL FOUR m ean s grea ter accessi bility for avant-ga rde film
and video for O'PRAY, TAMARA KRIKORIAN pr efers to put th e wh ole issue in
perspective. She feels th at CHANNEL FOURis simply a symb olic gesture towards
the avant- garde m ovement in Great Britain despite the fact that it provides
man y com missions. Am biguo us works, characte rized by par ad ox or dua lism ,
are usuall y either transrnitted at som e late hour or simpl y not broad cast at all.
(lR)

Pixel Art ANTONI MERCADER (ED) Barcelona 1988 INSTITUTO DE
ESTUDIOS NORTEAMERICANOS (PUB) 2092 711 E pls300
e ANTONI MERCADER organized Pix el A rc in [une of th is year, a sem inar and
exh ibition about the aesth etics of ima ges genera ted or processed by com puter.
lt took place in the INSTITUTO DEESTUDIOS NORTE AMERICANO which has
produced a publicat ion of the same name. T h is catalogue provide s both a
short survey and an int eresting introduetion to computer art: the views of
th ose involved , an explanation of co m mo n terms, a chrono logical surv ey of
the area 's de velopment, future pe rspec tives and a bibliography.
Along with cont ribut ions from vario us Sp ani ard s fro m the world of
com puter an ima tion we en counter articles by GENE YOUNGBLOOD, EUGENI
BON ET, LARRYCUBA, MERCADER h im self and others. In cont rast to Pay sages
Virtuels (which is reviewed elsewhere in th is issue), Pixel A rc is more the
souree of general inform ation th an cont em plation . T his publication is a handy
reference work for an yone wh o can understand a bit of Spanish or C atala n.
(LS)
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K un st z u Leben - Die Kunst sich zu erin nern , a translation from the in
French pub lished cata logue MA RCEL DDENBA CH, CENTRE POMPIDOU Paris
1987). Unfort unately, GRÛTERICH'Sessay hardl y contributes to the
understand in g of ODENBACH'S work. After h aving tr ied to read it three times, just to be certai n, since a wel1-wro ug ht German text can be very hard to readI still did not get a clue to wha t she pre cisely me ant to say. If there was an y
ana lysis it certainly went by me . Wh y do art hist or ians or art wr iter s still ha ve
to write pseud o-intellectu al, cloudy, etherial, meaningless non sense, where
darity is swallowe d up by a labyrinthine language game. VOWJ NCKEL'S artide
is a relief. Hi s general intr odueti on relates concisely and clearly ODENBACH'S
concerns in view of his workin g methods, not an easy task, knowing the
comp lexity and multilayeredness of the work .
T h e catalogue dul y includes a selected listin g of videotapes, a complete
listing of video- perform ances and installation s, group- and solo exhibition s;
and a selected bibliograph y, inclu din g h is own publications as well. (MB)

I FPI FP (ED) London 1988 BARBICAN CENT R E LONDON F / G B 34pp
eT h e logo of the art agency IFP, (which made its first public ap pea rance in
1984) has gradually taken a firm root in the art world. A useful summary of
their activities is provided by the catal ogue published to coincide the Images
de France exh ibition in the BARBICAN CENTRE, London .
T he catalogue covers th e agency's activities and exhibitions from 1984 to
1988 in a series of colour pho tos. The whole thing is substantiated by jÉROME
SANS' interview with IFP. The exhibitions are listed chronological1y on the
cover-flap along with a selection from the ir bibliography. (lP)
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MA RCEL ODENBACH Steh en ist Nichtumfa llen AN D REAS
VOW INCKEL (ED) K arl sruhe 1988 BADISCHER KUNSTVEREIN
KARLS RU HE/STÄDTISCHE GALERIE E RLANGEN /INSTITUT FÜR
MODERNE KUNST NÜ RN BE RG (PUB) D 100pp
IS BN 3- 922531- 57-1
eT he catalogue wh ich was publ ished to acco m pany MARCEL ODENBACH'S
recent exh ibition in the BADISCHER KUNSTVEREIN, Karlsruhe (April 28-June 5,
1988) and sub sequently tra velled to the STÄDTISCHE GALERIEERLANGE N (Ju ly
9-Au gu st 7, 1988) presents in an int eresting, quite suc cesfu l pictorial manner
the interconnectedness of ODENBACH'S different means of work . Ph otos of the
draw ings /collage s are set next to stills of the tapes, and show the structu ra l and
form al relati on sh ips between the different means ODENBAC/I uses . ANDREAS
VOWI NCKEL: in ein übergreife ndes, fo rmales Gesamt syst em sind oielfaltige
Ordnungskriterien, Informationsebenen und Gestaltformen eingebettet. Texts
and poems (from LUISE EVA SCHMIDT and INGEBORG BACHMA NN) are
interlaced with ph otogr aphs of installations, starting with the m ost recent
ones.
T he explanatory essays are by ANDREAS VOWINCKEL (Geda nken bleiben sich
selber Überlassen! (1975) St ehen ist N ichtumfa llen (1988) Anmerkungen z u

Methode und Werk von MAR CEL DDENBA CH) and MARLlS GRÛTERICH (Die

Copenhagen Film + Video Workshop Festival 88 DINO RAYMOND
HAN SEN ( ED ) Copenhagen 1988 THE DANISH F I LM WORKSHOP
( PUB) Ves lerbroga de 24 DK 1620 Cop e n hagen V DK /GB 88pp Dkr35
e For once, th is is not another festival showi ng as many tapes as possible but
one that atternpts to stimulate a number of questions around video and film .
T he video and film festiva l (whi ch took piace in Copenhagen from 3-10 June)
was structured around nine themes and focuses on the relation of video with
film and tele vision . There was a selection of films and tapes for each theme
and additional seminars were organized for six of the themes. This des ign was
repeated in the cata logue. It is divided into 11 chapters. The first six contain
art icles published to accompany the semi nars plus a summary of those
pr oductions chosen for each of the themes complete with black-and-white
ph oto and short description. The same procedure is followed in the next th ree
chapters that take as their subjects: Avanc-Garde Film and Video Art, Mut ual
Allractions: Mixing Film + Video and Infermental 9. The last two cha pters
are devoted to the video installation Mem ory by th e Span ish artis t PEDRO
GARHEL which was shown each da y du ring the festival on the roof of the
Danish Film Workshop, and to a summary of the film and video works th at
have been produced in the Danish Fi lm Works hop between 1986 an d 1988.
The various articles that accompanied the themes were inten ded to provoke
discuss ion during the seminars. While RENNYBARTLETT an d jOIlNWYVER
immerse the mselves in practical pro blems (WYVER em phasizes the im portance
of a fruitful coll aboration between video artist and TVproducers), those
articles by PER AAGE BRANDT, STEEN SALOMONSEN and KAARE SCHMIDT ,
investigate theoretical pro blems such as th e question of reality in video an d
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film. There is an informative and am using anide by SUSAN N A NEtMAN about
the video scene in Den mark. It provides a d ear but discerni ng outline of the
situatio n there.
I cannot judge wh ether th is th em atic approac h worked in terrns of the
festival but it has certa inly result ed in a well-organized catalogue, (lP)

(ingezo nden mededeling)

Festival des Arts Êlectroniques Rennes CATHERINE DELALANDE
Rennes 1988 LE GRAND HUlT (PUB) F /GB 96pp FfrSO ISBN 2-

Infermenta19 Wien

(ED)

873100067
e The second Festiva l des Arts Èlectroniques took place in Rennes (F rance). It
is on a par with Ars Electronica in Linz and Images du Futur in Mo ntré al.
The well-produced acco mpanying catalo gue show s a wide variety of works all
of whic h in some way use comput ers. T he scree ned works are sub divided int o
three catagor ies: spectacles, événements and arts visuels. Each work is
provided with a sho rt descripti on and colour illustrati on. T he re is also a
su mmary of additiona l activities and in the back of the catalogue is a list of
artists' biograph ies and an ind ex of names. (l P)

deadline 1 October 1988

Friedrich Engels Platz 9, Stiege 1
A -1200 Wien Te1.43 .22254710S

seem

23/24/25 september 1988
Concertgebouw Amsterdam

INKA digital arts presenteert
de eerste concerten in Nederland
op het nieuwe gecomputeriseerde
pianoperformance reproductiesysteem van Bösendorfer

The Perfect Repeat
RONALD BRAUTIGAM / GERARD
BOUWHUIS /

LOUIS ANDRIESSEN /

MISHA MENGELBERG / RICHARD
TEITELBAUM & ROBERT ROWE / GEOFFRY
MADGE / CHARLEMAGNE PALESTINE

INKA digital arts

The Perfect Repeat
In het weekend van 23 september a.s. vindt op initiatief van
Stichting Informatica & Kunst Amsterdam (lNKA digital arts) de
première plaats van The Perfect Repeat, een concertserie op nederlandse podia . Het betreft de int rod uct ie van de laatste
loot aan de stam van de reproductiepiano . Met dit instrument
wordt een ontwikkeling voortgezet die rond 1930, na een decennialange bloei, tot een abrupt einde kwam door de opkomst
en de technische vooruitgang van de grammofoonplaat. Tot dan
was de mechanische piano het belangrijkste medium voor de
distributie van pianomuziek. Talloze grote componisten en pianisten legden hun werk vast in één van de toen gangbare systemen. Hieronder zijn tal van composities die speciaal voor deze
instrumenten werden geschreven, en die dus niet bestemd waren voor uitvoering door mensenhanden.
Het nieuwe gecomputeriseerde pianoperformance repro-

ductiesysteem van Bösendorfer combineert een lange en rijke
traditie met de verworvenheden van state-of-the-art technologie. Het systeem, over een periode van 15 jaar ontwikkeld door
de amerikaan Wayne Stahnke, is ingebouwd in de Imperial

Grand en de 275 concertvleugel, de topmodellen van Bösendorfer . Naast de traditionele eigenschappen van de reproductiepiano, die het tot in de perfectie beheerst, biedt dit systeem een
aantal nieuwe mogelijkheden die ongetwijfeld van invloed zuIlen zijn op de muziekpraktijk. INKA digital arts stelt zich tot doel
met The Perfect Repeat daarin te initiëren en verslag te doen
van de muzikale ontwikkelingen .
De première vindt plaats op 23 , 24 en 25 september in het Concertgebouw in Amsterdam.
De serie komt tot stand met medewerking van J. Domp BV Mijdrecht, de nieuwe importeur van Bösendorfer.

The Perfect Repeat
INKA digital arts presenteert de eerste concerten in Nederland
op het nieuwe gecomputeriseerde pianoperformance

reproductiesysteem van Bösendorfer

23 september 1988
RONALD BRAUTIGAM speelt STRAWINSKY
GERARD BOUWHUIS speelt LOUIS ANDRIESSEN
24 september 1988
MISHA MENGELBERG
RICHARD TEITELBAUM & ROBERT ROWE
25 september 1988
GEOFFRY MADGE speelt BUSONI
CHARLEMAGNE PALESTINE

Concertgebouw Amsterdam, Kleine Zaal, 21.00 uur
/20, passepartout /35, CJP, 65 + /15//25 . Kaartverkoop via
AUB ticketshop, VVV bespreekbureaus en aan de zaal
Het concert van Richard Teitelbaum & Robert Rowe wordt
gesponsord door STEIM Amsterdam .

INKA digital arts

Stichting Informatica & Kunst Amsterdam (lNKA digital arts) is
eind 1987 opgericht op initiatief van de Gemeente Amsterdam
in samenwerking met een aantal culturele instellingen (De Balie,
MonteVideo, STEIM, De Waag, De Ijsbreker) en het Nederlands
Genootschap voor Informatica.
De taakstelling van de stichting is: het bevorderen van, en het
richting geven aan creatieve toepassingen van informatietechnologie in de kunst.
De stichting is gevestigd in de hoofdstad, het werkterrein is
Nederland, het programma internationaal.
INKA wordt geleid door Van Lagestein, voorheen directeur
van stichting Corps de Garde, projectstudio voor Taal Beeld Geluid. Het bureau van de stichting is gevestigd in het Informaticahuis Ytech, van Diemenstraat 130, in Amsterdam.

INKA digital arts
postbus 11366
1001 GJ Amsterdam
020202125/277857
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Next Memiamatic calend ar run s fro m Nov ember 1 ti ll Februar y I, 1989 Please send informarion before Oct ober 1, 1988 to Medi am at ic, Binn en kad ijk 19 1, 1018 ZE Amster da m

exhibitions
AU STR IA
KREMS / STEIN 18 August - 24 September

• Da Gläserne U-Bot sculptura l instal!ations, video in stal!at ion s and per forman ces; video inst allations by IN GO G ÜN T H ER, MAR IE JO LA FO NTA I NE , MAR C EL
O DENBAC H, ROM AN A SC HEFFK NE CHT, PET ER WE IBEL as

part of the

DONA UFE ST IVAL T el. 0 222 48 240 33

BE lGIUM
B RUSSELS 20 September - 15 October

• BERNA RD QUEECKERS ALB ERT BARONIAN T el. 0 2 5120 97 8
B RUSSELS 19- 20 October

• Belgische Premières BRU NO MI ST IAEN, JAN

VRO MA N , IGNA S VAN M UL L EM ,J U RG EN PERCIJ N

at th e

BEUR SSC HO UW BURG Te l.02 5138290

BRUSSELS 17 November

• MA R CEL BROODTHAERS films BEURSSCH O UWB U RG T el.02 5 138 290

GE R M A N Y
C O LO G NE 17 September - 23 October

• MARIA VEDDER: PAL

oder Never the same Color video installation for 25 m on itor s M USEUM

LU DW IG

C O L O GNE 2 5 Nov e m ber - 24 December

• SER VAAS

new scu lptu re

GA L LE RY TO RC H /ON RU ST T el.0 221 738 222

GREATBR I TAIN
LONDON 7 September - 9 O ctober

• BILL VIOLA

installations and video tapes RIV ERS IDE

ST UDl OS T el.Ol 741225 1

29 S ept ember - 11 December

• NAMJUNE PAlK:

Videoworks 1963· 1988 two m ajor instal!ation s and a retrospective of videotapes including T he Fam ily

of R obot HAYWAR D G AL L ERY

T el.0 1 928 3 144/9210888
LONDON open s 18 September

• Museum

of the

Moving Image a ne w museu m , dedi cated

10

film , televi sion , vide o SO UT HBAN K T el.Ol

9283535

LONDON 9/16 /23 October

• High Beam ne w film and video for the big screen T ATE

G AL LE RY T el.OI 82 11313

NE THERLAND S
AMSTERDAM 2- 30 September

• R uim telijk e Studio by BERT

SC HUTT ER, G AL LE RY RENÉ COEL HO / MONT EV ID EO T el.0 20 237 10 1
AMSTERDAM 3-29 October

Panta R ei by H EN K WIJN EN , G ALLERY REN É COE L HO / MONTEV ID EO T el. 0 20 237 10 1
ARNHEM 10- 2 3 Octobe r

• The Museum

of Memory

instal!ation by E LSA ST ANSFIE L D/ MAD ELO N 1I0 0 YKAAS,

GE MEEN TE MUSEU M ARN H EM T eI.08 5 5 1243 1

DELFT 12-20 November

• Nederand 4 de N ederlandse Kun stvide o, exhibition of D utch art video, over 100 tape s, 10 installation s by a.o. HEI N ER HO LTA P PEL S, SE RVAAS, MIC H AL SHA BTA Y
at the

PR I N SE N HOF T el.0 70 624 96 1

ROTTERDAM 20 Augu st · 2 October

• Fotografie Biennale R otterdam ph otography ex h ibitions in m ore than 20 galerie s cont act

PERSPEKT IEF T el.O IO 4 145766

ROTTERDAM 20 August - 27 September

• IN E K E SM ITS

photo and video installation

C BK N ieu we Bin nen weg 75

S PA IN
BARCELONA Octobe r

elm ervencione, Passatges, In stal-lacions ANT ON I M U NTA DAS at

PAL AU DE LA VIR REI N A

BARCELONA 3- 25 NOVEMB ER

. La Visió L lunya na exhibition of video & com puter art . part of
MADRID 29 Septe mber

• Confrontaciones mix ed m edia, video in stallation s by: JOSE

>

VMZ . M ET RÖ NOM T el. 0 3 3 106 162

13 November

RAMON DA C RU Z, G ABRIE L CO RC HERO

at the

M USEO ES PANO L DE ARTE C O NT EM PORAN EO, Avda [ua n de

Herr era 2J

ZARAGOZA 6 October - 13 Nov ember

• FA B R IZ I O PLESSI PALACIO D E SASTAG O T el.976 2384 11/2 3074 3

SW EDEN
S TO CKHOLM 22 Octobe r - 13 November

• Made in Camera works of art ma de in ph otographic and cinema tograph ic techniques G AL LE RI ST EN

ER IKSSON

and

LID O,

contact

VAVD EDI T ION S T el.08 31 769 5

52 M ed i a mot ie 3# J

fes t i vals / c onfe r e n c es / sympo si a:
AUSTRALIA
S YD NE Y 25 Aug us t - 7 Se pte m ber

• 3rd Austrelien Video Festi val video 8, music video, event or narrative video co ntac t BRIAN LAN GER

T el.0 2 3602325

AUSTRIA
LIN Z 14- 17 S e p te m be r

• Ars Electronica com pute r animati on, computer graphics, computer music

ARS ELE CTR ON ICA Tel.732 5~841267

BELGIUM
B R USSELS S Oct ober

• De Walkuren Prem iere of part two of KO E N AN D FRA N K T HEYS' Lied van mijn Land ( unde r restr iction oftimely co mpletion ) 8.30

PM BEU RSSCH OUWB UR G T el.02 5138 290

BRAZIL
RIO D E JA NEIR O 3-5 Oct obe r

• RioCine Festiv al Latin Amer ican festival of independent video RIO CINE

FE ST IVAL T el. 266724 5

CANADA
MO N TREAL 29 Augu s t - 3 S e pte mbe r

• Marche International du Film, de la rv er de la VidéOTel.5148483883
MO NTR E AL 20-3 0 O ct ober

e In temstion el Festival of N ew Cinema and Independent Video IN FO : T el.514 8434725
DEN MARK
AA RH US 3- 11 Se p tember

. 3rd Video Festival of Aarh us documentaries and fiction FILM VAERKSTE DETTel. 6 1 96555
FRANCE
H ER O UVI LL E ST -C LA I R 1- 4 D ecemb er

• Video Art Plestique videotapes and installations by non-professionals CAF E DES

IM AG ES AND T HEAT RE D'H ERO UVI L L E ST-CLA IR TeUI 881 488

LA BAU LE 5-1 0 S eptember

• Festival du Film et de L 'Image l6mm, super 8, video CO M IT E DES

FETES DE LA BAU L E Tel. 40 615395

MO NTB E LIA RD 21-25 S ep te m ber

• 4th Intern ation al Video and Te levision Festival conferences, screenings, performa nces, video installations T el. 8 1 9137 11
M O NTB E N OI T 18-2 1 Se p te m ber

• International Meeting of Lo cal TVS

T el.81 43 3467

S AIN T - BR IE UC 3-5 Nove mber

- Ar t Rock 88 6th intern ational videoclip and mu sic festival ASSOCI AT IO N WI LD

ROSE BP T el. 96 3352 02

GERMANY
BO N N 11-16 S e p tembe r

. 3. Videonale Bonn Art Video Cornpetition, Extra: Japanese video special program me, symposium about copyright BO N N ER KU NSTV ER EI N TeI .Oll8 2 15961
collaboration with:
BO N N 9-16 S eptem ber

• Internat ionale Fachtagung für Med ienästhetik und Kunst workshops and symposium

BO N NER KUNS TV ER EIN Tel.02 28 215961

C O LO G N E 27 -3 1 O ct o ber

• 5.Film und Video Treff festival of videotapes, installations and seminars BUR G ERHA US ST OLLWERK Dr eik önigensrrasse 23, organized by INSTITUT FUR

T HEATER- , F ILM -

UN D FE RNSE HWISSEN SC HAFT, U N IVE RSIT AT Z U KO L N T el. 022 1 4703 79 1/32 3449

F R E IBU R G 23 O ct ober

- Video jeunesse - Festival romand I 988 T eI.037 8 14 171
OSN A BR OC K I -IJ Se p te m b er

• Europe an Media Art Festiva/ cont_cl EXP ERIMENT AL FIL M- WO RKSHO P E.V. or FI L.\I- U N D ,\ I EDIEN BU RO N IED ERSA CHSEN E.V. OSN ABRUC K Tel.0541

21658

GREA T BR ITA lN
BI RMING HAM 23 Se pt ember - 8 Oct ober

• Birmingham Film and Tele vision Festival M ID LAN DS ART

CE NT RE Te l.02 1 440422 I

BR A CKN ELL 21-23 Oct ob er

• N etionel Video Festival SOUTHH IL L PARK, BERK S. RG 12 4PA T el.0 344 427272 em ries close

Aug ust 12th

G LASGOW 6-9 O ct ob er

• Nstionsl Review of Live Arc T H IR D EYE C ENT ER
LON DON 13 -25 S e p te m be r

• EDGE 88 lectures, performances, installations site-specific sculpture AIR GAL LE RY T el.Ol 83 75294
LONDON 13-25 Sept em ber

• The Observetory eu international festival of European video art as part of EDG E 88 in aasocian on with th e F ILM

AND VID EO UM BRELL A 88 T el.OI 8375 294
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C A L EN DAR
LO NDO N 23-2 S September

• Redefinitions for the 1990s studyi ng

th e m edia in higher e ducation contact: REDEFINITIONS CO NFERENC E SECRET ARY, BFI EDUCATION, Tel.OI 255144, est .328
LONDO N 8 Oct ob er

• Let's Make

a

Film

f estival of you ng fil m and video m ake rs in collaboratio n witb tbe educatio u dep artm ent ofTHE BRITIS H FILM INSTI T UT E Tel.OI 534420 1, ext . 265
LON DO N 10- 27 Nove m ber

• London Film Festival fictio n

a n d an imatio n, 35mm, 16 m m , video BRITISH FI LM INSTITUTE/NATIONA L FIL M THEATE R, SOUTH BANK Tel.OI 2551444
LON D ON Nov e m be r

• Video Positi ve S9 in conjuncti o n

w ith

L ondon Film Festival INFO , EDDIE

BERG, MER CYSID E MOVIOLA Tel.051 7094988

IRELAND

DUB LI N 19- 23 September

• 29th International Industria1 Film and Video Congress IIF C Tel.OI

300777

I TA L Y

BOLOGNA

• 6 Imagine Elettronics fo r

exa ct d ate s a n d f u rther info r m atio n c o ntact Tel.05 1 228975

CAME RIN O Oct ob er

• Festival Arte Elettronics

pro v isio n all y p lanne d late October

CA P R I19 Se p te m ber - 2 Oc tobe r

• Prix Italia inte rnat io nal

com p e ti tion o f radio and televisi on p rog r ams RAl -PR IX ITA LI A, Roma Tel.6 36862797
FERRARA 9- 11 Decembe r

• VU- T ape vid e otapes a n d ins t allatio ns PALAZZO DEI DIAMANTI T el.05 32 37782

ROME 4- 9 Oct obe r

• Euro visioni a

selection o f European tele v isio n p r o grams and vi d eoclips Tel.06 382951
TAO RM IN A Augu st /Septemb er

• III T aormina Vide o Festivel u« August /beg inning of September

Tel.09 42 21142

TU R IN 13-2 I Oct ober

• Festival Internazion ale - Cinema Gi ovane

indepe ndent fil m a n d vi d eo festi val Te l.OII 5471171

NETHERLANDS

A RN HE M 17- 23 No ve m b e r-

• A VE 'SS a u diovisual

e x pe ri m e ntal festival: vi deo, fil m , sli de projection, performance s, c omputer appl icatio n KORENBEURS Tel.085 511300

AMSTE RDA M 26 Aug ust - 4 Se ptembe r

• He t Elektron i n te ractivity

in eIectronics a n d i n fo r mation theory FIRATO, RAl

AMSTER D AM 30 A ugu st - 10 Se pte m ber

• Duras Film s SHAFFY ST UDIOS
AMSTERDAM 17- 18 Se pte m be r

• World Wide Video Festival se lection

DE MELKWEG Tel.020 241777

AMST ERDAM 23-25 Septe mb er

• The Bösendorfer 290SE a

co m p u te r -base d p ia n o performance

reproduetion sy st e m,

performa nces b y LOUIS ANDR IESSEN, GE RARD BOUWHUIS , RONALD

BRAUTIGAM , MISCHA MENG ELBERG , RICHARD TE ITEL BAUM & ROBERT ROWE, GEOFF REY MADGE , CHARLEMAGNE PALESTINE, 9 P.M. CONCE RTG EBOUW o r g a nize d b y INK A
DIGITAL ARTS Te l.202125
AMSTE RDAM Oct ob er

• Film and T elevisiom a

se lection of fi lms in fl u e n c e d b y television a t the AMSTERDAMS FILMHU IS Tel.020 623488
A MSTE RDAM 24-26 N ov em ber

• AVE

'8 8 selection SHAFFY THEATRE Tel.020 23131 1

TH E HAGUE 10- \7 Sept em ber

• World Wid e Video Festival independ e nt video

p rod uction s KIJKH UIS Tel.070 644805

T H E HAG UE 5- 7 Oct ober

• In terectivity

'8 8 in te rna tion a l conference for media producers and c onsumers in the Kongresgebouw o r g a n iz e d b y NEDERLANDS INST IT UUT VOOR AUDIO-V ISUELE
MEDIA Te l.0 70 143559
UT REC HT 22-28 Sep tem ber

• Du tch Filmdays fi lm

and televi sion f estival T el.030 312216

UT RE CHT (AMSTE RDAM,T H E H AGUE,R OTT ERDAM,GR O NI NGEN) 27-30 Se ptem be r

• First Internation al Symposium on Electronic Art e lectronic music, video a rt,

inte ractive vi d eo, com p u t e r g ra p h ics, etc . Tel.OIO 4253085 or 030 332366

ROTT ERDAM 16 Septe mber

• World Wide Video Festival selection T HEATER DE UNIE T el.Ol0

4141666

ROTT ERDAM U - t 5 Oe robe r

• Film s on Art docu m e ntari es

a b out vi s ual a rt MUSEUM BOYMANS -V AN BEUN INGEN T el.OIO 4360855 /44 19400
ROTTERDAM t -13 Nove m be r

• D 'Art s 88 festiva l

of a r t a nd scie n c e, s p ecial symposi um 12-13 November ERASMUS UNIVERSIT Y Tel.OIO 4087770
RO TT ERDAM 25- 26 No ve m be r

AVE

'8 8se le c tion T HEATER DE UNIE Tel.OIO 4141666
P O RTU GAL

LIS BO N 11-20 Nove m be r

• Festival de Cine y Video de L isboa

FEDERACION PORT UGES A DE CINEMA AUDIOVI SUAlS Rua D. Domingos Yardo 4 B, 1900 Lisboa
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BARCELONA19 SEPTEMBER- 25NOVEMBER
• Yirreine, els Dilluns Video series of art -video program m es presented in videobars at LA VIRREINA and ZELESTE. TEL.03 3216854
BAR C ELONA 18- 25 No ve m be r

• VMZ pre sent s: Vide o M ara th on, H all of vide o ga m es, Pe rformance, ex hibiti on . VMZTel.03 3216854
BILB AO 28 No vember - 4 De cember

• International Documentary Film/Video Festival docu mentaries, anima tion, experirnental film CERTAMEN INTERNATIONAL DE CINEDOCUMENTAL BILBAO
Tel.04 4248698
SEV I LLA Nove m b e r

• Certamen Video loven organ ized by INSTITUTO MUNICIPAL DEJUVENTUD YDEPO RTES AYUNTAMIENTO DESEVILLATel.954 332361
TOLOSA 11-16 October

. 2. Festival de Video de Tolosa ta pe s and in stallation s Te1.93443674578
VA LENC IA 11-14 O ct ob er

• Mercafilm, Video and TV fair of film, television and other aud iovis ua l means Tel.063 321506
SWITZERL A N D

GENEVE22 - H O ctober
• Videographia 88 intern at iona l com petition of am ate ur videota pes Tel.022 428787
LUZE R N 25-3 0 O ct ob e r

• Viper 88 91h int ernational film and video festival in collaboratio n with VIDEOIX' ERKSCHAU SCHIX'EI Z
Tel.041 517407
UNITED5 T AT E S
LOS ANGELES 27-30 October
. 1988 AFI Video Festival hi stor ica! us bro ad cast, foreign TV, independe nt work , in dependent doc u m entaries, exper im ent al narratives and video art THE
AMERICA N FILM INSTITUTETel.213856778 7
LOS A NGE L ES 9 - 11 N o ve m be r

. 2nd Annual Video Conference & Awards the non -theatrical and special interest video field and music video works con t ac t THEM IERICA N FILM INSTITUTE
Te1.2 13 8567767

CAM Centrum voor Audiovisuele Media

Cursussen Beeld en
Geluid 1988 - 1989
- - - Najaar
• Oriëntatie Aud io en Video
Tec hniek
• Oriëntatie Digitale Media
Beeld en Geluid
• Bronnen van Geluid en
Beeld
- - - Winter
• Microfoon en Camera
Tec hniek
• Dig itale Compositie
Muziek en Beeld
• Exp erimentele Film en
Geluidkunst
• Electronische Sc ulptur en
- - - Voorjaar
• Mid iWorkshop
• Montag e Tec hniek Beeld
en Geluid
• Electronische Performance

• Theater van het Licht
• Compo sitie in de
Contemplat ieve Tradit ie
• Fenomeno logie & Psyc hologie
van Geluid en Beeld
---Zomer
• Zaalver sterking en Compu ter
toepassingen
Oe curs ussen duren 8 weken,
één of twee dage n p er week.
Koste n: /625,- / 1000,Meer informatie staat in de CAMbrochure. gratis te verkrijg en bij
het Koninklijk
Conservatorium
Juliana van Stolberg laan 1
2595 CA 's-Gravenhage
(070 - 81 42 51)

DE ANDERE FILM
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ZI/n al bekeerd ' naam·
",tapte 'i~e m d " taak vOlbracht: Lebensraum wa
It'erk en papieren mededelinge~n
het faSCIsme ha llin
Ja t rug, Zit in kr Oeg), terwijl hij in zijn direkte
De Deur in Ons Bewustzijn
universum gewOrden, licht, lucht en ruimte. De deur
mgeving deurmatjes, wijwaterbakjes, kapstokken en
Ont kennen is de wereld verlaten.
Iraplubakken, drempels, stijlen en deurp Ost, bellen ,
TOen de Openbare sfeer verzadigd werd van een
liOnnetj es, maar vOOral OOk andere deuren aananti-deurse transparantie, kOOs de deur vOOr de dubEen Open perspectief
Ok, van de hOr-deur vOOr zich tot die in het pOrtaalbele strategie van terugtrekken Op vOOringen Omen
e en de gangen achter zich.
pOsities en OnvOOrziene aanval . De huisdeur maakte
Het christelijke Westen is dè deurencultuur. De deur
een spectaculaire cOme-back, enerzijds dOOr met een
er zwaar, hOOg, gewijd , vaak met vlellgels (de
nOstalgische zwaarlijvigheid van massief eikenh Out
Jbbele deur) , alleen het Westen kOn zOiets als de
de vrOegere westerse cultuur tot stijl te verheffen
raaideur Ont dekken, na eerder een brug tot deur te
(dikke deur) ; ander zijds dOOr een kOmplOt aan te
~ b be n OmgebOuwd (Ophaalbrug vOOr vest ingen). De
gaan met bijv OOrbeeld de neO·sOciale kraakbeweging
Oderne ti jd brak er aan toen Luther zijn stellingen
die, na een in Ongebruik geraakte huisdeur Open te
p een deur vastspijkerde. In de Arabische wereld is
hebben gebr Oken, deze verhief tot het magisch cen·
e deur , Op de po ort na die de binnenp laats en
trum van haar verzetscultus. De gekraakte deur liet
'Ouwenvertrekken van de buitenwereld scheidt,
zich Off erandes brengen in de vOrm van staalplaten,
leestal een gOrdijn (dat in het Westen als de kraaIbedspiralen, bOuwstempels, balken en herstelde zO
trengen van het vliegeng Ordijn vOOr keukens en
haar vrOegere rOl van Obj ect enmagneet. De kraak'!r rassen zOu Opdui ken). De Islam gaf de deur zijn
deur drOeg geen naambOrdje, leek anOniem te willen
leest individuele vOrm in de gedaante van de vrOuzijn , maar kreeg in feite de taak OpgedrOngen een
ensluier , terwijl Japan de deur zijn OOr sprOnkeli jke
geheim tot stand te brengen en te bewaken. Dit stuitte
~ meest universele gedaante heeft laten behOuden:
bij pOlitie en j ust iti e Op gr Ote bezwaren, de kraakdeuie van de schuivende muur . De deur liet zich dOOr het
ren werden daar Om Ofwel dOOrgezaagd en Openge'est en tot Obst akel vOOr en cOntrOle-instrument van
ramd, Ofwel gesOcialiseerd tot vOOrdeurdelers-deutrOmen gebruiken: stadsp OOrt , tu inhek, kerkdeur,
ren en vervangen dOOr de naamgevende prefab van de
nt ree, exit, nOOduitgang, met de bijbehOrende bewarenOvat ie.
ers van wachten, leeuwen Of hOnden, kOsters , pOrIn de Openbare sfeer zag de deur zich van al zijn
ers , cOncirges en cipiers, uitsmijters, videasten en
attributen Ont daan: deurkruk en drempel verdwenen,
lect rOniciens. Dit gaf de deur zijn duis tere kant:
de brievenbus werd lOsgekOppeld, de bel vervangen
Ibrekers, deurwaarders, dOOd. De verzetsdeuren viedOOr geslOten videOcircuit, electrOnische zOemer en
m binnen: de pOOrtjes in vesting- en kerkmuren, het
intercOm. De Onzicht bare deur , die aanvankelijk tot
lik naar Onderaardse gangen, de Onzicht bare deur
kwaadaardige bOtsingen en verwOndingen leidde,
an Anne Frank en andere achterwereld·bewOners, de
werd Onschadeli jk gemaakt dOOr hem te verbOuwen
tot een geautomatiseerde Opening. De pOst-westerse
ebarricadeerde en de barricaderende deuren , de beustzijnsverruimende deur van de psychedelica
deur is gejapaniseerd, een schuivende muur gemaakt;
()OOrs Of percepti On), de Open deur van het cliché, de
hij wOrdt niet meer gezien en aangeraakt, passagerirakende deur van de hOrr Or, de dOOrzeefde deur der
tuelen zijn niet mOgelijk dOOrdat de deur al Open is
luipm OOrdenaars. Overal waar een deur staat beleeft
vOOr hij bereikt kan wOrden, zijn lievelingskenmerken
et Westen zijn grenservaring. De bruidegOm draagt
zijn hem afgen Omen, hij is een persiflage van zichzelf.
ijn bruid de geOpende deur dOOr Opdat de hare zich
De deur wil Obj ect zijn , niet een middel maar het dOei,
tJOr hem Opent, de OOievaarskrans Op de vOOrdeur
deur 'In sich, gelatenheid. Hij wil Open Of dicht zijn, Of
evestigt dit, de knal waarmee de deur dichtslaat
Op een kier staan. Maar als men hem niet in zijn
~ a rke e rt het vOOrtijdige eind van de relatie, en Op de
waarde laat, neemt hij wraak, wOrdt terrOristisch en
igen vOOrdeur wOrdt de Overledene tenslOtte zijn
keert terug tot de tabOe verklaarde staat van geweld.
;uis uitgedragen: de laatste deur dOOr tot vOOr de
De deur heeft vOOr de duistere kant van het leven
emelpOOrt.
gekOzen. Als het nacht wOrdt zien we Overal vOOr de
I W.O. 11 was de kOevOet waarmee het Westen met
glazen fassades van de transparante staat de deur
'eel geweld de deur naar de wereld Openbrak, Om de
terugkeren als ijzeren gOrdijn, ter bespOtting van alle
arde in het teken te plaatsen van de Versnelling als
versnelling en grenzel Oze Openheid zOeven de rOllui·
nige en universele waarde. Alles werd Open gegOOid,
ken Omlaag en brengen Over de turbulente stad de
10est mOgen, bespreekbaar zijn, de ide OlOgie van het
vlOek van de wOestijn. Het rOlluik is de spiegel van het
Ontact vOerde tot de cOmmunicatie-extase van de
pOst-westerse leven: Openheid zOnder deuren is een
lpen sOciety. Direkt al haakte het OOst blOk af, het
wOestijn zOnder Oase. Het deurlOze leven eist een
.0 0 s vOOr een anti-mediamieke cultus van de vertraprijs, en die is de dOOd.
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Letter to the Editor
Mediamatic,
(...) met verbijstering heb ik kennis genomen van de wijze waarop jullie mijn artikel over de Fukui Video Biennale (MM 214) hebben verminkt. Als ik je toestemming geef een en ander aan mijn artikel te
veranderen, dan heb ik het over stilistische zaken. Ik ben overigens
weinig gelukkig met de telegramstijl die er door jullie ingrijpen is uitgerold. Ronduit stuitend vind ik het echter dat je de vrijheid hebt durven nemen mij meningen en woorden in de mond te leggen die absoluut niet de mijne zijn. De mening die je bijvoorbeeld blijkt te koesteren ten aanzien van SERVAAS' werk deel ik in het geheel niet met je.
Dat SERV AAS het meest ondubbelzinnige voorbeeld van media-kritiek-van-de-kouwe-grond vormt lijkt me na lezing van mijn door jou
herschreven artikel meer iets dat voor jou blijkt op te gaan; het projekteren van jouw aperte mening in een notabene door een ander geschreven artikel, moralistischer kan het niet! Een zogenaamd leuke
woordspeling als Door het gewip voelt men zich werkelijk verneukt is
voor mij het toppunt van popiejopie platvloersheid en zou ik nooit zelf
geschreven hebben. Het betitelen van SERVAAS' werk als lawaai gaat
mij te ver, mijns inziens speelt ook het geluidsgeweld een essentiële
rol in zijn werk.
Nogmaals, als jullie iets tegen bepaalde Nederlandse kunstenaars
hebt, dan moet je die kritiek spuien onder je eigen naam, maar dat
niet op zo'n goedkope manier in mijn naam doen. (...)

• (...) I was astonished at the way in which you mangled my artiele
about the Fukui Video Biennale (MM 214). If I permit you to change
parts of my article, I mean it simply in terms of matters of style. Anyway, I can hardly say that I am happy with the telegram-like style resulting from your actions. Worse still, I find it downright disgusting
that you dare take the liberty of attributing opinions and words to me
that are absolutely not my own. For instance, I do not in any way share the opinion you appear to foster concerning SERVAAS' work. After
re-reading in your revised version of my artiele that SERVAAS is the
most unambiguous example of the media-criticism-bigotry it seems to
me that that is a more accurate description of your approach: the projeering of what are obviously your own opinions onto an artide written by (NOTA BENE) someone else, what could be more moralistic!
For me, what some may call a pleasing play on words such as each
jolt made one feel caught out is the height of lavatory humour crudeness - something I would have never written myself. Describing SERVAAS' work as being noise is going too far, in my view the sheer violence of the sound plays an essential role in his work.
Once again, if you've got something against some individual Dutch
artists then you must ventilate your criticism under your own name
and not be so cheap as to use mine. (...)

MONIQUE RUHE, Tokyo
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