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Erik Satie

Redactioneel

De mens is een samenraapsel van
vlees en van been.
Dat samenraapsel wordt door een
apparaat, hersenen genaamd, in
beweging gebracht.
De hersenen zijn in een kas, hersenkas
genaamd, geplaatst.
Deze kas mist een zichtbare opening.
In de kas zien de hersenen niets,
horen niets van wat er om hen heen
gebeurt, geïsoleerd als ze zijn van de
rest van de wereld.
Daarom handelt de Mens met die
charmante onbewustheid, die zo
kenmerkend is voor iemand die
waarneemt, een onbewustheid
die hem karakteriseert en hem
‘personifieert’, als ik dat zo mag
zeggen.

Dit nummer heeft als thema: het fysieke lichaam.

Uit: Teksten 1976

De Franse kunstenaar Orlan (1947) gaat ver, heel ver met haar lichaam. Ze liet
haar lichaam transformeren via plastisch-chirurgische operaties. De operaties
zijn als publieke gebeurtenissen uitgevoerd en gingen vergezeld van een filosofisch getinte, psychoanalytische of literaire tekst, die Orlan voorlas vanaf de
operatietafel. Beroemde modeontwerpers verzorgden de kleding van haar
medewerkers en de chirurgen, het decor was fantasierijk. Alles is gefilmd en als
kunstwerk geëxposeerd in musea.
De plastisch chirurgen stonden aanvankelijk nogal sceptisch tegenover het geheel. De roep om een dergelijke ingreep komt normaliter voort uit mismaaktheid – bijvoorbeeld na een ongeval – of een gevoel van onvolmaaktheid over
bepaalde delen van het lichaam. De wens van elke patiënt is daarbij vooral
esthetisch gericht: fraaier, mooier maken van het origineel. De drijfveer van
Orlan is een heel andere. Zij streeft niet naar verfraaiing, zij stelt haar lichaam
doelbewust ter beschikking voor eigen experimenten. Een mens kan in hoge
mate beslissen wat er met zijn lijf gebeurt, maar er zijn grenzen waarbij de
chirurg de professionele standaard in acht moet nemen. Zo zal hij niet snel zijn
medewerking verlenen aan moedwillige verminking. Zie daar het dilemma
van de e(s)th(et)icus: is hier sprake van verminking of van een kunstwerk?
De vraag rijst: draait het bij lichamen in de kunst en kunst op een lichaam uiteindelijk allemaal gewoon om de platte biologie – pronken – of zit er toch meer
achter? Wie biologie en evolutie op zichzelf als een kunstwerkje ziet, komt al
snel uit bij God als kunstenaar. Een God die in al wat hij schept, een wezen creëert dat zijn oneindige creatie tracht te doorgronden; die hij een vernuft meegeeft dat zich gaandeweg steeds verder ontplooit met de bedoeling er achter
te komen waarom de schepper dit alles heeft geschapen. Dat is de kunst met
hoofdletter K: de schepping van een schepsel dat zijn schepper naar de kroon
steekt. De mens die zijn ‘zijn’ ontleent aan zijn hebben (en houden).
Daarnaast is een meer concreet antwoord denkbaar: het lichaam is in de kunst
een dankbaar subject én object. Het lichaam is dan zowel middel – om te experimenteren bijvoorbeeld – als doel: het lichaam als ‘doek’ voor de verbeelding.
Voor kunstenaars is het lichaam mede zo fascinerend omdat het hier om een
levend iets gaat. Een organisme dat ploetert, ademt, zucht, kreunt en wat al niet
meer. Het lichaam is daarmee een symbool voor het leven zelf. Maar ook van
haar opstanding. Daarover gaat dit nummer.
TB n

Kodomoroid (Childroid), een van de humanoid robots ontwikkeld door professor Hiroshi, Osaka Universiteit.

Fernando Pessoa
Francesca Woodman, From Space2, Providence, Rhode Island, 1976 © George

Ik ben de schaduw van mijzelf, op zoek naar datgene
waarvan hij de schaduw is. Soms blijf ik naast mezelf
stilstaan en vraag me of ik gewoon een idioot ben of
misschien een buitengewoon mysterieus mysterie.

and Betty Woodman

Uit: Aforismen & kort proza 2009
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Het is niet de ziel die de organen
beweegt maar hun eigen energie
Het lichaam is slechts een uurwerk en de verse chylus is de klokkenmaker. De eerste zorg
van de natuur wanneer de chylus in het bloed wordt opgenomen, is het opwekken van
een soort koorts welke scheikundigen, die alleen maar aan retorten denken, wel voor een
gistingsproces moesten aanzien. Deze koorts bewerkt een betere zuivering van de geesten, die daarom automatisch de spieren en het hart gaan versterken, alsof ze daartoe van
de wil opdracht hadden gekregen.
Dit zijn dus de oorzaken of krachten des levens, die honderd jaar lang de niet aflatende
beweging van zowel vaste stoffen als vloeistoffen - beide hebben haar even hard nodig
- op gang houden. Maar wie kan zeggen of de vaste stoffen meer tot dit spel bijdragen
dan de vloeistoffen, of omgekeerd? Alles wat we weten is dat de beweging van de eerste
zonder hulp van de tweede al gauw zou stokken; door hun schokkend voortbewegen
immers maken en houden deze vloeistoffen de bloedvaten elastisch, en dat is vn vitaal
belang voor hun eigen circulatie. Daardoor komt het dat na de dood de natuurlijke veerkracht van iedere substantie nog in meer of mindere mate aanwezig is; deze volgt op de
laatste levenstekenen, maar houdt langer aan en wijkt pas als allerlaatste. Zo bezien is het
juist dat die kracht in het lichaam van een dier bewaard blijft en tegelijk met de bloedsomloop in hevigheid toeneemt, maar ze is daar niet van afhankelijk, zoals wij gezien hebben:
ze kan zelfs blijven bestaan zonder dat ieder lid of orgaan intact is.

Julien Offray de Lamettrie

Uit: De mens een machine 1978
(De oorspronkelijke, Franse tekst verscheen in 1748 te Leiden)

Coverbeeld: Rudolf Schwarzkogler, Aktion ‘o.T.’, 1966. Foto Michael Epp
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Lichaam zonder lichaam
Wie het literaire oeuvre van libertijn markies de Sade niet zo goed kent, is allicht niet verrast het volgende over een slachtoffer te lezen: ‘Zij was de jongste
van vier en telde nauwelijks achttien lentes. Zij was klein van gestalte, had een
fris voorkomen, een klein wipneusje, bruine levendige ogen, een heerlijke
mond, een welgevormde taille […].’ Verrassender is dat deze beschrijving niet
alleen het sadeaanse slachtoffer vóór een foltering in kaart brengt, maar ook
erna. De meisjes mogen nog zo hard als maar kan toegetakeld zijn door de
beulen, ook na die geselingen blijven zij fris en monter stralen, steeds met het
kenmerkende rode blosje op hun wangen.
Hierdoor kan je die vrouwelijke personages bijna niet anders zien dan als
spoken. Zij zijn al jaren geleden een biologische dood gestorven, maar zijn
vervolgens opnieuw uit het dodenrijk opgestaan. Die wederopstanding is dus
geen terugkeer van het lichaam. Neen, zij keren terug als ‘lichamen zonder
lichaam’. De weerloze jonge meisjes zijn efemere verschijningen zonder materiële dichtheid, en het is precies deze afwezigheid van substantie die ervoor
zorgt dat zij niet alleen eeuwig jong blijven, maar ook niet geraakt kunnen
worden door de handen die hen beroeren, de messen die hen doorklieven of
de zwepen die hen afranselen.
Daarnaast is er waarschijnlijk nog een tweede verrassend kenmerk van Sades oeuvre. De passages waarin die lichaamloze meisjes gepijnigd worden,
worden afgewisseld door bladzijden met kurkdroge metafysische speculaties. Meer nog, het voortleven van de meisjes nadat hun biologische lichaam
werd gedood moet je begrijpen in het licht van deze speculaties. Of noem het
eerder ‘fabulaties’, want ze hebben toch een sterk fantasmatisch karakter. Zo
lezen we dat de natuur niet alleen nieuw leven produceert. Diezelfde natuur
vernietigt ook doelbewust haar eigen creaties, via epidemies, aardbevingen,
oorlogen, etc. De reden daarvoor heeft alles te maken met het feit dat de natuur altijd zoveel mogelijk wil produceren. De natuur heeft steeds de bedoeling nieuw leven op aarde te zetten, en het is precies daarom dat zij regelmatig bestaand leven van de aardbol veegt. In de ter dood gebrachte levens
pompt zij opnieuw levenskracht, waarna de cyclus van komen en gaan zich
eindeloos kan doorzetten.

Lode Lauwaert

Wanneer de libertijn moordt, geselt en vernietigt, zo moge duidelijk zijn, dan
doet hij dit om de natuur ter wille te zijn. Het lichaam van de sadist is niets anders dan een buikspreker van de natuur. Maar wat blijkt nu? De meisjes zijn
onverwoestbaar. Zij verschijnen iedere ochtend even fris op de scéne, wat
betekent dat het verlangen van de sadist, namelijk om de productieve capaciteiten van de natuur te vergroten, op een grens botst. De sadist is dus geen
immanentie van het goddelijke in de zin dat zijn mogelijkheden oneindig zouden zijn. Neen, het lichaamloze lichaam toont dat hij onherroepelijk getekend
wordt eindigheid. Al is dat niet meteen een gedachte die ten volle doordringt
en hem doet halt houden. Voor wie nog niet door De 120 dagen van Sodom
bladerde, is dit dan weer waarschijnlijk geen verrassing. n

Bayer, Am Motzener See, detail
Zeitschrift für Freikörperkultur und sittliche
Lebensgestaltung Organ des Reichverbandes für
Freikörperkultur

G Doré, Dante Alighieri, Inferno (Canto VII Hoarders and Wasters)
Lady Gaga, fotoshoot Markus Klinko & Indrani

Britney Spears

In your face

Pier Paolo Pasolini, Salò of de 120 dagen van Sodom, 1975
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Ik lees dat in de jaren zestig drie procent van de popliedjes over seks ging,
momenteel 92 procent. – ‘Oversekst’, zijn we zogezegd. Of wordt de seks ons
gewoon afgenomen? Probeert men bij ons met alle macht een doffe onverschilligheid voor seks te kweken door er elke passie uit weg te zuigen? Talloze
videoclips slaan ons met seks in het gezicht. Maar al deze halfnaakte meisjes
zijn geen doetjes. Met snelle, hoekige danspassen en armbewegingen halen
ze flink naar ons uit. Van tussen hun achtersten en borsten priemt geregeld
een kwade blik die ons ervan verzekert dat zij, naast de zachte rondingen
die ze ons laten zien, ook nog iets heel scherps en onverbiddelijks in petto
hebben. Hun hele optreden lijkt een preemptive strike tegen de voyeurs die
ze met hun optreden van ons maken. In één beweging presenteren ze zich
onbeschaamd als lustobject én dreigen met een dodelijke stoot tegen wie
hen als zodanig zou durven bekijken. Deze meisjes laten zelden na in ons gezicht met hun achterste te wiegen en te schudden. Zo kunnen ze zich tegelijk
als passief, geestloos lustobject aanbieden en van hun minachting getuigen
voor iedereen die hierin een uitnodiging zou durven zien. Hoe meer de behaagzucht eraf druipt, hoe sterker ze hun agressie laten blijken tegen wie ze
willen behagen. Hoe duidelijker alles alleen om seks gaat, hoe krachtiger ze
dit ontkennen door te doen alsof het om een powertraining gaat, een demonstratie van weerbaarheid, van ‘girlpower’. Uit dit soort dans is de minste
zweem van langoureuze overgave geweerd. Alles ademt eerder een kille,
wraakzuchtige woede uit, alsof de dansschool waaruit deze meisjes voortkomen vooral een trainingskamp was waar je leert hoe je met één flinke armstoot of schop een sexual harasser moet uitschakelen. Elk gebaar, elke blik,
elk signaal is erop berekend het seksueel verlangen van het publiek op te

Frank Vande Veire
wekken, maar de strakke, gedisciplineerde choreografie verzekert ons ervan
dat de dansers alles in de hand hebben en dat ze ons goed in het vizier hebben. Dit soort dans demonstreert de totale controle over het eigen lichaam en
over hoe het aan het publiek verschijnt. De razend snelle opeenvolging van
camerashots saboteert de blik die op eigen tempo en met een eigen ritme
de lichamen in zich zou willen opnemen. Deze halfblote lichamen willen zich
in geen geval aan de blik blootgeven. Om het publiek elke macht over hun
verschijning te ontnemen, wordt die verschijning verpulverd. De begeerde
lichamen of delen ervan flitsen minstens elke seconde een keer op. Ze willen
zich in geen geval openleggen voor onze blik. Ze stoten ons in het gezicht.
Zo’n oorlog, gevoerd met de middelen van choreografie en cinematografie,
tegen de blik die men met alle macht wil vangen, betekent het einde van de
verleiding, voor zover er geen verleiding is zonder dat men voor de ander
zijn zelfcontrole loslaat, zonder dat men de ander, hoe geritualiseerd ook,
zijn zelfverlies schenkt. Geen verleiding zonder een dosis zelfobjectivering,
dit wil zeggen een ‘naïef’ vertrouwen in de blik van de ander. Het lijkt er op
dat dit soort manifestaties van ‘girlpower’ surft op een bepaald feministisch
discours dat zich verzet tegen elke vorm van reductie van de vrouw tot (kijk)
object en hiermee gemakkelijk in een hysterisch neopuritanisme uitmondt. De
agressieve bejegening van de kijker is een doorzichtig alibi om, zoals prostituees al altijd doen, op een professionele manier te presenteren als het ultieme
object van het seksuele verlangen. Misschien is dit de essentie van de Amerikaanse seksuele cultuur: de hoerige uitbuiting van het vrouwelijke lichaam
gaat samen met een moralistische intolerantie tegen sexual harassment. Met
het tweede koopt men zich het recht af op het eerste. n
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Adem pauze

Ine Dammers

Adem, adem, adem, adem, adem,
adem, adem, adem, adem adem
ADEMEN, ADEMHALEN, ADEMHALING, LUCHT onzichtbaar, ongrijpbaar.
Ademen, ademhalen, ademhaling, lucht
Twaalf tot zestien maal per minuut, 25000 maal per
‘When I blow up a balloon I am breathing my soul into an object that becomes eternal.’
dag, 8000 liter lucht per dag.
Het ritme van het leven stroomt bij elke ademtocht
door het menselijk
lichaam. Levensadem,
Adem diep, leef in het heden, leef op en in de tijd.
kosmische adem,
chi, prana, pneuma, ruach
Adempauze,
ademstroom,
levensenergie,
wind, de vier winden,
het blazen van de
wind oehhhh, ahhhhh;
wel gezegd dat de bijen een vonk van
goddelijke geest en adem in zich hebben
inademen,
uitademen Erdewordt
Hoor het oude leven ademen:/
De adem afsnijden,
ademnood, ademloos
paddenstoelen schieten op uit het natte gras,/
Tot in het merg kruipen slakken./ De klamme
huid jeukt.
Adembenemend,
ademtocht,
in
één
adem
Het kwaad ademt het meeste van zijn venijn zelf in en vergiftigt zichzelf.
Schone lucht, luchtvervuiling, zuurstof,
oxygenium o, co2
verontreinigde met onvoldoende
zuurstofgassen, gas
zonder reuk, zonder kleur,
300ml zuivere zuurstof
per inademing per minuut,
30ml
Prodent voor een frisse adem!
kooldioxyde per uitademing.
Zonder
lucht kunnen wij
niet
inademen, is er geen
wind,
geen geluid, zijn er geen wolken.
Lucht, atmosfeer, wolken, luchtstroom,
luchtbel, luchtledig, luchtspiegeling
God maakt de mens uit klei en blaast er zijn adem in
De laatste adem van de laatste mammoet
Piero Manzoni

Breathing in/ Breathing out (Death itself). Performance 1977. Abramovic
en Ulay ademen elkaars adem in en uit tot verstikkens toe..

Tinquely 1959

Nimbus. Foto, 2012. Berndnaut Smilde creëert een wolk in een binnenruimte met rook,

waterdruppeltjes en ventilator, en vereeuwigt dit moment fotografisch. ‘A temporarily sculpture of
almost nothing, the edge of materiality’

Time capsule of life, geluidsculptuur, 2015 Ronald van de Meijs laat via

technische manipilaties plastic zakken zich met lucht vullen en weer

Vergilius. 29 v. hr. C

leeglopen. Inflating / Deflating. Blazen, zuchten, kraken.
‘I like air very much to work with.’

Arseni Tarkovski 1929 - 40

Montaigne 1588

Current study 3, 2013 Sjoerd Knibbeler blaast

met een bladblazer lucht in (afdek) plastic. Hij

onderzoekt luchtstromen, wolken … ‘Visualising
invisible natural phenomena.’

Soffio, 1978. Giuseppe Penone blaast zijn adem in de klei, ademt zijn schaduw. Respirare

l’ombra, 2001, soms nog geurende laurierbladeren met bronzen menselijke longen… .

(Genesis)

‘It pushed me to work with what I was’

‘Fiato d’artista (Artist breath) 1960. Piero Manzoni baast rode, blauwe of witte ballonnen zelf op,en sluit ze met touw en
loodjes… ‘De kunstenaar: zijn adem, zijn bloed, zijn voedsel, zijn excrementen.’
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Petr Pavlensky, ‘Fixation’, performance in Moscow, November 10 2013. Photo by Maxim Zmeev. Courtesy of the artist

Lenin’s lichaam
Lenin kan als het moet - nog enkele tientallen jaren mee. Maar de politieke
steun voor behoud van het mausoleum wordt steeds kleiner. Zoals Katrina
Matvijenko, de gouverneur van St.- Petersburg, onlangs nogal kernachtig uitdrukte: ‘We zijn geen Egyptenaren.’ Ergens zijn de Russen natuurlijk wel Egyptenaren. Ze houden het mausoleum in stand. Net zoals de mummies van Egypte wil men het mysterie van het lichaam in ere houden. Immers de mysteries
van de Russen zijn ook mysteries voor de Russen.
Overigens had Lenin zelf een heel ander hiernamaals gewild: hij zei eens begraven te willen worden bij het graf van zijn moeder in Sint-Petersburg. Hoewel de machthebbers destijds besloten dat het lichaam het ultieme rekwisiet
moest worden in de persoonlijkheidscultus rond Lenin, gaan er tegenwoordig
stemmen op om hem alsnog te begraven. Al was het maar om van de torenhoge kosten van onderhoud af te zijn.
Toen Lenin in 1924 stierf, waren de meeste Sovjetleiders tegen het idee om zijn
lichaam te bewaren. Er gingen stemmen op om Lenin in een gesloten tombe
op het Rode Plein in Moskou te begraven. Maar door de koude winter van dat
jaar, verkeerde het lichaam van de Sovjetleider twee maanden na zijn dood
nog altijd in uitstekende staat. Dat gaf de leiders het idee om het lichaam voor
langere tijd te conserveren. Zijn lot werd vervolgens in handen gelegd van
een groep experts, die tot op de dag van vandaag druk zijn om het lichaam
van Lenin op te lappen.
Ook de Venezolaanse president Hugo Chávez zal ‘tot in de eeuwigheid’ worden opgebaard in een glazen kist, midden in de hoofdstad Caracas. Het besluit past perfect in de linkse traditie om gestorven leiders tentoon te stellen,
soms zelfs tegen hun eigen wil in.
Echter het gebalsemde lijk van Stalin haalde de eeuwigheid niet, maar dat
kwam door het veranderende politieke landschap in Rusland. Stalin hield na
zijn dood in 1953 enige tijd Lenin gezelschap in diens mausoleum, maar het lijk
werd binnen een decennium al weer weggehaald, vanwege de oplaaiende
kritiek op de hardvochtige dictator. In 1961 werd hij met stille trom begraven bij
de muur van het Kremlin, de laatste rustplaats van meer Sovjethelden.
Ook met het lichaam van Mao dreigde het fout te gaan. De Chinezen moesten in 1976 het wiel opnieuw uitvinden: door de slechte relatie met de Sovjets
wilde hun team van experts niet komen. Toen een verkeerde mix van de balsemvloeistoffen werd gebruikt, zwol het lichaam van Mao zo op dat het uit
zijn kleren geknipt moest worden.
Toch bleef het lichaam goed genoeg bewaard om tentoon te stellen, iets dat
nog altijd gebeurt in een mausoleum op het Plein van de Hemelse Vrede in
Peking. Mao ligt er overdag in een kristallen kist, die ‘s nachts in een tegen
aardbevingen bestendige kluis zakt.
Of Mao zelf blij zou zijn geweest met het enorme praalgraf valt te betwijfelen.
Als atheïst vond hij dat de aarde aan de levenden toebehoorde. Hij stelde
zelfs voor alle communistische leiders maar te cremeren, zodat ze als kunstmest gebruikt konden worden. n

8

J A A R GA N G 20 N R 36 A R T I E T A M I C I T I A E

d e n i e u we

Tiers Bakker

Swirl Girl
Het wild draaiende lichaam van Linda Molenaar
Fredie Beckmans

Linda Molenaar heeft al eens een kippeei tussen haar borsten uitgebroed,
verkleed als schaap haar eigen wol zitten spinnen. Linda ziet in veel van
haar performances niet het dier in de mens, zij stapt als mens in het dier.
Iedereen kent wel de Minotaures, geboren uit prinses Pasiphaë die zwaar
verliefd was op een stier. In een weiland heeft de prinses een houten koe
neergezet en is daar zelf in gekropen. Daar is dan uiteindelijk de Minotaurus
uit geboren. Nog niet zo lang geleden is Linda in een paardehoofd gekropen. Alleen haar hand stak uit dat fraaie zwarte paardehoofd. Je kon dan
kijken hoe dat paard tijden lang met een borstel zijn prachtige golvende
manen kamde. Linda is pasgeleden in de wei gestapt en heeft zich gehuld
in een enorme bos Paardehaar. Dat heeft ze verzameld bij strijkstokken reperateurs. Allemaal prachtig gebleekt paardehaar. In de wei lijkt zij in een
fraaie dans met heel haar lichaam op de voorloper of het idee, waarom we
de Derwisj dans zo goed kennen. Linda draait en tolt met haar lichaam zo
dat het wapperende paardehaar, de manen voor ons wild woest beginnen te kolken. Haar lichaam in dienst van de Dierenwereld. n
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In de Chloorstraat 25 te Utrecht ligt de gedenksteen van

Suster Bertken

Frank Lisser

Suster Bertken (1426 of 1427- 1514) was een kluizenares die van 1457-1514 ingemetseld leefde in een kluis in Chloorstraat Utrecht . Hier sloot Suster Bertken 57 jaar lang
zichzelf op in een kleine ruimte vlakbij de Buurkerk en wijdde zij haar leven aan de
goddelijke devotie.
Suster Bertken werd geboren als Bera Jacobs te Utrecht, dochter van kanunnik
(katholiek geestelijke van de Domkerk) Jacob van Lichtenberg. Dat een kanunnik buitenechtelijke kinderen had, werd niet als een groot probleem gezien. De
Lichtenbergers waren een rijke en machtige familie in het 13e eeuwse Utrecht,
waardoor Bertken een klein kapitaal had en een goede opleiding kreeg, zoals
Latijn.
Vrijwillige opsluiting
Voordat zij zich op 30-jarige leeftijd liet opsluiten in een cel waarin ze net genoeg ruimte had
om te slapen en staan, had ze enkele jaren in een klooster doorgebracht. Ze liet haar cel bij
de Buurkerk zelf bouwen van haar lijfrente. De inkluizigingsplechtigheid werd als een begrafenis gesymboliseerd met het zingen van een dodenmis. Zo werd zij als het ware levend begraven. Via een klein raampje aan de straatkant konden mensen haar om raad vragen. Men
veronderstelde dat zij grote wijsheid bezat omdat zij haar tijd doorbracht met mediteren
en het spirituele leven overdenken. Ook werd het raampje gebruikt om eten naar binnen en
afval naar buiten te voeren. Via een tweede opening aan de koorkant van de kerk woonde
zij de missen bij. In haar kluis legde zij zichzelf strenge leefregels op ter boetedoening. Zo
droeg zij een haren kleed op haar naakte huid, was altijd blootsvoets in haar koude cel en
at nooit vlees of zuivel.

Dit liedekijn heeft ghemaect Baert suster die clusenarinne t’Utrecht, 1975 ©
Illustratie A. van Nimwegen
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Een inspirerende vrouw
Haar sterven in 1514 bracht een grote menigte op de been en de klokken van de Domtoren
sloegen twee keer; een teken dat er een belangrijk persoon gestorven was. Door haar afkomst en rol als kluizenares had zij de mogelijkheid zich te plaatsen in een wereld waar
vrouwen in de middeleeuwen niet voorkwamen: de hogere geestelijkheid. Haar bekendheid
zorgde ervoor dat drie drukkers uit Utrecht, Leiden en Antwerpen kort na haar dood in 1514
twee boekjes op haar naam uitbrachten: Het boecxken van dye passie met proza, en het
Boeck tracterende van desen punten hyer na bescreven, met gebeden en liederen. Voornamelijk met het laatste boek heeft zij zich gevestigd in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Ook nu nog inspireert Suster Bertken.
Tijdens het Holland Festival in 2013 ging de opera gewijd aan Suster Bertken van Rob Zuidam
in wereldpremiere. n

Jenny Saville, Sensastion, Royal Academy, 1997

Het doden van de god in Mexico
Nadat de menigte zich weer had verzameld, bewierookten de priesters
plechtig het meisje dat de godin personifieerde; dan legde zij haar op haar
rug op de berg maïs en zaden, sneden haar het hoofd af, vingen het gutsende
bloed op in een schaal en besprenkelde het houten beeld van de godin, de
wanden van de kamer en de geofferde maïs, pepers, pompoenen, zaden en
groenten waarmee de vloer was bedekt met het bloed. Daarna vilden zij de
onthoofde romp en wurmde een van de priesters zich zo goed en zo kwaad
als het ging in de bloederige huid van het meisje. Hierna trokken zij hem alle
kleren die het meisje had gedragen aan; zij zetten hem de mijter op het hoofd,
hingen hem het halssnoer van gouden maïskolven om en gaven hem de maïskolven van goud en veren in zijn handen. In deze uitmonstering toonden
zij hem, dansend op het ritme van trommels, aan het volk; hij zelf trad op als
voordanser: aan het hoofd van de stoet voerde hij naar beste kunnen zijn bok-

kensprongen en capriolen uit, gehinderd als hij werd door de krappe en
klamme huid van het meisje en door haar kleren die een volwassen man
natuurlijk veel te klein waren. n
De Engelse antropoloog Sir James George Frazer (1854-1933) schreef een
uitputtende catalogus met beschrijvingen van lokale afgoden, primitieve
ceremonieën, religieuze riten en gebruiken uit de hele wereld . Deze catalogus, bestaande uit 12 delen tellende serie boeken, verscheen in 1890 onder de naam The Golden Bough. Deze publicaties hadden een magische
invloed op schrijvers als Yeats, Eliot, Lawrence en zelfs Hugo Claus.
Uit J.G. Frazer ‘De Gouden tak’ Uitgave Contact 1995, hoofdstuk 59, blz 732
(Vertaling Aris J. Van Braam)
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Kamala Dawar

Ansjovis

Over het schilderij Ansjovis van Pat Noser
We zien hier een onverbloemd beeld van de vrouwlijke geslacht en
feminiene denkbeelden daarover. Het doek wordt geheel gevuld met
de onderbuik van een gezichtloze naakte vrouw. De onbeschaamde
ruwheid van haar geslacht krijgt een heel centrale plek. De presentatie van haar seksualiteit is alles behalve broos. Haar schaamstreek
wordt verborgen door twee handen vol met prachtig geschilderde
dode visjes met hun kop er nog aan. De tintelend zilveren en stinkende
visjes liggen midden in haar derde oksel. Er is hier in een persoonlijk en
ook universeel statement over vrouwelijke sexualiteit niets aan dubbelzinnigheid te ontdekken, behalve een bedorven walm van de dood.
Haar grimmige zwoelheid is confronterend – de schoonheid van het
schilderij brengt hier het tegelijkertijd intellectueel en visueel plezier beleven wel heel dicht bij elkaar. Dit is kunst in een hedendaagse scherpzinnige context – de kunstenares scheurt het raadsel van vrouwelijkheid weg. In een daad van zelf-kritische emancipatie. n

Fragment Gerard Reve uit

‘De Avonden’
Hoofdstuk 10, slot oudejaarsavond 1946 rond 22.30.
Frits met speelgoedkonijn. ( blz 211-212 uitgave van Bezige Bij 1986)
… hij nam het dier op, wierp het tot vlak onder het plafond omhoog en ving het weer op. Daarna
opende hij riem en gulp van zijn broek, legde het dier tegen zijn buik, knoopte zijn broek weer dicht
en haalde de riem aan.
Alleen de kop van het dier stak er boven uit.
Hij zoog diep lucht in, hield de adem in en perste zijn buik naar buiten. ‘Nu krijg je het benauwd, niet,
lief diertje?’ vroeg hij.
‘Daar is niets aan te doen.’
Hij schoof de spiegel recht voor zich, boog zich naar voren, draaide de kap van de bureaulamp op
en neer, tot het licht rechtstreeks op zijn gezicht viel en bekeek het beeld. ‘Een huid vol grove, onreine
porien,’ mompelde hij, ‘een vermoeid, onfris gezicht. Een mond met schrijnende hoeken, waar het
vel schilfert. Blauwe kringen onder de ogen. Over voorhoofd en wangen een laag vet, glimmend
zweet’. ‘Ja houd jij je maar kalm,’ zei hij, het konijn een paar tikken op de kop gevend, ‘jij kunt daar niet
weg. Dat hoef je heus niet te proberen. Voor jou heb ik een heel bijzondere straf uitgedacht. Je krijgt
dreentwintig zweepslagen. Als je schreeuwt, nog tien erbij. Dan prik ik je met een naald in je kont en
in je nek.’ Hij omknelde met de rechterhand beide oren en vervolgde: ‘Dan verdraai ik je oren. Net als
natte was wring ik ze, tot er een beetje bloed afdruipt’. Hij liet de oren weer los. ‘En dan moet je op een
hete , ijzeren plaat dansen. Dat is wel een erge straf, maar wat je gedaan hebt is ook zo schandelijk,
dat het alleen maar op deze wijze beboet kan worden’. Hij zette zijn tanden in een oor. ‘Er af kan je
niet,’ fluisterde hij, ‘want om je hals zit een ketting, die vastgemaakt is aan de zolder. De plaat maak ik
aldoor heter, tot hij gloeit.’ Hij liet het oor los, aaide over de kop en zei iets luider: ‘Huil maar niet, hoor.
Zo ver is het nog niet. Dat is pas om half elf. Je hebt nog een half uur.’

Slot ‘De Avonden’ van het Reve 1 januari 1947 rond 1.30 (blz 22 )
Plotseling hield hij op, liet de borstel in zijn mond staan en spreidde de armen uit. Met grote passen liep
hij naar de spiegel in de gang en ging er voor staan. Hij trok de borstel ut de mond. ‘Ik leef’ fluisterde hij,
‘ik adem. En ik beweeg. Ik adem, ik beweeg, dus ik leef. Wat kan er nog gebeuren? Er kunnen rampen
komen, pijnen, verschrikkingen. Maar ik leef. Ik kan opgesloten zijn, of door gruwelijke ziekten worden
bezocht, maar steeds adem ik, en beweeg ik. En ik leef’. Hij liep terug naar de keuken, voltooide het
poetsen en betrad de slaapkamer.
‘Konijn,’ zei hij, het konijn op de arm nemend, ‘je straf is ingetrokken, gezien je grote verdiensten voor
de zaak.’ Hij zette het dier op de schrijftafel, sloot de gordijnen en begon zich uit te kleden. Toen hij
gereed was, trommelde hij zich met de vuisten op de borst en betastte zijn lichaam. Hij kneep in het vel
van de nek, in de buik, de kuiten en de dijen. ‘Alles is voorbij,’ fluisterde hij, ‘het is overgegaan. Het jaar
is er niet meer. Konijn, ik ben levend. Ik adem, en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk? Welke beproevingen ook komen, ik leef’.
Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. ‘Het is gezien,’ mompelde hij, ‘het is niet onopgemerkt
gebleven.’ Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap. n
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Sam Tayler Wood, Self portrait in a single breasted suit with hare, 2001

Self portrait in a Single Breasted Suit
with Hare
Robert Broekhuis
Je bent je lichaam. Zolang je gezond bent, voel je het niet. Het lijkt wel of het er niet is.
Behalve wanneer je honger hebt, je pijn doet of wordt overvallen door geiligheid. Dan
ineens wil dat lichaam wat van je. Het wenst bevredigd te worden. En dan gaan we
aan de slag. Maken een boterham met hagelslag, slikken een aspirientje, neuken onze
vriendin. Maar verder? Nada.

Vanuit het eigen lichaam zie je alle andere lichamen. De een aantrekkelijk, de ander afstotelijk,
de meesten bekijk je onaangedaan. De werkelijkheid van het andere lichaam lijkt eigenlijk
concreter dan het eigen lichaam, tenminste als het in goeden doen verkeert. We verkeren in
een schijnwereld waar de ander fysieker lijkt dan jezelf. Eigenlijk een bijzonder aantrekkelijke
situatie. Zelf lijk je geen lichaam te hebben, waardoor je je onkwetsbaar kunt voelen. Waarom
anders zouden er waaghalzen bestaan? Door levensgevaarlijke tiefschnee skiën, honderden meters boven de grond aan rotswanden hangen. Het eigen lichaam wordt nauwelijks
ervaren, dus om toch wat te beleven stellen we het maar aan extreme ervaringen bloot. Maar
als je door kanker wordt getroffen heb je een ineens een lichaam. Een lichaam dat pijn heeft
waardoor je angstig wordt.
Zonder dat ‘vergeten’ lichaam kun je niet bestaan, denken, liefhebben en verlangen. Zonder
lichaam ben je dood.
Sam Tayler Wood maakte in 2001 een zelfportret na een borstamputatie en een chemokuur. Ze
gaf het werk (zie foto) de titel ‘Self portrait in a Single Breasted Suit with Hare’. Geestig, wrang.
Jezelf als object beschouwen, een evocatief beeld creeren en en passant met de titel naar het
strikt persoonlijke verwijzen. Meesterlijk. Zonder de titel zou het werk niet geladen met ellende
en angst.
In ‘Soliloquy III’ zie je een parafrase op een klassiek thema. Een liggend naakt dat zichzelf in
de spiegel beschouwd. In de panoramafoto zien we een kantoorruimte met naakte mensen,
waarvan meerdere copuleren en anderen wat rondlummelen.De titel zegt dat de vrouw
tegen zichzelf spreekt. Maar de vraag blijft of het panoramabeeld de beelden zijn die de
liggende vrouw denkt. Of wil Sam Tayler Wood de kijker juist laten zien wat hij bij een naakte
vrouw denkt? Wat denkt u? n
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LOODWICKS’ DOCUMENT
Joep Neefjes/LPI
Foto uit het atelier van Juan Muñoz. Op de achterkant staat in blauw potlood geschreven:
Sitges 1988 - mijn alles, mijn godin Cristina zal ik uithakken op Playa De Las Balmins.
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Invasion of the Body Snatchers

Marta Masiero
Caramel, 2016

Wanneer je de Westerse films uit de tijd van de Koude Oorlog ziet waarin de
communisten uit het Oosten uitgebeeld worden, valt op dat ze in de regel
als robots, geesten, onmenselijke, innerlijk lege, lichaamsloze machines optreden. De beste metafoor voor het Westerse beeld van de communistische
mensopvatting vind je in de film Invasion of the Body Snatchers (Invasie van
de lichaamsvreters) en zijn verschillende remakes. De totalitaire, doorgerationaliseerde samenleving wordt in deze film uitgebeeld door de gedeeltelijke
‘de-incarnatie’ van de mens. De vorm van de mens, de oppervlakte van de
menselijke gestalte, blijft hierbij behouden, maar het gaat om een lege huls.
Het innerlijk, het menselijk lichaam als zodanig ontbreekt. Daarom ontbreken ook alle tegenstrijdige instincten, gevoelens en impulsen, die weerstand
zouden kunnen bieden aan de totalitaire controle. De onvolledig geïncarneerde, lichaamloze mensen zijn volledig overgeleverd aan de utopische
rationaliteit, omdat hen de donkere krachten van het verlangen, de dierlijke
vitaliteit van de revolte ontbreken, die je nodig hebt voor de weerstand tegen
deze machinale rationaliteit. De bewoners van de utopie, of zo je wilt: van de
‘Matrix’, zijn dergelijke onvolledig geïncarneerde, gedeeltelijk gedematerialiseerde, gevirtualiseerde mensen. Derrida zegt overigens precies hetzelfde
in zijn Spectres de Marx, dat geschreven is na de ondergang van het communisme in Oost-Europa. Om de concrete verschijning van het communisme
te typeren maakt Derrida gebruik van de metafoor uit Het communistisch manifest, waarin het communisme als spook beschreven wordt, een spook dat
rondwaart door de gehele wereldgeschiedenis. Het spook van het communisme wordt door Derrida vergeleken met het spook van Hamlets vader, zoals
Shakespeare deze beschrijft. Wie dit spook bekijkt, ziet slechts zijn uiterlijk, de
oppervlakte, de wapenrusting, en weet niet wat daar onder verborgen is.
Sterker nog: je weet niet of daar überhaupt wel iets onder verborgen is, of het
spook niet veeleer innerlijk leeg is – een zuivere betekenaar zonder inhoud,
zonder vlees, zonder verlangen. Blijkbaar wekte het Sovjet-communisme op
de buitenstaander – waarschijnlijk door zijn formule-achtige, geritualiseerde,
ingestudeerde optreden – niet de indruk van de incarnatie van de communistische utopie, maar van het onafgebroken rondwaren van het communistische spook. Ook als Derrida Het communistisch manifest of Hamlet citeert,
doet zijn beschrijving van het communisme vooral aan de film Body Snatchers
denken. Het spook van het communisme was en wordt aldus nooit werkelijk
geïncarneerd, het heeft geen vlees, het waart slechts rond: de werkelijkheid
van het communisme heeft geen diepte, het gaat hier slechts om een mediale
oppervlakte.

Master Institute AKV|St.Joost

Invasion of the body snatchers, 1978

De indruk die men in het Westen van het communisme van het Oosten had, kan
niet uitsluitend verklaard worden door het feit dat de Westerse intellectuelen
door de fronten van de Koude Oorlog niet de mogelijkheid hadden om in fysiek contact met het communisme te treden. De communistische propaganda
van het Oosten uit dezelfde periode heeft een grote bijdrage geleverd aan
het ontstaan van dit beeld. De communistische leiders hebben zichzelf als
voorgeprogrammeerde automaten uitgebeeld, die formeel, zonder spontaniteit, met strakke gezichten en zonder enige ironie monotone redevoeringen hielden of onbegrijpelijke rituelen voltrokken. Het feit dat in Frankrijk de
communistische partij bijzonder actief en invloedrijk was kon hier niets aan
veranderen. Ook de communisten in Frankrijk presenteerden zich namelijk als
‘snatched’, als gestalten wier lichaam gestolen was. Hun taal kwam eveneens
over als verstard, tautologisch, werd tot ‘langue de bois’. Concrete historische
oorzaken voor het beeld van het Sovjet-communisme als het rijk van automaten, van gevirtualiseerde, onvoldoende geïncarneerde spook-mensen, zijn
hier niet zo belangrijk als het beeld zelf: in het Westen werd de Koude Oorlog
tussen Oost en West voornamelijk gestileerd als een strijd tussen lichaam en
machine, tussen gevoel en koude rationaliteit, tussen verlangen en logica,
tussen liefde en rationalistische utopie. Daarom vroeg de CIA om tentoonstellingen van Pollock en andere abstract-expressionisten – hun doeken fungeerden als manifestaties van de essentiële revolte tegen de koude logica van
de rationalistische utopie. Daarom won de zinnelijke, Westerse luxe in de beroemdste film van de Koude Oorlog Ninotsjka van Ernst Lubitsch over de kille,
ascetische logica van de Russische vrouwelijke commisaris. De oude grap ‘ex
oriente lux, ex occidente luxus’ vat in wezen het beste de gehele geschiedenis
van de Koude Oorlog samen. n
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vandaar ook dat de mens zich al bij
al behoorlijk vrij en soepel in die alles
bepalende cultuur kan bewegen.
Het lichaam als reële is Lacans term
om aan te geven dat die subversieve
vrijheid niet zomaar alle kanten op
gaat, dat zij iets weerbarstigs singuliers heeft, iets dat op haar beurt
ook de subversie in haar virtuele
oneindigheid ondermijnt. Waar het
lichaam zoals we dit beleven zich
als een gestalte aan ons voordoet,
doet het reële lichaam dat precies
niet. Het toont zich enkel in symptomen, hardnekkige symptomen die
zich aan elke analyse onttrekken –
symptomen waarmee de analysant
zijn aperte onaangepastheid aan de
cultuur verraadt, maar die hij voor
geen prijs wil opgeven. En waarom
dan niet? Het lijkt erop dat het juist die
symptomen zijn die hem ultiem aan
de werkelijkheid binden. Wat ons
met andere woorden aan de cultuur
bindt is niet enkel een door betekenaars geremedieerde, soepele onaangepastheid, maar ook en vooral
een reële, strakke, niet te manipuleren onaangepastheid.

Ger van Elk, Missing Persons 2, 1976

Het reële lichaam
Uitgangspunt in de psychoanalyse is dat lichaam en lichamelijkheid
bij de libidinale driftwezens die we zijn helemaal via betekenaars
functioneren. Dat merk je al bij de ‘aller primitiefste’ lichamelijke ervaringen, de olfactorische bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat onze
anale productie ruikt zoals die ruikt. Het is de betekenaar die het
onderscheid stank/niet-stank mogelijk maakt. Misschien is geurperceptie van fecaliën wel het ultieme bewijs voor Lacans primaat van de
signifiant. Ons lichaam zouden we niet als een lichaam (als geheel en
een eenheid) beleven als dat niet tot in zijn intiemste delen en functies
door betekenaars werd gemedieerd. Tot in onze lijfelijkste lichamelijkheid geldt wat Prospero in Shakespeares ‘Tempest’ zegt: ‘We are
such stuff as dreams are made on.’ Wij zijn dat soort materiaal als
waaruit dromen zijn gemaakt: betekenaars.
Alhoewel: zijn wij dat? Zijn we betekenaars? Lacan zegt toch nog iets
anders: wij zijn het subject – de drager – van betekenaars. We zijn geen
betekenaar, maar wel datgene ‘wat
een betekenaar representeert voor
een andere betekenaar’ (zoals Lacan het ergens uitdrukt). Wij zijn wie
we zijn dankzij de betekenaars die
ons representeren, maar we vallen
met geen betekenaar samen. Als subject van betekenaars, situeren we ons
daar waar die tekortschieten, waar
die niet samenvallen met wat ze zeggen maar steeds weer naar andere
betekenaars verwijzen. We bestaan
dankzij het verhaal dat wij en anderen over onszelf vertellen; dat verhaal representeert ons, maar niet
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omdat we elders wel reëel present
‘onszelf’ zouden zijn. Dat zelf van ons
bestaat slechts voor zozeer het door
taal (signifiants) wordt gerepresenteerd. We hebben niets dan ons culturele verhaal om te zijn wie we zijn,
maar we blijven aan dat verhaal ontsnappen. In laatste instantie zijn we
het tekort dat in het verhaal over onszelf – of ruimer, onze cultuur –blijft
woekeren en het daarom eindeloos
voortjaagt. Dit tekort, dat is het subject. Alleen is dat subject niet zonder
meer het ‘één-op-één’ effect van dat
talig verhaal. Het subject is inherent
subversief: het ondermijnt datgene
waarvan het de drager is, het is de
stoorzender in het verhaal waarvan
wij denken de eigenaar en auteur

Mark DeKesel
te zijn. Dit is de basale intuïtie van de
psychoanalyse: wie psychisch in de
knoei zit en daarom naar zichzelf op
zoek moet, moet dat zelf (subject) op
het spoor komen waar het verhaal
over zichzelf hapert, stokt, storingen
vertoont: die haperingen en storingen, daar verraadt zich het subject.
Of, vertaald naar de grotere schaal
van de cultuur: in de culturele verhalen waarmee wij onze identiteit ophouden, vinden wij ons altijd vooral
daar waar we die verhalen subverteren, waar we niet helemaal met die
verhalen samenvallen maar er even
aan lijken te ontsnappen – een ontsnappen dat even vluchtig als ijdel is
omdat het zich onmiddellijk vertaalt
in een nieuw verhaal dat, om daarin
onszelf te vinden, weer aan die subversieve libido van ons onderworpen zal moeten worden.
Je zou dit de crux van Lacans ‘socialisatie- annex identificatietheorie’
kunnen noemen. We zijn helemaal
door de materialiteit van de cultuur
(de betekenaar) bepaald, maar we
vallen met die bepaling niet zonder
meer samen. We zijn altijd tegelijk de
ondermijning, de subversie van deze
bepaling.
Let wel, onze subversie gaat niet te-

rug op ‘ons’, het zijn ‘wij’ die op die
subversie teruggaan. Er is niet eerst
een ‘wij’ dat dan vervolgens de zaken ondermijnt. De ondermijning
gaat ons vooraf, wij zijn drager van
een substantieloze, grondeloze, en
daarom altijd frêle, wankele subversie die we ons nooit echt kunnen toeeigenen, maar die wel ons intieme
‘zelf’ uitmaakt. Vandaar dat we niet
zo goed weg kunnen met onszelf,
ook niet als we ons helemaal door de
Ander (de cultuur/ de betekenaars)
willen laten bepalen.
En wat dan te zeggen over het lichaam? Niet het culturele lichaam,
het lichaam zoals het in een moule
van ‘signifiants’ is gegoten, maar
het louter lichamelijke lichaam, het
lichaam als reële? Als Lacan dit thematiseert, is het om de genoemde
subversie in al zijn consequenties
door te denken. De cultuur bepaalt
ons, tot op het niveau van onze intieme lichamelijkheid, maar die bepaling gebeurt nooit zonder dat ze
tegelijk wordt ondermijnd: op dat
snijpunt tussen culturele bepaling en
haar ondermijning situeert zich het
subject. Die ondermijning geeft een
zekere vrijheid: vandaar dat de cultuur virtueel zoveel kanten op kan, en

terlijk leeft van wat over hem gezegd
wordt en hijzelf over zichzelf zegt.
Zijn vrijheid beleeft de mens eerst en
vooral in dat discours waarin hij zichzelf vrij verklaart. Maar vrij is de mens
ook en vooral tegenover dit discours:
niet in de zin dat hij daarmee willens
en wetens kan doen wat hem belieft,
maar in de zin dat hij dat discours onbewust subverteert, dat hij het ondermijnt op een manier die maakt dat hij
zich in de vrijheid die hij zich toemeet
niet helemaal herkent.
Het is hier dat het reële lichaam zijn
rol speelt. Het toont zich in de symptomen die deze ondermijning genereert. In de manier waarop de mens
zich subversief in de cultuur inschrijft
(wat ook altijd betekent in een haat/
liefdeverhouding, tegelijk de wet van
de cultuur volgend én overtredend)
fungeren de symptomen waarin dat

reële lichaam zich als ankerpunten.
Die symptomale ankerpunten leggen
de subversie aan banden en spelen
zodoende een rol in de socialisatie/
culturalisatie van het lichaam.
Het is het thema dat de Vlaamse filosoof Rudi Visker vaak tot onderwerp
van reflectie heeft genomen. Je kunt
nog zo vrij zijn als je wilt en je identiteit rigoureus multicultureel beleven,
toch is er iets dat je bindt aan je cultuur, een niet-inwisselbaar, singulier,
lichamelijk ‘iets’ dat aan die vrijheid
ontsnapt, maar je tegelijk een ankerpunt geeft om inderdaad de vrijheid
te hebben zoals je die beleeft. Het
reële lichaam speelt niet meer de
rol die het oude rassentheoretische
racisme eraan toeschreef door het
tot grond te maken voor het ontologisch verankerde, biologische verschil dat tussen culturen zou heersen.

Culturen zijn ‘symbolisch’, ze zijn gemaakt uit het stof waaruit ook onze
dromen zijn gemaakt: betekenaars.
Daarom zijn identiteiten – en zelfs
de lichamen die deze identiteiten
claimen – cultureel, dit wil zeggen
soepel, wendbaar, open voor anderen en veranderbaar. Wanneer
het concept van ‘reëel lichaam’ hier
nog een rol kan spelen, is dat om het
singulier niet-inwisselbare van een
identiteit te benadrukken. Niet om te
stellen dat elke identiteit in die niet-inwisselbaarheid – en onveranderlijkheid – opgesloten zit, maar om juist te
benadrukken dat ook die openheid
iets singuliers heeft, iets waarover we
niet vrij kunnen beslissen, maar die
wel een vrije beslissing en een open
culturele identiteit mogelijk maakt.
Het is in die zin dat een culturele identiteit niet ophoudt ook ‘lichamelijk’ te
zijn. n

Let wel, het betreft een onaangepastheid die bindt. We zijn met ons
lichaam aan de cultuur gebonden:
niet enkel in de zin dat het volledig
door die cultuur gerestyled is, maar
ook in de zin dat dit lichaam zich aan
die restyling wil onttrekken en symptomen genereert. Ook die laatste
onaangepastheid bindt ons aan de
cultuur en ondersteunt precies in die
hoedanigheid de subversieve activiteit van de libidinale wezens die we
zijn en die zich opwerpen als het subject van die cultuur.
Het is met andere woorden ook deze
onaangepastheid die maakt dat we
ons zo hardnekkig aan de cultuur
blijven aanpassen. Of, wat op hetzelfde neerkomt, dat het ‘vrijheid’ is
die onze relatie met de werkelijkheid
typeert. We zijn niet vrij op de manier
zoals ooit Descartes dit dacht: onafhankelijk van een door wetmatigheid
beheerste werkelijkheid waarmee
we kunnen doen wat we willen; of,
politiek vertaald: onafhankelijk van
de samenleving waarin we leven. We
kunnen inderdaad zogoed als alles
met die werkelijkheid aanvatten, de
mogelijkheden van onze moderne
techniek zijn quasi onbeperkt, en
de samenleving laat vrijheid toe op
een schaal die historisch ongezien
is. Maar het punt van waaruit die
vrijheid opereert is niet langer een
stevig in zichzelf rustende substantie
zoals Descartes voorhield, maar – aldus Lacan – een fantasmatish ‘punt’
dat zich enkel kan vasthouden aan
de betekenaars waardoor het wordt
gerepresenteerd. Dat ‘punt’ geeft
aan hoe afhankelijk de mens is van
de wereld rondom hem, hoe hij let-

Leni Riefenstahl, Africa, 1960
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Arti/

Sonic Acts/
Installatie court/
Het kunstlievend lid en
zijn collectie
Sonic Acts
1 tot en met 26 februari in Arti
Sonic Acts, een platform voor innovatieve interdisciplinaire kunstvormen, organiseert een expositie in Arti et Amicitiae in aanloop naar het festival dat
plaatsvindt van 23 t/m 26 februari 2017, op diverse locaties in de stad (Paradiso, Stedelijk, Muziekgebouw aan ‘t IJ, Brakke Grond en OT301). Meer informatie
over de expositie en het festival wordt binnenkort bekendgemaakt.
Carel Willink, De zeppelin, 1933

HAVE YOU SEEN HER?
een installatie in de court van Marieke Bolhuis
Vanaf 9 januari

De hele winter zal zij buiten staan,
zij die eens binnen was.

Ik ben Jochem en Victoria
To all our classmates and teachers,
Upcoming Monday 11th of April and Tuesday 12th of April, Jochem van
den Wijngaard and Victoria Romp will exchange gender and identities.
They will exchange daily rhythms, schedules, appointments, houses,
passwords, appearance etc. This is with the aim to fully immerse themselves in each others lives. Therefore, we would like to request that
you approach us as one another. If you have any questions about our
exchange please ask before Monday the 11th of April or after Tuesday
12th of April so that this exchange remains uninterrupted.
Victoria Romp, Jochem van den Wijngaard, Jedidja Smalbil (photographer), ABK Minerva, Groningen April 2016

Lieve Jochem
Ik heb je baard geschoren, je wenkbrauwen geshaped, en je een spoedcursus visagie gegeven. Het moment dat ik je baard schoor heb ik je ontmand maar is dat dan wat jou man maakt? Ik heb je aangetast in jou man
zijn en jou beleving daarvan. Geïndoctrineerd met mijn oppervlakkige
schoonheid waar ik ontzettend veel voldoening uit haal. De maakbaarheid van de mens.
Wat ben je een mooie man. Wat ben je een mooie vrouw. Wat ben je mooi.
Het maakte me ontzettend in de war te zien dat Jochem ook de mooie
‘vrouw’ kon zijn waar we naar opzoek waren. Ik wist dat je baard voor jou,
je uiterlijke verschijning als man bevestigde en je daar misschien ook wel je
seks appeal uithaalde, ik weet het niet. Iets wat zo oppervlakkig is. Jij identificeerde jezelf met je baard. Dank je wel dat ik het heb mogen scheren.
Je hebt beroep gedaan op de vrouw in jou. Wat ik jou in een half uur had
kunnen leren, hebben we 3 uur over gedaan. Het scheren van je baard, je
wenkbrauwen en de techniek voor het opbrengen van een simpele basis
make-up en de functie van haar mouse. Elke stap die we namen tot het overnemen van elkaars uiterlijke kenmerken vereiste aandacht en zorgvuldig
gedaan te worden. Elke fase tot de transitie van het uiterlijk had tijd nodig om
eigen te worden. Ik vraag me af of het gevoelsmatig echt eigen is geweest.
De gedraaide overuren hebben zich geuit in het overgeven vlak nadat ik je
heb kunnen zien. Ik heb alles van me af kunnen gooien. Ik heb mijn kleding,
jou kleding uitgetrokken. Ik ben iemand kwijt geraakt. Alles waar ik mezelf
mee identificeer en associeer.
Ik heb je weer kunnen aankijken en herkende de man die ik kort daarvoor
nog beter heb leren kennen, ben geweest en misschien nog steeds een
beetje ben. Ik werd overspoeld met emotie toen ik in jou stem hoorde dat
jij het net zo hebt ervaren als ik. We weten nog steeds niet volledig wat er
eigenlijk is gebeurd.
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Heeft u haar gezien? Kent u haar misschien?
Ging zij niet zojuist voorbij? O, ze stond net nog bij de bar....
nee in de bovenzaal toch?
Ik kwam speciaal om haar te zien vanavond. Had gehoord dat ze er zou
zijn en je vervoerd.
Ze raakte me ooit en nu blijf ik naar haar opzoek.
Kan geen genoeg van haar krijgen.
Zou haar zo graag nog één keer zien, me even opladen aan haar.
Je weet hoe ze is; ze komt altijd onverwacht. Kan er geen pijl optrekken.
Het zal mij benieuwen, maar
gaat u vanavond ook voor haar?

Het kunstlievend lid en zijn collectie
Gonny van Oudenallen en Maarten R. Meijer
Opening: maandag 9 januari
Te zien tot en met 29 april

Droombeelden
De verzameling van Gonny van Oudenallen en Maarten R. Meijer weerspiegelt het actieve kunstleven van een verzamelaar. Het is beweeglijk en lucide.
Niet al het getoonde werk is al aangekocht. Tijdens de tentoonstelling is de
bezoeker getuige van beslismomenten: welk werk wordt aangekocht? Dat
laatste staat vast, na afloop is Gonny minstens één kunstwerk rijker! In de loop
van de tentoonstelling zal Gonny van Oudenallen samen met Harald Schole,
als in een estafette, steeds een serie nieuwe werken tonen. De focus richt zich
keer op keer op het oeuvre van een andere kunstenaar. De herhaaldelijke
vernieuwde samenstelling roept verrassende verbanden op en veroorzaakt
wisselende dialogen met het werk dat blijft hangen.

Lieve Victoria.
Twee dagen jou zijn was zwaarder dan ik me ooit had kunnen voorstellen.
Je bent een ontzettend sociaal persoon met veel mensen om je heen die
veel van je houden en op een bepaalde manier afhankelijk zijn van jou.
Toch heb ik me zelden eenzamer gevoeld.
Vreemd vond ik het niet, omdat mijn handelingen hoorden bij de persoon
die voor mijn gevoel uit mijzelf, de Victoria die ik speelde en de echte Victoria is ontstaan. Ik had niet het gevoel dat mensen naar ‘Jochem verkleed als
vrouw’ zaten te kijken maar of ze naar Victoria keken weet ik ook niet zeker.
De hele unit aan kleding die bij je outfit hoort zat helemaal niet lekker. Ik kon
geen moment gewoon fijn zitten, fietsen, staan of wat dan ook. Je make-up
doen werkte wel verslavend, misschien omdat je direct jezelf mooi maakt.
Het resultaat mag er zijn. Ik ben een mooie vrouw.
Op dag twee merkte ik dat ik veel op alle vrouwen om me heen aan het letten was, meisjes aan het checken was en veel zat te turen. Ik denk dat ik dat
deed om (on)bewust mijn mannelijkheid voor mezelf te bevestigen. Ik denk
om aan mezelf te bewijzen dat ik echt wel een man ben die op een vrouw
valt, en niet op jouw Robbert. n

HAVE YOU SEEN HER?

Jochem van den Wijngaard, 1996 3e jrs student Autonome Beeldende Kunst
Minerva.
Victoria Romp, 1993 4e jrs student Autonome Beeldende kunst Minerva.
Jedidja Smalbil,- fotograaf, 1996 3e jrs student Auntome Beeldende kunst
Minerva.

Fotografie Frank Miedema
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Fluid Matter
Liquid and Life in Motion
Includes the 2016 BAD Award winners

On show till 26 February 2017

Jodenbreestraat 3 • Amsterdam • www.atd.amsterdam

(ADVERTENTIE)
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internationaal
podiumkunsten
amsterdam
3 – 25 juni 2017
HOLLANDFESTIVAL.NL

NICHT SCHLAFEN

MANIFESTO

PROMISED ENDS

Platel en zijn dansers verbeelden de
heftige emoties en verwarringen uit
de beginjaren van de vorige eeuw op
muziek van Mahler. Een intens fysieke
voorstelling.

Filminstallatie van Julian Rosefeldt
toont de actualiteit van historische
kunstmanifesten in dertien korte films
met actrice Cate Blanchett.

Nederlandse introductie van theatermaker Derrick Ryan Claude Mitchell, met
een extreme performance waarin hij de
gemene deler van schoonheid en pijn
onderzoekt.

ALAIN PLATEL, LES BALLETS C DE LA B

20 – 22 juni, Koninklijk Theater Carré

JULIAN ROSEFELDT, CATE BLANCHETT

4 – 25 juni, Casco Amsterdam

SAINT GENET

10 – 12 juni, Westergasfabriek, Zuiveringshal West

887

SETAN JAWA

ROBOTS/NON/ROBOTS

Theatermagiër Lepage keert in deze
autobiografische solo terug naar zijn
jeugd in Quebec City, jaren 60.
Intieme theaterkunst, weemoedig en
onvergetelijk.

Faust in zwijgende dansfilm met live
orkest- en gamelanmuziek. Een magischrealistisch meesterwerk uit de moderne
Indonesische cinema.

Uitzonderlijk samenspel van elek tronische en akoestische geluiden door
avantgarde-orkest, elektronicapioniers en een stel percussierobots.

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE

16 – 18 juni, Stadsschouwburg Amsterdam

GARIN NUGROHO, RAHAYU
SUPANGGAH, IAIN GRANDAGE

18 – 19 juni, Muziekgebouw aan ’t IJ
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10 juni, Muziekgebouw aan ’t IJ
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MOUSE ONE MARS, ENSEMBLE
MUSIKFABRIK, ANDRÉ DE RIDDER
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