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Videokunst worstelt
met het beeldscherm

I cnl .,(vISICllinp : I he secoml .
I iu,c II ;I,Cd \It Ir(nn IIIC
Vclltcihuda .'\Icl o . ;t . III islinan
/wanikkcn, Slcino NasIIII, :I, I'cfcr
It I gcis ell A .I' . Kotncn . Slcdchjk
INIuscun1, I'milus Pottersh ;utt I?,
\nIS(CI datn . I /Io 1) nmarl .
( ;tlaloens tact c(1-roto : f 11), .
( )"k Ic l,vkiikcpi op inlet no :
help ://ttIN w .multlcvidcoml

IlIlor11ANs IN F'1 IIARIOG JAOFit
I ) c cogcllwk hccll je ill do gatcn .
I Iii whokl ceco . a :uzell . en hcginl
dill] Imnr jc lc luippcn
alsol jc
Cell cicl ra1ICr IICIIII (lie zijn IICSI'vil
Ihcgvrclell . (InntiddclIijk volgl zijn
hinunmn : ook hij dmait zich naar
je (,,cell klappcrl veild tact zijn kakcn . Ic hcginl jc wot ongcnlakkclijk tc '"dell, oh dc/clfdc nlanicr
;tls wanncer ccn gckooid dicr opjc
oLslolnlt :jc v%CCt ([at [let gevaaral
is hczwrncn, tnaar het vcrlooll
houdl jc op jc Ilocdc . Dc runnier
wamop (-III islaan /wanikken (lot
gcc :tar IICCII hC7wOrCIl ill zijn in,lallalic It(" -unirrurlions, tc zicn op
Ile Icnloonslclling The Second,
I'irrrr fawd
Irl firm the Nr"Ih(,ilalulv, is center tvel heel ironisch :
de Itccc vogcl .s,vordcn ill loom gekgiulettdoordntgene,vatzetollevcn [)cell gc'vekt . Want ondanks
Inns vcrv :IarHike uilcfijk Ilcsl :mn
(Ic I,ecslen uil nicl nicer
hek met cell sluk sclledel,(]ill)
do rest
cc"
van him 'lichaam' is cell ingewikWd stclsel van (Iraden, sensoicn,
chips ell Iange mclalcn stangen,
(lie ills 1'%cc hengels ill de ruinlte
buttgclco .
De lertn'I ilnc Based At t'wor(It
ineeslal gebruikl eoor video-kunst
en (till nns ook het uitgangspunt
van Tln " Se(mld, sanlengcsteld
(loot video-pi"nicr llenc ('ocllfo.

gIciaa \ asldka ; Borealis, 1994

( III lie Icnloonalclling ill ]let stcdclijk sl,[ingt eclllericlsandcts ill Itcf
tog: de proiniucillc rot die tic Timchines ell hceldschcrinen, do IcchtIick, in de %vet ken spelen . /RallIIIken is niel de cnige (lie ingcnictt/c
corrslruclics gebluikl onl I,CCIdCII
Ic 1oncn ofvoorwrtpcn tc late, I,cvvcgcm lip /hl-SCI"fill zijn do machines (lie de kunst :lit tr([I ijvcII zcII
Nail Is l,ct otitle IAvcIp gccvutlien . I i"na "I on inankte bijvooilice I(I cell
inslallalic van vicr beeldscherlncn,
hijccn gelroudcn (loot cell ingcwikkel(I mdcmerk, waamp cell
vrouw ill ACISCItillcndc Cases van
CC, v:Il is gcfilnld . Rill Shinlu'vcn
hotmle cell iagcwikkcld ogcndc
filniprojeclor, (lie (lour /nclllgroenc hoped zo is uitgelichl (fat
[let apllaraal zelf nicer a ;uldnchl
Irckl (loll het ftlnipje dot word( gcloond .
Zulke bccldcn nul,cn a .ssociatics op nlcl hcl wrt k van T'ingm-13,
Ile grole mach iucl,ouwrr die ill lie
j:u-cn zcstig ell zcvcnfig %Cie n,oscunvalen %tilde nlcl /ijn commie
houwwrtkcn . /ijn machines 'c ;ircn VOOraI zu anulsant modal /e
nuttcloos warm : 7c lagell CT (1 :11i
wet oil ills sloonlgctnalcn (d\valcrvcrplaalsers nlaar kondcn niks -Inm weiking lag ill [let vemmak
van de toeschouwcr . Dart is hij lie
inclallalics I'll lbl' Strrnld SICLIII<
ten dCle hcl ge%;tl : that is tic cnctAjds ho nriddCl on) projcclics of
bccldcn to toncn, andcrzijd .¢ /ijn
do piojectoien en hceldsclicimen
zo na(lrukkclijk a ;lnwczig dal /c
die bccldcn vaak ovctschadimcn .
Ilet wcrk op The 4ccond is ch :nmee exemplarisch voor de nicimc
Case waarin de vidcokunst sind .s
enkclcjaicn is behind : tic komicno:ls prot,eren Ian [let stmic
bceldschcnn of to koutcll, ondcrzocken lie grcnzen VAII (IC %ideokunst en balaneeien (,p lie glens
van zelfrefleclic ell vemmak Nom
de toeschoitwer.
Ilet apparnat waarntcc vidcokunstenaars hij uitslek vvorstclcn is
lief becldschertn - cell Iclijkc kasl
ell mceslal cell
it( d7qkclijk
kwaad am projcclics tc kmmcn
vcrlonctl . ()p The SeCond lichl,en
verschillendc kimstcn",utl :s inltigereadc ol,lossillpen gevoadcn oat
die schermen ill hull Awl k Ic inlcgtrren . Peter Ihagers hijvoorI'CCId, IICCA ill ROM 1117 Ill CC fete( iciet('estcllcn oppelmngcn . schuin

hovcn clkaar. (11, lie hovcnslc is
hahv Ie zicn, (tic met c, it
.sclmin oog oaar hCIICdCir locrl .
f >am-"ndel Aen'ce ccn man die ml
zijn ooghncl(en men de Imh) Il]oi l .
()ill Ile I,CuI( nInkcu zc pcluidjc,.
hahygcluidjcs van hcl soolt
waah' ell l,llllrrr' en lclkcns r  ILI
do cell Ile andct ell Itoudcli is clkanr met cell scIndn (n, g in do !, :fell. 1%1aal '%ie %olpt er all v'ic .
'vie doel ,vie nil'! ( )ok hen wcrli N ;llI
Slcin :I V ;)<ulka sl,ccll ill (II, inlelactic : ccn vijII :II Nina nmnsh  ~,
projcclicscllcrtncn cla :ul dote do
dookcic zaal %CrSill ci(I . I r "l,I(IeII
vealcr%allell uI, gcl(unuh (J hlocicodc I,loescnts, miscndc svoildcn
Ic kunf crfusscn zillcn cn wCgzvcjjnlclcn, ware hcl nicl dal ct :Il cn Ivc
cell mansllogc scluidn,c nccl ,f, .
idylls w(u(II gc'volpcn : Cell Ir.I-crcIplc Iocst llotmci (lie ill hcl lichl
van Ile Inojeclown pnf slaon cn
(, I'll ondcrdccl , ;n) flcl "cl k is a ,,
e of (left.
\ ccl % ;I It hct'ccI k op //IC S, , (rod
Irmg d :ul 'kunst oecr knnvl' lijlwn
jc ",u(II orals l  cechmmcI IIOk
eccl aclicvcl [,if I'ClIokkCII (I :nl hij
'I I mlifionclc' kuns( . I let is d :m ool(
Cell gocdc vollds( (all lie olpanisatoren otn The .S'crunrlle "pencil
nlel // /irc%an It ill spinhovell . cell
s:ul Ile omoislc 'openhaic kimsl"clkcn' in ,\ntslctdanl . I le( is ccn
cidco %an cell oog . cell %NoCdC1I(f
oog, (lit( (hcigcnd ('111 Ach been
kijkt ell :its cell hckNakingqcamcia
odes ill de galcn lijkf tc Ivnldcn .
Ilcl Act cr zclfs /o Ie%cnSCCIII nil
(lilt jc :Its Iocscllouacr . net ills hit
Zwanikkcn . op jc hocdc rnalit, ell
]let dims-1 (] ;lit ook even ,- om dal jc
bCSCff dal hcl oog van spinlloven
aid kijkt en :d hctema:d nick zid
-cell nlachicloo,s doehcil Nom de
I,Iikkcii vin, do toeschouwcr .
Cell
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EXPOSITIES
THE SECOND van start in pet Stedelijk
NEDERLANDSE VIDEO-INSTALLATIES
OVER TIJD

Peter Bogers: Heaven, 1996

Video is een Inad(tig medium
met bijzondere karakteristieken .
I let biedt de mogelijklieid een
i(I(" c in tijd uit fe zetten . Kijken
kan zo tritgroeien tot ervaren .
( reE" ren hoeff niet automatis(l) t(>t
een pevroren moment to lei(len,
maar kan ruimte geven aan een
frro(es . Bovendien kan een 'time
based' nie(lium zi(h met de tijd
-elf I)ezighouden . Tijd (lie verloopt, pct besef van tijd, gemanipuleerde tijd, gedafeerde tijd, vervlogen ti)'d, toekomstige tijd etc .
I )e twaalf kurrslerraars in 'T lie Se( on(I' doer (tat . le(ler ol) liun eigen manier. Centraal sfaat een
werk van Peter Rogers : 'F leaven' .
()p zevenlien monitoren laat hij
eenv(urdige, dagelijkse handeling(" n zien : I)N . een ademende kat,
gordijnen (lie bewegen in de
wind, een (lour die kiert, een baby die zich voedt aan een b(n-sl,
een hand (lie over een li(haarn
slrijkt . De fragmenten (luren (,err
se(:onde en herhalen zich (Ian .
Dat heeff een vervreemdend effect . Gewone handelingen vallen
irr pas op, verbijzonderen . Boven(lien gedraagt de tijd zich
regressief waardoor ze tijdsbesef
bij de kijker veroorzaakt . Tenslotle maakt 'I leaven' (I(ridelijk, dat
zelfs een se(onde niet to verwaarlozen is : op On van de
s(hermen schokt een registratie
van de aardbeving in pet japanse
Kobe, voldoende om h(mderden
to later hemelen .
Bij Bill Spinhoven gaat pet besef
van lij(f via Lie weg van lief geA(litslwdrog . Fen plot(, ma( him,

In 1992 kwam er een einde aan een bijna drie jaar durende wereldreis van 'Imago', de vanuit pet Amsterdamse Montevideo georganiseerde tentoonstelling van Nederlandse video-installaties . In een artikel voor pet Kunst
& Museum Journaal sprak ik toen mijn twijfel uit over de
zin van dit soort geTsoleerde tentoonstellingen . Je kunt
Nederlandse kunst op promotiereis de wereld in sturen,
maar waarom moet video altijd apart op reis? Is dot niet
een achterhaald, want vooroordeelbevestigend concept?
In de laatste Documenta zaten Gary Hill en Bill Viola toch
ook gewoon tussen de schilderijen, beelden en tekeningen van collega's? Bij groep stentoonstellingen in Amerika
wordt toch ook Been onderscheid gemaakt tussen een
monitor en schilderslinnen? Om Foucault nog maar eens
aan to halen : 'ik weet niet of we onze eigen cultuur moeten scheppen, we moeten cultuur scheppen .'
Nu gaot de opvol er van 'Imago' in premiere : 'The
Second . Time Based Art From The Netherlands .' De tijd
staat daarin centraal . AI is in mijn ogen pet concept door
de tijd ingehaald, de tijd zelf blijft mateloos boeien .

Spinhoven:'The Logic of life', 1995
met (Imaiende raderen I)iengt een
soort filrnslrook in beweging .
Daarop 'vli(, gt' de k(msfenaar,
door Lie snelheid waarol) de
plaatjes elkaar ofrvolgen . ()p een
gegeven m(>menf gaal lief lidll uit
en wordt (IC ruinrle V('[- Ii( Ill door
flikkerende lampen . Feken de raderen zich aanvatikehjk fe ge(Iragen, nu lijken ze all(, lamer olr IC
draaien ('n fire wisselende snellieden . Zodra d(" minile weer ol)licht, v( , rvlu(hfi),f de Ansbegoo( lieling .
( )pvallend is, dat een Amerikaanse kunsIenoor van Ijslandse afkonut, maar op (lit moment'foevallig' werkend in Nederland, een
van de indrukwekkendste bij(Ira-

60 KI li`I ;II',f [if) ) (,),,

pen leverl : Sleina Vas(rlka met
'Borealis' . Vier projecties(hermen
hanger in de ruimte . Daarop wor(len vvaterbeeI(fell geprojecteerd .
I let water beweegt zich van Iroven naar beneden en onigekeerd .
Omdat watergeluiden (If' ruimte
vullen, waanl de kijker zich on(geven door Lie zee . Soms werkl
dat neerstortende water voor hem
als een I~eangstigerxle I~e(Ireigirrg,
sums als een haast lherapeulls(lie
rustgever waarbij de hid vervliegf
z()11(l('r (tat hij daar not; I)esef van
lieeft .
)e zou verwa(lifen, (tat in ecn fentoonstelling waarin d(° elektronis(lie media Lie leidraad zijn, o(rk
Internet-a( Irlige werken le zien

.W1110
zijn . SarrICnslcller Reno (
I(eeft zi(11 gelukkig niet door (leze
media-hype later vcrblinden .
Waar ik deze Ic(Imis(he verw(rrvenheid (xrk pep aangclroffen,
nooit onisteeg pet werk de platle
fas(inalie voor IxIt nieuwe . Et lag
geen enkel (-on( elrt aan ten
grondslag, van Iweldende kUnsl
was geen sprake . Zclfs de mogelijkhei(I om met dc ( - omf)niler
beelden to genereren is maar
irrondjesmaat ill ' I lie Se( on(I'verlegenwooidigd . Bea de Visser
doet liet in 'flee SI<il)ping Mind'
of) ( " en fill)( iionclc ('n (mlrocren(le manier. In de en( " rninite lr(ngen 25 p(nircllen van ("en en (Ic'zelf(Ie vrouw . Elemenlair ges( :hilder(I, met ecn fotografis( - he [litStrafing . In de minite ernaast is de
vrouw tangs digital(, weg tot lever
gel)ra( :ht . I let hoofd Imweegt
zi(h, lie haven springen lidif op .
()nrdat de bewegingen aarzelend
zijn en hel tolaalpeeld in hope
mate kwetsbaar is, voell (I( " kijker
zich befrokken . Fen merkwaar(lige ervaring onr ontroerd to raken
door een onbekende vrouw afkomslig uil een willeke(rrig Oil(]
book gevonden of) een vlooienmarkt in Proag . I let verleden gc(ligitaliseer(I naar nungen .
laap do l(mge porti( -ipeert rnef cell
achthoekige vilrine, gevtrld nret
28 kristallen pollen . In iedere pot
is well( van een (ollega le zien .
Grappig is Berl S(huller's variant
ol) 'I)e Baadslers'van Renoir. AIs
de kijk(, r zijn labyrinlhadilige
ruimte befreedf hood hij de baa(Isters spallen en giebelen . Orndat
een (-ensor hem Ael, warden de
paadsters 'gewaars( liuwd' . Dus
als hij hij hel (pcwegende) s( - Ililderij aarrkornt, hcbben ze de bcnen genonicn . Nog net ol) lijd .
I lei is alsof Renoir spotlend of) je
irecrkijkl .
AI (Icze werken, aangevuld met
(lie van Boris ('lerrets, Fiona -fail,
A .P.Komen, Kee-, Aafjes, Christ .
Zwonikken en Pielcr Baan M(rll('r,
z01-g(-'n voor Cell goe(le W11100nstelling, zoruler vecl hoogtepunten, maar ook zonder pijnlijke
wissers . Fein I)eetje sani misschien, nogal voorspelkaar, I follan(Is degelijk .
1Zol) Perr'(w
Stedelijk Museum, Paulus
Potterstraot, Amsterdam
Tot 27 moaat 1997.

