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Inleiding
Ik volgde een vrouw. Om het plezier haar te volgen. Ik besloot om teksten over en van haar te
lezen. Ik noteerde buiten haar weten alles wat ze deed, zei, schreef en fotografeerde. Door deze
teksten zou ik dichter bij haar komen. Ik zou proberen haar te leren kennen zonder haar ooit te
ontmoeten en een portret van haar te maken van onbepaalde lengte. Dit laatste zou namelijk
afhangen van de gevonden bronnen en van de loop van de gebeurtenissen.
Het onderzoek begon woensdag 9 september 2009 om 14.15 uur. Ik begaf me naar Drift 8 om met
Linda B. te praten. Onze afspraak vond plaats in een kleine kamer op de tweede verdieping, kamer
2.01. In de loop van het gesprek kwam deze vrouw ter sprake, Sophie C.. Ik besloot om me aan
haar te hechten, om haar te volgen. Dit onderzoek is het resultaat. 1

Sophie Calle (1953) is de afgelopen jaren de grote ster van de Franse hedendaagse kunst geworden.
Al dertig jaar laat deze Française in de kunstwereld van zich spreken en met succes. Met
solotentoonstellingen in belangrijke en grote kunstinstellingen, zoals Centre Pompidou en Tate
Gallery is het geen wonder dat zij grote aandacht krijgt. Haar werk bestaat uit tekst, foto, film en
installatie. Kunst en leven zijn bij Sophie Calle met elkaar verbonden. ‘Gelukkige gebeurtenissen,
die beleef ik, de ongelukkige buit ik uit. Eerst vanuit artistieke interesse, maar ook om ze te
transformeren, om er iets van te maken, er mijn voordeel mee te doen, -wraak te nemen op de
situatie’. 2
Sinds het begin van haar kunstenaarschap beweegt de kunst van Calle zich tussen de wil om greep
te krijgen op het leven en het verlangen er zich aan over te geven. Zij vat het leven op als een spel
dat volgens bepaalde regels dient te worden geleefd. Hierdoor schept zij een ruimte waarbinnen
zij zich kan overgeven aan het onverwachte en onvoorziene. Haar eigen leven krijgt een
belangrijke plaats in haar werk. De documentaire manier van presenteren suggereert een hoge
mate van feitelijkheid. Feit en fictie worden door de kunstenares vermengd en het is voor de
toeschouwer nauwelijks te achterhalen waar ze in elkaar overgaan. Haar werk is soms licht en
poëtisch, dan weer klinkt het tragikomisch. Zij maakt ons deelgenoot, maar houdt tegelijkertijd
afstand en laat ruimte voor eigen invulling en interpretaties van de toeschouwer. Haar werk heeft

1

Dit verhaal is gebaseerd op echte feiten. Dit is geschreven naar aanleiding van mijn eerste gesprek over de
masterthesis met begeleider en docent Linda Boersma.
2 Christine Macel, Sophie Calle. M’as-tu vue, tent. cat. Parijs (Centre Pompidou) 2003, p. 81
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altijd gedraaid rond begrippen als afstand en afwezigheid, als voyeurisme en exhibitionisme.
Sophie Calle is zelf een mysterie dat opgelost moet worden.

De hedendaagse maatschappij is een beetje een ‘Sophie Calle’. Met technologieën als mobiele
telefoons, camera’s, internet kan iedereen elkaar in de gaten houden, foto’s van jezelf of iemand
anders nemen en die vervolgens op internet zetten. Sociale netwerksites zijn uitermate geschikt
voor narcistische en voyeuristische behoeftes. Facebook, Hyves, Myspace, Twitter zijn maar
enkele voorbeelden van jezelf exhibitioneren. Door foto’s te plaatsen en te vertellen wat zijn
interesses zijn, geeft de mens van vandaag een gezicht aan zichzelf. Kijk mij! Heb je me gezien?
Weet je wie ik ben? Dit exhibitionisme gaat ook met voyeurisme gepaard. Je ‘vrienden’ en vele
anderen kunnen op je profiel kijken of rondsnuffelen op het internet en veel over je te weten
komen. Iedere exhibitionist keurt de voyeur goed. Het is de prijs die je betaalt om gezien te willen
worden.
Twee Rotterdamse kunstenaars Kiki Storm en Miriam Thijssen vonden dit een interessant
gegeven. Gedurende twee maanden hebben ze een meisje, dat ze nog nooit hadden ontmoet, op
het internet gevolgd. Iedere activiteit van haar werd vastgelegd. Aangezien veel persoonlijks op
het internet te vinden is was dat geen probleem. Ze volgden ‘Hyves-gesprekken’ en
‘Twitterstreams’ en vonden ook haar adres en telefoonnummer. Ze konden zelfs op basis van foto’s
op haar weblog haar kamer reconstrueren. Het resultaat werd gepresenteerd in de tentoonstelling,

It could be you…One person’s identity, catalogued online in de Singer SweatShop in Rotterdam.
De twee kunstenaars wilden een statement maken over privacy en de dunne lijn tussen publiek en
privaat. Nieuw is dat zeker niet. De omstreden kunstenaar Tinkebell achterhaalde, ook via
internet, de persoonsgegevens van de afzenders van de haatmails die zij kreeg nadat ze van haar
kat een handtas had gemaakt. Die informatie, die in boekvorm gepubliceerd werd, is ook tot kunst
verheven. 3
Sophie Calle overschrijdt op haar eigen manier de grens tussen het publieke en het private. De
vraag is: kun je iemand werkelijk leren kennen alleen door observatie of door in spullen te
snuffelen? Kun je de nabijheid vergroten? Blijft er een afstand? De spanning tussen nabijheid en
distantie is bij Sophie Calle altijd aanwezig. Vooral het aspect van nabijheid in letterlijke en
figuurlijke vorm kenmerkt haar werk. Die nabijheid lijkt helder aanwezig, maar dat is meestal
schone schijn. De kunstenares wil onderzoeken, observeren, tonen en delen maar uiteindelijk
3

Sandra Smets, ‘Het etaleren van andermans leven als kunst’, in NRC Handelsblad 19 juni 2009
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blijft er altijd een afstand bestaan. Het overschrijden van de grens publiek-privé is bij Calle een
instrument van haar werkmethode in een poging om de afstand met anderen (haar onderwerpen
en wij, het publiek) te verkleinen, al is dit uiteindelijk maar een illusie. De toeschouwer komt niet
veel over haar te weten en zij ook niet over haar onderwerpen. De illusie van nabijheid omvat
Calles werk. Dit onderzoek zal zich richten op de rol van de nabijheid en de illusie daarvan in het
werk van Calle. De vraagstelling daarbij luidt: welke rol speelt illusie van nabijheid in het werk
van Sophie Calle en hoe wordt dit weergegeven?

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van Sophie Calle als persoon en als kunstenaar zal er
om te beginnen stilgestaan worden bij haar achtergrond. Wat is haar geschiedenis voordat ze
kunstenares werd? Wat heeft haar gevormd tot de persoon die ze nu is? Daarnaast zal aandacht
worden besteed aan ‘esthétique relationelle’ dat vaak in relatie wordt gebracht met Sophie Calle
en hoe dat in haar werk tot uiting komt. Dit gedeelte zal afgesloten worden met een uitleg over de
illusie van nabijheid waarbij Friedrich Nietzsche en het ‘panoptic view’ aan bod komen.
Calles werk heeft de structuur van een forensisch archief aangenomen. Het heeft realiteit (het
archief) succesvol veranderd in fictie (de vertelling) en vice versa. Haar documentaire vorm van
presenteren heeft Calle niet van een vreemde en zij is zeker niet de enige die op deze manier haar
werk vorm geeft. Aan de hand van een paar voorbeelden van andere kunstenaars zal dit worden
getoond.
Om ‘de wereld van Sophie’ weer te geven is dit onderzoek verdeeld in twee grote delen: het
voyeurisme (deel 1) en het exhibitionisme (deel 2) van Sophie Calle. In haar oeuvre is sprake van
een tweedeling: werken waarin zij mensen observeert, achtervolgt et cetera (andere mensen zijn
het onderwerp) en werken waarin zij zelf het middelpunt is (de autobiografische werken). Het
eerste deel (het voyeurisme) gaat over de rol van Calle als observator. Aan de hand van een paar
werken zal deze rol weergegeven worden. Het tweede deel gaat over haar rol als exhibitionist.
Hier worden autobiografische werken onderzocht. Met uitgebreide beschrijvingen van
kunstwerken zal het aspect van nabijheid-distantie duidelijker naar voren komen. Deze
beschrijvingen zijn nodig om het verhaal achter Calle te verduidelijken. Voorafgaand aan ieder
deel zullen ook andere kunstenaars die bezig zijn met voyeurisme en/of exhibitionisme worden
besproken om zo de vergelijking met de kunstenares te maken.

5

Deze thesis heeft als uiteindelijk doel om meer inzicht te verschaffen in het werk van deze
moeilijk toegankelijke Franse kunstenares en het onderbelichte van haar werk zichtbaar te maken.
Laten we ons wagen aan haar spel en duik mee in de ‘wereld van Sophie’.
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Sophie Calle vóór Sophie Calle
‘I don’t care about truth; I care about art and style and writing and occupying the wall.’ 4

Wie is Sophie?
Sophie is ondeugend, speels, verdrietig, obsessief, gefascineerd, geheimzinnig, onvoorspelbaar,
intuïtief en een beetje gek. Sophie neemt verschillende identiteiten aan als auteur, performer en
karakter. Ze verzint of lokt spelletjes en rituelen uit om de tijd te doden en initieert sociale
uitwisseling die op zijn beurt haar publiek bedriegt en verrukt. Iwona Blazwick, directeur van de
Whitechapel Gallery in Londen, constateert dat bij Calle achter de list van het masker en de
willekeurige structuur van een instructie, de verwarde emotionele waarheid ligt van verlies,
teleurstelling, of verijdelde verwachtingen. De katalysator van veel van Calles onderzoeken is
mislukking. 5 Ze is een observator van anderen en van zichzelf, in alle hoedanigheden. Haar
teksten, foto’s en objecten vormen een dagboek, een verslag van haar leven en haar ontmoetingen
met anderen. Haar werk wordt een egodocument. Het geschreven woord is een belangrijk element
in het oeuvre van de kunstenares. Als schrijver is zij aanwezig en bedenkt een situatie waarin ze
vervolgens zelf ook een rol speelt. Schrijvers hebben de vrijheid om van perspectief te wisselen.
Calle neemt die positie werkelijk in. Ze leeft in haar eigen constructies. Hierbij verliest ze geen
moment de controle. Uiteindelijk beslist zij wat zij voor het voetlicht brengt. De kunstwerken
komen ook uit in boekvorm. Het boek is voor haar gemakkelijker. Het is een manier om bij de
mensen te komen. ‘De muur is moeilijker, dat is een echt gevecht’, aldus Calle. 6 Hoewel het boek
belangrijk is, komt de muur op de eerste plaats om twee redenen: ten eerste is het de muur die
haar bestaan als kunstenaar legitimeert en ten tweede kwam ze op de muur door haar vader. Hij
was een kunstverzamelaar en Calle wilde indruk op hem maken toen ze in 1978 terugkeerde naar
Parijs. Ze keek wat hij aan de muur had en zag foto’s en tekst (conceptuele kunst waarschijnlijk). 7
Met haar werk wil Sophie Calle het leven verbeteren. Volgens Jean-Michel Ribettes in Beaux Arts

Magazine wil Calle de banaliteit van het alledaagse transformeren in een kunstwerk. Ze wil van
Iwona Blazwick e.a., Sophie Calle: Talking to strangers, uitgave bij tent. Londen (Whitechapel Gallery)
2009, p. 154
5 Iwona Blazwick e.a., Sophie Calle: Talking to strangers, uitgave bij tent. Londen (Whitechapel Gallery)
2009, p. 15
6 Jean-Marie Wynants, ‘Le quotidien transfiguré’, Le Soir 27 mei 2009
7 Iwona Blazwick e.a., Sophie Calle: Talking to strangers, uitgave bij tent. Londen (Whitechapel Gallery)
2009, p. 144
4

7

het leven een roman maken, het verloop van de tijd veranderen, het bestaan omzetten in een
kunstwerk door de onmogelijkheid om de wereld te transformeren. 8 Haar wereld eigenlijk.

De voorgeschiedenis (de periode vóór 1979)
9 oktober 1953, Parijs. Dit was de dag dat Sophie Calle voor het eerst het daglicht zag. Protestant,
afkomstig uit de Camargue van vaders kant, Poolse joden van moeders kant. Haar vader Robert
Calle, een oncoloog, was een grote verzamelaar van moderne en hedendaagse kunst. Hij bezat
vooral Popart van Andy Warhol en Roy Lichtenstein, en van Nouveau Réalistes als Martial
Raysse. Calle noemt haar vader een man met een goede smaak. Rachel Sindler, Calles moeder,
bevond zich in het milieu van het uitgeversvak, de journalistiek en de showbizz en had zich
omringd met intellectuele vrienden en kunstenaars. Haar ouders scheidden toen Calle drie jaar
was. Ze woonde gedurende haar jeugd met haar moeder in het veertiende arrondissement in
Parijs. Door het milieu waarin Calle opgroeide kwam ze in aanraking met mensen uit onder
andere de kunstwereld en de showbizz. Haar moeder hield van feesten en de mondaine wereld.
Een bekende anekdote van Calle over haar jeugd gaat over een afspraak die ze had met haar
moeder. Haar moeder mocht gaan feesten zolang ze haar dochter met een versgeperste
sinasappelsap kwam wekken om haar avonturen te vertellen. Haar vader zag Calle alleen op
zondagen en in de zomer. Hij was veel strenger en ernstiger, maar onderhield ook vele contacten
met kunstenaars die hij waardeerde en die Calle op vroege leeftijd leerde kennen. 9
Als kind al hield Calle van rituelen. Ze had de smaak al vroeg te pakken, met onder meer het
begraven van haar goudvissen. Vanaf 1979 zouden rituelen in haar werk een plek krijgen in de
strategieën, die haar doen en laten bepalen en structureren. Als kind was ze erg gesloten en een
beetje mensenschuw. Haar ouders vertelden dat ze graag in een hoekje van de kamer een boek zat
te lezen, dat ze knorrig was en dat ze met niemand praatte.
Op twaalfjarige leeftijd veranderde opeens alles. De Camargue transformeerde haar. Haar vader
was afkomstig uit deze streek en Calle ging daar vaak met hem op vakantie. Het was een ander
milieu, andere mensen. Nu nog blijft de regio voor Sophie Calle een plaats waarnaar ze graag terug
keert, waar niemand haar ziet als Sophie Calle de kunstenares. In die tijd kreeg ze de smaak van

8
9

Jean-Michel Ribettes, ‘C comme Calle’, Beaux Arts Magazine (1998) nr. 172, pp. 49-51
Anne Sauvageot, Sophie Calle. L’art caméléon, Paris 2007, pp. 236-237
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feesten, uitgaan en jongens te pakken. Door de jaren heen werd het Parijse milieu, waarin ze
opgroeide, vijandig gebied. 10
Calle vertelt dat ze op vijftien jarige leeftijd begon te rebelleren en dat ze zich aansloot bij een
groep van maoïsten. Toen ze achttien was vertrok ze naar Libanon, om de strijd van de Palestijnen
beter te leren kennen en ook om indruk te maken op een leider van Cause du Peuple (een krant)
die vlak bij haar middelbare school werkte en op wie ze verliefd werd. De Fedayin 11 , die
geaccepteerd hadden om haar mee de bergen in te nemen, hadden haar een zware mitrailleur
toevertrouwd waarmee ze niet kon omgaan. Ze was het enige meisje in een groep van twintig
mannen. Ze voelde zich nutteloos en niet bereid om haar leven op het spel te zetten. Omdat ze
niet vocht, vertelde ze over Parijs. Libanon was voor haar een schok. Teruggekeerd in Parijs vond
Calle de gevechten tussen verschillende strijdende partijen zinloos en belachelijk. Ze had alleen
actie nodig en ze had de behoefte om bij een groep te horen. Na een korte stop bij de GIP (Groupe
Informations Prison) 12 begon ze te werken bij het Mlac (Mouvement pour la libération de
l’avortement et de la contraception) 13 . Het Mlac deed aan illegale abortussen. Omdat Calle zich
geen Parijs zonder demonstraties en opstand kon voorstellen, besloot ze de hoofdstad te verlaten
tot haar terugkomst in 1978. In de jaren die volgden, reisde Calle de wereld over. Haar liefdes na
1968 brachten haar in een gemeenschap in de Cévennes, in het zuiden van Frankrijk. Na een jaar
ging ze naar Kreta. Daarna reisde ze naar Mexico. Een jaar later stond ze jam en honing te
verkopen op een markt in Aubenas, in de Franse Ardèche. Haar verplaatsingen waren gekoppeld
aan vluchten en terugkeren. En uiteindelijk kwam Canada, om daarna te eindigen in Californië.
Daar ontdekt ze haar liefde voor fotografie. Haar eerste foto’s zijn van grafstenen met de simpele
woorden: Brother, Sister, Mother en Father. 14 Of al deze avonturen werkelijk zijn gebeurd weet
alleen Calle. Zij creëert een mooi verhaal rond haar bestaan. Ze kan het aandikken, verzinnen,
mystificeren. Wie zal het zeggen? Dit maakt het alleen maar interessanter en Calle blijft zo een
mysterie. Na haar gereis neemt Calle contact op met haar vader, die haar omzwervingen niet
wilde financieren, maar altijd gezegd had dat hij Calle zou helpen als ze wist wat ze met haar
leven ging doen. Ze vertelt hem dat ze de fotografie in wil. Sophie Calle is dan zesentwintig. Ze
Christine Macel, Sophie Calle. M’as-tu vue, tent. cat. Parijs (Centre Pompidou) 2003, pp. 74-75
Fedayin (betekent: ‘hij die zich voor iemand of iets opoffert’) is de naam van een groep Palestijnse
commandogroepen die weigeren Israel te erkennen.
12 De GIP was een groepering die de gevangenis in het centrum van de aandacht wilde plaatsen en de rol
ervan wilde bevragen en politiseren.
13 Mlac was een beweging voor de bevrijding van abortus en anticonceptie.
14 Interview met Calle in Christine Macel, Sophie Calle. M’as-tu vue, tent. cat. Parijs (Centre Pompidou)
2003, pp. 75-76
10
11
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heeft er genoeg van om mensen te volgen als maoïst, feministe of hippie. 15 Ze is klaar om iets
anders te doen. Het schaduwen van mensen in de straten van Parijs ontstaat. Dit is het begin van
de speelavonturen. Sophie Calle wordt Sophie Calle.

‘Esthétique relationelle’ en Sophie Calle
‘L’art est un état de rencontre’. 16 Zo stelt Nicolas Bourriaud vast. Het werk van Calle kan
gekoppeld worden aan de ‘esthétique relationnelle’ (ook wel bekend onder de naam ‘relational
aesthetics’) van Bourriaud, de bekende Franse kunstcriticus en curator en medeoprichter van
Palais de Tokyo, het gerenommeerd hedendaags tentoonstellingcentrum in Parijs. Sinds het begin
van de jaren ’90 is volgens Bourriaud een groep kunstenaars bezig op het gebied van
intermenselijke relaties. De kunstenaar richt zich meer en meer op de relaties die zijn werk zullen
creëren onder zijn publiek en op het bedenken van interacties. Menselijke relaties zijn nu zelf ook
artistieke vormen geworden. Alle vormen van ontmoetingen en relationele interacties (afspraken,
evenementen, festivals et cetera) worden kunst. ‘Relationele kunst’ is volgens Bourriaud een serie
aan artistieke praktijken die als theoretische en praktische uitgangspunt menselijke relaties en zijn
sociale context neemt, in plaats van de handhaving van een autonome symbolische ruimte zoals
het ‘white cube’ model. 17 Onder ‘relational aesthetics’ worden onder andere de kunstenaars Rirkrit
Tiravanija, Pierre Huyghe en Liam Gillick gerekend.
Een werk volgens het ‘esthétique relationnelle’ kan opereren als een relationeel instrument dat
een zekere graad van toevalligheid bezit, of als een machine die individuele en
groepsontmoetingen veroorzaakt en onderhoudt. 18 Sophie Calle sluit hierbij aan. Het overgrote
deel van haar oeuvre concentreert zich rond de relatie met anderen en kan zelfs van de ander onbekend of vriend- het object maken van het verhaal, van de foto of van de performance. De
mensen die ze ontmoet, de spelers in haar spel, zijn als het ware ‘collaborateurs’. Critici plaatsen
Sophie Calle met haar observaties en privéonthullingen naast de I met series van On Kawara, het
restaurant van Gordon Matta-Clark (Food uit 1971) of de georganiseerde diners van Daniel
Spoerri. Het werk van Calle lijkt op de ‘utopie van nabijheid’ waarmee Bourriaud het artistieke

Interview met Calle in Christine Macel, Sophie Calle. M’as-tu vue, tent. cat. Parijs (Centre Pompidou)
2003, p. 76
16 Nicolas Bourriaud, Relational aesthetics, Dijon 2002, p. 18
17 Nicolas Bourriaud, Relational aesthetics, Dijon 2002, p. 14
18 Margriet Schavemaker en Mischa Rakier, Right about now. Art & theory since the 1990s, Amsterdam
2007, pp. 48-49
15
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veld omvat dat volgens hem zou proberen om een leefbaarder wereld te creëren dankzij de blik
gericht op de ander.
‘Relationele kunst’ is een reactie op een maatschappij van een steeds groeiende globalisering. De
relationele kunst heeft de ambitie om een nieuw ‘samenzijn’ te creëren. Om te ontsnappen aan
een handelseconomie zou participerende en samenwerkende kunst de oplossing zijn volgens
Bourriaud. 19 Het gaat om het collectief en niet om het individu. Het gaat tenslotte over
ontmoetingen en interacties met mensen.
Bourriaud erkent de historische traditie van sociale kunst niet. Toch waren niet alleen kunstenaars
uit de jaren ’90 bezig met intermenselijke relaties en de vereniging van kunst en leven, ook eerder
in de geschiedenis hebben kunstenaars zich hiermee beziggehouden. Zij creëerden vaak werk met
een utopisch uitgangspunt. 20 Zo is Sophie Calle sinds eind jaren ’70 al actief in de kunstwereld. Zij
valt echter op haar eigen manier onder de noemer van ‘esthétique relationelle’.

Het relationele bij Sophie Calle kan getypeerd worden als egocentrisch. Volgens Anne Sauvageot
laat Calle geen enkele ontmoeting, geen enkele band onbenut en probeert ze het maximale er uit
te halen. De situaties en de relaties die ze onderhoudt worden door Calle zelf tot stand gebracht én
worden stopgezet en afgekapt wanneer zij dat wil. Onbekenden, toevallige ontmoetingen, relaties
moeten bijdragen, met of zonder toestemming, aan het autoportret dat Sophie Calle, over meer
dan twintig jaar, van zichzelf maakt, als een bevestiging van haar eigen persoon. 21
Zonder haar relatie met individuen kan het werk van Calle niet bestaan. ‘L’art est un état de
rencontre’ geldt zonder meer voor het oeuvre van de Franse kunstenares. ‘Un état de rencontre’
kan bij Sophie Calle niet los worden gezien van nabijheid en haar illusie.

De illusie van de nabijheid
Wat is nabijheid? De definitie van het woord is het nabij-zijn, de proximiteit. Het betekent dat
iemand dicht in de buurt is. Letterlijk. Het betekent ook de ruimte dicht bij iemand of iets.
Nabijheid gaat meestal over de letterlijke ruimte tussen twee individuen of zaken. Dit kan op
verschillende manieren worden bewerkstelligd: door zelf dicht bij de persoon te komen of via het
inzoomen van foto- of videocamera. Nabijheid kan ook figuurlijk de afstand tussen mensen zijn.
Dichter bij iemand te willen zijn betekent iemand beter te willen kennen. Wat zijn zijn/haar
Anne Sauvageot, Sophie Calle. L’art caméléon, Paris 2007, pp. 222-223
Claire Bishop, ‘Antagonism and Relational Aesthetics’, October (2004) 110, pp. 51-79
21 Anne Sauvageot, Sophie Calle. L’art caméléon, Paris 2007, pp. 224-225
19
20
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hobby’s? Van welke films houdt hij/zij? Hoe heet zijn/haar hond? Dit hangt nauw samen met de
bereikbaarheid. Is het contact intensief of is er nog geen sprake van contact? Staat de persoon wel
open voor contact? Is de persoon makkelijk benaderbaar? Kun je iemand werkelijk leren kennen
door dichterbij te komen? De nabijheid kan groot zijn, maar er is doorgaans sprake van een zekere
discrepantie tussen wie je bent en wie anderen denken dat je bent. Hoe portretteer je jezelf?

Nabijheid. Zelfs Friedrich Nietzsche (1844-1900) schreef hierover. Volgens hem maakt een te
grote nabijheid iemands eenheid en eigenheid onzichtbaar, waardoor juist vrienden je vaak
verkeerd beoordelen. Nietzsche doet blijken dat 'we bang zijn voor de vijandige stemming van de
naaste, omdat we bang zijn dat hij door deze stemming achter onze heimelijkheden komt'. 22 Hij
vraagt zich af of wij nog met onze vrienden bevriend zouden zijn als zij ons echt zouden kennen.
Hij vindt dat men altijd iets kwijtraakt door te vertrouwelijk om te gaan met vrienden of
kennissen. Nietzsche gaat zelfs zo ver dat hij het over het verlies van de parel van het leven heeft.
Een te grote nabijheid belet het zicht. Juist door afstand te nemen krijgt men een beter (over)zicht.
Nietzsche wil dat men afstand neemt zodat het mogelijk is om evenwichtig het mooie te zien,
bijvoorbeeld om zichzelf, net als bij de oude Grieken, als held te zien. Die idealisering werkt door
in de manier waarop de Duitse filosoof de omgang met anderen ziet. Hij vindt dat scheiding een
kracht zou moeten zijn: ‘Niet in hoe iemand een ander benadert, maar in hoe hij zich ervan
verwijdert (entfernt), herken ik z'n verwantschap en saamhorigheid met de ander’. 23
Sophie Calle tracht een te grote nabijheid te voorkomen. Haar geheimen blijven voor het publiek
een raadsel. Nietzsche heeft gelijk met zijn constatering dat wanneer iemand te vertrouwelijk
omgaat met vrienden (in dit geval Calles onderwerpen of publiek) er iets verloren gaat. Calle wil
dichter op het privéleven van iemand en van zichzelf komen. Maar zij geeft enkel een beetje van
zichzelf voor het voortbestaan van het spel, voor haar bescherming en voor bewaring van haar
eigenheid. Haar nabijheid is een illusie. Haar werk maakt dit duidelijk.
Nabijheid gaat ook om de manier waarop je naar iets kijkt. Is de afstand groot of wordt die juist
kleiner? Door op iets of iemand in te zoomen, haal je het beeld dichterbij zodat het onderwerp
duidelijker te zien is. Kijken is bij Sophie Calle ook een vorm van macht. In een maatschappij waar
kijken en observeren steeds een grotere rol is gaan spelen kan die macht gerelateerd worden aan

22
23

Niels Helsloot, Vrolijke wetenschap: Nietzsche als vriend, Baarn 1999, pp. 145-151
Nietzsche in Niels Helsloot, Vrolijke wetenschap: Nietzsche als vriend, Baarn 1999, p. 147
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nabijheid. De macht van de blik, ‘the power of gaze’, wordt vaak in verband gebracht met Michel
Foucault en Jeremy Bentham en het ‘panoptic view’. 24
‘A way of obtaining power, power of mind over mind, in a quantity hitherto without example’. 25
Met dit als uitgangspunt ontwikkelde de Britse Jeremy Bentham (1748-1832) de ‘Panopticon’ of de
‘Inspection House’ in 1787. Benthams idee was om een model te ontwikkelen voor alle
instellingen waarin het belangrijk is om mensen in de gaten te houden, zoals ziekenhuizen,
scholen en fabrieken. Zijn model wordt vooral besproken in relatie met gevangenisarchitectuur.
‘Panopticon’ is gebaseerd op een simpele architectonische plattegrond. Bentham ontwierp een
gebouw in de vorm van een cilinder van vier tot zes verdiepingen met eenpersoonscellen. De
cellen waren rond of veelhoekig en geplaatst rond een centrale toren met galerijen en
zichtruimtes. De toren diende als het architecturale en administratieve centrum waarvandaan de
bewakers in iedere cel konden kijken zonder gezien te worden door de gevangenen. Dit was
mogelijk door een praktische lichtinstallatie. Ramen aan de zijkanten van de buitenste cilinder
hielden de gevangenen altijd in het licht, terwijl de bewakers in het donkere centrum bleven
staan. In 1791 perfectioneerde Bentham zijn plan en toonde een beter systeem waarbij het
absolute toezicht over zowel de gevangenen als de bewakers geleid werd door één superieure
macht.

Afb. 1 De ‘Panopticon’ van Jeremy Bentham 1787

Thomas Levin, Ursula Frohne en Peter Weibel, CTRL [SPACE] : rhetorics of surveillance from Bentham
to Big Brother, uitgave bij tent. Karlsruhe (Zentrum für Kunst- und Medientechnologie) 2002, p. 41
25 Thomas Levin, Ursula Frohne en Peter Weibel, CTRL [SPACE] : rhetorics of surveillance from Bentham
to Big Brother, uitgave bij tent. Karlsruhe (Zentrum für Kunst- und Medientechnologie) 2002, p. 114
24
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Het basisprincipe van het ‘panopticon’, de ‘power of gaze’, is gereflecteerd in de naam (Grieks:
alziend). Dit is één macht die toezicht houdt op alle activiteiten. In zijn boek Surveiller et punir.

Naissance de la prison uit 1975 presenteert de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) het
concept van Bentham als een keerpunt in de geschiedenis van het menselijke bewustzijn. Volgens
Foucault gaat de Industriële Revolutie gepaard met de opkomst van een nieuw systeem dat
gebruikt wordt om sociale groepen te observeren. Individuen die zich van de oude macht en
economische systemen bevrijdden, moesten gecontroleerd worden met nieuwe systemen. Met het
model van Bentham als voorbeeld maakte Foucault duidelijk dat de mens een object van
observatie werd. Volgens Foucault is onze maatschappij een maatschappij van toezicht, waarin
mensen opgesloten worden in het mechanisme van de ‘panoptische machine’ die ze zelf
handhaven. Sindsdien is de ruimte van de ‘panopticon’ synoniem geworden voor het arsenaal van
toezichtpraktijken die onze levens bepalen en waarin mensen worden gebruikt of misbruikt. Dit
aspect is aanwezig in de hedendaagse observatie van het publiek en het private gebied, aldus
Foucault. 26 Deze constatering uit 1975 is nog steeds van toepassing op onze hedendaagse
samenleving.
Sophie Calle heeft en is de absolute macht in haar werk. Met haar spelletjes en rituelen houdt zij
de ‘power of gaze’ in leven. Zij houdt iedereen in de gaten (stiekem of niet) en houdt zichzelf ook
in de gaten (wat en hoeveel geeft ze prijs in haar exhibitionistische werken). Hoewel haar
methode niet letterlijk ‘de panoptieke blik’ gebruikt is er wel degelijk sprake van één macht, Calle,
die zich uit als een ‘panopticon’. Door die macht maakt zij van nabijheid een schone schijn.

Thomas Levin, Ursula Frohne en Peter Weibel, CTRL [SPACE] : rhetorics of surveillance from Bentham
to Big Brother, uitgave bij tent. Karlsruhe (Zentrum für Kunst- und Medientechnologie) 2002, p. 119
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Sophie en de anderen
‘The creative treatment of actuality’.
De documentaire vorm
‘The creative treatment of actuality’ is de definiëring van de documentaire door filmmaker en
criticus John Grierson in 1926. 27 Het is een definitie die nu ook toegepast zou kunnen worden op
het werk van vele hedendaagse beeldende kunstenaars. Deze kunstenaars gebruiken doorgaans
archivale documenten om de betekenis van identiteit, geschiedenis, herinnering en verlies te
overdenken. De archivale documenten kunnen meerdere vormen aannemen, zoals echte
archieven die als catalogi zijn opgesteld, verzonnen biografieën van fictieve personen, collecties
van gevonden en anonieme foto’s en fotomontages die bestaan uit historische foto’s. Naast foto en
film nemen ook spullen een belangrijke plaats in. Denk hierbij aan Christian Boltanski met het
hergebruik van kleren of huishoudelijke spullen.
Etymologisch gezien is een document een bewijsstuk. Dat kan de vorm aannemen van een tekst of
een beeld, dat gevonden is, en als doel identificatie, educatie of bewijs heeft. 28 Een document kan
fungeren als een stand-in voor een kunstwerk dat niet langer bestaat, als in het geval van een
performance waarvan het document nog het enige bewijs is. Het document verandert wanneer het
in de context van kunst is opgenomen. Hierdoor ontstaan tegenstellingen zoals neutraliteitsubjectiviteit, kunst-nonkunst. Het document wordt dialectisch. Wanneer een document een
kunstwerk wordt, behoudt het zijn vorige identiteit en status. 29
Het werk van Sophie Calle kenmerkt zich door de documentaire vorm van presenteren. Zij
gebruikt de dagelijkse realiteit en haar eigen leven als uitgangspunt voor haar kunstwerken. ‘Het
creatief omgaan met de actualiteit’ is van toepassing. Hoewel haar methode overeenkomt met die
van andere kunstenaars, zowel in het verleden als nu, zijn haar beweegredenen anders.
Opgegroeid met kunstminnende ouders in de jaren van de conceptuele kunst is het niet

Margriet Schavemaker en Mischa Rakier, Right about now. Art & theory since the 1990s, Amsterdam
2007, p. 110
28 Margriet Schavemaker en Mischa Rakier, Right about now. Art & theory since the 1990s, Amsterdam
2007, p. 112
29 Margriet Schavemaker en Mischa Rakier, Right about now. Art & theory since the 1990s, Amsterdam
2007, pp. 112-13
27
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verwonderlijk dat zij naar kunstenaars als Douglas Huebler, Joseph Kosuth, John Baldessari, On
Kawara of Hans Haacke heeft gekeken. 30
Diverse hedendaagse kunstenaars tonen dat zij, net als Calle, een manier van presenteren hebben
gevonden die dicht bij het documentaire staat. Documentatie en archief worden vaak aan elkaar
gerelateerd. Het document wordt kunstwerk en de documentaire vorm wordt presentatie. De
Franse Christian Boltanski (1944) maakt sinds 1969 installaties van portretfoto’s, authentieke of
geënsceneerde jeugdfoto’s, familiekiekjes en allerhande objecten waarmee hij zijn eigen verleden
en dat van anderen op fictieve wijze reconstrueert. Grote invloed op het werk van Boltanski heeft
het antropologisch Musée de l’Homme in Parijs gespeeld. De methode van presenteren
stimuleerde hem om hetzelfde te doen. 31 Het idee van een collectie is al te zien in zijn vroege
werk als Inventory of Objects that belonged to a woman of Bois-Colombes (1974). Boltanski
verzamelde en presenteerde persoonlijke huishoudelijke voorwerpen van een anonieme vrouw uit
het plaatsje Bois-Colombes. Het verzamelen, herschikken en presenteren van, meestal gevonden,
spullen en foto’s is karakteriserend voor Boltanski. Het gebruik van het document in Photo Album

of the family D., 1939-1964 (1971) is duidelijk. De kunstenaar gebruikte meer dan honderd foto’s
van de archieven van galeriehouder Michel Durand-Dessert. Boltanski herschikte de
herinneringen die niet de zijne waren in een chronologische volgorde die niet overeenkwam met
de realiteit. Ook in andere werken gebruikt hij foto’s van mensen uit een meestal ver verleden.
Deze foto’s krijgen een andere betekenis door de context waarin ze geplaatst worden.

Afb. 2 Christian Boltanski Photo Album of the family D., 1939-1964 1971

30

Cécile Camart, ‘Sophie Calle, 1978-1981. Genèse d’une figure d’artiste’, Les Cahiers du Musée national

d’art moderne 2003 nr. 85 (herfst), p.64
31

Didier Semin, Tamar Garb en Donald Burton Kuspit, Christian Boltanski, Londen 2001, p. 55
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Afb. 3 Detail van Christian Boltanskis Photo Album of the family D., 1939-1964 1971

Tacita Dean (1965) verzamelde voor het werk Floh (2000) gedurende een periode van zeven jaar
163 foto’s van portretten afkomstig van vlooienmarkten in Europa en de Verenigde Staten. Deze
foto’s zijn van amateurfotografen. Het zijn opnames van individuen, groepen mensen en objecten,
vakantiefoto’s, snapshots van huisdieren of familie. Deze ‘gevonden’ beelden zijn zorgvuldig
geselecteerd en herschikt door Dean. Ze toont deze foto’s als haar eigen foto’s, neutraal op een
muur. Door deze foto’s tentoon te stellen in een galerie en museum worden ze tot kunst verheven
en vervaagt de lijn tussen amateur en ‘fine art’ fotografie. Ook in ander werk verzamelt Dean
foto’s. Czech Photos uit 1991-2002 zijn foto’s van mensen, objecten, dieren en plaatsen in Tsjechië.
Deze foto’s zijn gepresenteerd in houten archiefdozen met een tafel en een stoel. De manier van
presenteren heeft veel weg van een echt archief waar men informatie wil opzoeken. In dit geval is
alles fictief en krijgen foto’s een nieuwe betekenis.

Afb. 4 Tacita Dean Floh: Baby Lotion 2000
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De documentaire vorm is ook aanwezig bij Jef Geys (1934). Het werk Quadra Medicinale (2009) is
het project dat de Belgische kunstenaar dit jaar voor de Biënnale van Venetië maakte. Zijn project
biedt een ietwat radicale variant op ‘een overlevingsstrategie’, en draait om de basisbehoefte van
de mens, namelijk voedsel. Geys vroeg aan vier kennissen uit Moskou, New York, Villeurbanne en
Brussel om in hun directe omgeving een stuk grond van één à twee kilometer af te bakenen. Ze
moesten er twaalf planten zoeken die eetbaar waren of een helende werking hadden. De planten
werden vervolgens gedroogd, wetenschappelijk beschreven, voorzien van informatie over hun
gebruik en door Geys nagetekend. Het werk nam de vorm aan van een interdisciplinair, veelzijdig
onderzoek met kaarten, inventarissen, beschrijvingen, foto’s en tekeningen. Als vertrekpunt nam
Geys het begrip ‘terroir’ (wat bodem of grond betekent), een begrip dat meer iets heeft met de
biotoop dan met een territorium. 32

Afb. 5 Jef Geys Quadra Medicinale 2009 bij de Biënnale van Venetië 2009

De Libanese Lamia Joreige (1972) pakt het anders aan. In Objects of War (1999-2006) onderzoekt
zij via objecten en videogetuigenissen de impact van de burgeroorlog van 1975 tot 1990 op
Libanese burgers. Joreige vroeg aan ieder een object te kiezen dat een herinnering aan de oorlog
voor hem of haar representeert en om over dat object te praten. Voor de één is het een oude
Anoniem, ‘Biennale de Venise: Jef Geys’, persbericht op: website Wiels
<http://www.wiels.org/site2/dbfiles/mfile/700/782/Jef_Geys_Nl.pdf?PHPSESSID=a939c438e04bedd8ad0f7e2
dc12d48ac> (4 december 2009)
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groepsfoto, voor de ander de plattegrond van een huis. Sophie Calle probeert eveneens
herinneringen aan objecten of plaatsen te verkrijgen via individuen. Dit is onder andere te zien in

Souvenirs de Berlin-Est (1996), L’Erouv de Jérusalem (1996) en Le Bronx (1980). Met tekst en
foto’s wordt dit geïllustreerd. Het verschil tussen Calle en Joreige is het getoonde materiaal, de één
kiest voor film en objecten en de ander kiest voor foto’s en tekst.

Afb. 6 Lamia Joreige Objects of War nr. 4 2006

Anri Sala’s video Intervista uit 1998 begint als een soort detectiveverhaal. Enkele jaren na het
einde van het communisme in Albanië, keert Sala (1974), die in Parijs studeerde, terug naar Tirana
om zijn ouders te bezoeken. In hun huis vindt hij een filmband. De film dateert uit de
communistische tijd maar geen van beide ouders kan zich de inhoud of de omstandigheden van
het ontstaan van die film herinneren. Zonder toegang tot een filmprojector bestudeert Sala het
negatief met het blote oog en ontdekt beelden van zijn moeder, toen ongeveer dertig jaar oud. Hij
neemt de film mee naar Parijs en herstelt hem. Verrast ontdekt hij materiaal van zijn moeder die
Enver Hoxa, de communistische leider van Albanië, ontmoet. Jammer genoeg is er geen geluid.
Sala huurt liplezers van een Albanese dovenschool in om zijn moeders speech te ontcijferen, zodat
de film een compleet verhaal wordt. Het gereconstrueerde materiaal is aangevuld met op film
vastgelegde gesprekken tussen Sala en zijn moeder. 33 Intervista van Anri Sala mengt verleden en
heden, oud materiaal met nieuw materiaal.
Margriet Schavemaker en Mischa Rakier, Right about now. Art & theory since the 1990s, Amsterdam
2007, p. 99
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Afb. 7 Anri Sala Intervista 1998

The Sher-Gil Archive, een langlopend project, van de Indiase Vivan Sundaram (1943) is een
grootschalig werk dat uit verscheidene grote foto-installaties met foto’s uit het familiealbum en
gevonden foto’s bestaat. Het werk vertelt het verhaal van de familie Sher-Gil. De beelden zijn
afkomstig van het fotoarchief van de families grootouders en zijn gepresenteerd in dozen, een lijn
van dicht bij elkaar geplaatste foto’s en vier lichtbakken met elk een foto van een lid van de SherGil familie.
Niet alleen Sundaram graaft in zijn familieverleden, ook de Indonesische film- en
videokunstenares Fiona Tan (1966) doet dit. Zij maakt zowel documentaire films als autonome
film- en videowerken. In het documentaire werk May you live in interesting times uit 1997
onderzoekt ze haar eigen identiteit en geschiedenis. Tan stelt zich de vraag: wie ben ik? Ze
probeert het antwoord te vinden door de familiegeschiedenis van de Tans te reconstrueren. Haar
familie zijn Indonesische Chinezen die door een mislukte staatsgreep in 1965 overal verspreid zijn
in de wereld. Op zoek naar haar Chinese identiteit reist Tan de wereld over om familieleden te
bezoeken. Haar zoektocht brengt haar naar het Chinese dorpje Shan Hou, waar de wortels van de
Tan familie liggen en waar alleen mensen met de achternaam Tan wonen. Deze documentaire is
een duidelijk voorbeeld van Tans werkwijze. Haar werk kenmerkt zich door een aandachtige
registratie van mensen in hun omgeving. Door een precieze montage krijgen deze opnames
gedetailleerd aandacht. Tan gebruikt voor een aantal werken beeldmateriaal uit filmarchieven,
waarbij ze een grote belangstelling toont voor oude antropologische documentaires. Deze beelden
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worden in een andere context geplaatst waardoor er een nieuwe confrontatie ontstaat met de
anonieme geportretteerden. 34

Afb. 8 Fiona Tan May you live in interesting times 1997

Een nieuwe confrontatie met anonieme geportretteerden wordt ook in het werk van de Franse
Annette Messager (1943) bewerkstelligd. Zij onderzoekt in haar schilderijen, tekeningen,
fotowerken en installaties begrippen als subjectiviteit, identiteit en lichamelijkheid. 35 In haar

Album-collection serie laat ze haar verschillende gezichten zien. Messager werkt met albums, net
zoals Sophie Calle (eerste album was Journaux intimes begonnen in 1978). In Album-collection nr.

1: Le mariage de Mademoiselle Annette Messager uit 1971 toont Messager foto’s van getrouwde
mensen die ze in kranten en tijdschriften is tegengekomen en plaatst deze in een album. De
namen van de bruiden worden vervangen door die van de kunstenares. Zo creëert Messager haar
eigen verhaal en kent ze zichzelf een eigen identiteit toe. Al deze bruiloften zijn haar bruiloften.

34
35

Beatrice von Bismarck, Fiona Tan, Tilburg 2002, p. 18
Annette Messager, Annette Messager collectionneuse, Annette Messager artiste, Annette Messager femme

pratique, Annette Messager truqueuse, Annette Messager colperteuse, Annette Messager amoureuse : faire
parade, 1971-1995, Parijs 1995, pp. 69-117
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In Album-collection nr. 2: Les hommes que j’aime (1971) zijn plaatjes van willekeurige mannen te
zien met uitleg waarom de kunstenares van die mannen houdt. Ook in het album staan foto’s van
onbekende mensen op straat, waarop alleen details van deze vreemden worden getoond (Album-

collection nr. 8: Les approches, 1971). Dit doet denken aan de eerste activiteiten van Sophie Calle
met Filatures parisiennes.

Afb. 9 Annette Messager Album-collection nr. 2: Les hommes que j’aime 1971

Sophie Berrebi spreekt over een behoefte om ‘dingen te laten zien zoals ze zijn’ (‘to show things as
they are’). Hedendaagse kunstenaars zouden die behoefte hebben en laten zich inspireren door het
documentaire en de documentaire vorm als presentatievorm. 36 Of het kan verklaren waarom deze
kunstvorm in de hedendaagse kunst veel voorkomt valt nog te betwijfelen. Maar de laatste jaren is
er wel degelijk sprake van een groei van het documentaire en haar presentatievorm. Door de
hoeveelheid aan beelden en informatie die we dagelijks krijgen is het logisch dat we ons willen
bezighouden met wat echt is. Maar door juist gebruik te maken van deze kunstvorm veranderen
kunstenaars de context van het gepresenteerde. Je kunt dan niet echt meer spreken over waarheid
en werkelijkheid. Informatie en beelden kunnen nu eenmaal gemanipuleerd worden. De
besproken kunstenaars gebruiken ieder op hun manier het document en de documentaire vorm

Margriet Schavemaker en Mischa Rakier, Right about now. Art & theory since the 1990s, Amsterdam
2007, p. 109

36

22

van presenteren. De keuze voor deze specifieke kunstenaars is gebaseerd op namen die voorkomen
in gevonden bronnen over Calle (met haar kunstvorm wordt Calle vergeleken met Boltanski en
Messager) en op kunsttentoonstellingen als de tentoonstelling ‘Archive Fever. Uses of the
document in contempoary art’ in de International Centre of Photography in New York 37 en
‘Documenta 11’ (2002). Daarnaast heeft het hoofdstuk ‘Documentary Strategies’ uit het boek Right

about now. Art & Theory since the 1990s meer opheldering gegeven over deze nieuwe kunstvorm
en de daaraan gekoppelde kunstenaars. Dit is uiteraard een kleine selectie.

37

Deze tentoonstelling werd gehouden van 18 januari tot 4 mei 2008. Werk van onder andere Harun
Farocki, Thomas Ruff, Zoe Leonard, Walid Raad en Glenn Ligon was tentoongesteld.
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Deel 1:
Het voyeurisme
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Sophie en de anderen
Het voyeurisme van Calle is niet nieuw in de kunst. Sophie Calle laat voyeurisme in veel van haar
werken terugkomen. Meteen vanaf haar eerste werk Les Dormeurs (1979) tot haar recente Pas pu

saisir la mort (2007) maakt Calle gebruik van haar methode om het leven van anderen te
bestuderen. Naast Calle zijn ook andere kunstenaars bezig met voyeurisme. Niet alleen in de
beeldende kunst, maar ook in film is voyeurisme een veel voorkomend thema. Hieronder zullen
maar enkele voorbeelden worden gegeven van voyeurisme in film en beeldende kunst. De keuze is
gebaseerd op namen die voorkomen in gevonden bronnen over Calle en op eigen bevindingen. Dit
geldt zonder meer voor de films. Uiteraard is dit maar een kleine selectie.

Meerdere kunstenaars zijn gefascineerd onbekende slapende mensen te bestuderen en vast te
leggen. Meer dan tien jaar voor het bestaan van Les Dormeurs, 1979, was aan de andere kant van
de oceaan een Amerikaan bezig met het filmen van een slapend individu. Sleep (1963) van Popart
kunstenaar Andy Warhol, die tevens ook zijn eerste film is, gaat over vriend John Giorno die
slaapt. Het werk is opgenomen over een periode van enkele weken. Warhol bewerkte het
materiaal om zo een montage te creëren van verschillende ‘takes’ en hoeken met shots die
herhaald worden en door elkaar lopen. 38

Afb. 10 Andy Warhol Sleep 1963

Eva Meyer-Hermann (ed.), Andy Warhol : a guide to 706 items in 2 hours 56 minutes, tent. cat.
Amsterdam (Stedelijk Museum) 2007, p. 140
38
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De in Barcelona geboren Alicia Framis (1967) gaat in 1997 ook slapende mensen bestuderen. Met
haar project Dreamkeeper laat ze zich uitnodigen bij mensen thuis en waakt gedurende twaalf uur
over de dromen van iedere slaper. ‘When I sleep with a stranger, when I set up my bed beside
theirs, there’s a feeling of both trust and terror. (…) My point of departure is the impossibility of
reaching out to other people, but my work allows me to depict the distance between me and the
other person.’ 39 Sterk geïnspireerd door Sophie Calle gaat het bij Framis juist over de afstand
tussen haar en de slaper. Hoewel de kunstenares twaalf uur een intiem moment kan delen met een
individu, wil zij duidelijk maken dat zij een buitenstaander blijft bij het waken over dromen. Zij
weet niet wat die dromen zijn en dat wil ze ook niet weten. Het gaat om hetgeen niet gevangen
kan worden of de schoonheid daarvan. Framis wil inhoud, verbeelding en poëzie. Ze benadrukt
dat inhoud en persoonlijke interactie met haar publiek voor haar van primair belang zijn. 40 Ze
onderzoekt gedurende dagen de afstand tussen haar en haar slapers. Intimiteit delen om distantie
te bestuderen. Een bizarre tegenstrijdigheid.

Afb. 11 Alicia Framis Dreamkeeper 1997

Zonder enig besef dat ze bekeken werden, werden vreemden geobserveerd door andere
kunstenaars. Vito Acconci schaduwde wildvreemden op straat tot zij privaat gebied betraden.
Iedere dag volgde hij iemands activiteiten op de voet, dit onder toeziend oog van een camera. 41

Alicia Framis, Wax & Jardins: loneliness in the city, Amsterdam 1999, pp. 67-68
lneke Schwartz, ‘The Dreamkeeper’, tentoonstellingstekst op: website Stedelijk Museum Bureau
Amsterdam < http://www.smba.nl/en/newsletters/n-35-the-dreamkeeper/> (6 november 2009)
41 Kate Linker, Vito Acconci, New York 1994, p. 20
39
40
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Het volgen stond vast aan een schema: ‘choosing a person at random, in the street, any location;
following him wherever he goes, however long or far he travels (the activity ends when he enters
a private place- his home, office, etc.). (…) I’m following a person, but I’m certainly not a spy, I’m
being dragged along.’ 42 Following Piece uit 1969 lijkt sterk op de werken Filatures parisiennes en

Suite vénitienne van Sophie Calle. Calle vernam van vrienden dat Acconci al eerder onbekende
mensen op straat volgde. Ongerust door het idee dat iemand anders ‘het al gedaan had’ besloot ze
Acconci in New York op te zoeken in de hoop om zijn goedkeuring te krijgen. Acconci vond
echter dat iedereen het recht had om mensen te volgen en dat ze dus niet aan hem hoefde te
refereren. De beweegredenen van beide kunstenaars zijn ook verschillend. Calle legt het accent op
de persoon die gevolgd wordt en de mogelijkheid om te bespieden, terwijl Acconci juist het accent
legt op de persoon die volgt. Voor hem was het ook een manier om door de stad te lopen en
plekken te ontdekken die hij niet voorzien had en waar hij nooit eerder geweest was. 43

Afb. 12 Vito Acconci Following Piece 1969

Frazer Ward e.a., Vito Acconci, Londen 2002, pp. 39-40
Cécile Camart, ‘Sophie Calle, 1978-1981. Genèse d’une figure d’artiste’, Les Cahiers du Musée national
d’art moderne 2003 nr. 85 (herfst), p. 64
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In de cinema is voyeurisme een veel voorkomend thema. Vaak is dit voyeurisme seksueel getint.
Maar er bestaan weer uitzonderingen zoals Rear Window van Alfred Hitchcock uit 1954. Deze
film gaat over het gluren naar de buren. Het voyeurisme in de film neemt steeds grotere proporties
aan. 44 L.B. Jeffries (de hoofdpersoon) is fotojournalist. Gevangen in een rolstoel door een gebroken
been raakt hij gefascineerd door het uitzicht dat hij heeft op zijn buren en wat zich daar afspeelt.
In het begin kijkt hij met het blote oog, vervolgens met een verrekijker, om te eindigen met een
telelens. Urenlang gluurt hij bij iemand naar binnen. Een groot gedeelte van het kijken gebeurt ’s
nachts of aan de hand van de schaduwen. 45 Ieder mens heeft een voyeuristisch trekje. L.B. Jeffries
is gefascineerd door zijn buren en hij komt heel wat te weten over de dagelijkse routine en
interieurs van voor hem vreemden.

Afb. 13 Filmstill Alfred Hitchcock Rear Window 1954

Blow Up van Michelangelo Antonioni uit 1966 gaat over Thomas, een nihilistische, rijke
modefotograaf in ‘Swinging London’. Vol verveling komt Thomas tot leven wanneer hij door het
park loopt en stopt om foto’s te maken van een koppel dat in een innige omhelzing is. Na het
ontwikkelen van deze foto’s, gelooft hij dat hij een moord heeft vastgelegd. Gevolgd door de
vrouw van de foto’s, doet Thomas alsof hij haar de foto’s geeft, maar in realiteit houdt hij het
origineel en geeft haar een ander filmrolletje. Thomas keert terug naar het park en vindt
inderdaad een dood lichaam in de bosjes: de man van de foto’s. Heeft de vrouw die man gedood of
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John Belton, Alfred Hitchcock’s Rear Window, Cambridge 2000, p. 11
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tonen de foto’s een man met een wapen? Blow Up heeft geen ontknoping. Thomas verandert in
een detective om de waarheid naar boven te halen. Hij volgt, legt vast en onderzoekt net als L.B.
Jeffries in Rear Window van Hitchcock en Sophie Calle in haar werk. Calle speelt op haar manier
een detective in werken als Filature parisiennes, Suite vénitienne, La Filature en L’Hôtel.

Afb. 14 Filmstill Michelangelo Antonioni Blow Up 1966

Observatie brengt in The Virgin Suicides (1999) van Sofia Coppola de buurjongens niet dichter bij
de Lisbon meisjes. Gebaseerd op een boek van Jeffrey Eugenides gaat de film over de familie
Lisbon in de jaren ’70 in een Midwestern stadje. Een religieuze familie met vijf dochters wordt
ontwricht door eerst een poging, maar later een geslaagde zelfmoord van de jongste van de
kinderen. Om de thuissituatie te verbeteren wordt contact met jongens aangemoedigd, maar later
weer verboden. Een groepszelfmoord van alle kinderen volgt. De jongens proberen de zelfmoord
van de meisjes te begrijpen en de puzzelstukjes in elkaar te zetten. ‘We bezaten alle puzzelstukjes,
maar de puzzel kwam nooit af. Er bleef een vreemde leegte over, als landen op een onbekende
landkaart. Wat ze achterlieten was geen leven maar hele triviale, alledaagse dingen’. 46 Door te
gluren (wanneer de meisjes nog in leven zijn) en door objecten van de Lisbons te verzamelen,
trachten de jongens de meisjes te leren kennen en zo te begrijpen. ‘Als we maar goed genoeg
keken, kwamen we erachter wat ze voelden en wie ze waren’. Dit was allemaal tevergeefs,
uiteindelijk bleven de meisjes ver van hen vandaan en achter de ware toedracht van hun
46

Fragment uit Sofia Coppola, The Virgin Suicides, filmproductie, Los Angeles, 1999
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zelfmoord is niemand gekomen. De film eindigt met het volgende: ‘Er is door de jaren heen zoveel
over ze gezegd. Maar we hebben nog steeds geen antwoord. Uiteindelijk telde het niet hoe oud ze
waren. Of dat het meisjes waren. Alleen het feit dat we van ze hielden telde. En dat ze ons nooit
hoorden roepen, nog steeds niet, vanuit hun kamers waar ze voorgoed alleen zouden blijven. En
waar we nooit de antwoorden op onze vragen zullen vinden’.
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Sophie, de voyeur
(Het toezicht)
Le code: créer la fiction, provoquer des situations arbitraires. 47
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en dat ben: jij! Jij, ik en de rest zijn namelijk de prooien van Sophie
Calle. Calle is een indringer, een voyeur, een observator. Ze presenteert zichzelf als een indringer
zonder naam en zonder duidelijke identiteit. Hierdoor is het mogelijk dat wij ons min of meer met
haar kunnen identificeren. Om dichter bij de mensen te komen volgt ze hen, letterlijk en
figuurlijk. Ze schrijft over de levens van anderen om haar eigen leven even niet te hoeven
leiden. 48 Ze hoopt dat anderen een doel aan haar bestaan kunnen geven. Een observator is zowel
aan- als afwezig. Die rol maakt het haar mogelijk om de touwtjes enigszins in handen te krijgen en
haar eigen verhaal te spelen zonder dat anderen het merken. Ze brengt ordening aan, legt
verbanden en geeft betekenis aan wat eerst als volstrekte chaos overkomt, het leven van alledag. 49
Na jaren rond te hebben gezworven over de wereld, keert Calle in 1978 weer terug naar Parijs. Ze
is gedeprimeerd, heeft geen vrienden meer en ze heeft geen idee wat ze met haar leven aan moet.
Ze werkt als barmeisje en poseert naakt voor een fotograaf. In ruil daarvoor geeft hij haar wat
lessen in fotografie. 50 Vervreemd van haar eigen Parijs tracht ze zich de stad weer toe te eigenen.
Ze zoekt een manier om haar lege dagen door te brengen. Uit verveling en toeval gaat ze mensen
op straat volgen. Ze boeien haar niet werkelijk, maar ze zijn meer de motor voor haar
wandelingen. Het is een manier om de stad te herontdekken dwars door hun blik en hun
trajecten. 51 Ze noteert in een dagboekje al haar avonturen. Het lijkt net een roman. Waar gaan die
mensen heen? Wie zijn zij? Door hen te volgen denkt Calle eventjes aan niets. Als ze iemand
kwijtraakt, dan is dat niet het einde van de wereld. Ze zoekt een nieuw slachtoffer. Die man met
die blauwe jas en een pet misschien? Sophie Calle volgde in 1978 en 1979 talloze argeloze
Parijzenaars. Dit waren haar eerste activiteiten. Als een detective fotografeerde ze de onbekenden,
noteerde hun verplaatsingen, om ze vervolgens uit het oog te verliezen. Filatures parisiennes
(1978-1979) is een logboek vol korte anekdotes en kleine foto’s van onbekende individuen die
47

Eigen vertaling : ‘De code : de fictie verzinnen, willekeurige situaties veroorzaken’, zegt Sophie Calle over
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zonder dat ze het weten op straat werden gevolgd. Deze vreemden waren voor even het
middelpunt in Calles leven. Deze mensen moesten zin geven aan haar leven, zij waren het elixir.
Steeds werden nieuwe slachtoffers gekozen. Één regel: ze moest oppassen dat ze niet mensen ging
volgen die ze graag beter zou willen leren kennen. 52 Dit paste niet bij de intentie van Calle. Niets
intimiteit. Alleen afstand. Calle en de toeschouwer zien alleen de achterkant van de mensen. Het
gezicht blijft anoniem. Het publiek en Calle kunnen niet meer dan fantaseren wat ze thuis doen en
hoe hun thuis eruit ziet. Echt leren kennen is onmogelijk.
Ieder begin is moeilijk, zo ook Filatures parisiennes. Hier volgt een fragment: ‘Ik neem goede
voornemens. Iedere dag zal ik iemand volgen. Enkele uren later in de Jardin du Luxembourg begin
ik het jaar slecht. (…) Deze laatste dagen heb ik niemand gevolgd; het is zo koud. (…) Ik volg
zonder interesse drie jonge mensen (2 mannen, 1 vrouw). 2h15. Ze nemen de rue Claudel,
vervolgens rue de l’Odéon. Ze lopen midden op de weg.’ 53

Nabijheid voelen met anderen. Het dichterbij willen komen en de afstand verkleinen. Mensen
willen leren kennen. Door hen gefascineerd zijn. Calle gaat mensen volgen, schaduwen,
observeren, vragen stellen. Ze bezit een grote nieuwsgierigheid die loopt van vriendelijke
belangstelling tot stalken. Bestaande bronnen over de kunstenares noemen regelmatig het woord
voyeurisme, maar het is niet de goede benaming voor de bezigheden van Calle. Voyeurisme wordt
geassocieerd met seks en erotiek. Een voyeur is iemand die seksuele opwinding ontleent aan het
bespieden van minnende paren of zich uitkledende personen. 54 Anna Tilroe beweert dat door de
ondervragende blik van Calle het een erotische betekenis krijgt. Tilroe verduidelijkt dat de erotiek
bij Calle vooral de spanning is tussen het lichamelijke en het niet-lichamelijke, feit en
verbeelding. 55 Of dat met erotiek in verband kan worden gebracht lijkt te ver gezocht. Erotiek
heeft met seksuele gevoelens en verschijnsels te maken. Het oeuvre van de Franse kunstenares is
daar niet mee verwant. De voyeur in Calle is een stiekeme observator en niet een seksueelbewuste
gluurder. Voyeurisme en voyeur zullen in dit stuk gehandhaafd worden doordat de termen,
zonder het seksuele aspect, wel Sophie Calle karakteriseren.

Cécile Camart, ‘Sophie Calle, 1978-1981. Genèse d’une figure d’artiste’, Les Cahiers du Musée national
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Om haar activiteiten vast te leggen fotografeert, filmt en schrijft Sophie Calle een uitgebreid
verslag. Hierin beschrijft ze gedetailleerd iedere activiteit, gedachte en feit. De geschaduwde en
geobserveerde mensen zijn studieobjecten geworden. De foto’s en films gelden puur als illustratie.
Aangezien de geobserveerden uit werken zoals Suite vénitienne en Filatures parisiennes geen
benul hebben van het feit dat ze geschaduwd worden, blijft een zekere afstand. Ook bij werken als

Les Dormeurs waar de ander, het studieobject, weet heeft van de observatie blijft er een kloof. De
kloof heeft te maken met een zeker spel dat de kunstenares graag wil spelen. Calle stelt zich op als
spelleider waarbij zij vrij is om de regels vast te stellen. Zij verzint ze, zij stort zich erin. Ze
onderwerpt zich aan de regels zolang ze dat wil en geeft gebeurtenissen de kans om hun loop te
hebben. ‘Ik wil graag alles onder controle hebben, maar ik houd er ook van om die controle totaal
te verliezen’. 56
De werken die hieronder besproken zullen worden, zijn gekoppeld aan het spel dat Sophie Calle
speelt als voyeur. De observatie en onderzoek van alledaagse activiteiten van vreemden als
bijvoorbeeld de krant lezen, eten of slapen wordt duidelijk in het allereerste bekende werk van
Calle, Les Dormeurs (De Slapers) uit 1979.

Afb. 15 Sophie Calle Les Dormeurs 1979
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Ik heb aan mensen gevraagd me enkele uren van hun slaap te gunnen. Om in mijn bed te komen
slapen. Om zich te laten fotograferen, te laten bekijken. Om antwoord te geven op enkele vragen.
Ik heb aan ieder een verblijf van acht uur voorgesteld. (…)
De bezetting van het bed begon zondag 1 april 1979 om 17 uur en is geëindigd maandag 9 april om
10 uur.
Achtentwintig slapers hebben elkaar opgevolgd. Sommigen hebben elkaar ontmoet. (…)
Ik stelde enkele vragen aan degenen die er zich voor leenden. Het ging niet om weten, om
onderzoeken, maar om neutraal en afstandelijk contact vestigen.
Ieder uur nam ik foto’s. Ik zag mijn gasten slapen. 57

Vóór Les Dormeurs wist Calle niet waar ze naartoe wilde. Ze wilde leren fotograferen, ze hield
van schrijven. Even voor de lente van 1979 ontwikkelde ze haar foto’s van Venetië (Suite

vénitienne) in de donkere kamer die ze deelde met haar vriendin Gloria Kent (Friedmann). Ze
losten elkaar af, de één de dag, de ander de nacht. Op een nacht ging Gloria Kent in het bed van
Calle slapen toen deze juist ging ontwikkelen. Kent maakte een opmerking over de lauwheid van
de lakens. Toen beeldde Calle zich in hoe het zou zijn als haar bed vierentwintig uur per dag bezet
zou worden. 58 Met die gedachte vroeg ze een groep mensen om in haar bed te slapen. Normaal
gezien betekent iemand in je bed uitnodigen iets intiems dat alleen weggelegd is voor iemand met
wie je een relatie of nauwe band hebt. Hier ging het om vreemden. Calle kende deze mensen niet
of amper. Een paar zijn kennissen. Calle zit naast hen, ze gaat niet met hen in bed. Ze stelt een
paar vragen als: kan jij me een korte beschrijving van jezelf geven; is slapen een vorm van plezier
voor je; praat je gedurende jouw slaap; hoe denk je te slapen; houd je ervan om alleen te slapen;
heb je ooit eerder aan zulk soort experimenten meegedaan; waarom heb je ja gezegd etc. Naast
deze vragen bekijkt en fotografeert ze de slaper ieder uur. Calle probeert om in het bezit te komen
van de dromen. Dit gebeurt niet op haar eigen voorwaarden maar door het spel en de regels van
dat spel. Volgens Jean Baudrillard is het nooit nodig om het verlangen van iemand op te eisen of te
winnen. Men moet alleen weten hoe je de schaduw er van kan zijn.59 Je kunt wel de schaduw
proberen te zijn, maar de dromen, gedachten en fantasieën van de slaper zullen nooit echt van
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haar zijn. Hierdoor deelt ze niets met hen en zij delen niets met haar. Een schaduw blijft een
schaduw. Les Dormeurs blijven ver weg in hun droomwereld.
Wat verwonderlijk is aan dit project, is het feit dat mensen zich zo makkelijk lieten overhalen om
mee te doen. Baudrillard denkt dat mensen of erg onnozel zijn of dat ze meer verleid zijn als ze op
een rare manier aangespoord worden om dingen te doen. Volgens hem zijn we stiekem gevleid als
ons iets gevraagd wordt zonder reden. 60 Dit project leverde iets opmerkelijks op. Één van de Les

Dormeurs had een relatie met een conservator van het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
Deze was toen net bezig met een expositie van jonge Parijse kunstenaars. 61 Hij zag de foto’s van
de slapende mensen en nodigde Calle uit om mee te doen aan de tentoonstelling. Wat voor haar
eerst een spel was, werd een artistiek project. Het werd haar eerste tentoonstelling. Zonder dat ze
er zelf voor had gekozen was Sophie Calle nu beeldend kunstenaar. 62 ‘En fait, c’est lui qui décida
que j’étais une artiste’, althans zo vertelt ze. 63 Misschien is het verhaal aangedikt, veranderd,
gemythologiseerd. Het kan zijn dat ze het niet meer precies weet. Dit verhaal heeft allang
verdrongen hoe het in werkelijkheid is gegaan. Die werkelijkheid verdwijnt meteen en dan
blijven er alleen maar verhalen over. Dat is nou eenmaal het spel van Calle.

Les Dormeurs bestaat uit een fotoverslag van de 27 slapers in tekst en beeld. Iedere slaper wordt
geïntroduceerd met foto en een kort verslag van Calle. Een voorbeeld: ‘Ik ken ze. Ze waren op de
hoogte van mijn project sinds het ontstaan en accepteren om er aan mee te doen. Ik wens dat ze
het spel openen. Hun vriendschappelijke aanwezigheid stelt me gerust, het vergemakkelijkt het
begin. Ik vrees om mijn deur open te moeten doen voor een vreemde en hem mijn bed aan te
bieden. Gloria K. en Anne B. zullen van zondag 1 april 1979 om 17 uur tot maandag 2 april 1 uur ’s
ochtends komen slapen. (…) Om 20.30 uur schotel ik de maaltijd voor: ham, een omelet, macaroni
en geflambeerde bananen. Kruimels vallen in het bed. (…) We hebben niet gepraat over de slaap,
over het bed. Ik heb simpelweg vernomen dat Gloria K. graag wakker wordt met de zon op haar
gezicht. Om middernacht is het televisieprogramma afgelopen. Ze zouden graag willen blijven
slapen, maar ik verwacht Bob Garison die de aflossing doet. (…) Ik breng Gloria K. en Anne B.
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naar de deur. Ik bedank ze om mij enkele uren van hun slaap te gunnen. Ze wensten veel succes
aan Bob Garison.’ 64
Deze plezierige korte anekdotes zijn terug te lezen in het gepubliceerde tweedelige boek waarvan
één de foto’s bevat met een korte beschrijving van de slaper en de ander een wat uitgebreider
verslag van iedere slaper.

Afb. 16 Filmstill Sophie Calle Pas pu saisir la mort 2007

Een andere observatie met medeweten van de geobserveerde is te zien in Pas pu saisir la mort
(Niet de dood kunnen vatten) uit 2007. Calle filmde in dit werk de dood van haar eigen moeder.
Ze wilde de laatste woorden vastleggen. ‘Ik wou er tot het laatste moment bij zijn en ik denk dat
ze dat ook wilde. Dus ik heb een camera in haar kamer geplaatst om zeker te zijn geen laatste
woord of vertrouwelijke mededeling te missen (…) Ik had geen artistiek project. Het was puur
persoonlijk. Vervolgens heb ik gemerkt dat deze camera even belangrijk was voor haar.’ De
moeder van Calle zei tegen haar dat het wel lang had geduurd, voordat ze een werk over haar ging
maken. ‘Ik was in de kamer toen ze stierf: ik ben er, naast het bed, ik zie een zucht en toen niets
meer. Maar ik weet niet of ze dood is. Het heeft me elf minuten geduurd, met mijn nicht en de
verpleegster, om het te weten. Gedurende deze tijd, draaide de camera.’ Pas na ruime overweging
heeft Calle besloten om van deze gebeurtenis een werk van te maken. 65 In de uiteindelijk dertien
minuten durende film trachtte de kunstenares die laatste adem vast te leggen. Calle merkte op dat
er vaak wordt verteld dat stervenden hun laatste adem uitblazen als er niemand in de buurt is. 66
Om dit te voorkomen begon ze haar moeder dagenlang te filmen. Toen het werk voor het eerst
Sophie Calle, Les Dormeurs, Arles 2000, pp.12-16
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werd tentoongesteld kreeg het veel kritiek. Het werd onkies en voyeuristisch bevonden. Sophie
Calle voelde zich niet aangesproken door de kritiek aangezien ze goedkeuring had gekregen toen
haar moeder nog bij volle bewustzijn was. Deze wilde altijd in het centrum van de belangstelling
staan. Calle beschouwt dit werk dan ook als een hommage aan haar moeder. Voor Calle is de film
een zoektocht naar de dood. De film geeft een beeld van het niemandsland tussen leven en dood. 67
De dagenlange observatie van deze oude vrouw op haar sterfbed geeft blijk van een soort
fascinatie, het graag willen vastleggen van die laatste adem, die laatste woorden. Het moment is
erg beladen door het feit dat het zo persoonlijk is. Wij, als toeschouwer, voelen mee met die
laatste minuten. Het is beklemmend en aangrijpend. Het had namelijk onze moeder kunnen zijn.
Maar het medium film verbreekt de intimiteit tussen de toeschouwer en de moeder. De band is
groot, maar niet groot genoeg door onze niet reële aanwezigheid bij het sterfbed.

Een grote afwezigheid is te zien in het werk Une jeune femme disparaît (2003). Dit werk gaat over
de verdwijning van een vrouw, Bénédicte Vincens, na een brand in haar huis. Alles begon met een
artikel in de Franse krant Le Monde over haar verdwijning. Toen de politie op onderzoek ging in
het verbrande huis vonden ze notitieboeken waaruit bleek dat de jonge vrouw een groot
bewonderaar was van Sophie Calle. De politie nam contact op met Calle met de vraag of ze meer
wist over de verdwijning. 68 Zo werd de kunstenares betrokken in het leven van Vincens. En
wanneer er tekens zijn, moeten die worden gevolgd vindt Sophie Calle. Gefascineerd als altijd gaat
de kunstenares naar het huis van de vermiste vrouw. Ze fotografeert het door brand verwoeste
appartement. Ze raapt verschroeide negatieven op. Ze loopt door een huis dat niet van haar is. Ze
bekijkt alles, neemt alles in zich op. Haar nieuwsgierigheid brengt haar naar de werkplek van de
vermiste vrouw, het Centre Pompidou. Daar ontmoet ze collega’s van Bénédicte Vincens. Ze delen
Calle mee dat Vincens zich interesseerde voor het gedrag van het publiek en dat ze haar positie als
museumbewaker wilde gebruiken om bezoekers te bestuderen. Een betere ‘partner in crime’ had
Calle zich niet kunnen wensen. Zonder dat ze ooit Vincens had ontmoet of gezien kwam ze er
door jammerlijke omstandigheden achter dat iemand precies dezelfde fascinatie had als zijzelf. Om
iets voor de vermiste vrouw terug te doen besloot Calle, gedurende de tentoonstelling ‘M’as-tu
vue’ (in het Centre Pompidou), om in haar naam dit plan te vervullen. 69 Foto’s die Calle nam van
het verwoeste appartement hingen naast de foto’s die gemaakt werden door Vincens. Daarnaast
Eric Rinckhout, ‘Afscheid en gemis, daar gaat het over’, De Morgen 27 mei 2009
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werden spullen van de vermiste vrouw tentoongesteld: een adidas-schoenendoos, een paar
schoenen, een rubberen handschoen, binnenstebuiten gedraaid nadat ze hem van haar vingers had
getrokken. 70 Aan het eind van deze overzichtstentoonstelling stelde Calle een vraag aan de
bezoeker: M’avez-vous vue? (Heeft u mij gezien?). De vraag is geschreven op een spiegel en terwijl
je het leest zie je niet haar, maar jezelf. ‘M’avez-vous vue’ heeft betrekking op ons. Naast de spiegel
staat een tekst. Het gedrag van museumbezoekers wordt hierin vergeleken met dat van allerlei
dieren, zoals de mier die zich doelmatig verplaatst, de zigzaggende vlinder, de sprinkhaan die,
zodra hij iets in het vizier krijgt, er meteen op af schiet. Terloops meldt de tekst dat sommige
bezoekers van de tentoonstelling geobserveerd zijn. De schaduw van Bénédicte Vincens heeft
gesproken en is belichaamd door Sophie Calle. De wens werd een spel. Een spel dat alleen Calle in
de puntjes beheerst. Alhoewel ze Vincens niet werkelijk kende, heeft ze dicht bij haar gestaan.
Twee vrouwen die allebei graag observeren. Zo dicht was Calle nog nooit gekomen.

Afb. 17 Hommage aan Bénédicte Vincens uit Une jeune femme disparaît
bij de tentoonstelling ‘M’as-tu vue’ in Centre Pompidou 2003

Zoals we al bij Pas pu saisir la mort gezien hebben, is het gebruik van het medium film een andere
wijze om te gluren. Geldautomaten van banken worden vaak bemand door videocamera’s om
eventuele dieven vast te leggen. In 1988 werd Calle uitgenodigd door een Amerikaanse bank om
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een in situ project te realiseren. 71 Het lukte haar om enkele opnames te bemachtigen. Ze was
onder de indruk van de beelden, vooral de schoonheid ervan overstelpte haar. Het feit dat het
documenten waren zonder haar eigen bijdrage, trof haar. Calle vond dat het niet aansloot bij haar
eigen stijl. Ze was ervan overtuigd dat ze een idee moest vinden om die gezichten te vergezellen.
Het resultaat Unfinished uit 2003 is het verhaal van dit onderzoek. Het analyseert vijftien jaar van
mislukte pogingen en het tekent de anatomie van deze nederlaag. 72 Unfinished bestaat uit
opnamefoto’s van mensen bij de pinautomaat en een video met het verhaal van de mislukking.
Hierin komen verschillende mensen aan het woord, onder wie Calle. De op camera vastgelegde
mensen bleven beelden en niet meer dan beelden.

Afb. 18 Sophie Calle Unfinished 2003

Ik heb mensen ontmoet die blind zijn geboren. Die nooit hebben gezien. Ik heb hen gevraagd wat
voor hen het beeld van schoonheid is. 73
Bij Les Aveugles uit 1986 speelt het beeld een belangrijkere rol dan de tekst, dit in tegenspraak
met wat juist gebruikelijk is bij Calle. Calle fotografeerde blinde mensen die ze ontmoet had,
zwart-wit, frontaal. Les Aveugles was een zekere manier om mensen te interviewen zonder dat ze
haar zagen. Ze hoefde zich ook niet te verbergen achter een masker. Ze kon zichzelf zijn. Ze

De reden van de uitnodiging is niet bekend. Christine Macel, Sophie Calle. M’as-tu vue, tent. cat. Parijs
(Centre Pompidou) 2003, p. 415
72 Christine Macel, Sophie Calle. M’as-tu vue, tent. cat. Parijs (Centre Pompidou) 2003, p. 415
73 Christine Macel, Sophie Calle. M’as-tu vue, tent. cat. Parijs (Centre Pompidou) 2003, p. 377
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citeert hun antwoord met daarnaast een grote kleurenfoto met wat voor hen schoonheid is. Kan
het beeld dat blinden hebben in hun hoofd overeenkomen met de werkelijkheid? Kan
bijvoorbeeld de zee dezelfde zee zijn als die in het hoofd van een blinde? ‘La plus belle chose que
j’ai vue c’est la mer, la mer à perte de vue.’ 74 Door kleurenfoto’s te tonen ter illustratie van de
antwoorden tracht Calle de definitie van schoonheid weer te geven. Een persoon die nog nooit
gezien heeft kan zich niet inbeelden wat wij zien. Blinden kunnen alleen maar vertrouwen op hun
verbeelding. Het is alleen de vraag of wij ooit in de gedachten van iemand, en in dit geval een
blind iemand, kunnen kijken en kunnen illustreren wat hij of zij denkt en zegt. Dit lijkt een
onmogelijke opgave.

Afb. 19 Tentoonstelling Les Aveugles Fred Hoffman Gallery, Santa Monica 1989
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Aan het eind van de maand juni 1983 vind ik een adresboekje. Ik kopieer het voordat ik het
anoniem terugstuur naar de eigenaar van wie de gegevens genoteerd staan op de eerste pagina. Een
dagblad had mij voorgesteld om een column te maken die bestemd was om te verschijnen
gedurende de zomer van 1983. Daarom besluit ik met enkele mensen, die in dit boekje
voorkomen, contact op te nemen en hen te vragen om over de eigenaar te vertellen. Ik zou
proberen hem te leren kennen zonder hem ooit te ontmoeten, om een portret van onbepaalde
duur van hem te maken die zou afhangen van de goede wil van zijn naasten en van de loop die de
gebeurtenissen zullen nemen.
Mijn onderzoek duurde achtentwintig dagen en bracht achtentwintig achtereenvolgende
publicaties met zich mee. Vanaf de eerste beschrijvingen die zijn vrienden gaven, hechtte ik me
aan deze man. 75

Die alsmaar grote nieuwsgierigheid van Calle. Niemand is veilig wanneer Calle besloten heeft om
van jou een verhaal te maken. Dit overkwam een man die zijn adresboekje op straat verloor (Le

Carnet d’adresses uit 1983). Ieder ander persoon zou het meteen netjes terugsturen, maar bij Calle
werkt het toch enigszins anders. Ze kopieert het hele boekje en stuurt het pas dan naar de eigenaar
terug. Ze noemt hem Pierre D. Ze neemt contact op met mensen uit dat boekje en gaat vragen
stellen. Wie is deze man? Vertelt hij leuke grapjes? Houdt hij meer van een cappuccino of juist
meer van een espresso? Het doel van deze operatie is een portret maken van een individu gezien
door de ogen van zijn vrienden en kennissen. Het beeld zou gevormd worden door hun
vertellingen en bekentenissen. Één belangrijk punt: de eigenaar zou hier niets van weten.
Het gecreëerde portret is imaginair. Er is altijd sprake van een zekere discrepantie tussen wie je
bent en wie anderen denken dat je bent. Niet iedereen in het boekje kent de eigenaar even goed.
Door de verhalen naast elkaar te leggen en de puzzel zo in elkaar proberen te zetten creëert Calle
een misschien wat verknipt beeld. Wie spreekt de waarheid? Is er überhaupt sprake van waarheid?
De blik van mensen op een individu is persoonlijk. Het is ook de blik van anderen. Calle heeft
Pierre D. nooit ontmoet en houdt de afstand tussen hen beiden. Ze is alleen nieuwsgierig hoe
andere mensen over hem denken. Het is een spel dat veel ruimte laat voor het toeval. De
gesprekken met de contacten in het boekje verschenen iedere dag als column in de krant

Libération. Iedere dag werd een nieuw gesprek onthuld. Dit hielp om het mysterie in stand te
houden. Het onderzoek bracht uiteindelijk achtentwintig publicaties met zich mee. Door de privé75
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interviews publiekelijk te maken en door de onwetendheid van Pierre D. schond Calle een lijn,
die van publiek en privaat. Wij, als lezer, zijn medeplichtig aan dit schennis. Aan de ene kant voel
je met de man mee, maar aan de andere kant ben je net als de kunstenares en ben je nieuwsgierig.
Na bijna een maand schreef de eigenaar een boze brief naar de uitgever van de krant. Deze brief
werd ook in de krant gepubliceerd, ondertekend met de echte naam van de eigenaar, namelijk
Pierre Baudry. Baudry werkte aan een documentaire in het noorden van Noorwegen. Pas bij
thuiskomst ontdekte hij dat hij ‘geëxposeerd’ was, dat vele feiten van zijn leven en trekjes van zijn
karakter (zijn afkeer tegen ieder vorm van publiciteit onder andere) waren onthuld aan een breed
publiek. 76 Baudry dreigde met een proces maar besloot op een andere manier wraak te nemen. Hij
eiste om een naaktfoto van Calle, die hij ergens had opgegraven, te publiceren. Deze foto werd
geplaatst en Calle waardeerde zijn antwoord. Ze werd met gelijke munt terugbetaald. 77 Hiermee
kwam een einde aan de vertellingen over Pierre Baudry.
Voordat het spel in 1983 in Libération begon, stelde de auteur van het introducerende artikel over
de column, Christian Caujolle, dat het portret van de eigenaar ook een verhaal zou zijn over de
samenstelling van deze column. De factoren, die met het spel (het onderzoek) te maken zouden
hebben, zouden van even groot belang zijn als het resultaat. De auteur stelt dat het een alledaags
avontuur is dat ieder van ons zou kunnen overkomen als je in de handen valt van Sophie Calle. 78

Le Carnet d’adresses is het enige werk dat Calle niet in zijn geheel heeft kunnen documenteren,
ten minste niet in boekvorm. In het contract dat ze had met uitgeverij Violette Editions stond dat
in het geval van een rechtszaak de uitgever verantwoordelijk wordt gehouden voor alle gevolgen.
Calle geeft toe dat ze toentertijd te ver is gegaan. Ze vindt dat ze de grens van privaat gebied te ver
heeft overschreden. Na al die jaren koestert de eigenaar nog steeds wrok en dat heeft hij Calle
goed duidelijk gemaakt. Hij zal, als het moet, een rechtszaak aanspannen. 79
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Afb. 20 Introductie Le Carnet d’adresses in Libération door Sophie Calle 1983

Volgens mijn instructies, in de loop van de maand april 1981, is mijn moeder naar het agentschap
‘Duluc. Privédetectives’ gegaan. Ze heeft gevraagd om mij te schaduwen en eiste een geschreven
verslag van mijn dag evenals een serie foto’s als bewijsstukken. 80

Hoewel Sophie Calle het stralende middelpunt is van La Filature (1981) gaat dit werk niet zozeer
over haar, maar over het schaduwen. Calle wordt geschaduwd maar is zich daar vol van bewust.
Volgens haar eigen instructies heeft haar moeder haar laten volgen. De ingeschakelde
privédetective zelf was zich niet bewust dat hij op zijn beurt gevolgd werd door François M.. Zij
houdt een dagboek bij van haar dag. Iedere activiteit wordt genoteerd. Op zijn beurt houdt de
detective een nauwkeurig verslag van haar. Daarnaast fotografeert hij haar. Om een herinnering te
hebben van de persoon die haar zou volgen vraagt Sophie Calle aan François M. om zich elke dag
op dezelfde plek op te stellen om wie ook te fotograferen die haar scheen te observeren. Ze wist
immers niet wanneer het schaduwen zou plaatsvinden.

La Filature is een uitgebreid verslag met foto’s van François M. en de ingehuurde detective. Dat
verslag bestaat uit drie onderdelen: het dagboek van Calle, dat van de detective en dat van
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François M.. Omdat ze wist dat ze gevolgd werd, leidde Calle de detective naar plaatsen in Parijs
die voor haar van belang waren. 81 Het resultaat was een merkwaardig ooggetuigenverslag waarin
haar persoonlijke leven werd vastgelegd. Hieronder een voorbeeld van dezelfde gebeurtenis gezien
door de ogen van de drie personen van La Filature. Het is interessant om het verschil in hun
verslagen te zien.
Sophie Calle: ‘Om 17.15 uur verlaten wij de Palais de la Découverte. Ik vergezel Jacques M. tot aan
zijn auto. Ik neem afscheid van hem en vervolg alleen mijn wandeling. Ik besluit om uit te rusten
in een filmzaal. Ik ga de Champs-Elysées af en na getwijfeld te hebben tussen een film van
Fassbinder, Lili Marleen, en Est-ce bien raisonnable?, een politiekomedie van Lautner, kies ik voor
het eerste en ga om 17.25 uur bij Gaumont-Colisée naar binnen. In de zaal denk ik alleen aan hem.
Houdt hij van deze dag van vervaagde, langdradig en verspreide doelen die ik hem voorstel- onze
dag?’ 82
De privédetective: ‘17.10 uur, de gevolgde en de man verlaten het Palais de la Découverte en
begeven zich naar de straat Franklin-D. Roosevelt en verlaten elkaar ter hoogte van nummer 1
nadat ze afscheid van elkaar hebben genomen. De man installeert zich achter het stuur van een
Range Rover van een witte kleur met het kenteken 383 BKX 75 en rijdt weg. Om 17.25 uur gaat
de gevolgde bioscoop Gaumont-Colisée binnen op 36 avenue des Champs-Elysées om de film Lili

Marleen te zien.’ 83
François M.: ‘Deze donderdag 16 april 1981 om 17.15 uur ongeveer komt Sophie Calle uit het
Palais de la Découverte. Ik heb meteen opgemerkt dat een jongeman van ongeveer 25 jaar, gekleed
met een leren jas met een fototoestel om zijn nek en een schoudertas, haar volgde. Hij liep op
twintig meter achter haar en fotografeerde haar op het eerste kruispunt. Ik heb dezelfde afstand
bewaard tussen hem en mij en ik heb hem op mijn beurt gefotografeerd. Wij hebben de avenue
Franklin-Roosevelt genomen en zijn de Champs-Elysées overgestoken. Om 17.25 uur is Sophie
Calle de bioscoop Gaumont-Colisée binnengegaan. De man treuzelde enige tijd; het leek me dat
hij de uren van de sessies opnam en hij ging de avenue af tot Lord Byron waar op de affiche

Emmanuelle en Les Filles de Madame D. stond. Om 17.30 uur ging de man de bioscoop binnen en
verdween uit mijn zicht.’ 84
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Afb. 21 Sophie Calle La Filature 1981

Bij de privédetective gaat het vooral om de feiten zoals tijd, plaats, kleur auto etc. Bij Calle en
François M. gaat het meer om een verslag met een persoonlijke insteek. Ondanks het feit dat
François M. de gebruikelijke rol van Calle overneemt, is zij uiteindelijk de grote voyeur. Zij gaat
met de verslagen en de foto’s aan de slag. Zij verwerkt de informatie tot haar kunstwerk. Calle wil
weten wie haar detective was. En door het werk van François M. is dat gedeeltelijk gelukt. Het
spel van de voyeur is hier goed te zien. Zowel de toeschouwer van het kunstwerk, de privédetective, François M. als de kunstenares zelf zijn voyeurs. Uiteindelijk bespiedt iedereen elkaar.
Niemand komt meer te weten over de geschaduwde en niemand komt dichterbij. De
snapshotachtige manier van fotograferen zou als paparazzifoto’s kunnen worden bestempeld. Bij
dit soort foto’s kan gesproken worden van een schennis van de grens publiek en privaat. La

Filature zoekt deze grens op en geneert zich niet om die ook te overschrijden.

Ik volgde onbekenden op straat. Voor het plezier om ze te volgen en niet omdat ze mij
interesseerden. Ik fotografeerde hen buiten hun weten, noteerde hun verplaatsingen, verloor hen
vervolgens uit het oog en vergat hen.
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Aan het eind van de maand januari 1980 in de straten van Parijs heb ik een man gevolgd van wie
ik het spoor enkele minuten later ben verloren in de massa. Dezelfde avond, gedurende een
receptie werd hij, helemaal toevallig, aan mij voorgesteld. In de loop van het gesprek sprak hij me
over zijn aanstaande reis naar Venetië. Ik besloot toen om me aan zijn passen te hechten, hem te
volgen. 85

Zo begint Suite vénitienne uit 1980. Het is een dagboek van de zoektocht en onderzoek en vooral
later het obsessieve observeren van een man, die geïdentificeerd is als Henri B., gedurende dertien
dagen in Venetië. Niets blijft ons bespaard: Calle vertelt over ieder detail, iedere actie die ze
onderneemt. Zo komen we te weten welke hotels ze allemaal gebeld heeft om er achter te komen
waar Henri B. logeert; ze maakt snapshots van de straten waar hij loopt; een foto van de deur van
het pensione waar hij verbleef met zijn metgezel; kaarten die zijn omzwervingen in kaart brachten
en interviews met ‘getuigen’. Één ding blijft ons onthouden, zijn gezicht. Wij zien hem altijd van
achteren op een veilige afstand. Dit omdat deze hele onderneming gebaseerd is op het feit dat
Henri B. niet weet dat hij gevolgd wordt. Op een gegeven moment wordt Calle, vermomd met
pruik, herkend door de man, die agressief reageert. Hij stelt voor om samen een wandeling te
maken. Calle stemt in. Ze is teleurgesteld door zijn reactie. Ze probeert, aan het eind van de
wandeling, een foto van hem te nemen, maar hij blokkeert de camera met zijn hand en zegt: ‘Nee,
dat is tegen de regels.’ Wanneer hij wegloopt, neemt ze snel een foto van zijn achterkant en laat
hem gaan. ‘Wat dacht ik eigenlijk? Dat hij me zou meenemen? Provoceren? Gebruiken? Henri B.
heeft niets gedaan, ik heb niets ontdekt. Dit gewone verhaaltje moest wel heel gewoontjes
eindigen’. 86 Hoewel op dat moment haar geheim is ontdekt, haar anonimiteit is opgeheven en haar
praktijken riskant zijn geworden, gaat ze gewoon door. Ze probeert om dichter bij de man te
komen, hem een beetje beter te kennen, in zijn nabijheid te zijn en zijn nabijheid te voelen. Dit
lukt niet door de afstand die de kunstenares houdt. Schaduwen brengt geen dichtere band met de
geschaduwde. Het feit dat we het gezicht van Henri B. niet mogen zien illustreert dit. Er kan
gezegd worden dat zijn reactie bij het spel aansluit. De spelregels zijn helder: het gezicht mag niet
in beeld komen. Wanneer hij Calle weerhoudt om een foto te nemen speelt hij eigenlijk het spel
mee. Maar alleen de kunstenares kan beslissen wanneer het afloopt. Zij heeft de controle in het
spel. De nabijheid is slechts een illusie.
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Met onscherpe foto’s toont Sophie Calle de roofzuchtige en voyeuristische aspecten van
fotografie. 87 Bij het documenteren vertelt de kunstenares hoe zij onzichtbaar en tegelijk zeer
lichamelijk

aanwezig

de

bewegingen

van

de

ander

observeert.

Ze

beschrijft

zijn

ondoordringbaarheid en lijkt daarin een zwakke plek te zoeken. Een normaal object of alledaags
ding zoals een kamernummer of het tijdstip van vertrek kan daarbij van belang worden. Zo komt
ze erachter wanneer Henri B. Venetië gaat verlaten. Na dertien dagen in de Italiaanse stad te
hebben doorgebracht, gaat de man terug naar Parijs. Calle volgt hem terug naar de Franse
hoofdstad waar ze hem weer loslaat. Hij was voor haar een tijdje het belangrijkste in haar leven.
Niets telde meer. Wanneer Henri B. terugkeert in Parijs is de charme meteen verbroken en hij
verlaat haar leven. Zonder lijden. Want dit hoort zo.

Afb. 22 Sophie Calle Suite vénitienne 1980

Maandag 16 februari 1981 is het me gelukt, na een jaar van pogingen en wachten, om te worden
aangenomen als kamermeisje voor een vervanging van drie weken in een Venitiaans hotel: hotel
C.
Mij werden twaalf kamers van de veertiende verdieping toevertrouwd. In de loop van mijn uren
van schoonmaak, bestudeerde ik de persoonlijke spullen van reizigers, de tekens van de tijdelijke
installatie van sommige klanten, hun opvolging in dezelfde kamer. Ik observeerde door details de
levens die mij vreemd bleven. Vrijdag 6 maart 1981 kwam een einde aan mijn vervanging. 88
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Het idee voor L’Hôtel uit 1981 kwam door haar achtervolging naar Venetië in Suite vénitienne.
Terwijl ze achter de man aanliep, fantaseerde ze hoe ze hem niet alleen op straat begluurde, maar
ook zijn hotelkamer zou binnendringen. Zo ontstond het idee voor L’Hôtel. Sophie Calle nam een
baantje als vervangend kamermeisje in een Venitiaans hotel. Alles wat ze aantrof in de
hotelkamers, tot en met de inhoud van kasten en koffers, fotografeerde en registreerde ze. Van
iedere kamer hield ze nauwkeurig bij wat er te zien was, wat voor spullen er lagen. Dit werd
vergezeld van een foto van de desbetreffende kamer. Drie weken lang schrijft de kunstenares jouw
merk tandpasta op, bekijkt ze jouw vieze sokken, noteert ze jouw schoenmaat, rommelt ze door
jouw kleren. Zij wil je graag leren kennen. Calle gaat bijna altijd uit van heel banale dingen en
gebeurtenissen. Ze houdt van details. Volgens haar kunnen ze veel zeggen. Als we juist over
emoties praten is dit niet mogelijk. Dan gaat het ‘druipen’. ‘De enige manier waarop ik het over
emoties kan hebben is met afstand, kilheid, zakelijkheid. Voor mij komt de emotie van een
verlaten object op de grond.’ 89 Spullen vertellen meer en maken emoties los die volgens haar niet
teweeg kunnen worden gebracht met woorden.
Een voorbeeld van hoe ver de kunstenares gaat:
‘Woensdag 18. 9.40 uur. Hij heeft de sinaasappels en appels opgegeten. De prullenmand is vol met
schillen. Hij is nog steeds op pagina 198 van het boek van S. Maugham. In de kamer is niets
veranderd. Dus ik interesseer me voor de zak vuile was die opgehangen is aan de deur en de leegte
op het bed. Ik hervat het lezen van het dagboek. Niets voor de dag van de 16de, op de datum van
de 17de, deze enkele regels: «Gisteren heb ik gewandeld. Ik ben naar een restaurant geweest, ik
heb een uitstekende lasagne gegeten. Vandaag hebben wij geluncht bij “Harry’s Bar” dat geacht is
het beste restaurant van de wereld te zijn. Welnu, het was lekker. Ik heb lekkere groene pasta
genomen met een uitstekende saus. ’S Middags heb ik een film van Steve McQueen gezien in het
Italiaans. Ik heb een biertje genomen op een plein en vervolgens heeft een jongen mij proberen te
versieren. Ik denk dat ik hierdoor een nachtmerrie ga krijgen vannacht.» En dan stopt het. Ik vind
ook een kaart die gericht is aan een zekere Olivier R. (maar geen adres). De bezetter van kamer 25
beschrijft hierop met precisie zijn laatste maal.

Donderdag 19. 12 uur. Hij is weg. Hij heeft de schillen van de sinaasappels in de prullenmand
gelaten, drie verse eieren op de rand van het raam en een restje van een croissant dat ik opeet. Ik
zal hem missen.’ 90 Door de spullen van deze vreemde man te doorzoeken probeerde Sophie Calle
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dichter bij zijn leven te komen. Doordat hij meerdere dagen op de hotelkamer sliep kon de
kunstenares een wat duidelijker beeld van hem krijgen. Ze hechtte zich steeds meer aan hem. ‘Ik
zal hem missen’ zegt genoeg. Maar Calle is niet iemand die lang bij de pakken neerzit. Een andere
hotelgast, de opvolger, heeft haar weer plezier gegeven.

Afb. 23 ‘Kamer 30’ van Sophie Calles L’Hôtel 1981
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Om meester te zijn moet je een goede leerling zijn. Calle leert snel. Van kleine achtervolgingen
naar een echt avontuur in het buitenland voor Suite vénitienne. Door mensen te achtervolgen, te
observeren, vragen te stellen probeert ze de grenzen van publiek en privaat domein op te zoeken
en te overschrijden. Niets kan haar tegenhouden. Alles wordt gecontroleerd door de spelregels van
ieder werk. Calle is vrij om zich daarin te bewegen op haar eigen voorwaarden. De nabijheid van
Calle met haar onderwerpen (onbekenden en vrienden) is slechts een illusie. Dichter zal ze nooit
komen. Dat is nou eenmaal tegen de regels.

Afb. 24 Sophie Calle Suite vénitienne 1980
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Deel 2:
Het exhibitionisme

51

Sophie en de anderen
Het tijdperk van navelstaarderij is nog niet voorbij. Het bewust exposeren van het persoonlijke
leven en het overschrijden van publiek-privaat, is onderwerp van vele kunstenaars. Ze doen het
ieder op hun manier. Voor velen geldt het als bevrijding van het verleden vol problemen of juist
als narcistisch trekje van een egocentrisch karakter. Subtiliteit komt niet voor in het woordenboek
van de kleine selectie hieronder besproken kunstenaars.

Afb. 25 Tracey Emin My Bed 1999

Wellicht is de Britse Tracey Emin (1963) de kunstenares die het dichtst bij het werk van Calle
aansluit. Vergelijkingen door kunstcritici worden veelvuldig getrokken. 91 De kunst van Emin is er
één van blootstelling, de blootstelling van haar leven. Persoonlijke gebeurtenissen vormen de
inspiratiebron voor installaties, schilderijen, performances, tekeningen, foto’s en videowerken.
Emin toont haar verlangens, vernederingen, mislukkingen en successen in openhartige werken die
zowel tragisch als humoristisch zijn. Net als Calle deelt Emin intieme ervaringen met het publiek.
Maar het werk van Emin is rauwer en obscener. Zij heeft lak aan fatsoen. De kunst is ook
beeldender en minder literair dan die van Calle, voor wie de tekst belangrijker is dan het beeld.

Everyone I have ever slept with 1963-1995 uit 1995, één van Emins bekendste werken, is een tent
Voorbeelden: Sacha Bronwasser in ‘Een goudzoekster in alledaagse treurigheid’, de Volkskrant 8 januari
2004; Lien Heyting in ‘Schoonheid voor blinden’, NRC Handelsblad 19 december 2003; en Jhim Lamoree in
‘Het prikkelende verdriet van Sophie Calle’, Het Parool 10 januari 2004
91
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die aan de binnenkant geborduurd is met namen van alle mensen met wie zij het bed heeft
gedeeld (familie, vrienden, partners). Dit werk is in 2004 door een brand verwoest en bestaat nu
alleen op foto. De installatie My Bed uit 1999 bestaat uit een onopgemaakt bed dat omringd is door
onder meer halflege flessen wodka, vies ondergoed en gebruikte condooms. My Bed werd
genomineerd voor de Turner Prize maar viel niet in de prijzen. Het heeft wel voor veel
controverse gezorgd toen het getoond werd in Tate Britain, Londen. Kunstcriticus Adrian Searle
van The Guardian schreef dat hij het gehad had met deze gekwelde flauwekul. Hij zag niets anders
dan Emin in het werk, al haar buien en haar gevoelens. Hij vond het goedkoop en walgelijk. 92
Het leven van Emin wordt kunst. ‘Het hebben van geheimen is één van de gevaarlijkste dingen die
je kunt doen. Ik vind het interessant om ze bloot te leggen en dingen te onthullen, net als de doos
van Pandora. Iedere keer doe ik het voor mijzelf. Daarna heb ik veel meer vrijheid’. 93 Emins kunst
is haar therapie. Zij stelt dit ook niet anders voor dan het is. Het oeuvre van Emin en daarna
Tracey Emin zelf, staat voor géén decorum, géén stijl, fatsoen, kunst en goede smaak. Ze houdt
van aandacht, roem en geld. En komt daar ook voor uit. Tracey Emin staat voor autobiografisch en
controversieel werk. De grens tussen het private en het publieke wordt schaamteloos doorbroken.

Afb. 26 Elke Krystufek Selfportrait 1996

Dit geldt ook voor de Oostenrijkse Elke Krystufek (1970) die zich ook letterlijk blootgeeft. Zij
maakt vele werken naar foto’s die ze van zichzelf neemt. Meestal is haar eigen, al dan niet naakte,
lichaam het onderwerp. De schaamte voorbij toont ze alle aspecten van zichzelf. Leven en kunst
zijn bij haar gelijk. ‘I have decided to make my life an artwork. I don’t have a private life.
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Adrian Searle, ‘Tracey's pants but McQueen's the real pyjamas’, The Guardian 20 oktober 1999
Janneke Wesseling, ‘Emins werk is rauw, direct en volkomen echt’, NRC Handelsblad 22 oktober 2002
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Everything is public’. 94 Naast schilderijen en tekeningen maakt ze ook foto’s en video’s. Al deze
werken gaan uiteraard over haarzelf. Het is een illusie om te denken dat de toeschouwer met al
die zelfportretten Krystufek leert kennen. De kunstenares geeft alleen dat deel van haar leven
bloot waarvan ze wil dat het gezien wordt. Zij heeft de volledige regie over alles wat ze maakt. Zij
bepaalt waarvan, wanneer en waar ze foto's neemt en tekeningen en schilderijen maakt en in
welke context die getoond worden. ‘Het gaat me om een soort zelfbeschikking. De mensen
moeten zich realiseren dat ik de enige ben die visueel iets te zeggen heeft over mijn lichaam’. 95 De
echte Krystufek blijft uiteindelijk een raadsel.

Afb. 27 Cees Krijnen Woman in divorce battle on tour 2000

Het werk van Cees Krijnen (1969) is direct en persoonlijk. Het kan gezien worden als een
egodocument dat gebaseerd is op gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Centrale figuur in zijn werk
is zijn moeder, Greta Blok. Zij voert al vijftien jaar lang een juridische strijd over de
boedelscheiding met haar ex-man. ‘Ik heb van deze slepende scheidingszaak mijn eigen ‘reality
theater’ gemaakt, om het op die manier voor mijn moeder een beetje dragelijk te maken’. 96 Krijnen
hanteert twee methodes om een nieuw levensgeluk voor zijn moeder te scheppen. De ene
methode bestaat uit performances en foto’s waarin zijn moeder de hoofdrol speelt. Een voorbeeld

Sandra Smallenburg, ‘Alles van Elke Krystufek is openbaar’, NRC Handelsblad 1 augustus 2003
Gesprek ter gelegenheid van Naakt, Mobiel, een tentoonstelling van Elke Krystufek in het GEM, Den
Haag in Sandra Smallenburg, ‘Alles van Elke Krystufek is openbaar’, NRC Handelsblad 1 augustus 2003
96 Sandra Heerma van Voss, ‘De verbeelding van een echtscheiding. Cees Krijnen exposeert familiedrama’,
NRC Handelsblad 5 juni 2000
94
95

54

is de serie The woman in divorce battle on tour. Moeder en zoon reizen naar steden als New York,
Milaan, Amsterdam en Parijs om te vechten tegen de bestaande echtscheidingswetten. De andere
methode bestaat uit bijzondere attenties waarmee hij zijn moeder verrast. In bijvoorbeeld

Renovation/Reconstruction (2000) laat hij in het ouderlijk huis, waar zijn moeder na de scheiding
is blijven wonen, een nieuwe centrale verwarming installeren. Hij laat alles verwijderen wat nog
aan zijn vader herinnert en omgeeft zijn moeder tegelijkertijd letterlijk en figuurlijk met
warmte. 97

Afb. 28 Nan Goldin Nan and Brian in Bed, New York City van The Ballad of Sexual Dependency
1983
Nan Goldin portretteert haar leven door middel van foto’s. Haar werken zijn polaroids van
bevriende kunstenaars, dichters, musici, transseksuelen en travestieten. In 1980 begint Goldin
haar kiekjes te ordenen en projecteert ze in een non-stop slide show getiteld The Ballad of Sexual

Dependency. Ze noemt dit werk ook ‘the diary I let people read’. Het grote thema in dit werk zijn
de vele gezichten van liefde en vriendschap, de spanning tussen intimiteit en autonomie, en de
pijn die verbonden is met interpersoonlijke relaties. Goldin neemt foto’s van haar vrienden
wanneer ze zich in de meest intieme poses bevinden: het aanbrengen van make-up vlak voor een
travestieperformance; na de ruzie met een geliefde en tijdens het vrijen. Haar onderwerpen
blijven ook. De personen worden ouder, wisselen van partner, en in sommige gevallen blaken ze
eerst van gezondheid om later ziek te worden met soms de dood als gevolg (aids meestal). Maar
Jellichje Reijnders, ‘Woman in divorce battle on tour 2000’, tentoonstellingstekst op: website Stedelijk
Museum Bureau Amsterdam < http://www.smba.nl/en/exhibitions/woman-in-divorce-battle-on-tour/> (14
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november 2009)
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naast het leven van haar vrienden toont Goldin ook haar eigen leven. Het toont onder andere haar
worstelingen wanneer ze misbruikt wordt in een verkeerde relatie, haar toevlucht in drugs en de
daarmee gepaarde gaande verslaving, en haar herstel in een afkickkliniek. 98 De foto’s zijn
snapshots en zijn rauw van karakter. Het is vooral schokkend. Niets wordt geschuwd, seks en
geweld worden breed uitgemeten. Goldin is nergens bang voor. Net als Emin is het werk van
Goldin rauwer en obscener dan dat van Calle. De balans die Sophie Calle heeft gevonden wekt
meer sympathie bij de toeschouwer en is veel minder onkuis.
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Sophie, de exhibitionist
(het exhibitionisme)
M’as tu vue? (Heb je mij gezien?). Dit was de titel van de retrospectieve over Sophie Calle in
Centre Pompidou, Parijs 2003. ‘Heb je mij gezien’ is in het Frans ook een toespeling op een ijdel
iemand, op een uitslover of opschepper: een m’as-tu vu. 99 Als een stalkerige indringer, wil Sophie
Calle gezien worden en haar leven graag met ons delen. Ervaringen, gebeurtenissen, fantasieën,
liefdes, angsten en obsessies zijn geen geheim voor het publiek. Vele werken zijn illustraties van
haar leven. Al meer dan twintig jaar houdt ze ervan om zichzelf te exhibitioneren. De vraag is in
hoeverre zij overdrijft in haar exhibitionisme en of wat zij presenteert de waarheid is. Calle houdt
er immers van om een personage te zijn, een onderdeel uit een verhaal of een spel. Ze wil dit niet
om zich een andere identiteit aan te meten, maar om leger te worden. Om zichzelf meer uit te
vlakken. 100 Het gaat niet om haar. Het enige wat telt is het spel.
Het maakt niet uit of Sophie Calle’s werk over haar leven gaat of over dat van een ander. Het gaat
om de selectie uit ervaringen en de vorm waarin ze gegoten worden. Op het moment dat intieme
ervaringen openbaar zijn gemaakt, komen ze los van de persoon en zijn ze niet intiem meer. Ze
leven alleen in de getransformeerde vorm verder. 101 De ervaring is een object geworden. De
afstand is genomen. Het exhibitionisme van de kunstenares uit zich in het vermelden van haar
eigen problemen bij anderen. Ze observeert haar eigen gevoelens met intense, bijna klinische
aandacht. Zo ontdoet ze zich van al haar ervaringen en gevoelens. Aan de hand van een paar
werken zal het exhibitionisme van Sophie Calle getoond worden.
Het meest recente werk van Sophie Calle, Pôle Nord, uit 2009 gaat over haar moeder. Deze laatste
droomde ervan ooit naar de Noordpool te gaan. ‘Mijn moeder was niet dom. Ze wist dat wanneer
een droom gerealiseerd is, het teleurstelt. Dus is ze er nooit geweest.’ Na haar dood heeft Calle
deelgenomen aan een reis naar de Noordpool. Daar heeft ze haar moeder begraven, alleen, zonder
iemand. Calle heeft dit niet letterlijk gedaan. Het gaat om de herinnering waarvan afscheid wordt
genomen in de vorm van persoonlijke spullen. Symbolische objecten als juwelen en een portret
werden op de oever van een gletsjer in het Noorden begraven.

Jhim Lamoree, ‘Het prikkelende verdriet van Sophie Calle’, Het Parool 10 januari 2004
Edzard Mik, ‘Losgezongen liefdesleven’, Vrij Nederland 68 (2007) nr. 35 (september), p. 78
101 Edzard Mik, ‘Losgezongen liefdesleven’, Vrij Nederland 68 (2007) nr. 35 (september), p. 77
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Afb. 29 Sophie Calle Pôle Nord 2009

Pôle Nord bestaat uit een film, acht foto’s en een tekst – in reliëf aangebracht op drie witte
plaquettes. Ze neemt in haar koffer haar moeders portret, Dior ketting en diamanten ring. 102 Op de
eerste foto’s liggen deze op de rand van een patrijspoort die uitkijkt over de Noordpool. Op de
volgende foto’s schitteren ze in een hoopje sneeuw dat door de zon beschenen wordt. De film
toont voorbijschuivende lichtblauwe ijsschotsen, gefilmd vanaf de boot. De film, de foto’s en de
tekst zijn maar puzzelstukjes van een groter verhaal. Dat verhaal zullen we nooit echt kennen.
Door wat Calle heeft meegemaakt veranderen de dingen uit haar omgeving van aard. Zo zijn de
juwelen of het portret voor ons niet meer dan objecten, maar voor Calle zijn het herinneringen.
De enige manier waarop Calle het over gevoelens en emoties kan hebben is juist door afstand te
nemen. Zij mag geen grens overschrijden, de grens van teveel sentiment en pathos. Het moet
zakelijk en koud blijven. Symbolisch is het wel, dat de reis juist naar de Noordpool is, waar het
koud en wit is. Dit accentueert alleen maar de afstand tussen de persoonlijke objecten en de
herinnering aan de eigenaar. De witte plaquettes met tekst benadrukken eveneens die afstand.

102

Manon Berendse, ‘Zoeken naar de zwakke plek’, Het Financieele Dagblad 27 juni 2009

58

Calles toevlucht gaat naar haar gebruikelijke methode van tekst en foto’s. 103 Wat een intiem en
beladen moment had moeten zijn (het afscheid van een dierbaar iemand en de vervulling van haar
moeders droom), wordt hier gereduceerd tot een formele registratie van een bijna doodnormale
expeditie. En dit komt alleen tot stand door haar werkwijze. Sophie Calle en haar gevoelens zijn in
het werk miniem aanwezig.
Zichzelf exposeren. Calle kan dat als geen ander. Ieder significante of banale gebeurtenis in haar
leven is voer voor een kunstwerk. Dat varieert van de dood van haar moeder tot een e-mail over
een liefdesbreuk.

Ik heb een mail ontvangen waarin mijn partner de relatie verbrak. Ik heb niet kunnen
antwoorden. Het was alsof het niet voor mij bestemd was. Het eindigde met de woorden: zorg
voor jezelf. Ik heb deze aanbeveling letterlijk opgevat. Ik heb aan 107 vrouwen gevraagd –waarvan
één met pluimen (een papegaai) en twee van hout- gekozen omwille van hun beroepen, hun
talent, om de brief te verklaren vanuit hun professionele blik.
Om het te analyseren, te becommentariëren, te spelen, te dansen, te zingen. Het te ontleden, leeg
te pompen. Om het te begrijpen voor mij. Om te praten in mijn plaats. Een manier om de tijd te
nemen om te breken. Op mijn tempo. Om voor mij te zorgen. 104

Op 24 april 2004 om 19.13 uur ontving Sophie Calle een e-mail. 105 Haar partner verbrak via deze
brief hun relatie. Ze was gebroken. Twee dagen na ontvangst van de brief, vraagt ze aan een
vriendin hoe ze moet antwoorden. Dan komt de kunstenares op een idee, ze ziet potentie in die email. De brief met zijn welgekozen woorden en zinnen heeft iets onpersoonlijks. Hij had van
iedereen afkomstig kunnen zijn. De liefde die je met iemand deelde wordt in die brief tot niets
gereduceerd. Er blijven alleen maar woorden over, holle woorden. Met de woorden ‘zorg voor
jezelf’ als aanleiding heeft de kunstenares besloten om wat privé was openbaar te maken. 106
Wellicht was dit een manier om empathie te creëren bij andere vrouwen. Dat juist vrouwen het
konden begrijpen en dat ze het met Calle te doen konden hebben. De intimiteit (het private)

Jean-Marie Wynants, ‘Le quotidien transfiguré’, Le Soir 27 mei 2009
Eigen vertaling uit Sophie Calle, Prenez soin de vous, Arles 2007, p. 2
105 De e-mail is te vinden in de bijlagen. Dit werd gepubliceerd in het NRC Handelsblad van 2 mei 2008.
106 Edzard Mik, ‘Losgezongen liefdesleven’, Vrij Nederland 68 (2007) nr. 35 (september), p. 74
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wordt openlijk (het publieke) ontleed. Het resultaat is Prenez soin de vous (Zorg voor uzelf) uit
2007.
Calle koos deze vrouwen omwille van hun beroep: een psychoanalyticus, criminoloog, actrice,
soulzangeres, advocaat, cartoonist, waarzegster, et cetera. Deze vrouwen nemen de mail op alle
denkbare manieren onder de loep: taalkundig, literair, psychologisch, muzikaal, juridisch,
psychiatrisch, cinematografisch. Calle maakt foto’s van hen terwijl ze de brief lezen, thuis, in een
park, op kantoor, langs het water, en het lijkt alsof deze vrouwen gedumpt worden. Door hen vast
te leggen op het moment van lezen, verplaatst de afgewezen Calle zich naar die vrouwen. Zo hoeft
ze zelf niet met de pijn om te gaan. Het wordt voor haar een ‘zakelijke’ afhandeling.

Afb. 30 Sophie Calle Prenez soin de vous 2007

Door zoveel vrouwen aan het woord te laten kunnen er op verschillende manieren alle emoties,
die met zo’n breuk gepaard gaan, worden bemachtigd. Het gaat niet alleen om pijn en verdriet,
maar ook om boosheid, teleurstelling, opluchting, verraad, jaloezie etc., emoties die door Calle niet
onder woorden kunnen worden gebracht. Het is voor haar te pijnlijk. Ze wil zich van die pijn
distantiëren. Alleen, is deze vorm van escapisme pijnverzachtend? Kunnen 107 vrouwen voor
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Calle zorgen? Kunnen zij haar pijn verzachten door vanuit hun beroepsperspectief de brief te
beantwoorden, te relativeren, te analyseren? Dit is erg onwaarschijnlijk. Deze vrouwen spreken
zonder te weten hoe Calle zich echt voelt. En wat ze echt heeft gevoeld daar zullen wij, de
toeschouwers, nooit achterkomen. Dit is geen verhaal over Calles verdriet. De kunstenares
ontbreekt in het werk. Dit gaat om een brief, niet over de man die hem schreef. Prenez soin de

vous kan geïnterpreteerd worden als een openlijke wraakactie op haar voormalige partner en de
manier waarop hij haar meedeelde dat de relatie voorbij was. Calle ziet het zelf anders. De angst
dat het zo geïnterpreteerd zou worden, deed bij haar de twijfel toeslaan om dit project te
realiseren. 107 Door de brief aan 107 vrouwen over te laten, verdween elk persoonlijk karakter.
Sophie Calle heeft van een persoonlijke brief een artistiek object gemaakt. Dat wil niet zeggen dat
er geen enkel sentiment meer is. Er wordt alleen een slag naar het geconstrueerde en
onpersoonlijke gemaakt. Daarin is de bevrijding van het drama gelegen. Eerst was het therapie;
vervolgens nam kunst het over. Na een maand werkte het exorcisme. Het project verving de man.
Het advies uit de brief nam ze ter harte: ze zorgde voor zichzelf.
Sophie Calle heeft een rare manier om haar verjaardag te vieren. In ieder geval zo deed ze dat
veertien jaar lang met Le Rituel d’anniversaire (Het verjaardagsritueel) (1980-1993).
‘De dag van mijn verjaardag vrees ik om vergeten te worden. Met het doel om mij te bevrijden van
deze onzekerheid, heb ik in 1980 het besluit genomen om ieder jaar, op 9 oktober indien mogelijk,
een aantal gasten uit te nodigen gelijk aan mijn aantal jaren. Onder hen, een onbekende gekozen
door één van de genodigden. Ik heb niets met de cadeaus gedaan. Ik heb ze bewaard om zo de
bewijzen van affectie die zij vormden binnen handbereik te houden. In 1993, op mijn 40ste, heb ik
een einde gemaakt aan dit ritueel.’ 108
Vanaf 1980 tot 1993 hield Sophie Calle een diner op de dag van haar verjaardag zelf, indien dat
mogelijk was. De onbekende gast moest de toekomst symboliseren. Uiteindelijk evolueerde de
presentatie van Le Rituel d’anniversaire naar een installatie van vitrines met daarin de cadeaus.
Iedere verjaardag wordt door Calle gerepresenteerd in een vitrinekast met alle cadeaus van dat
jaar. Op het deurtje is een tekst te lezen met de inhoud van de kast en een kort verslag van de
desbetreffende verjaardag.
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Een voorbeeld, het eerste jaar 1980:
‘Tafelkleed van Disney Productions papier. Vier paarden, met mobiele koppen, van karton geheel
bedekt met vilt. Gouden riem. Een doos van oogschaduw van Miss Helen: Harmonie 5. Een
zilveren en koperen handtas. Doos van Weense Mozart chocolade…Een boek van Villiers de
L’Isle-Adam: L’Amour suprême, Ed. L’Ange du bizarre. Een set van zeven Polaroids die gemaakt
zijn door Gertrude O’Byrne. Twaalf plastic clipjes van handjes. Een dagboek getiteld: Voor Sophie,
gesigneerd Catherine Weinzaepflen, begonnen 27 september en geëindigd 8 oktober 1980. Een
collage van weefsel gemaakt door Natalie Mei. Zwarte doos getiteld: Klein mysterieus materiaal

voor mooie privédetective, bestaande uit tubes en verouderd elektrisch materiaal. Een bos
bloemen. IJzeren sculptuur die gewikkeld is in een gekleurd sjaaltje. Een bos bloemen van stof.
Een foto van Wilfrid Rouff getiteld: It’s time to eat. 100 U.S. Dollars uit 1934. 1000 Franse
Franken. Een telegram: Onmogelijk om te komen…, getekend Jean-Marc Bustamante.
Opmerking: Maar één van de zevenentwintig genodigden heeft zich niet voorgesteld.
Uitgezonderd de gemeenschappelijke cadeaus, zijn twee personen met lege handen gekomen. De
onbekende heeft de bloemen gegeven. Door het verdriet dat de overhand heeft genomen op het
professionele bewustzijn, is het telegram vernietigd.’ 109

Afb. 31 Sophie Calle Le Rituel d’anniversaire 1980-1993
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De opeenhoping van al deze objecten kan verschillend worden bekeken: als de manie van een
verzamelaar, als kinderlijke fixatie, als fetisjistische geloof, als burgerlijke pronkzucht, of als de
verering van het object. Maar het werk is eigenlijk gewoon een bizarre uitwerking van de angst
die bezit had genomen van de kunstenares. Zij exposeert de bewijzen van de verjaardagen als een
museum. Dit hele ritueel is een gemaakt evenement. Calle bedacht een concept met een paar
belangrijke regels en voerde dat vervolgens uit. De cadeaus en de uitwerking van die avonden zijn
puur illustraties en hebben eigenlijk niets persoonlijks. De cadeaus hadden van ieder individu
kunnen zijn. Er zijn geen herinneringen verbonden aan deze objecten. Foto’s van de diners zijn er
niet. De gezelligheid, de intimiteit is ver te zoeken. Wat de toeschouwer ziet is de uitstalling van
willekeurige objecten met daarbij een zeer kort zakelijk verslag van de avonden. Het persoonlijke,
de vriendschap en de verbondenheid zijn de drie grote afwezigen. Calle stelt in de plaats van het
banale, het ordinaire, het vervelende en het gebruikelijke, rituelen die niet meer zijn dan
gezelschapspelletjes waarvan ze zelf de regels creëert en naar eigen dunk overtreedt.
Dat Sophie Calle er een sport van maakt om over haar voormalige partners te praten en een
kunstwerk over hen te maken, blijkt uit het volgende: No Sex Last Night (ook wel bekend als

Double Blind) uit 1992.

Wij leefden samen sinds een jaar, maar onze relatie vertoonde scheurtjes. Wij waren totaal gestopt
om met elkaar te praten. Ik droomde ervan om hem te huwen. Hij droomde ervan films te maken.
Om hem aan te sporen om met mij door Amerika te reizen, stelde ik voor dat wij een film zouden
realiseren gedurende deze reis. Hij heeft ingestemd.
Door de afwezigheid van communicatie, kwam het idee om ieder van ons te voorzien van een
videocamera, die de enige toeverlaat van onze frustraties werd door hem stiekem alles te vertellen
wat wij elkaar niet konden zeggen.
De spelregels vastgelegd, hebben wij 3 januari 1992 New York verlaten in zijn grijze Cadillac,
richting Californië. 110

De film is een dagboekachtige registratie van de tocht dwars door Amerika die Calle en Greg
Shepard, een scenarioschrijver, samen hebben gemaakt. Het koppel, dat elkaar eigenlijk
nauwelijks meer sprak, is in het bezit van een videocamera waarmee ze niet alleen hun reis maar
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vooral hun onuitgesproken gedachten over elkaar kunnen vastleggen. Volgens afspraak bekijken
ze elkaar via de camera en voorzien zij de beelden soms gelijktijdig, soms later van commentaar.
Die commentaren zijn vaak pijnlijk, door de wanhopige verliefdheid van Calle, de
ondoordringbaarheid van Shephard, maar vooral door de leegte die ieder lijkt te ervaren en die
werkelijk contact met elkaar onmogelijk maakt. Ze bevechten voortdurend elkaars aanspraak op
de waarheid. Wanneer het stel, om redenen die geen van beiden begrijpt, in Las Vegas trouwt, kan
het publiek al vermoeden hoe de film zal eindigen: met een scheiding. Wat de toeschouwer
uiteindelijk ziet, is het gevecht om de eigen gevoelens te verbergen en te ontlopen door ze in een
bepaalde verhaalvorm te modelleren. Dat leidt tot een totale verkramptheid bij beiden. Steeds zie
je hoe een situatie niet van binnenuit wordt bekeken, maar van op afstand. 111 Het is een film over
de mislukking van de relatie van Calle en Shepard. Deze registratie van de relatie tussen twee
individuen is erg persoonlijk. Calle verzorgt de montage en kiest alleen de beelden die zij
interessant vindt. De montage is van een auteursfilm (Calle als auteur) die onafhankelijk bestaat
van wat er verteld wordt. Het verhaal past niet meer bij het geleefde. Vraagtekens kunnen worden
gezet of de film uiteindelijk waarheidsgetrouw is en of de leugen niet groter wordt dan de
waarheid.

Afb. 32 Sophie Calle in samenwerking met Greg Shepard No Sex Last Night 1992
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Er zijn onuitsprekelijke nachten. De nacht van 5 op 6 oktober 2002 heb ik doorgebracht in een
ingerichte kamer boven in de Eiffeltoren. In bed, liggend in witte lakens, luisterde ik naar
onbekenden die zich opvolgden aan mijn bed. Vertel mij een verhaal zodat ik niet in slaap val.
Gewenste maximale duur: 5 minuten. Verlenging indien boeiend verhaal. Geen verhaal, geen
bezoek. Als uw verhaal mij in slaap heeft gebracht, heb de welwillendheid om uw zachtjes terug
te trekken en vraag aan de bewaker om mij te wekken… Het waren er honderden. Er zijn nachten
die zich niet vertellen. Ik ben ’s ochtends vroeg naar beneden gegaan. Een boodschap flikkerde op
iedere pilaar: Sophie Calle, einde van slapeloze nacht, 07h00. Als een bevestiging, dat ik niet
gedroomd had. Ik heb aan de Maan gevraagd, ik heb haar gehad: Ik heb geslapen op de top van de
Eiffeltoren. Sindsdien beloer ik haar, en als ik haar tegenkom op de hoek van een straat, groet ik
haar, kijk naar haar met tederheid. Daar boven, op 309 meter, is het een beetje bij mij. 112

Deze tekst is van Chambre avec vue (Kamer met zicht) uit 2002. Voor één nacht besloot Sophie
Calle om zo dicht mogelijk bij de sterren te gaan slapen. De mooiste plek om dat te doen: de
Eiffeltoren. Hoog in die toren werd een kamer ingericht zodat ze daar kon overnachten. Een
nieuw spel met nieuwe regels. Vreemden konden haar bezoeken en naast haar bed zitten. Calle
maakte eerder Les Dormeurs. Bij Chambre avec vue werden nu de rollen omgedraaid. De regels
waren helder: wanneer de bezoeker geen verhaal had, kon hij meteen vertrekken. De duur van
het verhaal moest maximaal vijf minuten zijn, verlenging was slechts mogelijk als het verhaal
boeiend was. Het werk maakt van de bezoeker een acteur en van de Eiffeltoren het decor. Calle
exposeert zich op een intiem moment. Dit doet ze weer teniet door er een spel van te maken.

In 1984 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken mij een studiebeurs van drie maanden
toegekend in Japan. Ik ben 25 oktober vertrokken zonder te weten dat deze datum het begin
betekende van het aftellen van tweeënnegentig dagen die zouden leiden tot een banale breuk,
maar die ik toen beleefd heb als het meest pijnlijke moment van mijn leven. Ik heb deze reis
verantwoordelijk gehouden.
Terug in Frankrijk op 28 januari 1985, heb ik gekozen, om mijn leed te vertellen in plaats van mijn
verblijf. Als tegenprestatie heb ik aan mijn kennissen en vrienden gevraagd: «Wanneer hebben
jullie het meest geleden?» Deze uitwisseling zou stoppen wanneer ik mijn eigen verhaal
leeggepompt zou hebben door het steeds te vertellen, of wanneer ik mijn leed gerelativeerd zou
112
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hebben door dat van anderen. De methode is radicaal geweest. In drie maanden was ik genezen.
Met een geslaagd exorcisme, maar uit angst voor een terugval, heb ik afstand genomen van mijn
project. Om het vijftien jaar later op te graven. 113

Douleur exquise uit 2003 is een drieluik. Douleur exquise, wat zowel felle als heerlijke pijn kan
betekenen, gaat over liefdesverdriet. Sophie Calle krijgt in 1984 een studiebeurs naar Japan. Haar
vriend M. protesteert, hij wil haar zo’n lange tijd niet missen en is bang dat de kunstenares hem
zal vergeten. Calle gaat toch en ze spreken af om elkaar aan het eind van haar verblijf te
ontmoeten in New Delhi in het Hotel Imperial. Op het vliegveld in Japan krijgt ze een telegram:
‘M. ne peut vous rejoindre à Delhi. Accident Paris. Hôpital. Contacter Bob.’ 114 Calle is in de
veronderstelling dat M. een verschrikkelijk ongeluk heeft gehad. Pas aangekomen in Delhi heeft
Calle de mogelijkheid gekregen om met Bob, haar vader, contact op te nemen. Hij begrijpt niets
van het telegram. M. was wel naar het ziekenhuis gegaan, maar voor slechts tien minuten, genoeg
tijd om een alibi te hebben om zijn afwezigheid in India te legitimeren. Dat is alles. Ze belt M. en
de volgende conversatie ontspint zich: ‘Ik wou komen en het één en ander uitleggen.’ Calle
antwoordt: ‘Heb je een andere vrouw ontmoet?’ M.: ‘Ja.’ Uren later staart ze nog naar de telefoon,
een rode. ‘Je n’avais jamais été aussi malheureuse.’ 115

Afb. 33 Sophie Calle Douleur exquise 2003
Sophie Calle, Douleur exquise, Arles 2003, p. 13
Vertaling : ‘M. kan u niet terugzien in Delhi. Ongeluk Parijs. Ziekenhuis. Neem contact op met Bob.’ Bob
is Robert Calle, vader van Sophie.
115 Vertaling : ‘Ik ben nog nooit zo ongelukkig geweest.’ Uit Sophie Calle, Douleur exquise, Arles 2003, p.
204
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De pijn en het verdriet krijgen vorm in een drieluik. Het werk begint met Avant la douleur (Voor
de pijn). Hierbij telt Calle de dagen tot haar weerzien met haar vriend. Of beter gezegd tot haar
scheiding. Naast reisdocumenten en aantekeningen representeren foto’s de tweeënnegentig dagen
voorafgaand aan de scheiding. Dit zijn foto’s van momenten, ervaringen, bezienswaardigheden en
mensen die ze ontmoet heeft gedurende haar tijd in Japan. Maar die hele reis is achteraf gekleurd
door het verdriet. Op ieder van die foto’s en documenten is een groot, rood stempel gezet met de
tekst: douleur J-92, douleur J-91, douleur J-90 et cetera. Het tweede deel is Le lieu de la douleur
(De plek van de pijn). Dit is een reconstructie van kamer 261 van Hotel Imperial in New Delhi
met het bed en de opvallende rode telefoon. Het boek van Douleur Exquise toont een foto van de
hotelkamer. Dit is de plek des onheils, de plek waar de wereld van Calle instortte. Het derde en
laatste deel is Après la douleur (Na de pijn). Hier vertelt ze haar verhaal van de scheiding in vele
varianten aan de hand van een foto en een tekst. Op zesendertig donkergrijze doeken staat de pijn
van de breuk geborduurd. Dag na dag, bijna honderd dagen lang, herhaalt Calle hoe haar geliefde
haar liet zitten op die hotelkamer in New Delhi. Boven elk doek hangt een foto van de hotelkamer
in Hotel Imperial waarin Calle het slechte nieuws vernam. Steeds diezelfde foto met de rode
telefoon. Woorden hoeven eigenlijk niet te worden uitgesproken om de foto te ondersteunen. Pijn
en verdriet worden meteen geassocieerd met de hotelkamer. Om haar leed te vergeten vroeg Calle
bij terugkomst aan haar vrienden en kennissen wanneer ze het meest pijn hadden geleden. Deze
ervaringen staan telkens genoteerd naast de misère van Calle op een wit doek dat eveneens
voorzien is van een foto. Het verdriet van de anderen is steeds anders geïllustreerd met foto’s van
een deur, een gevel of een auto waarin of waarachter het zich afspeelde: een scheiding, een
sterfbed, een zelfmoord. Soms is bijvoorbeeld een groen vlak genoeg: de kleur van een nachtjapon
waarin een moeder stierf. Door anderen te ondervragen over hun ergste ervaringen wilde Calle
haar eigen verhaal ‘leegpompen’ en haar leed relativeren. Haar persoonlijke verslagen worden
langzaamaan korter, ook al blijft ze zich wentelen in de pijn. Het lijden maakt plaats voor cynisme
en boosheid. Ze beschrijft haar ervaring met steeds meer afstand en op het laatst zelfs met
tegenzin. Tegelijk worden de witte letters steeds grijzer zodat de tekst minder leesbaar wordt en
uiteindelijk, als haar verdriet bezworen is, helemaal onzichtbaar. Terwijl haar eigen pijn langzaam
onzichtbaar wordt, blijven de teksten van de anderen helder en winnen ze daardoor aan kracht.
Haar eigen verdriet is betrekkelijk naast verlamming, dood, verdwijning, zelfmoord en mismaakte
baby’s. Met de pijn van de ander verdrijft Calle haar eigen pijn.
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Een uittreksel: ‘Negentig dagen geleden heeft de man van wie ik hou mij verlaten. Het was 25
januari 1985, twee uur ’s ochtends. Ik bevond mij in New Delhi, in kamer 261 van het Imperial
hotel, hij in Parijs. Hij heeft gebroken via de telefoon. Vier weerwoorden en minder dan drie
minuten om mij te zeggen dat hij van een ander hield. Dat was het. Niet bijzonder als leed. Het
verhaal verdient niet om eindeloos te worden herhaald.’ 116
‘Achtennegentig dagen geleden heeft de man van wie ik hou mij verlaten. 25 januari 1985. Kamer
261. Hotel Imperial. New Delhi. Genoeg.’ 117

Douleur exquise is een aangrijpend werk. Pas vijftien jaar later besloot Sophie Calle dit werk
samen te stellen uit de verhalen die ze na die klap is gaan verzamelen. Het toont hoe diep
geworteld het leed was en dat ze eerder nog niet klaar was voor de verwerking ervan. Maar hoe
pijnlijk haar verhaal ook is, het werk is door de hoeveelheid tekst en de vorm waarin het is
gegoten, toch afstandelijk. Ze behandelt haar werk nuchter en zakelijk. Nooit wordt een grens
overschreden. Eenvormigheid in presentatie is het motto bij het drieluik. Het obsessieve herhalen
van hetzelfde verhaal werkt verlammend, zowel voor Calle als voor de toeschouwer. Dit bevordert
de intimiteit niet. Teveel emoties zijn voor de kunstenares uit den boze.

Des histoires vraies uit 1994 zijn korte verhalen over ervaringen en objecten uit het leven van
Sophie Calle. Deze verhalen kunnen opgevat worden als delen van een dagboek dat openbaar
wordt gemaakt. Dit doet ze zonder enige gêne. Met haar exhibitionistisch en theatraal karakter
doet het er eigenlijk niet toe wat ze voor het voetlicht brengt. Zij wil graag gezien en gehoord
worden. Deze ‘histoires vraies’ zijn slechts zeer gedetailleerde bijzonderheden, flarden uit het
leven van Calle. Zij probeert ons te doen geloven dat het alledaagse bij haar iets bijzonders is. Deze
kleine verhaaltjes over een badjas of een tafellaken tonen ons onverbloemd haar lief en leed. Le

Nez (De neus): ‘Ik was veertien jaar toen mijn grootouders besloten dat ik mijn toevlucht moest
zoeken in plastische chirurgie : mijn neus moest gecorrigeerd worden, mijn oren moesten
rechtgezet worden en ook mijn lelijke litteken op mijn linkerbeen moest verdwijnen. Ze maakten
een afspraak met een bekende specialist, dokter F. Een datum voor de ingreep werd vastgesteld.
Persoonlijk twijfelde ik. Ze stelden me gerust: ik kon tot de laatste minuut terugkomen op mijn
keuze. Echter, het is dokter F. zelf die een einde maakte aan mijn onzekerheden: twee dagen voor
de operatie pleegde hij zelfmoord.’ 118 Calle vertelt deze onalledaagsheid op een bijna alledaagse
Sophie Calle, Douleur exquise, Arles 2003, p. 264
Sophie Calle, Douleur exquise, Arles 2003, p. 272
118 Sophie Calle, Des histoires vraies+dix, Arles 1998, p. 11
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toon. Wij kunnen ons vragen stellen over het waarheidsgehalte van het verhaal. Hoewel goede
vriend, Hervé Guibert, haar een fantaste en fijnzinnige leugenaarster noemde, raakt het Calle
wanneer de toeschouwer denkt dat de verhalen verzonnen of deels verzonnen zijn. 119 Uiteindelijk
echter doet het waarheidsgehalte er niet werkelijk toe, de twijfel die de verhalen oproept is
relevanter. Die onzekerheid en het feit dat we niet weten of het feit of fictie is, is aanwezig bij het
publiek. Het tragikomische aspect uit deze fragmenten verstevigt die onzekerheid des te meer.

Afb. 34 Les seins miraculeux van Sophie Calles Des histoires vraies 1994

Les seins miraculeux (De miraculeuze borsten) is herkenbaar voor vele meisjes en vrouwen. ‘Als
tiener was ik plat. Om mijn vriendinnen na te doen had ik een beha gekocht die niet in mijn
voordeel werkte. Mijn moeder, die trots met een schitterende buste pronkte en geen gelegenheid
miste om een opmerking te maken, noemde het een steun-niets. Ik hoor haar nog. Gedurende de
volgende jaren kreeg mijn borst langzamerhand reliëf. Maar niets erg opwindends. En plotseling
in 1992 –de transformatie verliep in zes maanden- begon het te groeien. Alleen, zonder
behandeling of interventie van buiten, op miraculeuze wijze. Ik zweer het. Triomferend maar niet

119

Marion Wester, ‘Heerseres van het toeval’, De Groene Amsterdammer 118 (1994) nr. 16 (april), p. 23

69

echt verrast heb ik de prestatie toegekend aan twintig jaar van frustratie, hebzucht, dromerijen en
zuchten.’ 120 Feit en fictie raken door elkaar in Des histoires vraies. Maar achter verhalen als Le
Nez en Les seins miraculeux schuilt een treurigheid die als een rode draad door haar gehele oeuvre
loopt. Calle geeft het publiek een kijkje op een verleden met veel pijn en verdriet. Door de
verhalen kort en met een komische noot vorm te geven, geeft ze zichzelf genoeg prijs. Haar werk
moet niet druilerig zijn. De kracht van Calle is van precies die treurigheid iets banaals te maken.
Haar doel is ten slotte ‘améliorer la vie’, het leven beter maken. 121

Een ander spel, waarin mogelijkerwijs feit en fictie door elkaar gaan, speelde Calle met de Young

British Artist Damien Hirst.
Ik heb kennis gemaakt met Damien Hirst in Glasgow in 1989. Dezelfde avond heb ik hem
gevraagd om mij een liefdesbrief te sturen. Enkele maanden later heb ik vijf bezielde pagina’s
ontvangen. Meteen vanaf de eerste regels, ik ben vergeten dat de afzender praktisch een vreemde
was, geloofde ik wat er geschreven stond. Het jaar daarop heeft Damien Hirst mij gevraagd om
hem te interviewen voor de catalogus van zijn tentoonstelling in het ICA. 122 Ik was niet
beschikbaar. Ik heb geantwoord dat het hem in zijn liefdesbrief gelukt was om herinneringen te
bedenken en dingen te zeggen die ik wenste te horen. Ik was er zeker van dat hij in staat zou zijn
om vragen te bedenken die ik hem graag zou willen stellen. Hij heeft het spel meegespeeld. De
catalogus is verschenen met het fictieve interview.
Twaalf jaar later heb ik aan Damien Hirst gevraagd om mij te interviewen voor de catalogus van
mijn tentoonstelling in het Centre Pompidou. Ik heb als antwoord de formulieren T4-02, 02-4T en
U4-M-E gekregen die door mijzelf, een kennis en een familielid moesten worden ingevuld. Onze
antwoorden moesten vervolgens worden opgestuurd naar Damien Hirst zodat ze bestudeerd
konden worden door psychiaters die belast waren om mij psychologisch te evalueren. 123
Évaluation psychologique. Sur une idée de Damien Hirst (Psychologisch evaluatie. Naar een idee
van Damien Hirst) uit 2003 is ontstaan naar aanleiding van Calles verzoek aan Damien Hirst om
een tekst voor haar catalogus van de tentoonstelling M’as tu vue? in het Centre Pompidou te
schrijven. Als antwoord stuurde Hirst drie vragenformulieren die in de psychiatrie gebruikt
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worden om een profiel van iemands karakter te schetsen. Calle en de twee andere aangewezen
personen (haar moeder en vriendin Cathy) vulden de formulieren in. In elk formulier stonden
dezelfde vragen, maar de antwoorden verschilden soms hemelsbreed. In het rijtje ‘about the
patient’ met stellingen waarin de ondervraagden uit drie mogelijkheden konden kiezen,
antwoordt de moeder van Sophie Calle op ‘Often unhappy, downhearted or tearful’ over haar
dochter: ‘certainly true’. Haar vriendin Cathy daarentegen zegt: ‘not true’. En Calle zelf heeft
beide hokjes aangekruist. Voor een evaluatie gaf Hirst de formulieren aan de psychiaters Joanna
Iddon en Lorna Richards. Uit het rapport concludeerde Iddon onder andere het volgende: ‘Sophie
Calle heeft een mysterieus en complex karakter. Calle houdt er van de realiteit te onderzoeken en
van zich te laten horen. Ze is erg gemotiveerd en is gepassioneerd. Ze is niet bang om te zeggen
wat ze denkt. Ze is nogal zelfverzekerd, vrijpostig, onafhankelijk en heeft een neiging tot
exhibitionisme. Diep in haar hart is ze gevoeliger en kwetsbaarder dan ze zich in eerste instantie
voordoet. En ze is niet erg gelukkig in de liefde’. 124 Richards stelde het volgende vast: ‘Sophie
toont verscheidene trekjes van een theatrale persoonlijkheid. Ze beschrijft zichzelf als
zelfverzekerd, levend en sociaal. Ze heeft een grote behoefte aan vernieuwing en opwinding en
lijkt constant nieuwe ervaringen te zoeken. Ze verveelt zich snel en kan zich impulsief gedragen
op gebieden buiten haar werk. Ze houdt ervan om in het middelpunt van aandacht te staan en is
openlijk uitdagend in de omgang. Ze heeft ook een gekleurd imaginair leven, erg theatraal.’ 125
Alhoewel Calle zichzelf hiermee aan het publiek wil tonen, geeft dit gecreëerde portret nog geen
inzicht in de persoon. Ze blijft onvoorspelbaar. Dit ‘werk’ kun je meer als aandachttrekkerij zien.
Richards had inderdaad goed gezien dat Calle zich graag in het middelpunt bevindt.

Na vele spelletjes en rituelen wilde Calle zich toeleggen op een nieuw soort spelletje. Où et

Quand? Berck (2004-2008) en Où et Quand? Lourdes (2005-2008) zijn bijzondere werken. Calle
stelde aan een waarzegster, Maud Kristen, voor om haar toekomst te voorspellen, zodat ze haar
toekomst kon zien en ermee kon spelen. In het begin stribbelde Kristen tegen. Calle bleef
aandringen totdat Kristen een maand later alsnog accepteerde om het experiment te proberen,
onder strenge voorwaarden: ze wilde zich alleen aan een creatief spel wagen. Ze zou kaarten
leggen en voorstellen doen van sporen en richtingen die ze door middel van visioenen en haar
kennis van de kunst van het waarzeggen zou verkrijgen. Aan Sophie Calle om op haar eigen
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manier vrij rond te snuffelen, de aanwijzingen te volgen en te interpreteren. 126 Voor de eerste reis
leidden de kaarten en voorspellingen haar naar het kuststadje Berck in het noorden van Frankrijk.
Een reis zonder enig belangrijk evenement volgde. Calle keert ontsteld en ontgoocheld terug,
maar ze is overtuigd. 127 Dit nieuwe spel is spannend, onvoorspelbaar en is voor Calle interessant
om er een vervolg aan te geven. Maud Kristen kondigt aan dat een volgende reis voor Calle op de
planning staat. Op maandag 17 mei 2005 hadden de kaarten de kunstenares naar Berck gebracht.
Enkele maanden later vertrekt Calle op 22 januari 2006 voor een tweede reis naar het
bedevaartsoord Lourdes. Calle verblijft er drie dagen op zoek naar een mirakel, een teken. Geen
mirakel, maar ze bewijst haar goede wil. ‘Ik ben naar Berck en Lourdes gegaan, de kaarten weten
voortaan dat ze mij overal naartoe kunnen sturen.’ 128 Dit project zal zonder twijfel een vervolg
krijgen. Calle wil graag de uitdaging aangaan. Het gaat immers om haar toekomst. Dit kan een
oneindig spel worden. De foto’s en teksten voeren je met Sophie Calle mee op haar reizen. De
daarbij uitgebrachte boekjes werken als een dagboek en/of reisverslag dat de kunstenares graag
met de toeschouwer wil delen. Vooral de dvd die bij Où et Quand? Berck hoort, waarin Calle
wandelt met een oude vrouw uit Berck, brengt je nader tot haar. Gefilmd als door de ogen van
Calle word je meegenomen langs de boulevard van het kustplaatsje.

Afb. 35 Sophie Calle Où et Quand? Berck 2004-2008
Sophie Calle, Où et Quand? Berck, Arles 2008, p. 83
Sophie Calle, Où et Quand? Berck, Arles 2008, p. 91
128 Sophie Calle, Où et Quand?Lourdes, Arles 2009 p. 141
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Où et Quand? Berck en Où et Quand? Lourdes zijn grappig en meeslepend en voeren je mee naar
onverwachte plekken met onverwachte gebeurtenissen. Calle deelt op speelse wijze haar
ervaringen en gedachten, maar beperkt zich tot de essentie. Het spel heeft zijn regels die Calle
beheerst. ‘Ik hou van spelen maar ik zou niet zeggen dat mijn oeuvre een spel is. Ik hou veel van
rituelen. Ik woon alleen, heb geen vaste baan, geen kind. Ik heb geluk dat ik kan leven van mijn
werk als kunstenaar. Mijn leven is erg vrij. Ik mis het om vroeg op te moeten staan ’s ochtends, om
de reeks dingen te doen die anderen moeten doen. Ik heb een deel nodig van deze verplichtingen.
En in deze vind ik mijn vrijheid. Ik vind een zekere rust in opgelegde regels. Wanneer de
waarzegster zegt dat ik naar Berck moet gaan, worden de dingen beslist voor mij. Tegelijkertijd
ben ik totaal heerser van wat ik doe. Als ik beslis dat een project stopt, stopt het.’ 129 Gecontroleerd
toeval.

Het ‘je’ en het ‘jeu’ vermengen zich bij Sophie Calle. 130 Het intieme wordt ingezet in het spel, of
anders gezegd: de dynamiek van de ‘je(u)’ (zowel het ik en het spel) is een presentatie en productie
van het ‘ik’. Het ik is zowel auteur als acteur. Sophie Calle vertroebelt fictie en realiteit, het
personage en de eigen persoon door haar persoonlijkheid in te zetten in haar werken.
Het exhibitionisme van Sophie Calle is een therapeutisch middel om haar verdriet, pijn en
frustraties uit te bannen. Het moet haar bevrijden. Haar privéleven zet ze in het publieke leven.
Calle kiest wat zij in het openbaar toont, de rest blijft voor ons geheim. Zij is nu eenmaal de
spelleider die bepaalt wat de regels zijn en ze heeft het recht om zich niet altijd aan die regels te
houden. Haar methode om te exorciseren is afstandelijk met veel gebruik van tekst. De kloof die
hierdoor wordt gecreëerd dient om zich te beschermen. Sophie Calle wil zichzelf bevrijden maar
tegelijk beschermen. Niet alles kan in het openbaar worden getoond. Er moeten geheimen blijven.
De kunstenaar Calle speelt met de mens Calle.
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Vertaling: het ‘ik’ en het ‘spel’.

73

Conclusie
‘Analyses en interpretaties zijn uw werk, niet het mijne’. 131
Analyses en interpretaties in dit onderzoek naar de Franse kunstenares Sophie Calle zijn inderdaad
niet door Calle zelf gegeven en verwoord. Want wie het mysterie in leven wil houden moet karig
zijn met informatie. En dat is Calle. Zij is een bijzonder kunstenares. Ze heeft haar sporen in de
kunstwereld nagelaten en wordt steeds bekender. Zij is met haar spelletjes en rituelen een
persoonlijkheid geworden. Gedreven door mislukking wil Sophie Calle met haar werk het leven
verbeteren. Eigenlijk bedoelt ze haar persoonlijke leven. Ze wil de banaliteit van het alledaagse
veranderen in een kunstwerk. Ze weet hoe ze verschillende componenten moet vermengen om
tot een humoristisch, spannend doch verdrietig geheel te komen. Afkomstig uit een
kunstminnende familie is Calle opgegroeid te midden van kunst en kunstenaars. Na jaren rond te
hebben gereisd en schokkende dingen te hebben meegemaakt (Libanon, illegale abortussen) keert
ze terug in haar stad Parijs. Uit verveling is Calle vreemden gaan volgen. Wat begon als een
spelletje, ontwikkelde zich tot een obsessie. Zij observeert, onderzoekt, documenteert en toont het
leven van anderen en dat van zichzelf. De teksten, foto’s en objecten uit haar dertig jaar
kunstenaarschap vormen een egodocument. Met haar ondeugende, speelse, onvoorspelbare,
intuïtieve, theatrale, obsessieve en door verdriet doordrenkte karakter probeert ze in haar werk
het leven te bespelen. Spel en ritueel zijn onlosmakelijk verbonden met Sophie Calle en al haar
werken. De tweedeling van voyeurisme en exhibitionisme omvat haar gehele oeuvre.
Vanuit haar voyeurisme probeert Calle mensen te achtervolgen, te observeren, vragen te stellen,
om zo de grenzen van publiek en privaat domein op te zoeken en te overschrijden. Niets kan haar
tegenhouden. Alles wordt gecontroleerd door de spelregels van ieder werk. Calle is vrij om zich
daarin te bewegen op haar eigen voorwaarden. De nabijheid van Calle met haar onderwerpen
(onbekenden en vrienden) is echter slechts een illusie. De afstand zal niet kleiner worden. Dat is
nou eenmaal tegen de regels.
In haar exhibitionistische werken vermengt Sophie Calle fictie en realiteit, het personage en de
eigen identiteit door haar persoonlijkheid in te zetten. Haar privéleven zet ze in het publieke
leven. Haar exhibitionisme is een therapeutisch middel om pijn, frustraties en verdriet uit te
bannen. Calle beslist wat zij in het openbaar toont, de rest blijft voor ons een raadsel. Haar
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methode bij de exhibitionistische werken is afstandelijk met veel gebruik van tekst. De kloof die
hierdoor wordt gecreëerd dient om zichzelf te beschermen. Sophie Calle wil zichzelf bevrijden
maar tegelijk beschermen.

De documentaire vorm van presenteren is kenmerkend voor het werk van Sophie Calle.
Afgekeken van het werk van de conceptuele kunstenaars dat aan de muur bij haar vader hing
heeft Calle de perfecte manier gevonden om de illusie van nabijheid vorm te geven. Deze
werkvorm toont afstand, zakelijkheid en kilheid. Dit staat in groot contrast met de inhoud van de
werken. De kunstenares creëert emotionele distantie.
Ook de hedendaagse generatie is bezig met de documentaire en de documentaire vorm als
presentatievorm. Kunstenaars als Christian Boltanski, Annette Messager, Fiona Tan of Jef Geys
maken op hun eigen manier gebruik van het document en de daarbij horende presentatievorm. De
meesten van hen willen met hun werk de betekenis van geschiedenis, herinnering, identiteit en
verlies overdenken.
Net als Calle werken kunstenaars ook met voyeurisme en exhibitionisme. Kunstenaars als Tracey
Emin of Nan Goldin toonden ongegeneerd hun lief en leed aan de buitenwereld. De grens van
publiek-privaat wordt hier overschreden en het persoonlijke leven is één groot kunstwerk. Het
voyeurisme uitte zich bij Vito Acconci in het achtervolgen van onbekende mensen op straat; bij
Andy Warhol in het observeren van een slapende vriend; bij Alicia Framis in het waken over
dromen bij onbekenden thuis; bij Rear Window in het gluren naar de buren.

Het werk van Calle is gebaseerd op ontmoetingen. Al die ontmoetingen en relaties moeten
bijdragen aan het autoportret dat Calle creëert. Van een echte nabijheid is geen sprake, omdat ze
dat probeert te voorkomen. Alleen voor de duur van het spel wil ze de afstand verkleinen om zo
stukjes van het privéleven van iemand en van zichzelf te onthullen. Haar geheimen moeten
geheimen blijven. Om te blijven bestaan als kunstenaar moet ze de raadselachtigheid rond haar
leven en haar persoon in stand houden. Zij heeft in haar werk ook de absolute macht. Zij houdt
iedereen (stiekem of niet) en zichzelf in de gaten (wat en hoeveel geeft ze prijs in haar
exhibitionistische werken). Door die macht is nabijheid een schone schijn. Dit is goed te zien in de
besproken werken. De toeschouwer denkt iets te krijgen, denkt dat hij dichterbij komt, maar niets
is minder waar.
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‘De wereld van Sophie’ is een groot spel met Sophie als hoofdrolspeler en spelleider, en wij als
collaborateurs. Uiteindelijk is Calle een mysterie. Zij is de vrouw die er niet is.
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Bijlagen
Prenez soin de vous (2007)
De brief van de ex:
‘Sophie, (…) Zoals u gemerkt hebt, ging het slecht met mij de laatste tijd. Alsof ik me in mijn eigen
bestaan niet meer thuis voelde. Een soort vreselijke angst, waartegen ik niet veel kan uitrichten,
behalve dan de vlucht vooruit (…). Toen wij elkaar ontmoetten, hebt u een voorwaarde gesteld:
niet de ‘vierde’ worden. Die belofte heb ik gehouden: al maanden zie ik de ‘anderen’ niet meer
(…). Ik dacht dat dat voldoende zou zijn, ik dacht dat mijn liefde voor u en uw liefde voor mij
voldoende zouden zijn om deze angst die mij ertoe drijft verderop te gaan kijken, en verhindert
dat ik rustig en simpelweg gelukkig ben [te verdrijven], in de zekerheid dat de liefde die u mij
toedraagt heilzaam voor mij was, de heilzaamste die ik ooit gekend heb. (…) Maar nee. Het is zelfs
erger geworden, en ik kan niet onder woorden brengen in welke toestand ik mij nu bevind. Dus
deze week ben ik begonnen de ‘anderen’ weer op te bellen. En ik weet wat dat voor mij betekent
en in welke cyclus ik zo weer terecht kom. Ik heb u nooit voorgelogen en ga daar nu ook niet mee
beginnen. Er is een andere regel die u hebt ingesteld aan het begin van onze geschiedenis: de dag
dat wij geen gelieven meer zouden zijn, zou u zich niet meer kunnen voorstellen mij te zien. U
weet hoe deze opdracht mij rampzalig voorkomt, en onrechtvaardig (terwijl U nog altijd B. en R.
ziet) (…). Zo kan ik dus nooit uw vriend worden. U kunt het belang van de beslissing die ik
vandaag neem, aflezen aan het feit dat ik bereid ben me in uw wil te schikken. U niet meer zien, u
niet meer spreken, geen deel meer hebben aan uw visie op de dingen en de mensen, of aan uw
tederheid jegens mij – alles zal ik oneindig missen. Wat er ook gebeurt: weet dat ik niet zal
ophouden u te beminnen op de manier die de mijne was vanaf het moment dat ik u ontmoette
(…). Ik zou hebben gehoopt dat de dingen anders gelopen waren. Zorg voor uzelf, X.’ 132
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