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Voorwoord 
 
De oorsprong voor dit onderzoek naar de incorporatie van het lichaam van het publiek in de kunst is 
tweeledig. Enerzijds komt het voort uit mijn eigen fascinatie en voorkeur voor grote ruimtevullende 
installaties, waarin je als bezoeker wordt ondergedompeld, waarop je invloed kan uitoefenen en waar 
meerdere zintuigen gelijkertijd worden aangesproken. Anderzijds heeft de onderzoekswerkgroep over de 
einde van de schilderkunst mijn interesse gewekt om mij in de aan dit onderwerp gerelateerde  theorieën 
te verdiepen. Hoewel ik mij zeer bewust was van de trend in de hedendaagse kunst om het lichaam van 
het publiek te incorporeren, waren de opvattingen over het oog als dominant zintuig en de ontkenning 
van de lichamelijk perceptie van de kunst in de kunstgeschiedenis nieuw voor mij. Mijn bachelorscriptie 
die voortvloeide uit de onderzoekswerkgroep kan gezien worden als directe aanleiding om in deze 
masterscriptie deze problematiek te behandelen. Waar mijn bachelorscriptie beperkt is tot de 
schilderkunst behandel ik hier kunstenaars en kunstvormen, sculptuur en installatiekunst, waar ikzelf een 
grotere voorkeur voor heb. 
Voor de begeleiding bij het schrijven van deze masterscriptie en voor de zeer bruikbare tips en feedback 
die  ik heb ontvangen wil ik graag dr. Patrick van Rossem bedanken. 

 
Annemarie Cirkel 
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Inleiding 
 
Probleemstelling en onderzoeksveld 
De esthetische ervaring van kunst werd in de theorie lange tijd omschreven als het domein van het oog 
en de geest. De toeschouwer nam, tot aan de late jaren vijftig van de twintigste eeuw, een passieve 
contemplatieve rol in ten opzichte van het kunstwerk. Voor mijn bachelorscriptie heb ik - als onderdeel 
van een gezamenlijk geschreven boek over de dood van de schilderkunst - een hoofdstuk geschreven 
over de verschuiving van de optische naar de fysieke ervaring van de schilderkunst. Dit eerdere 
onderzoek naar deze problematiek heeft mijn interesse gewekt voor een nader onderzoek specifiek 
gericht op de inzet van het lichaam van het publiek door hedendaagse kunstenaars. Specifiek richt ik mij 
op hoe en met welk doel kunstenaars dit lichaam van het publiek of van andere mensen - vrijwilligers of 
betaalde participanten - inzetten. 
 
Eén van de eerste en meest opvallende aspecten waar ik tegenaan liep in de voorbereiding van dit 
onderzoek is dat specifiek over de inzet van het lichaam van het publiek als medium en de daarbij 
behorende problematiek zeer weinig literatuur beschikbaar is. Ook de lichamelijk perceptie en ervaring 
van kunst is een onderwerp, wat in de kunst alomtegenwoordig is, maar in de theorie vrijwel niet wordt 
behandeld. In literatuur over aanverwante onderwerpen als toeschouwerparticipatie ligt de nadruk nog in 
veel gevallen op de visuele perceptie van het werk. Dit terwijl er veel hedendaagse kunstenaars juist 
inspelen op andere mogelijkheden van zintuiglijke perceptie en esthetische ervaring van kunst. De 
Belgische kunstenaar Peter de Cupere speelt bijvoorbeeld in op de reukzin en het werk van de tevens 
Belgische kunstenaar Ann Veronica Janssens zorgt voor een verhoogde sensitiviteit van de tastzin en het 
gehoor. 
De afwezigheid van het lichaam als gebied van onderzoek in de kunsttheorie is sterk beïnvloed door de 
dominante positie die de Cartesiaanse dualistische opvatting over de scheiding tussen lichaam en geest 
heeft gehad op het westerse denken. Hierdoor is de lichamelijke ervaring van kunst systematisch 
genegeerd. 
 
Status Quaestionis  
De eerste en zeer belangrijke bron in deze context is het boek Downcast eyes. The denigration of vision 
in twentieth-century french thought van Martin Jay uit 1994. Martin Jay is professor aan de faculteit 
geschiedenis van de Berkeley Universiteit in Californië. In het boek Downcast eyes beschrijft hij de 
oorsprong van de dominantie van de oculaircentrische traditie in het westerse denken en de aanvallen die 
franse theoretici en filosofen in de twintigste eeuw hierop ondernemen. Dit boek is een sleutelwerk in de 
kritische analyse van de dominante visuele benadering van kunst tot in de twintigste eeuw en de 
verschuivingen in hiërarchie die in deze periode tussen de zintuigen plaatsvinden. 
 
Amelia Jones is professor Kunstgeschiedenis aan de Riverside Universiteit  in Californië. Ze beschrijft in 
haar boek Body art. Performing the subject uit 1998 de opkomst van Body Art in de context van de 
overgang van het modernisme naar het postmodernisme. In het tweede hoofdstuk ‘The “Pollockian 
performative” and the revision of the modernist subject’ beschrijft ze de verschuiving van de 
ontlichaamde kunstenaar naar de belichaamde kunstenaar. Zij noemt de publicatie van de foto’s van 
Hans Namuth, waarop Jackson Pollock te zien is in zijn ‘act of painting’, als indicatie van deze 
verschuiving. Net als Jay noemt zij het Cartesiaanse dualisme als de dominante opvatting die ervoor 
heeft gezorgd dat het lichaam van de kunstenaar lange tijd genegeerd is in de kunsttheorie. 
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Een eerste poging om het lichaam als ‘critical term’ op te nemen in de kunsttheorie is door Jones gedaan 
in haar essay ‘Body’ in de tweede editie van Robert Nelsons bundel Critical Terms for Art History uit 
2003. In haar essay staat de vraag centraal, waarom de mens de behoefte heeft om afbeeldingen te maken 
van het menselijk lichaam en waarom men de behoefte heeft foto’s bij zich te dragen en te bekijken. 
Haar conclusie is dat deze behoefte wordt gemotiveerd door een fetisjistische neiging om het verloren of 
absente lichaam te vervangen. In het geval van het zelfportret van Hippolyte Bayard, dat zij in dit essay 
als voorbeeld aanhaalt, wordt het afwezige dode lichaam vervangen voor het lichaam van de kunstenaar. 
In een meer algemene zin kan het vervangen van het afwezige lichaam gezien worden als een 
bevrediging van de behoefte aan de aanwezigheid van het fenomeen dat de mensen vroeger God 
noemden, waardoor ze kunnen naderen tot de oorsprong van de mens. De aantrekkingskracht van 
zelfportretten komt volgens Jones voort uit een behoefte om bij de bron van de kunst te komen, door het 
lichaam van de kunstenaar te concretiseren. Het behouden van het lichaam van de kunstenaar door het in 
een foto mee te nemen in een andere tijd, zal altijd falen in zijn taak, aangezien de foto nooit het 
letterlijke driedimensionale  lichaam verbeeldt. Foto’s werden conventioneel ingezet om dood te 
voorkomen en toonden de kunstenaars en de toeschouwers samenhang en transcendentie. 
Hoewel Amelia Jones verscheidene boeken heeft geschreven over Body Art en Performance Art, blijven 
het lichaam van de ander, de toeschouwer en het publiek - dat als materiaal wordt ingezet door 
verschillende hedendaagse kunstenaars in installaties, sculpturen en performances - en de daarbij horende 
complexe thematiek hier buiten beschouwing. 
 
In de hierboven genoemde teksten blijft de nadruk liggen op het lichaam van de kunstenaar. Het lichaam 
van het publiek als artistiek middel wordt niet besproken. Toch zijn deze teksten essentieel voor het in 
een historische context kunnen plaatsen van de huidige alomtegenwoordige trend van 
toeschouwerparticipatie en ervaringskunst. Zonder de incorporatie van het lichaam van de kunstenaar in 
de kunsttheorie was dit niet mogelijk geweest. De incorporatie van het lichaam van de toeschouwer ligt 
als het ware in het verlengde van de acceptatie van het lichaam van de kunstenaar in de kunsttheorie. 
 
Het onderzoek naar het lichaam en de lichamelijk ervaring van kunst staat nog in de kinderschoenen. 
Vermoedelijk wordt de tot nu toe beperkte literatuur binnenkort aangevuld. In juni 2010 zal het boek van 
Anna Dezeuze (editor) The ‘do-it-yourself-artwork: Participation from Fluxus to New Media uitkomen, 
waarin een overzicht wordt gegeven van de toenemende participatie van het publiek in de hedendaagse 
kunst. Het boek bevat verschillende essays van kunsthistorici, kunstcritici en curatoren en bestaat uit drie 
delen. Het eerste deel behandelt de opkomst van toeschouwerparticipatie in de jaren zestig, deel twee 
handelt over specifieke casestudies uit de kunstpraktijk van de jaren zestig, zeventig en negentig en deel 
drie bevat meer algemene kritische en analytische essays met betrekking tot de theoretische benaderingen 
van het ‘do-it-yourself-artwork’. Ik zie met belangstelling uit naar deze nieuwe publicatie. 
 
Als aanvullende bronnen zijn in het inleidende historische hoofdstuk van deze scriptie gebruik gemaakt 
van teksten van de auteurs Allan Kaprow, Rosalind Krauss en Alex Potts. Deze auteurs gaan in op de 
verruiming van de conventionele artistieke en door het medium bepaalde domeinen van schilderkunst en 
sculptuur, wat het mogelijk heeft gemaakt om het lichaam van de kunstenaar en later van het publiek te 
incorporeren in de kunst als artistiek middel of als site. 
 
Structuur en onderzoeksvraag 
Door het gebrek aan specifieke literatuur betreffende mijn onderzoeksthema heb ik mij in dit onderzoek, 
met betrekking tot de beschrijving en analyse van kunstwerken, in eerste instantie gericht op primaire 
bronnen, zoals interviews met en notities van de kunstenaars. Om een zo zuiver mogelijke beschrijving 
van de werken te kunnen geven en niet de werken tot illustratie van mijn betoog te laten verworden heb 
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ik de werken zo secuur mogelijk beschreven en zo min mogelijk gebruik gemaakt van interpretaties van 
andere auteurs. Voor biografische informatie heb ik geput uit secundaire bronnen als 
tentoonstellingscatalogi, websites, monografieën en kunstkritische artikelen. 
 
Hoewel ik sterk heb getwijfeld tussen een thematische en monografische benadering heb ik omwille van 
de helderheid gekozen voor een monografische benadering. In dit onderzoek zijn zeven kunstenaars 
opgenomen. Dit zijn Erwin Wurm (1954), Ann Veronica Janssens (1956), Felix Gonzalez-Torres (1957),  
Carsten Höller (1961), Santiago Sierra (1966), Scott Snibbe (1969) en Peter de Cupere (1970). Deze 
zeven kunstenaars zijn geselecteerd omdat ze - met uitzondering van Felix Gonzalez-Torres, die in 1996 
op jonge leeftijd overleed aan AIDS - nog allemaal actief zijn in de kunstwereld. Daarnaast zetten zij 
overduidelijk het lichaam van het publiek als artistiek middel in en spreken ze in primaire bronnen, 
interviews, artikelen en eigen notities over het lichaam van het publiek in hun werk. Omdat er per 
kunstenaar meerdere proposities van het lichaam naar voren komen zou het vrijwel onmogelijk zijn om 
in een thematische beschrijving niet in herhaling te vallen. Ook is er bij een aantal van deze kunstenaars 
een duidelijk verband tussen hun leven en hun werk te herkennen. De monografische beschrijving is in 
deze gevallen de beste vorm om de werken in het oeuvre te bespreken, omdat het werk zo beter in een 
context kan worden geplaatst.  
 
Afsluitend is een concluderend en vergelijkend hoofdstuk opgenomen waarin wordt ingegaan op de 
verschillende thema’s die in de zeven monografische teksten naar voren komen. Hierin worden de 
verschillende toepassingen, doelen, proposities van het lichaam en de verschillende rollen die de 
kunstenaars aannemen met elkaar vergeleken. In het besluit wordt de volgende onderzoeksvraag 
beantwoord. 
 

⋅ Op welke wijze en met welk doel wordt het lichaam van het publiek of de ander geïncorporeerd 
in de kunst van de zeven geselecteerde hedendaagse kunstenaars? 

 
De deelvragen die per kunstenaar worden beantwoord zijn: 
 

⋅ Hoe wordt het lichaam van het publiek door de kunstenaar in het kunstwerk opgenomen? 
⋅ Welke rol neemt de kunstenaar ten opzichte van het publiek in? 
⋅ Welke visie heeft de kunstenaar op het lichaam van het publiek? 
⋅ Welke status wordt er door de kunstenaar gegeven aan het lichaam van de toeschouwer binnen 

het kunstwerk? 
⋅ Welke thema’s en betekenissen worden in het werk aangesneden door het lichaam van het 

publiek te incorporeren in het kunstwerk? 
 
Om tot een beantwoording te komen van deze onderzoeksvraag is het van belang dat de volgende twee 
vragen ook worden beantwoord in deze scriptie. 
 

⋅ Welke ontwikkelingen, zowel sociaal-cultureel als artistiek, hebben geleid tot het incorporeren 
van het lichaam van de toeschouwer in de kunst? 

⋅ Wat is de reden dat het lichaam niet als analytische term is opgenomen in de kunsttheorie? 
 
In het volgende inleidende hoofdstuk wordt er ingegaan op de laatste twee vragen. Voordat er in detail 
ingegaan kan worden op verschillende toepassingen van het lichaam in de kunstpraktijk is een reflectie 
nodig over de ontwikkeling van de incorporatie van het lichaam in de kunst van de twintigste eeuw. 
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Hoofdstuk I: Een historisch kader. De oculaircentrische traditie en de 
erkenning van het lichaam 
 
Het dominante Carthesiaanse dualisme in de Westerse opvatting 
Vanaf de Oudheid tot in de twintigste eeuw had het fysieke menselijke lichaam, zowel in de filosofie als 
in religie, veelal een negatieve connotatie. Het werd gezien als sterfelijk, vergankelijk, stoffelijk, zwak, 
gevuld met en geleid door instincten en lusten, daardoor dierlijk, zondig en ondergeschikt aan de ziel en 
de geest. Het lichaam kreeg verschillende functies toebedeeld: als kerker van de ziel, als tempel van de 
ziel of als instrument van de ziel.1 Kortom het lichaam is ondergeschikt aan de ziel, geest en ratio. 
 
In de filosofie neemt het discours over de scheiding tussen lichaam en geest en de ondergeschikte rol die 
het lichaam ten opzichte van de geest krijgt toebedeeld een belangrijke plaats in. Plato zag de mens als 
een duaal fenomeen, bestaande uit de ziel en het lichaam. Hij verdeelde de werkelijkheid in twee 
werelden, de materiële wereld en de geestelijke wereld. Waar materie tijdelijk en vergankelijk is - en dus 
ondergeschikt aan materie - is de geestelijke wereld eeuwig, onveranderlijk en boven de materie 
verheven. In de Phaedo gaat Plato in op de notie, dat het lichaam de mens belemmert in het vinden van 
de waarheid. Het menselijk lichaam en de menselijke ziel zijn geheel van elkaar afgescheiden. Volgens 
Plato is een waar wijsgeer alleen in staat tot het benaderen van de waarheid als hij los is van zijn lichaam. 
Daarom oefent een waar wijsgeer zich in het sterven.2 
Naast de filosofie is ook het Christendom van grote invloed geweest op het voortbestaan van de 
dualistische opvatting tussen geest en lichaam in het westerse denken. Ook in het christendom is de 
scheiding tussen de materiële wereld (de aarde en het menselijk lichaam) en de immateriële wereld ( het 
hiernamaals, de hemel en fenomenen als de heilige geest) een fundamenteel aspect van deze religie. De 
bijbel bevat veel teksten over de tweedeling tussen het immateriële en materiële, tussen het lichaam en de 
geest. Eén van de teksten luidt: 
 

“Ons vergankelijke lichaam drukt zwaar op de ziel, de aardse tent is een last voor de geest die 
rijk aan gedachten is.” Wijsheid 9:15 

 
In de christelijke opvatting over de scheiding tussen geest en lichaam is het lichaam slechts een tijdelijke 
verblijfplaats voor de ziel, waarin de ziel het eeuwige en ontlichaamde leven afwacht. Zonder de ziel, zal 
het lichaam tot ontbinding overgaan en door het zondige en beperkte lichaam kan de ziel zijn plaats in de 
hemel verliezen. Deze opvatting over de scheiding tussen lichaam en geest is geheel verweven met het 
westerse denken en de westerse cultuur. 
 
René Descartes, de zeventiende eeuwse Franse filosoof en wiskundige, neemt met zijn stelling “cogito 
ergo sum” ook een dualistisch standpunt in. Dit standpunt van Descartes ligt in de lijn van het Platoons 
denken. Descartes vervolgt zijn betoog in Discours de la méthode uit 1637 als volgt: 

 
“De ziel, waardoor ik ben wat ik ben, is volledig afgescheiden van het lichaam”.3 

                                       
1 Deze drie opvattingen over het lichaam komen respectievelijk van Plato, de bijbel en uit de antroposofische filosofie van 
Rudolf Steiner. 
2 Howard Robinson, ‘Dualism’, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy 
<http://www.seop.leeds.ac.uk/entries/dualism/#HisDua> (3 mei 2010). 
3 René Descartes, Principles of philosophy, Dordrecht 1991, p. 5. In paragraaf 7 en 8  van deel 1 wordt ingegaan op de notie van 
een volledig gescheiden ziel en lichaam, een denkend fenomeen dat los staat van het fysieke lichaam. Martin Jay, Downcast 
Eyes. The denigration of vision in twentieth-century french thought, London 1994, p. 81. 

8 

 

http://www.seop.leeds.ac.uk/entries/dualism/#HisDua


Vanaf de Verlichting overheerst zowel in de filosofie als in de esthetiek de Cartesiaanse notie, dat men 
alleen door een ontlichaamde, belangeloze en objectieve benadering tot een logisch en waar oordeel kan 
komen.  
 
Voortkomend uit deze dualistische opvatting heeft het oog een bevoorrechte positie boven de andere 
menselijke zintuigen. In Timaeus maakt Plato een duidelijk onderscheid tussen de creatie van het zintuig 
van de ogen, wat hij samen schaart met de creatie van het menselijk intellect en de ziel, en de creatie van 
de andere zintuigen, die hij schaart onder het materiële wezen van de mens.4 Toch wantrouwt Plato het 
oog, vooral om zijn ontvankelijkheid voor illusie. Dit komt duidelijk naar voren in zijn notie dat wij zien 
door onze ogen niet met onze ogen.5  
Ook het dualistische standpunt van Descartes stelt het oog boven het lichaam en de andere zintuigen.6 
Uit onderstaand citaat blijkt deze bevoorrechte positie en spreekt Descartes zich positief uit over de 
nieuwe uitvindingen van zijn tijd die deze positie versterken. 

                                      

 
“All the management of our lives depends on the senses, and since that of sight is the most 
comprehensive and the noblest of these, there is no doubt that the inventions which serve to 
augment this power are among the most useful that can be.”7 

 
Martin Jay gaat in het boek Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French 
Thought  uit 1994 in op de dominante positie van het oog ten opzichte van de overige zintuigen en het 
lichaam. Deze “ocularcentric tradition”, zoals hij dit noemt, wortelt in Plato en komt duidelijk tot uiting 
in het éénpuntsperspectief van de Renaissance, waardoor de werking van het oog wordt gerationaliseerd. 
Via Descartes en Immanuel Kant heeft deze oculaircentrische traditie op haar beurt grote invloed gehad 
op het dominante Greenbergiaanse modernisme. Hier kom ik later in dit hoofdstuk op terug. Jay 
beschrijft in zijn derde hoofdstuk de doorlopende aanval die Franse theoretici in de twintigste eeuw, 
waaronder Maurice Merleau-Ponty, ondernemen op deze oculaircentrische traditie. Deze aanvallen en 
kritieken op de dualistische notie van oog en lichaam is de voedingsbodem geweest voor de breuk met de 
dominante modernistische benadering van kunst en heeft uiteindelijk geleid tot het postmodernisme.8 
 
Al in de Verlichting waren er filosofen die het zicht en het oog als ‘the noblest of senses’ bekritiseerden, 
maar het echte begin van de crisis in de ‘ocularcentric tradition’ ligt volgens Jay in de tweede helft van 
de negentiende eeuw, bij theoretici als Marcel Proust, Friedrich Nietsche en Henri Bergson. De 
heersende opvatting dat het oog objectief en rationeel is en een onbemiddelde visuele waarheid weergeeft 
wordt door hen bevraagd.9 
 
Amelia Jones’ essay ‘Body’ - opgenomen in de bundel Critical Terms for Art History uit 2003 - is een 
eerste poging om het lichaam als analytische term op te nemen in het kunsthistorische discours. Dit essay 
begint Jones met een citaat van Nietsche. 
 

 
4 Jay 1994 (zie noot 3) p. 26. 
5 Idem p. 27. 
6 Idem p. 81. 
7 Idem p. 21. 
8 Jay 1994 (zie noot 3) pp. 160-161. 
9 Idem p. 186. 
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“To the despisers of the body will I speak my word... [S]oul is only a word for something about 
the body. The body is a big sagacity, a plurality with one sense, a war and a peace, a flock and a 
shepherd.”10 

 
Zij gebruikt dit advies, dat Nietsche geeft aan de “despisers of the body”, als indicatie van de afnemende 
dominante positie van logica, ratio en dus de bevoorrechtte positie van het oog over het lichaam in het 
westerse denken. Ook Jones behandelt de altijd aanwezige kritiek op Descartes opvatting. Zo haalt ze de 
Franse arts en materialistische verlichtingsfilosoof Julien Offray de la Mettrie aan, die in zijn L’homme 
machine uit 1748 het Cartesiaans dualisme verwerpt en juist een duidelijk verband legt tussen materie - 
het lichaam - en de geest/ziel. Hij schrijft: 
 

 “[...] the diverse states of the soul are always correlative with those of the body.” 11 
 

De lichamelijke staat heeft invloed op de geest, bijvoorbeeld door honger of slaap, en daarom is de geest 
net als het lichaam onderhevig aan de wetten van de natuur.  
Ondanks dat de materialistische verlichtingsfilosofie grote invloed heeft gehad, kan het discours met 
betrekking tot het Cartesiaanse dualisme in de westerse opvatting van de mens worden gezien als een 
continuüm tot halverwege de twintigste eeuw. De splitsing tussen het lichaam en de geest (ziel en ratio) 
en de bevoorrechte positie van het oog boven de andere zintuigen is dominant in het westerse denken. 
 
De kunstgeschiedenis zoals wij die kennen is ontstaan in de tijd van de Verlichting en wortelt diep in het 
Cartesiaanse dualisme. De esthetische ervaring van en het esthetische oordeel over kunst werd in de 
theorie beschreven als het domein van het oog en de geest. Hierdoor werd het lichaam van zowel de 
kunstenaar als de toeschouwer in respectievelijk de creatie en beleving van kunst systematisch 
verzwegen of ontkend. Zowel Amelia Jones als Martin Jay noemen de geschriften van Clement 
Greenberg als climax van de dominante rol die het Cartesiaans dualisme en de daaraan gelieerde theorie 
van de Duitse filosoof Immanuel Kant speelde in de kunsttheorie en -kritiek tot halverwege de twintigste 
eeuw. Volgens Jones is dit een sterk gesimplificeerde versie van Kants theorie, waarin het idee van Kants 
‘belangeloosheid’ werd ingezet om tot een objectieve, ontlichaamde, logische en correcte beoordeling 
van de esthetische waarde en betekenis van kunst te komen. In dit verband is het noodzakelijk om kort in 
te gaan op de ontwikkeling van het kunstenaarsconcept van de achttiende tot het begin van de twintigste 
eeuw. 
 
Het idee van de kunstenaar als genie en drager van schoonheid komt op in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. De kunstenaar moet de schoonheid niet zoeken in de natuur, maar in zichzelf. Dit zorgt 
aan het einde van de achttiende eeuw voor een aantal belangrijke verschuivingen. De nadruk ligt dan niet 
meer op werkelijkheidssuggestie en een kunst die gebonden is aan de regels van de academie, maar 
vooral op het zoeken naar pure schoonheid. Kunst wordt het product van een genie. Creativiteit wordt 
hetgeen waarmee de kunstenaar zich als genie onderscheidt van de cultuur van de bourgeoisie.12 In de 
negentiende eeuw kan er gesproken worden van twee kunstenaarstypen, namelijk de Bohemien en de 
Dandy. Enerzijds zijn dat kunstenaars die zich identificeren met de arbeider en de boer. Hun 
zwerverachtig voorkomen, zoals bijvoorbeeld van Vincent van Gogh, plaatst hen buiten de maatschappij 
op een afstand van de massa. Anderzijds zijn er de Dandy´s, de kunstenaars die zichzelf buiten de 

                                       
10 Amelia Jones, ‘Body’, in: Robert S. Nelson, Critical Terms for Art History, 2de editie, Chicago/London 2003, p. 251. 
11 Julien Offray de La Mettrie, Man a Machine, 1748, op de website van de Universiteit van Michigan:  
<http://www.cscs.umich.edu/~crshalizi/LaMettrie/Machine/> (18 mei 2010). 
12 Amelia Jones, Body Art. Performing the Subject, London 1998, p. 65. 
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bourgeoisie plaatsen door zich te gedragen en te kleden volgens aristocratische codes.13 Deze 
kunstenaarstypen geven beiden uiting aan het afzetten tegen de bourgeoisie en de heersende smaak. In de 
negentiende eeuw, als de fotografie beschikbaar wordt voor de grote massa en de ene mode de andere 
opvolgt, ontstaat er een behoefte aan unieke zaken. In het modernisme klinkt dit beeld van de kunstenaar 
nog door, als een vanzelfsprekend mannelijk genie dat de bourgeoisie cultuur verwerpt. Amelia Jones 
onderschrijft dit in haar boek Body Art Performing the Subject met haar citaat van Raymond Williams:  
 

“The bourgeois was the mass which the creative artist must either ignore and circumvent, or now 
increasingly shock, deride and attack.”14 

 
De modernistische kunstenaar nam een onafhankelijke, afstandelijke positie in tot zijn publiek en tot de 
grote massa. Clement Greenberg schrijft in zijn essay Avant Garde and Kitsch uit 1939, dat het zich 
losmaken van de maatschappij door kunstenaars nodig was om een Avant Garde te vormen, die de 
vooruitgang van cultuur en goede smaak veilig zou stellen. Deze vooruitgang was door de mechanische 
productie van kitschvoorwerpen voor de bourgeoisie in gevaar gebracht.15 Greenbergs theorie over het 
pure esthetische oordeel baseert hij op de theorie van Immanuel Kant. Volgens Kant is een puur 
esthetisch oordeel alleen mogelijk wanneer het lichaam, dat staat voor subjectiviteit, sensualiteit en 
lusten, buiten het oordeel wordt gehouden. 
 
De modernistische kunstenaar onderzoekt de schilderkunst of de beeldhouwkunst op een logische, 
rationele wijze en werkt vanuit zijn geest en verstand. Het lichaam van de kunstenaar is in dit model niet 
gewenst, omdat dat hem gelijkstelt aan de ambachtsman en arbeider, die door lichamelijke arbeid zorgt 
voor de primaire en lichamelijke behoeften van hemzelf en zijn familie en die daardoor in zijn werk nooit 
tot een hogere universele betekenis zal naderen. 
 
Het modernistische ‘ontlichaamde’ esthetische oordeel wordt gezien als puur, universeel en objectief. 
Het erkennen van het lichaam van de kunstenaar en de criticus zou dus leiden tot een oordeel, dat niet 
universeel is en dat is vervuild met sensatie, lust, verlangens en subjectiviteit. De modernistische 
kunstenaar en kunstcriticus ontlenen hun autoriteit aan deze objectieve universele betekenis. Met het 
onthullen van het lichaam van de kunstenaar als gevuld met emoties, verlangens en subjectiviteit, stort 
het model van het pure esthetische oordeel, waaraan de modernistische kunstenaar en kunstcriticus hun 
autoriteit ontlenen, in.16 
 
De verschuiving van de visuele naar de materiële wereld en de erkenning van het lichaam van de 
kunstenaar 
Hoewel de formalistische benadering van Clement Greenberg dominant was in Europa en Amerika tot 
ver in de twintigste eeuw, ruimde de Engelse formalist Roger Fry wel een plaats in voor het lichaam in 
de creatie en beleving van kunst. In 1913 richtte hij de Omega Workshops op, waarin het doel was het 
lichaam terug te brengen in het proces van de artistieke arbeid. Fry was voor deze primitieve relatie 
tussen kunstenaar en vorm, als reactie op de differentiatie tussen maker en product in een tijd van 
opkomende industrialisatie en mechanisatie. Toch komen de opvattingen van Greenberg en Fry sterk 

                                       
13 Idem pp. 65-66. 
14 Idem  p. 65. 
15 Clement Greenberg, ‘Avant Garde and Kitsch’, in: Charles Harrison en Paul Wood, Art in Theory 1900-2000. An Anthology of 
Changing Ideas, Oxford 20078, pp. 539-549. 
16 Jones 1998 (zie noot 12) pp. 76-77. 
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overeen, want beiden zijn voor ‘een kunst voor de kunst’, waarin het kunstwerk universele betekenis 
draagt en volledig autonoom is van het sociale rijk.17 
 
Martin Jay en Amelia Jones noemen twee verschillende momenten in de kunstgeschiedenis als 
indicatoren van de opkomst van het lichaam in de kunst en de weerlegging van de dominante opvatting 
van het oog als bevoorrecht zintuig. Jay noemt Paul Cézanne als initiator om de materialiteit van de 
geschilderde objecten weer terug te brengen in de schilderkunst. Volgens Maurice Merleau-Ponty legt 
Cézanne zich eerst toe op de schilderkunst als exacte weergave van de werkelijkheid zoals het zich 
visueel aan ons openbaart. Dit idee laat hij al gauw varen, waarna hij zich richt op het herontdekken van 
de objecten zoals ze zijn in hun materie. 
 

“The object is no longer covered by reflections and lost in its relationships to the atmosphere and 
to other objects: it seems subtly illuminated from within, light emanates from it, and the result is 
an impression of solidity and material substance.”18 

 
Merleau Ponty vervolgt, dat Cézanne het werkelijke perspectief ontdekt, niet een geometrisch of 
fotografisch perspectief, maar zoals wij de werkelijkheid echt zien en beleven.19 Deze concentratie op de 
materie en de tastbaarheid ziet Jay continueren in het Kubisme, hoewel de dominante modernistische 
esthetiek van Greenberg dit ontkent.20 
 

  

De verschuiving van oog/geest/ratio naar 
materie/lichaam, zoals Jay het beschrijft leidt 
uiteindelijk tot de onderkenning van het lichaam 
van de kunstenaar in de kunst. Jones legt het 
begin van deze ontwikkeling bij Jackson 
Pollock. Meer specifiek legt ze dit moment bij 
de publicatie van foto’s en videobeelden die 
Hans Namuth maakte van Jackson Pollock, 
terwijl hij in zijn atelier schilderde aan  zijn 
immense doeken (afb. 1). Op de foto’s is Pollock 
te zien terwijl hij over één van zijn grote op de 
grond liggende doeken staat gebogen,  
 
“(...) overtly and theatrically performing the act 
of painting.”21 
 
 
 
 
Afb. 1: Hans Namuth, Jackson Pollock, 1950, foto, 65,5 x 
89,1 cm, National Gallery of Austalia. 
 
 

                                       
17 Jones 2003 (zie noot 10) p. 254. 
18 Jay 1994 (zie noot 3) p. 158. 
19 Jay 1994 (zie noot 3) pp. 158-159. 
20 Idem p. 160. 
21 Jones 1998 (zie noot 12) p. 53. 
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Namuth maakt in 1950 ook een film, Jackson Pollock. Deze werd voor het eerst vertoond in 1951 in het 
MoMA in New York. Door de verspreiding van de foto’s en de film kreeg het publiek een duidelijk 
inzicht in de manier van werken van Pollock.22 
 
Jones stelt in het tweede hoofdstuk ‘The Pollockian Performative and the revision of the modernist 
subject’ van het boek Body Art/Performing the Subject de foto’s van Namuth voor als indicator van de 
filosofische verschuivingen in de opvatting over de artistieke subjectiviteit en de autoriteit van het oog 
als bevoorrecht zintuig.23 De werkwijze van Pollock wordt in deze foto’s voorgesteld als een 
veranderlijke en door emoties gevulde performance. Dit moet worden begrepen in tegenstelling tot, 
volgens de modernistische opvatting, een vast object, gemaakt volgens de kunstenaars originele intentie 
met een eenduidige universele betekenis, die alleen uitgelegd kan worden door een gespecialiseerde 
toeschouwer.24 Voor de jaren vijftig waren foto’s - laat staan films - van de kunstenaar tijdens het 
creatieve proces relatief nieuw.25 Het beeld van de modernistische schilder was het mannelijke genie, die 
gedreven door goddelijke inspiratie de schilderkunst op een zeer analytische wijze onderzocht en 
voorzag van universele pure betekenis. Meestal werd dit genie in een passieve houding afgebeeld bij zijn 
werk. Gebaseerd op Kants model, met betrekking tot het formalistisch esthetisch oordeel, moet het 
mannelijk lichaam wel aanwezig zijn als man, om in aanmerking te komen als schilder, maar 
tegelijkertijd moet de schilder ook ontlichaamd zijn om door goddelijke inspiratie de transcendentie van 
universele betekenis mogelijk te maken.26 
Op het moment dat het lichaam van de schilder onthuld wordt, zoals dat is gedaan in de foto’s van onder 
andere Namuth, is de invloed van het lichaam van de schilder - als volume vol van lusten, verlangens en 
emoties - manifest. Dit doet afbreuk aan de bestaande opvattingen over de universele betekenis van het 
kunstwerk.27 Ook de eerder genoemde autoriteit die zowel de schilder als de kunstcriticus ontlenen aan 
het Carthesiaanse oculaircentrische opvatting wordt hier ontkracht. Beiden verliezen hun autoriteit. 
Jones noemt het performance-element in het werk van Pollock, en de Body Art kunstenaars die hem 
volgen, niet als oorzaak of gevolg van de eerder genoemde filosofische verschuiving in opvattingen over 
artistieke subjectiviteit, maar als indicatie daarvan. Deze verschuiving en herformulering van 
schilderkunst als performance in de jaren vijftig en zestig gaat gelijk op met de reconceptualisering van 
subjectiviteit door Franse filosofen, een stroming die we nu het poststructuralisme noemen.28 
 
De verruiming van het artistieke medium en de artistieke ruimte 
In oktober 1958, twee jaar na de dood van Jackson Pollock, publiceert Allan Kaprow zijn zeer visionaire 
artikel ‘The legacy of Jackson Pollock’ in Art News. Deze tekst wordt beschouwd als sleuteltekst in de 
behandeling van de verruiming van de artistieke middelen. Kaprow gaat in op de innovatieve aspecten 
van de schilderijen van Jackson Pollock, hoe hij de schilderkunst bijna heeft verwoest en sluit af met de 
voorspellende woorden over de kunst van de jaren zestig. 
 

“It does, Pollock, as I see him, left us at the point where we must become preoccupied with and 
even dazzled by the space and objects of our everyday life, either our bodies, clothes, rooms, or, 
if need be, the vastness of Forty-Second Street. Not satisfied with the suggestion through paint of 
our other senses, we shall utilize the specific substances of sight, sound, movement, people, 

                                       
22 Idem p. 53. 
23 Idem p. 55. 
24 Idem p. 55. 
25 Idem p. 62. 
26 Idem p. 62. 
27 Idem p. 62. 
28 Idem p. 55. 
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odors, touch. Objects of every sort are materials for the new art: paint, chairs, food, electric and 
neon lights, smoke, water, old socks, a dog, movies, a thousand other things which will be 
discovered by the present generation of artists. Not only will these bold creators show us, as if 
for the first time, the world we have always had around us, but ignored, but they will disclose 
entirely unheard of happenings and events [...] The young artist of today need no longer say “I 
am a painter” or “a poet” or “a dancer”. He is simple an “artist”. [...] People will be delighted or 
horrified, critics will be confused or amused, but these, I am sure, will be the alchemies of the 
1960s”29 

 
Kaprow beschrijft de erfenis die Pollock de nieuwe generatie kunstenaars nalaat als een verruiming van 
artistieke materialen, maar ook een verruiming van de artistieke ruimte. Kaprow beschrijft de schilderijen 
van Pollock als vormen die oneindig doorgaan in de ruimte, buiten de kaders van het doek. Door het 
formaat van de werken worden het volgens hem ‘environments’, waardoor de toeschouwer wordt 
geconfronteerd, aangevallen en in het werk wordt opgezogen. Anders dan de grote Renaissance 
schilderijen spiegelt Pollock ons geen herkenbare weergave van alledag voor, maar een andere 
werkelijkheid die loskomt van het doek en continueert in onze ruimte. Hierdoor verandert volgens 
Kaprow de toeschouwer in een participant, wat mogelijk de meest baanbrekende observatie is in dit 
artikel over de afstand tussen kunst en toeschouwer in de vooravond van de opkomst van installatiekunst, 
happenings, performance, body art, etc. Wel plaatst hij de schilderijen van Pollock, waarin het schilderij 
eindeloos doorgaat in de ruimte buiten het doek, in een geleidelijke trend. Waar de schilderkunst van de 
vijftiende en zestiende eeuw diepe perspectivische ruimtes liet zien, leggen de modernisten de nadruk op 
de vlakheid van het doek en wordt de schilderkunstige compositie in de kubistische collages uitgebouwd 
op het doek. Pollock gaat nog verder, waardoor de conventionele grenzen van het schilderij volledig 
worden overschreden.30 
 
Waar Kaprow een visionair artikel schrijft over de verruiming van de artistieke middelen in de 
schilderkunst, schrijft Rosalind Krauss in 1979 retrospectief over de steeds verder verruimende grenzen 
binnen het domein van de sculptuur. In haar artikel ‘Sculpture in the expanded field’, gepubliceerd in 
October, legt Krauss het begin van de verruiming van deze van oorsprong historische categorie van 
sculptuur bij de opkomst van het modernisme. Specifiek noemt ze Gates of Hell (1880) en Balzac (1891) 
van August Rodin als de twee sculpturen die breken met de historisch bepaalde kenmerken van de 
sculptuur. Krauss stelt in haar artikel pre-modernistische sculptuur gelijk aan monumenten, bestemt voor 
een specifieke plaats, geplaatst op een sokkel, als markering van een specifieke gebeurtenis of locatie, ze 
zijn verticaal gericht en figuratief. Met dat de beelden, zoals van Rodin, niet geplaatst zijn op hun 
eigenlijke bestemming, er meerdere versies in verschillende musea en landen bestaan en de beelden niet 
geplaatst zijn op een sokkel, is de overgang naar het Modernisme manifest. Het modernistische sculptuur 
laat de figuratie los, is een representatie van zijn eigen materiaal, heeft geen symbolische betekenis ten 
aanzien van een gebeurtenis of plaats, absorbeert de sokkel en is hierdoor los van specifieke plaatsing.31 
Het domein dat in de modernistische sculptuur werd onderzocht was idealistisch van aard en los van 
representatie van werkelijke tijd en ruimte. Wat aan het begin van de twintigste eeuw leek als een nieuw 
en rijk gebied voor ontwikkeling, bleek in de jaren vijftig al uitgeput te zijn. De modernistische 
sculpturale werken zijn volgends Krauss alleen te duiden met negatieve bewoording, tegenover de 
domeinen welke ze niet zijn. Vanaf het begin van de jaren zestig gaan beeldhouwers zich richten op de 

                                       
29 Allan Kaprow, ‘The legacy of Jackson Pollock’, Art News 57 (1958) nr. 6 (oktober) pp. 56-57. 
30 Idem pp. 26, 55 en 56. 
31 Rosalind Krauss, ‘Sculpture in the expanded field’, October 8 (Maart 1979)  pp. 33-34. 
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buitenste grenzen van sculptuur en de grensgebieden met de omliggende gebieden als landschap en 
architectuur.32 

 
Afb. 2: Diagram uit Rosalind Krauss,‘Sculpture in the expanded field’, October 8 1979, p. 38. 
 
Hierdoor ontstaan naast sculptuur - dat zich bevindt tussen niet-landschap en niet-architectuur – drie 
andere nieuwe categorieën die ook gedefinieerd worden tussen bestaande domeinen als landschap en 
architectuur en hun tegenstellingen, niet-landschap en niet-architectuur. De drie nieuwe domeinen zijn: 
‘site-construction’, ‘marked site’ en ‘axiomatic structures’ (afb. 2). Tussen 1968 en 1970 gaan een aantal 
kunstenaars, waaronder Richard Serra, Robert Smithson en Bruce Nauman, werken binnen deze 
domeinen die zijn ontstaan door de verruiming van het domein van de sculptuur. Waar het modernisme 
was voor het verkrijgen van puurheid in de verschillende media, breekt het postmodernisme hiermee 
door de grensgebieden te onderzoeken.33 Sculptuur in ‘the expanded field’ wordt niet langer gedefinieerd 
door het gebruikte medium, want elk denkbaar medium is mogelijk.34 Ook het menselijk lichaam kan 
worden ingezet, van zowel de kunstenaar als van het publiek. 
 
Alex Potts, de auteur van The Sculptural Imagination, figurative, modernist, minimalist uit 2000 noemt 
de opkomst van het minimalisme en de daarop geuite kritiek - door onder andere Michael Fried in zijn 
‘Art and Objecthood’ gepubliceerd in Art News in 1967 - als indicatie van de al eerder genoemde 
verschuiving van het visuele naar het lichamelijke, binnen het domein van de sculptuur. In Frieds anti-
minimalistische artikel beschrijft hij twee aspecten van de minimalistische kunst die symptomatisch zijn 
voor deze verschuiving. Fried ageert tegen de anti-modernistische opvatting over sculpturen als ‘literal 
objects’ en de theatrale enscenering van het werk waarin de toeschouwer expliciet wordt uitgenodigd 
voor een lichamelijke ontmoeting met de objecten.35 Deze beiden aspecten ziet hij als een directe 
bedreiging van de door het modernisme geclaimde autonomie van het kunstwerk. De theatraliteit van de 
minimalistische werken keurt hij af, omdat de afstand tussen het werk en de toeschouwer wordt 
afgebroken. Als het werk te dichtbij komt, als het een onderdeel van ons leven wordt of in onze directe 

                                       
32 Idem p. 37. Hier geeft Rosalind Krauss in een wiskundig diagram aan hoe de verschillende gebieden ten opzichte van elkaar 
gegroepeerd zijn. 
33 Idem pp. 41-42. 
34 Idem p. 43. 
35 Alex Potts, The Sculptural Imagination: Figurative, Modernist, Minimalist, New Haven/London 2000, p. 178. 
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fysieke ruimte komt, zal de kritische afstand van de toeschouwer afnemen. Zowel het kunstwerk - in dit 
geval sculptuur - als de toeschouwer verliezen hun autonomie.36 
Hoewel Fried tegen het minimalisme is, is zijn focus op de fysieke relatie tussen object en toeschouwer 
een belangrijk moment binnen de verschuiving van de optische naar de lichamelijke benadering van 
kunst. Hij was uniek in deze benadering, aangezien zijn tijdsgenoten zich op dit vlak puur en alleen 
richten op de formele en optische benadering van de perceptie van het kunstwerk door de 
toeschouwer/criticus. 
 
Alex Potts noemt in zijn zesde hoofdstuk met de veelzeggende titel ‘The Phenomenological Turn’ 
Maurice Merleau-Ponty en zijn boek The Phenomenology of Perception  - voor het eerst gepubliceerd in 
het Frans in 1945 - als de meest invloedrijke tekst op het gebied van de incorporatie van het oog ìn het 
lichaam als één van de vele manieren van waarnemen. Het oog verliest zijn bevoorrechte positie boven 
de andere zintuigen. Hoewel hij vermoedelijk geen weet had van de ontwikkelingen in Amerika en de 
kunst waarover hij schreef voornamelijk vroeg modernistische Europese schilderkunst betrof van onder 
andere Matisse en Cézanne, associeerde vooral Rosalind Krauss zijn schrijven met de nieuwe sculpturale 
ontwikkelingen in de jaren zestig in Amerika.37 Merleau-Ponty voorzag Krauss en anderen van een 
alternatief op het gebied van de perceptie van kunst naast de conventionele formele analyse van de 
modernisten. Hij zag kijken niet als een activiteit alleen door het ontlichaamde oog uitgevoerd, maar als 
een activiteit van het oog dat een onderdeel uitmaakt en ingebed is in het lichaam als groter geheel. Op 
zijn beurt bevindt het lichaam zich weer in een grotere fysieke omgeving.38 Het oog is niet meer het 
bevoorrechte zintuig en wordt ook niet meer tegenover het lichaam gezet, maar als onderdeel van dat 
lichaam begrepen. Een ander belangrijk aspect van zijn ideeën is het herdefiniëren van het zien. Een 
proces dat eerder werd vertaald naar het eenrichtingsverkeer tussen object en subject, vult hij aan met 
zijn idee dat een ziend subject ook gezien wordt en verwordt tot een object. Doordat wij zien is ons 
lichaam gesitueerd in de wereld en beseffen wij ons dat wij ook gezien kunnen worden.39 Het subject en 
het object worden inwisselbaar. Hierdoor wordt het modernistische idee van objectiviteit en de daaruit 
voortvloeiende autonomie van kunstenaar en kunstwerk ontmanteld.  
 
Hoewel het eenvoudig zou zijn om de ontwikkeling van toeschouwerparticipatie te schetsen als een 
lineaire en logische ontwikkeling, zijn hier veel factoren op van invloed geweest. Beide wereldoorlogen, 
maar vooral de Tweede Wereldoorlog zijn van grote invloed geweest in de verschuiving naar de 
dominante incorporatie van het lichaam in de kunst tot op heden. Sinds de Verlichting en de opkomst van 
het Humanisme was men overtuigd van de kracht van de menselijke ratio. De westerse mens kon door 
zijn ratio primaire instincten en lusten onderdrukken en onderscheidt zich hierdoor sterk van de 
primitieve mens en de dieren. De gruwelen van de Tweede Wereldoorlog hebben het westerse mensbeeld 
laten schudden op zijn grondvesten. De menselijke ratio bleek niet de controlerende en verheven functie 
te hebben ten opzichte van de vleselijke lusten en instincten van het menselijk lichaam. Kunstenaars 
stelden zich wantrouwend op tegenover de menselijke ratio, de dominantie van het oog en de hieruit 
voortvloeiende geveinsde universele betekenis van kunst. 
 
Het begin van de expliciete incorporatie van het lichaam in het creatieproces van kunstwerken kan 
volgens de voorgaande auteurs worden gelegd bij Jackson Pollock, als de belichaamde kunstenaar en het 
Minimalisme, waarin de objecten een fysieke ruimte delen met het lichaam van de toeschouwer. In 
tegenstelling tot Installatiekunst staat in Happenings, Performance Art en Body Art toch vaak nog het 
                                       
36 Idem p. 188. 
37 Idem p. 208. 
38 Idem p. 208. 
39 Idem p. 220. 
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lichaam van de kunstenaar centraal. Installatiekunst is de eerste en de belangrijkste kunstvorm, waar een 
zeer expliciete plaats wordt ingeruimd voor het lichaam van de toeschouwer en waarin de aanwezigheid 
van de toeschouwer essentieel onderdeel uitmaakt van het werk. In From Margin to Center: The spaces 
for installation art van Julie H. Reiss schrijft zij over toeschouwerparticipatie in installatiekunst: 
 

“The essence of Installation art is spectator participation, but the definition of participation varies 
greatly form one artist to another an even from one work to another by the same artist. 
Participation can mean offering the viewer specific activities. It can also mean demanding that 
the viewer walk through the space and simply confront what is there. [...] In each of these 
situations, the viewer is required to complete the piece; the meaning evolves from the interaction 
between the two.”40 

Afb.3. El Lissitzky, Prounenraum, 1923 (reconstructie uit 1971), collectie 
Van Abbemuseum Eindhoven. 

Afb. 4: Kurt Schwitters, Hannover Merzbau, 
1923-1933, Museum of Modern Art New York. 
 

Julie H. Reiss schetst de opkomst van installatiekunst niet als een plotselinge ontwikkeling, een 
plotseling ontstaan, maar ze plaatst het in een historische ontwikkeling, waarin verschillende precedenten 
kunnen worden genoemd. Ze noemt twee Europese precedenten - El Lissitzky’s Prounenraum uit 1923 
en Kurt Schwitters Merzbau uit1933 – als de voorlopers die het mogelijk hebben gemaakt voor latere 
generaties om ruimtevullende kunstwerken te maken, waarin de toeschouwer kan binnentreden en 
waarmee een nieuwe afstand tussen de toeschouwer en het werk wordt gecreëerd.41 (afb. 3 en 4) 
Over het activeren van de toeschouwer door hem te plaatsen binnen een ruimte, waarin hij zich moet 
bewegen om het werk te kunnen beschouwen en ervaren in zijn totaliteit gebruikt Reiss een uitspraak van 
El Lissitzky zelf over Prounenraum. 
 

 “[...] if on previous occasions in his march-past in front of the picture-walls, he was lulled by the 
painting into a certain passivity, now our design should make the man active. This should be the 
purpose of the room.”42 

 
                                       
40 Julie H. Reiss, From margin to center. The spaces for installation art, Massachusetts 1999, p. xiii. 
41 Idem p. xxiii. 
42 Idem p. xxiv. 
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Het lichaam in het discours van de hedendaagse kunst 
Het lichaam – het fysieke, sociale, emotionele, culturele, seksuele, religieuze, zondige, vleselijke, 
esthetische, sterfelijke, helende, manipulatieve, formele, onderdrukte, hiërarchische, innerlijke en 
psychische lichaam van zowel de kunstenaar, de toeschouwer en de ‘ander’– neemt in de hedendaagse 
kunst een zeer grote rol in en het is alomtegenwoordig. Alle zintuigen worden aangesproken, de 
toeschouwer participeert en er vindt interactie plaats tussen het publiek onderling, het kunstwerk en de 
kunstenaar. Het lichaam wordt ingezet als object, vorm, reproductie, medium, symbool of metafoor om 
betekenis te communiceren in performance, installatiekunst, maar ook in sculptuur, schilderkunst en 
nieuwe media kunst. Over de hedendaagse kunst waarin het lichaam als gegeven wordt geaccepteerd, 
schrijft Amelia Jones kritisch: 
 

[...] the body has become increasingly – and aggressively – visible within more recent practices 
and theories (since, say, around 1960) to the point where its obviousness, as a site of 
manipulation, identification, projection, and display, is just as problematic and conflicted as its 
previous occlusion. We have now begun to take the body for granted as a ubiquitous presence, an 
attitude just as limiting in its assumptions as earlier generations’ insistence on ignoring or 
suppressing the role of the flesh in determining aesthetic meaning and value.43 

 
Ondanks dat het lichaam zo’n wezenlijk onderdeel uitmaakt van de kunst en ook zo bepalend is voor hoe 
kunst zich tegenwoordig manifesteert, is het nog niet als term opgenomen in kunstwoordenboeken en 
lijsten met kritische termen, waarin de verschillende proposities van het lichaam uiteen worden gezet. 
Met de incorporatie van het lichaam in de kunst vanaf circa 1960, is er niet gelijktijdig een discours 
ontstaan, wat de toepassingen van het lichaam in de creatie en beleving van kunst bevraagt. Clement 
Greenbergs opvattingen zijn lange tijd dominant gebleven, zelfs tot in de tegenwoordige tijd. 
 

 
Afb. 5: Hippolyte Bayard, Autoportrait en noyé, 1840, foto 
(direct positief), 21 x 24,7 cm, Société Française de 
Photographie, Parijs. 

Waarschijnlijk is dat één van de belangrijkste 
redenen waarom het lichaam als ‘critical term’ niet 
is opgenomen in de belangrijke naslagwerken van 
de hedendaagse kunst. Jones’ essay ‘Body’ uit 
2003 is een eerste poging om rondom deze term 
een kritisch discours te vormen. Aan de hand van 
de foto Autoportrait en noyé van Hippolyte Bayard 
uit 1840 (afb. 5) analyseert ze in dit essay de 
menselijke behoefte aan portretten en het 
afbeelden van het menselijk figuur in het 
algemeen. 
De centrale vraag in haar essay is wat de 
menselijke motivatie is voor onze behoefte aan het 
maken van afbeeldingen of het kijken naar 
afbeeldingen van de mens. Zij concludeert dat 
deze behoefte wordt gemotiveerd door de 
fetisjistische drang om het verloren of 

absente lichaam te vervangen, in het geval van het zelfportret van Hippolyte Bayard voor het lichaam 
van de kunstenaar en in andere gevallen voor de aanwezigheid van het fenomeen dat de mensen God 
noemen. Het behouden van het lichaam van de kunstenaar door het in een foto mee te nemen in een 
andere tijd, zal altijd falen in zijn taak, aangezien de foto nooit het letterlijke driedimensionale lichaam 

                                       
43 Jones 2003 (zie noot 10) p. 255. 
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verbeeldt. Foto’s werden conventioneel ingezet om dood te voorkomen en toonden de kunstenaars en de 
toeschouwers samenhang en transcendentie. De incompleetheid van de foto, dat door het falen van zijn 
taak om het lichaam als compleet geheel te tonen, wordt als thema opgepakt door een aantal kunstenaars, 
zoals Louise Bourgeois met haar lichaamsfragmenten en Cindy Sherman met haar overduidelijk 
geconstrueerde perfomatieve zelfportretten. 
Hoewel Amelia Jones verscheidene boeken heeft geschreven over Body Art en Performance Art, en 
hoewel in haar teksten toch verscheidene malen het toepassen van het lichaam van de toeschouwer wordt 
aangesneden, blijft zij in dit essay bij het beschrijven van het lichaam als analytische term binnen de 
kunstgeschiedenis in de context van de fotografie en bij de foto als extensie van het lichaam van de 
kunstenaar. Het lichaam van de ander, de toeschouwer, het publiek, dat als materiaal wordt ingezet door 
verschillende hedendaagse kunstenaars in installaties, sculpturen en performances en de daarbij horende 
complexe thematiek blijft hier vrijwel buiten beschouwing. Toch zijn er twee aspecten die zij noemt in 
haar tekst die terugkomen in bijvoorbeeld het werk van Santiago Sierra en Felix Gonzalez -Torres. Dit 
zijn respectievelijk het lichaam als site om machtverhoudingen te tonen en de metaforische afbeelding 
van het lichaam om de toeschouwer in het heden te verbinden met het lichaam van de afgebeelde in een 
andere tijd en wereld. Tot slot is het lichaam als middel onlosmakelijk verbonden met dood en leven. 
 
In het volgende hoofdstuk zijn zeven monografische kunstenaars analyses opgenomen. De 
beschrijvingen en analyses richten zich in hoofdzaak op de incorporatie van het lichaam van het publiek 
in de kunstwerken van de desbetreffende kunstenaars en de positie die het lichaam binnen de 
betekenisgeving van het werk speelt. 
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Hoofdstuk II: Monografische analyses van kunstenaars die het 
lichaam van het publiek incorporeren in hun kunst. 
 
Erwin Wurm 
Erwin Wurm (1954), de Oostenrijkse kunstenaar, die volgens eigen zeggen per ongeluk kunstenaar en 
beeldhouwer is geworden, zegt over zijn sculpturen dat het onderzoeken zijn naar leegheid, virtualiteit en 
volume.44 Deze drie aspecten zijn volgens hem de basiskwaliteiten van sculptuur.45 Tijdens zijn 
opleiding raakt hij al geïnteresseerd in het verkennen van de fundamentele aspecten van het sculpturale
domein. Hoewel het oeuvre van Wurm ook sculpturen bevat waarin gerefereerd wordt aan het menselijk 
lichaam, beperkt deze tekst zich tot werken waarin op een zeer directe manier met het lichaam van de 
toeschouwer of in Wurms geval vrijwilligers wordt gewerkt. Door middel van verschillende media, als
video, foto, objecten, geschreven tekst en tekeningen, verkent Wurm het domein van het sculptuur en 
verruimt het. Wurm doet dit in zijn One minute sculptures op een vaak absurdistische wijze door 
toeschouwers door middel van geschreven en getekende instructies en door gebruik te maken van d
vaak alledaagse objecten aanwezig in de ruimte een houding aan te laten nemen en die houding één 
minuut vol te laten houden als een sculptuur. Ter documentatie wordt er een foto genomen, die de 
kunstenaar voor honderd dollar ondertekend als echte Erwin Wurm. One minute sculptures zijn ontstaan 
naar aanleiding van zijn onderzoek naar de fundamenten van sculptuur en hoe die verandert kunn
worden. Eén van de fundamenten van sculptuur is de duurzaamheid en onein

 

 

e 

en 
dige aanwezigheid. 

                                      

 
“The fundamental steps consisted on abandoning the idea of durability and infinity. Sculpture 
could also last for just a few minutes, a few seconds.”46 

 
In de One minute sculptures gaat het Wurm om het volume van de man of vrouw, niet om het individu. 
Het gaat Wurm om het menselijk fenomeen in zijn fysieke en psychische eenheid.47 Zijn One minute 
sculpures wortelen in de Fluxus beweging, waarin kunstenaars door middel van instructies voor het 
publiek hebben geprobeerd kunst en het leven van alledag te verenigen. Toch onderscheiden deze werken 
zich hiervan, omdat de intentie van Wurm niet het opheffen van de kunst is, maar het definiëren van het 
sculptuur. In de tentoonstellingscatalogus uit 2007 van de tentoonstelling Direktionsskulptur con vista 
sulle mie montagne in Museum het Domein in Sittard wordt in een zeer treffende manier zijn sculpturen, 
waarin toeschouwers participeren, gekoppeld aan daadwerkelijk beeldhouwen uit een hard en star 
materiaal. 
 

“Een sculptuur wordt over het algemeen gezien als een ruimtelijk werk dat is ontstaan door het 
wegnemen van starre materialen. Die blijkt Wurm vooral in de hoofden van zijn publiek te 
situeren, in opvattingen, verwachtingen of de drang tot zelfbeheersing waarmee de kijker door de 
uitnodiging om zelf de sokkel te beklimmen geconfronteerd wordt. Als de One Minute 
Sculptures worden uitgevoerd, dan heeft de hand van de kunstenaar er zijn sporen in 
achtergelaten.”48 

 

 
44 Rudolf Frieling, Boris Groys, Robert Atkins, e.a., The art of participation: 1950 to now, San Francisco 2008, p. 162. 
45 Hatje Cantz, The artist who swallowed the world, Ostfildern 2006, p. 6. 
46 Idem p. 94. 
47 Alexandra Reininghaus, ‘Eine Skulptur für alle Fälle´, ART 2003 nr. 4 (april), p. 25. 
48 Lene ter Haar en Stijn Huijtse, Direktionsskulptuur Con cista sulle mie montagne, tent.cat. Sittard (Museum Het Domein) 
2007, ongepagineerd. 
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Hij hakt als het ware vastzittende conventies over bijvoorbeeld onszelf, de ander, maar ook over 
gedragscodes binnen culturele instituten los. In de publicatie The artist who swallowed the world uit 
2006 zegt hij over het sculpturale proces: 
 

“To change mass and volume is a sculptural act. To gain or lose weight is also a sculptural act.”49 
 

Afb. 6: Erwin Wurm, Konfektionsgröße 50 zu 54 (innerhalb von acht Tagen),1993 (foto uitgave 2006), instructieboek. 
 
Het toevoegen van volume als sculpturaal proces komt heel duidelijk naar voren in het werk 
Konfektionsgröße 50 zu 54 (innerhalb von acht Tagen) (1993) (afb. 6). Dit werk bestaat uit een 
handleiding in boekvorm, waarin instructies worden gegeven hoe men van confectiemaat 50 naar 54 kan 
gaan in acht dagen. De instructies verschillen van de voorgeschreven omgevingstemperatuur, de 
hoeveelheid eten bij ontbijt, lunch en diner tot hoelang de lezer moet slapen en hoe hij moet bewegen.50 
Ook in het videowerk Jakob (1994), waarin Jakob - een vriend van Wurm - te zien is op twee monitoren 
speelt hij met het toevoegen van volume als sculpturale handeling (afb. 7). Op het ene beeld is hij slank 
op het andere is hij dik. Wurm heeft Jakob dik gemaakt door zijn overhemd vol te stoppen met vulling. 
Beiden werken gaan over het toevoegen van volume als sculpturaal proces, maar daar blijft het niet bij. 
Aan beide werken zijn ook psychologische processen verbonden.51 
 

“Mit der Veränderung der Körperausdehnung geht auch eine “charakterliche” Veränderung 
einher. Diese Abhängigkeit zwischen Physionomie und Psyche funktioniert erstaunlicherweise 

                                       
49 Cantz 2006 (zie noot 45) p. 26 
50 Erwin Wurm en Alexander Braun, ‘22˚C Raumtemperatur’, Kunstforum 1995 131 (Augustus-Oktober), pp. 298-
299. 
51 Wurm 1995 (zie noot 50) p. 298 
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auch, wenn es sich – wie bei dem Video – nur um eine quasi gefälschte Gewichtsveränderung 
handelt.”52 

 
Maar gewichtstoename heeft niet alleen invloed op 
de psyche van het onderwerp. De mensen in de 
omgeving zullen andere associaties hebben bij de 
dunne Jakob, dan bij de dikke Jakob. Zonder we 
dikke Jakob hebben zien bewegen of praten zijn de 
associaties van traag- en sloomheid al opgewekt.53 
 
Erwin Wurm ziet het menselijk lichaam als 
volume, maar ook als katalysator om het potentiële 
beeld te realiseren. De ruimte, de objecten en de 
geschreven en getekende instructies zijn niet het 
uiteindelijke kunstwerk, Wurm heeft hiervoor nog 
vrijwilligers nodig die de werken voltooien, door 
hun eigen lichaam toe te voegen. Naast dat het 
lichaam van het publiek tijdelijk een 
driedimensionaal onderdeel is van zijn sculptuur, 
gaat Wurms interesse naar de toeschouwer verder 
dan dat. Het gaat hem ook om de innerlijke 
interactie en invloed die zijn werk heeft op het 
innerlijk van de vrijwilliger. Het uiten van 
emoties, als angst, verwarring en plezier zijn 
essentiële onderdelen van zijn werk.  
 
Naast de participatie van de toeschouwer in zijn 
werk is ook humor een belangrijk aspect. 

Afb. 7: Erwin Wurm, boven Jakob onder Jakob dick, 1994, 
twee videomonitoren, 60 min, collectie onbekend. 

Humor is in Wurm zijn ogen belangrijk, omdat het de toegang tot artistieke veld dat hij creëert voor zijn 
One minute sculptures verlicht en omdat humor in het algemeen het leven verlicht. 54 Humor werkt 
bevrijdend, het bevrijdt ons van de serieusheid van het leven. Humor en zelfspot motiveren mensen om 
te participeren, door bijvoorbeeld markers in je neus te stoppen. Het deelnemen aan One Minute 
Sculptures werkt voor de toeschouwers ook bevrijdend. Ze worden voor een korte tijd iemand/iets 
anders, ze stappen buiten hun dagelijkse kaders en conventies door deel te nemen aan iets dat compleet 
absurd en onzinnig is. Volgens Wurm gaat kunst juist over de moeilijkheid van het omgaan met het leven 
en de systemen, structuren en conventies waaraan we overgeleverd zijn.55 
 
Het effect dat dit werk heeft op de deelnemers is een in een neutrale context geplaatste ervaring, 
waarmee mensen in hun echte leven ook mee geconfronteerd kunnen worden. Volgens Erwin Wurm 
moet kunst ook gaan over de moeilijkheid van het omgaan met het leven, kunst functioneert dan als 
filosofische raad of als “[...] a nutritional diet.” In deze zin kan de virtualiteit van het werk van Erwin 
Wurm worden uitgelegd, als een context buiten de realiteit waarin mogelijkheden kunnen worden 

                                       
52 Wurm 1995 (zie noot 50) p. 298. 
53 Wurm 1995 (zie noot 50) pp. 298-300. 
54 Ter Haar 2007 (zie noot 48) ongepagineerd.. 
55 Frieling 2008 (zie noot 44) p. 162. 
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onderzocht en niet dezelfde regels gelden als in ons dagelijks leven. Hierdoor wordt de toeschouwer in 
de gelegenheid gesteld om nieuwe ervaringen op te doen. 
 

“I’m interested in the everyday life. All the materials that surrounded me could be useful as well 
as objects, topics involved in contemporary society. My work speaks about the whole entity of a 
human being: the physical, the spiritual, the psychological and the political.”56 

 

 
Afb. 8: Erwin Wurm, One Minute Sculpture, 1997, 
C-print, afm. onbekend, Erwin Wurm. 

  
Afb. 9: Erwin Wurm, Cahors, The bank manager in front of 
his bank, 1999. C-print, 186 x 126,5 cm, Erwin Wurm. 
 

Fundamenteel in de sculpturen van Wurm is het werken met volumes, de tijdelijkheid, maar ook het 
buiten de gebruikelijke paden treden wat betreft gebruik van voorwerpen en houdingen die de mensen 
voor de sculpturen in het openbaar aannemen. Een sprekend voorbeeld van één van de One minute 
sculptures is de foto van een oudere man met grijs haar en een baard. De man heeft twee houder voor 
fotorolletjes in zijn oogkassen gestopt, watervaste stiften in zijn beide neusgaten gestoken, twee pennen 
in zijn beide oren gedaan en houdt tussen zijn tanden een nietmachine geklemd (afb. 8). Het volume is 
verandert, de vorm is verandert en objecten zijn uit hun conventionele functionele context gehaald en 
toegepast als artistiek middel. 
Qua proces is er een heel duidelijk onderscheid te maken tussen One minute sculptures en Outdoor 
sculptures. In de eerste serie is de kunstenaar niet fysiek aanwezig, maar laat hij door zijn getekende en 
geschreven instructies op papier of direct op de muur of de objecten welke positie de toeschouwer in 
moet nemen en hoe de objecten moeten worden geplaatst. Voor de serie Outdoor sculptures heeft hij via 
een advertentie in de krant een oproep gedaan voor vrijwilligers die op verschillende locaties als 
sculptuur wilden poseren voor een foto, die hijzelf maakte. Eén van deze foto’s uit deze serie, Cahors, 
The bank manager in front of his bank (1999), toont een bankdirecteur, gekleed in een pak, staand voor 

                                       
56 Cantz 2006 (zie noot 45) p. 52. 
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zijn bank met twee asperges in zijn neus (afb. 9). In de eerder genoemde publicatie The artist who 
swallowed the world merkt Wurm bij deze foto op dat hij zich sterk bewust werd van het feit dat hij hen 
niet alleen in zijn wereld bracht en gebruikte voor zijn artistieke doelen, maar dat hijzelf ook werd 
gebruikt door de vrijwilligers. Wat exact hun doel was is niet duidelijk, dat verschilt waarschijnlijk per 
individu, maar wellicht participeert de bankdirecteur omdat hij wil laten zien hoe stoer hij is, omdat hij 
zich op deze manier durft te tonen.57 
In zijn series zijn de participanten niet alleen een volume in de ruimte, maar zijn hun sociologische 
achtergrond en de psychologische processen ook van belang. 
 

 
Afb. 10: Erwin Wurm, The idiot, 2003, stoel, instructie en 
performer, 83 x 55 x 53cm, Erwin Wurm. 

Hierboven werd het participeren getypeerd als het 
uitvoeren van een zinloze actie. Zinloos kan 
worden vervangen door nutteloos of zonder 
functie. In de serie Idiots gaat Wurm heel duidelijk 
tegen de geldende dominante cultuur van 
functionaliteit en zinnigheid in. Hij instrueert 
bezoekers van een tentoonstelling om met stoelen 
een compleet zinloze en a-functionele houding aan 
te nemen, bijvoorbeeld door de armen door de 
gaten tussen de zijleuning en de zitting te steken 
zoals is The idiot (2003) (afb. 10).  
In de serie Instructions of how to be politically 
incorrect uit 2003 bevraagt Wurm de context en 
conventies van sociaal gewenst en ongewenst 
gedrag. In Inspection (2002) (afb. 11) is een man 
te zien die zijn hoofd diep in de trui van een dame 
heeft gestoken. De titel verklaart zijn gedrag. De 
vrouw kijkt stoïcijns voor zich uit en continueert 
haar etentje met een vriendin of collega. In 
Looking for a bomb 3 (2003) (afb. 12) wordt met 
een knipoog de verhoogde staat van paraatheid en 
de allertheid op explosieven en andere 
terreurmiddelen in de hedendaagse samenleving 
aangesneden. Hier worden twee mannen getoond. 
De een laat toe dat de ander geknield voor hem, 
via zijn ritssluiting van zijn broek, met 

zijn arm tot aan zijn elleboog in die broek aan het zoeken is naar een bom. Deze laatste drie werken zijn 
kritisch van ondertoon. De kritiek schuilt erin dat de titels in ons dagelijks leven vaak worden gebruikt 
om in te breken op onze privacy. 

                                       
57 Cantz 2006 (zie noot 45) p. 68. 
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Afb. 11: Erwin wurm, Instructions on how to be politically 
incorrect, Inspection, 2002, C-print, 126 x 184 cm, Erwin 
Wurm.  

Afb. 12: Erwin Wurm, Instructions on how to be politically 
incorrect, Looking for a bomb, 2002, C-print, 126 x 184 cm, 
Erwin Wurm. 

 
Erwin Wurm ziet het menselijk lichaam en dat van zijn participanten en vrijwilligers als volume, 
waaraan hij volume kan toevoegen of wegnemen, die hij kan plaatsen in elke gewenste houding en totaal 
kan bedekken met kleding of andere voorwerpen. Hoewel hij zeer formeel lijkt te werken is hij ook 
geïnteresseerd in de innerlijke beleving die mensen hebben door te participeren. Hij vraagt veel van 
participanten. Naast dat het volhouden van een en dezelfde pose gedurende een minuut zwaar is, dwingt  
 

 
Afb. 13: Erwin Wurm, Throw yourself away, 2004. C-print, 
50 x 70 cm, Erwin Wurm. 

hij hen ook over grenzen heen te gaan, door in een 
prullenbak te gaan staan in Throw yourself away 
(2004) (afb. 13) of door zoals in One minute 
sculpture (1997-1998) als een kind 
kantoorbenodigdheden in je neus, oren, ogen en 
mond te steken. In ander werk zoals Instructions of 
how to be politically incorrect  snijdt hij thema’s 
aan met betrekking tot menselijk gedrag en sociale 
conventies. Kortom Erwin Wurm zet het lichaam 
in als sculpturaal middel, maar ontziet niet de 
innerlijke belevingswereld en de psychologische 
processen in de mens. Ongemak en schaamte zijn 
net als volume en tijdelijkheid fundamentele 
onderdelen binnen zijn werk. 
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Ann Veronica Janssens 
Ann Veronica Janssens, geboren in 1956 in Folkstone Groot-Brittannië en nu woonachtig en werkzaam 
in Brussel, omschrijft haar sculpturale proposities als studies of experimenten. Ze brengen haarzelf 
nieuwe inzichten en ervaringen bij. Ook voor de toeschouwer en de bezoeker van haar tentoonstellingen 
zijn het uitnodigingen tot nieuwe ervaringen, die wellicht leiden tot nieuwe inzichten.58 
Ann Veronica Janssens heeft geen atelier, ze werkt altijd op locatie. Maar in haar huis schrijft ze de 
sculpturale voorstellen, waarna ze die als een laboratorium door experimenten toetst aan de ervaring van 
de toeschouwers. Het resultaat staat nooit vast.59 
 

 
Afb. 14: Ann Veronica Janssens, La pluie météorique, 1997, 
kiezelstenen, Muhka, Antwerpen. 

Zowel in haar sculpturen als in haar licht- en 
mistinstallaties neemt het lichaam van de bezoeker 
een belangrijke plaats in. La pluie météorique 
(1997) (afb. 14) - 1 ton turquoise kiezelstenen van 
verschillende afmetingen uitgestort over de vloer 
in het Muhka – is een sculptuur zonder vaste 
vorm. De stenen, afkomstig van de Flores-
eilanden, zijn zonder patroon verspreid over de 
vloer. De toeschouwer wordt uitgenodigd er 
overheen en doorheen te lopen. De stenen maken 
hierdoor geluid en er ontstaan loopsporen in de 
massa stenen. De toeschouwers veranderen de 
vorm; het is voortdurend in beweging. Voor Ann 
Veronica Janssens is het kunstwerk een ding om te 
ervaren, om naar te kijken en om naar te luisteren.  
 

Mieke Bal schrijft in haar essay ‘Ann Veronica Janssens, Light in Life’s Lab’ uit de bundel Ann 
Veronica Janssens. A Different Image in Each Eye uit 1999: 
 

“The body and its activity in the performance of perception are Janssens' discourse, in which she 
engages the history and philosophy of art.”60 

 
Hans Theys schrijft over de incorporatie van het lichaam in het werk van Ann Veronica Janssens: 
 

“The sculptures and interventions are not mental exercises. The artist sets out to involve the 
spectator in her sculptural proposals both through his senses and through his whole body.”61 

 
Naast de tijdelijkheid van de vorm van het werk, door de lichamelijke invloed van de toeschouwer, is 
ook de tijdsbeleving van de toeschouwer, door inwerking van externe factoren op het lichaam, een 
belangrijk aspect in haar werk. Naar aanleiding van de tentoonstelling L’experience de la durée op de 

                                       
58 Hans Theys, De achterkant van het licht, 2006, op de website van Hans Theys: 
<http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_achterkant_licht.htm> (12 mei 2010). 
59 Hans Theys, Ann Veronica Janssens. The Gliding Gaze, Antwerpen, 2003 op de website van Hans Theys: 
<http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_the_gliding_gaze.htm>  (12 mei 2010). 
60 Mieke Bal, ‘Ann Veronica Janssens, Light in Life’s Lab’, in: Laurent Jacob, Ann Veronica Janssens. A Different Image in 
Each Eye, La Lettre Volée, 1999, pp. 89-102 < http://www.gms.be/index.php?content=artist_detail&id_artist=29&menu=text> 
(12 mei 2010). 
61 Theys 2003 (zie noot 59). 
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Biënnale van Lyon vertelt ze in een gesprek met Hans Theys over één van haar met mist gevulde ruimtes 
het volgende: 
 

“Zodra je zo’n met mist gevulde ruimte betreedt ga je, door de geringe zichtbaarheid en de 
afwezigheid van oriëntatiepunten, voorzichtiger en trager bewegen. [...] Door de afwezigheid van 
herkenbare punten of afstanden vertraagt je tijdservaring.”62 

 
Centraal in haar werk staat het ongrijpbare, het verlies van controle en de afwezigheid van materie.  
Mist heeft een zeer contrasterend effect, enerzijds ontdoet het alle objecten van hun materialiteit door ze 
op te nemen en te onttrekken aan het oog, anderzijds geeft de mist juist materialiteit en tastbaarheid aan 
het van zichzelf immateriële licht.63 
De ruimte-tijd ervaringen die zij creëert met haar werk zijn niet bedoeld om een nieuwe realiteit te 
creëren maar om te concentreren op aspecten van de realiteit en er toe terug te keren. In haar werk 
suggereert ze “[...] dat tijd elastisch kan zijn, ongrijpbaar en smeuïg tegelijk.”64 Ervaring is 
onlosmakelijk verbonden met tijd en ruimte, deze aspecten zijn dan ook essentieel in het beschrijven van
het werk van Ann Veroni

 
ca Janssens. 

 

Afb. 15: Ann Veronica Janssens, Représentation d’un corps rond, 1996, installatie met projector, afmetingen variëren, Musée 
d'art contemporain de Marseille. 
 
De oorsprong van de met mist gevulde ruimtes wordt door verschillende auteurs gelegd bij de ruimtelijke 
ingrepen door middel van geleende stenen en de licht ‘sculptuur’ Représentation d’un corps rond (1996) 
                                       
62 Hans Theys, Ann Veronica Janssens in het Muhka. La pluie météorique en de geschiedenis van de mistsculpturen, 2007.< 
http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_collectie_muhka_2007.htm> (12 mei 2010). 
63 Ann Veronica Janssens, Notes, 2004 op de website van Hans Theys: < 
http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_notes_eng.htm> (12 mei 2010). 
64 Theys 2006 (zie noot 58). 
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(afb. 15). Dit werk bestaat uit een cyberlight-projector, die lichtbundels - voortkomend uit de gaten in 
een roterende cirkel - in een met ‘mist’ (verdampte olie) gevulde en verduisterde ruimte stuurt. De cirkel 
met de gaten draait rond en staat soms stil. De lichtbundels vormen samen een soms draaiende en soms 
stilstaande huid van een horizontale kegel. Het werk verandert in de tijd, het heeft een sculpturaal 
volume, maar is zeer vluchtig en verliest zijn materialiteit op het moment dat de toeschouwer zich in de 
lichtbundels begeeft. Dit werk kan worden gezien als representatief voor haar zoektocht naar manieren 
om blijvende sculpturale voorstellen te maken zonder voorwerpen te creëren.65 Représentation d’un 
corps rond (1996) is de aanleiding geweest om museumzalen en expositieruimtes te vullen met alleen 
deze mist. Hoewel mist en licht haar primaire media zijn, kan de intrinsieke verbinding met het lichaam 
van het publiek niet worden ontkend. 

 
Afb. 16: Ann Veronica Janssens, Blue, Red and Yellow, 2001, afmetingen onbekend, (Light Games), Neue National Galerie, 
Berlin. 
 
Het sculpturale voorstel Blue, Red and Yellow (2001), (afb. 16) gecreëerd voor de tentoonstelling Light 
Games in de Neue Nationalgalerie in Berlijn, is een met mist gevuld paviljoen met gekleurde 
lichtdoorlatende wanden in de kleuren blauw, rood, geel en kleurloos. Dit is de eerste keer dat ze daglicht 
gebruikt om de mist te kleuren. De bezoeker van het paviljoen is omgeven door pure kleur, eerst blauw, 
dan rood en dan geel en wit, zonder dat de drager of een object zichtbaar is. Ook de overgangen tussen de 
verschillende kleuren zijn hierin goed zichtbaar. Schijnbaar kan de zintuiglijke ervaring van kleur 
uitsluitend worden bewerkstelligd door het oog. Maar doordat de dichte mist elk herkenningpunt verhult, 
geen diepte meer zichtbaar is raakt de bezoeker van het paviljoen gedesoriënteerd en kan niet meer 
vertrouwen op de informatie die de ogen verstrekken. Door de uitschakeling van het visuele wordt de 
werking van andere zintuigen versterkt. Men is afhankelijk van het gehoor en de tast om te navigeren 
door de ruimte en langs en tussendoor de lichamen van de medebezoekers. 
Veel bezoekers ervaren een claustrofobisch gevoel bij het betreden van de met mist gevulde ruimtes. Ze 
voelen zich niet veilig, omdat ze niet meer op hun vertrouwde zicht kunnen vertrouwen en angst bekruipt 
hen. Desoriëntatie en de mogelijkheid om lichamelijk contact te maken met vreemden zorgt voor 
ongemakkelijkheid. Maar toch is er uit de verscheidene reacties van collega-kunstenaars en 
galeriebezoekers ook op te maken dat deze werken als zeer esthetisch en prettig worden ervaren. Een 
bezoeker verteld:  
 

“Je kwam binnen door die deur en je bevond je in een ander universum, maar als je weer 
buitenkwam werd alles brutaal, de architectuur, de verlichting en de andere kunstwerken, zodat 
je zin had om terug te keren naar deze ruimte van bezinning...”.66 

                                       
65 Theys 2007 (zie noot 62). 
66 Gedeelte uit de reactie van Delphine Bedel, in Hans Theys, Muhka. Eerste mistsculptuur, 1997, op de website van Hans 
Theys: <http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_mistsculptuur_1997.htm>  (12 mei 2010). 
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De nieuwe perceptie-ervaring heeft duidelijk uitwerking op de werking van perceptie in de dagelijkse 
realiteit. Deze reactie laat ook zien dat de werking van perceptie relatief is, afhankelijk van eerdere 
ervaringen en herinneringen, de individuele sensorische gevoeligheid, instinctieve reacties van bezoekers 
en de mate waarin de bezoeker met een open vizier de ruimte betreedt en de tijd neemt om het werk te 
ervaren. Deze persoonlijke ervaring is waar het om gaat in het werk van Ann Veronica Janssens. 
 

“Niets is mooier dan de eigen blik van de mensen, ik probeer de mogelijkheden daarvan op de 
spits te drijven.” Vertelt ze aan Hans Theys.67 

 
Ze maakt in haar werk duidelijk plaats voor de mensen, de toeschouwer, de ‘ervaarders’. Hans Theys 
noemt haar werk dan ook anti-autoritair en niet narcistisch. Dit laatste spreekt ze tegen als niet relevant, 
als iets wat de aandacht van het echte onderwerp afleidt. Het werk is duidelijk niet bedoeld als 
‘relational’, maar is puur een testgrond van de ‘performance van perceptie’. 
 
De individuele ervaring speelt een belangrijke rol in het werk van Ann Veronica Janssens. Als 
kunstenaar creëert zij de sculpturale proposities, maar het uiteindelijke werk - de ervaring - wordt 
vervolmaakt door de participatie van de verschillende mensen die haar mistinstallaties betreden. Naast 
het opdoen van nieuwe ervaringen, door bijvoorbeeld omringd te zijn door licht en kleur als materie, is 
de verschuiving in de hiërarchie van de zintuigen ook een onderdeel van haar werk. Door het wegnemen 
van oriëntatiepunten van het oog, wordt de persoon afhankelijker van zijn andere zintuigen, zoals gehoor 
en tast. De beleving van de werkelijkheid wordt door deze verschuiving binnen de zintuigen anders. Zo 
verandert de beleving van tijd. Doordat de personen voorzichtiger bewegen en niet kunnen afgaan op hun 
ogen, zullen de individuen in de installatie een andere tijdsbeleving hebben. Ook de perceptie van kleur 
en licht in de werkelijkheid wordt door het tijdelijk verblijven in een van de mistinstallaties beïnvloed. 
Mensen zullen na het getemperde, zachte licht met de mooie in elkaar overvloeiende kleuren van de 
mistinstallaties het licht en de kleuren buiten de installatie een kort moment als hard en fel ervaren. 
Hoewel Ann Veronica Janssens op een zeer uitgesproken wijze met sculptuur bezig is, zet zij het lichaam 
van het publiek in als experiment binnen haar sculpturale proposities. Zij zet het lichaam van het publiek 
in als een geheel dat ontvankelijk is voor verschillende prikkels tegelijkertijd, die weer invloed hebben 
op de motoriek, de emoties en de ervaring van tijd en ruimte. 
 

                                       
67 Theys 2006 (zie noot 58). 
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Felix Gonzalez –Torres 
De van oorsprong Cubaanse conceptuele kunstenaar Felix Gonzalez-Torres wordt in 1957 geboren, 
groeit op in Puerto Rico en verhuist in 1979 naar New York. In 1983 ontmoet hij zijn partner Ross 
Laycock, die in 1991 overlijdt aan AIDS. Drie weken later overlijdt ook de vader van Gonzalez-Torres. 
Deze verliezen en zijn homoseksualiteit hebben veel invloed gehad op het werk van Felix Gonzalez-
Torres. Geliefden, homoseksualiteit, publieke en private ruimte en in zijn latere werk sterfelijkheid, 
verlies en afwezigheid zijn belangrijke thema’s. Zijn werk is poëtisch van vorm, esthetisch, maar ook 
geladen met diepe emotionele betekenis, die een groot publiek aanspreken. Hij leent zijn objecten uit de 
commerciële wereld, onder andere die van de interieurinrichting. De materialen die hij gebruikt zijn zeer 
persoonlijke codes die verwijzen naar de homoscene in New York waar hij en zijn geliefde Ross deel van 
uitmaakten. De kralengordijnen en de ingepakte snoepjes in grote glazen potten en een GoGo-danser op 
een podium, omgezet in de neutrale expositieruimte, in een kunstcontext, worden persoonlijke 
metaforen. De objecten zijn geladen met betekenis over lust en emotie binnen de context van zijn 
seksuele geaardheid. Door in zijn werk geen expliciete homoseksuele beelden te gebruiken ziet hij 
zichzelf als een guerrillastrijder, die op een onderhuidse manier homofobie en intolerantie tegenover 
homo’s aanvecht. 
 

“I don’t want to be the enemy anymore. The enemy is too easy to dismiss and to attack. The 
thing that I want to do sometimes with some of these pieces about homosexual desire is to be 
more inclusive. Every time they see a clock or a stack of paper or a curtain, I want them to think 
twice. I want them to be like the protagonist in Repulsion by Polanski where everything becomes 
a threat to her virginity. Everything has a sexual mission, the walls, the pavement, everything.”68 

 
In 1996 overlijdt ook Felix Gonzalez-Torres aan AIDS. Tot zijn dood heeft hij werken gemaakt die 
aspecten van conceptuele kunst, Minimalisme, politiek activisme en toeval in zich dragen. Zijn werk 
wordt wel getypeerd als ‘democratische’ kunstwerken, door de centrale plaats die er voor de toeschouwer 
is ingeruimd. In de oeuvre catalogus uit 1997 wordt zijn oeuvre ingedeeld in zes series: Stacks, 
Candypieces, Billboards, Lightstrings, Beaded curtains en Portraits. Stacks en Candypieces zijn in deze 
context, waar het lichaam van het publiek centraal staat, van essentieel belang. Hoewel elk ruimtelijk 
volume in ruimtelijke zin refereert aan ons eigen lichaam, doordat het zich in dezelfde ruimte bevindt en 
net als wij ruimte innemen en een restvorm van leegte creëren, speelt Gonzalez-Torres met de Stacks en 
Candypieces series in op verschillende niveaus van het lichaam van het publiek. 
Gonzalez-Torres geeft het publiek de mogelijkheid het werk actief te veranderen, de formele aspecten 
aan te passen en zelfs het werk tijdelijk te laten verdwijnen.69 Over de participatie van het publiek zegt 
hij zelf: 
 

“I need the public to complete the work. I ask the public to help me, to take responsibility, to 
become part of my work, to join in. I tend to think of myself as a theater director who is trying to 
convey some ideas by reinterpreting the notion of the division of roles: author, public and 
director.”70 

 
Een essentieel onderdeel van het publiek zijn ook de suppoosten, die het publiek informeren en vertellen 
over de mogelijkheid om een onderdeel van het werk, een poster of een snoepje, mee te kunnen nemen. 
In een interview met Robert Storr vertelt hij vol lof over één van de suppoosten bij het werk Untitled 
                                       
68 Biografie van Felix Gonzalez Torres op de website van het Queer Cultural Center: 
<http://www.queerculturalcenter.org/Pages/FelixGT/FelixIndex.html> (3 mei 2010). 
69 Dietmar Elger, Felix Gonzalez Torres, tent.cat. Hannover (Sprengel museum) 1997, p. 89. 
70 Idem p. 47. 
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(Placebo) (1991) (afb. 17). Ze gaf twee jonge jongens en hun moeder informatie over het werk, over 
AIDS, de betekenis van het werk en ze legde uit wat een placebo was. 
 

“[...] The whole thing worked because then they got the piece, they got the interaction, they got 
the generosity and they got her. It was great.”71 

 

Afb. 17: Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Placebo), 1991, snoepjes individueel verpakt in zilver cellofaan, oneindige voorraad, 
afmetingen variëren, ideaal gewicht 454-544 kg, Museum of Modern Art New York. 
 
De Stacks zijn ontstaan eind jaren tachtig, een tijd waarin het toverwoord ‘publieke’ kunst was. Felix 
Gonzalez-Torres verbaasde zich over het gebrek aan een kritische houding in de vergelijking tussen 
publieke kunst en kunst in de openlucht of de openbare ruimte. Een beeld in de openbare ruimte is niet 
per definitie een publiek werk. Hij wilde een echt publiek sculptuur maken en kwam zo op de Stacks, wat 
toegankelijk en beschikbaar is voor iedereen.72 
 
De Stacks bestaan uit blokken van gestapeld  papier van soms een egale kleur of soms met een geprinte 
tekst of afbeelding wat refereert aan zijn persoonlijke leven. Ze zijn bij aanvang van een expositie 
gestapeld tot een ‘ideal height’, wat per stapel kan verschillen. De Stacks zijn geplaatst op de grond en de 
bezoeker van de tentoonstelling wordt uitgenodigd om een vel van de stapel af te halen en mee te nemen, 
zonder enige restrictie van wat er verder mee gedaan mag worden. In een persbericht van de Andrea 
Rosen Gallery in 1990 wordt een deel uit een brief die Felix Gonzalez-Torres aan de eigenaar van de 
galerie over zijn Stacks schreef geciteerd: 
 

                                       
71 Robert Storr, ‘Felix Gonzalez Torres: Interview with Felix Gonzalez Torres by Robert Storr’ (vertaald uit ArtPress 198, 1995) 
op website Queer Cultural Center <http://www.queerculturalcenter.org/Pages/FelixGT/FelixInterv.html> (4 mei 2010). 
72 Idem. 
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“I feel this particular installation is about vulnerability, about having nothing to loose, about the 
possibility of renewal through the re-contextualization of each piece every time it’s taken by the 
viewer. It is also a comment on the passage of time and on the possibility of erasure and 
disappearance, it is about the poetics of space, presence and the beauty of chance. The same 
chance that makes love possible. It is about life and its most radical definition or demarcation: 
death. Like all art, it is about leaving this place for some other place maybe better than this 
place.”73 

 

 
Afb. 18: Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Lover boys), 1991, 
snoepjes individueel verpakt in zilver cellofaan, oneindige voorraad, 
afmetingen variëren, ideaal gewicht 161 kg, Collection Goetz, 
Munchen. 

Tijdens de tentoonstellingen verdwijnen de 
Stacks en worden de posters verspreid in de 
wereld. Doordat de Stacks geen vaste vorm 
hebben en langzaam verdwijnen, maar ook 
weer kunnen worden aangevuld komen 
vragen op als: Wat is het eigenlijke 
kunstwerk, de stapels of het losse vel? Wie is 
de eigenaar, de galerie die het werk laat 
meenemen of de bezoeker? Wie is de maker, 
de kunstenaar of de bezoeker, die door het 
meenemen van onderdelen de vorm 
verandert? En aangezien de Stacks kunnen 
worden aangevuld, waardoor het als het ware 
reïncarneert, wat is dan het origineel? Met dit 
werk trekt hij alle conventionele criteria van 
kunst, zoals originaliteit, authenticiteit en 
auteurschap in twijfel.74

Zijn Stacks hebben op formele gronden veel relatie met Minimal Art, enerzijds door de geometrische en 
stereometrische vormen en de plaatsing op de grond, waardoor het als het ware fysiek deel uitmaakt van 
dezelfde ruimte als waar de toeschouwer zich in bevindt en anderzijds door zijn gebruik van materialen 
uit de industriële wereld. Toch is het meest belangrijke aspect de conceptuele propositie. Geïnitieerd door 
de verlangde actie van de toeschouwer - zij nemen een deel van het werk mee en er een geven het een 
nieuwe bestemming, een nieuw leven in hun eigen dagelijkse werkelijkheid - vergaat het kunstwerk en 
wordt het compleet geconsumeerd. Dat het vergaan en uiteindelijk verdwijnen van het kunstwerk een 
metafoor is voor langzame aftakeling door AIDS van zijn geliefde Ross komt naar voren in het volgende 
citaat: 
 

“In a way this ‘letting go’ of the work, this refusal to make a static form, a monolithic sculpture, 
in favor of a disappearing, changing, unstable, and fragile form was an attempt on my part to 
rehearse my fears of having Ross disappear day by day right in front of my eyes.”75 

 
Dit laatste aspect is een essentieel onderdeel van zijn ook zeer persoonlijke en emotioneel geladen 
Candypieces; grote hoeveelheden snoepjes, ingepakt in kleurig cellofaan, als een hoop in een hoek is 
geplaatst of als een kleurrijk rechthoekig tapijt is uitgespreid over de vloer. De hoeveelheid snoepjes 
wordt bepaald door het lichaamsgewicht van een gemiddelde man of het gecombineerde gewicht van 

                                       
73 Elger 1997 (zie noot 69) p. 73. 
74 Idem p. 74. 
75 Idem p. 74. 
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twee mannen, zoals in Untitled (Loverboys) (1991) (afb. 18). Ook hier is de toeschouwer uitgenodigd om 
een snoepje te pakken, op te eten of aan iemand anders door te geven. 
Het thema van verdwijning heeft ook betrekking op Felix Gonzalez-Torres zelf, doordat hij ook 
geconfronteerd werd met zijn eigen vroege dood. Door voor zijn werken systemen te creëren, waardoor 
ze nooit echt zullen verdwijnen, doordat de eigenaren van het werk de Stacks en Candypieces kunnen 
aanvullen en weer overnieuw kunnen maken en laten verdwijnen, gaat hij als het ware de strijd aan met 
de dood en de vergankelijkheid van het lichaam. Hoewel hij niet in God geloofde hebben zijn werken een 
sterke religieuze connotatie. Ze bevatten rituele aspecten, vooral Candypieces, die in verband kunnen 
worden gebracht met de eucharistieviering in de Katholieke kerk. Hierin wordt het brood en de wijn door 
transsubstantiatie het lichaam en bloed van Jezus Christus. De gelovigen nemen het brood en de wijn, het 
lichaam en bloed, tot zich en worden zo verenigd met het lichaam van Christus. Het lichaam van Ross of 
de lichamen van hun samen, de geliefden, worden uitgedrukt in het lichaamsgewicht in snoepjes, gegeten 
door toeschouwers en opgenomen in hun lichaam leven zij als het ware voort en wordt de 
vergankelijkheid van het lichaam verbroken. Felix Gonzalez-Torres zegt hier zelf over: 
 

“It’s a methafor. (...) I’m giving you this sugary thing; you put it in your mouth and you suck on 
someones else’s body. And in this way, my work becomes part of so many other people’s bodies. 
(...) For just a few seconds, I have put something sweet in someone’s mouth and this is very 
sexy.”76 

 
Ook de eerder genoemde onuitputtelijkheid van de Stacks en Candypieces hebben een religieuze 
connotatie, als in de Bijbelverhalen van de wonderbare broodvermenigvuldiging (Matteüs 14: 5-28) en 
de weduwe van Sarfath (1 Koningen 17:7-16). 
 

 
Afb. 19: Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Loverboy), 1990, blauw papier 
oneindig aantal kopieën, ideale afmetingen 19 x 73,6 x 58,5 cm, 
Collection Adrea Rosen, New York. 

De Candypieces en Stacks zijn directe 
referenties naar concrete lichamen, maar 
het zijn geen representaties van het 
lichaam. Het aanvangsgewicht van de 
Candypieces is gelijk aan het gewicht van 
het lichaam van de geliefde van de 
kunstenaar of het gewicht van hun beide 
lichamen samen. Het werk Untitled 
(Loverboy) 1990 (afb. 19), wat bestaat uit 
een stapel blauw papier, verwijst 
bijvoorbeeld direct naar het lichaam van 
zijn geliefde Ross. Net zoals het zieke 
lichaam gedurende de ziekte gewicht 
verliest en na het overlijden volledig 
vergaat, vergaan de werken doordat 
onderdelen worden meegenomen. 

De toeschouwer wordt geconfronteerd met het lichaam van de kunstenaar en zijn geliefde, met de 
lichamelijkheid, de vergankelijkheid, de fragiliteit en de kwetsbaarheid, maar ook met zintuiglijk genot, 
door aanraking en het oraal innemen van het werk.77 

                                       
76 Idem p. 92. 
77 Idem p. 92. 

33 

 



Snoep kan niet gerekend worden onder basisvoeding voor de mens. Het is puur gericht op het 
kortstondige zintuiglijk genot van de verleidelijke verpakking, wat gevolgd wordt door de zoete smaak in 
de mond. De referentie naar het lichaam en de nadruk die ligt op het kortstondige zintuiglijke genot zijn 
zeer seksueel geladen en fetisjistisch. Doordat iedereen er genot aan kan beleven, confronteert Gonzalez-
Torres mensen met hun eigen seksualiteit en maakt hen bewust van de homofobie die heerst in de 
samenleving. 
Het fetisjistische element - het toeschrijven van bovennatuurlijke krachten aan alledaagse voorwerpen of 
rituelen - komt duidelijk naar voren in de verwijzing naar de katholieke rites van eucharistie. In het werk 
van Gonzalez-Torres worden net als in de eucharistie lichamen deel van elkaar. De delen van de werken - 
de snoepjes - dringen het lichaam van de toeschouwer binnen, worden in het verteringskanaal afgebroken 
en worden opgenomen in de bloedbaan. Hierdoor wordt het gefragmenteerde lichaam waarnaar de 
Candypieces refereren een deel van het lichaam van de toeschouwer en vergaart als het ware een eeuwig 
leven. 
De Stacks gaan in op een ander aspect van het fysieke, namelijk het fysieke bezit. De toeschouwers 
pakken een vel van de stapel, rollen het op, stoppen het in hun tas, geven het thuis een plaats en bezitten 
daarmee een deel van het werk. De Stacks zijn werkelijk openbare kunstwerken. De controverse zit in de 
notie dat degene die het bezit, de galerie of museum, het werk nooit fysiek kan bezitten, dit is 
voorbehouden aan de toeschouwer. In de huidige maatschappij die draait om commercie en waarin fysiek 
eigendom van materiële zaken bepalend is voor de status van een persoon of instelling, breekt dit werk 
deze systemen open. Op het moment dat je één van de Stacks of Candypieces aangekocht hebt, schrijven 
de interne regels van het werk je voor dat je het weggeeft en er iedereen deel aan laat nemen. 
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Carsten Höller 
De van oorsprong Duitse kunstenaar Carsten Höller werd in 1961 in Brussel geboren, maar woont en 
werkt tegenwoordig in Stockholm, Zweden. Hij heeft een doctoraat in biologie en is vanaf 1989 naast 
zijn wetenschappelijke carrière werkzaam als kunstenaar. In 1993 rond hij zijn laatste wetenschappelijke 
onderzoek af, waarna hij zich volledig op de kunst gaat richten. Hij is als kunstenaar en bioloog 
geïnteresseerd in wat de mogelijkheden zijn van het individu, hoe hij als kunstenaar en regisseur het 
publiek nieuwe dingen kan laten ervaren, hoe hij ze iets kan leren over zichzelf, hoe men kijkt en hoe 
men zich gedraagt. Het in de literatuur vaak aangehaalde verband tussen zijn kunstenaarschap en 
vroegere beroep als wetenschapper, verwerpt hij als een te simpele voorstelling van zaken. 
 

“I prefer the “and...and...and” model to the banality of duality. It’s true that I have worked as a 
scientist, and that clearly has influenced me and what I do. But I have also been a child, a driver, 
and many other things.”78 

 
Het moment dat er wordt gesproken over een grensvervaging tussen verschillende disciplines, zoals 
kunst en wetenschap, kunst en mode, kunst en architectuur - wat zeer modieus is op dit moment – ziet 
Höller als een voortzetting van het concept van kunst als een autonoom gebied. Zonder de notie van 
autonomie kan er geen sprake zijn van grensvervaging. Voortkomend uit deze opvatting over autonomie 
van verschillende gebieden stelt hij de mens voor als een meervoudig ik. In zijn ogen is er niet één 
afgebakend ik. Er gaan meerdere personen in elk mens schuil. Zijn objecten genereren het naar de 
oppervlakte komen van deze meervoudige ‘ik-s’. 
 

“The object becomes an extension of the body. You extend your phenotype. It is not you and the 
object: the object and you are you. It’s all you. But I should say it’s “yous”. Because there is not 
one you but always at least two yous. From the moment on where you have a concept of 
yourself, who is having this concept if not your other you?79 

 
Zijn werk gaat in op de wijze waarop ons gedrag en onze perceptie via ruimtelijke ingrepen en 
ensceneringen beïnvloed kan worden.80 Vanaf de aanvang van zijn carrière als kunstenaar zijn de 
toekomst en kinderlijke perceptie steeds terugkomende aspecten in zijn werk. Vanaf 1994 gaat hij 
objecten, machines en constructies ontwikkelen waarvan het gebruik volledig in het teken staat van de 
fysieke en psychische stimulatie van de menselijke zintuigen en een tijdelijke verandering van de 
omstandigheden waarin we ons dagelijks bevinden.81 
Vanaf het midden van de jaren negentig is de fysieke en mentale aanwezigheid van de toeschouwer 
essentieel in zijn werk. Centraal staat het specifiek menselijk kenmerk om door aanleg, talenten, goede 
en slechte eigenschappen onszelf te ervaren en op onszelf te reflecteren. Kinderen ervaren hun omgeving 
en situaties anders dan volwassenen. Zij hebben geen eerdere ervaring om nieuwe indrukken aan te 
koppelen. Kinderen moeten kennis en ervaring opdoen door middel van hun omgeving, door al hun 
zintuigen te gebruiken. Ze zullen zich hiervoor ook makkelijker openstellen. Volwassenen hebben de 
neiging, na het observeren van een voor hun op het eerste oog nieuwe situatie, het te koppelen aan 
eerdere ervaringen en zullen op die manier abstract in hun cognitie een inschatting maken hoe de 
ervaring zal zijn. Hierdoor zijn ze geremder dan kinderen en zullen ze minder snel zich onderdompelen 

                                       
78 Daniel Birnbaum, ‘Carsten Höller talks about his slides’, Artforum 37 nr 7 maart 1999, ongepagineerd, van de website 
www.findarticles.com <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_7_37/ai_54169959/?tag=content;col1 > (12 mei 2010). 
79 Jens Hoffmann, ‘Carsten Holler: The synchro system of you(s)’, Flash Art 34 (2001) nr. 218 (mei-juni), p. 131. 
80 Sjarel Ex, ‘Divided Divided’, tentoonstellingsfolder bij de tentoonstelling Divided Divided van Carsten Höller in Museum 
Boijmans van Beuningen van 6 februari t/m25 april 2010 Rotterdam, ongepagineerd. 
81 Theodora Vischer, Carsten Höller. Ny värld/New World, tent.cat. Stockholm Zweden (Moderna Museet), 1999, pp. 10-11. 
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in een nieuwe ervaring. Zij zullen de primaire ervaring, die kinderen ervaren, niet zo vaak meer toelaten, 
omdat ze door hun eerdere ervaringen er al een effect aan koppelen.82 Höller laat zijn publiek weer als 
een kind zijn, wanneer veel fysieke ervaringen nieuw en opwindend zijn.83 
Zijn vaak optimistische positie ten opzichte van de toekomst, een zeer belangrijk aspect in zijn werk, 
wortelt diep in het menselijk denken. 
 

“To strive to leave behind the here and now, both physically and mentally, and to attain a view of 
the future or another goal is a topos of the entire – not just western – cultural and spiritual 
history.”84 

 
Eén van de meest bekende en meest visionaire werken zijn Höllers Slides. In 1998 toonde hij zijn eerste 
Slides op de Biennale van Berlijn. In 2006 installeert hij vijf zeer lange glijbanen in de Turbine Hall van 
Tate Modern in Londen met de titel Test Site (2006) (afb. 20). De langste glijbaan, vanaf de vijfde etage 
naar beneden, is 58 meter lang. Hij omschrijft dit werk zelf als volgt: 
 

“A slide is a sculpture that you can travel inside. However, it would be a mistake to think that 
you have to use the slide to make sense of it. Looking at the work from the outside is a different 
but equally valid experience, just as one might contemplate The Endless Column (1938) by 
Constantin Brancusi. From an architectural and practical perspective, the slides are one of the 
building’s means of transporting people, equivalent to the escalators, elevators or stairs. Slides 
deliver people quickly, safely and elegantly to their destinations, they’re inexpensive to construct 
and energy-efficient. They’re also a device for experiencing an emotional state that is a unique 
condition somewhere between delight and madness.”85  

 
Hoewel een glijbaan vaak alleen wordt geassocieerd met speeltuinen, amusementsparken en 
nooduitgangen, wil Carsten Höller de mogelijkheden van de glijbaan als transportmiddel binnen 
gebouwen en zelfs binnen steden onderzoeken. De glijbanen, zoals ze zijn geïnstalleerd in de Turbine 
Hall geven bezoekers de mogelijkheid om de verschillende glijbanen te testen en te ontdekken welke 
invloed de glijbanen op ze hebben, zowel door ze te gebruiken als door er alleen naar te kijken hoe 
anderen door de buizen schieten.86 Hoewel de titel van het werk suggereert dat de testlocatie de ruimte in 
de Turbine Hall is, gaat Höller uit van een andere locatie, namelijk in de participant zelf, doordat het de 
perceptie van de werkelijkheid door het gebruik van de glijbanen veranderen kan. 
 

“I’d like to suggest that using slides on an everyday basis could change us, just as other 
commodities are changing us. For instance, I’m convinced that the use of cars has changed our 
perception of time. I could imagine slides having an impact too. The state of mind that you enter 
when sliding, of simultaneous delight, madness and ‘voluptuous panic’, can’t simply disappear 
without trace afterwards. In this sense the ‘test site’ isn’t just in the Turbine Hall, but is also, to 
an extent, in the slider or person watching who’s stimulated by the slides: a site within.”87 

 

                                       
82 Marja Bosma, Yilmaz Dziewior, Liam Gillick e.a., Geluk/Skop, tent. cat. Utrecht (Centraal Museum) 1997, p. 36. 
83 Wolf-Gunther Thiel, ‘Carsten Holler: Maybe because I can swim, I decided to learn to fly’, Flash art 30 (1997) nr. 194 (mei-
juni), p. 80-84. 
84 Vischer, 1999 (zie noot 81), p. 13. 
85 Vincent Honoré, The Unilever series: Carsten Höller. Interview, 2006, op de website van Tate Modern Londen: < 
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/carstenholler/interview.shtm > (30 mei 2010). 
86 Idem. 
87 Idem. 
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Afb. 20: Carsten Höller, Testsite, 2006, Turbine 
Hall, Tate Modern Londen. 

 
Höller schept hier de context waarbinnen de toeschouwers 
de mogelijkheden kunnen testen. Zij zijn enerzijds de 
onderzoekers, en anderzijds de proefpersonen. Test Site 
(2006) bevat ook een kritische noot. Höller wil ons hiermee 
wijzen op de alomtegenwoordige functiegerichtheid in onze 
hedendaagse architectuur en productie van 
gebruiksvoorwerpen. 

“In today’s world a utilitarian way of thinking is so dominant that other forms of seeing and 
acting have become almost impossible. This is linked to the enormously powerful and 
competitive (albeit foolish) economic structure that continues to spread over the world like a 
contagious disease. Utilitarianism is also a kind of mass hysteria, but not primarily, but with 
cost-benefit analysis. It is the mass hysteria of cost avoidance and benefit maximization. I’m 
quite disgusted by this development, as it suppresses other concepts to the point of extinction – 
like unproductivity, unreasonable behaviors (for instance, passionate devotion), exaggeration, 
tranquility, and intrepidity.” 88 
 

 
Afb. 21: Carsten Höller, Upside down Goggles, 1994-2001, prima’s, 
aluminium, metaal, polyethyleen, nylon en leer, afmetingen onbekend, 
tentoonstelling Une exposition à Marseille, MAC Musée d’Art 
Contemporain, Marseille. 

Het veranderen van de perceptie van de 
werkelijkheid, de mogelijkheid om een 
nieuwe ervaring hierbinnen op te doen en de 
antiutilitaire houding is ook vindbaar in zijn 
eerdere werken. Veel van zijn werken 
hebben een sterke relatie met 
amusementsparken, waarin de functie van de 
machines puur gericht is op het geven van 
een ervaring die onmogelijk te ervaren is 
tijdens ons alledaagse leven. 
Met Höllers Upside-Down Goggles (1994-
2001) (afb. 21) worden toeschouwers 
uitgenodigd om brillen te dragen die de 
visuele perceptie van hun omgeving 
omdraaien. 

Het werk is een verwijzing naar een experiment uit de jaren negentig van de negentiende eeuw, 
uitgevoerd door de psycholoog George Stratton. Stratton toonde met dit experiment aan hoeveel invloed 
                                       
88 Daniel Birnbaum, ‘Carsten Höller talks about his slides’, Artforum 37 (1999) nr. 7 (maart), pp. 102-103. 
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de hersenen hebben op onze perceptie van de wereld, hoeveel er wordt ingevuld door de hersenen zelf. 
Na het dragen van de bril gedurende een lange tijd wennen de hersenen aan deze nieuwe perceptie en 
zullen ze het beeld weer omdraaien. 
 

 
Afb. 22: Carsten Höller, Phi Wall, 2002, Aluminium, plexiglas, 
neonverlichting, afmetingen onbekend, Carsten Höller.  

In Phi Wall (2002) maakt Höller ook 
gebruik van een historisch psychologisch 
experiment (afb. 22). Ditmaal van de 
Gestalt psycholoog Max Wertheimer. 
Rond 1912 ontdekte hij dat wanneer twee 
stippen snel na en naast elkaar worden 
geprojecteerd, de mens het ziet als één 
stip die van de ene plaats naar de andere 
plaats beweegt. Dit onderzoeksresultaat 
stelt duidelijk vraagtekens bij de notie van 
directe perceptie en het oog als ‘the 
noblest of senses’. De reden waarom wij 
niet zien wat er eigenlijk gebeurt, is 
omdat onze perceptie van de 
werkelijkheid altijd onderhevig is aan 
onderbewuste cognitieve processen. 89 
Deze processen zijn zowel biologisch als 
door onze ervaringen bepaald en maken 
dus de perceptie voor ieder individu 
verschillend. 
Ook Flying Machine (1994) (afb. 23) - 
een constructie met een langzaam 
ronddraaiende trapeze, waarin de 
bezoeker van de tentoonstelling in kan 
worden bevestigd - biedt een nieuw soort 
perceptie. Hier worden de kinderlijke 
wens om te kunnen vliegen, de 
toekomstvisie van de futuristische mens 
die door hulpmiddelen kan vliegen 
gecombineerd met een alternatief 
perspectief voor het beleven van de 
ruimte. 
 

 
Afb. 23: Carsten Höller, Flying Machine, 1994, materiaal en afmetingen 
onbekend, Carsten Höller. 

                                       
89 Graham Coulter-Smith, Deconstructing Installation Art, web-publicatie 2006: 
<http://www.installationart.net/Chapter3Interaction/interaction01.html#sciencemuseumcarsten> (30 mei 2010). 
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Afb. 24: Carsten Höller, Corridor, 2004, afmetingen onbekend, 
tentoonstelling Une exposition à Marseille, MAC Musée d’Art 
Contemporain, Marseille. 

Het component van twijfel, wat intrinsiek 
is aan het niet kunnen vertrouwen op het 
oog, neemt Höller ook op in gehele 
tentoonstellingsconcepten, zoals in de 
tentoonstelling Une exposition à 
Marseille in Marseille in 2004. Alle 
werken in de tentoonstelling zijn dubbel 
en symmetrisch geplaatst. De bezoeker 
raakt vertwijfeld en gedesoriënteerd. In 
Corridor (2004) (afb. 24), een labyrint dat 
naar het centrum steeds donkerder wordt, 
is de toeschouwer afhankelijk van zijn 
tast en richtingsgevoel. Hij gaat echter 
volledig aan zichzelf twijfelen als hij aan 
de andere zijde hetzelfde werk aantreft als 
waar hij het labyrint in ging. Was hij niet 
al eerder bij dit werk?  

In dit werk en in het zeer recente Swinging Spiral (2010) (afb. 25) in de tentoonstelling Divided Divided 
in Museum Boijmans van Beuningen, legt hij de nadruk op de werking van de proprioceptie. 
‘Proprioception’ – een samentrekking van proprius en perception – werd eind negentiende eeuw ontdekt 
door de Britse fysioloog Sir Charles Scott Sherrington en wordt gezien als het zintuig dat het mogelijk 
maakt om onszelf waar te nemen. Proprioceptieve waarneming geeft het individu informatie over het 
eigen lichaam, de stand van de ledenmaten en de interne conditie van de lichaamsdelen.90 
 

Afb. 25: Carsten Höller, Swinging Spiral, 2010, afmetingen en materiaal onbekend, tentoonstelling Divided Divided, Museum 
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.  

 
Met het geleidelijk aan donker worden binnen het Corridor en Swinging Spiral kan de toeschouwer niet 
meer vertrouwen op het oog, maar toch weet hij waar zijn lichaam en delen ervan zich bevinden en kan 
hij zijn weg vinden. In Swinging Spiral, waar het slakkenhuis een kleine afstand van de grond hangt, 
bewegen de wanden heel licht, wat een grote invloed heeft op de perceptie van de ruimte. Maar door de 
Proprioceptieve waarneming is het toch mogelijk om voort te bewegen.  
 

                                       
90 Nicolas Carr e.a., ‘Sir Charles Scott Sherrington’, op de website van Encyclopædia Britannica 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/540150/Sir-Charles-Scott-Sherrington> (30 mei 2010). 
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De werken van Carsten Höller zijn primair gericht op het bewerkstelligen van nieuwe ervaringen, de 
aandacht te vestigen op onbewuste fenomenen en alternatieven te bieden aan de in onze maatschappij zo 
dominante visuele en functionele perceptie van dingen. Zoals een spelsituatie reflecteert op de 
werkelijkheid, zo incorporeert hij het als artistiek middel en vraagt van bezoekers zich als een kind open 
te stellen voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden. Hierdoor is het mogelijk hun perceptie van dingen, 
als tijd, ruimte, snelheid, perspectief en beweging blijvend te veranderen. De participatie van de 
toeschouwers, die hun lichaam als actief onderdeel van de experimenten inzetten, heft de conventionele 
afstand tussen kunstwerk en het lichaam van het publiek op. De installaties en sculpturen van Höller 
werken via de vijf extern gerichte zintuigen in op het lichaam om intern nieuwe informatie vast te leggen 
en nieuwe connecties te maken en om ons bewust te maken van de werking van aanvullende interne 
zintuigen van onder andere tijds-, snelheids- en bewegingsperceptie. Het lichaam van de toeschouwer 
wordt in Höllers werk voorgesteld als een geheel, waarin alle ervaring door een complex netwerk van 
verbindingen tussen externe en interne zintuiglijke perceptie en al eerder opgedane cognitieve informatie 
wordt bewerkstelligd. 
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Santiago Sierra  
Santiago Sierra is een Spaanse kunstenaar, geboren in Madrid in 1966. In 1995 vestigt hij zich definitief 
in Mexico waar hij nu woont en werkt. Sierra richt zich in zijn vroegere werk vooral op architectonische 
ruimte en het herdefiniëren van publieke ruimte, waarin hij gebruik maakt van allerhande materiaal, van 
beton tot auto’s en rottend eten.91 
 

   
Afb. 26: Santiago Sierra, Line of 30 cm tatooed on a remunerated person, 51 Regina Street. Mexico City, Mexico, Mei 1998, 
Santiago Sierra. 
 
In zijn materiaalgebruik is er in 1998 een duidelijke verschuiving te herkennen. Met het werk Line of 30 
cm tatooed on a remunerated person (1998) (afb. 26) slaat hij een nieuwe weg in en vult het doen van 
architectonische interventies in de publieke ruimte aan met interventies op en met het menselijk lichaam. 
Voor dit werk heeft Sierra gezocht naar iemand zonder tatoeages en zonder de intentie om ooit een 
tatoeage te zetten. Nadat hij diegene heeft gevonden en diegene heeft ingestemd, betaalt Sierra hem 
vijftig dollar om een lijn van 30 centimeter op de rechterkant van zijn rug te tatoeëren. 
 
Deze verschuiving in zijn materiaalgebruik kan worden verbonden met zijn verhuizing naar Mexico, 
waar Sierra vaker met de straat als context gaat werken en geïntrigeerd raakt door het beloningssysteem 
van het kapitalisme, waarin mensen betaald worden voor hun tijd en energie. Sierra komt zelf uit een 
Spaans arbeiders gezin. Nadat hij in Madrid aan de Univeridad Complutense heeft gestudeerd gaat hij 
naar Hamburg, waar hij van 1989 tot 1991 aan de Hochschule für Bildende Kunst studeert. Hier woont 
hij in het goedkope ‘redlight district’ St. Pauli, waar hij in aanraking komt met havenarbeiders en het 
lokale zogenaamde ‘Lumpenproletariat’. Na zijn verhuizing naar Mexico verstoort zijn Spaanse 
nationaliteit zijn interactie met de lagere klassen.  
 

“To be Spanish in Mexico is to be a part of the country’s history that no one wants to remember. 
I was not their boss, but I was always a potential boss.”92 

 

                                       
91 Marc Spiegler, ‘When Human Beings Are the Canvas’, ARTnews 102 (2003) nr. 6 (juni), p. 94. 
92 Idem p. 97. 
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Sierra is verbijsterd over de kleine beloning die Mexicaanse arbeiders ontvangen in ruil voor zeer zware 
arbeid. Hoewel Sierra er zelf niet vanuit ging, dat het hem zou lukken om van iemand toestemming te 
krijgen om zijn lichaam in ruil voor geld te tekenen voor het leven te, moet dit eerder genoemde werk in 
deze context worden gezien. 
 

“I thought it was impossible that I would propose this act to someone for money and that they 
would actually accept. Having a tattoo is normally a personal choice. But when you do it under 
‘remunerated’ conditions, this gesture becomes something that seems awful, degrading – it 
perfectly illustrates the tragedy of our social hierarchies.”93 

 
Ondanks dat hij wist dat hij door moest gaan met dit concept, was hij door de emotionele impact van zijn 
rol van uitbuiter een jaar lang niet in staat om werk te maken waarin hij deelnemers betaalt voor hun 
participatie. In 1999 maakt hij weer een aantal werken, waarin hij het menselijk lichaam als ruw 
materiaal voor zijn kunst inzet. 
 

 
Afb. 27: Santiago Sierra, 24 Blocks of concrete constantly moved during a day’s work by paid workers, ACE Gallery L.A, Los 
Angeles, Verenigde Staten, Juli 1999, Santiago Sierra. 
 

                                       
93 Idem p. 94. 
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Voor het werk 24 Blocks of concrete constantly moved during a day’s work by paid workers (1999) (afb. 
27) laat Sierra vierentwintig betonnen blokken, die veel worden gebruikt in waterkeringen, plaatsen in de 
ACE Gallery in Los Angeles. De blokken hebben allemaal een afmeting van ongeveer 250 x 150 x 100 
meter en wegen twee ton per stuk. Hij huurt tien arbeiders van Mexicaanse of Centraal Amerikaanse 
afkomst om deze blokken tijdens één dag constant rond te bewegen in de galerie door alleen gebruik te 
maken van metalen handgrepen. De schade aan de blokken, de galeriemuren en de vloer, de 
gereedschappen en de restanten van de aanwezigheid van de arbeiders en hun arbeid in de galerie blijven 
over en worden getoond aan het publiek.94 
  

Afb. 28: Santiago Sierra, 250 cm line tattooed on 6 paid 
people, Espacio Aglutinador, Havana, Cuba, December 
1999, Santiago Sierra. 

 
In december 1999 en december 2000 herhaalt Sierra 
het tatoeëren van een lijn op de ruggen van daarvoor 
betaalde mensen voor de werken 250 cm line 
tattooed on 6 paid people (1999) (afb. 28) en 160 
cm line tattooed on 4 people (2000) (afb. 29). In 
december 1999 betaalt hij zes werkloze jonge 
mannen uit Oud Havana dertig dollar om een lijn 
van totaal 250 centimeter te tatoeëren over hun 
ruggen. 
 

 
Afb. 29: Santiago Sierra, 160 cm line tattooed on 4 people, El Gallo Arte Contemporáneo, Salamanca, Spanje, December 2000, 
Santiago Sierra. 
 
In 2000 betaalt hij vier aan heroïne verslaafde prostituees een bedrag van ongeveer zevenenzestig dollar 
– de prijs voor een shot heroïne – om een lijn van totaal 160 centimeter over hun ruggen te tatoeëren. Om 
de prijs voor een shot heroïne in een context te plaatsen is het belangrijk om hierbij te vermelden dat zij 
voor fellatio tussen de vijftien en zeventien dollar vragen. 
 

                                       
94 Beschrijving en foto’s van het werk 24 Blocks of concrete constantly moved during a day’s work by paid workers (1999) op 
website Santiago Sierrra: <http://www.santiago-sierra.com/995_1024.php> (4 mei 2010). 
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Afb. 30: Santiago Sierra, 133 persons paid to have their hair dyed blond, Arsenale. Venetië, Italië, Juni 2001, Santiago Sierra. 
 
Naast het tatoeëren van daarvoor betaalde mensen en het laten uitvoeren van zware of langdurige arbeid 
voor een geldelijke beloning, vraagt Sierra personen om voor geld gedurende een bepaalde tijd in zeer 
kleine ruimten te verblijven, (3 people paid to lay still inside 3 boxes during a party (2000) Havana, 
Cuba), tien mannelijke prostituees voor twintig dollar te masturberen voor een camera (10 people paid to 
masturbate (2000) Havanna, Cuba), een persoon de schoen te poetsen van de bezoekers van een galerie 
(A person paid to clean visitors’ shoes without their consent during an opening (2000) Mexico City, 
Mexico) en 133 personen hun haar te blonderen (133 persons paid to have their hair dyed blond (2001) 
Venetië, Italië (afb. 30)). Dit is nog maar een selectie uit het zeer omvangrijke oeuvre van Santiago 
Sierra. 
 
Sierra gebruikt het menselijk lichaam als site om sociale hiërarchieën, op het gebied van etniciteit, ras, 
gender en economische status, aan te tonen, door de werken vaak in de context van de geneutraliseerde 
expositieruimte te plaatsen. Hij gebruikt vaak mensen die buiten de geldende norm van samenlevingen 
vallen en een lagere status hebben binnen deze samenleving, zoals vluchtelingen, illegale immigranten, 
prostituees, werklozen, daklozen, minderheden, verslaafden, kortom de mensen die wereldwijd worden 
gezien als de outcasts van de samenleving. Hij laat arbeid zien als een opgelegde conditie, in plaats van 
een keuze en stelt menselijke waardigheid voor als een economisch privilege.95 
 
Een meer recent en zeer controversiële werk is The penetrated (2008) El Torax, Terrassa, Spanje (afb. 
31). The penetrated (2008) bestaat uit acht aktes, waarin opeenvolgend (akte 1) 10 blanke mannen 10 
blanke vrouwen penetreren, (akte 2) 9 blanke mannen 9 blanke mannen penetreren, (akte 3) 3 blanke 
mannen 3 zwarte vrouwen penetreren, (akte 4) 7 blanke mannen 7 zwarte mannen penetreren, (akte 5) 3 
zwarte mannen 3 zwarte vrouwen penetreren, (akte 6) 5 zwarte mannen 5 zwarte mannen penetreren, 
(akte 7) 8 zwarte mannen 8 zwarte vrouwen penetreren en tot slot (akte 8) 10 zwarte mannen 10 blanke 
mannen penetreren.96  
 

                                       
95 Spiegler 2003 (zie noot 91) pp. 95-96. 
96 Beschrijving en foto’s van het werk The penetrated (2008) op website Santiago Sierra: <http://www.santiago-
sierra.com/200807_1024.php> (4 mei 2010). 
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Afb. 31: Santiago Sierra, The penetrated, El Torax, Terrassa, Spanje, 12 Oktober 2008, Santiago Sierra. 
 
Dit werk gaat op een zeer confronterende manier in op sociale, raciale en seksuele hiërarchie tussen man, 
vrouw, blank en zwart, wat het duidelijkst tot uiting komt in akte vier en acht, waarin specifiek de 
hiërarchie tussen de blanke en zwarte man en de historische machtsverhouding daartussen schrijnend zijn 
actualiteit laat voelen. De deelnemende personen worden in de titels van de aktes geabstraheerd tot 
aantallen, sekse en huidskleur. 
 
Het uitgebreide oeuvre van Sierra is zeer controversieel. Enerzijds gaat hij in een aantal werken ver over 
de grenzen van de ethiek en anderzijds vergroot hij bestaande schrijnende universele processen in 
samenlevingen op het gebied van onderdrukking, seksuele uitbuiting, racisme, discriminatie en 
uitsluiting. Door het letterlijke gebruik van mensen en het ver over de grenzen van de ethiek gaan, door 
bijvoorbeeld het letterlijk aantasten van hun lichaam, is hij in staat een grotere spanning en impact te 
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creëren, dan dat hij dezelfde thema’s in sculpturen of installaties zou behandelen. Critici beschuldigen 
Sierra ervan mensen te misvormen met zijn getatoeëerde lijnen, maar Sierra ziet de getatoeëerde lijn niet 
als het probleem, maar de sociale condities die het hem mogelijk maken om dit werk uit te voeren. 
 

“You could make this tattooed line a kilometer long, using thousands and thousands of willing 
people.”97 

 
Deze uitspraak is illustratief voor Sierra’s post-utopische pessimisme en zelfbewustzijn om deze 
fundamentele aspecten in de realiteit van de maatschappij, de economie en het consumentisme niet te 
kunnen oplossen.98 Hij gelooft niet in een kunst die de wereld kan veranderen. In een interview met 
Pamela Echeverría antwoordt hij op de vraag of de notie “social sculpture” onderdeel is van zijn werk: 
 

“Not only is that an optimistic concept in as much as it presupposes a positive step forward 
within the social fabric, but also it is messianic in its positioning of the artist as the architect of 
change. Optimism and messianism are very distant concepts in my work.”99 

 
Hij is zich ook sterk bewust van de controverse tussen zijn werk, de thema’s die hij hierin aansnijdt en 
zijn eigen status binnen de kunstwereld. Over zijn vaak gesuggereerde rol als een activist zegt hij het 
volgende: 
 

“These ideas about art trying to push society into making a change are very naïve. That work 
really only involves the artists showing themselves to be good-hearted for thinking about others. 
I know what I am - a producer of luxury objects.”100 

 
Deze laatste opmerking over zijn rol als producent van luxe producten heeft betrekking op zijn foto’s en 
video’s die hij maakt van zijn werk en als documentatie toont in tentoonstellingen. Hij ziet deze 
documentatie wel als fundamenteel onderdeel van zijn werk, maar puur om de tijdelijkheid van het 
‘event’ te kunnen doorbreken en een groter bereik te hebben. Hoewel hij kritiek heeft op de kunstwereld 
en zijn marktwerking, omarmt hij zijn rol als kunstenaar, als schakel in dit systeem, omdat hij om deze 
manier een platform heeft om zijn werk te tonen en nog een extra laag toe kan voegen. Ook zijn rol als 
opdrachtgever, dan wel uitbuiter van arbeiders en outcasts heeft hij sinds 1998 omarmd, dit komt mooi 
naar voren in hoe hij over zijn ‘materiaal’ spreekt. 
 

“The use of individuals is premised on their abundance and market availability – I don’t use them 
any differently from any other material. They can be ordered, altered, drawn, etc.”101 

 
Binnen zijn gehele oeuvre werkt hij met dezelfde thema’s, hij ziet hier zelf een duidelijke continuïteit in. 
 

“The performances have practically been the same, in the sense that people become objects that 
you can dispose of, paint, use, organize in different hierarchies.”102 

 

                                       
97 Spiegler 2003 (zie noot 90) p. 95. 
98 Pamela Echeverría, ‘Santiago Sierra’, Flash Art 34 (2002) nr. 225 (juli-september), p. 101. 
99 Idem p. 103. 
100 Spiegler 2003 (zie noot 90) p. 95. 
101 Echeverría 2002 (zie noot 97) p. 103. 
102 Spiegler 2003 (zie noot 90) p. 97. 
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In tegenstelling tot andere kunstwerken, waar mensen in de rol van acteur/toeschouwer worden 
gepositioneerd, behandelt Sierra ze als objecten, als onderdelen van het werk.103 Het lichaam en de 
arbeid van het lichaam is voor hem handelswaar en reflecteren in zijn geconstrueerde situaties 
verschillende machtsverhoudingen en hiërarchieën die in werking zijn in de realiteit van het huidige 
kapitalistische systeem. Hijzelf neemt als kunstenaar enerzijds de rol aan van producent van handelswaar 
binnen de kunstwereld en anderzijds is hij als een baas die de loonhoogte en condities voor zijn arbeiders 
bepaalt, zonder enige persoonlijke relatie aan te gaan met de deelnemers van zijn projecten. Hij tast de 
lichamen van de deelnemers aan door ze blijvend te tekenen, door ze zware lichamelijke arbeid te laten 
verrichten en door ze seksuele handelingen laten verrichten voor geld. Het gaat hem er hier vooral om dat 
er binnen de huidige samenleving, door grote verschillen tussen arm en rijk en de alomtegenwoordige 
beloningssystemen, de mogelijkheid bestaat voor een individu met geld om dit anderen aan te doen. 

op de 

                                       
103 Echeverría 2002 (zie noot 98) p. 103. 
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Scott Snibbe 
In onze hedendaagse samenleving zijn we afhankelijk van de elkaar in sneltreinvaart opvolgende 
ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie. De virtuele laag die door deze digitale 
technologieën is toegevoegd aan onze werkelijkheid stelt de gebruiker in staat zich in een virtuele 
realiteit te bewegen, waarin de grenzen van bestaande noties van ruimte en tijd overschreden worden. 
Het menselijke leven en het menselijk kunnen wordt op vele manieren gecontroleerd en als een prothese 
uitgebreid door digitale technologie, zoals in videosurveillance, moderne wapens en 
communicatiemiddelen. Dit laatste stelt ons in staat over grote afstanden, vrijwel zonder vertraging 
zowel verbaal als visueel te communiceren. De creatie van intermenselijke contacten is door deze 
ontwikkelingen fundamenteel veranderd. Toch zijn deze media zelden in staat om een directe fysieke 
relatie te creëren tussen mensen of tussen mens en ‘machine’. 
 
Scott Snibbe, kunstenaar en computer wetenschapper uit San Francisco, gaat in op dit hiaat en ontwikkelt 
kunstwerken waarin zowel toeschouwer en het (digitale) kunstwerk als de toeschouwers onderling 
worden uitgedaagd om een directe fysieke relatie met elkaar aan te gaan.104 
Centraal thema in zijn werk is de onderlinge afhankelijkheid van fenomenen met hun omgeving, ook al 
lijken die fenomenen vaak onafhankelijk te zijn. Deze onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid van 
fenomenen wordt gedeeltelijk ingegeven door zijn geloof in het Boeddhisme. Het Boeddhisme leert dat 
geen enkel element binnen de realiteit, zowel materieel als geestelijk, onafhankelijk is of functioneert als 
geïsoleerd fenomeen. Alle elementen in onze realiteit zijn met elkaar verbonden.105 Snibbe ziet het 
menselijk lichaam ook als afhankelijk element, compleet opgebouwd uit en constant in stand gehouden 
door externe elementen, waardoor het constant in interactie is met zijn omgeving. Ook de mentale 
processen van het menselijk brein zijn constant onder invloed van externe factoren. De centraliteit van 
deze onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding van het menselijk lichaam komt naar voren in de 
afhankelijkheid van zijn werk van de aanwezigheid van en interactie met de toeschouwer. 
 

“Many of my works do not function unless viewers actively engage with them – by touching, 
breathing, moving and so on – so that viewers are essential to the work’s existence as art.”106 

 
Het fysieke lichaam van de toeschouwer wordt door gebruik te maken van technologie, die aspecten van 
de natuur nabootst, uitgedaagd en wordt een actief onderdeel van het werk; door bijvoorbeeld het scherm 
aan te raken, door er langs te bewegen tussen de projector en de projectie en door in een sensor te blazen. 
In sommige werken wordt de toeschouwer met zijn fysieke bewegingen zelfs een karakter binnen de 
door de kunstenaar vastgestelde (geprogrammeerde) narratief. 
 
Hoewel zijn werk in eerste instantie veel weg heeft van een filmprojectie, wordt al gauw duidelijk dat hij 
deze notie van de cinema uitbreidt met interactiviteit. Waar bij filmprojecties in de bioscoop ons lichaam 
zowel visueel als fysiek tijdelijk uitgeschakeld wordt, wordt het lichaam in het werk van Snibbe juist 
zowel visueel, virtueel als fysiek ingeschakeld om het werk aan te vullen.107 Binnen zijn geconstrueerde 
context van een computer, retroflectief projectiescherm, een camera en een zelf geprogrammeerde 
software is het mogelijk om het lichaam van de toeschouwer op te nemen in het werk, te herhalen, 
subtiele veranderingen in het tijdsverloop te maken en constant de situatie van het werk te updaten naar 
de meest recente situatie. Deze laatste mogelijkheid tot het updaten van een situatie is een fundamenteel 

                                       
104 Lucy Bullivant, ‘Shadow play: the participation art of Scott Snibbe’, Architectural Design 77 (2007) nr. 4, p. 69. 
105 Idem p. 69. 
106 Idem p. 69. 
107 Idem p. 70. 
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aspect van computertechnologie en onderscheidt dit werk van Snibbe van andere op projectie gebaseerde 
kunst. 
 
Het oeuvre van Snibbe bestaat uit interactief werk voor computer en internet, interactieve installaties en 
interactieve sculpturen. Om de diverse uitgangspunten met betrekking tot de fysieke intermenselijke 
interactie en de interactie tussen de virtuele installaties en de toeschouwer te behandelen wordt hier 
ingegaan op een selectie van drie werken.  
 
In Boundary Functions (1998) (afb. 32) reflecteert Scott Snibbe op de persoonlijke ruimte. Hoewel de 
persoonlijke ruimte van een mens - de aangename afstand tussen ons en de mensen om ons heen - vaak 
wordt gezien als een ruimte die alleen aan onszelf is gerelateerd en door ons zelf wordt bepaald, laat 
Boundary Functions zien dat het fenomeen persoonlijke ruimte wordt geconstrueerd in samenhang met 
onze omgeving en de mensen die zich hierin bewegen. Deze ruimte is constant in beweging en is 
afhankelijk van onze relatie tot de andere mens. 
 

 
 

Afb. 32: Scott Snibbe, Boundary Functions, 1998, projector, camera, retroflectief projectiescherm, computer en software, 
Phaeno, Wolfsburg. 
 
Boundary Functions is een installatie waarin een projector via een spiegel lijnen op een retroflectief 
projectiescherm op de grond projecteert. Bij de projector, boven het projectiescherm, is ook een camera 
gemonteerd, die de bewegingen van de aanwezige personen registreert en deze gegevens naar de 
computer stuurt, waar het door middel van op maat gemaakte software wordt verwerkt tot een projectie 
van lijnen op de vloer. Als er één persoon aanwezig is in de installatie reageert de projector niet, maar 
komt er iemand bij dan verdeelt één enkele lijn de ruimte tussen de twee personen. Met meerdere mensen 
aanwezig in de installatie wordt de ruimte verdeeld in cellen. De vorm van deze cellen zijn gebaseerd op 
een wiskundig principe en refereren aan de zogenaamde Voronoi diagrammen, wiskundige diagrammen 
die worden ingezet in antropologie, geografie, biologie, scheikunde, robotica, marketing en 
computertechnologie om relaties tussen fenomenen te duiden en refereren in dit werk aan de onderlinge 
verbondenheid tussen wiskunde en natuur. De geprojecteerde cellen die de aanwezige personen in de 
installatie omsluiten laten niet alleen de veranderlijkheid van persoonlijke ruimte zien en de 
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afhankelijkheid van mensen om ons heen, maar maken de grenzen tussen de verschillende individuen 
ook concreet.108 

33 34 

35 36 

37 38 
Afb. 33-38: Scott Snibbe, Screen Series (Shadow, Impression, Depletion, Compliant, Concentration en Shy), 2002-2003, 
projector, camera, scherm, computer en software, Scott Snibbe. 
 
Screen Series (2002-2003) omvat zes afzonderlijke werken ontwikkelt tussen 2002 en 2003: Shadow 
(2002) (afb. 33), Impression (2003) (afb.34), Depletion (2003) (afb.35), Compliant (2003) (afb. 36), 
Concentration (2003) (afb. 37) en Shy (2003) (afb. 38). Elk afzonderlijk werk binnen de Screen Series 
bevat een verticaal geplaatst scherm met daarop een rechthoek van puur wit licht geprojecteerd. Door 
middel van een camera en bemiddeling van de computer reageren deze projecties op de aanwezigheid 
van toeschouwers op het moment dat ze zich tussen de projector en het begeven. De projectie en de 

                                       
108 Informatie, foto- en videomateriaal over Boundary Functions (1998) op de website van Scott Snibbe: 
<http://snibbe.com/scott/bf/index.htm> (4 mei 2010). 
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schaduw van het lichaam van de toeschouwer worden gelijk. De toeschouwer wordt uitgenodigd om 
‘cinema’ te maken met hun eigen lichaam, door reactieve projecties, die reageren op de bewegingen van 
de toeschouwer of door projecties die de beweging van de toeschouwer opnemen. De schaduw van de 
toeschouwer, die ontstaat doordat het lichaam van de toeschouwer zich tussen de projector en het scherm 
bevindt, is een essentieel onderdeel van het werk. Wanneer deze schaduw door de camera wordt 
geregistreerd en in de projectie wordt opgenomen als timeloop, is deze afbeelding van de schaduw 
vrijwel gelijk aan de schaduw van diezelfde persoon. De schaduw is de tweedimensionale index van het 
driedimensionale lichaam van de individu en ondanks dat de driedimensionale afbeelding van een mens 
niet te vatten is in een projectie, identificeren wij ons zeer sterk met onze schaduw. Shadow (2002) draait 
de relatie tussen het kunstwerk en de toeschouwer om, de toeschouwer wordt actief en het werk is 
receptief. De schaduw van de toeschouwer wordt op het scherm opgenomen en als een timeloop telkens 
opnieuw afgespeeld tot het weer langzaam verdwijnt in het witte vlak. Als er een nieuwe beweging voor 
het scherm wordt gemaakt, wordt de eerdere opname geüpdate en afgespeeld in een loop.109 De witte 
geprojecteerde rechthoek in Impression (2003) reageert op de vorm van het lichaam van de toeschouwer, 
die plaats neemt tussen de projectie en het scherm aan een zijde van de rechthoek, alsof het silhouet van 
de persoon een doordruk krijgt in de andere verticale zijde van de rechthoek.110 In Depletion (2003) 
wissen de schaduwen van de aanwezige toeschouwers als het ware de projectie weg. Het licht van de 
projectie is fragiel en wordt geconsumeerd door aanwezige lichamen. De sporen die personen achterlaten 
op het scherm door er met hun lichaam langs te bewegen, werken als vastgelegde documentatie van hun 
beweging.111 Compliant (2003) en Shy (2003) hebben veelzeggende titels. Het pure witte vierkant 
reageert in beide werken op de aanwezige toeschouwers en hun bewegingen. In Compliant gaat het uit de 
weg en kan de toeschouwer het verkleinen en indeuken en in Shy springt het weg alsof het heel schuw is. 
In beide werken is het lichaam van de toeschouwer de dominante kracht ten opzichte van de projectie. In 
Shy krijgt de rechthoek een eigen karakter en kan de toeschouwer alleen een vriendschappelijke relatie 
met de rechthoek aangaan als ze rustig bewegen en de projectie niet ruw verstoren. Anders verlaat de 
rechthoek zelfs het projectiescherm volledig. Zoals het in Compliant mogelijk is om met meerdere 
personen de rechthoek bij meerdere hoeken te pakken, te verplaatsen en zelfs te verkleinen is het in 
Concentration (2003) essentieel voor de toeschouwer om een fysieke relatie aan te gaan met de ander in 
de projectie. In dit werk wordt de schaduw van de eerste persoon omringd met een corona van wit licht. 
Bij een tweede persoon die plaats neemt tussen de projectie en het scherm zal dit niet gebeuren, tenzij ze 
de ander letterlijk aanraakt, de corona zal dan ook haar schaduw omringen.112 
 
Blow up (2005) (afb. 39) is een installatie waarin de menselijke adem, wordt uitvergroot tot een 
ruimtevullende wind. Door in de kleine installatie met twaalf ventilators te blazen, wordt de kracht en 
richting van de geproduceerde adem opgenomen, uitvergroot en doorgegeven als input voor de elders 
opgestelde constructie met twaalf grote ventilatoren. De output van de grote ventilatoren produceren een 
luchtstroom, die is afgeleid van de eerdere door de mens geproduceerde luchtstroom, maar maken deze, 
losgekoppeld van het eerste lichaam, lichamelijk voelbaar voor andere in de ruimte aanwezige 
personen.113 

                                       
109 Idem Shadow (2002): <http://snibbe.com/scott/screen/shadow/shadow.html> (4 mei 2010). 
110 Idem Impression (2003): <http://snibbe.com/scott/screen/impression/impression.html> (4 mei 2010). 
111 Idem Depletion (2003): <http://snibbe.com/scott/screen/depletion/depletion.html> (4 mei 2010). 
112 Idem Compliant (2003): <http://snibbe.com/scott/screen/compliant/index.html> Shy (2003): 
<http://snibbe.com/scott/screen/shy/index.html> en Concentration (2003): 
<http://snibbe.com/scott/screen/concentration/concentration.html> (4 mei 2010). 
113 Idem Blow up (2005): <http://snibbe.com/scott/breath/blowup/index.html> (6 mei 2010). 
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De kracht en richting van de 
ingeblazen luchtstroom, wordt 
ontlichaamd, door de uitvergroting van 
de constructie met twaalf grote 
ventilatoren, door de uitvergroting van 
de kracht van de luchtstroom en 
doordat het met een vertraging wordt 
doorgegeven. Ondanks dat de output 
ontlichaamd is, is de fysieke 
participatie van de toeschouwer 
essentieel. In- en output zijn termen uit 
de digitale technologie. In de context 
van dit werk zorgt de input van een 
persoon, de luchtstroom die wordt 
geproduceerd door de longen, via de 
installatie voor de input op het lichaam 
van een ander persoon. 

Afb. 39: Scott Snibbe, Blow up, 2005, afmetingen onbekend, ademopname 
console, ventilatoren, computer, software, in opdracht van Yerba Buena 
Center for the Arts, San Francisco. 

De luchtstroom komt tegen de huid van de ander, zenuwen pikken deze informatie op en sturen deze 
informatie naar de hersenen, waardoor er een emotie, positief of negatief wordt gevormd. Op deze 
manier is er sprake van fysiek intermenselijke interactie met de tussenkomst van digitale technologie. 
 
Centraal in Scott Snibbes werk staat de interactie tussen mens en digitale technologie. Door zijn 
reactieve projecties geeft hij deze technologie een menselijk element. Al zijn installaties zijn 
voorgeprogrammeerd, waardoor interactie mogelijk is binnen een specifieke set van regels. Zijn werken 
functioneren als een spel, waarin binnen bepaalde grenzen kan worden bewogen. Scott Snibbe is de 
programmeur, hij bepaalt de grenzen, regels en mogelijkheden. Zoals het spel van kinderen vaak 
reflecteert op de werkelijkheid, zo reflecteren de werken van Scott Snibbe op de nieuwe relatie die de 
mens met digitale technologie heeft en die de mens door middel van digitale technologie met elkaar kan 
hebben. 
Daarnaast geeft hij materie aan fenomenen die immaterieel zijn, zoals de persoonlijke ruimte en de 
schaduw van de mens. Ook speelt hij met karaktereigenschappen van de mens, zoals verlegenheid en 
meegaandheid. Door deze karaktereigenschappen te programmeren in de software die de bewegingen 
van het witte vierkant bepaalt, zijn ze van grote invloed op de bewegingen die de toeschouwer maakt 
tussen de projector en de projectie. Zo moet de toeschouwer zich langzaam en voorzichtig bewegen bij 
Shy (2003). De werken waarin duidelijk wordt ingespeeld op de fysieke intermenselijke relatie door 
tussenkomst van digitale technologie zijn Concentration (2003) en Blow up (2005). In het werk van Scott 
Snibbe wordt een intensieve aanspraak gedaan op de interactie tussen het oog en het motorische apparaat. 
Het oog neemt het licht van de projecties waar en het lichaam wordt geactiveerd, wat wordt uitgedrukt in 
bewegingen. De projectie reageert op de bewegingen, het oog neemt dit waar en maakt als het ware een 
update in de gewenste bewegingen of actie. Zoals de computers in het werk van Snibbe telkens het beeld 
updaten, zo herzien/updaten wij ook telkens onze positie in tijd, ruimte en ten opzichte van anderen. 
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Peter de Cupere 
De Belgische kunstenaar Peter de Cupere, geboren in 1970 in Leuven, woont en werkt tegenwoordig in 
Antwerpen. In zijn beeldende werk betrekt hij het publiek, door in te spelen op alle zintuigen, maar in het 
bijzonder de reukzin. Zijn werken zijn multimediaal, waarin hij sculptuur, installatie of performance 
combineert met geuren. Hij zegt zelf over zijn kunst en kunstenaarschap: 
 

“Ik ben een beeldend kunstenaar die met geuren werkt. Geurkunstenaar klinkt als ‘kwakzalver’, 
en dat ben ik niet. Ik weet veel van geuren af en ik ben met beeldvorming bezig. Er zit humor in 
mijn werk en verwijzingen naar maatschappelijke problemen.”114 

 
In de hiërarchie van de zintuigen, waarin het zicht en het gehoor bovenaan staan, bevindt de reukzin zich 
in de onderste rang, samen met smaak. Tot in de twintigste eeuw was het merendeel van de filosofen het 
erover eens, dat geur een plaats had ver onder de andere zintuigen, door het onvermogen voor esthetische 
en cognitieve reflectie en door het gebrek aan complexiteit, zoals vorm, kleur en muziek. Ook wordt geur 
getypeerd als louter zintuiglijk, tijdelijk en vergankelijk en wordt het geassocieerd met dierlijkheid en 
met de lagere klasse.115 G.W.F. Hegel verwerpt geur, omdat het volgens hem alleen te maken heeft met 
het proces van vergankelijkheid en rotting.116 Volgens Kant is de reuk- en smaakzin, in tegenstelling tot 
zicht en gehoor, niet in staat te reflecteren op objecten buiten onszelf en is het alleen in staat ons meer 
bewust te maken van onze eigen subjectieve lichamelijk staat.117 
 
In het artikel The aesthetics of smelly art uit 2007 van Larry Shiner en Yulla Kriskovets gaan de auteurs 
in op de verschillende negatieve connotaties die geur heeft. Zij weerleggen deze vooroordelen en komen 
tot een aantal zeer unieke analytische aspecten voor het gebruik van geur in kunst, waarin specifiek een 
grote rol is ingeruimd voor het lichaam van de toeschouwer. 
Allereerst wordt de informatie die onze reukzin ontvangt direct via de cortex verwerkt door het limbisch 
systeem. Zonder bewuste tussenkomst van de cognitie gaat geur een directe relatie aan met een ieders 
individuele herinneringen en emoties. De reukzin is net als de tast- en smaakzin, een contactzintuig. De 
receptoren moeten fysiek worden aangeraakt door de moleculen van een ander object dat een geur 
verspreidt. Er is een fysieke intimiteit nodig om geuren te ervaren. De moleculen dringen het lichaam 
binnen via de neus en zorgen door de fysieke interactie voor een informatiestroom naar de hersenen, 
waarin verbanden en associaties worden opgewekt tussen herinneringen aan eerdere ervaringen. Dit leidt 
weer tot het oproepen van emoties.118 
Door deze directe inwerking van de geuren op het lichaam en de geest van de toeschouwer - zonder de 
mogelijkheid om de indrukken te overdenken, zoals bij visuele indrukken - is het voor de toeschouwer 
onmogelijk om een conventionele afstandelijke houding aan te nemen ten opzichte van het kunstwerk. 
Geur heeft geen gedefinieerde en vaste grenzen, het verspreidt zich door de lucht, verplaatst zich naar 
andere ruimtes en zet zich vast in kleding en haar. Hierdoor wordt geur enerzijds getypeerd als vluchtig, 
maar anderzijds als agressief. De toeschouwer heeft geen keus, zoals bijvoorbeeld bij ‘conventionele’ 
installatiekunst, om wel of niet fysiek deel uit te maken van het werk en er een relatie mee aan te gaan. 

                                       
114 Nica Broucke, ‘Interview: Beeldend kunstenaar Peter de Cupere maakte eerste Belgische reukfilm. “Mijn lievelingsgeur? Ik 
ruik het liefst mezelf”’, De Morgen 2003 op website www.kunstonline.info: 
<http://www.kunstonline.info/levelone/php/general/bibliotext.php?biblioid=12798&functionid=2&section=persons> (12 mei 
2010). 
115 Larry Shiner en Yulla Kriskovets, ‘The aesthetics of smelly art’, Journal of aesthetics & art criticism 65 (2007) nr. 3, pp. 
273-286, p. 275-276 en 284 (eindnoot 17). 
116 Idem p. 275. 
117 Idem p. 275. 
118 Idem p. 276-277. 
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Als de geur aanwezig is in de expositieruimte zullen de moleculen het lichaam binnendringen en de 
toeschouwer confronteren met een geur, die lichamelijke reacties op kan roepen als walging of 
opwinding.119 De grenzen tussen het werk en de toeschouwer worden doorbroken. Maar ondanks dat 
iedereen dezelfde geur inhaleert, is de uitwerking door aangeboren en geleerde verschillen tussen 
individuen verschillend. Deze tegenstelling van natuur en cultuur komt veelvuldig voor in het werk van 
De Cupere. Daarnaast is de interactie tussen bezoekers en zijn werk ook van groot belang. 
 

Een sprekend voorbeeld hiervan is Black 
Beauty Smell Happening (1999) (afb. 40) 
een vroeg werk van Peter de Cupere, wat 
plaatsvond in Tim van Laere Gallery in 
Antwerpen.120 Vier vrouwen en twee 
mannen, gekleed in strakke zwarte 
glanzende spandex catsuites, nemen deel 
aan deze happening. Peter de Cupere heeft 
gaten in hun kleding geknipt, waar hij op 
de zichtbare huid het zwarte parfum Black 
Beauty nr. 1 heeft aangebracht. Ze 
bewegen zich tussen het publiek en 
nodigen de bezoeker uit om aan hen te 
ruiken met de woorden “Smell my black 
spot”. De personen in de catsuites bieden 
hun fysieke lichaam aan om aan te ruiken. 
Grenzen van persoonlijke ruimte worden 
hier doorbroken en de toeschouwers 

Afb. 40: Peter de Cupere, Black Beauty Parfum, gebruikt in de Black 
Beauty Smell Happening in Tim van Laere Gallery in Antwerpen, 1999. 

krijgen een gehele nieuwe ervaring. De menselijke interactie is voor De Cupere belangrijk. Hij zegt 
hierover: 
 

“Ik vind dat mensen meer aan elkaar moeten ruiken. Mijn werk draait om de beleving en 
ervaring, en daarmee kun je alle richtingen uit.”121 

 
Deze ruik-interactie tussen bezoekers van zijn tentoonstellingen komen ook sterk naar voren in de 
Nanolove (2007)  en Smell me (2007). Voor het werk Nanolove (2007) ontwikkelde De Cupere een 
Nanofume: een parfum op nanoschaal, geurloos en gemaakt van feromonen. In de expositieruimte in het 
Vlaamse parlement waren twee ingangen. De bezoekers die via de eerste ingang binnenkwamen kregen 
androsterone en de bezoekers die via de tweede ingang binnen kwamen kregen copuline. Het was de 
bedoeling dat onder de bezoekers van de tentoonstelling stellen zouden ontstaan. 
Voor de opening van de tentoonstelling ‘Smell the Castle’ in Beauvoorde België kregen alle 800 
bezoekers een geurende stempel met ‘Smell me’. In deze happening werd wederom geur ingezet om de 
interactie tussen bezoekers onderling op te wekken, bestaande conventies en gedragscodes te doorbreken 
en om het belang van geur in intermenselijke relaties te duiden. 
In meer recente installatie van De Cupere gaat hij verder in op de directe inwerking die geur heeft op het 
opwekken van associaties en emoties in de hersenen. 
 
                                       
119 Idem p. 282. 
120 De video van de Black Beauty Smell Happening (1999) is te bekijken via de volgende URL: 
<http://www.smartvideoserver.org/qt_player.php?moId=181&meId=894> (12 mei 2010). Shiner 2007 (zie noot 114) p. 274. 
121 Broucke 2003 (zie noot 113). 
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Afb. 41: Peter de Cupere, Smell rooms, 2010, afmetingen onbekend, tandpasta, sanitair en tegels/ 750.000 sigarettenfilters, stoel 
en tafel, Art Brussel 2010. 
 
In het recente werk Smell rooms (2010) (afb. 41) dat hij maakte voor de Art Brussels 2010 zijn twee 
ruimtes voorzien van zeer penetrante geuren. Enerzijds is er de ‘Smoke room’, een woonkamer bekleed 
met sigarettenpeuken en tabak, en anderzijds is er de ‘Big smile room’, een als een badkamer ingerichte 
ruimte volledig bedekt met een laag tandpasta.122 De kamers kunnen worden gezien als elkaars 
tegenpolen, maar beiden zijn zeer overweldigend qua geur en laten de inherent aanwezige langdurige 
arbeid zien die erin is gestoken. Deze met geur gevulde ruimtes kunnen verloren herinneringen oproepen. 
Hoewel geurkunst schijnbaar nieuw is wortelt het in de westerse kunsttraditie met voorlopers als 
bijvoorbeeld Joseph Beuys’ wassculpturen.  
 
In tegenstelling tot de hierboven genoemde agressieve geuren van rook en tandpasta is My soft world in 
honour of my mother (2000) (afb. 42) een installatie die gericht is op het opwekken van vroege post- en 
prenatale emoties. De met katoenwatten bekleedde ruimte kan worden betreden via een nauwe ingang – 
als een baarmoeder – en ruikt sterk naar babypoeder. In de laatste twee genoemde werken is het 
bewerkstellen van intermenselijke contacten minder belangrijk, hier gaat het puur om de individuele 
herinneringen en emoties die de geuren oproepen. 
 
 

                                       
122 Anoniem, Artists Projects. Art Brussel 2010, PDF-bestand van folder op de website van Art Brussel: 
<http://www.artbrussels.be/pdf/artistproject.pdf> (30 mei 2010). 
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Afb. 42: Peter de Cupere, My soft world in honour of my 
mother, 2000, afmeting ruimte linkerfoto’s 60 m2, rechter 
installatie 200 x 200 x 200 cm katoen, hout, babypoeder, geur, 
stoel, monitor en video, Timvan Laere Gallery, Antwerpen. 

 
Hoewel het werk van Peter de Cupere vrijwel alle zintuigen aanspreekt, is zijn onderzoek naar geur en de 
reukzin het belangrijkste aspect binnen zijn installaties en schilderijen. Dit in de historie onderdrukte 
zintuig geeft de Cupere de dominante rol binnen zijn werk. Hij doet onderzoek naar de verschillende 
fundamentele kenmerken van geur als artistiek middel. De indringendheid en grenzeloosheid van geur en 
de onmogelijkheid van het lichaam om gedurende het reuken te reflecteren en de perceptie van geur 
cognitief te beïnvloeden zijn de meest essentiële verschillen met andere zintuiglijke perceptie, zoals zicht 
en gehoor.  
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Hoofdstuk III: Het lichaam van het publiek 
 
In de voorgaande hoofdstukken is de problematiek van de incorporatie van het lichaam van het publiek 
geïntroduceerd, geanalyseerd en beschreven aan de hand van zeven kunstenaars. Dit hoofdstuk is een 
concluderend hoofdstuk, waarin de verschillende aspecten van de incorporatie van het lichaam in de 
kunst worden vergeleken. Dit hoofdstuk is geschreven naar aanleiding van het artikel ‘Body’ van Amelia 
Jones. Hierin doet ze een poging tot het ontwikkelen van een kritische theorie wat betreft de inzet van het 
lichaam in de kunst. Ze stelt dat het problematisch is dat het lichaam alomtegenwoordig en geaccepteerd 
is, zonder dat er vanuit de kunsttheorie kritisch onderzoek naar wordt gedaan. In dit hoofdstuk worden 
haar bevindingen met betrekking tot de inzet van het lichaam aangevuld. 
 
Het lichaam tussen tijdelijk en eeuwig. 
Jones doet met haar artikel ‘Body’ een eerste poging om het lichaam op te nemen als ‘critical term’. Haar 
analyse richt zich op de representatie van het menselijk lichaam in de fotografie en is op het eerste 
gezicht niet bruikbaar voor andere kunstuitingen zoals installatiekunst. Haar conclusie is dat de 
menselijke behoefte om het lichaam te representeren altijd voortkomt uit een behoefte om de menselijke 
sterfelijkheid te overwinnen en het absente lichaam van de overledene, de kunstenaar of zelfs God te 
vervangen door een afbeelding, die in het nu bij zich kan worden dragen. Toch is deze opvatting over de 
menselijke representatie door fotografie breder toepasbaar op andere disciplines, zoals installatiekunst en 
sculptuur. Het overwinnen van de sterfelijkheid en tijdelijkheid van het lichaam door middel van 
referenties aan het menselijk lichaam zien we ook in de sculpturen van Felix Gonzalez-Torres. Doordat 
de interne regels van de werken toelaten dat het werk tot in de oneindigheid wordt aangevuld en altijd 
overnieuw kan worden gemaakt, probeert hij de tijdelijkheid en vergankelijkheid van het lichaam en het 
kunstwerk waarin het lichaam een rol speelt te overwinnen. Historisch gezien zijn aspecten als het 
eeuwig bestaan, een specifieke locatie en een eenduidige betekenis inherent aan sculptuur. Gonzalez-
Torres breekt hiermee, doordat hij het toelaat dat mensen onderdelen meenemen. Hierdoor verandert het 
werk constant van vorm en heeft het geen vaste locatie meer. Ook verandert het werk per persoon van 
betekenis, afhankelijk van wat het publiek met de poster of het snoepje doet en welke interne associaties 
en emotionele en/of cognitieve verbindingen het werk oproept. 
Deze voorstelling van het lichaam, als een sculptuur dat bestaat op de scheidslijn tussen tijdelijkheid en 
eeuwigheid komt ook terug in de One minute sculptures van Erwin Wurm. Door mensen gedurende een 
minuut met verschillende attributen een houding aan te laten nemen breekt hij met de tijdelijkheid van 
het menselijk lichaam en zijn fysieke motorische bewegingen. De lichamen van de participanten worden 
door het vastleggen op foto en video eeuwigdurende sculpturale volumes, waar Wurm de vorm van heeft 
verandert en volume, in de vorm van de attributen, aan heeft toevoegt. Wurm onderzoekt naar eigen 
zeggen het domein van sculptuur, hiervoor zet hij het lichaam van het publiek of van vrijwilligers in. De 
documentatie van het lichaam van het publiek door de kunstenaar op foto of video,  is een direct gevolg 
van het inzetten van het lichaam - in zijn fysieke voorkomen en beweging met de in de basis aanwezige 
notie van de tijdelijkheid - als artistiek middel. 
 
Het lichaam als artistiek materiaal en de rol van de kunstenaar. 
De bij Wurm aanwezige benadering van het lichaam als artistiek materiaal, wat kan worden vervormd of 
als volume kan worden uitgebreid, is ook aanwezig in het werk van Santiago Sierra. Hij gebruikt de 
lichamen van zijn publiek, in zijn geval de ingehuurde ‘arbeiders’, niet anders dan elk ander artistiek 
materiaal. Lichamen kunnen volgens hem net als steen, verf en doek worden veranderd, geordend, 
vervormd, etc. Hoewel bij alle zeven kunstenaars het lichaam van het publiek van essentieel belang is 
voor het werk, verschilt het werk van deze twee kunstenaars sterk van de anderen. Bij het werk van de 
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andere vijf kunstenaars participeren de lichamen van het publiek wel actief, maar er worden vanuit de 
autoriteit van de kunstenaar geen grote uiterlijke aanpassingen gedaan op die lichamen. Bij Wurm en 
Sierra is het publiek duidelijk ondergeschikt aan de opdracht en instructies van de kunstenaar. In het 
werk van Scott Snibbe en Felix Gonzalez-Torres heeft het publiek nog een eigen verantwoordelijkheid 
en hebben ze zelfs invloed op de vorm van het kunstwerk. In het werk van Ann Veronica Janssens, 
Carsten Höller en Peter de Cupere heeft het publiek niet zozeer invloed op het voorkomen van het 
kunstwerk, maar wel op zichzelf door zich in het werk onder te dompelen. De werken van hen zijn erop 
gericht om innerlijke veranderingen op te wekken, maar dit is alleen mogelijk als de toeschouwer zich 
hiervoor openstelt. De uitkomst ligt niet vast als bij Sierra en Wurm, maar is afhankelijk van de 
individuele ervaringen. De inzet van het lichaam als artistiek materiaal en vooral de mate waarin dit 
gebeurt, hangt heel nauw samen met de machtverhouding die geldt tussen de kunstenaar en het publiek. 
In alle zeven casussen schept de kunstenaar de context, maar het vervolg is afhankelijk van de mate van 
instructie en regie die de kunstenaar blijft houden. Santiago Sierra is als een baas of opdrachtgever van 
grote invloed op het publiek, zijn arbeiders, terwijl Felix Gonzalez-Torres zijn werk en zijn invloed op 
het werk uit handen geeft en loslaat. Dit laatste kan worden gezien als parallel met het emotionele 
loslaten bij het overlijden van een geliefde. De rol die de kunstenaar aanneemt werkt direct door op de 
betekenis van de inzet en de status van het lichaam van het publiek in het kunstwerk. 
 
Het geactiveerde lichaam 
In alle zeven oeuvres wordt het publiek op verschillende wijze en in verschillende mate lichamelijk 
geactiveerd, verschillende zintuigen worden aangesproken en verschillende esthetische ervaringen 
worden gecreëerd. Toch zijn er een duidelijke verschillen te zien tussen het werk van de zeven 
kunstenaars in de mate waarin het lichaam van het publiek wordt ingezet als volwaardig individu en de 
mate waarin de individuele emoties en innerlijke systemen deel uitmaken van het kunstwerk. Zo ziet 
Sierra de lichamen van de personen die voor een geldelijke beloning deelnemen aan zijn werk puur als 
materiaal of als werknemer. Ze voeren de instructies van de kunstenaar uit en hebben binnen deze 
instructies geen tot weinig vrijheid. Sierra heeft geen plaats ingeruimd voor de emoties van de 
deelnemers, ze zijn primair zijn materiaal waar individuele ervaringen en emoties ondergeschikt aan zijn. 
Hij zet het lichaam van een ander puur in als schildersdoek, zoals bij de prostituees die hij tatoeëert, of 
als onderdeel van een universeel systeem, waarin het lichaam afhankelijk is van zware lichamelijke 
arbeid om te kunnen voorzien in primaire levensbehoeften. 
 
Wurm ziet de lichamen van het publiek als sculpturaal middel en materiaal. Hij voert er sculpturale acties 
mee uit, door het te vervormen, er volume aan toe te voegen of  te verwijderen. Hoewel de nadruk ligt op 
een onderzoek binnen het domein van de sculptuur en hoewel zijn gebruik van het lichaam van het 
publiek of van vrijwilligers hieraan ondergeschikt is, is er binnen zijn werk wel ruimte voor individuele 
emoties, zoals schaamte en plezier, door de openheid waarin de in de tentoonstelling gesitueerde One 
minute scultures zich bevinden. De instructies naar het publiek zijn strikt en door de tekeningen niet voor 
misinterpretatie vatbaar. Hij instrueert de houding die iemand moet aannemen, waar dit dient plaats te 
vinden, hoe de attributen moeten worden gehouden ten opzichte van het lichaam en zelfs waar men 
tijdens het vasthouden van de houding aan moet denken. De oeuvres komen overeen omdat ze beiden een 
relatief zware fysieke inspanning verwachten van hun vrijwilligers, werknemers en/of publiek. Maar in 
plaats van zich te richten op de systemen en gedragscodes in de werkelijkheid schept Wurm 
mogelijkheden om hieraan te ontsnappen en een nieuwe ervaring op te doen. Deze notie binnen zijn werk 
geeft de optimistische visie op de mens aan, die bij Santiago Sierra niet te aanwezig is. Wurm deelt deze 
optimistische visie met Carsten Höller en Ann Veronica Janssens. Beiden zien hun werk als 
experimenten op het gebied van de creatie van een ervaring. Voor Janssens is de individuele ervaring, 
perceptie en emotie die haar werk opwekt zeer belangrijk, maar de mate waarin iemand zich openstelt 
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voor haar werk en zich onderdompelt in haar mistsculpturen is aan henzelf. Hoewel zij geen strikte 
instructie geeft bij het werk is de vorm en het voorkomen van de mistsculpturen van grote invloed op de 
perceptie en de motoriek van het individu dat ze betreedt. Ze zullen door gebrek aan visuele 
coördinatiepunten trager bewegen en meer alert zijn op de werking van andere extern gerichte zintuigen 
zoals gehoor en tast. De geluiden in de installaties werken desoriënterend en soms zelfs beangstigend, 
omdat het niet mogelijk is ze visueel aan hun bron te verbinden. 
 
Carsten Höller is met het oog op zijn experimenten idealistischer, hij wil zijn Slides wel opgenomen zien 
worden in de hedendaagse architectuur als een alternatief voor de trap en de lift om mensen te 
verplaatsen tussen verdiepingen. De inspanning die Höller verwacht van zijn publiek is volledig 
afhankelijk van de mate waarin het publiek wil participeren. Een passief kijkend publiek zal niet dezelfde 
ervaring hebben als de personen die de Slides uitproberen, maar door de mogelijkheid voor volwassenen 
om aan de hand van eerdere ervaring een situatie in te schatten is er voor hen wel een mate van inleving 
in de potentiële nieuwe ervaring mogelijk. Het publiek dat zich openstelt voor de experimenten van 
Höller zal door de nieuwe lichamelijke ervaringen euforie ervaren, maar ook verwarring en desoriëntatie, 
zoals in de tentoonstelling in Marseille. Daarnaast zijn alle werken van Höller erop gericht mensen een 
verhoogde mate van proprioceptie te laten ervaren. 
 
In het oeuvre van Scott Snibbe staat de interactie tussen mens en computertechnologie centraal. De door 
de kunstenaar gecreëerde context gaat in op de relatie tussen de mens en het twee dimensionale projectie 
en de mens in de sociale context in verhouding tot anderen. Door de mogelijkheid van mensen om ons in 
te leven en doordat Snibbe menselijke eigenschappen heeft geprogrammeerd in de abstracte vormen in de 
projecties, zoals in Shy en Compliant, komt de interactie tussen het publiek en de abstracte vorm tot 
stand. Van het publiek wordt een inzet van het gehele lichaam verwacht, door zich fysiek tussen de 
projector en het scherm te bewegen. De voorgeprogrammeerde gedragingen van de projectie bepalen de 
bewegingen en acties die mogelijk zijn. Zo moet het publiek bij Shy zeer voorzichtig en langzaam 
bewegen en is bij Concentration de fysieke aanraking tussen twee personen het doel. 
 
Zowel bij Wurm, Höller, Janssens en Snibbe zijn de condities van de kunstwerken bepalend voor het 
fysiek bewegen en functioneren van het publiek, wat weer doorwerkt op de interne en emotionele 
belevingswereld van dit publiek. In verhouding met de reeds genoemde kunstenaars is de fysieke 
activiteit die van het lichaam wordt verwacht in het werk van Felix Gonzalez-Torres nihil. Het publiek 
wordt uitgenodigd om een onderdeel van het werk op te pakken, op te rollen of in hun mond te steken. 
Het grote verschil met Höller, Janssens, Wurm en Snibbe is dat het werk van Gonzalez-Torres ook 
inwerkt op de smaakzin en letterlijk in het lichaam van het publiek zijn uitwerking heeft. Het publiek 
ervaart bij de Candypieces een zoete smaak terwijl ze het snoepje in hun mond houden. Het snoepje lost 
op en de bestanddelen waaruit het snoepje bestaat worden opgenomen door het lichaam van het publiek 
en na enige tijd weer uitgescheiden. Ook hier is de keuze om fysiek te participeren in het werk aan het 
publiek zelf. Bij de geurwerken van Peter de Cupere wordt geen inspannende fysieke participatie 
gevraagd van het publiek. Daar tegenover staat dat het werk, afgezien van de happening Black Beauty 
Smell Happening (1999), geen keuze laat aan het publiek om te participeren. Op het moment dat ze een 
ruimte of een installatie van De Cupere betreden worden ze gedwongen om het werk fysiek te ervaren. Er 
is geen mogelijkheid om van een afstand toe te kijken.  
 
Het lichaam als sociaal-maatschappelijk, economisch en politiek kritische site 
Het lichaam is al zeer lange tijd een geaccepteerd onderdeel van de hedendaagse kunst en wordt vanaf 
het begin ingezet om conventies en taboes te doorbreken. Deze kracht is het nog niet verloren mede door 
de sterk aanwezige mogelijkheid tot identificatie met een ander lichaam dat ieder mens bezit. Nog steeds 
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zetten kunstenaars het lichaam in om conventies op het gebied van menselijk gedrag en sociale en 
politieke hiërarchieën te doorbreken of te bekritiseren. De zeven kunstenaars die in dit onderzoek zijn 
opgenomen gebruiken dit in meer of mindere mate in hun werk. 
Zowel in de subtiele esthetische werken van Ann Veronica Janssens als de rauwe werken van Santiago 
Sierrra wordt het lichaam van het publiek ingezet om een andere ervaring op te doen of eens op een 
andere manier naar onze werkelijkheid te kijken. Sierra is hier het meest sprekende voorbeeld van. 
Uitgaande van het feit dat een kunstenaar altijd de meest sprekende materialen en middelen moet kiezen 
om zijn concept te concretiseren, zet Sierra hier het menselijk lichaam in. Doordat hij de 
beloningssystemen van de kapitalistische samenleving in zijn werkwijze opneemt,en deze isoleert en 
uitvergroot, bekritiseert hij de huidige maatschappij en de hiërarchieën die hier inherent aan zijn. Ook 
gaat hij in op de historisch bepaalde machtsverhoudingen tussen blank en zwart, man en vrouw, zoals in 
The Penetrated (2008). Ook Wurm zet het lichaam in om bestaande conventies over gewenst gedrag en 
het gebruik van utilitaire objecten te doorbreken. Op het moment dat er wordt afgeweken van bestaande 
codes van gedrag en gebruik vinden mensen het al gauw raar en niet normaal. Deze concentratie op de 
norm werkt zeer beperkend in het opdoen van nieuwe ervaringen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. 
Deze positionering tegenover de dominante utilitaire wijze van denken en gedragen neemt ook Höller in. 
Hij wil alternatieven bieden voor bijvoorbeeld het transport van mensen tussen verschillende etages. Ook 
bij Höller is de inzet van het menselijk lichaam zonder enig nut, als oppositie van de vermeende 
zinnigheid van arbeid. Door de inzet van het lichaam van het publiek of in het geval van Sierra en Wurm 
van werknemers of vrijwilligers, wordt er ingegaan op de bestaande conventies van arbeid, gedrag, 
intermenselijke relaties, persoonlijke ruimte, ethiek en het ervaren van de werkelijkheid.  
Felix Gonzalez-Torres heeft met zijn werk de intolerantie tegenover homoseksualiteit willen opheffen, 
door op een poëtische en niet expliciete wijze homoseksualiteit en persoonlijke symbolen uit de 
homoscene in zijn werk te verwerken. De schijnbaar dagelijkse voorwerpen hebben een seksuele 
onderlaag. De in verleidelijk cellofaan verpakte snoepjes zijn een referentie aan het lichaam van zijn 
geliefde. Als het publiek een gedeelte van dit symbolische lichaam in de mond neemt ervaren ze een 
zoete smaak, wat bij iedereen een positieve ervaring oproept en genot. Dit orale genot heeft een 
expliciete seksuele lading en wordt vaak geassocieerd met homoseksualiteit, maar ook met de 
pornoindustrie. Op deze twee zeer verschillende gebieden rust tot op heden in bepaalde zowel westerse 
als niet-westerse culturen nog een grote taboe. 
 
Het lichaam als geheel 
De dualistische opvatting van het lichaam, zoals dat in de inleiding is beschreven, wordt in de 
hedendaagse wetenschap al enige tijd als verworpen beschouwd. In de geanalyseerde oeuvres wordt het 
lichaam van het publiek niet ingezet als een dualistisch fenomeen, maar als geheel, waarin het cognitieve, 
emotionele, sensorische, motorische, seksuele en fysieke lichaam in constante correlatie met elkaar zijn.  
Dit wordt in recent onderzoek naar de werking van de hersenen en de bewuste en onderbewuste 
structuren die werkzaam zijn in de hersenen bij het maken van beslissingen onderschreven. 123 De 

                                       
123 Recent onderzoek van John-Dylan Haynes, professor aan het Bernstein Center for Computational Neuroscience 
in Berlijn, toont aan dat het maken van een beslissing al seconden voor de bewuste beslissing afleesbaar is in de 
hersenen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het bewustzijn, de geest van de mens en het fysieke lichaam met 
daarin besloten de neurologische processen in de hersenen niet als twee losse entiteiten kunnen worden beschouwd. 
Het zelfbewustzijn van een mens is besloten in en komt voort uit de onderbewuste processen in de hersenactiviteit, 
die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de eerder gemaakte en opgeslagen verbindingen tussen informatie in de 
hersenen.Bbc horizon the secret you in zes delen op www.tudou.com 
<http://www.tudou.com/programs/view/DHS2Nbd-5dw/> (15 juni 2010). 
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bestaande opvatting van de mens, als bewust en rationeel wezen met een geest of ziel, die verheven is 
boven zijn fysieke lichaam, is omvergeworpen. 
 
In de mistsculpturen van Ann Veronica Janssens wordt het lichaam van het publiek ondergedompeld in 
het kunstwerk. Het gekleurde licht omringt het lichaam en wordt tastbaar. De perceptie van het werk is 
een samenspel van zowel de visuele en de tactiele zintuigen. Hierdoor wordt de beleving van tijd en de 
motorische bewegingen van het lichaam van het publiek in de ruimte van het kunstwerk beïnvloed. Dit 
heeft een directe uitwerking op de emotionele en esthetische beleving van het kunstwerk. Deze nieuw 
opgedane ervaring heeft ook een directe invloed op de beleving van de werkelijkheid. De kleuren,  het 
licht en het geluid worden als hard en fel ervaren in vergelijking met de kleuren, het licht en het geluid in 
het kunstwerk. 
Ook in het werk van Carsten Höller is er sprake van een overduidelijk samenspel tussen de zintuiglijke 
perceptie en motorische en emotionele beleving van het kunstwerk. Het lichaam wordt als geheel 
aangesproken. De snelheidsbeleving in de glijbanen heeft een directe uitwerking op de emotionele staat 
van het publiek. De esthetische ervaring wordt gevormd door een combinatie aan prikkels die door de 
verschillende zintuigen binnenkomen in het lichaam. In combinatie met de emoties en herinneringen die 
hierdoor ontstaan wordt een nieuwe ervaring opgedaan en opgeslagen. Deze interne verandering zorgt 
voor een aangepaste beleving van de werkelijkheid. 
Felix Gonzalez-Torres spreekt met zijn Candypieces meerdere zintuigen aan, zoals het oog, de smaak-, 
en de tastzin. De motorische, rituele handeling die vereist is binnen het werk door een onderdeel op te 
pakken, van zijn verpakking te ontdoen en in de mond te stoppen is net zo bepalend voor de emotionele 
en esthetische beleving van het kunstwerk als de visuele en rationele beleving van de vorm en de 
betekenis van het kunstwerk. 
De geur, het hoofdbestanddeel in het werk van Peter De Cupere, dringt agressief binnen in het lichaam 
van het publiek en wekt emoties, herinneringen of andere lichamelijke reacties op, zoals walging of 
opwinding. De installaties en sculpturen van De Cupere zijn onmogelijk ten volle te ervaren zonder de 
reukzin. Door de sterke concentratie van een bepaalde geur, worden door de doordringend- en 
indringendheid van de geur direct sterke verbindingen gemaakt in de hersenen tussen de geur, de bron en 
de daaraan gekoppelde emoties. 
In de werken van de besproken kunstenaars maken de intermenselijke interactie, de geldende regels, 
structuren en systemen binnen het sociale rijk een belangrijk aspect uit. Het lichaam van het individu 
wordt door deze kunstenaars voorgesteld als een geheel van zintuiglijke, psychologische, emotionele en 
biologische processen, als onderdeel van een veel groter geheel: de samenleving. 
 
De mate waarin biologische en externe en interne sensorische processen invloed hebben op onze 
ervaring, het nemen van beslissingen en de waardering van kunst is wellicht in de toekomst te meten. Het 
lichaam als een geheel, bepaald door biologische, sensorische en psychische processen, waarvan de ratio 
maar een klein deel van uitmaakt, is in de besproken kunstwerken manifest en vraagt voor een nieuwe 
benadering en beschrijving van kunst. 
 
Tot slot 
Om tot een accurate beschrijving en theorie te komen met betrekking tot de incorporatie van het lichaam 
van het publiek in de hedendaagse kunst, moeten deze vijf bovengenoemde aspecten van de incorporatie 
van het lichaam in de kunst worden opgenomen in de kunsttheorie en –kritiek. Het is van groot belang 
om binnen de beschrijving en positionering van deze kunstwerken vragen te stellen als: Op welke wijze 
wordt de inherent aan het lichaam gekoppelde tijdelijkheid ingezet in het kunstwerk? Op welke wijze 
wordt het lichaam als artistiek materiaal ingezet en hoe staat dat in verhouding tot de rol die de 
kunstenaar inneemt? Welke interne en externe processen van het lichaam worden geactiveerd binnen het 
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kunstwerk? Welke sociaal-maatschappelijk, economisch en politiek kritische aspecten worden aangestipt 
door de inzet van het lichaam in het kunstwerk? En tot slot, hoe wordt het lichaam als een geheel, zowel 
fysiek, emotioneel als geestelijk in het kunstwerk ingezet en welke positie neemt het lichaam in de 
interne structuren van het kunstwerk in als reflectie op de structuren, systemen en conventies van de 
samenleving? 
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Besluit 
 
Ter beantwoording van de in de inleiding gestelde hoofdvraag, op welke wijze en met welk doel het 
lichaam van het publiek of de ander wordt geïncorporeerd in de kunst van de zeven geselecteerde 
hedendaagse kunstenaars, kunnen de volgende punten genoemd worden. 
 
Met betrekking tot de werken van de zeven kunstenaars kan geconcludeerd worden dat de kunstenaars 
voor het lichaam van het publiek er van het publiek een actieve rol, zowel fysiek als psychisch, hebben 
ingeruimd in de besproken kunstwerken. Zonder de fysieke aanwezigheid van het lichaam van het 
publiek is het kunstwerk niet compleet, het is een essentieel aspect van het werk. Om de besproken 
werken volledig te bevatten is de conventionele passieve contemplatieve houding en kritische afstand tot 
het werk onmogelijk. In alle besproken kunstwerken staat de interactie tussen het lichaam van het 
publiek centraal en is er in meer of mindere mate sprake van een wederzijdse beïnvloeding tussen het 
kunstwerk en de toeschouwer. Sommige kunstenaars als Wurm en Sierra benaderen het lichaam als puur 
artistiek materiaal. Dit houdt direct verband met de rol en machtspositie die de kunstenaar inneemt en 
heeft een directe uitwerking op de vrijheden en de invloed die het publiek binnen het kunstwerk heeft. 
Kunstenaars als Wurm en Sierra werken met strikte instructies wat een direct verband houdt met het 
letterlijk aanpassingen doen op het lichaam van het publiek. Bij kunstenaars als Höller, De Cupere en 
Janssens ligt er een grotere verantwoording bij het publiek, doordat de kunstenaar alleen de context 
schept waarin het publiek zijn eigen individuele ervaringen op kan doen. Gonzalez-Torres en Snibbe 
bevinden zich tussen deze twee uitersten in, door hun strikte interne regels van de kunstwerken, maar 
ook de bepaalde mate van vrijheid waarin het publiek zich binnen deze regels kan bewegen. 
Kortom het lichaam van het publiek wordt door de besproken kunstenaars ingezet als actief onderdeel 
van het kunstwerk, dat in meer of mindere mate, afhankelijk van de rol en machtspositie die de 
kunstenaar inneemt, invloed heeft op de vorm en betekenis van het werk. 
 
Door de inzet van het lichaam van het publiek onderzoeken en herdefiniëren de besproken kunstenaars 
bestaande conventies van kunst, zoals bijvoorbeeld uniciteit en duurzaamheid. De inzet van het lichaam 
van het publiek en de besproken onderzoeken en experimenten leiden tot een definiëring van de functie 
en het concept van kunst in onze hedendaagse samenleving. De besproken werken reflecteren door de 
inzet van het lichaam op een zeer accurate wijze op de dagelijkse werkelijkheid door ervaringen, situaties 
en systemen met daarin besloten: menselijk gedrag, relaties, ervaringen en andere aspecten uit dit 
dagelijks leven, zoals politiek, discriminatie, seksualiteit en machtsverhoudingen in de kunstcontext uit te 
vergroten, op te reflecteren of te bekritiseren. De betekenis van het inzetten van het menselijk lichaam is 
dan ook sterk verbonden met de pessimistische of optimistische houding van de kunstenaar ten opzichte 
van het menselijk bestaan en de mens. Ook het opdoen van nieuwe ervaringen behoort tot het doel van de 
inzet van het lichaam van het publiek. De werking van menselijke perceptie en de wijze waarop mensen 
ervaringen opdoen wordt onderzocht en op gereflecteerd. De esthetische ervaring wordt gedefinieerd als 
een complex proces, waarin de conventionele rationele en visuele perceptie wordt uitgebreid met 
relationele, sociale, emotionele, motorische, psychologische en fysieke processen, die binnen en buiten 
het lichaam als geheel in constante correlatie met elkaar zijn. De esthetische ervaring wordt hierdoor 
subjectief en individueel, de kunstwerken worden ‘open-ended’ en vertegenwoordigen geen universele 
waarden en betekenissen. Centraal staat de ervaring die ontstaat in de door de kunstenaar geschapen 
context van tijd en ruimte. Door de inzet van het eigen lichaam en de plaatsing binnen de kunstcontext 
worden deze ervaringen geïsoleerd en uitvergroot. De tijdelijkheid die is verbonden aan de inzet van het 
lichaam is ook een directe referentie aan ons dagelijks en tijdelijk bestaan. Met de inzet van het lichaam 
van het publiek in de kunst staan typisch menselijke aspecten centraal, zoals intermenselijke relaties, 
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seksualiteit, machtsverhoudingen, emoties, herinneringen, dood en leven. Kunst waarin het lichaam van 
het publiek een essentieel onderdeel uitmaakt is niet intern gericht, maar richt zich, door het onderzoeken 
van sociale structuren en systemen, de werking van perceptie en de creatie van ervaringen op het 
menselijk leven. 
 
Kunst, waarin het lichaam van het publiek wordt ingezet, treedt volledig buiten de door de modernisten 
zo afgebakende domeinen van kunst. Hedendaagse kunst, waarin het lichaam van het publiek wordt 
ingezet, is een experimentele ruimte, waarin op het leven en al haar facetten wordt gereflecteerd en 
waarin gezocht wordt naar eventuele alternatieven. Er is geen sprake meer van een avant-gardistische 
functie, maar er is een constante wederzijdse beïnvloeding tussen kunst, wetenschap, sociale studies, 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het bestaande kunsttheoretische termenpakket 
schiet tekort om deze beïnvloeding te beschrijven en ook om de kunst die hieruit voortkomt goed onder 
woorden te brengen. Om tot een accurate beschrijving van deze kunstwerken en hun effect op het publiek 
te komen is het van belang dat de kunsttheorie hiervoor leent uit de wetenschappen die zich bezighouden 
met intermenselijke relaties, maar ook neurologie, sensorische perceptie, emotionele en psychologische 
processen. Ook mijn eigen kennis op deze gebieden schiet ernstig tekort om betekenis en uitwerking van 
deze kunstwerken accuraat te beschrijven. 
 
Als nuancering van dit onderzoek is het ook van belang om te benadrukken dat dit onderzoek volledig 
speculatief is en er louter is uitgegaan van de intentie van de kunstenaar. Er is geen onderzoek gedaan 
naar wat de daadwerkelijke uitwerking van de kunstwerken op het lichaam van het publiek is. Dit zou in 
een vervolgstudie mogelijk zijn door enquêtes aan te bieden aan het publiek, interviews af te nemen of 
zelfs onderzoek te doen naar de hersenactiviteit en lichamelijke signalen tijdens het participeren aan het 
kunstwerk. In een vervolgstudie zou het aantal besproken kunstenaars kunnen worden uitbreid, 
bijvoorbeeld door een aantal kunstenaars uit de jaren zestig en zeventig toe te voegen, die net als de hier 
besproken kunstenaars een zeer uitgesproken visie hebben op de inzet van het lichaam van het publiek. 
Hierdoor zou de analyse van het lichaam van het publiek in de kunst een bredere basis krijgen en in een 
historische context kunnen worden geplaatst. 
 

64 

 



Bibliografie 
 

⋅ Anoniem, Artists Projects. Art Brussel 2010, PDF-bestand van folder op de website van Art 
Brussel: <http://www.artbrussels.be/pdf/artistproject.pdf> (30 mei 2010). 

⋅ Anoniem, Biografie Felix Gonzalez Torres’, op de website van het Queer Cultural Center: 
<http://www.queerculturalcenter.org/Pages/FelixGT/FelixIndex.html> (3 mei 2010). 

⋅ Bal, Mieke, ‘Ann Veronica Janssens, Light in Life’s Lab’, in: Laurent Jacob, Ann Veronica 
Janssens. A Different Image in Each Eye, La Lettre Volée, 1999, pp. 89-102 < 
http://www.gms.be/index.php?content=artist_detail&id_artist=29&menu=text> (12 mei 2010). 

⋅ Birnbaum, Daniel, ‘A thousand words: Carsten Höller talks about his slides’, Artforum 37 (1999) 
nr. 7 (maart), pp. 102-103, van de website www.findarticles.com: 
<http://findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_7_37/ai_54169959/?tag=content;col1 > (12 mei 
2010). 

⋅ Bosma, Marja, Yilmaz Dziewior, Liam Gillick e.a., Geluk/Skop, tent. cat. Utrecht (Centraal 
Museum) 1997. 

⋅ Broucke, Nica, ‘Interview: Beeldend kunstenaar Peter de Cupere maakte eerste Belgische 
reukfilm. “Mijn lievelingsgeur? Ik ruik het liefst mezelf”’, De Morgen 2003 op website 
www.kunstonline.info: 
<http://www.kunstonline.info/levelone/php/general/bibliotext.php?biblioid=12798&functionid=
2&section=persons> (12 mei 2010). 

⋅ Bullivant, Lucy, ‘Shadow play: the participation art of Scott Snibbe’, Architectural Design 77 
(2007) nr. 4, p. 68-77. 

⋅ Cantz, Hatje, The artist who swallowed the world, 2006 Ostfildern. 
⋅ Carr, Nicolas e.a., ‘Sir Charles Scott Sherrington’, op de website van Encyclopædia Britannica 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/540150/Sir-Charles-Scott-Sherrington> (30 mei 
2010). 

⋅ Coulter-Smith, Graham, Deconstructing Installation Art, web-publicatie 2006: 
<http://www.installationart.net/Chapter3Interaction/interaction01.html#sciencemuseumcarsten> 
(30 mei 2010). 

⋅ Descartes, René, Principles of philosophy, Dordrecht 1991. 
⋅ Echeverría, Pamela, ‘Santiago Sierra’, Flash Art 34 (2002) nr. 225 (juli-september), pp. 100-103. 
⋅ Elger,  Dietmar, Felix Gonzalez Torres, tent.cat. Hannover (Sprengel museum) 1997. 
⋅ Ex, Sjarel, ‘Divided Divided’, tentoonstellingsfolder bij de tentoonstelling Divided Divided van 

Carsten Höller in Museum Boijmans van Beuningen van 6 februari t/m25 april 2010 Rotterdam, 
ongepagineerd. 

⋅ Janssens, Ann Veronica, Notes, 2004 op de website van Hans Theys: < 
http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_notes_eng.htm> (12 mei 2010). 

⋅ Jay, Martin, Downcast Eyes. The denigration of vision in twentieth-century french thought, 
London 1994. 

⋅ Jones, Amelia, ‘Body’, in: Robert S. Nelson, Critical Terms for Art History, 2de editie, 
Chicago/London 2003, pp. 251-266. 

⋅ Jones, Amelia, Body Art. Performing the Subject, London 1998 
⋅ Frieling, Rudolf, Boris Groys, Robert Atkins, e.a., The art of participation: 1950 to now, San 

Francisco 2008. 
⋅ Greenberg, Clement, ‘Avant Garde and Kitsch’, in: Charles Harrison en Paul Wood, Art in 

Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas, Oxford 20078, pp. 539-549. 

65 

 

http://www.gms.be/index.php?content=artist_detail&id_artist=29&menu=text
http://www.findarticles.com/
http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_notes_eng.htm


⋅ Haar, Lene ter en Stijn Huijtse, Direktionsskulptuur Con cista sulle mie montagne, tent.cat. 
Sittard (Museum Het Domein) 2007, ongepagineerd. 

⋅ Hoffmann, Jens, ‘Carsten Holler: The synchro system of you(s)’, Flash Art 34 (2001) nr. 218 
(mei-juni), pp. 130-133. 

⋅ Honoré, Vincent, The Unilever series: Carsten Höller. Interview, 2006, op de website van Tate 
Modern Londen: < http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/carstenholler/interview.shtm > 
(30 mei 2010). 

⋅ Kaprow, Allan, ‘The legacy of Jackson Pollock’, Art News 57 (1958) nr. 6 (oktober) pp. 56-57. 
⋅ Krauss, Rosalind, ‘Sculpture in the expanded field’, October 8 (Maart 1979)  pp. 30-44. 
⋅ Mettrie, Julien Offray de La, Man a Machine, 1748, op de website van de Universiteit van 

Michigan:  <http://www.cscs.umich.edu/~crshalizi/LaMettrie/Machine/> (18 mei 2010). 
⋅ Potts Alex, The Sculptural Imagination: Figurative, Modernist, Minimalist, New Haven/London 

2000. 
⋅ Reininghaus, Alexandra, ‘Eine Skulptur für alle Fälle´, ART (2003) nr. 4 (april), pp. 18-25. 
⋅ Reiss, Julie H., From margin to center. The spaces for installation art, Massachusetts 1999. 
⋅ Robinson, Howard, ‘Dualism’, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy 

<http://www.seop.leeds.ac.uk/entries/dualism/#HisDua> (3 mei 2010). 
⋅ Shiner, Larry en Yulla Kriskovets, ‘The aesthetics of smelly art’, Journal of aesthetics & art 

criticism 65 (2007) nr. 3, pp. 273-286. 
⋅ Sierrra, Santiago: <http://www.santiago-sierra.com/995_1024.php> (4 mei 2010). 
⋅ Snibbe, Scott: <http://snibbe.com/scott/bf/index.htm> (4 mei 2010). 
⋅ Spiegler, Marc, ‘When Human Beings Are the Canvas’, ARTnews 102 (2003) nr. 6 (juni), pp. 94-

97. 
⋅ Storr, Robert, ‘Felix Gonzalez Torres: Interview with Felix Gonzalez Torres by Robert Storr’ 

(vertaald uit ArtPress 198(1995)) op website van het Queer Cultural Center 
<http://www.queerculturalcenter.org/Pages/FelixGT/FelixInterv.html> (4 mei 2010). 

⋅ Theys, Hans, Ann Veronica Janssens in het Muhka. La pluie météorique en de geschiedenis van 
de mistsculpturen, 2007.< 
http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_collectie_muhka_2007.htm> (12 mei 2010). 

⋅ Theys, Hans, De achterkant van het licht, 2006, op de website van Hans Theys: 
<http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_achterkant_licht.htm> (12 mei 2010). 

⋅ Theys, Hans, Ann Veronica Janssens. The Gliding Gaze, Antwerpen, 2003 op de website van 
Hans Theys: <http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_the_gliding_gaze.htm> (12 mei 
2010). 

⋅ Theys, Hans, Muhka. Eerste mistsculptuur, 1997, op de website van Hans Theys: 
<http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_mistsculptuur_1997.htm>  (12 mei 2010). 

⋅ Thiel, Wolf-Gunther, ‘Carsten Holler: Maybe because I can swim, I decided to learn to fly’, 
Flash art 30 (1997) nr. 194 (mei-juni), p. 80-84. 

⋅ Vischer, Theodora, Carsten Höller. Ny värld/New World, tent.cat. Stockholm Zweden (Moderna 
Museet), 1999. 

⋅ Wurm, Erwin en Alexander Braun, ‘22˚C Raumtemperatur’, Kunstforum International (1995) nr. 
131 (Augustus-Oktober), pp. 292-303. 

66 

 

http://www.seop.leeds.ac.uk/entries/dualism/#HisDua
http://www.santiago-sierra.com/995_1024.php
http://www.queerculturalcenter.org/Pages/FelixGT/FelixInterv.html
http://www.hanstheys.be/about_theys/essays/avj_collectie_muhka_2007.htm


Verantwoording afbeeldingen 
 

⋅ Afb. 1: Hans Namuth, Jackson Pollock, 1950, foto, 65,5 x 89,1 cm, National Gallery of Austalia. 
Canberra. Foto: Website National Gallery of Australia: <http://nga.gov.au/Pollock/action.jpg>. 

⋅ Afb. 2: Diagram uit Rosalind Krauss,‘Sculpture in the expanded field’, October 8 1979, p. 38. 
Foto: Website Situations: <http://www.situations.org.uk/_uploaded_pdfs/Krauss.pdf>. 

⋅ Afb.3. El Lissitzky, Prounenraum, 1923 (reconstructie uit 1971), Van Abbemuseum, Eindhoven. 
Foto: Website van Abbemuseum: <http://www.vanabbe.nl/press/persfotos/eindhovenistanbul/el-
lissitzky2.jpg>. 

⋅ Afb. 4: Kurt Schwitters, Hannover Merzbau, 1923-1933, Museum of Modern Art New York. 
Foto: Elisabeth Burns Gamard, Kurt Schwitters’ Merzbau. Catherdral of erotic misery, New 
York 2000, p. XIII. 

⋅ Afb. 5: Hippolyte Bayard, Autoportrait en noyé, 1840, foto (direct positief), 21 x 24,7 cm, 
Société Française de Photographie, Parijs. Foto: Website: Galerie lumiere des roses: 
<http://1.bp.blogspot.com/_u1XSahRUKck/SvATGhrk5EI/AAAAAAAAAoc/5cDqC39OL74/s4
00/bayard_noye_.jpg>. 

⋅ Afb. 6: Erwin Wurm, Konfektionsgröße 50 zu 54 (innerhalb von acht Tagen),1993 (foto uitgave 
2006), instructieboek. Foto: Website Stephan Fiedler: 
<http://www.stephanfiedler.eu/popupfenster/ueberblick.php?hochformat=0&nummer=82>. 

⋅ Afb. 7: Erwin Wurm, boven Jakob onder Jakob dick, 1994, twee videomonitoren, 60 min, 
collectie onbekend. Foto: Alexander Braun, ‘22˚C Raumtemperatur’, Kunstforum international 
131 (1995) (augustus-oktober), p. 298. 

⋅ Afb. 8: Erwin Wurm, One Minute Sculpture, 1997, C-print, afm. onbekend, Erwin Wurm. Foto: 
Website Contemporary arts seminars: 
<http://contemporaryartsem.files.wordpress.com/2008/09/151.jpg>. 

⋅ Afb 9. Erwin Wurm, Cahors, The bank manager in front of his bank, 1999. C-print, 186 x 126,5 
cm. Foto: Erwin Wurm / © VG Bild-Kunst, Bonn. Website Kultur Online: <http://www.kultur-
online.net/files/exhibition/04_776.jpg>. 

⋅ Afb. 10: Erwin Wurm, The idiot, 2003, stoel, instructie en performer, 83 x 55 x 53cm, © Erwin 
Wurm. Website: Ludwig forum 
<http://www.ludwigforum.de/img/lufo/l_ausstellungen/wurm2.jpg>. 

⋅ Afb. 11: Erwin wurm, Instructions on how to be politically incorrect, Inspection, 2002, C-print, 
126 x 184 cm, Erwin Wurm. Foto: Erwin Wurm, © VG Bild-Kunst, Bonn. Website: Kultur 
Online <http://www.kultur-online.net/files/exhibition/02_975.jpg>. 

⋅ Afb. 12: Erwin Wurm, Instructions on how to be politically incorrect, Looking for a bomb, 2002, 
C-print, 126 x 184 cm, Erwin Wurm. Foto: Website Colectiva: < 
http://www.colectiva.tv/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/erwin-wurm-instruction-on-
how-to-be-politically-incorrect-looking-for-a-bomb.jpg>. 

67 

 

http://nga.gov.au/Pollock/action.jpg
http://www.vanabbe.nl/press/persfotos/eindhovenistanbul/el-lissitzky2.jpg
http://www.vanabbe.nl/press/persfotos/eindhovenistanbul/el-lissitzky2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_u1XSahRUKck/SvATGhrk5EI/AAAAAAAAAoc/5cDqC39OL74/s400/bayard_noye_.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_u1XSahRUKck/SvATGhrk5EI/AAAAAAAAAoc/5cDqC39OL74/s400/bayard_noye_.jpg
http://contemporaryartsem.files.wordpress.com/2008/09/151.jpg
http://www.kultur-online.net/files/exhibition/04_776.jpg
http://www.kultur-online.net/files/exhibition/04_776.jpg
http://www.ludwigforum.de/img/lufo/l_ausstellungen/wurm2.jpg
http://www.kultur-online.net/files/exhibition/02_975.jpg
http://www.colectiva.tv/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/erwin-wurm-instruction-on-how-to-be-politically-incorrect-looking-for-a-bomb.jpg
http://www.colectiva.tv/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/erwin-wurm-instruction-on-how-to-be-politically-incorrect-looking-for-a-bomb.jpg


⋅ Afb. 13: Erwin Wurm, Throw yourself away, 2004. C-print, 50 x 70 cm, collectie onbekend. 
Foto: Website Kunstmuseum Sankt Gallen: 
<http://www.kunstmuseumsg.ch/bilder/editionen/erwinwurm01.jpg>. 

⋅ Afb. 14: Ann Veronica Janssens, La pluie météorique, 1997, kiezelstenen, Muhka, Antwerpen. 
Foto: © Syb'L S.-Pictures. Website Muhka: <http://www.muhka.be/images/image_479.jpg>. 

⋅ Afb. 15: Ann Veronica Janssens, Représentation d’un corps rond, 1996, installatie met projector, 
afmetingen variëren, Musée d'art contemporain de Marseille. Foto: Website Hans Theys: 
<http://www.hanstheys.be/artists/ann_veronica_janssens/avj_new_Pres.%20corps%20rond.jpg>. 

⋅ Afb. 16: Ann Veronica Janssens, Blue, Red and Yellow, 2001, afmetingen onbekend, collectie 
onbekend, tentoonstelling Light Games, Neue National Galerie, Berlin. Foto: Website Hans 
Theys: <http://www.hanstheys.be/artists/ann_veronica_janssens/>. 

⋅ Afb. 17: Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Placebo), 1991, snoepjes individueel verpakt in zilver 
cellofaan, oneindige voorraad, afmetingen variëren, ideaal gewicht 454-544 kg, Museum of 
Modern Art New York. Foto: Website Representing Place: 
<http://representingplace.files.wordpress.com/2010/02/fgt_installation_3.jpg>. 

⋅ Afb. 18: Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Lover boys), 1991, snoepjes individueel verpakt in 
zilver cellofaan, oneindige voorraad, afmetingen variëren, ideaal gewicht 161 kg, Collection 
Goetz, Munchen. Foto: Website Kopenhagen.dk: 
<http://www.kopenhagen.dk/typo3temp/pics/efc91f260c.jpg>. 

⋅ Afb. 19: Felix Gonzalez-Torres, Untitled (Loverboy), 1990, blauw papier oneindig aantal 
kopieën, ideale afmetingen 19 x 73,6 x 58,5 cm, Collection Adrea Rosen, New York. Foto: Peter 
Muscato© The Felix Gonzalez-Torres Foundation. Website Andrea Rosen Gallery: 
<http://www.andrearosengallery.com/artists/felix-gonzalez-torres/#>. 

⋅ Afb. 20: Carsten Höller, Testsite, 2006, 5 glijbanen, Turbine Hall, Tate Modern Londen. Foto: 
Website Coolpima’s blog: <http://coolpima.files.wordpress.com/2009/10/test-site_london1.jpg> 
en <http://coolpima.files.wordpress.com/2009/10/400px-test_site_by_carsten_holler.jpg>. 

⋅ Afb. 21: Carsten Höller, Upside down Goggles, 1994-2001, prima’s, aluminium, metaal, 
polyethyleen, nylon en leer, afmetingen onbekend, tentoonstelling Une exposition à Marseille, 
MAC Musée d’Art Contemporain, Marseille. Foto: Website Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary: <http://www.tb-cms.org/data/artwork/522/8000_artwork_detail.jpg>. 

⋅ Afb. 22: Carsten Höller, Phi Wall, 2002, Aluminium, plexiglas, neonverlichting, afmetingen 
onbekend, Carsten Höller. Foto: Website Installation Art: 
<http://www.installationart.net/Images/HollerPsiWallStoryBoard.jpg>. 

⋅ Afb. 23: Carsten Höller, Flying Machine, 1994, materiaal en afmetingen onbekend, Carsten 
Höller. Foto: Website Aire de Paris: <http://www.airdeparis.com/holler/1994/051.jpg>. 

⋅ Afb. 24: Carsten Höller, Corridor, 2004, afmetingen onbekend, tentoonstelling Une exposition à 
Marseille, MAC Musée d’Art Contemporain, Marseille. Foto: Website Aire de Paris: 
<http://www.airdeparis.com/holler/mac/4C4.jpg> en 
<http://www.airdeparis.com/holler/mac/4C3-.jpg>. 
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⋅ Afb. 25: Carsten Höller, Swinging Spiral, 2010, afmetingen en materiaal onbekend, 
tentoonstelling Divided Divided, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Foto: Attilio 
Maranzano. Website: Museum Boijmans Van Beuningen: 
<http://www.boijmans.nl/upload/File/web08DividedDivided_overzicht_foto_Atillio%20Maranz
ano.jpg> en 
<http://www.boijmans.nl/upload/File/web01DividedDivided_overzicht_foto_Atillio%20Maranz
ano.jpg>. 

⋅ Afb. 26: Santiago Sierra, Line of 30 cm tatooed on a remunerated person, 51 Regina Street. 
Mexico City, Mexico. May 1998, Santiago Sierra. Foto: Website Santiago Sierra: 
<http://www.santiago-sierra.com/982_1024.php>. 

⋅ Afb. 27: Santiago Sierra, 24 Blocks of concrete constantly moved during a day’s work by paid 
workers, ACE Gallery L.A, Los Angeles, Verenigde Staten, Juli 1999, Santiago Sierra. Foto: 
Website Santiago Sierra: <http://www.santiago-sierra.com/995_1024.php>. 

⋅ Afb. 28: Santiago Sierra, 250 cm line tattooed on 6 paid people, Espacio Aglutinador, Havana, 
Cuba, December 1999, Santiago Sierra. Foto: Website: <http://www.santiago-
sierra.com/996_1024.php>. 

⋅ Afb. 29: Santiago Sierra, 160 cm line tattooed on 4 people, El Gallo Arte Contemporáneo, 
Salamanca, Spanje, December 2000, Santiago Sierra. Foto: Website Santiago Sierra: 
<http://www.santiago-sierra.com/200014_1024.php>. 

⋅ Afb. 30: Santiago Sierra, 133 persons paid to have their hair dyed blond, Arsenale. Venetië, 
Italië, Juni 2001, Santiago Sierra. Foto: Website Santiago Sierra: <http://www.santiago-
sierra.com/200103_1024.php>. 

⋅ Afb. 31: Santiago Sierra, The penetrated, El Torax, Terrassa, Spanje, 12 Oktober 2008, Santiago 
Sierra. Foto: Website Santiago Sierra: <http://www.santiago-sierra.com/200807_1024.php>. 

⋅ Afb. 32: Scott Snibbe, Boundary Functions, 1998, projector, camera, retroflectief 
projectiescherm, computer en software, Phaeno, Wolfsburg. Foto: Website Scott Snibbe: 
<http://www.snibbe.com/projects/interactive/boundaryfunctions>. 

⋅ Afb. 33: Scott Snibbe, Screen Series, Shadow, 2002, projector, camera, scherm, computer en 
software, Scott Snibbe. Foto: Website Scott Snibbe: 
<http://www.snibbe.com/projects/interactive/shadow>. 

⋅ Afb. 34: Scott Snibbe, Screen Series, Impression, 2003, projector, camera, scherm, computer en 
software, Scott Snibbe. Foto: Website Scott Snibbe: 
<http://www.snibbe.com/projects/interactive/impression>. 

⋅ Afb. 35: Scott Snibbe, Screen Series, Depletion, 2003, projector, camera, scherm, computer en 
software, Scott Snibbe. Foto: Website Scott Snibbe: 
<http://www.snibbe.com/projects/interactive/depletion>. 

⋅ Afb. 36: Scott Snibbe, Screen Series, Compliant, 2003, projector, camera, scherm, computer en 
software, Scott Snibbe. Foto: Website Scott Snibbe: 
<http://www.snibbe.com/projects/interactive/compliant>. 

69 

 

http://www.boijmans.nl/upload/File/web08DividedDivided_overzicht_foto_Atillio%20Maranzano.jpg
http://www.boijmans.nl/upload/File/web08DividedDivided_overzicht_foto_Atillio%20Maranzano.jpg
http://www.boijmans.nl/upload/File/web01DividedDivided_overzicht_foto_Atillio%20Maranzano.jpg
http://www.boijmans.nl/upload/File/web01DividedDivided_overzicht_foto_Atillio%20Maranzano.jpg
http://www.snibbe.com/projects/interactive/impression
http://www.snibbe.com/projects/interactive/depletion
http://www.snibbe.com/projects/interactive/compliant


70 

 

⋅ Afb. 37: Scott Snibbe, Screen Series, Concentration, 2003, projector, camera, scherm, computer 
en software, Scott Snibbe. Foto: Website Scott Snibbe: 
<http://www.snibbe.com/projects/interactive/concentration>. 

⋅ Afb. 38: Scott Snibbe, Screen Series, Shy, 2003, projector, camera, scherm, computer en 
software, Scott Snibbe. Foto: Website Scott Snibbe: 
<http://www.snibbe.com/projects/interactive/shy>. 

⋅ Afb. 39: Scott Snibbe, Blow up, 2005, afm. onbekend, adem opname console, ventilatoren, 
computer, software, in opdracht van Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco. Foto: 
Website Scott Snibbe: <http://www.snibbe.com/projects/interactive/blowup>. 

⋅ Afb. 40: Peter de Cupere, Black Beauty Parfum, gebruikt in de Black Beauty Smell Happening in 
Tim van Laere Gallery in Antwerpen, 1999. Foto: Website Art Plankman : 
<http://art.plankman.com/wp-content/uploads/2007/10/blackbeautyno1.png>. 

⋅ Afb. 41: Peter de Cupere, Smell rooms, 2010, afmetingen onbekend, tandpasta, sanitair en tegels/ 
750.000 sigarettenfilters, stoel en tafel, Art Brussel 2010. Foto: Website Peter de Cupere: 
<http://www.peterdecupere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=79:art-
brussels-artist-project&catid=1:exhibition-news>. 

⋅ Afb. 42: Peter de Cupere, My soft world in honour of my mother, 2000, afmeting ruimte 
linkerfoto’s 60 m2, rechter installatie 200 x 200 x 200 cm katoen, hout, babypoeder, geur, stoel, 
monitor en video, Timvan Laere Gallery, Antwerpen. Foto’s: Websites Facebook Peter de 
Cupere en Tim van Laere Gallery: <http://ja-
jp.facebook.com/album.php?aid=84316&id=55452645134> en 
<http://www.timvanlaeregallery.com/artists/peter_de_cupere/works.html>. 
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