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Inleiding 
 

Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de studie Taal- en Cultuurstudies aan 

de Universiteit Utrecht binnen de hoofdrichting kunst- en cultuurgeschiedenis 1750-heden. Tijdens 

mijn studieperiode aan de Universiteit Utrecht is gebleken dat mijn interesse ligt op het gebied van 

de moderne cultuur en voornamelijk de moderne en hedendaagse kunst. Dientengevolge is er dan 

ook voor gekozen het eindwerkstuk te schrijven bij de studie Kunstgeschiedenis. 

 Aanleiding voor deze scriptie over de video-installaties van Pipilotti Rist (1962) is een bezoek 

aan de recentste video-installatie van Rist in museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam ‘Laat Je 

Haar Neer’(2010). Bijzonder aan deze installatie is dat deze zich bevindt in – of te midden van – het 

trappengat van het museum. Liggend in een groot gespannen net waar men moet in ‘klauteren’ 

kunnen te midden van dit concept van Rist de video’s van verschillende kunstenaars op het plafond 

bekeken worden. Een concept waarbij ingespeeld wordt op en  gespeeld wordt met zowel het 

lichaam als de geest van de bezoeker. Een dergelijke confronterende mits ontspannende ervaring 

kon men al eerder beleven in museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam met Rists 

overzichtsinstallatie ‘Elixir: het video-organisme van Pipilotti Rist’ uit 2009.  

 Dergelijke ervaringen in het museum zijn heden ten dage niet langer een uitzondering. Waar 

in het verleden musea voornamelijk bestonden uit tentoongestelde schilderijen en sculpturen welke 

de bezoeker op een afstand diende te bekijken, is het museum vandaag de dag steeds meer naast 

het bekijken van de schilderijen en sculpturen ook gericht op het verzorgen van een meer 

zintuigprikkelende ervaring. De achtergrond voor deze veranderende verhouding jegens kunst kan 

gesitueerd worden in de jaren ’60. De jaren ’60 is een periode welke van groot belang is geweest 

voor de ontwikkeling van de kunstwereld. Nieuwe kunstvormen ontstonden in deze periode welke 

zorgden voor een andere, minder statische kunst. Kunstvormen als de installatie- en videokunst 

konden ontstaan in een periode waarin tevens de pop- en mediacultuur in de samenleving opkwam. 

De bezoeker en de ervaring van het kunstwerk komen steeds meer centraal te staan in de installaties 

die ontstaan. Installaties welke een aanslag doen op het verenigen van lichaam en cognitie van de 

bezoeker. Een notie welke sinds de jaren ’60 onder de noemer ‘de belichaming’ in de aandacht komt 

te staan. Onder invloed van het twintigste-eeuwse discours omtrent de (ir-)rationaliteit van mens en 

wereld verschuift de aandacht voor deze belichaming in de jaren zestig naar het centrum van de 

kunstwereld, waar deze belichaming te midden van al de nieuwe kunstvormen volop wordt bevraagd 

en bespeeld.  

 Eén van de kunstenaars die werkt met de dus nog vrij recent ontwikkelde kunstvorm van de 

video-installatie is Pipilotti Rist. De maatschappijkritische, maar tevens zinnenprikkelende kunst van 
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deze kunstenares kan ten behoeve van deze scriptie ingedeeld worden in een zogeheten ‘begin’ of 

‘vroege’ periode en haar recentere werk. Een indeling welke discussieerbaar is, maar welke omwille 

van de overzichtelijkheid en duidelijkheid van het onderwerp in deze scriptie zo gehandhaafd zal 

worden. Deze indeling kan als volgt gekarakteriseerd worden. De ‘vroege’ periode van Rists werk 

bevindt zich aan het begin van diens carrière in de jaren ’80 waarin voornamelijk gebruik wordt 

gemaakt van de videokunst met als belangrijkste inspiratiebron de op dat moment opkomende 

popcultuur. Vanaf de tweede helft van de jaren negentig gaat Rist echter ruimtevullende video-

installaties produceren waarin nog altijd het muziekvideo-concept maar ook vooral de meditatieve 

overdenking en reflectie van de belichaming steeds meer centraal komen te staan.  

 Met het centraal stellen van de mens en menselijke ervaring is het belang van de belichaming 

in de kunst van Rist zeer groot, al dan niet het kernpunt van haar kunst te noemen. Met het 

benoemen van het belang van dit gegeven in de kunst van Pipilotti Rist kan tevens de hoofdvraag 

zoals deze in deze scriptie beantwoord wordt geïntroduceerd worden. De hoofdvraag van deze 

scriptie luidt: waarom en op welke manier stelt Pipilotti Rist in haar video-installaties de belichaming 

centraal? Om tot een antwoord te komen op deze vraag is deze scriptie in twee delen opgedeeld 

waarin het eerste deel een meer contextuele en het tweede deel een meer formele benadering van 

het werk van Rist inneemt. Deze beide delen van de scriptie en de antwoorden op de deelvragen 

komen tot slot samen in een conclusie waarin een antwoord is geformuleerd op de hoofdvraag. In de 

bijlage aan het einde van deze scriptie zijn de afbeeldingen te vinden waar ter ondersteuning van het 

geschrevene in de tekst naar verwezen wordt. 

Het eerste deel van deze scriptie bestaat dus uit een contextueel kader waartegen het werk 

van Pipilotti Rist bekeken wordt. In het eerste inleidende hoofdstuk wordt de kunst van Rist 

geïntroduceerd, waarna in hoofdstuk twee en drie een respectievelijk kunsthistorisch en theoretisch, 

historisch kader wordt geschetst waartegen het werk van Rist bekeken wordt. Doel is de lezer een 

introductie te geven op het onderwerp en het onderzoek van een historische en theoretische 

achtergrond te voorzien. Vragen die in dit deel worden beantwoord zijn: wie is Pipilotti Rist en wat 

voor werk maakt deze kunstenares? Welk doel heeft Pipilotti Rist voor ogen met haar video-

installaties? In hoofdstuk twee: Welke (kunsthistorische) invloeden zijn te onderscheiden in het werk 

van Pipilotti Rist? Om tot slot van deel I van deze scriptie het belangrijkste concept te introduceren 

aan de hand van de vragen: wat houdt de belichaming in? Welke plaats heeft de belichaming in de 

geschiedenis van de (video- en installatie-) kunst? Welke plaats heeft de belichaming in de kunst van 

Rist? 

 In het tweede deel van deze scriptie staat een meer formele analyse van de kunst van 

Pipilotti Rist centraal. Aan de hand van een indeling naar de belangrijkste onderdelen waaruit het 

werk van Rist bestaat is een hoofdstukindeling gemaakt. In hoofdstuk vier staat allereerst de 
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installaties met alle bijbehorende delen centraal. Vragen die beantwoord zijn in het kader van de 

installatie zijn: hoe behandelt Rist de (museale) omgeving in haar installaties?  Welke rol speelt de 

bezoeker in haar installaties? In hoofdstuk vijf staat vervolgens het medium video waarmee Rist 

werkt centraal aan de hand van de vragen: waarom kiest Pipilotti Rist in haar kunst voor het medium 

video? Welke uitwerking heeft deze keuze op het werk van Rist? Hoe gaat Rist met het medium video 

om in haar werk? Om in hoofdstuk zes van deze scriptie te eindigen met het analyseren van de 

thematiek in de werken van Rist: welke thematiek behandelt Rist in haar werken? Hoe past deze 

thematiek binnen de belichaming? In elk van deze hoofdstukken wordt de formele analyse gekoppeld 

aan het contextuele deel van deze scriptie door de rol van de belichaming in de onderdelen van het 

werk centraal te stellen als uitgangspunt van de interpretatie van de analyse.  

 Om tot een antwoord op deze vragen te komen is als leidraad gebruik gemaakt van citaten 

welke dusdanig karakteristiek zijn voor de kunstenares en haar werk dat deze de argumentatie in 

deze scriptie het best onderschrijven. Hiervoor is gebruik gemaakt van interviews in tijdschriften als 

onder andere Art Journal (2000), Art World (2008) en Contemporary (2007). Daarnaast is veel 

informatie over het werk ontleend aan een college dat de kunstenares in 2009 ter ere van haar 

overzichtstentoonstelling ‘Elixir’ bij museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam verzorgde. Dit 

college is via Boijmans’ eigen website met video’s over kunst en design ‘ArtTube’ geraadpleegd. 

Recensies over de tentoonstellingen van Rist zijn gebruikt voor een algemeen beeld van (het werk 

van) Pipilotti Rist en zijn geraadpleegd via de website Hauser & Wirth waarop tevens recent in de 

pers verschenen stukken over haar werk te vinden zijn (2006-2010). Voor veel informatie over Rist is 

gebruik gemaakt van een monografie van de feministische theoretica Peggy Phelan uit 2001 welke zij 

in samenwerking met onder andere Hans Obrist tot stand bracht. Daarnaast is een lemma in de 

encyclopedie Contemporary Artists (2002) over de kunstenares en haar werk gebruikt voor algemene 

informatie. Tot slot is veelvuldig gebruik gemaakt van de catalogus welke is uitgekomen naar 

aanleiding van de eerder genoemde tentoonstelling in Boijmans Van Beuningen ‘Elixir. Het video-

organisme van Pipilotti Rist’ (2009), welke onder leiding van kunsthistoricus Paul Kempers is 

verschenen en  onder andere teksten van Catrien Schreuder bevat, van wie onder andere ook het 

boek Pixels en Plaatsen: videokunst in de openbare ruimte (2010) verscheen en welke kunsthistorica 

tevens een grote affectie heeft met (het werk van) Rist.  

 De meer contextuele informatie op het gebied van de installatie- en videokunst is afkomstig 

van overzichtswerken als Installation Art (1994) van N. De Oliveira en Video Art (2003) van M. Rush. 

Van groot belang voor het onderzoek naar installatiekunst, de ontwikkeling en de sleutelkenmerken 

hiervan is het boek From margin to center: the spaces of installation art (2000) van J.H. Reiss 

geweest. De meer theoretische kennis van de filosofische achtergrond van de notie van de 

belichaming is afkomstig uit meer filosofische boeken waarbij Oriëntatie in de nieuwe filosofie (1987) 
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van J. Klapwijk en Het bewustzijn te lijf. Een geschiedenis van de psychologie in samenhang met 

culturele en maatschappelijke ontwikkelingen van 1600 tot het begin van de 20e eeuw (2006) van S. 

Bem van belang zijn geweest. De toepassing van dit begrip in de kunsten kwam meer aan de orde in 

de teksten van de filosoof Henk Oosterling (1952) welke zich vaak op de rand van verschillende 

vakgebieden waaronder de kunsten bevinden en voor wie het begrip embodiment (belichaming) een 

belangrijke rol speelt. Een meer kunsthistorisch overzicht van deze notie en de rol welke deze speelt 

in de kunsten was te vinden in The body in contemporary art (2009) van S. O’Reilly en in onder de 

redactie van kunsthistorica, -criticus en curator Amelia Jones  verschenen A companion to 

Contemporary Art since 1945 (2006) waarin het deel ‘The Paradoxical Bodies of Contemporary Art’ 

van groot belang is geweest.  

 De keuze voor deze bronnen is gemaakt op grond van de actualiteit van de publicaties en op 

basis van de achtergronden van de auteurs welke bekend staan om hun kennis op dat betreffende 

gebied. De reden dat de interviews met de kunstenares als eerste bron zijn geraadpleegd, is omdat 

deze de meest directe informatie geven over Rist en haar werk en direct afkomstig zijn van de bron 

(de kunstenares) zelf zonder tussenkomst van een auteur of recensent welke interpreteert. Dit is ook 

de reden dat de aanleiding voor deze gehele scriptie een eigen bezoek aan de tentoonstelling van 

Rist was, waarna via een medewerker van het museum Boijmans Van Beuningen ook ArtTube en de 

overzichtscatalogus ‘Elixir’ zijn geraadpleegd. De overige informatie is na een zoektocht te beginnen 

in de Letteren Bibliotheek te Utrecht verzameld. De aanzet hiervoor kwam van dr. Patrick van 

Rossem in de vorm van het aanraden van het overzichtsboek From margin to center: the spaces of 

installation art en het benoemen van namen als Henk Oosterling en Amelia Jones.  

 Deze zoektocht te beginnen bij enkele bezoeken aan het museum verspreid over de periode 

2009 – 2011 met een reeds aanwezige interesse voor de kunstenares Pipilotti Rist heeft uiteindelijk 

geleid tot deze scriptie waarin een onderzoek centraal staat naar de rol van de belichaming in de 

kunst van Rist. Een notie zoals men deze zo direct ervaart wanneer men een bezoek brengt aan één 

van de installaties van de kunstenares. Gezien de achtergrond van Rist – de tijd waarin zij opgroeit is 

een periode waarin het feminisme en de emancipatie hoogtij vieren – is het een logisch gevolg dat de 

kunst van Rist feministische en psychosociale aspecten bevat. Haar kunst wordt in studies dan ook 

regelmatig bestempeld als ‘feministisch’. Hoewel Rist geen problemen heeft met dit ‘label’ en deze 

voor een deel ook onderkent, zijn er echter nog vele andere aspecten aan haar werken die tevens het 

belichten waard zijn. Deze scriptie draagt dan ook bij aan het onderzoeksveld door als uitgangspunt 

de ervaring van de kunst van Pipilotti Rist te nemen zoals dit sinds de opkomst van de installatiekunst 

zo belangrijk is geworden in de kunst.   
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Deel I: Pipilotti Rist: de kunst(-geschiedenis) 

 

Hoofdstuk 1: De kunst van Pipilotti Rist  

 

Sinds de beginjaren ’90 maakt de Zwitserse kunstenares Pipilotti Rist onmisbaar deel uit van de 

internationale kunstwereld. Met tentoonstellingen in musea over de hele wereld van Hong Kong tot 

Saõ Paulo en van New York tot Amsterdam, en met het behalen van internationale prijzen op 

kunstmanifestaties zoals de Venetië Biennale in 1997 behoort Rist tot de top van de hedendaagse 

kunstwereld.1  

 De naam Pipilotti neemt Rist in haar tienerjaren aan als samentrekking van de naam van haar 

jeugdheldin Pippi Langkous uit de boeken van Astrid Lindgren en haar koosnaam Lotti.2 Met deze 

naam is de eerste aanzet tot een feministische studie van Rists werk gezet. Haar oeuvre wordt 

namelijk vaak beschreven als vrouwelijk, (ogenschijnlijk) optimistisch en luchthartig en is vaak het 

onderwerp van studies met een feministische invalshoek waarin tevens veel aandacht is voor de 

invloed van de populaire media. Met een oorsprong onder andere in de video- en installatiekunst van 

de jaren ’60 waarbij een discours over cognitie en lichamelijkheid een belangrijk uitgangspunt is, is de 

kunst van Rist echter meer dan feministisch. Centraal in dit inleidende hoofdstuk staan dan ook de 

vragen: wie is Pipilotti Rist? Wat voor kunst maakt deze kunstenares? En: welk doel heeft Pipilotti Rist 

voor ogen met haar video-installaties?  

1.1 Pipilotti Rist 

Pipilotti Rist wordt op 21 juni 1962 geboren als Elisabeth Charlotte Rist in Grabs in de Rijnvallei in 

Zwitserland. Van 1982 tot 1986 studeert Rist Gebrauchs-, Illustrations- und Fotografik aan de 

Hochschule für Angewandte Kunst in Wenen. Vervolgens studeert zij van 1986 tot 1988 Audiovisuelle 

Kommunikation (Video) aan de Schule für Gestaltung in Basel. Tijdens haar studie werkt Rist samen 

met lokale muziekbands in het ontwerpen van videoanimaties en decors voor bij optredens. Vanaf 

1987 maakt Rist deel uit van de musicalgroep ‘Les Reines Prochaines’.3  

 In de inleiding is al aan bod gekomen dat de kunst van Rist een zekere ontwikkeling heeft 

gekend van de meer door de popcultuur beïnvloede video’s naar meer meditatief en organisch 

geïnspireerde video-installaties. In een korte introductie zal in dit deel, om overlap met de overige 

                                                           
1
 Buszek, M.E., ‘Pipilotti Rist’, in: Pendergast, S., Pendergast, T., Contemporary Artists, fifth edition, volume 2: L-Z, 

Farmington Hills, 2002, p. 1398. 
2
 Phelan, P., Obrist, H.U., Bronfen, E.,  Pipilotti Rist, Londen 2001, p. 36. 

3
 Buszek, M.E. 2002 (zie noot 1), pp. 1397, 1399. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_f%C3%BCr_Angewandte_Kunst
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Nordwestschweiz
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hoofdstukken te voorkomen, een korte inleiding gegeven worden op het oeuvre van Rist. Een 

uitgebreidere omschrijving van het werk van Rist zal volgen in hoofdstuk twee.  

Sinds de jaren ’80 maakt Rist voornamelijk video’s, installaties en video-installaties onder het 

motto “to bring people into the art ghetto.”4 Hoewel de invloed van de popzender MTV, welke in 

deze zelfde tijd opkomt, discussieerbaar is, is de invloed van tv en de massa- en popcultuur vooral in 

de vroege video’s van Rist duidelijk terug te zien. Popmuziek en het model van de videoclip spelen 

een belangrijke rol in haar eerste grote videowerken zoals ‘I’m Not the Girl Who Misses Much’ (1986) 

waarin een hysterisch dansende Rist een parodie van een bekend popnummer uit die tijd tot 

uitvoering brengt in een videoclip aandoend concept. Over de invloed van de pop- en massacultuur 

op de ‘vroege’ kunst van Rist zal later in deze scriptie meer volgen.  

Het oeuvre van Rist ontwikkelt zich vervolgens in de jaren hierop volgend tot installaties zoals 

‘Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)’ (2008) waarin de kunstenares een ruimtevullend 

kunstwerk creëert waarin de omgeving een onderdeel uitmaakt van de installatie. Een installatie 

waarin de invloed van de psychoanalyse en belichaming duidelijk naar voren komt. Ook haar andere 

installaties uit een latere periode van haar carrière zijn dergelijke moderne versies van het 

negentiende-eeuwse concept van het Gesamtkunstwerk waarin de bezoeker zich kan verliezen.5 Op 

deze benoeming van het werk van Rist als modern Gesamtkunstwerk zal later in deel II van deze 

scriptie terug gekomen worden.  

1.2 De kunst 

“(…) her video installations, which combine elements of performance art, poetry, music and 

sculpture, envelop the viewer in a total environment, sometimes mesmerizing and enchanting, 

sometimes arch and witty.”6  

Peggy Phelan (2001) 

 

Eén van de vragen die is gesteld aan het begin van dit inleidende hoofdstuk is: wat voor kunst maakt  

Pipilotti Rist? Hiermee wordt bedoeld een algemeen beeld te schetsen van het oeuvre van de 

kunstenares alvorens deze in de twee volgende hoofdstukken binnen een kunsthistorisch en 

theoretisch kader te plaatsen. In de volgende hoofdstukken zullen de opkomst van de video- en 

installatiekunst centraal staan. Tevens zal een theoretische achtergrond gegeven worden aan de 

gedachtegang achter de kunst van Pipilotti Rist door in te gaan op het concept van de belichaming en 

de ontwikkeling in het denken over deze notie. De nadruk in dit hoofdstuk ligt op een algemene 

                                                           
4
 Buszek, M.E. 2002 (zie noot 1), p. 1399. 

5
 Macmillan, I., ‘Gesamtkunstwerk’, in: Turner, J. (ed.), The Dictionary of Art, dl. 12, New York, 1996, pp. 496, 497.  

6
 Citaat van Peggy Phelan over de kunst van Pipilotti Rist. 

Bron: Phelan, P., Obrist, H.U., Bronfen, E. 2001 (zie noot 2), p. 34. 
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omschrijving van de kunst van Rist. In het tweede deel van deze scriptie zal vervolgens een 

gedetailleerdere omschrijving gegeven worden van de kunst van Rist. 

 Volgend uit hoofdstuk twee en drie van deze scriptie zal blijken dat Rist voor haar kunst 

gebruik maakt van kunstvormen die voornamelijk hun wortels hebben in de jaren ’60, namelijk in de 

performancekunst, de installatiekunst en de videokunst. Rist combineert deze kunstvormen tot 

video-installaties waarbij de omgeving een belangrijke factor is in het werk. Een belangrijk kenmerk 

van deze kunstvormen is de verschuiving die zij teweeg brengen in de rol van de bezoeker. De 

bezoeker verandert namelijk van toeschouwer tot participant, waarbij de nadruk ligt op het 

(in)spelen (op) met de belichaming - cognitie en lichaam - van deze participant. De vorm waarin Rist 

haar werken giet is een modern Gesamtkunstwerk waarin video, geluid, installatie en omgeving 

samenkomen. 

 Om tot een algemeen beeld te komen van het soort kunst dat Rist maakt moet gekeken 

worden naar meer dan de kunstvorm waarvan zij gebruik maakt. Om een omschrijving te kunnen 

geven van het oeuvre van Rist zal in de eerste plaats gekeken worden naar de stijl, het karakter en de 

boodschap kenmerkend voor het oeuvre van de kunstenares. Zaken welke ten dele uitgaan van een 

zekere mate van subjectiviteit welke binnen het wetenschappelijk onderzoek lastig te onderbouwen, 

en een taboe misschien zelfs zijn. Subjectiviteit en de persoonlijke ervaring liggen echter in de kern 

van het werk van Rist, wat logisch is gezien haar jaren ’60 geïnspireerde motto: “bringing art into 

daily life”.7 Om tot een omschrijving van de stijl en het karakter van de kunst van Rist te komen kan 

daarom het beste gekeken worden naar recensies en uitspraken van de kunstenares zelf over haar 

kunst. Aan de hand van een aantal citaten zal dan ook een beeld geschetst worden van de kunst van 

Rist.  

 Het citaat waarmee dit deelhoofdstuk begon is veelzeggend voor het beantwoorden van de 

vraag wat voor soort kunst Rist maakt. Het citaat laat namelijk zien dat de kunst van Rist moeilijk in 

één woord te vatten is. In een omschrijving van het soort werk dat deze kunstenares maakt  staan 

tegenstellingen, opposities –welke overigens als zijnde opposities worden aangevochten - en 

emotionele uitersten centraal. In de woorden van C. Ross gaat Rists kunst over: “(…) interrelated 

tensions between high art and popular culture, distraction and concentration, fantasy and reality, 

femininity and hysteria. At issue here is how these tensions produce a dialectical relationship that 

resists the mere opposition of terms so as to explore ways in which they can engender each other 

from within.”8 

                                                           
7
 Een citaat van Pipilotti Rist. 

Bron: Klaver, R. (ed.), Pipilotti Rist lecture 3/11,  videoproductie, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 28 maart 

2009.  

Geraadpleegd via: <http://arttube.boijmans.nl/nl/serie/pipilotti-rist/ >, laatst bezocht op 15-04-2011. 
8
 Ross, C., ‘Fantasy and Distraction: an interview with Pipilotti Rist’, Afterimage 28 (2000) nr. 3 (november)  p. 7. 

http://arttube.boijmans.nl/nl/serie/pipilotti-rist/
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 Ook de wortels van de kunst van de Zwitserse kunstenares, zo zal in hoofdstuk twee en drie 

blijken, liggen in wat op het eerste gezicht wellicht uitersten lijken. Zowel de schijnbaar 

oppervlakkige populaire massacultuur in ‘I’m Not The Girl Who Misses Much’ als een diepere 

psychologische en kritische denkwijze in ‘Sip My Ocean’ (1996) zijn van grote invloed op het werk van 

Rist. Maar hoewel haar kunst omschreven kan worden in tegengestelden als “*s+imultaneously naïve 

and sophisticated, silly and sadistic” 9 en “*h+ilarious, sensuous, and anarchic by turns, her vividly 

coloured works swing erratically from wit and fantasy to violence and fear” 10 , is de algemene 

tendens van wat Rist met haar werken uit wil dragen duidelijk.  

Het algemene gevoel dat de werken van Rist omhult is een droomwereld. Rist speelt in haar 

werken met een wereld tussen realiteit en fantasie. Een “[o]therworldly feminity, vivacious color, and 

trancelike fantasy” waarin het publiek wordt uitgenodigd deel te nemen.11 Hoewel de melancholie en 

imperfecties van het leven duidelijk aanwezig zijn in haar werk, is Rists werk gericht op een ietwat 

sureële maar positieve (droom-)wereld. Negativiteit is allerminst de hoofdzaak in de kunst van 

Pipilotti Rist. De kunstenares beweert zelf dat “[a] work should never be only negative (…). It should 

comfort you in the sadness (…).”.12 De surreële wereld die Rist creëert zowel in de installatie – 

omgeving – als in de inhoud van haar video’s, is er in de woorden van Sjarel Ex (1957) één van: “een 

verwondering over landschap en kleur en hoe dingen als een synthese in elkaar vloeien. (…) [E]en 

positief kunstwerk dat je oppikt bij de dingen die je persoonlijk nodig hebt.”13  

In de wereld die Rist creëert wordt de bezoeker meegenomen op een trip van hysterie en 

manie tot meditatieve ontspanning. Een kenmerk van het werk van Rist waaruit de invloed van de 

psychedelica uit de jaren ’60 waarin vrije liefde, drugs, muziek en kunst een belangrijke rol speelden 

duidelijk blijkt. Kenmerkend voor deze psychedelica zijn de transcendentale vormen en felle kleuren 

welke leiden tot of veroorzaakt zijn door een transcendentale staat van zijn. Een omschrijving welke 

tevens past bij het werk van Rist, want in de woorden van Rist zelf: “(…) the world is psychedelic.”.14  

Rist vermengt in haar werk de melancholie en de kritische noot met lichtvoetigheid en 

vrolijkheid in beelden met heldere kleuren en vrouwelijke vormen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

de video ‘Ever Is Over All’ (1997) waarin een vrouwelijk geklede, dansende Rist door de straten 

                                                           
9
 Buszek, M.E. 2002 (zie noot 1), p. 1399. 

10
 Lack, J., ‘Pipilotti Rist’, Art World [jaargang onbekend] (2008), [afleveringsnummer onbekend] (juni, juli), p. 76. 

Geraadpleegd via: <http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/press>, laatst bezocht op 27-05-2011. 
11

 Jones, R., ‘Pipilotti Rist’, Artforum [jaargang onbekend] (2007) [afleveringsnummer onbekend] (mei), p. 388.  

Geraadpleegd via: <http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/press>, laatst bezocht op 27-05-2011.  
12

 Harris, J., ‘Psychedelic Baby: An Interview with Pipilotti Rist’, Art Journal 59 (2000) 4 (winter) p. 79. 
13

 Directeur van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam Sjarel Ex (1957) over de tentoonstelling ‘Laat Je Haar 

Neer’.  

Bron: Avro, Laat je haar neer’, videoproductie, Rotterdam (Avro KunstUur) 31 oktober 2009. 

Geraadpleegd via: < http://arttube.boijmans.nl/nl/serie/pipilotti-rist/> , laatst bezocht op 15-04-2011. 
14

 Harris, J. 2000 (zie noot 12), p. 79. 

http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/press
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/press
http://arttube.boijmans.nl/nl/serie/pipilotti-rist/
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huppelt met in haar hand een enorm bloem waarmee zij de autoruiten om haar heen inslaat. Een 

kritische noot op zaken als feminisme, geweld, hysterie en emoties wordt vermengd met een 

lichtheid, alledaagsheid en meditatieve staat. Een ander voorbeeld dat doet denken aan de 

‘hippiecultuur’ uit de jaren ’60 is  de sensuele wereld van Rist waarin alle zintuigen op scherp worden 

gezet in installaties als ‘Elixir’ waarin beelden centraal staan van de (naakte) mens in een 

paradijselijke omgeving.  

 Kortom, op de vraag wat voor kunst maakt Pipilotti Rist is moeilijk een éénduidend antwoord 

te geven. Vastgesteld is dat Rist gebruik maakt van de kunstvorm van de video- en installatiekunst en 

dit combineert tot een omgeving waarin de bezoeker als participant centraal staat, waarover later 

meer. Uit de recensies en citaten van Rist kan geconcludeerd worden dat haar kunst het best 

omschreven kan worden als installaties waarin ogenschijnlijke opposities aan de kaak worden gesteld 

in een surreële wereld tussen ratio en fantasie in. Een wereld waarin de bezoeker als in een door 

drugs veroorzaakte trip meegenomen wordt in een achtbaan van emoties en zintuiglijke ervaringen.  

1.3 De taak van kunst 

“Art’s task is to… 

Contribute to evolution, to encourage the mind, to guarantee a detached view of social changes, to 

conjure up positive energies, to create sensuousness , to reconcile reason and instinct, to research 

possibilities, to destroy clichés and prejudices.*mijn cursivering+”15 

Pipilotti Rist (2009) 

 

Eén van de kenmerken van de kunst van Pipilotti Rist is dat deze altijd goed doordacht en compleet 

is. Rist neem haar taak als kunstenares zeer serieus. Dit kan, zo blijkt uit een interview met de 

kunstenares, ten dele verklaard worden vanuit de protestantse achtergrond van de Zwitserse Rist. 

Aan haar protestante opvoeding heeft Rist een aangeboren schuldgevoel overgehouden dat zich in 

haar kunst uit door een enorme behaagdrang jegens de bezoeker. De bezoeker, zo legt Rist haar 

schuldgevoel uit, schenkt Rist met zijn of haar bezoek een deel van de kostbare tijd van het leven. 

Het is dan ook de taak van de kunstenares deze zo waardevol mogelijk in te vullen.16 Dat de kunst 

een deel van deze kostbare tijd van een leven zeker waard is, beargumenteerd Rist door de kunst 

samen met de wetenschap te benoemen tot de plek waar de “basic sense of life” gevonden kan 

                                                           
15

 Een citaat van Pipilotti Rist op de vraag: why this all? Art’s task is to…  

Bron: Klaver, R. (ed.), Pipilotti Rist lecture 2/11,  videoproductie, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 28 maart 

2009.  

Geraadpleegd via: <http://arttube.boijmans.nl/nl/serie/pipilotti-rist/ >, laatst bezocht op 15-04-2011. 
16

 Robecchi, M., ‘Pipilotti Rist’, Contemporary [jaargang onbekend] (2007), 92, p. 54.  

Geraadpleegd via: <http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/press>, laatst bezocht op 27-05-2011. 

http://arttube.boijmans.nl/nl/serie/pipilotti-rist/
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/press
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worden.17 De vraag die in dit deel centraal staat heeft alles te maken met dit nut van de kunst. Deze 

vraag luidt namelijk: welk doel heeft Pipilotti Rist nu met (haar) kunst voor ogen?  

 Voor het antwoord op deze vraag kan wederom verwezen worden naar het citaat waarmee 

dit deelhoofdstuk over de doelstelling van de kunst is begonnen. De kunst van Rist is een verzameling 

van doelstellingen waarbij voornamelijk het verenigen van rede en instinct – welke tevens belangrijk 

is voor het concept van de belichaming uit de hoofdvraag van deze scriptie - belangrijk is. Op dit nut 

en wat dit doel te maken heeft met de belichaming zal in hoofdstuk drie dieper ingegaan worden. In 

het formuleren van een antwoord op de vraag naar Rists doelstelling kan uitgegaan worden van een 

metafoor welke Rist veel gebruikt in een omschrijving van kunst in het algemeen. In deze metafoor 

vergelijkt Rist kunst met de handtas van een vrouw, want , zo beweert Rist, net als deze handtas kan 

de kunst vele uiteenlopende zaken bevatten en omvatten. 

 Deze omschrijving van kunst doet recht aan de omschrijving van de kunst van Rist zoals dit 

ook al bleek uit het citaat aan het begin van dit deel. Rists kunst omvat zoals eerder bleek 

ogenschijnlijke tegenstellingen als realiteit en fantasie, hoge cultuur en lage cultuur, vrouwelijkheid 

en hysterie. De kunst van Rist bevindt zich logischerwijs volgend uit de invloed van de Fluxus en de 

psychoanalyse, in een spanningsveld tussen – of op het snijvlak van - het dagelijks leven en een 

diepere staat van reflectie. De doelstelling welke Rist met haar kunst voor ogen heeft cirkelt dan ook 

rond tussen deze speling met het alledaagse en het meer psychologische en reflectieve. De 

ontwikkeling of tweedeling in het werk van Rist zoals deze is geïntroduceerd in de inleiding speelt 

hierin een belangrijke rol. Belangrijk is het feit dat de nadruk wat betreft doelstelling in de 

ontwikkeling van Rists carrière gaandeweg meer is verschoven van het alledaagse naar het meer 

reflectieve.  

 De doelstelling welke Rist voor ogen had met haar ‘vroegere’ werk kan omschreven 

worden als een kritische, reflectieve noot op de populaire massamedia in relatie tot het dagelijks  

(be-) leven. In haar vroege werk gebruikt de kunstenares voornamelijk de TV, het videoclipformat en 

de popmuziek om de toeschouwer bewust te maken van de “realiteit” die in de populaire media 

gecreëerd wordt en het spanningsveld waarin deze realiteit staat ten opzichte van de 

“werkelijkheid”. In het centrum van de wereld van TV, reclame en advertentie, namelijk Times 

Square in New York City in 2000, was bijvoorbeeld de video ‘Open My Glade’ te zien waarin de 

kunstenares zelf te zien was, terwijl zij – zonder veel succes – zichzelf tegen het Panasonic scherm 

duwt om hieruit te ontsnappen (afb.1). Dit vroege werk gaat kortom uit van het alledaagse leven en 

levert hierop een kritische blik. 

                                                           
17

 Lack, J. 2008 (zie noot 10), p. 76. 
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Het is in Rists ‘latere’ werk dat de reflectieve en diepere psychologische doelstelling meer 

centraal komt te staan in een minder alledaags en meer meditatieve kunst. De doelstelling welke Rist 

met deze installaties voor ogen heeft ligt meer op het vlak van de psychologie. Rist wil met deze 

latere installaties bereiken dat bezoekers voor een moment “de dag van vandaag en morgen 

vergeten”.18 Haar video-installaties kunnen naar eigen zeggen “eine Medizin für die Geist oder das 

Gefühl sein”.19  

Om dit meer psychologische doel te bereiken creëert Rist in haar installaties een 

droomwereld. In deze droomwereld kan een staat bereikt worden waarin de lichamelijke dimensie 

vergeten wordt en men tot een diepere staat van reflectie komt. In haar installaties speelt zij met de 

ruimte en de inhoud van de video’s om van “interior images, emotions, dreams and all” “external 

images” te maken die invloed hebben de belichaming van de bezoeker – of beter: de participant.20 

Dit concept van de belichaming zo centraal voor het werk van Rist zal in hoofdstuk drie uitgebreid 

aan de orde komen. Samenvattend illustreert de overzichtsinstallatie ‘Elixir’ het doel dat Rist met 

haar ‘latere’ kunst voor ogen heeft. De installatie illustreert het Gesamtkunstwerk welke zo typisch is 

voor Rist. Hierin worden verschillende ruimten met elkaar verbonden tot installaties welke doen 

denken aan een levend organisme.  In deze installaties wordt de bezoeker verleid blootvoets plaats 

te nemen op één van de banken of tapijthopen om de paradijselijke beelden uit het levendige oeuvre 

van Rist te bekijken, en het (rationele en fysieke) leven – voor een moment maar – te overdenken. Of 

nog beter: te vergeten.21  

  De doelstelling welke Rist met haar kunst voor ogen heeft bevindt zich kortom net als de 

inhoud van haar kunst op het snijvlak tussen de betrekking van het alledaagse bij de kunst en een 

meer psychologische, reflecterende doelstelling. Als de ‘handtas van een vrouw’ kan de kunst van 

Rist een grote verscheidenheid aan zaken omvatten welke gerelateerd zijn aan het dagelijks leven en 

zich bevinden tussen cultuur en het meer reflectieve en meditatieve leven. Het doel dat Rist met 

haar kunst voor ogen heeft is in de loop van haar kunstcarrière uitgegroeid tot het produceren van 

een kunst welke is als een meditatief medicijn dat te midden van de chaos van het alledaags bestaan 

ervoor kan zorgen dat de bezoeker terugkeert tot de “basic sense of life”.22   

                                                           
18

 Ross, C. 2000 (zie noot 8), pp. 7-9. 
19

 Een citaat van Pipilotti Rist. Vertaling: de video-installaties kunnen zijn als “een medicijn voor de geest of het gevoel”.  

Bron: Rose Klaver (ed.), Pipilotti Rist over Elixir,  videoproductie, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 28 maart 

2009. 

Geraadpleegd via: <http://arttube.boijmans.nl/nl/serie/pipilotti-rist/ >, laatst bezocht op 15-04-2011. 
20

 Phelan, P., Obrist, H.U., Bronfen, E. 2001 (zie noot 2), p. 34. 
21

 De typering van het moderne Gesamtkunstwerk en de overzichtstentoonstelling ‘Elixir’ (2009) welke hiervoor illustratief 

is komt (onder andere) van een medewerker van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam, waar deze genoemde 

tentoonstelling plaats had. 

Bron: telefoongesprek met een medewerker van museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam op 07-03-2011. 
22

 Lack, J. 2008 (zie noot 10), p. 76. 

http://arttube.boijmans.nl/nl/serie/pipilotti-rist/
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Hoofdstuk 2: Een kunsthistorisch kader 

 

De jaren ’60 is voor de kunstwereld een periode van groot belang geweest. Ontwikkelingen op 

allerlei fronten waaronder de opkomst van de populaire- en massacultuur en het consumentisme 

zorgden binnen de maatschappij van deze tijd voor politieke en sociale onrust. Een emanciperende 

en maatschappijkritische samenleving ontstond welke riep om verandering. Een houding welke 

tevens zorgde voor het ontstaan van nieuwe kunstvormen. Een belangrijke verandering in de 

kunstgeschiedenis is het ontstaan – of het naar het centrum van de kunstwereld verschuiven  – van 

de conceptuele kunst. De nieuwe kunstvormen die vallen onder de conceptuele kunst veranderen 

het idee omtrent kunst. Belangrijker is echter nog de verandering welke deze kunstvormen teweeg 

brengen in de relatie tussen de kunstenaar en het kunstwerk, maar vooral in de verhouding tussen 

het kunstwerk en de toeschouwer.  

 In dit hoofdstuk wordt een kunsthistorisch kader geschetst waarbinnen de kunst van Pipilotti 

Rist bekeken kan worden. De kunst van Rist is zowel wat betreft kunstvorm als wat betreft de bij de 

kunstvormen van de jaren ’60 behorende sleutelkenmerken sterk beïnvloed door – of heeft geheel 

zo kunnen ontstaan dankzij – de kunstdoorbraken in de jaren ’60. In dit hoofdstuk worden de 

belangrijkste kunstontwikkelingen uit de jaren ’60 met hun sleutelkenmerken behandeld. Dit 

hoofdstuk heeft tot doel een overzicht te geven met de hoogtepunten van de kunst uit de jaren ’60. 

Dit betekent dat het overzicht dat gegeven wordt allerminst tot doel heeft exhaustief te zijn. Na de 

bespreking van deze hoogtepunten zal voor elk van deze kenmerken of kunstvormen worden 

bekeken wat deze voor invloed hebben gehad op de kunst van Pipilotti Rist. Voor een specifieke 

analyse van de kunstvormen van Rist kan wederom verwezen worden naar het tweede deel van deze 

scriptie. Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag: welke invloeden zijn te onderscheiden in het werk 

van Pipilotti Rist? 

2.1 Jaren ’60: Fluxus en performance 

“Art and life are not simply commingled; the identity of each is uncertain. To pose these questions in 

the form of acts that are neither artlike nor lifelike while locating them in the framed context of the 

conventional showplace is to suggest that there really are no uncertainties at all; the name on the 

gallery or stage door assures us that whatever is contained within is art, and everything else is life.”23 

 

 Allan Kaprow, Untitled Manifesto, (1966) 

 

                                                           
23

 Doherty, C. (ed.), Situation. Documents of Contemporary Art, Cambridge, Massachusetts, 2009, p. 40. 
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Zoals hierboven al is aangegeven was de periode van de jaren ’60 voor de wereld een voornamelijk 

op politiek gebied onrustige tijd. Protesten tegen de slechte economie, armoede, racisme, etc. waren 

in zowel Europa als Amerika aan de orde van de dag en liepen niet zelden uit op dodelijke 

slachtoffers waaronder Martin Luther King Jr. en Robert F. Kennedy. Een periode van onrust als deze 

bleek een vruchtbare  voedingsbodem te zijn voor het ontstaan van onconventionele, nieuwe 

kunststromingen die ingingen tegen de geldende normen en waarden van deze onrustige (kunst-) 

wereld en bijbehorende conventionele kunststromingen van het moment.  

 In een tijdperk van onrust enerzijds en commercie anderzijds – we hebben het over de tijd 

van het kapitalisme, de massaproductie en de populaire media – dreigt de kunst ‘oppervlakkig’ en 

consumptie gericht te worden. Als reactie op deze ontwikkeling ontstaat onder de progressieve 

kunstenaars van de tijd een idee over kunst waarin niet langer het object de belangrijkste plaats 

inneemt, maar waarin het idee an sich het kunstwerk vormt. Het concept achter de kunst – dat wil 

zeggen het idee van de kunstenaar – is het belangrijkste. De uitvoering hiervan is van ondergeschikte 

waarde. Het gevolg van het ontstaan van de conceptuele kunst is dat kunstenaars gebruik gaan 

maken van andere kunstvormen dan het tastbare schilderij of het sculptuur. Zij gaan gebruiken van 

kunstvormen met een meer tijdelijk en experimenteel karakter als performance, body art, 

videokunst, etc.  

 Een belangrijk kritiekpunt van vele kunstenaars en kunstgroepen op de kunst uit deze tijd 

was dat deze zowel letterlijk (lichamelijk) als op emotioneel vlak te ver verwijderd was geraakt van de 

toeschouwer. Een fundamenteel aspect van de progressieve kunst uit de jaren ’60 is dan ook dat 

deze het alledaagse leven tracht te verbinden met de kunst. Een belangrijk man binnen de 

groepering die deze ideeën aanhing was Allan Kaprow (1927-2006). Kaprow maakte onderdeel uit 

van een kunstgroepering welke in 1962 onder leiding van George Macuinas (1932-1978) is betiteld 

als de ‘Fluxus’. Het kenmerk van deze groep was dat hun kunst in het teken stond van de eerder 

genoemde   ‘vermenging van kunst en leven’. De kunst binnen de ‘Fluxus’ kan het best omschreven 

worden in de woorden van Kaprow: “The whole thing teetered on the edge of not-quite-art, not-

quite life.[mijn cursivering]”.24 

 De ‘Fluxus’ groepering maakte voor het uiten van hun ideeën over kunst gebruik van 

verschillende kunstvormen. De belangrijkste kunstvorm en de kunstvorm welke tevens het meest 

geschikt was voor de vermenging van kunst met leven was de performance. Performances zijn 

openbare optredens welke qua karakter varieerden van kleinschalige bijeenkomsten waarbij de 

kunstenaar een al dan niet voorbereid idee uitvoert in een besloten ruimte. Tot grootschalige al dan 

niet spontane Happenings welke plaats konden hebben op straat. Uitgangspunt van deze 

                                                           
24

 Schechner, R., Kaprow, A., ‘Extensions in Time and Spaces. An Interview with Allan Kaprow.’, Drama Review (TDR 1968) 

12 (1968) 3 (spring) p. 153. 
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performances is dat het plaats vindt te midden van de mensen. Het dagelijks leven en het lichaam 

van zowel de toeschouwer – welke niet langer enkel een gedistantieerd toeschouwer is – als de 

kunstenaar staan centraal in deze kunstvorm.25 Kenmerkend voor ‘Fluxus’ is bijvoorbeeld de kunst 

van de Japans-Amerikaanse Yoko Ono (1933), tevens het grote voorbeeld voor Pipilotti Rist. In haar 

‘Cut Piece’ (ca. 1964) bijvoorbeeld stelt Ono het lichaam centraal door plaats te nemen in een ruimte 

met een schaar voor zich waarbij de bezoekers de eigenlijke performance uitvoeren door haar de 

kleren van het lijf te knippen. Belangrijk is dat het lichaam centraal gesteld wordt in een tijdelijk 

optreden waarin de bezoeker in de eerste plaats uitvoerend bezig is. 

2.2 Installatiekunst: van toeschouwer tot participant 

Deze veranderende rol van de toeschouwer is tevens het sleutelkenmerken van een andere 

kunstvorm welke belangrijk werd in de jaren ’60, en welke van belang is voor de kunst van Pipilotti 

Rist: de installatiekunst. Deze in de jaren ’60 ontstane kunstvorm is in de jaren ’70 en ’80 verder 

ontwikkeld tot een hoogtepunt met installaties geheel gericht op de bijzondere zowel psychologische 

als lichamelijke ervaring van de bezoeker. De naam Allan Kaprow speelt ook in de geschiedenis van 

de installatiekunst een belangrijke rol. Hoewel over de geschiedenis en het begin van de 

installatiekunst nog geen consensus is bereikt in de kunstwereld, staat buiten kijf dat Kaprow in 1962 

een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kunstwereld. In 1962 legt Kaprow met zijn 

zogenaamde environment ‘Words’ namelijk de basis voor een kunstvorm waarin participatie (van de 

toeschouwer) de essentie zal worden.26  

 Net als de geschiedenis van het ontstaan van de installatiekunst omstreden is, is ook de 

precieze definitie van wat installatiekunst inhoud moeilijk vast te stellen. Omschrijvingen variëren 

van “*t+erm used to describe an art construction or assemblage erected in a particular space. 

Installation art encompasses a broad range of media, styles, definitions, practices, and origins, but it 

is most commonly associated with artworks since the 1950s that have called attention to the physical 

spaces that contain them and incorporated those spaces as important formal components that are 

integral to a viewer’s experience of the work.”27 Tot omschrijvingen waarin het ruimtelijke  aspect 

waarin de bezoeker binnen kan treden centraal staat.  Belangrijk is dat de term ‘installatiekunst’ pas 

later is toegekend aan een kunstvorm welke al eerder bestond. De doorbraak van Allan Kaprow zoals 

                                                           
25

 Rosemary O’Neill schrijft in een recensie over de catalogus ‘In the Spirit of Fluxus’ dat één van de schrijfsters, Kristine 

Stiles, twee punten centraal stelt in haar argument omtrent de uitspraak dat de essentie van ‘Fluxus’ ligt in het 

performatieve karakter. Eén van deze argumenten is als volgt geformuleerd: “the central position of the body in the 

performance, and the importance of the manipulation of objects by the body.  

Bron: O’Neill, R., ‘In the spirit of Fluxus’, Art Journal 53 (1994) 1 (spring), p. 91. 
26

 Reiss, J.H., From margin to center: the spaces of installation art, Cambridge, 2000, pp. xiii, xx, 4. 
27

 Tinti, M.M., ‘Installation art’, in: Marter, J. (ed.), The Grove Encyclopedia of American Art, volume 2, Oxford University 

Press 2011, p. 596.  
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hierboven besproken is namelijk geleidelijk gegaan van de zogenaamde environments naar 

installatiekunst in de latere jaren.28 

  De veranderende terminologie gaat gepaard met een toename in participatie van de 

toeschouwer welke belangrijk is voor een goed begrip van het werk van Pipilotti Rist. Over het 

algemeen komt door de jaren heen in de verschuiving van environment naar installatie de focus 

steeds meer te liggen op de relatie tussen de toeschouwer en het kunstwerk. Een intense esthetische 

ervaring waarbij de toeschouwer zich onmogelijk (fysiek en/ of emotioneel) kan distantiëren van het 

kunstwerk.29 De kunstvorm groeide van een environment waarin de toeschouwer fysiek betrokken 

werd tot een situatie waarvan het kunstwerk én de toeschouwer een onderdeel uitmaakten.30 Dit 

sleutelkenmerk van de installatiekunst waarin de toeschouwer het kunstwerk compleet maakt en 

waarin dit kunstwerk van directe invloed is op lichaam en cognitie van de participant zal geïllustreerd 

worden aan de hand van een tweetal kunstwerken.  

 Zoals al eerder aangegeven geldt de exhibitie ‘Words’ van Allan Kaprow uit 1962 als één van 

de eerste installatiekunstwerken. Kaprow noemde deze driedimensionale omgevingen environments 

en betrok zijn ‘omgevingen’ vaak in de Happenings van de ‘Fluxus’ groepering. De exhibitie bestond 

uit een ruimte waarvan de muren bedekt waren met rollen waarop de toeschouwers naar believen 

woorden mochten toevoegen, veranderen of verwijderen. Op deze manier had de toeschouwer de 

touwtjes in handen en bepaalde hij of zij samen met de andere bezoekers hoe de ruimte eruit zag. 

De toeschouwer is met andere woorden participant van een kunstwerk dat hem of haar geheel 

omhult. Een kunstwerk waarin hij of zij binnen kan stappen. Hoewel de exhibitie ook veel kritiek 

ontving, bleek het op de langere termijn toch een succes; vele kunstenaars volgden Kaprow’s 

voorbeeld in de samenstelling van driedimensionale kunstwerken waarin de bezoeker als participant 

binnen kon stappen.  

  Volgend op Kaprow’s ‘Words’ volgden aldus vele andere kunstenaars die gingen 

experimenteren met deze kunstvorm. De mate van controle van de kunstenaar en de participatie van 

de toeschouwer verschilt hierbij van kunstenaar tot kunstenaar, en van kunstwerk tot kunstwerk. 

Essentieel in de toekenning van een kunstwerk tot de installatiekunst blijft het spanningsveld dat 

bestaat tussen het kunstwerk, de omgeving en de participant: “There is always a reciprocal 

relationship of some kind between the viewer and the work, the work and the space, and the space 

and the viewer.”.31 Een dergelijke (esthetische) situatie waarin het kunstwerk in een onvermijdelijke 

spanningsveld staat tot de participant is duidelijk in de installaties van Bruce Nauman (1941). In de 
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 Reiss, J.H. 2000 (zie noot 26), pp. xii, xiii.  
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 Arnason, H. Harvard en Mansfield, E.C., History of Modern Art. Painting, sculpture, architecture, photography, New York 

2010 (1968), p. 729. 
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 Reiss, J.H. 2000 (zie noot 26), pp. xi, xiii, 50. 
31

 Reiss, J.H. 2000 (zie noot 26), pp. xii, xiii. 
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jaren ’70 stelde Nauman meerdere corridors tentoon waarin de toeschouwers het werk vervolledigd 

en hiermee een situatie creëren. Deze corridors hebben namelijk zowel lichamelijk als cognitief een 

directe invloed op een ieder die deelneemt. De installatie ‘Live-Taped Video Corridor’ (1970) bestaat 

uit een corridor (nauwe doorgang) waarbij zich aan het begin een videocamera en aan het eind een 

videoscherm bevindt. De toeschouwer loopt door deze nauwe doorgang terwijl hij of zij zichzelf op 

het beeldscherm juist al maar dichterbij ziet komen. Werken als deze spelen in op lichaam, emotie en 

cognitie - het ‘gezonde verstand’ - van de toeschouwer.  

 In welke mate dan ook, geconcludeerd kan worden dat sinds de uitvinding van de 

installatiekunst de toeschouwer als participant steeds meer centraal is komen te staan. Sinds de 

exhibitie ‘Words’ (1962) van Allan Kaprow hebben kunstenaars op allerlei wijzen geëxperimenteerd 

met deze driedimensionale kunstvorm. De reden dat deze kunstvorm nog altijd een belangrijk en 

groot deel inneemt van de kunstwereld is het uitgangspunt van deze kunst, namelijk een “sense of 

“being there” or, better yet, of just “being”.“, waarbij de toeschouwer betrokken wordt bij een 

kunstwerk dat hem of haar direct beïnvloedt.32 De definitie en reikwijdte van de installatiekunst is 

zeer groot, en omvat allerlei kunstvormen van performance tot videokunst.  

2.3 Videokunst: het lichaam centraal 

De jaren ’60 gelden dus concluderend uit al het bovenstaande als een tijd waarin vele nieuwe 

kunstvormen ontstonden en waarbinnen voornamelijk de conceptuele kunst een belangrijke rol 

speelde. Een andere ontwikkeling in de wereld van deze tijd welke van belang is geweest voor de 

kunstwereld, is de ontwikkeling van nieuwe massamedia als televisie welke worden tot de eerste 

bron voor informatie en entertainment. Hoewel deze ontwikkeling al eerder was begonnen, was het 

gedurende de jaren ’60 dat de televisie binnen het bereik van het grote publiek kwam. De televisie 

werd in deze periode een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Conceptuele kunstenaars 

gingen derhalve experimenteren met dit nieuwe massamedium. Met de opkomst van de Portapak 

(1965) en andere handzamere en betaalbare videocamera’s aan het eind van de jaren ’60 en in de 

jaren ’70 veranderde de kunstwereld voorgoed. Een nieuw soort kunstvorm was ontstaan: de 

videokunst. 

 De video nam binnen de kunstwereld verschillende rollen op zich, maar speelde voornamelijk 

een belangrijke rol binnen de conceptuele kunst. De uitgangspositie van conceptuele kunst was 

immers het feit dat deze kunst draaide om het idee in plaats van het object. Dit betekende dat 

aspecten als tijdsdimensie, tijdelijkheid, immediacy – dit wil zeggen een direct overbrengen van wat 

op dat moment plaatsvindt naar het publiek – centraal kwamen te staan in deze kunstvorm. Nu kunst 

niet langer tastbaar was, werd men afhankelijk van het medium video om deze tijdelijke, 
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vergankelijke kunstvormen vast te leggen voor de eeuwigheid. Deze kwaliteiten van het medium 

waarin liveness – dit wil zeggen het idee dat iets live op dat moment ergens plaatsvindt en ook op dat 

moment in de huiskamer te zien is, of het suggereren van deze liveness -  immediacy, immersie en 

manipulatie centraal staan, werden tevens de basis voor videokunst als kunstvorm op zich. 

Kunstenaars experimenteerden met de mogelijkheden van video en tv om de realiteit al dan niet 

gemanipuleerd vast te leggen en in te spelen op de beleving van de bezoeker.33 

 Al eerder kwam ter sprake dat in de conceptuele kunst de positie van het lichaam een 

centrale plaats inneemt. Dit is logisch gezien het feit dat de conceptuele kunst veelal bestaat uit 

ofwel letterlijke ofwel opgenomen performances waarin (de activiteit van) het lichaam van zowel de 

kunstenaar als de toeschouwer een belangrijke rol inneemt, en uit installaties waarbij ingespeeld 

wordt op de beleving van cognitie en lichaam van de toeschouwer. De videocamera wordt sinds haar 

intrede in de kunstwereld voornamelijk gebruikt als medium om lichaam en cognitie - “the poetry of 

the soul, the complexity of  the mind” – mee te onderzoek. Het medium wordt tevens gezien als 

extensie van wat we met dit lichaam niet kunnen.34 Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de 

kunst van één van de voormannen binnen de videokunst en naast Yoko Ono een groot voorbeeld 

voor Rist, namelijk Nam June Paik (1932-2006). Kenmerkend voor het werk van Paik is dat hij in zijn 

kunst de vele televisieschermen die hij gebruikte al dan niet letterlijk combineerde tot een lichaam. 

Dit kon een figuurlijk lichaam zijn in een ‘TV Garden’ (1974-1978) waarin een tuin vol met schermen 

het kunstwerk was. Maar dit kon ook letterlijk te maken hebben met het lichaam zoals in zijn vele 

samenwerking met de klassieke cellist en performancekunstenares Charlotte Moorman. Het (naakte) 

lichaam van Moorman stond veelal centraal in deze optredens zoals ‘TV Bra for Living Sculpture’ 

(1969) waarbij tv schermen in haar cello een bh vormden voor de naakte Moorman. Contemplatie en 

manipulatie van het nieuwe medium televisie dat zo belangrijk was geworden in de samenleving 

stond in deze videowerken centraal. 

 Videokunst bevindt zich op het kruispunt van vele kunstvormen en wordt derhalve ook wel 

intermediair genoemd.35 De komst van videokunst was belangrijk voor de conceptuele kunstwereld 

waarin geen tastbare objecten overbleven ter herinnering aan een kunstwerk. Met de videokunst 

introduceerde men kwaliteiten als tijd en immediacy in de kunst. Kwaliteiten inherent aan tv en 

video welke tevens in deze kunst bekritiseerd en overdacht werden. Net als in de andere veelal 
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conceptuele kunstvormen uit de jaren ’60 staat het lichaam en de ontdekkingstocht van dit lichaam 

centraal in deze kunstvorm welke een grote invloed heeft op de kunst van Pipilotti Rist.   

2.4 Pipilotti Rist: video-installaties 

Tot slot van dit hoofdstuk waarin getracht is een kunsthistorisch kader te schetsen voor de kunst van 

Pipilotti Rist, is het zaak deze achtergrond te verbinden met de kunst van Rist. De sleutelkenmerken 

van de invloeden zoals deze hierboven kort uiteen gezet zijn, zijn allen van invloed geweest op de 

(kenmerken van) de kunst van Rist. Om een antwoord te kunnen geven op de vraag zoals deze 

gesteld is aan het begin van dit hoofdstuk, namelijk welke invloeden zijn te onderscheiden in de kunst 

van Pipilotti Rist zullen elk van de sleutelkenmerken uit de hierboven behandelde stromingen en/of 

kunstvormen gekoppeld worden aan de kunstvormen die Rist gebruikt. 

 De kunstbeweging ‘Fluxus’ en een aantal van haar leden zijn van grote invloed op de kunst 

van Rist. Van kunstenaars al Yoko Ono en John Lennon (1940-1980) was Rist, naar eigen zeggen al 

sinds haar tienerjaren een groot fan.36 De kunst van kunstenaars als Yoko Ono, John Lennon en Nam 

June Paik is, zo blijkt uit vele interviews en colleges van Rist, het voorbeeld voor de kunst die Rist 

creëert. Het uitgangspunt van ‘Fluxus’, namelijk de verbinding van de kunst met het alledaags leven 

en het opheffen van grenzen tussen de kunst, de kunstenaar en het kunstwerk staan ook in Rists 

werk centraal. Het alledaagse leven betrekt Rist letterlijk bij haar kunst door buiten de muren van het 

museum alledaagse objecten als auto’s, banken en dergelijke te bekleden met een tapijt om zo een 

‘huiskamer in de buitenlucht’ te creëren in ‘Stadtlounge’ (2005) (afb.2). De kunst van Rist is zoals 

eerder uit het citaat van Peggy Phelan al bleek een combinatie van performance, poëzie, muziek en 

sculptuur in een totaal installatie. Het performance aspect waarin het lichaam van zowel de 

kunstenaar als de toeschouwer centraal staat is belangrijk in de kunst van Rist in die zin dat de 

participatie van de toeschouwer in het werk van de kunstenares belangrijk is. Het is niet zozeer 

alleen de kunstenares zelf die letterlijk in de aanwezigheid van de toeschouwer een performance 

uitvoert, Rist speelt in haar video’s veelal zelf de hoofdrol, het is voornamelijk het feit dat het 

lichaam in een soort performance centraal staat zoals in ‘Ever Is Over All’ en ‘I’m Not The Girl Who 

Misses Much’ dat haar kunst tot een soort performance maakt. Ook de toeschouwer speelt mee in 

deze performance door te participeren in de installatie. Bijvoorbeeld in ‘Laat Je Haar Neer’ en ‘Pour 

Your Body Out (7354 Cubic Meters)’ waarin de toeschouwer lichamelijk centraal en in beweging 

wordt gezet. 

 Dit kenmerk van toeschouwer participatie dat aan de basis ligt van de kunst van de ‘Fluxus’ is 

tevens van groot belang voor de installatiekunst zoals deze in de jaren ’60 ontstond. Deze kunstvorm 

van driedimensionale kunstwerken waarin de toeschouwer fysiek binnen moet treden en waarbij het 
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kunstwerk inspeelt op lichaam en cognitie van de bezoeker gebruikt Rist ook in haar kunst waarbij 

een esthetische ervaring wordt gecreëerd waarin de toeschouwer onmogelijk emotioneel en fysiek 

gedistantieerd kan blijven. Installaties als ‘Pour Your Body Out’ en ‘Elixir’ stellen de bezoeker als 

participant centraal doordat deze zich door de installatie moet bewegen en hier een onderdeel 

vanuit maakt. Ingespeeld wordt op het “zijn” van de toeschouwer door de installatievorm maar ook 

vooral door de inhoud van de video’s. 

 Voorgaande brengt ons bij het laatste aspect van de kunst van Rist, namelijk het videodeel. 

De videokunst vanaf de jaren ’60 speelde een rol in de performance en installatiekunst. Kenmerken 

en mogelijkheden van de video als liveness, immediacy en de tijdsdimensie zijn belangrijk in de kunst 

van Rist, namelijk in de wijze waarop zij in haar video-installaties inspeelt op “het zijn” van de 

toeschouwer. Over de invloed van videokunstenaars als Nam June Paik zegt Rist in een interview: 

“*h+is work is very important and also his beginning in Happenings. Fluxus work makes him a sort of 

genius for me.”.37  De video gebruikt Rist op twee manieren als een extensie van het lichaam. 

Namelijk letterlijk door gebruik te maken van normaliter voor medische doeleinden gebruikte 

materialen zoals microscopische en endoscopische beelden. Maar ook als een extensie van de 

cognitieve mogelijkheden van de mens, namelijk met beelden geïnspireerd door de psychedelica 

waarmee zij door wil dringen in de ziel van de toeschouwer en deze in een reflecterende en 

meditatieve staat wil brengen zoals in haar eerste speelfilm ‘Pepperminta’ (2009).   

 In conclusie kan gesteld worden dat Rist in haar video-installaties gebruik maakt van (de 

sleutelkenmerken van) de kunstvormen zoals deze in de jaren ’60 zijn ontstaan, namelijk de 

performance, installatiekunst en videokunst. In haar video-installaties stelt Rist de cognitieve en 

lichamelijke beleving van de bezoeker – welke hiermee een participant is geworden – centraal. De 

video-installatie van Rist waarin alle afzonderlijke delen –video, installatie, audio - elkaar aanvullen 

heeft haar vorm dus voor een groot deel te danken aan de progressieve kunststromingen waarvoor 

de basis is gelegd in de jaren ’60.  
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Hoofdstuk 3: De belichaming in de kunstgeschiedenis 

 

De belichaming ligt aan de basis van haast alle kunstuitingen. Alle kunst verhoudt zich op een 

bepaalde manier tot het lichaam en de cognitie. Het is echter in de kunst vanaf de jaren ’60 – de 

inspiratiebron voor de kunst van Pipilotti Rist, zoals in het vorige hoofdstuk gebleken is – dat de 

belichaming wederom verschuift naar het centrum van de kunstwereld en veelal hét onderwerp van 

de kunst wordt. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat een onderzoek naar dit gegeven voor deze 

scriptie, waarin gesteld is dat de belichaming een centrale plek inneemt in de kunst van Rist, niet uit 

kan blijven. Een schrijven over deze notie is echter geen eenvoudige opgave gezien het feit dat de 

precieze inhoud en reikwijdte ervan zeer breed en zeer ingewikkeld is.  

 In dit laatste hoofdstuk van het eerste deel van deze scriptie wordt in het vervolg op de 

(kunst-)historische context uit hoofdstuk twee, een theoretische context geschetst voor het werk van 

Pipilotti Rist. Zowel inhoudelijk als in de kunstvormen waarmee Rist werkt staat de belichaming 

centraal. Alvorens over te gaan naar het tweede deel van deze scriptie waarin dit gegeven meer in de 

praktijk getoetst zal worden, is het van belang te kijken naar de omstreden inhoud van een al even zo 

omstreden notie. Gezien de omvang van deze scriptie en de mate van verdieping zal in dit hoofdstuk 

beperkt gebleven worden tot een algemene omschrijving van (het belang van) de belichaming. Om 

tot een beeld te komen van de rol van dit begrip zal allereerst gekeken moeten worden waar deze 

notie vandaan komt om zo een antwoord te geven op de vraag: wat houdt de belichaming in? 

Vervolgens kan gekeken worden hoe dit gegeven in de kunstgeschiedenis vanaf de jaren ’60 wordt 

opgevat en hoe deze verschuift naar het centrum van de kunst in een antwoord op de vraag: welke 

plaats heeft de belichaming in de geschiedenis van de (video- en installatie-) kunst? Ook hierin is 

omwille van de uitgebreidheid van het onderwerp voornamelijk beperkt gebleven tot een aantal 

hoogtepunten in de kunstgeschiedenis en de kunstuitingen die zich duidelijk verhouden tot de kunst 

van Rist zoals dit in hoofdstuk twee is besproken. Tot slot zal gekeken worden naar de plaats welke 

deze notie inneemt in de kunst van Rist. 

3.1 Descartes: het ontstaan van het mind-bodyprobleem en de belichaming 

De definiëring van de belichaming is, zoals in de inleiding al aangegeven, een moeilijk gegeven. De 

belichaming heeft te maken met de (menselijke) lichaam en geest, en omvat een terrein dat zich 

uitstrekt ver buiten de grenzen van de kunstgeschiedenis, en dat hier ook zeker de wortels niet heeft 

liggen. De basis van de kwestie van lichaam en geest ligt in het zogenaamde mind-body probleem 

zoals deze geïntroduceerd is door de zeventiende-eeuwse filosoof René Descartes (1596-1650). Het 

mind-body probleem van Descartes is aanleiding voor de inhoudelijke opvattingen over en discussie 
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omtrent de belichaming, zowel in de kunstgeschiedenis als in de gezondheidszorg, psychologie, 

filosofie, etc. Belangrijk is dus een antwoord te krijgen op de vraag: wat houdt de belichaming in?   

 Zoals gezegd heeft de belichaming te maken met het mind-body probleem. Dit ‘probleem’ 

heeft betrekking op de vraag rond de verhoudingen tussen het lichaam en de ziel en staat ook 

vandaag de dag nog centraal in veel debat. Om van een mind-body probleem te kunnen spreken 

moet er echter eerst een scheiding tussen lichaam en geest zijn. Deze scheiding was er namelijk niet 

altijd. Tot het eind van de middeleeuwen werd veelal gedacht dat het heelal inclusief haar 

schepselen bezield was en met elkaar in verhouding stond. Het was Descartes die met zijn 

twijfelexperiment het mind-body probleem en de scheiding tussen monisten – welke uitgaan van een 

één-zijn van lichaam en ziel - en de dualisten -  welke uitgaan van een gescheiden lichaam en geest - 

tot stand bracht. Een korte uiteenzetting van de filosofie van Descartes is op zijn plaats.38  

  De zeventiende eeuw waarin René Descartes leefde kan ook wel de eeuw genoemd worden 

waarin het rationalisme hoogtij vierde. Het vertrouwen in wetenschap en rede was dusdanig groot 

dat het gehele discours van de tijd op grond van voornamelijk wiskundige formules was opgebouwd. 

Rationalist als hij was, geloofde ook Descartes in dit wetenschapsideaal. Voor het formuleren van 

(filosofische) theorieën ging de filosoof dan ook uit van de mathematiek. Echte kennis (de waarheid) 

kon enkel op een deductieve wijze bereikt worden. Dit wil zeggen dat een aantal premissen op 

waarheid getoetst worden waaruit uiteindelijk een ware conclusie – kennis – volgt.  Belangrijk is 

hierin de wijze waarop deze premissen ‘waarheid’ worden bevonden. Het twijfelexperiment speelt 

hierin een sleutelrol.  

 Om tot de waarheid te kunnen komen gaat Descartes er in zijn twijfelexperiment 

vanuit dat alles betwijfelbaar is. De wereld, de waarnemingen, alles om ons heen kan ons bedriegen. 

Het enige waarvan Descartes wél zeker was, was het feit dat hij twijfelde. Volgend hieruit 

concludeerde Descartes dat de enige zekere waarheid over de mens was “cogito ergo sum” oftewel 

“ik denk dus ik ben”.39 Wat de ik – de werkelijkheid – in deze uitspraak nu precies inhield was het 

volgende punt waarover de filosoof zijn hoofd moest buigen. Deze ‘ik’ waarover Descartes spreekt 

had twee kenmerken: het twijfelde, dacht, en het bewoog in de ruimte. Hieruit concludeerde hij 

aldus het volgende: de mens bestaat uit twee substanties. Namelijk een denkende substantie (res 

cogitans) en een substantie welke ruimte inneemt (res extensa). De denkende substantie was in de 

filosofie van Descartes met haar rede dominant over het irrationele lichaam waarin zij huisde – in de 

pijnappelklier volgens de theorie van de filosoof. De mens is kortom volgens Descartes een 
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“denkende machine”.40 Met deze uitkomst was de geboorte van lichaam en geest als gescheiden en 

ongelijke eenheden een feit. En werd dus ook de mate waarin deze met elkaar samenhangen – de 

belichaming – bediscussieerbaar.   

 Opvattingen omtrent de belichaming hangen veelal samen met het heersende algemene 

wetenschaps- en wereldbeeld, zoals dat ook hierboven uit de theorie van Descartes is gebleken. De 

inhoudelijke dimensie van de notie kan - hoewel de basis ligt in het dualisme dat Descartes 

introduceerde - aldus enigszins verschillen per periode. De reacties op Descartes’ scheiding van 

lichaam en geest bleven vanzelfsprekend niet uit.  Met het verstrijken van de eeuwen kwam er een 

nieuw discours over de wereld in zwang welke niet uitging van rationaliteit, maar juist van 

irrationaliteit. Een discours dat van belang is voor de kunstenaars uit de jaren ’60 en dat voor een 

andere opvatting van, en spel met, de belichaming zorgt. 

Volgend op de theorie van Descartes welke zorgde voor een scheiding tussen lichaam en 

geest ontstonden tal van theorieën over de (belichaming van de) mens en de wereld. Filosofen met 

theorieën over de vrije wil en de door emoties en driften geleide mens brachten het rationalisme dat 

Descartes en zijn tijdgenoten zo koesterden aan het wankelen. Tel daarbij de chaotische toestand in 

de wereld aan het begin van de twintigste eeuw op, en het vertrouwen in de rede slaat om in een 

irrationalisme. In het irrationalisme staat niet langer voorop dat de wereld en de mens door rede 

geleid worden. Men gelooft daarentegen dat lichaam en geest samenwerken in een irrationeel mens 

in een irrationele wereld. Niet langer is de geest de baas met het lichaam als omhulsel, maar zijn dit 

twee gelijke delen geworden die elkaar beïnvloeden. Het idee van de belichaming in deze tijd heeft 

dus betrekking op het samenspel tussen de twee gelijke delen. Experimenten in de psychologie 

spelen hierop in, zoals in het behaviorisme. Maar ook in de kunst speelt men in op dit idee van de 

irrationaliteit van de wereld. Kunstenaars van anti-kunststromingen als  het dadaïsme en surrealisme 

bespelen met hun irrationele kunst het ratio en het lichaam van de toeschouwer. Te denken valt aan 

Hans Richter’s ‘Rhythmus 21’ (1921) waarin in een irrationele wereld met slechts witte, bewegende 

vlakken op een zwarte  achtergrond ingespeeld wordt op de belichaming van de toeschouwer in een 

zowel lichamelijke als geestelijke reactie. Ook surrealistische kunstenaars als André Breton (1896-

1966), Max Ernst (1891-1976) en Salvador Dalí (1904-1989) spelen met hun irrationele werken in op 

lichaam maar voornamelijk op de geest.  

 Een antwoord op de vraag wat houdt de belichaming in hangt aldus af van het gebied en de 

tijd waarbinnen men zich deze vraag stelt. De term belichaming heeft betrekking op lichaam en geest 
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Bron: Bem, S. 2006 (zie noot 38). 



23 
 

en de verhouding hiertussen. Gezien het feit dat in deze scriptie wordt ingegaan op de inhoud en het 

belang van deze notie binnen de kunstgeschiedenis van de jaren ’60 tot heden zal de definiëring ook 

hiertoe beperkt blijven. Het idee van de belichaming in haar algemeenheid heeft zo kunnen ontstaan 

als gevolg van de scheiding van het ondergeschikte lichaam en de heersende geest zoals Descartes 

deze introduceerde in de zeventiende eeuw. Sinds de twintigste eeuw liggen de ideeën over de 

hiërarchie tussen lichaam en geest anders. De belichaming houdt in dit geval in dat men uitgaat van 

een lichaam en een geest welke met elkaar verbonden zijn in een irrationeel wezen. Dit is een 

mechaniek welke op vele terreinen binnen de samenleving voor interessante discussie, praktijken en 

experiment zorgt waaronder in de wereld van de kunsten. Het discours van de irrationele wereld is in 

combinatie met het denken over lichaam en geest een belangrijke inspiratie geweest - en dit is het 

nu nog steeds - voor vele kunstenaars. 

3.2 Belichaming in de kunst(-geschiedenis) 

In hoofdstuk twee is reeds aan de orde gekomen dat de jaren ’60 op allerlei gebied een periode van 

onrust en verandering is geweest. Als reactie op onder andere de politieke en sociale onrust in de 

wereld ontstond in deze periode een ‘hippiecultuur’ waarin zaken als lichamelijkheid en spiritualiteit 

belangrijk werden. Anders dan in het klassiek dualisme van Descartes ontstond binnen deze 

‘houding’ het idee dat de mens bestond uit een verenigd lichaam en geest welke in balans gehouden 

moest worden. Met de onrust in de wereld werden tevens de eigen identiteit en de emancipatie van 

minderheden fundamenteel belangrijk. Deze achtergrond heeft tot gevolg dat belichaming in de 

kunst een centrale rol in gaat nemen waarin het klassiek dualisme van Descartes niet onbetuigd blijft. 

De vraag die in dit deel dan ook centraal staat is: welke plaats heeft de belichaming in de 

geschiedenis van de (video- en installatie-) kunst? 

 Het klassiek dualisme van Descartes heeft in de kunst sinds de jaren ’60 op meerdere 

manieren haar weerslag gehad. In een voornamelijk kritiek op de theorie van Descartes is de wijze 

waarop het lichaam – in dit geval het lichaam en de geest omvattende – in de kunst en maatschappij 

is neergezet het onderwerp geworden van allerlei kunststromingen die in deze tijd ontstonden. De 

wijze waarop dit lichaam het onderwerp is geworden in de kunst kan opgedeeld worden in kunst 

welke uitgaat van de representatie van het lichaam en kunst welke uitgaat van de presentatie van het 

lichaam. Hieronder volgt een kort overzicht van deze beide methoden waardoor de belichaming 

centraal is komen te staan in de kunst. 

  De representatie van de belichaming omvat  de weergave van lichaam en geest van 

de mens. Dat wil zeggen de wijze waarop de geest – de ziel – en het beroeren van deze geest zich 

manifesteert in het uiterlijk lichaam. De representatie van het menselijk lichaam en de geest is een 

kwestie welke zich in een tijd waarin emancipatie en identiteit van groot belang zijn laat gelden in de 
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kunstwereld. De opvatting van Descartes dat lichaam en geest gescheiden zijn en de bijbehorende 

ongelijke verdeling waarin het emotioneel lichaam staat voor vrouwelijkheid ten opzichte van de 

rationaliteit van de mannelijk geest is olie op het vuur van onder andere de feministen uit de jaren 

’60 en ‘70. Het is de representatie van de belichaming van de vrouw welke in deze kunst bekritiseerd 

en bevraagd wordt in beelden, installaties en performances waarin veelal het lichaam, de 

representatie en de gevolgen van deze representatie van de vrouw centraal staat door 

kunstenaressen als Carolee Schneemann’s (1939), Ana Mendieta (1948-1985) en  Judy Chicago’s 

(1939).Een voorbeeld hiervan is Chicago’s ‘The Dinner Party’ (1974-1979) waarin de representatie 

van historische vrouwen bevraagd wordt door het gebruik van vrouwelijk technieken, middelen en 

symboliek in een vrouwelijk versie van het laatste avondmaal.  

Het is echter niet enkel in de feministische kunst waarin het lichaam en de omstreden notie 

centraal komen te staan. De onrustige wereld van de jaren ’60 en later zorgen voor een 

bewustwording van de belichaming van de mens en van een openbreken van onderwerpen op dit 

gebied welke tot noch toe taboe waren. Volgend op de AIDS crisis van de jaren ’80 en ’90 komt de 

kwetsbaarheid van lichaam en geest en de wijze waarop deze met elkaar verbonden zijn ook in de 

meer biografische kunst van veel kunstenaars naar voren. De kwetsbaarheid van lichaam en geest 

worden hierin afgebeeld in bijvoorbeeld portretten welke de toeschouwer niet onberoerd kan laten.  

Ook in de abjecte kunst waarin niet het eeuwenoude schoonheidsideaal, maar juist de 

schaduwkant van het lichaam en van het effect van het leven op de belichaming wordt getoond, 

speelt zich af rond deze belichaming in het tonen van geestelijk of lichamelijk toegetakelde lichamen. 

Voorbeelden van een dergelijke abjecte kunst zijn de foto’s van hysterische, verkrachte of gedode 

poppen van Cindy Sherman (1954) en de bronzen, latex, etc. afgietsels van lichamen, lichaamsdelen 

en –vloeistoffen van Kiki Smith (1954). Kunstuitingen kortom, waarin zowel het interieur als het 

exterieur – zowel het vleselijke als het psychische – van lichaam en geest en de samenhang tussen 

deze delen wordt onderzocht en gerepresenteerd.   

Naast de representatie van de belichaming van de mens is sinds de jaren ’60 ook de 

presentatie van deze notie onderwerp van de kunst geworden. In dit geval gaat het om de 

aanwezigheid en het letterlijk beroeren van de geest door middel van het lichaam en vice versa in 

een samenspel van de twee ‘delen’. Wat de feministische kunst voor de representatie van de 

belichaming in de kunst teweeg heeft gebracht, heeft in dit geval de performancekunst sinds de jaren 

’60 betekend voor de presentatie van de lichaam en geest in de kunst. Het was namelijk in deze 

performances dat het lichaam het artistiek medium is geworden.41 Deze kunstvorm waarin zowel het 

lichaam van de kunstenaar als die van de toeschouwer centraal kan staan doet een directe aanspraak 
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op de belichaming van de mens door door middel van een bepaalde actie zowel lichaam als geest te 

activeren zoals in de eerder genoemde ‘Cut Piece’ van Yoko Ono. Het klassieke dualisme van 

Descartes wordt hiermee onderuit gehaald in een kunstvorm waarin de actie van het lichaam – van 

zowel de kunstenaar als de toeschouwer – een directe vaak ongemakkelijke en dus bewustmakende 

invloed heeft op de geest, het bewustzijn.  

Ook op het gebied van de presentatie echter zijn er meer voorbeelden te noemen van 

kunststromingen waarin lichamelijkheid en geestelijkheid aan de orde komt. Eind jaren ’60 wordt de 

praktijk van het waarnemen van de kunst bevraagd en bewust gemaakt in het minimalisme. Deze 

kunststroming gaat uit van het waarnemen van de kunst en het belang hiervan onder het motto: “I 

perceive therefore I am” 42  in een zinspeling op Descartes’ “Ik denk, dus ik ben”43. Belangrijk in deze 

kunststroming is dat de act van het kijken samen met de manier waarom men zich begeeft om de 

kunst welke vaak te midden van de ruimte is geplaatst zorgt voor een bewustwording van de 

belichaming.  

Het is in de kunst van de jaren ’70, ’80 en voornamelijk ’90 dat lichaam en geest op een heel 

directe wijze worden aangesproken. In een situatie welke gevormd wordt door een combinatie van 

performance – ofwel van de kunstenaar ofwel van de bezoeker of van een samenspel van beide –, 

video- en installatiekunst wordt zowel het lichaam als de geest van de bezoeker aangesproken. Een 

kunstwerk waarvan zij lichamelijk en geestelijk deel uit maken doordat de actie van het lichaam het 

concept van het kunstwerk voltooit door een zowel geestelijke als lichamelijke reactie te 

veroorzaken. Een voorbeeld van dit vaak ongemakkelijke samenspel tussen lichaam en geest is te 

vinden in de installaties of performances van Vito Acconci (1940). Het hoogtepunt uit het oeuvre van 

Acconci is wellicht wel zijn controversiële ‘Seedbed’  (1972) waarin een masturberende Acconci in 

een ruimte onder de vloer ligt terwijl de geluiden die hij voortbrengt tijdens het masturberen de 

bezoekers van de gallerij een veelal ongemakkelijk gevoel bezorgen. Groots in het spelen met de 

emoties en lichamelijkheid van de toeschouwer is ook Bruce Nauman in zijn eerder genoemde 

‘Corridors’. Een mengvorm van bovenstaande kunstvormen, kortom, welke op indringende wijze de 

belichaming bewust maken vaak door de fysieke omstandigheden de geest te laten beïnvloeden en 

op deze manier de theorie van Descartes teniet te doen.  

 Op de vraag welke plaats heeft de belichaming in de geschiedenis van de kunst kan 

geantwoord worden dat het lichaam sinds de jaren ’60 wederom is verschoven naar het centrum van 

de aandacht van de kunstwereld. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zowel thematisch in de 

wijze waarop de belichaming – oftewel lichaam én ziel – wordt gerepresenteerd in de feministische 
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en abjecte kunst vanaf de jaren ‘70. Als in de presentatie van lichaam en geest van zowel kunstenaar 

als toeschouwer . Zowel in de fysieke aanwezigheid als de wijze waarop men reageert op of 

verandert door een kunstwerk sinds de performance kunst van de jaren ’60. Met deze praktijken 

sinds de jaren ’60 is de belichaming wederom centraal komen te staan in de kunst(-geschiedenis). 

Het gevolg van deze ontwikkeling is het ontstaan van een zeer geëngageerde maar ook persoonlijke 

kunst. Een ontwikkeling welke ook voor de kunst van Pipilotti Rist waarin deze belichaming centraal 

staat, belangrijk is.  

3.3 Pipilotti Rist en de belichaming 

Aan het eind van dit theoretische hoofdstuk rest nu alleen nog de vraag: welke plaats heeft de 

belichaming in de kunst van Rist? De belichaming zoals deze besproken is in het eerste deel van dit 

hoofdstuk, speelt net als het twintigste-eeuwse discours omtrent ratio en irrationaliteit een 

belangrijke rol in de kunst van Rist. Tezamen met de kunstvormen waarin lichaam en geest centraal 

zijn komen te staan sinds de jaren ’60 is dit een belangrijke inspiratiebron voor de installaties van 

Rist. In dit deel zal in een brug naar het tweede deel van deze scriptie op beperkte en voornamelijk 

theoretische wijze gekeken worden naar de rol van de belichaming in de kunst van Rist. In het 

tweede deel zal de uitwerking hiervan verder aan bod komen in een praktischer analyse van het werk 

van Rist.  

 Geboren in 1962 is Rist een duidelijk ‘kind van haar tijd’. De positie die de kunstenares 

inneemt ten opzichte van de belichaming heeft overduidelijk de wortels in deze roerige tijd waarin 

experiment en spiritualiteit centraal kwamen te staan. De mens is volgens de kunstenares een “body 

(…) full of concentration, like a picture machine with an endless reservoir of images, feelings and 

sounds. It is full of inner pictures that are wilder than we will ever be able to show.”.44 Uit de 

zintuiglijke ervaring waarmee Rist ons in haar installaties doet verheffen tot een psychedelische staat 

van zijn, blijkt duidelijk dat in haar opvatting lichaam en geest niet te scheiden zijn. Met haar kunst 

verwijst Rist tevens naar het discours dat de wortels heeft in het begin van de twintigste eeuw over 

de irrationaliteit van de mens en de wereld waarop wij zo weinig invloed hebben:  “how much we are 

like puppets – that often we are not really in control of our lives.”.45 Een discours en uitgangspunt 

welke kortom in lijn liggen met de gedachtegang welke kunstenaars sinds de jaren ’60 veelal zijn 

gaan uitdragen.  

 Zoals besproken in hoofdstuk één van dit eerste deel van deze scriptie heeft deze 

belichaming en het inspelen op een bewustwording hiervan een centrale plek in de installaties van 
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Rist. De manier waarop zij deze notie tot uiting brengt is in een optelsom van kunstvormen welke 

veelal de wortels hebben in de jaren ’60. Het resultaat is een video-installatie waarin de bezoeker 

zich op een bepaalde manier verhoudt tot de installatie en waarin uitgegaan wordt van een techniek 

die doet denken aan een droom: “Like in our dreams, we totally lose the idea of bodily dimension. 

We can float everywhere. This is an aspect of our existence: the half-awake dream where the 

physical conditions are not there anymore, where there is no more gravity.”.46 

 De afzonderlijke delen waaruit deze installatie is opgebouwd zijn reeds besproken in 

hoofdstuk twee van deze scriptie. In een mengvorm van performance, installatie en video werkt Rist 

haar visie op de belichaming uit door de bezoeker in zijn of haar hele wezen centraal te stellen. De 

omgeving welke zij creëert, de inhoud van en omgang met het medium video, en de wijze waarop 

zowel de kunstenares als de toeschouwer in zekere mate een performance uitvoert maken dat de 

grenzen tussen de installatie en de bezoeker verdwijnen. De bezoeker gaat op in een wereld waarin 

lichaam en geest één zijn om op deze manier tot een diepere staat van reflectie en bewustwording te 

komen. In de woorden van Rist: “I’m doing a service job. It is already hard enough for the audience to 

get out of their daily routine, paying more attention to their body and soul. So I’m provoking a 

situation where deep reflection can happen.”.47   

Rist speelt in haar video-installaties kortom in op lichaam en cognitie – de belichaming – van 

de bezoeker. Vanuit haar theoretische achtergrond wordt in een samenspel tussen de twee delen, de 

irrationaliteit van lichaam en cognitie aangesproken op een verruimende, soms psychedelische wijze. 

Anderzijds worden lichaam en geest ook op reflecterende wijze geproblematiseerd in de video-

installaties. Samenvattend kan op de vraag welke plaats heeft de belichaming in de kunst van Rist dus 

kortweg geantwoord worden dat de belichaming van de bezoeker op verschillende manieren het 

centrale uitgangspunt van het werk van Rist is. In het tweede deel van deze scriptie zal deze 

theoretische conclusie in combinatie met de kunsthistorische conclusie uit hoofdstuk twee worden 

uitgewerkt en samen komen in een analyse van de afzonderlijke delen van haar werk.  
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Deel II: Pipilotti Rist: een analyse 
 

Hoofdstuk 4: De installatie 

 

“Gesamtkunstwerk *Ger.: complete, unified or total work of art+.”48 

 

Met de opkomst van de nieuwe kunstvormen zoals de installatiekunst sinds de jaren ’50 veranderden 

de verhoudingen tussen kunstenaar, kunstwerk, bezoeker en museum. Veranderingen welke op 

diverse vlakken gevolgen hadden, en welke van de installatiekunst sindsdien een bijzonder 

interessant fenomeen maken. Meer dan de traditionele schilder of sculptuurkunstenaar verhoudt de 

installatiekunstenaar zich tot de gehele museumruimte, net zoals het kunstwerk een onderdeel 

wordt van de ruimte. Dit heeft tot gevolg dat de zeggenschap van de kunstenaar bij de installatie van 

een kunstwerk zich uitbreidt tot de gehele ruimte, waardoor de verhouding tussen kunstenaar en 

curator verandert. Tevens zorgt deze uitbreiding van de werkruimte voor een veranderde relatie 

tussen het kunstwerk en de bezoeker die het museum binnenwandelt. Veranderingen welke, zo 

bleek al in hoofdstuk twee, hun gevolgen hebben voor de beleving van het kunstwerk voor een ieder 

van de bovengenoemde personen. Ook het werk van Pipilotti Rist kan tot de installatiekunst 

gerekend worden. De omgeving en de verhouding tot deze omgeving spelen dan ook een belangrijke 

rol in haar werk. Het resultaat hiervan is dat Rist binnen de museummuren een wereld op zich weet 

te creëren waarvan een ieder die de ruimte binnenloopt een onderdeel uit gaat maken.  

   Het oeuvre van Pipilotti is in de inleiding reeds ingedeeld in twee delen. In dit eerste 

hoofdstuk van het tweede deel van deze scriptie zal de nadruk voornamelijk liggen op het tweede 

deel van Rists carrière waarin Rists werken zich uitbreiden van video’s tot video-installaties. Het doel 

en de kunsthistorische en theoretische achtergrond van de kunst van Rist zoals behandeld in het 

eerste deel leiden tot een installatie waarin alle delen samenwerken in het aanspreken van de 

zintuigen van de bezoeker. Een bezoeker welke tevens een onmisbaar onderdeel is geworden van de 

installatie. Dit installatiedeel van Rists werk vormt tezamen met de overige delen van haar werk een 

modern Gesamtkunstwerk naar de definitie aan het begin van dit hoofdstuk. Deze definitie komt 

voor uit een term van de Duitse componist Richard Wagner (1813-1883): “his concept of a work of 

art for the stage (…) to which all the individual arts would contribute under the direction of a single 

creative mind in order to express one overriding idea.”.49 De vragen die in dit hoofdstuk centraal 
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staan zijn: hoe behandelt Rist de (museale) omgeving in haar installaties? Welke rol speelt de 

bezoeker in haar installaties?   

4.1 Het museum 

“One is that I always treat the museum as an extension of an apartment. I also think that the 

museum is a public space and that people should really squat in it, possess it somehow if they go 

there.”50 

Pipilotti Rist (2000) 

 

Een overzicht van het oeuvre van Pipilotti Rist laat zien dat de Zwitserse Rist  van videokunstenares in 

de eind jaren ’80 inmiddels is uitgegroeid tot een veelzijdig kunstenares van video-installaties. Video-

installaties welke vaak een gehele al dan niet museale ruimte in beslag nemen.  Dit feit maakt dat de 

verhouding tussen Rist en de museale omgeving met haar bezoekers een ingewikkelde verhouding is. 

Centraal staat dan ook de vraag: hoe behandelt Rist de (museale) omgeving in haar installaties?  

 Als uitgangspunt voor de beantwoording van deze vraag kan allereerst vastgesteld worden 

dat de (museale) omgeving in het werk van Rist een belangrijke factor is. De positie die de 

kunstenares inneemt ten opzichte van het museum kan het best samengevat worden in de woorden 

van de kunstenares zelf. Een omschrijving waarin zij haar werk en de verhouding hiervan tot het 

museum illustreert in een omschrijving van het museum als “das Krankenhaus für den Geist und die 

Seele.”.51 De museale omgeving is voor Rist een ruimte welke als een huis – of om in de taal van deze 

scriptie te blijven: een huid, een lichaam – moet zijn voor de bezoeker. Een huis waarin de bezoeker 

kan verdwijnen als ware het zijn of haar thuis. De bezoeker moet de openbare ruimte met andere 

woorden geheel eigen maken, zoals al bleek uit het citaat waarmee dit deel is begonnen. Dit als 

uitgangspunt nemend, lijkt het interessant in een formele analyse van (een aantal van) Rists 

installaties eens te kijken naar de manier waarop Rist nu precies omgaat met de (museum-) ruimte. 

Vragen die op dit vlak reizen zijn: op welke manier wordt de ruimte een onderdeel van haar werk? En 

op welke manier beïnvloedt het werk de (architectuur van de) ruimte?  

Een formele analyse van het gehele oeuvre van de installaties van Rist is niet te geven, want 

zo zegt de kunstenares zelf: elke installatie ziet er anders uit doordat zij zich aanpast aan de ruimte.52 

Over het algemeen kan gezegd worden dat Rist in haar installaties inspeelt op de architectuur van de 

tentoonstellingsruimte zelf. In het ontwerp van haar installaties speelt de bestaande architectuur een 
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belangrijke rol. Een doeltreffend voorbeeld hiervan is te vinden in de momenteel lopende 

tentoonstelling ‘Laat Je Haar Neer’ waarin Rist de ruimte als uitgangspunt neemt van haar ontwerp 

door een net te spannen boven het trappenhuis waarbij zowel de trappen onder het net als het 

plafond waarop de video’s geprojecteerd worden onderdeel zijn van de installatie (afb. 3 + 4). Dit 

spel met de architectuur en de wijze waarop dit de positie van de bezoeker beïnvloedt speelt de 

kunstenares vaker in haar installaties. Dit was ook op een wat andere wijze terug te zien in de 

overzichtsinstallatie ‘Elixir’. In deze installatie werd de ruimte met behulp van allerlei attributen 

opgedeeld in deelruimten welke tezamen een geheel vormden, waarbij elk deel zowel een eigen 

functie had als met de andere ruimten verbonden was in een Gesamtkunstwerk (afb. 5). Ook in de 

vele ‘huiskamers’ die Rist creëerde in installatie zoals ‘Das Zimmer’ (1994/ 2000/ 2007/ 2008) 

gebruikt Rist de bestaande ruimte om met behulp van een aantal hulpmiddelen een (t)huisgevoel op 

te roepen. Over de wijze waarop zij dit huiskamer gevoel tot stand brengt volgt later in dit hoofdstuk 

onder het kopje ‘Materialen’ meer.  

Niet alleen in de opbouw van de installatie maar ook in de samenhang tussen video en 

ruimte past Rist zich aan op de omgeving met als doel de bezoeker te bewerken door middel van de 

ruimte. De invloed van media en massacultuur is terug te zien in haar omgang met het videoscherm. 

De wijze waarop Rist haar installaties vormgeeft is veelal gecentreerd rond de tv of het videoscherm 

in een verwijzing naar de plaats van de populaire media en massacultuur in de samenleving. De tv 

wordt bijvoorbeeld verkleind in een oversized huiskamer in ‘Das Zimmer’ (afb. 6)  . Het medium 

wordt verwerkt in vervreemdende  alledaagse objecten als badpakken en handtassen (afb. 7). Of het 

wordt letterlijk verwerkt in de omgeving in het werk dat te zien was in ‘Selbslost im Lavabad’ (1994). 

Deze installatie bestond slechts uit een gat in de grond met daarin een videoscherm waar de 

toeschouwer boven stond terwijl de hoofdpersoon uithuilde: “I’m a worm and you are a flower.”(afb. 

8).53 Hiermee speelt Rist met zowel de inhoud als de vormgeving van de installatie in contrast met de 

grootte van de ruimte, in op de gevoelens van de bezoekers. Een andere techniek in het gebruik van 

de ruimte om zo in te spelen op het gevoel van de bezoeker is het vergroten van de video’s. Door 

wandvullende projecties te gebruiken in installaties als ‘Elixir’, maar ook in ‘Pour Your Body Out’  en 

‘Sip Your Ocean’  verdwijnt de muur en verworden de beelden tot de nieuwe architectuur van de 

ruimte (afb. 9 en 10).  

De museale ruimte is kortom onlosmakelijk verbonden met de installaties van Rist. In haar 

werken speelt de kunstenares in op de bestaande omgeving door met verschillende materialen een 

omgeving te creëren welke de gevoelens van de bezoeker beïnvloeden. Met het centraal stellen van 

de video(-projecties) maakt Rist van de museale omgeving een verlengstuk van haar installaties, en 
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het uitgangspunt voor haar kunst. De materialen en het medium video nemen hierin een belangrijke 

positie in. Om tot een volledig antwoord te komen op de vraag:  hoe behandelt Rist de (museale) 

omgeving in haar installaties zal dan ook eerst nog gekeken worden naar de rol van media en 

materialen in het werk van Rist.  

4.2 De materialen  

In een aanvulling op het voorgaande moet voor het formuleren van een antwoord op de vraag hoe 

behandelt Rist de (museale) omgeving in haar installaties gekeken worden naar de materialen en 

media welke Rist gebruikt in haar installaties. Uit een analyse van het oeuvre van Rist kan gesteld 

worden dat de kunstenares een aantal terugkerende elementen en materialen gebruikt in haar werk. 

Materialen welke in een nauw verband staan met Rists idee van het doel van kunst en met het 

uitgangspunt van het museum als “ziekenhuis voor lichaam en geest”.54  

De omgang met het medium video is hierboven al aan de orde gekomen, en zal in hoofdstuk 

vijf nog uitgebreid behandeld worden. De wijze waarop de video uit de traditionele ‘box’ gehaald 

wordt en onderdeel uitmaakt van de omgeving - van de installatie - hetzij in een wandvullende 

projectie of in een bungelend zwempak, hangt nauw samen met de materialen die Rist gebruikt om 

de museale ruimte mee in te richten. Door het samenvoegen van de ruimte, de video, en de 

materialen tot een Gesamtkunstwerk creëert Rist als het ware een levend organisme. Een aantal 

vaste elementen maken een veelvuldig terugkerend onderdeel uit van de installaties. 

Het werk van Pipilotti Rist leent zich uitstekend voor omschrijvingen waarin het beleven van 

de installatie door de bezoeker centraal staat. Alle materialen die Rist gebruikt hangen dan ook 

samen met dit uitgangspunt. Een eerste element dat terugkerend in het werk van Rist gebruikt wordt 

is het tapijt dat de bodem van de musea bedekt. De bezoeker wordt geacht zich blootvoets door de 

installatie te begeven. Een installatie welke veelal bedoeld is om ontspannen in plaats te nemen, 

zoals blijkt uit de vele banken in ‘Pour Your Body Out’ , de stapels tapijten om op te liggen in ‘Elixir’ 

en het net met kussen in ‘Laat Je Haar Neer’ (afb. 11). De gehele ruimte is vervolgens opgedeeld in 

ruimten die doen denken aan een levend organisme met een hart, lever, longen zoals in ‘Elixir’. In 

deze installatie werd de museumruimte opgedeeld in verschillende ruimten welke door 

doorschijnende gordijnen van elkaar werden afgescheiden, maar ook met elkaar werden verbonden.  

Wanneer het meubilair bestaande uit bijvoorbeeld banken op een zacht tapijt compleet is, 

wordt de overige aankleding toegevoegd. Ook deze materialen verwijzen naar een surreële 

droomwereld welke men geacht is te beleven. Toevoeging van natuurlijke materialen als takken in 

‘Elixir’. Maar ook fruit, glas en verschillende “containers in different ways related to our body” zoals 
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plastic en glazen flessen, medicinale hulpmiddelen, etc. in ‘Stir Heart, Rinse Heart’ (2004) doen allen 

denken aan de natuur en de installatie als een levend organisme (afb. 12).55  

  De museale omgeving wordt in de handen van Rist omgezet in een ruimte waarin alle 

losse elementen samenkomen om een omgeving te creëren welke het beste omschreven kan 

worden als een lichaam, een levend organisme. In de museale ruimte wordt met behulp van video, 

maar vooral ook met comfortabel meubilair en overige aankleding een ruimte gecreëerd waarin 

beleven het uitgangspunt is in een installatie waar de bezoeker zich als vertrouwd doorheen beweegt.  

4.3 De audio 

Het auditieve zintuig is in het leven en werk van Rist van even groot belang als het visuele zintuig. 

Net als de installatiedelen die hierboven besproken zijn maakt het audiodeel een belangrijk deel uit 

van de  installaties van Rist alvorens tot een Gesamtkunstwerk te kunnen komen. Om tot een 

conclusie te kunnen komen over het levendige organisme dat de kunstenares creëert in samenhang 

met de (museale) omgeving, moet allereerst nog het auditieve deel besproken worden.  

 Zoals besproken in hoofdstuk één van deze scriptie speelt de rol van muziek een belangrijk 

onderdeel in het leven van Rist. Met de opkomst van de massa- en popcultuur in de tijd dat de 

kunstenares zelf opgroeide en onderdeel ging uitmaken van het cultureel veld is het vanzelfsprekend 

dat de (pop-)muziek een belangrijke inspiratiebron is voor het werk van Rist. Het resultaat van de 

wijze waarop Rist omgaat met muziek en haar inspiratiebronnen op dit gebied is in de loop van haar 

carrière ontwikkeld van audio met veelal popinvloeden naar abstractere composities.  

 Rist begint met het experimenteren met videokunst in de jaren ’80 tegelijkertijd met de 

opkomst van de popcultuur. De vroege videowerken van de Zwitserse zijn dan ook sterk geworteld in 

de popmuziek. De werken doen in sterke mate denken aan de videoclips zoals we deze later bij 

muziekzenders als MTV zouden gaan zien. Pop neemt in deze werken als ‘I’m Not The Girl Who 

Misses Much’ een centrale plek in. Rist gebruikt deze muziek in haar werk door bekende nummers 

om te zetten in een eigen versie. Het kritisch gebruiken van de populaire cultuur leidt tot een 

overdenking hiervan. Een ritueel kortom gegrepen uit de cultuur van de tijd welke de Westerse 

twintigste-eeuwse mens tot reflectie moet brengen. Zo gebruikt zij in ‘I’m Not The Girl Who Misses 

Much’ de beroemde Beatles-song ‘Happiness is a Warm Gun’ (1968) door de zin “She’s not a girl who 

misses much” om te zetten in “I’m not the girl who misses much”. Een omschakelen van ‘she’ naar ‘I’ 
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welke tot gevolg heeft dat de toeschouwer direct bij de inhoud en boodschap betrokken wordt.56 Op 

een dergelijke manier refereert Rist naar muziek en clips in videowerken als ‘You Called Me Jacky’ 

(1990) waarin Rist te zien is terwijl zij meezingt met een eigen versie van Kevin Coyne’s (1944-2004) 

‘Jacky and Edna’ (1973). En in ‘Sexy Sad I’ (1987) naar de gelijknamige song van de Beatles. Rist 

gebruikt in haar beginjaren aldus de bestaande populaire muziekcultuur en zet deze met kleine 

aanpassingen naar haar eigen hand, in een kritische overdenking van deze cultuur en de 

maatschappij in het algemeen.  

 In het actuelere oeuvre waarin Rist zich meer is gaan richten op video-installaties in plaats 

van enkel videowerken, slaat Rist met haar muziek een andere richting in. Een richting welke eerder 

doet denken aan haar interesse in de psychedelica en meditatie dan aan de popsongs aan het begin 

van haar carrière. Het auditieve deel wordt in de installaties van de kunstenares abstracter, terwijl de 

popinvloed naar de achtergrond verschuift. De composities die Rist in samenwerking met haar vaste 

componist Anders Guggisberg (1966) maakt zijn veelal net als de inrichting van haar installaties 

geïnspireerd op de natuur en de mens. De composities waarin natuurlijke geluiden een belangrijke 

rol spelen dragen bij aan de meditatieve staat waarin de bezoeker moet ‘wegzakken’ en maken van 

de ruimte één geheel in inrichting, kleur, geluid en algehele stijl. Voorbeelden van dergelijke 

composities waren te vinden in de installaties ‘Pour Your Body Out’, ‘Elixir’ en in de geluiden van 

kletterend water, vogels, gelach en geschreeuw in ‘Tyngdkraft, var mir vän’ (2007).57 

 Voor het compleet maken van de video-installaties zoals deze in de bovenstaande delen 

besproken zijn, blijkt het audiodeel van de installatie van Rist een onmisbaar onderdeel. Om tot een 

Gesamtkunstwerk te kunnen komen dat als een levend organisme samenhangt met de omgeving en 

de bezoeker in meditatieve staten brengt, is muziek onmisbaar. In de carrière van Rist is de nadruk 

op de muziek van meet af aan aanwezig geweest in de invloed van de popcultuur in haar vroege 

video’s. Naarmate Rists carrière in de kunsten vorderde verschoof de aandacht naar de 

installatiekunst en veranderde ook Rists muziekvoorkeur van een popinvloed naar natuurlijkere, 

abstracte composities. Met deze composities is het vaste deel van de installaties van Rist compleet. 

In een optelsom van de behandelde delen kan geconcludeerd worden dat op de vraag: hoe behandelt 

Rist de (museale) omgeving in haar installaties geantwoord kan worden dat de museale omgeving in 

de werken van Rist wordt behandeld als zijnde een levend organisme waarin alle delen – 

architectuur, materiaal, audio – samenhangen in een moderne versie van een Gesamtkunstwerk. 
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4.4 De bezoeker 

De video-installatiedelen zoals deze hierboven behandeld zijn, maken de installaties van Rist echter 

nog niet compleet. Geheel in lijn met de performance, video- en installatiekunst sinds de jaren ’60 

zijn de video-installaties van Pipilotti Rist niet compleet zonder de bezoeker. De bezoeker neemt in 

“das Krankenhaus für den Geist und die Seele” misschien wel de belangrijkste positie in. De vraag die 

tot slot van dit hoofdstuk centraal staat is dan ook: welke rol speelt de bezoeker in haar installaties? 

 De achtergrond voor de kunstvorm waarmee Rist werkt is te vinden in de jaren ’60. Een 

periode waarin in een golfbeweging enerzijds de broederliefde toenam en anderzijds het 

individualisme groeide. In een reactie op de vercommercialisering, de toegenomen banaliteit van 

kunst en samenleving en het opkomend individualisme ontstonden er kunstvormen waarin de sociale 

interactie en fysieke ervaring centraal stond. Deze kunstvormen, welke door de Franse curator en 

kunstcriticus Nicolas Bourriaud (1965) “microtopia” genoemd worden, hebben hoewel de 

kunstwerken niet geheel voldoen aan de omschrijving hun weerslag op de installaties van Rist. Deze 

inspiratiebron in combinatie met Rists interesse in de meditatieve techniek biofeedback waarbij een 

bewust tot rust brengen van alle lichaamsdelen centraal staat, maakt dat de omschrijving van Rists 

installaties als een levendig organisme in het geheel niet vreemd is.58 Ook de positie van de bezoeker 

past in deze opvatting.  

Uit het antwoord op de vraag: hoe behandelt Rist de (museale) omgeving in haar installaties 

is gebleken dat Rist met behulp van een aantal samenhangende materialen een installatie creëert 

welke doet denken aan een levend organisme. Deze conclusie is logisch te verbinden met de rol van 

de bezoeker in het werk van Rist. De bezoeker van de installaties van Rist moet in de woorden van de 

kunstenares namelijk worden “wie ein Blutkörperchen”.59 Een bloedlichaampje dat zich door de 

installatie beweegt als op een natuurlijk wijze waarbij de installatie zo dichtbij komt dat de chaos 

verdwijnt.60 In een voortborduren op het idee van het museum als “das Krankenhaus für den Geist 

und die Seele” gelooft Rist dat de moleculen waaruit de mens is opgebouwd net als de sterren eindig 

zijn en zich tijdens het slapen vernieuwen.61 Een proces dat Rist met haar installaties wil stimuleren 

om zo de evolutionaire loop der dingen te bevorderen.62 De achtergrond voor deze positie van de 
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bezoeker is te vinden in een kunstvorm waarin wederom beleven en ontmoeten centraal staan.  

Activiteiten welke goed passen bij een omschrijving van Rists werk in de vele recensies en artikelen 

die volgden op bezochte tentoonstellingen als ‘Elixir’ en ‘Pour Your Body Out’ waarin de installaties 

worden omschreven als een plaats om tot rust te komen, maar ook een plek om te praten.  

Het antwoord op de vraag welke rol speelt de bezoeker in haar installaties hangt in grote 

mate samen met het antwoord op de vraag welke eerder dit hoofdstuk gesteld werd. De rol van de 

bezoeker in het moderne Gesamtkunstwerk dat Rist creëert is gebaseerd op de rol van een 

bloedlichaampje in het lichaam dat de installatie is. De bezoeker staat namelijk centraal in een 

kunstwerk waarin men ontmoet, beleeft en bovenal reflecteert. Het doel dat Rist voor ogen heeft 

met haar bezoekers is duidelijk: “I want spectators to relax and enjoy the images so that they can 

suspend their problems for a while, and concentrate. ”.63 Een installatie waarin ruimte, materiaal en 

audio samenkomen en een wereld op zich vormen. Een wereld waarin door middel van verleiding de 

realiteit verdwijnt en deze tegelijkertijd ook steeds duidelijker wordt, want “*s+eduction is there to 

help them concentrate.”.64 De installatie is een ruimte welke als het ware van de bezoeker wordt. 

Een uitzonderlijke positie van de beschouwer welke kan worden samengevat in de omschrijving van 

Rist over haar idee van het ideale publiek: “They would be rolling and lying around, dancing, singing. 

They would lose their unnecessary fears. Many children would roll on the walls and jump around.”65  
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Hoofdstuk 5: Het medium video 

 

De mogelijkheden van het nieuwe medium video bleken in de jaren ’60 een enorme 

aantrekkingskracht uit te oefenen op de kunstenaars van die tijd. Vele kunstenaars gingen sinds de 

jaren ’60 aan het werk met de videokunst. De mogelijkheden van het nieuwe medium bleken ook in 

de jaren die volgden haar aantrekkingskracht niet te verliezen. Ook kunstenares Pipilotti Rist maakt 

vanaf de jaren ’80 in haar kunst gebruik van dit medium. Een keuze welke niet toevallig zal blijken, 

maar welke geheel in lijn ligt met Rists overtuigingen en doelstelling op het gebied van de kunst. 

 In dit tweede hoofdstuk van het tweede analyserende deel van deze scriptie zal gekeken 

worden naar het medium waarmee Rists kunstzinnige carrière in de jaren ’80 is begonnen: de video. 

In een aanvulling op hoofdstuk vier zullen in dit hoofdstuk de volgende vragen beantwoord worden: 

waarom kiest Pipilotti Rist in haar kunst voor het medium video? Welke uitwerking heeft deze keuze 

op het werk van Rist? En: Hoe gaat Rist om met het medium video in haar werk?  

5.1 Freud en de taal van het medium 

De komst van de video in de kunstwereld in de jaren ’60 betekende meer nog dan enkel het ontstaan 

van een nieuwe kunstvorm vooral een toetreden van de kunst tot een nieuw domein, namelijk de 

technologie. Met het toetreden tot dit nieuwe domein ontstonden zowel mogelijkheden als 

problemen. Video bood mogelijkheden welke tot voor kort niet denkbaar waren door bijvoorbeeld 

gebeurtenissen vast te leggen welke normaliter van voorbijgaande aard zouden zijn geweest. De 

omgang met het medium video kende echter ook zijn ‘keerzijde’. Het medium had een geheel eigen 

‘taal’ welke gelezen moest kunnen worden. Van dit nadeel kon echter ook een voordeel gemaakt 

worden. Deze taal welke zo eigen was aan het medium video kon in de videokunst worden uitgebuit, 

er kon mee worden geëxperimenteerd en gemanipuleerd. Mogelijkheden waarvan één van de eerste 

videokunstenaars Nam June Paik dankbaar gebruik maakte door een videokunst te produceren 

waarin de manipulatie en mogelijkheden van het beeld centraal stonden.  

 Dit experimenteren met de taal van het medium was een mogelijkheid die ook Pipilotti Rist 

een aantal jaren later tot de verbeelding sprak. Ook zij ging in haar kunst de schoonheden en on-

schoonheden van de video ontdekken. Op deze manier ontwikkelde Rist een geheel eigen taal 

waarover later nog meer zal volgen. De vraag die eerst gesteld moet worden is namelijk: waarom 

kiest Pipilotti Rist in haar kunst voor het medium video? 

 De doelstelling van de kunst van Rist is duidelijk: het creëren van een surreële wereld  waarin 

diepe reflectie plaats kan vinden. De reden dat de kunstenares vanuit deze gedachtegang kiest voor 

het medium video ligt in het verlengde van wat is behandeld in hoofdstuk drie. De interesse van Rist 

in de psychedelica, irrationaliteit en lichamelijke representatie en psychologie van de belichaming 
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leidden uiteindelijk tot de keuze voor het medium. De wortels voor deze verbinding tussen de 

psychologie en de video vindt Rist in de psychoanalyse.  

 Aan het begin van twintigste eeuw geïnspireerd door het discours van de irrationaliteit en de 

inmiddels langlopende vraagstukken omtrent lichaam en geest ontwikkelde Sigmund Freud (1856-

1939) een wetenschap welke ook wel de “science of the unconscious” genoemd wordt. Uit zijn 

onderzoeken met patiënten met psychische problemen ontwikkelde Freud een behandelmethode 

welke de ‘psychoanalyse’ genoemd werd. Freud situeerde naast het bewustzijn een onderbewustzijn 

welke gestuurd wordt door emoties en driften. Dit onderbewustzijn kon volgens zijn methode 

achterhaald worden door het ratio uit te schakelen. In de ‘versprekingen en fouten’ die hierop 

volgden bleek het onderbewustzijn schuil te gaan.66  

 Het is deze gedachtegang waarin ‘foutjes en versprekingen’ het uitgangspunt worden, welke 

Rist doet kiezen voor het medium video. In haar video’s is Rist namelijk niet geïnteresseerd in het 

weergeven van een mooie realiteit, maar zij is geïnteresseerd in de wereld van de imperfectie en 

verspreking welke volgens de kunstenares de ware toegang verlenen tot het zogenaamde 

onderbewustzijn. Het is het medium video volgens Rist dat met “it’s own lousy, nervous, innerworld 

quality” parallel loopt met het onderbewustzijn van de kunstenares zelf.67 Net als Freud ervan 

overtuigd was dat fouten de ware problemen openbaren, is Rist ervan overtuigd dat “the glitches 

and mis-cues of video transmissions, (…) might offer clues to a kind of technological unconscious that 

can illuminate our own”.68  

Het antwoord op de vraag: waarom kiest Pipilotti Rist in haar kunst voor het medium video 

ligt aldus in de context zoals deze geschetst is in het eerste deel van deze scriptie. Een context welke 

heeft geleid tot de doelstelling van Rist een meditatieve wereld te creëren in haar kunst. Het is het 

medium video met zijn technologische mogelijkheden én mankementen welke toegang verleent tot 

het onderbewustzijn. De video laat dat zien wat normaliter onzichtbaar blijft. Zoals ook de filosoof 

Walter Benjamin (1892-1940) geïnspireerd door Freud al geloofde in de “unconscious optics” van de 

camera. De keuze voor de video is hiermee voor de kunstenares Rist dus een logische keuze.69  
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5.2 Pipilotti’s taal 

Nu de keuze van Rist voor het medium video duidelijk is, is het verstandig terug te gaan naar de 

analyse van het werk van deze kunstenares zoals dit centraal staat in het tweede deel van deze 

scriptie. De keuze voor de video hangt aldus in sterke mate samen met de overtuigingen die Rist 

ertoe doen bewegen haar video-installaties te maken. De taal van het medium speelt een belangrijke 

rol in haar werk. Maar, wat betekent dit voor het werk van Rist? Welke taal bezigt Rist nu zelf? In dit 

deel zal een antwoord worden gegeven op de vragen: welke uitwerking heeft deze redenatie voor de 

keuze van het medium video op het werk van Rist? Hoe gaat Rist om met het medium video in haar 

werk? 

 Het medium video biedt Rist de mogelijkheid de touwtjes in eigen handen te houden door 

zonder tussenkomst van externe personen zélf een kunstwerk te creëren dat geheel in lijn ligt met 

haar ideeën over kunst en de mogelijkheden van de video.70 De keuze voor de video is zoals gezegd 

gemaakt op grond van de mogelijkheden van het medium door te dringen tot het onderbewustzijn. 

Een gedachtegang welke duidelijk doorspeelt in de taal die Rist zelf bezigt in haar werken. Het oeuvre 

van de kunstenares kent een bepaalde taal welke past binnen haar kunstzinnige ideeën: “[h]er best 

work has the quality of a dream.“.71 De mogelijkheden van de technologische taal van het medium 

video buit de kunstenares zo veel mogelijk uit, omdat “[l]ight, colour, opening, closing, zooming, 

fading: the technical language of the camera’s motion also, for Rist, contains a language of 

emotion.”.72  Een eigenschap van het medium welke zeer goed past binnen en bruikbaar is voor de 

taal van het oeuvre van de kunstenares.  

 Het onderbewustzijn speelt in de video’s van Rist zoals ‘I’m Not The Girl Who Misses Much’ 

een letterlijke rol in de techniek van het medium en de wijze waarop de kunstenares hiermee 

omgaat. De eerder genoemde taal van het medium wordt in deze video’s gebruikt om het 

psychosomatisch disfunctioneren van de hoofdpersoon en de kunstenares uit te beelden, en op deze 

manier door te dringen tot hun onderbewustzijn. Met wazige, pixelige en storende beelden als in 

‘Entlastungen’ (1988) – waarmee Rist past in de traditie van kunstenaars die al eerder 

experimenteerden met het onderbewustzijn en storende videobeelden als Nam June Paik en nog 

verder terug de surrealisten – beeldt Rist “the charged crossing of the human and technological 

unconscious” uit.73 Afwisselend versneld en in slow motion, in close-up en in een overzichtsbeeld en 

onderwijl ook zo spelend met de audio input zijn Rists video’s als een emotionele achtbaan tussen 

hysterie en (be-)rust(-ing). Beelden waarin, verwijzend naar Jean-Martin Charcot’s (1825-1893) 
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zogenaamde ‘vrouwenziekte’ hysterie, veelal vrouwen centraal staan (afb. 13). Dit 

ongemanipuleerde gebruik van de imperfectie van het videomedium welke zo karakteristiek is voor 

Rist vergelijkt de kunstenares zelf met de schilderkunst, waarin  “expressiveness or tackiness comes 

closer to the truth than a perfectly sharp, slick representation”.74 

Karakteristiek voor de video’s van Rist is een taal welke doet denken aan de eerder 

genoemde psychedelica en de psychoanalyse. Een taal waarin meer dan in de vroegere werken het 

onderbewustzijn van de bezoeker zelf direct wordt aangesproken in een surreële droomwereld zoals 

in de overzichtsinstallatie ‘Elixir’. Rists latere werken bestaan uit heldere, verzadigde kleuren,  

caleidoscopische beelden en beelden welke vloeiend in elkaar overlopen. Beelden van vloeistoffen 

en close-ups van details lopen door elkaar en worden beeldvullend neergezet (afb. 14). Tezamen 

creëren zij een beeld dat nog het meest doet denken aan de natuur en het terugkeren naar de 

natuurlijke cyclus van het leven (afb. 15). De mogelijkheden van de taal van het medium worden hier 

op een andere wijze dan in haar vroegere werk waarin juist de fouten en onmogelijkheden centraal 

stonden, volledig gebruikt in het creëren van overgangsmaatregelen en vloeiende beelden welke 

bijdragen aan de algehele psychedelische sfeer van de werken.  

De keuze voor het medium video was geen toevallige keuze voor Rist. Deze keuze laat dan 

ook haar sporen na in de kunst van de kunstenares. De (technologische) taal van het medium biedt 

de kunstenares de mogelijkheid te experimenteren met beelden welke allen al dan niet indirect 

verwijzen naar het onderbewustzijn. In haar vroegere werken verwees dit voornamelijk naar het 

onderbewustzijn van de kunstenares, terwijl in haar latere werken directer het onderbewustzijn van 

de bezoeker aangesproken wordt. Het resultaat van deze inzet van het medium zijn video’s welke 

schipperen tussen de psychedelica en een meer meditatieve sfeer. Afwisselend met storende, 

pixelige beelden en heldere, vloeiend in elkaar overlopende beelden creëert Rist met de 

mogelijkheden van het medium een raadselachtige, surreële wereld.  

5.3 Beeldschermen en camera’s  

Naast de meer inhoudelijke kant en technologische mogelijkheden van het medium video zoals dat 

hierboven behandeld is, horen bij het medium video nog twee even zo belangrijke meer tastbare 

onderdelen, namelijk het beeldscherm en de camera. Pipilotti Rist heeft zich van meet af aan in haar 

carrière op een bijzondere manier verhouden tot het medium video. Ook de plaats van het 

beeldscherm en de camera’s in haar werk zijn belangrijk voor een antwoord op de vraag: hoe gaat 

Rist met het medium video om in haar werk?   

 Zowel het beeldscherm als de camera’s in Rists werk verhouden zich met het doel en de 

inhoud van het werk van de kunstenares. De belichaming – (ir-)ratio(-naliteit) en lichamelijkheid – 
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heeft zowel letterlijk als figuurlijk een belangrijke plek in de installaties van Rist en de plaats welke 

deze twee onderdelen hierin innemen. In een  analyse van de manier waarop Rist omgaat met het 

medium video zal daarom eerst gekeken worden naar de rol van de beeldschermen in het werk van 

Rist. 

 De beeldschermen in de installaties van Rist verhouden zich zowel op letterlijke wijze tot de 

belichaming als op een meer figuurlijke wijze. De houding die Rist inneemt ten opzichte van het 

fenomeen tv welke in een gespannen relatie staat tot de belichaming is te zien in de wijze waarop zij 

zich verhoudt tot haar video’s en beeldschermen. Letterlijk verwijst Rist naar het ‘lichaam’ in de 

verwerking van beeldschermen in bungelende badpakken, lampenkappen van ondergoed en 

dergelijke gebruiksvoorwerpen en materialen welke allen op een directe wijze verwijzen naar het 

lichaam en het dagelijks leven. En dus naar het spanningsveld tussen lichaam en tv. De verwijzing 

naar het lichaam gebeurt ook op meer figuurlijke wijze in de manier waarop het beeldscherm opgaat 

in het ‘lichaam’ van haar installaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn de verwerking van het 

beeldscherm in de vloer in het eerder genoemde ‘Selbslost im Lavabad’. Het plaatsen van een  

beeldscherm te midden van een huiskamer met enorm meubilair waardoor de verhoudingen tussen 

tv en realiteit op scherp gezet wordt. En het projecteren van de video’s op muren en plafonds als een 

‘omhulsel’ om de bezoeker heen. De beeldschermen verhouden zich in deze opstellingen op een 

kritische manier tot de realiteit, tot het museum en vooral tot de bezoeker. Een bezoeker welke zich 

zowel fysiek als geestelijk moet ‘bewegen’ in de omgeving rondom de video’s.  Fysiek bijvoorbeeld 

door plaats te nemen in een gespannen net, op een bank of lopend door verschillende ruimten. Maar 

ook geestelijk doordat men wordt gedwongen tot een kritische houding jegens de tv en de invloed 

hiervan op realiteit en de belichaming.   

 Ook in het gebruik van de camera verhoudt Rist zich heel direct tot de belichaming. In een 

zowel lichamelijke als geestelijke reis door de binnenkant van de mens, zoals Rist haar werk ook wel 

omschrijft, gebruikt Rist de technologische mogelijkheden van het medium video: “Rist has 

suggested that the human body is itself a metaphor for the camera’s  technology: “Our eyes are 

blood-operated cameras.” The camera’s fatigue and bleed are illuminations of our own.”.75 Door 

gebruik te maken van camera’s welke normaliter voor meer medische doeleinden gebruikt worden 

zoals de endoscopie en de microscopie verhoudt Rist zich letterlijk tot het lichaam. Ook het gebruik 

van kleine surveillancecamera’s maken dat Rist met behulp van de camera zowel letterlijk als 

figuurlijk zo dicht mogelijk ‘op de huid van de mens’ komt te zitten, en dat haar werk soms niet ver 

verwijderd blijft van de pornografie (afb. 16).76    
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 De taal van het medium wordt in het werk van Rist kortom niet enkel inhoudelijk toegepast. 

Ook in het gebruik van materialen als het beeldscherm en de camera maakt de kunstenares optimaal 

gebruik van de (technologische) mogelijkheden in het uitwerken van haar doelstelling. Zowel de 

verwerking van de beeldschermen in de installaties als het gebruik van de camera en de soorten 

camera’s verhouden zich op een directe manier tot de belichaming zoals deze centraal staat in het 

werk van Rist. Op deze manier creëert Rist met zowel inhoud als technologie een kunstzinnig 

‘lichaam’ en verbindt daarmee de keuze voor het medium video aan haar kunstzinnige overtuigingen.  
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Hoofdstuk 6: De thematiek 

 

Met de komst van de fotografie in de negentiende eeuw is de noodzaak in de kunst de realiteit af te 

beelden afgenomen. In plaats van het nabootsen van de realiteit ontstond er de mogelijkheid zaken 

vast te leggen die meer verband hebben met de fantasie en dat wat men niet op het eerste oog kan 

zien. Deze ontwikkeling zorgt tezamen met het heersende discours waarin een grote interesse 

bestond voor de irrationaliteit van mens en wereld en de belichaming van de mens, voor een kunst 

welke almaar persoonlijker en abstracter wordt. Deze tendens is ook in de thematiek van het werk 

van Rist zichtbaar. Rist zet in haar werk op haar eigen manier de mens, de belichaming en de 

natuurlijke cyclus van het leven, waarvan de laatste aan de beide eerder genoemde thema’s 

gelinieerd is, centraal. 

Voor het laatste hoofdstuk van dit tweede deel van deze scriptie zal gekeken worden naar de 

thematiek van de video’s van Pipilotti Rist. Normaliter zou in een analyse van een kunstwerk de 

thematiek wellicht eerder in het onderzoek aan de orde zijn gekomen. Gezien het feit dat de 

hoofdzaak in deze scriptie ligt bij de belichaming in de installaties van Rist waarbij de nadruk 

voornamelijk op de beleving ligt, is de thematiek een onderdeel dat in deze scriptie als laatste 

onderdeel van de analyse besproken wordt. Deze thematiek is voor de belichaming zoals deze in 

deze scriptie centraal staat namelijk wel degelijk van een groot belang. De vragen die in dit hoofdstuk 

centraal staan zijn: welke thematiek behandelt Rist in haar werken? Hoe past deze thematiek binnen 

de belichaming?  

6.1 Mens en leven: ‘I’m Not The Girl Who Misses Much’ en ‘Elixir’ 

Gezien de insteek van dit tweede deel van deze scriptie – namelijk de formele analyse van het werk 

van Rist – zal voor een antwoord op de vraag welke thematiek behandelt Rist in haar werken na de 

algemene inleiding van de thema’s in het werk van Rist, gekeken worden naar een tweetal werken 

welke exemplarisch genoemd kunnen worden voor de eerder genoemde tweedeling of ontwikkeling 

in het oeuvre van de kunstenares. Deze voorbeelden zijn ‘I’m Not The Girl Who Misses Much’ als 

exemplarisch voor haar vroege werk. En fragmenten van de video’s zoals deze vertoond zijn tijdens 

de overzichtstentoonstelling ‘Elixir’ als voorbeeld voor Rists latere werk.  

 De werken van Rist centreren zich rond een “hypnotic and dreamlike feeling” waarbij zowel 

de  innerlijke als de uiterlijke beelden van de mens en het leven worden gerepresenteerd.77 De 

werken bevinden zich wat betreft thematiek op het grensvlak tussen de dagelijkse realiteit en de 

diepere reflectie. Het algemene thema in het gehele oeuvre van Rist kan gezegd worden is de mens - 

de vrouw in het werk van Rist staat voor de mens in haar algemeenheid - , het leven en de 
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verhouding tussen deze beiden. Hierin worden thema’s aangekaart die betrekking hebben op de cycli 

van lichaam en geest, cultuur (tv) en natuur. Beelden van lijf en leven en het spanningsveld tussen 

deze beiden zijn kortom de algemene thematiek van Rists werk te noemen. 

 Uitgaande van de tweedeling in het werk van Rist wordt voor de bestudering van de 

thematiek in het vroege videowerk van Rist gekeken naar een video welke kan gelden als 

exemplarisch voor deze beginperiode, namelijk ‘I’m Not The Girl Who Misses Much’. In deze eerste 

video van Rist zien wij de kunstenares zelf in beeld. In een zwart jurkje waar haar borsten bijna 

uitvallen en met wild haar met een bijbehorende uitdrukking op haar gezicht zien en horen we Rist in 

storende beelden in eerste instantie vrij rustig en naarmate de tijd vordert steeds drukker met een 

raar stemmetje meezingen en dansen op een eigen versie van een Beatles-song. De thematiek die 

Rist hiermee aanstipt bevindt zich wederom op het snijvlak van vele opposities zoals al is gebleken 

uit de algemene omschrijving van Rists werk in hoofdstuk een. In een zowel naïef als kritisch 

volwassen beeld kaart Rist de (problematische) relatie aan tussen de populaire media in de vorm van 

popmuziek, videoclip en tv, en het menselijk (vrouwelijk) lichaam en de geest. De persoon in beeld is 

een vrouw die wordt uitgebeeld op een hysterische en hoewel haast ontkleed, aseksuele wijze. Met 

dit beeld behandelt Rist vragen welke betrekking hebben op vrouwelijkheid en de rol van de tv in ons 

idee over vrouwelijkheid en onze perceptie van identiteit en de werkelijkheid in het algemeen. Want 

het is “the screen” aldus Rist “which distances us from reality.”.78 Thema’s als deze staan ook in 

latere video’s zoals ‘You Called Me Jacky’ en ‘Open My Glade’ centraal.  

 Deze thema’s rond de (belichaming van de) mens en leven zetten zich voort in het latere 

werk van Pipilotti Rist. De thematiek van deze latere installaties centreert zich rond thema’s omtrent 

de cyclus van groei en verval van mens en leven. Anders dan in haar vroegere werken echter, richten 

deze werken zich meer op de reflectie en meditatie omtrent het leven dan op de kritische houding 

jegens de massa- en popcultuur welke Rist in haar vroege werk aan had genomen. In ‘Elixir’  zien wij 

beelden uit het oeuvre van Rist waarin paradijs, civilisatie, de (naakte) – dat wil zeggen in 

afwezigheid van onderscheid in klassen – mens, dier, insect en voedsel de hoofdrol spelen. Wij zien 

een veelal naakte, soms menstruerende vrouw in een paradijselijke omgeving van bos en water 

omringd door voedsel dat onder het lopen met handen en voeten vertrapt wordt terwijl het sap 

tussen de tenen en vingers doorglijdt (afb. 17). Een thematiek welke naar eigen zeggen staat voor 

een verbinding van het paradijs met de civilisatie en de mens in het algemeen in haar puurste vorm.79 
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De werken spelen zich allen af rond de melancholie van de (im-)perfectie van dit leven en de 

verzoening hiermee: “Melancholie heißt für mich auch Versöhnung mit dem Unperfecten.”.80  

 De thematiek welke centraal staat in het oeuvre van Rist kan in het algemeen omschreven 

worden als werken waarin de spanning tussen de cultuur en natuur van de cycli van mens en leven 

centraal staat. Het vroegere videowerk van Rist centreert zich rond de (representatie van de) mens 

en de pop- en massacultuur, terwijl de latere installatie de mens in haar puurste vorm wil 

terugbrengen in een meditatief en tegelijkertijd melancholisch sfeerbeeld. Thema’s kortom die zich 

zowel in het vroegere werk als in het latere werken p een kritische wijze verhouden tot het lichaam 

en de identiteit in relatie tot de civilisatie en het paradijs.  

6.2 Thematiek en de belichaming 

De thematiek van het werk van Rist zoals deze hierboven is besproken staat in nauw verband met het 

onderwerp van deze scriptie, namelijk de belichaming. Tot slot van dit hoofdstuk zal een antwoord 

worden gegeven op de vraag: hoe past deze thematiek binnen de belichaming? 

 Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de thematiek waarmee Rist in haar kunst 

werkt zich centreert rond de cycli van mens en leven en de wijze waarop deze zich verhouden tot de 

natuur en de civilisatie.  Voor een antwoord op de vraag hoe de thematiek past binnen de 

belichaming moeten een aantal conclusies uit de voorgaande hoofdstukken en dit betreffende 

hoofdstuk met elkaar verbonden worden. Gekeken zal worden naar het doel dat Rist voor ogen heeft 

met haar kunst, Rists opvatting van de belichaming en de thematiek zoals deze eerder in dit 

hoofdstuk behandeld is. 

 Het “Medizin für die Geist oder das Gefühl” dat Rist met haar kunst beoogd te creëren hangt 

in sterke mate samen met de belichaming en het streven naar het verenigen van rede en instinct.81 

Voor Rist is het maken van video’s gelijk aan het doen van familietherapie waarin de meest 

kwetsbare zaken van lichaam en geest naar boven komen: “Making videos…means doing family 

therapy; the television is a family member, so to speak, If my work is intense, honest and good, then 

its therapeutic function is also my social relevance.”.82 Het zijn de kwetsbare zaken die een persoon 

en een identiteit vormen welke Rist in haar werk boven wil brengen. Op de belichaming zo bleek 

eerder in deze scriptie wordt in het Gesamtkunstwerk van Rist letterlijk ingespeeld. In de thematiek 

van Rists werk speelt de kunstenares ook op theoretisch vlak in op de belichaming. In de video’s staat 
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zowel letterlijk als figuurlijk de belichaming en het spanningsveld van de belichaming ten opzichte 

van de civilisatie en het paradijs centraal. Dit doet zij door de (maatschappelijke) discussie omtrent 

deze notie centraal te stellen.  

 De belichaming staat in het werk van Rist letterlijk centraal doordat de kunstenares in haar 

werk de lichamelijkheid van de mens toont. Op verschillende manieren zowel in haar vroegere als in 

haar latere werk zijn de lichamelijkheid en eigen identiteit het uitgangspunt. Zowel in werken als ‘I’m 

Not The Girl Who Misses Much’ als in de video’s in de installaties ‘Pour Your Body Out’ en ‘Ever Is 

Over All’ wordt de mens in haar kwetsbare vorm getoond: veelal letterlijk naakt en in enkele video’s 

zelfs menstruerend. Naast deze letterlijke naaktheid is de mens in de werken van Rist ook op een 

andere manier naakt het middelpunt, namelijk in de kwetsbare opstelling waarin de identiteit zich 

vormt naar een idee in de maatschappij zoals in ‘I’m Not The Girl Who Misses Much’ en ‘Open My 

Glade’ (afb. 18 + 19). In haar werken speelt Rist met de vrouwelijkheid, maar ook algemener met de 

identiteit welke zich manifesteert in het uiterlijk en gedrag van de hoofdpersoon. Achter deze 

beelden waarin de – op verschillende manieren naakte – mens centraal staat gaat een diepere 

gedachtegang omtrent de belichaming schuil. Met dit centraal stellen van de belichaming van de 

mens snijdt Rist kritische thema’s omtrent deze notie aan. 

 Het is namelijk het spanningsveld tussen de centraal gestelde belichaming van de mens ten 

opzichte van de civilisatie wat de aandacht vraagt in het werk van Rist. Door het lichaam in een 

spanningsveld ten opzichte van  het gedrag van de persoon te zetten, in een omgeving welke ofwel 

doet denken aan een geciviliseerde maatschappij ofwel aan het natuurlijke en grenzeloze paradijs, 

stelt Rist de natuurlijke staat van lichaam en geest tegenover dat wat men ‘geciviliseerd’ noemt. Het 

is het ideaalbeeld van de belichaming welke geplaatst wordt tegenover een meer natuurlijke staat 

van deze zelfde belichaming. Het beeld van de hysterische vrouw in ‘I’m Not The Girl Who Misses 

Much’ zet men aan het denken over de realiteit van dit beeld, of het beeld waaraan de vrouw 

probeert te voldoen.83 Ook in de video ‘Ever Is Over All’ waarin een uiterlijk zeer vrouwelijke 

protagonist een onvrouwelijk, irrationeel en gewelddadig gedrag vertoont dat door de omgeving 

wordt genegeerd, speelt Rist met het idee van identiteit en civilisatie. In latere werken als ‘Pour Your 

Body Out’ is de stadse setting ingeruild voor een meer paradijselijke omgeving waarin vragen 

omtrent de belichaming en essentie van de mens centraal staan. Is het de mens in het paradijs welke 

op handen en voeten door de aarde en het voedsel wroet welke wederom verbonden is met zijn of 
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haar paradijselijke staat waarin de belichaming weer één is? Is dit de staat waarin lichaam en geest 

niet langer gescheiden en van elkaar vervreemd zijn? In vragen en thema’s als deze stelt Rist in zowel 

haar vroegere als latere werk de belichaming en de discussie omtrent deze notie – namelijk deze 

notie welke in een spanningsveld staat met de civilisatie, wat leidt tot vragen omtrent de verbinding 

tussen lichaam en geest – centraal in haar werk. Waar vraagstukken als deze in haar vroege werk 

meer tot kritische overdenkingen van de belichaming leidde, leidt dit in haar recentere werk veelal 

tot een therapeutisch aandoende sessie waarin Rist tracht lichaam en cognitie weer te verbinden. 

Het is namelijk de kwetsbare staat van de mens waarin Rist in eerste instantie in geïnteresseerd is: 

“*a+lso the weakness in the falling down. The hysterical dimension interests me a lot. (…) Hysteria is 

at the same time a falling apart into many pieces, an ecstasy, and a personal exorcism.”.84  

 In conclusie kan gesteld worden dat op de vraag hoe deze thematiek binnen de belichaming 

past geantwoord kan worden dat de belichaming ten grondslag ligt aan de thematiek welke Rist in 

haar werk aan de orde stelt. In een voortborduren op wat inmiddels een legendarische en veel 

gebruikt en verbasterd kunstmotto is geworden zijn Rists thematiek en beelden wel omschreven als: 

“What you see is who you are”.85 Met deze uitspraak wordt de spijker op de kop geslagen. Door de 

belichaming in de letterlijke zin van het woord aan de orde te brengen, gaat Rist in op een discussie 

omtrent de belichaming en de wijze waarop deze zich verhoudt tot de geciviliseerde maatschappij. 

Door de mensen een spiegel voor te houden van de irrationaliteit van de maatschappij waarin de 

belichaming verwijderd is geraakt van de eigen identiteit, en hen in haar latere werken de 

mogelijkheid te bieden tot reflectie en een herstel van de paradijselijke staat in het verbinden van 

lichaam en geest, stelt Rist de mens letterlijk en figuurlijk in het centrum van haar kunst. Een 

thematiek waarmee een eeuwenoud idee van de belichaming op een actuele wijze centraal komt te 

staan in de hedendaagse kunstuitingen van de kunstenares. 

 

  

                                                           
84

 Ross, C. 2000 (zie noot 8), pp. 7-9. 
85

 Phelan, P., Obrist, H.U., Bronfen, E. 2001 (zie noot 2), p. 39. 



47 
 

Conclusie 
 

Naar aanleiding van een aantal zinnenprikkelende bezoeken aan de installaties ‘Elixir’ in 2009 en 

‘Laat Je Haar Neer’ in 2010/2011 is aan het begin van deze scriptie de volgende vraag gesteld over 

het werk van de Zwitserse video-installatiekunstenares Pipilotti Rist: waarom en op welke manier 

stelt Pipilotti Rist in haar video-installaties de belichaming centraal? In een uiteenzetting is in twee 

delen waarbij in het eerste deel de contextuele achtergrond en in het tweede deel de analyse van 

het werk van Rist centraal stond, een antwoord gezocht op deze vraagstelling. In deze conclusie 

zullen deze twee delen met elkaar worden verbonden, en zal het antwoord op de vraagstelling 

geformuleerd worden.  

 De vele recensies en artikelen naar aanleiding van de werken van Rist omschrijven het werk 

van de kunstenares veelal als een zintuiglijke totaalervaring tussen droom en ratio. De schijnbare 

opposities in het werk van Rist tussen onschuld en schuld, tussen civilisatie en paradijs, tussen 

lichaam en ratio tonen de maatschappijkritische houding van de kunstenares in een in eerste 

instantie aan de popcultuur gelinieerde esthetiek en later in een meer poëtische, meditatieve 

esthetiek. Hiermee creëert Rist een wereld op zich die “minstens zo zintuiglijk en gelaagd [is] als een 

schilder die een wereld van verf creëert.”.86  

 In het formuleren van een antwoord op de hoofdvraag van deze scriptie zal eerst gekeken 

worden naar het eerste deel van de vraag, namelijk waarom stelt Pipilotti Rist in haar video-

installaties de belichaming centraal? De belichaming is een concept dat in de zeventiende eeuw door 

de theorie van de filosoof René Descartes ontstond als een problematische splitsing van de tot dan 

toe als verenigd beschouwde lichaam en ziel van de mens. Met het splitsen van deze twee delen 

ontstond een probleem dat tot op de dag van vandaag nog actueel is in het mind-body debat. Gezien 

het feit dat de mens en haar zielenroerselen al sinds mensenheugenis één van de belangrijkste 

onderwerpen van de kunsten is, zorgt deze scheiding ook in de kunstwereld voor verandering en 

debat. De belichaming verschuift in de jaren ’60 van de vorige eeuw onder invloed van het aan het 

begin van de eeuw ontstane discours waarin de irrationaliteit van mens en wereld het uitgangspunt, 

zowel in representatie als in presentatie naar het centrum van de kunstwereld. Het is in de 

vruchtbare bodem van de (kunst-)wereld van de jaren ’60 dat deze omstreden notie bekeken vanuit 

dit even zo bediscussieerbare discours opbloeit. 
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 Het is namelijk in deze zelfde jaren ’60 dat onder invloed van de (onder andere politiek) 

onrustige wereld de kiemen worden gepland voor een tal aan nieuwe, veelal conceptuele 

kunstvormen. Nieuwe kunstvormen waarin niet langer in de eerste plaats het object, maar meer het 

idee centraal staat. Deze (conceptuele) kunst ontstaat onder invloed van kunstenaars welke in een 

almaar kapitalistischere en individuelere wereld een kunst willen scheppen welke het alledaagse 

leven weer verbindt met de kunst. En welke de toeschouwer tevens verandert in participant in een 

prikkelende ervaring van lichaam én ziel. Kunstenaarsgroepen als de ´Fluxus’ ontdekken de 

mogelijkheden van de performancekunst. Terwijl één van de belangrijkste leden van deze groepering 

Allan Kaprow de performance combineert met een zogenaamd environment wat uiteindelijk leidt tot 

de installatiekunstvorm welke wij vandaag de dag nog zo goed kennen. Een kunstvorm welke gericht 

is op het inspelen op zowel de psyche als het lichaam van de bezoeker. Een bezoeker die inmiddels 

een onmisbaar participerend onderdeel van de installatie is geworden. Het is de videokunst 

uiteindelijk vanaf de eind jaren ’60, begin jaren ’70 welke deze door tijdelijkheid, 

plaatsgebondenheid en participatie gekenmerkte nieuwe kunstvormen vastlegt én uitbreidt met 

nieuwe mogelijkheden waarin wederom het lichaam van zowel de kunstenaar als de bezoeker net als 

in de andere genoemde kunstvormen centraal kwam te staan.  

 Het is in deze voor de kunstwereld zo vruchtbare tijd dat de van oorsprong video- en later 

video-installatiekunstenares Pipilotti Rist wordt geboren. Als een waar kind van haar tijd interesseert 

ook Rist zich voor de ‘hippiecultuur’ van de jaren ’60 waarin de psychedelica en irrationaliteit van 

lichaam, geest en wereld centraal staan. In combinatie met de opkomende pop- en massacultuur van 

de jaren ’80 ontstaat een kunstvorm welke het beste omschreven kan worden als door de pop 

geïnspireerde videokunstwerken en later video-installaties welke doen denken aan de eeuwenoude 

Gesamtkunstwerken. Kunstvormen waarin Rist haar maatschappijkritische en psychosociale inslag 

volledig kwijt kan. Deze werken bevinden zich op het grensvlak tussen het alledaags leven en een 

diepere, soms meditatieve staat van reflectie. Hierdoor wordt een wereld gecreëerd naar het inzicht 

van Rist waarin alle elementen met elkaar samenhangen. Kunstwerken welke aanzetten tot een 

kritische blik op de (massa- en pop-) cultuur, maar welke tevens dienen als een “breinmedicijn” om 

als persoon in te verdwijnen. En om tevens de chaos van het leven in op te lossen voor een herstel 

van de ‘paradijselijke’ staat van zijn waarin lichaam en geest verenigd zijn.87   

 Voor het tweede deel van de hoofdvraag op welke manier stelt Pipilotti Rist in haar video-

installaties de belichaming centraal  is tevens het tweede deel van deze scriptie voornamelijk van 
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belang. Het oeuvre van Rist kan opgedeeld worden in grofweg twee perioden. De eerste of ‘vroege’ 

periode is de tijdspanne vanaf het begin van Rists carrière in de jaren ’80 tot halverwege de jaren ’90. 

In deze periode maakt Rist voornamelijk gebruik van het medium video om haar kritische houding 

jegens de maatschappij, de pop- en massacultuur en de (belichaming van de) mens in deze 

maatschappij te uiten. In de loop van haar carrière echter ontstaat een ontwikkeling waarin Rist 

steeds meer gebruik gaat maken van kunstvormen welke een gehele ruimte vullen. In deze 

verschuiving richting de video-installaties vanaf halverwege de jaren ’90 gaat ook de belichaming een 

steeds centralere rol spelen.  

 De nadruk in het antwoord op de vraag op welke manier Rist in haar kunst de belichaming 

centraal stelt, ligt dan ook voornamelijk op de zogenaamde moderne Gesamtkunstwerken welke zij 

vanaf de tweede helft van de jaren ’90 is gaan produceren. In de ‘vroegere’ werken speelde de 

belichaming echter al wel een belangrijke rol. De kritische houding van Rist jegens de opkomende 

beeldcultuur en de wijze waarop het menselijk lichaam en de menselijke emotie hierin werd 

neergezet, speelde voornamelijk een belangrijke rol in de wijze waarop Rist omsprong met het tv-

scherm, het representeren van het (vrouwelijk) lichaam, van hysterie en de zogenaamde “interior 

images”.88 De keuze voor het medium video was hierin ook alles behalve toevallig. Voor Rist is het 

medium video met haar technologische (on-)mogelijkheden gelijk aan en een middel tot het 

ontsluiten van het menselijk onderbewustzijn in al haar pracht en zwakheden. Een kritische blik en 

de mogelijkheid tot reflectie over de belichaming is aldus al vanaf het begin van Rists carrière 

aanwezig in haar kunst. Het is echter in de latere video-installaties dat dit gegeven in al haar 

uitwerking zowel fysiek als psychisch echt naar de kern van het werk verschuift. 

 De manier waarop Rist dit centraal stellen van de belichaming tot stand brengt, doet denken 

aan het negentiende-eeuwse concept van het Gesamtkunstwerk van de Duitse componist Richard 

Wagner. In een samenspel van de verschillende onderdelen waarvan de bezoeker-  geheel naar de 

ideeën van de kunstenaarsstromingen uit de jaren ’60 – een onmisbaar onderdeel uitmaakt, creëert 

Rist een video-installatie waarin de belichaming van de mens zowel fysiek als geestelijk als in 

techniek en thema wordt aangesproken. De museale omgeving wordt in haar geheel bij de inhoud 

van het kunstwerk betrokken met behulp van allerhande materialen als tapijten en banken maar ook 

in de aankleding van de ruimte met doorschijnende gordijnen, takken en andere materialen welke 

verwijzen naar natuur en (menselijke) leven. Met behulp van speciaal gecomponeerde meditatief 

aandoende audio en de activiteit van de bezoeker zelf die zich idealiter gedraagt als een ‘vrij kind’ 

wordt de museale ruimte alles bij elkaar omgetoverd tot een haast levend organisme dat in de 

woorden van de kunstenares zelf als een huis – of dichter bij de thematiek van deze scriptie blijvende 
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als een huid – om de bezoeker heen moet passen. Samen met de thematiek van de beelden welke 

cirkelen rond thema’s die betrekkingen hebben op mens, leven, natuur en civilisatie stelt Pipilotti Rist 

op deze manier de belichaming zowel fysiek als psychisch in haar werken centraal. Fysiek in de 

activiteit van de bezoeker die zich begeeft door de installatie en in de thematiek van haar beelden. 

En psychisch in de reflecterende en meditatieve werking van haar installatie en in de oppositionele 

thematiek van haar beelden.  

 In een optelsom van de antwoorden op deze beide vragen kan ten slotte aan het eind van 

deze scriptie het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek: waarom en op welke manier stelt 

Pipilotti Rist in haar video-installaties de belichaming centraal, het beste in de woorden van de door 

de kunst, cultuur en maatschappij van de jaren ’60 geïnspireerde kunstenares zelf worden 

samengevat. Als een logisch gevolg van haar achtergrond zou het museum in de ogen van de 

kunstenares als “das Krankenhaus für den Geist und die Seele” moeten zijn waarbinnen door middel 

van video-installaties welke doen denken aan het concept van het Gesamtkunstwerk verschillende 

onderdelen samenwerken om te worden tot “eine Medizin für die Geist oder das Gefühl”.89     

Met deze conclusie is de hoofdvraag van deze scriptie voldoende beantwoord en het 

bijbehorende (literatuur-)onderzoek voltooid. Er zijn echter nog vele aspecten uit dit onderzoek naar 

voren gekomen waar nog meer onderzoek naar gedaan zou kunnen worden. Toekomstig onderzoek 

naar het werk van Pipilotti Rist zou zich meer kunnen richten op het sociale aspect van diens werk. 

Waar in deze scriptie meer de nadruk is gelegd op de individuele beleving van de kunst van Rist, is 

gebleken dat het samenzijn een ander belangrijk aspect van haar werk is. Dit blijkt wel uit de praktijk 

van video-installaties als ‘Pour Your Body Out’ en de ‘huiskamer in buitenlucht’ in ‘Stadtlounge’  

welke naast een plaats van rust tevens ontmoetingsplekken bleken. Een interessante invalshoek voor 

vervolgonderzoek zou kunnen liggen op het terrein van de relationele esthetiek. Een term van de 

eerder in deze scriptie genoemde Nicolas Bourriaud voor de kunststroming sinds de jaren ’90 waarin 

als reactie op de individuele maatschappij de relatie tussen kunst en samenzijn of samenbrengen van 

belang is. Een kunstvorm welke leidt tot het eerder genoemde microtopia-concept. De mate waarin 

Rists werk voldoet aan de omschrijving van deze kunstvorm en  dit -doel, en de mate waarin deze 

kunst aldus past in de omschrijving van de relationele esthetiek is een onderwerp dat voor onderzoek 

openligt.   
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Foto: Hauser&Wirth, Hannes Thalmann, 

<http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/public-art/1/>, laatst bezocht op 20-

06-2011. 

- Afbeelding 3: 

Pipilotti Rist, Laat Je Haar Neer, 2009, Museum, Boijmans van Beuningen, Rotterdam.  

 

Foto: Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Erns Moritz, 

<http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/556/laat-je-haar-neer-van-pipilotti-

rist>, laatst bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 4: 

Pipilotti Rist, Laat Je Haar Neer, 2009, Museum, Boijmans van Beuningen, Rotterdam.  

 

Foto: Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam,  

<http://collectie.boijmans.nl/nl/work/BEK%201810%20(MK)>, laatst bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 5: 

Studio Rist Sisters (M. Huber Recabarren), Elixir: het video-organisme van Pipilotti Rist, 2009, 

plattegrondontwerp,  Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. 

 

Plattegrondontwerp Boijmans van Beuningen, 

<http://www.boijmans.nl/nl/116/nieuwsbrief/newsletteritem/232>, laatst bezocht op 20-06-

2011. 

- Afbeelding 6:  

Pipilotti Rist, ‘Das Zimmer’ (The Room), 2008, Installatie zicht, FACT, Liverpool, UK. 

 

Foto: Hauser&Wirth, Brian Slater, 

<http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/42/>, laatst bezocht op 

20-06-2011. 

  

http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/76/
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/public-art/1/
http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/556/laat-je-haar-neer-van-pipilotti-rist
http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/556/laat-je-haar-neer-van-pipilotti-rist
http://collectie.boijmans.nl/nl/work/BEK%201810%20(MK)
http://www.boijmans.nl/nl/116/nieuwsbrief/newsletteritem/232
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/42/
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- Afbeelding 7:  

Pipilotti Rist, Massachusetts Chandelier, 2010, Luhring Augustine Gallery, New York, USA. 

 

Foto:  

<http://animalnewyork.com/2010/09/pipilotti-rists-luminous-panty-chandelier/>, laatst 

bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 8:  

Pipilotti Rist, ‘Selbslost im Lavabad’,  1994, videostil. 

 

Video still: Pipilotti Rist, 

<http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=424263128&gid=424263128

&cid=75411&wid=424582869&page=1>, laatst bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 9: 

Pipilotti Rist, Lungenflügel , 2009 

Installatie zicht, Elixir – Het video-organisme van Pipilotti Rist, Museum Boijmans van 

Beuningen, Rotterdam, 2009. 

 

Foto: Hauser&Wirth, Ernst Moritz, 

<http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/14/>, laatst bezocht op 

20-06-2011. 

- Afbeelding 10: 

Pipilotti Rist, Homo sapiens sapiens, 2005 

Installatie zicht, San Stae Church, Venice, 2005. 

 

Foto: Hauser&Wirth, A. Burger 

<http://www.hauserwirth.com/artists/images-clips-view///?artist_id=25&a=pipilotti-

rist&p=60>, laatst bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 11: 

Pipilotti Rist, Tyngdkraft, var min vän (Gravity be my friend), 2009 (2007),  

Installatie zicht, Elixir: het video-organisme van Pipilotti Rist, Museum Boijmans van 

Beuningen, Rotterdam. 

 

Foto: Hauser&Wirth, Ernst Moritz, 

<http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/16/>, laatst bezocht op 

20-06-2011. 

- Afbeelding 12: 

Pipilotti Rist, Apple Tree Innocent On Diamond Hill, 2003 (2009) , 

Installatie zicht, Elixir – Het video-organisme van Pipilotti Rist, Museum Boijmans van 

Beuningen, Rotterdam. 

 

Foto: Hauser&Wirth, Ernst Moritz, 

<http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/18/>, laatst bezocht op 

20-06-2011. 

  

http://animalnewyork.com/2010/09/pipilotti-rists-luminous-panty-chandelier/
http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=424263128&gid=424263128&cid=75411&wid=424582869&page=1
http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=424263128&gid=424263128&cid=75411&wid=424582869&page=1
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/14/
http://www.hauserwirth.com/artists/images-clips-view/?artist_id=25&a=pipilotti-rist&p=60
http://www.hauserwirth.com/artists/images-clips-view/?artist_id=25&a=pipilotti-rist&p=60
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/16/
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/18/
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- Afbeelding 13: 

Pipilotti Rist, I’m Not The Girl Who Misses Much, 1986, video still. 

 

Video still: Pipilotti Rist, 

<http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A8297&pa

ge_number=1&template_id=1&sort_order=1>, laatst bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 14: 

Pipilotti Rist, ‚Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)‘, 2008, video still. 

 

Video still: Pipilotti Rist, 

<http://www.artnet.com/magazineus/features/saltz/saltz1-12-09_detail.asp?picnum=4>, 

laatst bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 15: 

Pipilotti Rist, Homo sapiens sapiens, 2005, video still. 

 

Video still: Hauser&Wirth, Pipilotti Rist, 

<http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/51/>, laatst bezocht op 

20-06-2011. 

- Afbeelding 16: 

Pipilotti Rist, Pickelporno, 1992, video still. 

 

Video still: Pipilotti Rist, 

<http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/83/>, laatst bezocht op 

20-06-2011. 

- Afbeelding 17: 

Pipilotti Rist, ‚Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)‘, 2008, video still. 

 

Video still: Pipilotti Rist, 

<http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=424263128&gid=424263128

&cid=75411&wid=424582891&page=6>, laatst bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 18: 

Pipilotti Rist, ‘Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)‘, 2008, video still. 

 

Video still: Pipilotti Rist, 

<http://www.artnet.com/magazineus/features/saltz/saltz1-12-09_detail.asp?picnum=7>, 

laatst bezocht op 20-06-2011. 

- Afbeelding 19: 

Pipilotti Rist, ‘Ever Is Over All‘, 1997, video still compilatie 

 

Video still: Pipilotti Rist 

< http://artintelligence.net/review/?p=443> , laatst bezocht op 20-06-2011. 

 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A8297&page_number=1&template_id=1&sort_order=1
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http://www.artnet.com/magazineus/features/saltz/saltz1-12-09_detail.asp?picnum=4
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/51/
http://www.hauserwirth.com/artists/25/pipilotti-rist/images-clips/83/
http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=424263128&gid=424263128&cid=75411&wid=424582891&page=6
http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=424263128&gid=424263128&cid=75411&wid=424582891&page=6
http://www.artnet.com/magazineus/features/saltz/saltz1-12-09_detail.asp?picnum=7
http://artintelligence.net/review/?p=443
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Bijlage 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 1 

Pipilotti Rist, ‘Open My Glade’ (Flatten), 2000, Installatie zicht, Times Square, 

New York, USA. 
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Afbeelding 2 

Pipilotti Rist, ‘Stadtlounge’, 2005, Installatie zicht, Raiffeisenplatz, St. Gallen, 

Schweiz. 
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Afbeelding 3 

Pipilotti Rist, ‘Laat Je Haar Neer’, 2009-heden, Installatie zicht, Museum 

Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Nederland.  

 

Afbeelding 4 

Pipilotti Rist, ‘Laat Je Haar Neer’, 2009-heden, Installatie zicht, Museum 

Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Nederland. 
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Afbeelding 5 

Studio Rist Sisters (M. Huber Recabarren), ‘Elixir: het video-organisme van Pipilotti Rist’, 2009, 

plattegrondontwerp,  Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Nederland. 

Afbeelding 6 

Pipilotti Rist, ‘Das Zimmer’ (The Room), 2008, Installatie zicht, FACT, Liverpool, UK. 
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Afbeelding 7 

Pipilotti Rist, ‘Massachusetts Chandelier’, 2010, Luhring Augustine Gallery, New York, USA. 

Afbeelding 8 

Pipilotti Rist, ‘Selbslost im Lavabad’,  1994, videostil. 
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Afbeelding 9 

Pipilotti Rist, ‘Lungenflügel’ , 2009 
Installatie zicht, Elixir – Het video-organisme van Pipilotti Rist, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, Nederland. 

 

Afbeelding 10 

Pipilotti Rist, ‘Homo sapiens sapiens’, 2005 
Installatie zicht, San Stae Church, Venice, l’Italia. 
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Afbeelding 11 

Pipilotti Rist, ‘Tyngdkraft, var min vän’, 2009 (2007) , 
Installatie zicht, ‘Elixir – Het video-organisme van Pipilotti Rist’, Museum Boijmans van Beuningen, 

Rotterdam, Nederland. 

 

Afbeelding 12 

Pipilotti Rist, ‘Apple Tree Innocent On Diamond Hill’, 2003 (2009) , 
Installatie zicht, ‘Elixir – Het video-organisme van Pipilotti Rist’, Museum Boijmans van Beuningen, 

Rotterdam, Nederland. 
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Afbeelding 13 

Pipilotti Rist, ‘I’m Not The Girl Who Misses Much‘, 1986, video still. 

 

Afbeelding 14 

Pipilotti Rist, ‘Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)‘, 2008, video still. 
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Afbeelding 15 

Pipilotti Rist, ‘Homo sapiens sapiens’, 2005, video still. 

 

Afbeelding 16 

Pipilotti Rist, ‘Pickelporno‘, 1992, video still. 
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Afbeelding 17 

Pipilotti Rist, ‘Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)‘, 2008, video still. 

 

Afbeelding 18 

Pipilotti Rist, ‘Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)‘, 2008, video still. 
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Afbeelding 19 

Pipilotti Rist,‘Ever Is Over All‘, 1997, video still compilatie. 
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