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Voorwoord
Altijd al ben ik geïnteresseerd in het thema oorlog en hoe oorlog invloed heeft op de kunst.
Door mijn stage bij het project Warzone Amsterdam Safe Haven is bij mij de interesse in het
thema oorlog, maar ook de interesse in het Midden Oosten en dan voornamelijk in Libanon
gegroeid. Hiervoor wil ik mijn stagebegeleider Brigitte van der Sande bedanken, die mij heeft
aangeraden kunstenaars uit Libanon te gaan bestuderen en mij een aantal zeer bruikbare
bronnen heeft verstrekt. Verder wil ik graag mijn begeleider Linda Boersma bedanken voor
het begeleiden van het proces.
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Inleiding
Libanon heeft altijd geprobeerd zich op de vlakte te houden ten aanzien van de
conflicten in het Midden-Oosten. Ondanks zijn neutraliteit na de onafhankelijkheid in 1943
kon Libanon de ogenschijnlijke rust in het land niet lang handhaven. In de jaren zestig werd
het politiek onrustig in Libanon en in 1975 brak de burgeroorlog uit door hoog oplopende
conflicten tussen de Christenen en de Moslims vanwege een oneerlijke machtsverdeling in het
parlement. In deze burgeroorlog werd een nieuwe lichting kunstenaars volwassen. De eerste
keer dat zij vrede meemaakte was na de wapenstilstand in 1990. Toch werd het conflict nooit
echt opgelost tot onvrede van deze jonge generatie kunstenaars. Dit werd eens te meer
duidelijk toen op 14 februari 2005 de Libanese president Rafik Hariri werd vermoord. Vanaf
de jaren negentig begon de jonge generatie kunstenaars zich te richten op de vragen die
onbeantwoord waren gebleven. De analyse en de geschiedschrijving van de Libanese
burgeroorlog vonden zij onbevredigend, evenals de heersende amnesie betreffende de
politieke en historische tendensen in naoorlogs Libanon. Centraal in dit onderzoek staat de
vraag: Hoe is de invloed van de Libanese burgeroorlog, die van 1975 tot en met 1990
woedde, terug te zien in het werk van Walid Raad (1967), Rabih Mroué (1967) en
Akram Zaatari(1966)? Raad, Mroué en Zaatari zijn drie kunstenaars die zich in het begin
van de jaren negentig gingen richten op de recente geschiedenis van hun land. Om de centrale
vraag te beantwoorden is het noodzaak terug te blikken op de geschiedenis van Libanon en
om de werkwijze en de onderwerpkeuze van deze Libanese kunstenaars te bespreken.

Dat de burgeroorlog een grote invloed gehad heeft op het leven van de Libanezen valt
niet te ontkennen. Na het einde van de burgeroorlog was het conflict nog steeds niet echt
opgelost. Dit was voor Libanese kunstenaars de reden om op zoek te gaan naar hun eigen
nationale identiteit, maar ook naar de recente oorlog die in hun land had gewoed. Al tijdens de
oorlog verzamelden ze documenten die van waarde zouden kunnen zijn voor de perceptie van
de oorlog. Ze werken vaak met beweeglijke nieuwe media als video, performance en
gemengde media om de status van het beeld te bekritiseren. Onder andere Walid Sadek, Tony
Chakar, Jalal Toufic, Linah Saneh, Bilal Khabeiz en Lamia Joreige behoren tot deze generatie
kunstenaars. Dat in dit onderzoek gekozen is voor Walid Raad, Rabih Mroué en Akram
Zaatari heeft een praktische reden. Raad, Mroué en Zaatari hebben in de laatste jaren elk een
aanzienlijke reputatie opgebouwd op internationaal gebied. Zij hebben het afgelopen jaar elk
een overzichtstentoonstelling gehad in een kunstinstituut in het buitenland. Raad exposeerde
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in de Whitechapel Art Gallery Londen, Mroué in BAK (Basis Actuele Kunst) Utrecht en
Zaatari in de Kunstverein München. Bovendien hebben ze elk een archief opgebouwd ten
tijde van de burgeroorlog. In diverse tentoonstellingen op internationaal niveau die onderzoek
doen naar het conflictueuze Midden-Oosten hebben Raad, Mroué en Zaatari geëxposeerd.
Het doel van dit onderzoek is meer kennis te verkrijgen over de kunst uit Libanon en
de groeiende interesse van de Westerse wereld in deze kunst. Veel teksten zijn er niet
geschreven over de opkomst van de nieuwe generatie kunstenaars in Libanon. De teksten die
geschreven zijn over deze kunstenaars en de invloed van de burgeroorlog op hun kunst zijn
meestal afkomstig uit tentoonstellingscatalogi van groepstentoonstellingen over het MiddenOosten en over het thema oorlog. Voor mijn onderzoek zijn deze teksten belangrijke bronnen
geweest, evenals de teksten geschreven door de in Beiroet wonende Amerikaanse
kunstcriticus Kaelen Wilson-Goldie. Doordat zij in Beiroet woont, geeft ze een duidelijk
beeld van de kunstscène in Libanon en de beweegredenen van de kunstenaars. Het is
onmogelijk een volledig beeld te geven van de invloed van de burgeroorlog op deze
kunstenaars, maar door de teksten uit de tentoonstellingscatalogi, de teksten van WilsonGoldie en de teksten van de kunstenaars zelf te bestuderen wordt er een opening gecreëerd
voor verder onderzoek naar hedendaagse kunst van Libanese bodem.
Om de centrale vraag te beantwoorden zal cultuurhistorisch onderzoek worden gedaan.
Dit bestaat uit vergelijkend literatuuronderzoek en het bestuderen van visuele en geschreven
bronnen. Als laatste zal er een casestudy worden gedaan naar de kunstenaars die centraal
staan in dit onderzoek, namelijk Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari. Dit zal
gebeuren door teksten van de kunstenaars en interviews met de kunstenaars te lezen, de
kunstwerken en deelnames aan tentoonstellingen te bestuderen.

De thesis bestaat uit drie hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Libanon door de ogen van Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari
Aan de hand van tentoonstellingen van Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari wordt
teruggeblikt op de recente geschiedenis van Libanon, de verhouding met het Westen en de
hedendaagse kunstscène in Libanon.
Hoofdstuk 2: Waarheid als schijnbegrip
De ontwikkeling van de documentaire: document, archief en media
Een analyse van de invloed van de burgeroorlog op de mediakeuze van de kunstenaars en de
uitdrukkingsmiddelen die zij gebruiken. Dit zal besproken worden door hun werkwijze binnen
een nieuwe tendens in de hedendaagse kunst te plaatsen, namelijk de documentary art. Het
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hoofdstuk zal dieper ingaan op de ontwikkeling van de documentaire en de rol die het binnen
de hedendaagse kunst inneemt.
Hoofdstuk 3: Sporen van de burgeroorlog: getuigenis en geheugen
Een analyse van de invloed van de burgeroorlog op de onderwerpkeuze van de Libanese
kunstenaar. Eerst de algemene onderwerpkeuze daarna een presentatie van de casestudy‟s en
de specifieke themakeuzes van Raad, Mroué en Zaatari.

De kunstenaars in Libanon bepalen doordat ze zelf veel interviews geven, stukken publiceren
en veel ideeën hebben over hun eigen kunst en land een groot deel van het Libanese
kunstdiscours. Met dit onderzoek wordt geprobeerd een aanleiding te geven voor nader
onderzoek naar de Libanese kunstenaars en hun kunst.
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Hoofdstuk 1
Libanon door de ogen van Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari
Libanon wordt wel het Zwitserland van
het Midden-Oosten genoemd. Een neutraal land
in een onrustig gebied zoals eens te meer
duidelijk wordt als men vandaag een willekeurige
krant openslaat. De revoluties in het MiddenOosten volgen elkaar op. Eerst Tunesië, daarna
Egypte, Libië, Jemen, Jordanië en natuurlijk
Israël waar de onrust al langere tijd heerst.
Doordat Libanon grenst aan Syrië en Israël, is het
er niet helemaal in geslaagd neutraal te blijven.
Het land bevat een grote variëteit aan religieuze
en etnische groepen: joden, druzen, christenen,
sjiieten en soennieten en Armeniërs, Assyriërs,
Palestijnen, Koerden en Perzische Libanezen.

Afb.1: Anoniem, Map of Lebanon, 2011, Vrije
Encyclopedie van het conflict Israël-Palestina.

Libanon heeft eerst deel uitgemaakt van het
Romeinse Rijk en vanaf de zevende eeuw van een Arabisch rijk. Tot 1918 was het land
onderdeel van het Ottomaanse rijk. Na de Eerste Wereldoorlog, toen het Ottomaanse rijk viel,
kwam Libanon onder Frans en Engels bestuur (2011; afb. 1).
Toen Libanon onafhankelijk werd verklaard in 1943, na hevig volksverzet, werd het
Nationaal Pact gesloten. Dit is een pact waarin staat dat de president altijd een Maronitisch
christen moet zijn, de premier een soenniet, de voorzitter van het huis van afgevaardigden een
sjiiet en de opperbevelhebber van het leger een Maronitisch christen.1 Toen het pact van
kracht werd kregen de christenen zes en de islamieten vijf zetels op basis van demografische
cijfers. De volksstelling uit 1932 waarin deze verdeling werd bepaald was na de
onafhankelijkheidsverklaring nog steeds van kracht, terwijl de christenen inmiddels in de
minderheid waren door de toenemende bevolkingsgroei onder de islamieten en een
emigratiestroom onder de christenen. In het nationaal pact werd ook vastgelegd dat Libanon
tijdens een Arabisch conflict neutraal zou blijven.
1

Maronitisch christen: lid van een oude Christelijke Syrische groepering, die zich in de zevende eeuw
afscheidde van de orthodoxe kerk en nog geen eeuw later een samenwerking aanging met de Rooms-katholieke
kerk.
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Libanon wilde oriënteren op Europa en het Midden-Oosten maar bleef met zichzelf in
conflict. Na de relatief rustige jaren vijftig begon de onvrede van de sjiieten over hun
betrekkelijk kleine rol in de regering te groeien. De economische voorspoed van de jaren
vijftig onderdrukte de onvrede, maar in 1958 kwamen de moslims dan toch in opstand tegen
het verouderde pact, gebaseerd op een meerderheid van Maronitische christenen. De
islamitische gebieden in Libanon waren veel minder goed voorzien van infrastructuur,
ziekenhuizen en scholen dan de christelijke gebieden. De Libanese regering gaf geen gehoor
aan de eisen van de moslims voor betere voorzieningen en sloeg met behulp van Amerika de
opstand neer. De politieke rust zou echter niet lang duren. In 1973 begon het weer onrustig te
worden tussen verschillende islamitische groeperingen, de inmiddels gearriveerde Palestijnen
die gevlucht waren uit Israël en de Libanese regering. Twee jaar later was de Libanese
burgeroorlog een feit.
In die Libanese burgeroorlog groeiden drie jonge mannen op: Walid Raad (1967),
Rabih Mroué (1967) en Akram Zaatari (1966). Onder de maatschappelijke en politieke onrust
van een burgeroorlog werden deze drie kunstenaars volwassen. In hun kunst is het leed, hun
nationaliteit, het onvermogen maar ook de verwarring van een oorlog, een terugkerend thema.
Raad, Mroué en Zaatari zijn kunstenaars die opgroeiden in oorlog en die hun ervaringen in
deze oorlog willen delen met het publiek. Er is een grote hoeveelheid aan documenten,
archieven, foto‟s en getuigenissen over de oorlog bewaard. Ze bevatten chaotische en
verwarrende beschrijvingen van de burgeroorlog in hun land. Het manipulatieve karakter van
sommige van deze documenten is een belangrijk element in het werk van deze drie
kunstenaars. Zij reflecteren daarbij kritisch op de contemporaine geschiedenis van hun eigen
land die balanceert op een smalle lijn tussen feit en fictie. Het land waar Raad, Mroué en
Zaatari zijn opgegroeid is een land dat rijk is aan religies en etniciteiten, maar ook een land
dat daarmee conflicten heeft en dus in een continue staat van verwarring verkeert. In 1990
werd het vredesakkoord van Taïf getekend. Hier werd onder andere in vastgelegd dat de
senaat zou worden uitgebreid met negen zetels, waardoor de moslims evenveel zetels als de
christenen zouden krijgen. In de twee jaren daarna werden diverse milities ontbonden met
uitzondering van de Hezbollah en werden de westerse krijgsgevangenen vrijgelaten. De staat
werd weer erkend en de rust was wedergekeerd. Of woedde deze oorlog nog altijd voort?
“Niet westerse” kunst in het hedendaagse kunstdiscours
In het afgelopen jaar hebben Raad, Mroué en Zaatari allen aandacht gekregen van de
westerse kunstwereld. In hartje Londen staat een monumentaal wit gebouw, de Whitechapel
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Art Gallery. Een kunstcentrum dat moderne en hedendaagse conceptuele kunst promoot en
exposeert. Walid Raad had afgelopen winter de eer om hier het eerste overzicht van zijn werk
van de afgelopen twintig jaar te exposeren. Raad woont en werk in Beiroet en New York en is
de laatste jaren in de westerse wereld gewaardeerd als een belangrijke kunstenaar binnen het
hedendaagse discours. Deze waardering is onder andere te zien aan zijn deelname aan de
Whitney Biennial in New York in 2002 en aan de Documenta 11 te Kassel in 2002, de
Biënnale van Venetië in 2003 en aan de tentoonstelling Miraculous beginnings die tot januari
2011 in de Whitechapel Art Gallery was te zien. Raad wordt vooral gewaardeerd vanwege
zijn deelname aan het kritische discours in Libanon en gezien als een belangrijk persoon in de
opkomst van de zogeheten documentary art. Documentary art is een nieuwe tendens in de
hedendaagse kunst waarbij kunstenaars door middel van archiefonderzoek, fotografie en
video, de status van het document en het beeld onderzoeken. Raad werkt dus ook met diverse
media als fotografie, video en documenten en gebruikt dit onder andere in zijn grootste en
langstlopende project „The Atlas Group‟. De Atlas Group is een digitaal podium voor het
verzamelen, archiveren, documenteren en
becommentariëren van getuigenissen, feiten,
ervaringen en brieven uit de Libanese
burgeroorlog. De sporen, symptomen en
vreemde structurele verbindingen tussen
geschiedenis, herinneringen en fantasie
spelen in zijn werk, maar ook in de
tentoonstelling in de Whitechapel Gallery
een belangrijke rol.2 De tentoonstelling
roept vragen op rond authenticiteit en
auteurschap. Raad gebruikt altijd bestaande
documenten en kijkt vervolgens welke
versies van de geschiedenis er zijn en welke
er domineren. In Miraculous Beginnings
hangen een aantal monochrome blauwe

Afb. 2: Walid Raad: The Atlas Group en Dr. Fadl
Fakhouri, Civilizationally, we do not dig holes to
burry ourselves, 1958-1959, 24 digitale kleurenfoto‟s,
22x34cm, The Atlas Group Archive.

foto‟s prominent in de zaal.3 Lijken dit in
2

Jean-François Chevrier, Documentaire nu!: hedendaagse strategieën in fotografie, film en beeldende kunst,
Rotterdam, 2005. pp. 171-177.
3
Whitechapel Gallery, website van de Whitechapel Gallery te Londen over de tentoonstelling Walid Raad;
Miraculous Beginnings, < http://www.whitechapelgallery.org/exhibitions/walid-raad-miraculous-beginnings>
(25 januari 2011).
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eerste instantie gewoon blauwe vlakken, het zijn afdrukken van negatieven die gevonden zijn
tussen het puin in Beiroet en die van een foto van een anoniem slachtoffer zijn verworden tot
niets meer dan een abstracte blauw monochroom.4 De tentoonstelling roept voortdurend
vragen op rondom authenticiteit en waarheid. De documenten die Raad toont zijn foto‟s met
of zonder tekst die authentiek lijken maar ook een gevoel van onvermogen op te roepen. De
vierentwintig zwart-witfoto‟s die bij binnenkomst worden getoond zijn het enige bestand van
de reis door Europa die de historicus Dr. Fadl Fakhouri ondernam (1958-59; afb. 2).5
Documenten verzamelen en archiveren is voor Raad een manier om te reflecteren op het
geheugenverlies van zijn volk. Het zijn getuigenissen en ervaringen van burgers, maar in
hoeverre zijn deze waar? Raad trekt het verloop van de geschiedenis en zijn feiten in twijfel,
de waarheid is volgens hem niet dat wat we waarnemen, maar dat wat in de psyche
plaatsvindt. Miraculous Beginnings roept meer vragen op omtrent de burgeroorlog dan dat het
antwoorden geeft. De geschiedenis is niet eenduidig en ook dat mag niet vergeten worden. Dit
is Raads standpunt in deze tentoonstelling maar ook in zijn hele oeuvre.6
De “niet westerse” kunst wordt de laatste jaren langzaam geïncorporeerd in het
westerse kunstdiscours. Door de in wezen negatieve term “niet westers” te gebruiken wordt
gesuggereerd dat het Westen, Europa en Noord-Amerika, het middelpunt van de wereld zijn
waar het “niet westen” omheen cirkelt. De interesse in de “niet westerse” kunst ontstond
doordat het Westen welwillend staat tegenover het andere, zolang dit anders blijft. De
interesse in antropologische en culturele verschillen is vanaf de jaren negentig een belangrijke
rol gaan vervullen in de kunst. Op de internationale kunstbeurzen, biënnales, documenta en
manifesta is deze verschuiving duidelijk zichtbaar. Niet alleen werk van kunstenaars uit
Europa en Amerika wordt getoond, maar ook werk van kunstenaars uit het Midden-Oosten,
China en Zuid-Amerika. Door de globalisering en de digitalisering is kunst veel minder
gebonden aan tijd en plaats waardoor het makkelijker is geworden verre afstanden te
overbruggen. Niet alleen kregen kunstenaars van buiten het Westen door deze ontwikkelingen
naamsbekendheid, ook de interesse in “niet westerse” culturen binnen het werk van westerse
kunstenaars nam toe.
Nederlandse voorbeelden van de levendige interesse in “niet westerse” culturen zijn
kunstenaars als Fiona Tan en Roy Villevoye. Roy Villevoye volgt de Papua‟s in Nieuw4

Zie hoofdstuk 3: Walid Raad: hysterische symptomen, over secrets in the open sea, 1997. pp.44-45.
Dr. Fadl Fakhouri is een fictief persoon die Raad
heeft gecreëerd om een commentaar te geven op de Libanese geschiedenis en de status van het document.
6
Kaelen Wilson-Goldie, „duiken in het wrak: de Atlas Group opent zijn archieven‟, Eutopia, (2006) nr. 15
(december). pp. 87-94.
5
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Guinea door hun gebruiken en tradities te registreren. Dit wil hij niet doen door ze vanuit een
westerse visie te filmen, maar door ze in hun eigen waarde te laten. Villevoye merkt wel op
dat er altijd een groot cultuurverschil zal blijven ondanks de neutraliteit die hij probeert te
bewaren. Villevoye zal hen altijd kunnen bezoeken, terwijl dat andersom niet kan.7 Fiona Tan
kiest er met haar werk Facing Forward uit 1999 juist voor de westerse blik te benadrukken.
Haar video toont de kijk op andere culturen vanaf de uitvinding van de film. Ze kiest
gefragmenteerde zwart-wit beelden uit verschillende periodes die westerlingen hebben
gefilmd in voor hun onbekende gebieden. Deze heeft zij door middel van montage en muziek
tot een geheel gevormd, waarin Afrikaanse stammen, Indianen en volken uit Oceanië
verbaasd poseren voor de camera (afb.3).8 Villevoye en Tan zijn westerse kunstenaars die in
hun kunst kritisch reflecteren op de westerse kijk naar de niet westerse wereld. In de niet
westerse wereld begint in de jaren negentig een soortgelijke tendens te ontstaan. In het
Midden-Oosten, waaronder in Libanon, becommentariëren en analyseren kunstenaars de
westerse blik op hun eigen wereld, maar ook zijn zij kritisch op hun eigen land en hun eigen
regels. De kunst die Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari vanaf de jaren negentig
maken zijn kritische reflecties
die op verschillende niveaus
kunnen worden
geïnterpreteerd: nationaal en
internationaal,
waarheidsgetrouw of fictioneel
of informatieverschaffend of
informatieonthoudend. Ze
houden zich bezig met de
recente Libanese geschiedenis
en de internationale context
hiervan. Zo proberen ze een
eigen perspectief te bieden op
de mogelijkheden en de legitimatie van
kunst in een Arabisch land.

Afb. 3: Fiona Tan, Filmstill Facing Forward, 1999, video, 11
min., Filmmuseum Amsterdam.

7

Jean-François Chevrier, Documentaire nu!: hedendaagse strategieën in fotografie, film en beeldende kunst,
Rotterdam, 2005. pp. 184-86.
8
Facing Forward is nu te zien op de tentoonstelling Temporary Stedelijk 2 in het Stedelijk Museum, website van
het Stedelijk Museum <www.stedelijk.nl> (25 maart 2011).
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Libanon op de Biënnale van Venetië
Vlak na de aanslag op de Libanese President Rafik Hariri op 14 februari 2005 ontstond
er opnieuw grote onrust in Libanon. De Hezbollah, de Islamitische beweging in Libanon,
raakte in strijd met Israëlische troepen door het vasthouden van twee Israëlische
krijgsgevangen. In de zomer van 2006 trokken Israëlische troepen op naar Beiroet waar twee
maanden lang hevige gevechten woedden. De oorlog met Israël in 2006 kwam als een
verrassing voor de Libanese bevolking. Het land dat de grootste toeristenstroom sinds de
onafhankelijkheid verwachtte, veranderde in één klap in een grote ruïne. De Israëlische
troepen die Libanon in trokken verwoestten de door de regering gerealiseerde wederopbouw
van Libanon.9 Libanon is echter niet alleen een land van oorlog en angst, maar ook een land
van kunst en natuur. Na wederom een oorlog in eigen land besloten twee Libanese curatoren,
Saleh Barakat en Sandra Dagher, in samenwerking met de Italiaanse curator en schrijver
Vittorio Urbani dat Libanon positief op de kaart moest worden gezet. Om aan de hele wereld
te laten zien dat Libanese kunstenaars in hun kunst een kritische reflectie maar ook een ode
aan hun eigen nationaliteit en land brachten, nam Libanon in 2007 voor het eerst deel aan de
Biënnale van Venetië. De tentoonstelling getiteld Foreword was een pleidooi voor een goede
toekomst voor Libanon op nationaal en internationaal niveau. De curatoren, Barakat en
Dagher zijn beiden actief in de kunstscène van Beiroet en vroegen zich af wat zij het
internationale publiek als curatoren van het Libanese paviljoen wilden vertellen. Zouden ze
Libanon laten zien als een door oorlog geteisterd land, of zouden ze een ander beeld van
Libanon tonen? Dit wil niet zeggen dat Barakat en Dagher de contemporaine geschiedenis
wilden ontkennen. Er bestaan volgens hen zoveel verschillende versies en interpretaties van
de oorlog dat het onmogelijk is om een eenduidig beeld van Libanon te scheppen. Daarom
kozen ze er in de tentoonstelling getiteld Foreword voor om juist het dualisme te tonen.
Enerzijds lieten zij de ravage en de vernieling van Libanon zien door te kiezen voor een ruïne,
namelijk een oude bierbrouwerij op het Venetiaanse eiland Guidecca, die niet meer in gebruik
is.10 Anderzijds is de thematiek van de getoonde werken de eigen nationaliteit en de liefde
voor het eigen land. Met de titel Foreword wordt hoopvol uitgekeken naar meerdere

9

De regering financierde na het einde van de burgeroorlog de wederopbouw van Libanon en dan met name
Beiroet, zodat de toeristenstroom weer op gang zou komen en het land weer positief op de kaart zou worden
gezet.
10
Een ruïne omdat het gebouw zijn oorspronkelijke functie niet meer heeft en een ander doel heeft gekregen dan
de oorspronkelijke reden voor de bouw. In: Wouter Davidts, „Musea en de belofte van artistieke productie. Van
Centre Pompidou tot Tate Modern‟, Witte Raaf (nr. 101 januari/februari) Brussel 2003.
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deelnames aan biënnales in de toekomst, maar ook naar een hoopvolle toekomst voor
Libanon.11
De vijftienjarige burgeroorlog, die in 1990 eindigde, is voor veel Libanezen een
onderwerp waar niet over gesproken wordt en waar ze niet aan herinnerd willen worden. Er
heerste zeker in de jaren negentig volgens verschillende kunstenaars een collectieve amnesie
onder de Libanese bevolking. Grote delen van de oorlog waren „vergeten‟ of „niet gebeurd‟.
Omdat de archivering en de registratie van gebeurtenissen onmogelijk was door verstrengelde
politieke en sociale belangen zijn er talloze verhalen, ervaringen en interpretaties van
gebeurtenissen die stuk voor stuk van elkaar verschillen. Door de ellende, de angst voor een
nieuwe oorlog en de verwarring over feit of fictie ontkennen Libanezen liever wat er gebeurd
is en richten ze hun blik op de toekomst.12 Het is deze collectieve amnesie over de
hedendaagse geschiedenis die een grote groep kunstenaars die volwassen werd in de
burgeroorlog, waaronder Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari wil becommentariëren
in hun kunst. “De jaren negentig generatie”, zoals deze kunstenaars ook wel worden
genoemd, reflecteren kritisch op hun land, op oorlog en op angst. Door interpretaties,
ervaringen en feiten in hun tentoonstellingen te combineren, creëren ze een veelzijdig beeld
van de gebeurtenissen in Libanon. Akram Zaatari probeert in zijn werk een verband te vinden
tussen heden en verleden. In 2007 was hij al één van de deelnemers aan de Biënnale van
Venetië en ook in Play van Abbe deel 3, dat in de winter van 2010 plaatsvond, toont hij naast
foto‟s uit de relatief rustige jaren vijftig in Libanon recente foto‟s van de puinhopen in
Beiroet.
Zaatari probeert net als Raad door middel van getuigenissen, foto‟s en archieven, te
zoeken naar het Libanon van voor de oorlog, in de oorlog, en nu. De tentoonstellingsserie
Play van Abbe 3: de principes van het verzamelen en het verzamelen van principes in het Van
Abbe museum onderzoekt de rol van het museum door onderzoek te doen naar de eigen
collectie, de rol van de toeschouwer maar ook door de principes van het verzamelen te
onderzoeken. Zaatari nam deel aan deze tentoonstelling waarin de betekenis van het bezitten
of collectioneren van kunstwerken wordt onderzocht door het instituut dan wel door de
kunstenaar zelf.13 Het Van Abbe museum benadrukt dat het gaat over de verzameling als een

11

Vittorio Urbani (red.), Pavilion of Lebanon. Foreword, uitgave bij tent. Venetië (de Biënnale van Venetië),
2007. pp.6-9.
12
Christopher Reed Stone, Popular culture and nationalism in Lebanon: the Fairouz and Rahbani nation, New
York, 2008.
13
De tentoonstelling Play van Abbe 3: De principes van het verzamelen en het verzamelen van principes vond
plaats in het Van Abbe Museum van 25 september 2010 tot en met 6 februari 2011.
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archief van culturele herinneringen.14 Het gaat hierbij dus niet alleen om institutionele
verzamelingen, maar ook over verzamelingen van kunstenaars zelf. Zaatari verzamelt
documenten en foto‟s met een politieke en sociale lading die invloed hebben op de
ontwikkelingen maar ook de geschiedenis van zijn eigen cultuur en de interpretatie daarvan.
Door zijn verzameling toont Zaatari zijn standpunt over de politiekvoering in zijn land. Voor
Zaatari als ook Raad is het verzamelen een strategie om kunst te maken, maar ook om een
beeld te scheppen over de maatschappij waarin ze leven. In zijn project All is Well on the
Border (1997) toont Zaatari hoe Libanese communistische gevangen in Israël communiceren
met hun familieleden. In de jaren tachtig werd Zuid Libanon, waar Zaatari woonde, bezet
door de Israëlieten. De politieke gevangen hadden toestemming brieven te sturen via het Rode
Kruis, mits de Israëlische autoriteiten deze eerst gelezen hadden. Het project All Is Well on the
Border bestaat uit vier delen, waarvan Writing for a Posterior Time gaat over een voormalig
lid van de communistische partij, Nabih Awada. Writing for a Posterior Time bestaat uit een
video waarin Awada toont hoe hij een plastic kokertje met een brief in „msamsameh-schrift‟
in zijn mond stopt. In dezelfde zaal worden brieven en foto‟s getoond die Awada heeft
ontvangen tijdens zijn gevangenschap. Libanese gevangenen waaronder Awada schreven
brieven met geheime informatie in „msamsameh-schrift‟, dat bestaat uit piepkleine lettertjes.
Deze omwikkelden ze met
plastic, stopten ze in hun
mond, om het vervolgens
door middel van een kus door
het hekwerk van de
gevangenis door te geven.
Zaatari wil met dit deel van
het project tonen wat er wel
en niet gezegd kon worden in
de oorlog, zowel tegen
gevangenen, autoriteiten als
tegen familie (afb.4).15

Afb. 4: Akram Zaatari, Writing for a posterior Time (All is well on the border), 1997,
video en fotoproject, collectie van de kunstenaar. Foto: Peter Cox,
Tentoonstellingsoverzicht Play van Abbe 3 met op de voorgrond een filmstill uit de video
van Akram Zaatari uit het hoofdstuk Writing for a posterior Time, van Abbe Museum.
Eindhoven, 2010.
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Van Abbe, website van het Van Abbe Museum te Eindhoven over Akram Zaatari <www.vanabbemuseum.nl>
(30 november 2010).
15
Karl Bassil (red.), Akram Zaatari, Frankfurt, 2009.
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Zaatari doet voortdurend onderzoek naar zijn eigen land door documenten te
verzamelen die getuigen van de culturele en politieke situatie in Libanon. Hij doet dit onder
andere door zijn eigen autoriteiten te creëren, zoals de Arab Image Foundation.16 Zijn project
This Day bestaat uit twee delen waarbij Zaatari de locaties van foto‟s genomen in de jaren
vijftig relateert aan hoe deze er nu uitzien. Dit is een directe confrontatie tussen heden en
verleden, die duidelijk maakt dat Zaatari op de collectieve amnesie in Libanon reflecteert en
een evolutie laat zien van een landelijk verleden tot een conflictueus en stedelijk heden. Ook
laat Zaatari in deze ruimte documenten zien die hij zelf heeft verzameld gedurende de
burgeroorlog, zoals ansichtkaarten, foto‟s en postzegels.17
Rabih Mroué groeide net als Zaatari op in de burgeroorlog en zoekt in zijn werk de
dialoog op met de maatschappij. Hij is naast beeldend kunstenaar ook theatermaker en
scenarioschrijver. In de lente van 2010 was er een overzichtstentoonstelling van hem te zien
in het BAK te Utrecht en hij gaf de performance Looking for a missing Employee uit 2003 op
het Festival aan de Werf (22 mei 2010). Mroués werk is sterk beïnvloed door thema‟s die
samenhangen met de aanhoudende conflicten in Libanon, zoals identiteit, uitsluiting,
geschiedenis en
herinnering. Mroué
maakt werk om te
vergeten en niet om te
herinneren.18 Hij wil
de gebeurtenissen die
hem in zijn jeugd zijn
overkomen
verwerken. Hij
onderzoekt de rol van
het lichaam in de
oorlog. Net als
Zaatari en Raad heeft
hij een archief

Afb. 5: Rabih Mroué, Grandfather, Father and Son, 2010, archiefkast met documenten,
a.n.t. collectie van de kunstenaar. Foto: Victor Nieuwenhuijs, Tentoonstellingsoverzicht
Rabih Mroué, BAK Utrecht 2010.

16

De Arab Image Foundation is in 1996 opgericht als non-profit organisatie om het gebrek aan documentatie op
te heffen; het preserveren en exposeren van fotografisch erfgoed met als doel het Midden-Oosten en NoordAfrika te promoten op het gebied van de culturele productie en analyse.
17
Van Abbe Museum, website van het Van Abbe Museum te Eindhoven over Akram Zaatari
<www.vanabbemuseum.nl> (30 november 2010).
18
Cosmin Costinas, Rabih Mroué: I, The Undersigned, tent. cat. Utrecht (Basis Actuele Kunst) 2010.
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bijgehouden met documenten vanuit de oorlog. In diverse werken probeert hij door middel
van het samenvoegen van documenten parallelle geschiedenissen te tonen. Ook in zijn werk
Grandfather, Father and Son (2010; afb. 5) heeft hij een reeks documenten samengevoegd die
zowel verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen binnen zijn familie als ook in Libanon.
Stukken uit een wiskundige verhandeling uit 1982, het jaar van de Israëlische bezetting, delen
van een manuscript uit zijn grootvaders bibliotheek die als communist kritische stukken over
de Islam publiceerde en in de burgeroorlog werd vermoord en de enige tekst van Mroué zelf,
die hij heeft geschreven toen de burgeroorlog ten einde kwam. In BAK toont hij naast dit
werk ook de video Je Veux Voir (2010).19 In de nasleep van de Israëlische aanval op Zuid
Libanon in 2006 schrijven Joana Hadjithomas en Khalil Joreige een filmscript waarin Mroué
en Catherine Deneuve de hoofdrollen vertolken. Deneuve bezoekt Beiroet ter gelegenheid van
het filmfestival en samen met Mroué bezoekt ze zijn geboortedorp. Dit was voor Mroué de
eerste keer dat hij daar terugkeerde na de burgeroorlog. Gebaseerd op deze ervaring heeft
Mroué voor het BAK een installatie gemaakt bestaande uit een panorama van zijn familie en
zijn verwoeste dorp. Het is een collage die gemaakt is van verzamelde documenten en foto‟s
(afb. 6). Aan beide zijden is een video geprojecteerd waarin hij refereert aan de film waarin
hij met Deneuve speelde.20
Mroué toont fragmenten
van alternatieve verhalen
en probeert met diverse
media, zoals performance,
theater, video en foto
commentaar te geven op
zijn eigen gesloten
maatschappij.21

Afb. 6: Rabih Mroué, Je Veux Voir (detail), 2010, fotocollage, a.n.t., collectie van de
kunstenaar. Foto: Victor Nieuwenhuijs, Tentoonstellingsoverzicht Rabih Mroué, BAK
Utrecht 2010.

19 Cosmin Costinas, 2010 (zie noot 18).
20 BAK, website van Basis Actuele Kunst te Utrecht, <www.bak-utrecht.nl> (30 november 2010).
21 Rabih Mroué, „the war imprinted body‟, Eutopia (2006) nr. 15 (december). pp. 103-114.
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Nieuwe kunst na de andere oorlog
De vele tweets, blogs en facebookberichten die we in 2011 allemaal hebben kunnen volgen
tijdens de opstand in Egypte werd door televisie en mediakenners een grote vernieuwing
genoemd binnen de berichtgeving over een oorlogsgebied. 22 Het internet heeft ook een
belangrijke rol gespeeld in de oorlog in Libanon in de zomer van 2006. Het onderscheid
tussen kunstenaars of amateurs die bloggen, korte films, video‟s en foto‟s op het web plaatsen
is nauwelijks te maken. Door de verwoesting van de fysieke kunstscène in Beiroet, gaf het
internet deze kunstenaars een nieuw platform om hun artistieke praktijken te tonen. Na deze
oorlog werden er veel filmprogramma‟s en festivals georganiseerd om de collectieve amnesie
over de burgeroorlog (1975-1990) te bekritiseren. De films en performances sloten aan op het
thema oorlog maar werden ook midden in de verwoeste kunstscène van Libanon geplaatst.
Volgens Kaelen Wilson-Goldie, een in Beiroet wonende journaliste die schrijft voor de
Libanese Daily Star, is de toename van deze artistieke output na de oorlog opmerkelijk, omdat
er in het publieke discours al meer dan een decennium collectieve amnesie heerst over “die
andere oorlog”. Aan de andere kant vindt zij het ook niet meer dan logisch dat zoiets juist in
Beiroet gebeurd, omdat het land voor de burgeroorlog altijd een goede reputatie heeft gehad
op het gebied van kunst. Beiroet heeft een dynamisch kunstplatform dat openstaat voor
verschillende stijlen, invloeden en ideeën omdat de kunstsector nauwelijks afhankelijk is van
de staat.23 Ook het Libanees paviljoen had in 2007 de officiële steun van de staat, maar geen
financiële steun. De financiering van het paviljoen, maar ook van talloze kunstprojecten in
Libanon, komt van de eigen burgers en van publieke sponsoring. Het voordeel van het gebrek
aan politieke financiering is dat het de kunstenaars vrijheid geeft te opereren zonder politieke
interventie.24 Volgens Wilson-Goldie is de rijke kunsttraditie in Libanon zeker van invloed op
de hedendaagse kunstuitingen die reflecteren op de oorlog, maar is de basis voor de
hedendaagse kunst gelegd door de culturele praktijken van een aantal kunstenaars uit de jaren
negentig die kritisch, non-commercieel en zichtbaar voor de internationale kunstwereld te
werk gingen. Deze kunstenaars waren meestal woonachtig in Beiroet en creëerden hier een
culturele praktijk bestaande uit stedelijke interventies, performances en video‟s, waardoor er
een nieuw kritisch discours ontstond. In het politieke en sociale discours werd er geprobeerd
22

In januari 2011 protesteerde de Egyptische bevolking tegen het beleid van president Hoshni Mubarak.
Mubarak trad 11 februari af. Ook in onder andere Tunesië, Libië, Jemen, Syrië en Jordanië kwam de bevolking
in opstand.
23
Kaelen Wilson-Goldie, „on the margins‟, in: Vittorio Urbani (red.), Pavilion of Lebanon. Foreword, uitgave
bij tent. Venetië (de Biënnale van Venetië), 2007. pp.15-20.
24
Saleh Barakat en Sandra Dagher, „Curatorial Statement‟, in: Vittorio Urbani (red.), Pavilion of Lebanon.
Foreword, tent. cat. Venetië (de Biënnale van Venetië), 2007. pp.4-5.
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zich op de toekomst te richten en de burgeroorlog uit het geheugen te wissen, terwijl de
kunstenaars de oorzaken en de consequenties van het conflict probeerden te achterhalen. De
artistieke reden van de kunstenaars om zich te wenden tot video, performance en stedelijke
interventies was dat ze kunst steeds meer gingen zien als een kritisch gereedschap en minder
als een bourgeoisie aangelegenheid. Een pragmatische reden hiervoor was dat de Libanese
markt was ingestort waardoor het sponsoren van kunst en cultuur niet mogelijk was.
Kunstenaars zochten hun toevlucht in deze media om dat ze goedkoop en snel zijn. Het
commerciële galeriesysteem in Beiroet richtte zich voornamelijk op schilder- en
beeldhouwkunst, waarbij het alleen om de kunst en niet om de context gaat. Ze kon niet snel
wennen aan de nieuwe kunstvormen met kritische thema‟s als het collectieve geheugen, het
lichaam in de oorlog en het bevragen van de geschiedenis waardoor kunstenaars hun eigen
platforms creëerden. Omdat er in Libanon geen staatssubsidies voor kunst zijn en er ook geen
publieke musea of kunstinstituten bestaan, richtten kunstenaars hun eigen organisaties als de
Arab Image Foundation en Ashkal Alwan op. 25 De bekendste kunstenaars uit Libanon krijgen
hierdoor vaak meer erkenning op internationaal gebied dan in hun eigen land. 26

Dit geldt ook voor Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari. Maar zijn zij ook in een
breder kader te plaatsen van de veranderende rol van de documentaire en het archief in het
hedendaagse kunstdiscours? Raad, Mroué en Zaatari werken allen met documenten,
archivering, fotografie en video. Hoe zij passen in de opkomende tendens van de documentary
art zal besproken worden in hoofdstuk twee.

25

Ashkal Alwan is de Libanese vereniging voor beeldende kunst. Christine Tohme is de conservator. Het doel
van de vereniging is kunst uit het Midden-Oosten te tonen met de gehele context omdat de maatschappelijke
achtergrond complex is. In: Malu Halasa, „Al Atlal‟, Eutopia (2006) nr. 15 (december). pp. 47-54.
26
Kaelen Wilson-Goldie 2007 (zie noot 23). pp. 15-20.
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Hoofdstuk 2
Waarheid als schijnbegrip
De ontwikkeling van de documentaire: document, archief en media
In het vorige hoofdstuk is geprobeerd een beeld te schetsen van de recente geschiedenis van
Libanon aan de hand van tentoonstellingen van Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari.
Al in de burgeroorlog verzamelen Raad, Mroué en Zaatari souvenirs op Libanees
grondgebied. Onder het puin vinden zij oude postkaarten, negatieven en foto‟s: getuigenissen,
herinneringen en documenten die verwijzen naar de oorlog. Naast hun gevonden
documentatie, gaan zij aan het einde van de oorlog op zoek naar getuigenissen en documenten
die een nieuw verhaal vertellen. Om tot hun kunst te komen bestuderen ze documenten uit
hun eigen archief of uit andere archieven. Maar zijn deze documenten echt waar? Is een
document de weerslag van een feit, een ervaring, een getuigenis of is het fictie? Is het verhaal
dat deze kunstenaars vertellen waar? Niet alleen deze kunstenaars zoeken naar de grenzen
tussen feit en fictie, manipuleren feiten en zoeken naar nieuwe verhalen, geschiedenissen en
getuigenissen; in het hedendaagse artistieke discours is het verzamelen van documenten, het
onderzoeken van archieven en ook het bewerken van waarheden een tendens die ook wel
documentary art wordt genoemd. In dit hoofdstuk zal de opkomst en de ontwikkeling van de
documentary art worden besproken, evenals de vraag wat de relatie is tussen de documentary
art en de uitdrukkingsmiddelen van de hier centraal staande Libanese kunstenaars.

Ontwikkeling van de documentaire
De Van Dale definieert een document als een “geschreven of gedrukt bewijsstuk” en
een documentaire als “een informatieve film”.27 Als tegenwoordig het begrip documentaire
wordt toegepast heeft dit meestal betrekking op een gefilmd beeld of een reconstructie van
een gebeurtenis, zoals de definitie in de Van Dale. Omdat het in dit hoofdstuk gaat over de
documentaire als opname van een gebeurtenis, of de vastlegging van een beeld, zal er geen
onderscheid worden gemaakt tussen de media foto en film. Als dit onderscheid wel wordt
gemaakt, zullen de begrippen fotodocumentaire en filmdocumentaire worden gebruikt. In het
hoofdstuk wordt het document geïnterpreteerd als een bewijsstuk van een bepaalde
gebeurtenis en de documentaire als een reconstructie van een gebeurtenis, dan wel
gefotografeerd of gefilmd. De definitie van het woord documentaire is nooit eenduidig
27

Van Dale, Middelgroot woordenboek Nederlands, Amsterdam 2009.
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geweest, door de opkomst van de nieuwe media en de “verpretparking” van de maatschappij,
maar ook door de vraag of de documentaire als kunst moet worden beschouwd. Olivier Lugon
(1962), kunsthistoricus en hoogleraar aan de Universiteit van Lausanne, betoogt in zijn artikel
„documentaire: gezag en meerduidigheid‟ uit de bundel Documentaire Nu!, dat er maar twee
gemeenschappelijke kenmerken binnen de verschillende definities van de documentaire zijn
te duiden: het respect voor een thema en de behoefte om de dingen te laten zien zoals ze zijn.
Een documentaire is het resultaat van een opname, vastlegging en de verwerking van een
virtueel beeld.28 Lugon probeert de ontwikkeling en de verandering van de notie van de
documentaire te schetsen door deze in drie, aan tijd gebonden, stromingen in te delen. Vanaf
de uitvinding van de fotografie in 1839 werd de documentaire voornamelijk gebruikt voor
educatieve en pedagogische doelen. Lugon noemt dit de “ encyclopedisch pedagogische”
stroming. De documentaire werd ingezet als studieobject om kennis te vergaren. In de
negentiende eeuw gebruikten kunstenaars en wetenschappers foto‟s om bepaalde vormen,
bewegingen en raadsels van de natuur te bestuderen en te analyseren.29 Jean-François
Chevrier, die hedendaagse kunst doceert aan de Franse Ecole des Beaux-Arts, probeert in zijn
artikel „documentaire, document en getuigenis‟ vast te stellen wat een document is. Een
document heeft volgens hem altijd een actuele waarde, omdat het virtuele beeld
geactualiseerd is en visuele inzichten kan reconstrueren. Hij stelt dat alle fotografie
documentaire is, omdat het een opname is. In de negentiende eeuw was de fotografie het
waarheidscriterium binnen de visuele kunst. Een document levert feiten en vormt zelf ook een
feit en is daarom het perfecte medium om te dienen als studieobject. Een voorbeeld van deze
toepassing van het documentaire beeld als studieobject zijn de geologische expedities die in
de Verenigde Staten werden ondernomen tussen 1860 en 1879. In opdracht van de
Amerikaanse overheid werden deze expedities georganiseerd om onbekende gebieden te
onderzoeken, te fotograferen en in kaart te brengen. Door middel van deze expedities
vergaarde men kennis over gebieden die voorheen nooit onderzocht waren. Een aantal jaren
later lijkt deze geschiedenis van het documentaire beeld, dat in deze periode van het
verschaffen van kennis een groot waarheidsgehalte bevatte, vergeten. 30
Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond er immers een discussie over de
waarde van het documentaire beeld. De documentaire is geen studieobject meer, maar
28

Olivier Lugon, „Documentaire: gezag en meerduidigheid, in: Documentaire nu!: hedendaagse strategieën in
fotografie, film en beeldende kunst, Rotterdam, 2005. pp. 64-81.
29
In dit eerste deel over de negentiende eeuw was de film nog niet uitgevonden. Wanneer er in deze context over
de documentaire wordt gesproken, gaat het dus om fotografie.
30
Jean-Francois Chevrier, „documentaire, document, getuigenis, in: Documentaire nu!: hedendaagse strategieën
in fotografie, film en beeldende kunst, Rotterdam, 2005. pp. 46-58.
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erfgoed. Lugon stelt in zijn betoog dat de definitie van de documentaire is veranderd en dat de
nieuwe stroming die ontstaat de “conserverende” is. Een document is in deze context alleen
een document als het onderdeel is van een archief. Vanaf het begin van de twintigste eeuw
werden archieven opgericht om het erfgoed, het document, te bewaren. Fotograaf Lewis Hine
(1874-1940) stelde dat iets een document is, als het onderdeel is van een sociaal eigentijds
discours en dus niet per se in een archief hoeft te zijn opgenomen.31 Het archiveren en
plaatsen van documenten in de eigen tijd maakt inmiddels onderdeel uit van het artistieke
discours, door de toename van kunstenaarsarchieven en artistiek onderzoek. Dirk Lauwaert
(1945), docent en criticus gespecialiseerd in fototheorie, stelt in zijn artikel „Het (foto)archief‟
dat een document ooit in een groter en levend geheel paste en dat het nu op een plek is waar
het alleen overleeft. Tegelijkertijd is de enige betekenis van de documenten volgens hem dat
ze in hetzelfde archief worden bewaard. De samenhang van de documenten is een illusie,
omdat de documenten net zo goed door toeval bij elkaar kunnen zijn gebracht. Het archief is
daarom iets dat stabiliteit suggereert, maar dat twijfel oproept over de achtergrond van de
documenten. Het is ook een reisverslag van eerdere collecties en gebeurtenissen.32 Deze
twijfel over de achtergrond van het document en de ogenschijnlijke samenhang van het
archief hebben een belangrijke rol in de werkwijze van Walid Raad, Rabih Mroué en Akram
Zaatari. Doordat Raad, Mroué en Zaatari met hun artistieke onderzoek, documenten uit het
archief in de actualiteit plaatsen, onderzoeken zij de rol van het archief en het document. De
Arab Image Foundation en The Atlas Group zijn beiden archieven die opgericht zijn om het
gebrek aan documentatie over de Libanese burgeroorlog op te heffen. De kunstenaars
onderzoeken en reflecteren op de onbekende kanten en de gebeurtenissen in de burgeroorlog
door het document in het archief te onderzoeken.33
De interesse in de documentaire werd groter door de grote hoeveelheid aan
documenten die vanaf het begin van de twintigste eeuw was opgeslagen in de opgerichte
archieven. De discussie over de betekenis van de documentaire laaide weer op. Door de
uitvinding van de film moest het begrip documentaire geherdefinieerd worden. In de jaren
dertig van de vorige eeuw werd de interesse in het documentaire beeld groter door de
frustratie over de sociale en politieke kwesties die op dat moment spelen. Door middel van de
documentaire probeerden fotografen en filmmakers de onvrede van de bevolking over de
sociale kwesties in beeld te brengen. Dit documentaire genre, zorgde voor de legitimatie en

31

Lugon, 2005 (zie noot 28). pp. 64-81.
Dirk Lauwaert, „het (foto) archief‟, De Witte Raaf, (2011) nr. 149 (januari/februari).pp. 1-5.
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acceptatie van foto en film. Doordat de foto en de film onderdeel werden van het artistieke
discours, konden deze de kunst van binnenuit vernieuwen. Fotografie functioneert inmiddels
in een geschiedenis van massamedia, informatie en vermaak, maar ontstond in de context van
kennis, scholing en wetenschappelijk onderzoek. De documentaire antecedenten waren bij
documentaire fotografen en filmmakers echter onbekend. In de jaren zeventig van de
twintigste eeuw werden er exposities georganiseerd over de documentaire in de negentiende
eeuw, zoals de opnames van de Amerikaanse geologische expedities. De documentaire stond
tot dan toe in de schaduw van de reputatie van de fotojournalistiek en de reportage. Door deze
exposities en de grensvervaging tussen de verschillende fotografische en filmische vormen
kon de documentaire zich beter profileren.34 Curator en schrijfster Ine Gever (1960) noemt de
grensvervaging tussen de foto als document, registratie of kunstwerk in haar artikel „ Beelden
die om voltooiing vragen‟, “postdocumentaire” fotografie. 35 In het postmodernistische
discours had het documentaire beeld het moeilijk, enerzijds doordat er twijfel ontstond over
het objectieve beeld, anderzijds door de opkomst van de televisie. De documentaire kwam
weer terug door de hernieuwde aandacht van de kunstkritiek en de kunsttheorie in foto en film
en doordat de documentaire de reflectie op zijn eigen betekenis in de maatschappij ging
incorporeren.36 De kwestie of de documentaire kunst is blijft actueel. Het paradoxale aan een
documentaire is dat de kunstenaar een objectief en neutraal beeld wil maken dat een bepaalde
distantie heeft van het gekozen thema, maar dat deze ook een esthetisch en bijzonder beeld
wil creëren. De reflectie op het documentaire beeld blijft daarom essentieel. Een document
heeft pas waarde als het beeld een bepaald waarheids- of voltooiingproces bevat. Een foto of
film krijgt pas betekenis door de relatie tussen beeld, toeschouwer en kunstenaar.37
In de jaren zeventig ontstonden nieuwe discussies over de legitimiteit en effectiviteit
van de documentaire in het kunstcircuit. Door de opkomst van de nieuwe media ontstond er
bij de toeschouwer een visuele geletterdheid, aldus curator Maartje van de Heuvel.38 Door de
continue mediaberichtgeving en de ervaring van de werkelijkheid is er niet alleen meer een
fysieke, maar ook een visuele wereld. De kijker wordt getraind in het analyseren van het
beeld. De verschuiving van een fysieke wereld naar een visuele wereld waarin het beeld
34
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belangrijker is dan het werkelijk gebeurde, is de aanleiding voor kunstenaars om hierop te
reflecteren. Ze trachten de manipulatieve werking van beelden in de media bloot te leggen en
de documentaire op een andere manier in te gaan zetten. In de jaren negentig wordt het
mogelijk om door middel van een nieuwe druktechniek grotere formaten te drukken,
waardoor de kritische reflectie op het documentaire beeld zich verder ontwikkelt. Het
documentaire beeld hoeft niet meer in een dwingende narratieve samenhang te fungeren,
waardoor de kunstenaars hun medium op andere manieren kunnen bekritiseren.39

Documentary art: de reflectie op het autonome documentaire beeld
Het autonome documentaire dat eind jaren negentig ontstaat ontwikkelt zich op verschillende
manieren en is niet eenduidig. De reflectie op het autonome documentaire beeld zou ook
documentary art kunnen worden genoemd. Documentary art omdat de foto‟s en films
documentaire beelden zijn, reconstructies van het gebeurde, die worden ingezet om juist dit
documentaire beeld te bekritiseren. Het documentaire beeld wordt op verschillende manieren
ingezet in de Documentary art. Een eerste tendens is geïnspireerd op de ideeën van Hilla
(1934) en Bernd Becher (1931-2007). Andreas Gursky en Thomas Ruff zijn als voormalige
studenten van de Duitse Becher Schule geïnspireerd door hen. Hilla Becher pleit voor een
objectieve visie waarbij elk oordeel afwezig is. Het gaat hierbij dan ook vaak om de meer
technische aspecten van het medium en het probleem van de band met de realiteit. Gursky en
Ruff proberen in hun fotodocumentaire de afwezigheid van het lichaam en de beweeglijkheid
te benadrukken. Het minder verbonden zijn aan een beeldverhaal inspireert hen om het beeld
op zich te perfectioneren door te experimenteren met vorm, techniek, detailscherpte en kleur.
Ook de Duitse beeldhouwer en fotograaf Thomas Demand (1964) volgt de opvattingen van de
Becher Schule. Hij creëert een realistisch beeld, waarbij enige beweging of het lichaam
afwezig zijn, zonder een oordeel te geven. Het probleem van de band met de realiteit is een
essentieel onderdeel van zijn werk doordat hij echte foto‟s maakt, van onechte dingen. De
relatie tussen het werk en de historische realiteit is moeilijk, omdat Demand geen letterlijke,
maar metaforische werkelijkheden fotografeert. Hij maakt van karton, papier en plastic een
realiteit, zoals een keuken, archiefkast of een vergaderzaal, die hij vervolgens fotografeert.
Een voorbeeld hiervan is zijn werk Heldenorgel uit 2009 (afb.7). Het lijkt een foto van een
orgel, maar het is een foto van een door Demand gecreëerd beeld van een orgel. Omdat elk
beeld refereert naar een ander icoon, of gerelateerd is aan andere beelden creëert Demand een
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hyperrealiteit, waarbij zijn foto een verwijzing is naar telkens andere beelden, zodat het
origineel verdwijnt. Met zijn werk onderzoekt Demand, door te experimenteren met techniek
en het beeld, de band van de foto met de realiteit.40

Afb. 7: Thomas
Demand,
Heldenorgel,
2009,
Kleurenprint/Dias
ec, 240 x 380 cm,
VG Bild-Kunst,
Bonn.

Een tweede kritische reflectie in de documentary art op het autonome documentaire
beeld, is de reflectie op de foto- en filmdocumentaire als medium om op te komen voor
armen, gevangenen en politieke slachtoffers. Kunstenaars kiezen ervoor om documentaires
over meer persoonlijke en alledaagse onderwerpen te maken. In tegenstelling tot de opvatting
van de Bechers dat een documentaire een objectief beeld is, dat geen oordeel mag bevatten,
streven kunstenaars die reflecteren op de thema‟s van de documentaire, zoals politiek geweld
of sociale controle, minder naar objectiviteit dan gebruikelijk was in de foto- en
filmdocumentaire van de jaren dertig van de twintigste eeuw. Ze willen dus niet alleen de rol
van het document en de documentaire in de maatschappij onderzoeken, maar ook de
specifieke eigenschappen van de documentaire zelf. In navolging van kunstenaar Allan
Sekula wordt deze vorm van documentaire “slow (photo) journalism” genoemd. Deze term
houdt in dat de kunstenaar zich weken, of soms jarenlang bezighoudt met hetzelfde
onderwerp en naar verdieping zoekt. De Fransman Gilles Peress (1946) bijvoorbeeld, probeert
een onderwerp van verschillende kanten te belichten. Dit wordt duidelijk in zijn project The
Long Arm of Justice (1999-2010). Dit gaat over het dorp Cuska in Kosovo, waar Servische
paramilitairen in 1999 volgens geruchten eenenveertig mannen executeerden en vervolgens
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het dorp verwoestten. Het project bestaat uit verschillende onderdelen die een andere kant van
het verhaal belichten (afb .8). Een aantal zwart-wit foto‟s tonen de afstandelijke blik van een
politiefotograaf die de lijken in Cuska heeft gefotografeerd als bewijsmateriaal voor de
moord. Gilles Peress heeft zich verdiept in de plek en de gebeurtenis en heeft via een
anonieme bron een plastic mapje met foto‟s verkregen die de Servische paramilitairen, de
daders, van elkaar genomen hebben. Door middel van deze foto‟s hebben de instanties de
identiteit van de daders kunnen achterhalen en ze kunnen oppakken. Peress wil wel
benadrukken dat een foto, ondanks de consequenties die dit project had, nog steeds alleen
maar een weergave of imitatie is van de realiteit en dus niet verward moet worden met deze
realiteit.41 Peress is één van de kunstenaars die de rol van het documentaire beeld in de
maatschappij bekritiseert vanuit de gekozen thema‟s. Hij zoekt verdieping door een specifieke
plek en een specifiek thema te kiezen dat het documentaire beeld voor iedereen persoonlijk
maakt.

Afb. 8: Gilles Peress, The Long Arm
of Justice (detail), 2002-2010, a.n.t.,
collectie van de kunstenaar.
Originele foto: Anoniem, Servische
paramilitairen, 1999.

Een volgende commentaar dat in de documentary art wordt gegeven op het autonome
documentaire beeld is de studie naar de wijze waarop de geschiedenis door het mediabeeld
vorm krijgt onder invloed van politieke en commerciële belangen. Walid Raad,
becommentarieert dit „zogenoemde‟ documentaire beeld met zijn conceptuele kunstwerk The
Atlas Group. Door middel van het archiveren van documenten creëert Raad een alternatieve
geschiedschrijving op het internet. Raad bekritiseert de wijze waarop de geschiedenis in de
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media wordt gevormd voornamelijk door alternatieve verhalen en onbekende kanten van de
geschiedenis, in dit geval die van de burgeroorlog van Libanon, te belichten door gebruik te
maken van echte documenten, maar van fictieve personen. Akram Zaatari gaat nog een stap
verder door naast authentieke foto‟s en brieven ook op zoek te gaan naar de mensen achter
deze verhalen. Het gebruik van documenten is makkelijker geworden doordat kunstenaars
onder meer de beschikking hebben over satellietopnamen, die auteurloos zijn, maar ook door
de grote hoeveelheid aan archiefmateriaal. Doordat Raad en Zaatari, maar ook Rabih Mroué
al sinds de burgeroorlog een persoonlijk archief hebben opgebouwd, hebben zij de
mogelijkheid gebruik te maken van echte documenten, die in elke context een ander verhaal
kunnen vertellen. Door het publiek een andere kant van de burgeroorlog te tonen, wordt deze
aan het denken gezet over de waarheid van het beeld en van de geschiedenis.
Het documentaire beeld wordt aan de orde gesteld door een constructie van de
werkelijkheid te maken. Demand doet dit door een bestaand object na te maken en dit
vervolgens te fotograferen. Rabih Mroué, bijvoorbeeld, doet dit door de suggestie te wekken
dat de performance of video de echte gebeurtenis toont in plaats van een imitatie ervan. Dit
heet re-enactment. Een voorbeeld van het werk van Mroué is zijn semidocumentaire
theaterproject „Who’s Afraid of Representation?’ dat hij in 2006 met zijn collega en vrouw
Linah Saneh opvoerde. De performance reflecteert op de geschiedenis van de Westerse bodyart maar vertelt tegelijkertijd het verhaal van een Libanese burger die op een dag ging werken
en een aantal collega‟s doodschoot. Saneh en Mroué herhalen bekende en extreme
performances uit de Westerse kunstgeschiedenis, zoals die van Vito Acconci waarbij hij
zichzelf bijt. De performance gaat niet alleen over het gebrek aan een lokale culturele traditie
die de oorlog representeert, maar ook over het waargebeurde verhaal van de Libanese arbeider
die zijn collega‟s vermoorde in een vlaag van angst en woede na het einde van de Libanese
burgeroorlog. Met dit werk onderzoeken ze de rol van het lichaam in de oorlog, het met
oorlog bedrukte lichaam en het Westerse modellichaam. Doordat ze de Westerse
performances imiteren zou het een re-enactment genoemd kunnen worden, maar door de
onderbrekingen van het waargebeurde verhaal van de arbeider klopt dit niet helemaal. Dit is
de reden dat Rabih Mroué zijn theaterstukken en performances semidocumentair noemt. 42
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Omdat het documentaire aspect in het werk van Raad, Mroué en Zaatari altijd
samenhangt met het grip krijgen op de onbekende kanten van de burgeroorlog, exploreren zij
deze wellicht op een iets andere manier dan andere kunstenaars. Het gaat bij hen niet zozeer
om de documentaire strategieën als techniek en de onderwerpkeuze, maar juist om de tendens
waarbij kritisch wordt gekeken naar de geschiedenis en de status van het documentaire beeld.
Een goed voorbeeld hiervan is het werk Hostage: The Bachar Tapes (#17 en #31) uit 2001
van Walid Raad (afbeelding 9). Deze documentaire gaat over de crisis in de jaren negentig
rond Westerse gijzelaars in Libanon. Souheil Bachar43 getuigt over een gebeurtenis die
internationaal veel onrust teweeg bracht. Bachar was tien jaar gevangene en deelde zijn cel
met vijf westerlingen. Toen hij na de burgeroorlog vrijkwam werd zijn getuigenis vastgelegd
op 53 videofilms. De opnames tonen de man die tegen een muur aanzit en nadenkt over de
verschillende ervaringen van zijn gijzeling. Hij beweert dat hij seksueel misbruikt is, dat de
westerlingen racistisch waren en dat ze een afkeer van hem hadden. Het verhaal vertelt over
een voorbije gijzelingsperiode, maar de setting doet denken aan video‟s waarmee gijzelaars
losgeld proberen af te persen.
Zo‟n video dient er dan voor
om te laten zien dat de
gegijzelde nog leeft. De
authenticiteit van de video is
onzeker doordat de tijd, de
tussentitels en de
archiefnummers niet
overeenkomen met het door
het fictieve personage Bachar
vertelde verhaal. Zo speelt
Raad dus met het begrip
authenticiteit en speculatie. Hij

Afb. 9: Walid Raad: The Atlas Group en Souheil Bachar, filmstill Hostage:
The Bachar Tapes, 2001, single channel video, 16 min. 28 sec., The Atlas
Group Archive.

ontwricht zijn eigen
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bewijsvoering en legitimatieprocedés en creëert een documentaire fantasie die toch
geloofwaardig overkomt. Op deze manier probeert hij het archief van het documentaire te
manipuleren en te onderzoeken.44
De waarde en de betekenis van een document is vanaf zijn bestaan nooit eenduidig
geweest. Het is door de continue verandering van de notie documentaire en het paradoxale
element in de documentaire, namelijk het verlangen een mooie foto en een objectief beeld te
creëren, onmogelijk één definitie te geven. Door de opkomst van het digitale tijdperk is het
waarheidscriterium van de documentaire uit de negentiende eeuw in twijfel getrokken en
streeft het documentaire beeld allang niet meer naar objectiviteit, als dat het ooit gedaan heeft.
Essentieel voor de ontwikkeling en de verandering van de notie documentaire is de
veranderende rol van de werkelijkheid en het begrip waarheid geweest.

Grensvervaging tussen feit en fictie
In de roerige twintigste eeuw is er veel gediscussieerd over hoe kunst zich
ontwikkelde ten opzichte van de werkelijkheid en het begrip waarheid. Daarom is het
noodzakelijk een aantal opvattingen van invloedrijke filosofen en kunstenaars over het begrip
waarheid te bespreken. Zoals eerder besproken in dit hoofdstuk werd de foto en film in de
jaren dertig van de twintigste eeuw geaccepteerd in het artistieke discours. Dit kwam voort uit
het verlangen van kunstenaars en filosofen om kunst van zijn elitaire voetstuk te halen. Er zou
volgens Walter Benjamin, een Joods-Duitse cultuurfilosoof (1892-1940), meer belangstelling
voor fotografie en film kunnen zijn omdat deze democratisering in de kunst konden
bevorderen. Dit betoogt hij in zijn essay „het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische
reproduceerbaarheid‟ uit 1939. De aura van het kunstwerk verdwijnt volgens Benjamin
doordat er niet meer één origineel hoeft te zijn. Foto en film zijn beiden media die eenvoudig
reproduceerbaar zijn, waardoor kunst van zijn elitaire voetstuk afvalt, voor iedereen is en dus
democratischer wordt. 45
Na de Tweede Wereldoorlog werden Benjamins ideeën niet meteen toegepast. De
angst en ellende die de Tweede Wereldoorlog had veroorzaakt werd verwerkt door weer te
geloven in originaliteit, authenticiteit en één waarheid. Het gaat in deze periode om de
formele aspecten van een kunstwerk omdat dit het enige objectieve criterium is om een
kunstwerk te beoordelen. De maakbaarheid van de samenleving en het geloof in de
44
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vooruitgang en in één waarheid werden op de proef gesteld door de Koude Oorlog, de
constante fricties tussen de Sovjet Unie en de Verenigde Staten en de onvrede over de
aanhoudende armoede. Kunstenaars en theoretici begonnen hun onvrede te uiten, waardoor
hun opvattingen veranderden en kunst op een andere manier geïnterpreteerd ging worden.
Guy Debord (1931-1994) was Marxist, schrijver en filmmaker en richtte in 1957 de
Internationale Situationisten op. De theorieën van de Internationale Situationisten waren
gebaseerd op het invloedrijke boek The Society of the Spectacle dat in 1967 door Guy Debord
werd geschreven. Het boek vertelt over de maatschappij als spektakel, waarbij het niet meer
gaat om de werkelijkheid zelf maar om het spektakel hiervan: De sensatie van het gebeurde
wordt belangrijker dan het gebeurde zelf. De Situationisten probeerden situaties en milieus te
creëren die een afwijzing vormden voor het kapitalisme en een aanmoediging waren voor de
democratie. Met ideeën die gebaseerd waren op de vroeg moderne avant-garde en het
marxisme steunden zij communistische revoluties en hadden ze kritiek op de massamedia en
haar advertenties die een neprealiteit laten zien, om de echte teloorgang van het kapitalistische
leven te tonen. 46 Pas in de jaren zeventig werden ook de opvattingen van Benjamin in de
kunsttheorie toegepast. Het democratiseringsidee dat ontstond ten opzichte van de kunst
kwam voort uit de dematerialisatie in de kunst. Bij Guy Debord was dit democratiseringsidee
al duidelijk aanwezig. De democratisering in de kunst ontstond doordat het fysieke kunstwerk
minder belangrijk werd dan het idee erachter. In de kunst komt deze dematerialisatie tot
uitdrukking door het ontstaan van nieuwe stromingen als conceptuele kunst, performances,
body-art, land-art en process art.
Dat in de jaren zestig en zeventig kunstenaars op een andere manier gaan werken en
kunstcritici en –theoretici anders gaan denken, komt voornamelijk door de nieuwe
opvattingen in de filosofie en de taalwetenschap. De Franse denker Michel Foucault (19261984) betoogt dat niets zich uit zichzelf of uit het niets kan scheppen en dat originaliteit een
schijnbegrip is. Volgens hem is de culturele productie puur een kwestie van codes en
conventies. Maar als originaliteit verdwijnt, wat blijft er dan nog over van het begrip
werkelijkheid? De Franse filosoof en criticus Jacques Derrida (1930-2004) ziet de waarheid
of werkelijkheid als een radicale kritiek op de representatie. Tekens verwijzen naar iets wat
zelf niet aanwezig is, een teken is altijd een substituut. De ware werkelijkheid verdwijnt. Wat
in de ideale wereld de authentieke waarheid zou zijn, is volgens Derrida in de waarneembare
wereld de onvolmaakte imitatie. Omdat de realiteit afwezig is en de representatie deze
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vervangt zal de betekenis van de realiteit constant verschuiven. Dit noemt hij “displacement”.
Kunst is volgens hem imitatie van de imitatie. Omdat alles naar het volgende verwijst, is er
dus geen vaststaande betekenis en waarheid. Kunst is een stelsel van tekens en kan dus alleen
gedefinieerd worden door het discours waarvan het deel uitmaakt. Er is dus niet één waarheid,
maar een voortdurend spoor van veranderende waarheden.
Socioloog, cultuurtheoreticus en filosoof Jean Baudrillard (1929-2007), geïnspireerd
door de ideeën van Guy Debord, gaat nog een stapje verder in het analyseren van de relatie
tussen de betekenaar en het betekende. Volgens hem bestaat er helemaal geen
overeenstemming meer tussen het teken en de referent/werkelijkheid. Volgens Baudrillard is
er allang geen sprake meer van een vaste betekenisinhoud of referentie. Het teken gaat zijn
eigen leven leiden, waardoor de werkelijkheid verdwijnt. De simulatie van de werkelijkheid
en de nieuwe beelden die de massamedia creëert vervangen de echte werkelijkheid.
Baudrillard zegt dat de simulatie de enige werkelijkheid is geworden, waardoor hij vanuit
deze optiek ook wel beweert dat we in het tijdperk van de simulacre/het schijnbeeld leven.
Een kunstwerk is dus niets anders dan een verwijzing of een teken naar iets anders dan
werkelijkheid. De oorspronkelijke betekenis van een kunstwerk gaat verloren en wordt
vervangen door de financiële investeringsdrang: kunst verandert in koopwaar.
Inmiddels is in de jaren tachtig door deze opvattingen het geloof in één werkelijkheid
verdwenen. Zoals curator Maartje van den Heuvel al betoogt is de visuele geletterdheid in de
jaren zeventig toegenomen, waardoor er veel kritischer wordt gekeken naar media en kunst.47
Raad, Mroué en Zaatari spelen in op deze tendens door met fotografie, archiefmateriaal en
video de kritische blik van de toeschouwer op de proef te stellen door feit en fictie met elkaar
te vermengen. Het gaat er volgens hen niet zozeer om of iets waar is of niet, maar of het
geloofwaardig is.48
Door zich te verdiepen in de fictionele documentaire doen onder andere Raad, Mroué
en Zaatari een poging de grenzen van de representatie te onderzoeken en de heersende
ideologieën en de democratie te becommentariëren. De kunstenaars kunnen op deze manier
op zoek naar de rol van de foto en de film bij de totstandkoming van het geheugen. Ze
proberen de Libanese burgers te prikkelen om de heersende amnesie los te laten en te gaan
nadenken over het geloofwaardige, of dit nu gebeurd is of niet. De Atlas Group van Walid
Raad probeert vanuit persoonlijke beleving waarheden vorm te geven en te contextualiseren,
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zodat de toeschouwer deze kan invullen met zijn eigen waarneming of ervaring.49 Voor Raad
doet het er weinig toe of een document feitelijk juist is; feiten zijn geen vanzelfsprekende
objecten maar processen. Hij zegt dat verhalen en objecten niet moeten worden bekeken
vanuit de beperkte tweedeling fictie/non-fictie. Dit is volgens hem een vals onderscheid,
omdat dit geen recht doet aan de complexe verhalen over de oorlog. Hij wil met de Atlas
Group dus niet per se vertellen wat er gebeurd is tijdens de oorlog, maar eerder een beeld
geven waar de toeschouwer over kan denken, voelen, praten en rationaliseren. Documenten
zijn geen feiten maar symptomen en sporen, evenals dat de Libanese burgeroorlog niet kan
worden gereduceerd tot een geheel van vanzelfsprekende feiten.50 De waarheid is niet wat we
waarnemen, maar wat zich in de psyche afspeelt, volgens Raad. Daarom vindt hij dat
bestaande documenten bediscussieerd moeten worden.51
De acceptatie van het documentaire beeld als autonoom artistiek product komt door
het veranderen van de omgang met de realiteit. De realiteit zelf wordt fictie door Hollywood,
de “verpretparking” van de maatschappij en het simulacre. Dit zorgt voor grensvervagingen
tussen feit en fictie, echt en onecht en het ontstaan van verzonnen realiteiten. De
verwevenheid van feit en fictie komt tot stand in een posthistorisch wereldbeeld waarin de
sensatie van het echte boven het echte zelf wordt verheven. Het gaat dus niet meer om het
overbrengen van werkelijkheid maar het verhevigen van het werkelijkheidseffect. Door de
behoefte dingen te laten zien zoals ze zijn, een constante zoektocht naar methode en vorm,
maar ook voortdurend te zoeken naar één waarheid of meerdere waarheden blijft de
documentaire bestaan.52 Raad, Mroué en Zaatari onderzoeken door middel van de
documentaire de werkelijkheid, die niet per se afgebeeld hoeft te worden. Een serie
geënsceneerde foto‟s kan nog steeds een gevoel van waarheid of essentie oproepen waardoor
het niet meer om waarheid maar geloofwaardigheid gaat. De documentaire is niet objectief,
maar functioneert in een artistiek, sociaal of politiek discours. Binnen dit documentaire
discours wordt nagedacht over de status van het realistische beeld die de aanleiding geeft voor
het twijfelen aan de werkelijkheid. De documentaire komt dichter bij de waarheid dan andere
visuele genres, maar moet daarom ook zijn eigen beeld in twijfel trekken, onderzoeken en
relativeren.53 Het digitale tijdperk heeft veel effect gehad op de geloofwaardigheid van de
fotografie. Foto‟s en video‟s zijn hierdoor makkelijk te manipuleren, maar hoeven ook niet
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meer in fysieke vorm te bestaan. De omloopssnelheid van beelden die nu losstaat van het
materiële, zou effect kunnen hebben op de geloofwaardigheid van fotografie als medium.
Maar is er ooit zoiets geweest als ware neutrale fotografie?

Conclusie
Door de opkomst van nieuwe media is de rol van de documentaire nog moeilijker te
definiëren. Al in de negentiende eeuw werden fotografische beelden gemanipuleerd, maar
door het besef dat digitalisering dit makkelijker maakte, wordt de positie van de documentaire
ingewikkelder. Doordat de computer het centrale gereedschap is waarbinnen met alle media
gewerkt kan worden, is het moeilijk onderscheid tussen diverse media te maken en is de rol
van auteursrechten en het begrip waarheid afgenomen.54 Filosoof Alain Badiou (1937) zegt
dat waarheid iets is wat je overkomt of gebeurt, maar dat iets nooit van tevoren waar kan zijn.
Hij stelt dat ethiek en esthetiek samen één zijn, dus dat een beeld niets is totdat de
toeschouwer dit voltooit door zijn eigen kader of de context. De keuze voor het vermengen
van diverse media hangt samen met het verlangen (on)waarheden te creëren die de
toeschouwer zelf moet aanvullen door zijn eigen ervaring of referentiekader. Omdat de
toeschouwer zo getraind is door de opkomst van de massamedia en de nieuwe media is het
beter in staat beeldmanipulatie te achterhalen. De media waarmee Raad, Mroué en Zaatari
werken zijn gebaseerd op een bewuste keuze die zij hebben gemaakt. Dat zij werken met
documentatie, het archief, fotografie, video, theater en performance hangt samen met hun
verlangen (geloof)waar(dig)heden te creëren. De keuze voor het bijhouden van een archief is
die van drie kunstenaars die ernaar verlangen om de onbekende kanten van de Libanese
burgeroorlog te herontdekken en te onderzoeken.55 Dat zij kiezen voor deze media heeft te
maken met de onderwerpen waar hun kunst over gaat, namelijk het zoeken naar identiteit, het
blootleggen van het collectieve geheugenverlies en het opzoek gaan naar getuigenissen,
verhalen en complexiteiten. De digitale media, maar ook het theater en de performance, zijn
daar geschikt voor omdat ze beweeglijk zijn en dus eenvoudig te manipuleren. Doordat het in
hun kunst niet gaat om waarheid maar om een complexiteit aan verschillende feiten,
meningen en waarheden zijn de beweeglijke media waar zij mee werken dus een logische
keuze.
Raad, Mroué en Zaatari bestuderen documenten door onderzoek te doen in de
archieven die zij zelf bijhouden om kennis te vergaren over hun recente oorlogsgeschiedenis.
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Tegelijkertijd passen zij in de conserverende tendens waarbij ze alle documenten die gelieerd
zijn aan de burgeroorlog verzamelen en bewaren om grip te krijgen op de oorlog. Door te
reflecteren op het document en zijn sociale waarde binnen het Libanese discours en in hun
eigen kunst, passen Raad, Mroué een Zaatari het beste in de sociaal-politieke stroming die
vanaf de jaren dertig opkomt. Ze kiezen ervoor om zich uit te drukken door middel van
archieven, zoals het online archief de Atlas Group van Walid Raad, door middel van reenactments zoals de performance who’s afraid of representation? van Rabih Mroué of door
middel van bestaande documentatie als de brieven en interviews van Akram Zaatari.
Fotografie, video en documenten zijn met elkaar verweven doordat ze verbonden zijn met de
computer en niet meer fysiek te hoeven bestaan. De beelden zijn realistischer geworden dan
de werkelijkheid waardoor het begrip realiteit een hele andere betekenis heeft dan in de
negentiende eeuw. Mroué, Zaatari en Raad kiezen dus voor deze media omdat ze beweeglijk
zijn, balanceren op de rand van feit en fictie en aansluiten bij de onderwerpen die zij
behandelen. Feit of fictie is misschien een te makkelijke scheiding van een realiteit die veel
complexer is te omschrijven dan simpelweg waar of niet waar. De complexiteit van de
Libanese burgeroorlog en het verlangen om nieuwe visies en onbekende verhalen te
ontdekken spelen een belangrijke rol in het werk van deze kunstenaars. Raad, Mroué en
Zaatari streven ernaar de recente geschiedenis van Libanon bespreekbaar te maken in eigen
land en de collectieve amnesie die heerst te becommentariëren maar ook om in internationale
context meer belangstelling te krijgen voor hun land. Ze proberen een ander perspectief te
bieden op de mogelijkheden van kunst in een Arabisch land. In het volgende hoofdstuk zal
worden besproken hoe deze kunstenaars hun eigen rol zien in Libanon en hun kunstscène,
maar ook hoe deze op internationaal platform tot uiting komt. Nu duidelijk is waarom Raad,
Mroué en Zaatari gekozen hebben voor deze media is het essentieel verder in te gaan op de
onderwerpkeuze. De keuze voor specifieke onderwerpen en de rol die zij daardoor spelen in
de Libanese kunst zal worden besproken in hoofdstuk drie.
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Hoofdstuk 3:
Sporen van de burgeroorlog: getuigenis en geheugen
In het tweede hoofdstuk zijn de motieven van de kunstenaar besproken voor wat betreft de
keuze van de media waar ze mee werken. De uitdrukkingsmiddelen van de kunstenaar hebben
een duidelijke verbinding met de opkomst van de documentary art. Ook is besproken hoe de
keuze voor deze media te verklaren is vanuit de recente gebeurtenissen in Libanon. Deze
komt tot stand door de beweeglijkheid en de mogelijkheid tot manipulatie van het digitale
beeld. Omdat Raad, Mroué en Zaatari kritiek hebben op de geschiedschrijving van de
Libanese oorlog waarbij diverse feiten worden benadrukt of weggelaten, zoeken zij niet naar
één waarheid, maar naar meerdere. Omdat de geschiedenis van hun land niet alleen complexer
is dan een opsomming van feiten, maar ook te maken heeft met begrippen die een grote
interpretatievrijheid genieten als ervaring, emotie en geloofwaardigheid, is deze niet zo
eenduidig als wordt gepretendeerd in de bestaande geschiedschrijving. Daarom kiezen zij
bewust voor onderwerpen waarmee zij de collectieve amnesie van de Libanezen en de
feitelijke geschiedschrijving kunnen becommentariëren, ironiseren en misschien zelfs wel
kunnen herschrijven. Met echte documenten creëren zij nieuwe verhalen die op meerdere
niveaus interpretabel zijn. Dat hun land voortdurend in oorlog was tijdens hun jeugd, dan wel
met Israël of zijn eigen burgers, is van grote invloed geweest op hun kunst. In dit hoofdstuk
zal besproken worden hoe de burgeroorlog in Libanon van invloed is geweest op de
onderwerpkeuze van Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari. Om hiervan een correct
beeld te geven kunnen de ontwikkelingen in de hedendaagse kunstpraktijk van Libanon niet
uitgesloten worden. Het blijft onmogelijk een volledig beeld te geven van de onderwerpkeuze
van de Libanese kunstenaar, omdat de zoektocht van de kunstenaar een persoonlijk proces
blijft, ondanks de collectieve overeenkomst in onderwerp en mediakeuze. Daarom zal eerst
worden uiteengezet welke thema‟s in de kunst van de Libanese kunstenaar overeenkomend
zijn, om vervolgens nauwkeuriger in te gaan op de specifieke thema‟s in het werk van Raad,
Mroué en Zaatari.

De hedendaagse kunstpraktijk
De zoektocht van de Libanese kunstenaars die opgroeiden in de burgeroorlog wordt
overheerst door ogenschijnlijke tegenstellingen. Enerzijds reflecteren ze op hun eigen
samenleving, anderzijds becommentariëren zij het Westerse ideaal. Daarnaast hebben ze een
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duidelijk verlangen om het heden en het verleden te bestuderen, het individuele en het
collectieve en de waarheid en fictie. Het gaat niet om waarheid of fictie, het gaat om de
complexiteit ervan, en is het niet geloofwaardigheid waar het om draait? Óf iets heeft
plaatsgevonden en wannéér dat dan was, is niet belangrijk, maar het is wel essentieel om te
onderzoeken of deze ervaring in jouw psyche kan hebben plaatsgevonden.56 Door het
toepassen van documentaire praktijken willen de kunstenaars van de jaren negentiggeneratie
feit en fictie, heden en verleden en het individuele en het collectieve met elkaar verweven en
de tegenstellingen opheffen. Ook gebruiken ze deze praktijken zoals ooggetuigenissen,
archiefbeelden en krantenartikelen om kunst te maken die de geschiedenis en het erfgoed van
de burgeroorlog uitdaagt. Ze volgen de visuele en materiële sporen van de burgeroorlog door
Beiroet en maken deze onderwerp van hun kritische onderzoek. Ze reflecteren dus niet alleen
op de politieke en sociale gebeurtenissen die hun identiteit en dagelijks leven beïnvloeden,
maar ze provoceren, herinterpreteren en veranderen deze. Door het trauma van de
burgeroorlog heeft hun werk ook te maken met het falende politieke systeem en de afnemende
relevantie van de linkse partijen die pleiten voor sociale gerechtigheid en moderniteit. Dit
hangt samen met de ingewikkelde vorm van democratie waarbij de zetels worden verdeeld op
basis van religie. Dit heeft er zeker na 11 september 2001 voor gezorgd dat er polarisatie
ontstaat tussen de Westerse en de Arabische wereld.57
De polarisatie die na de aanval op de Twin Towers te New York en het Pentagon in
Washington is opgetreden, heeft voor verschillende interpretaties van het verbeelden van het
begrip oorlog gezorgd. Een probleem dat ontstond bij hedendaagse representaties van oorlog
is de expansie van de internationale artistieke gemeenschap door globalisering en
grensvervaging. 58 De acceptatie van documentairefotografie en -film als legitiem middel om
een artistiek statement te maken, is een ander probleem dat optrad bij de representatie van
oorlog door de beweeglijkheid en manipulatiemogelijkheden van deze middelen. En juist
omdat het spectrum van de kunst steeds meer uitbreidde, niet alleen op geografisch niveau
maar ook op conceptueel niveau, is oorlog een abstract begrip geworden dat samenhangt met
het begrip conflict.59 Libanese kunstenaars proberen deze abstrahering van het begrip oorlog
op te heffen door de collectieve ervaring van de oorlog te individualiseren door te reflecteren
op de burgeroorlog in hun eigen land. Volgens de in Beiroet gevestigde criticus Kaelen
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Wilson-Goldie blijft het dan ook paradoxaal dat het werk van deze kunstenaars, dat zozeer
over hun eigen land en stad gaat, op internationaal niveau meer succes heeft dan op nationaal
of zelfs lokaal niveau. Dit heeft volgens haar te maken met het kunstsysteem in Libanon, maar
ook met de collectieve amnesie die heerst door de onbevredigende geschiedschrijving over de
oorlog, vergeten en verdraaide herinneringen en de passiviteit van de regering.60
De kunstenaars bekritiseren naast de geschiedenis van Libanon en de oorlog, ook de
hedendaagse kunstpraktijk. Het heden wordt achtervolgd door het verleden en overschaduwd
door een onzekere toekomst, waardoor ze juist dit heden proberen te begrijpen en te
onderzoeken. Structuur in de hedendaagse kunstpraktijk in Libanon was afwezig door het
gebrek aan regeringssubsidies en musea, maar ook door de grensvervagingen tussen
verschillende disciplines. In Libanon is een architect ook een kunstenaar, een kunstenaar ook
een schrijver en een schrijver ook een acteur. Door de afwezigheid van een kritische
kunstscène in Beiroet en Libanon gingen kunstenaars in het begin van de jaren negentig op
zoek naar een nieuwe artistieke sfeer, letterlijk en figuurlijk. Ze gingen letterlijk op zoek naar
nieuwe ruimtes voor artistieke productie en presentatie; figuurlijk creëerden ze netwerken die
vrije zones werden voor gedachten en expressie; netwerken die bestaan uit emoties en
gedachtewisselingen. De “Green Line”, die door middel van controleposten oostelijk en
westelijk Beiroet scheidde, werd na de burgeroorlog opgeheven. Voor Libanese kunstenaars
was het een openbaring dat zij ook kunstenaars uit andere delen van de stad konden
ontmoeten. Door deze ontmoetingen namen velen van hen initiatief om samen te gaan werken
en onafhankelijke organisaties en kunstenaarscollectieven op te richtten. In haar essay „Beirut
Unbound‟ dat gepubliceerd is in de tentoonstellingscatalogus van Out of Beirut stelt curator
Suzanne Cotter dat Libanese kunstenaars een nieuwe rol voor de hedendaagse kunst in
Beiroet creëren door zich af te keren van de commerciële galeries, die zich verre van de
sociale en politieke ontwikkelingen in hun land hielden.61 De commerciële galeries hebben
jarenlang een dominante rol gehad doordat zij kitsch en entertainment exposeerden. De
kunstenaars willen het systeem ontmantelen waarbij kunst een bourgeoisie aangelegenheid is
die veilig en boven de politieke en sociale ontwikkelingen in Libanon staat. De regering houdt
zich op de vlakte en de commercie richt zich op esthetiek en l‟art pour l‟art. Het oprichten van
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hun eigen instellingen is voor hen de manier geweest om het commerciële galeriesysteem van
Beiroet te bekritiseren, aldus Suzanne Cotter.62
De door de kunstenaars zelf opgerichte kunstinstellingen als Ashkal Alwan, het Ayloul
festival (georganiseerd van 1997 tot 2001) en het AIF63 produceren en presenteren het werk
van de generatie van de jaren negentig. Deze alternatieve en informele infrastructuur voor
culturele productie prefereren zij, omdat ze niet zozeer geïnteresseerd zijn in het esthetische
object, maar in werk dat experimenteel, kritisch en geëngageerd is.64 De kunstenaars doen
onderzoek en bestuderen sociologische en politieke problemen die gerelateerd zijn aan
identiteit, representatie, geschiedschrijving, macht en kennisproductie. Hun werken zijn door
de kritiek die ze hebben op de commerciële markt en de passiviteit van de regering,
beweeglijk en site specific. Het zijn vaak urban interventions, performances en video‟s.

Getuigenis en geheugen
Door de onvrede over de passiviteit van de regering volgen kunstenaars de sporen van
de oorlog en maken hier hun eigen verhaal van. Ze vragen Libanezen om getuigenissen of
creëren valse getuigenissen om de passiviteit van de regering aan te kaarten. Het feit dat er na
de burgeroorlog geen lijst van vermiste personen werd opgesteld, terwijl er duizenden mensen
zijn verdwenen in deze periode, is voor de kunstenaars een belangrijke reden om hier
onderzoek naar te doen. 65 Vaak is onbekend of familieleden of buren levend of dood zijn en
waar en waarom ze zijn verdwenen. Dat de regering geen actie heeft ondernomen, heeft te
maken met het negeren van gruwelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de burgeroorlog
en het daartoe leidende collectieve geheugenverlies. Dit tekent zich ook af in het herbouwen
van de stad. Want hoewel de regering op mentaal en psychologisch gebied weinig actie
ondernam, besloot het wel om de stad Beiroet rigoureus te herbouwen. Door gebouwen neer
te halen en straten en verkeersaders opnieuw aan te leggen, leek het alsof de burgeroorlog
nooit had plaatsgevonden.66 Beiroet moest weer de moderne stad worden die het in de jaren
vijftig was, maar tegelijkertijd verder gaan met het leven van alledag. De ansichtkaarten uit de
jaren vijftig, die voor de oorlog voorzichtig waren opgeborgen, konden nu weer tevoorschijn
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worden gehaald om aan toeristen te tonen dat er niets veranderd was. Net als de postkaart uit
de jaren vijftig, zou Beiroet wederom de ideale stad moeten worden die het was, een schakel
tussen de Westerse en de Niet-westerse wereld.67 De kunstenaars zoeken dus fysiek en
mentaal naar sporen van de burgeroorlog. Enerzijds brengen zij letterlijk delen van de stad in
kaart en zoeken zij naar een nieuwe plek voor artistieke productie, anderzijds verzamelen ze
getuigenissen over de burgeroorlog als commentaar op het collectieve geheugenverlies. Ze
onderzoeken en becommentariëren het collectief geheugenverlies en ze willen niet alleen in
Libanon, maar ook op internationaal niveau mensen bewust maken van het feit dat er
ontkenning is. Het onderzoeken van dit geheugenverlies hangt samen met het verlangen een
alternatieve geschiedenis te creëren. Een geschiedenis die niet alleen gebaseerd is op feiten
die dan wel verheerlijkt, dan wel weggelaten zijn, maar op echte documenten die culturele
fantasieën en verhalen kunnen creëren. Dit is de reden dat ze vaak fictieve personages creëren
als eigenaar of onderwerp van hun documenten. Walid Raad zegt dat het verlangen om deze
personages te creëren ontstaat door het willen schrijven van een geloofwaardige geschiedenis.
Volgens Raad hebben kunstenaars niet het recht om geschiedenis te schrijven, maar
journalisten en historici wel. Hierom creëert hij personages die historicus of journalist zijn,
van hen immers is het de taak geschiedenis te schrijven.68 Door fictieve personages en valse
getuigenissen te creëren die gebaseerd zijn op echte documenten proberen de kunstenaars een
nieuw bewustzijn over de oorlog tot stand te brengen. Jalal Toufic (1962) een collega van
Raad, Mroué en Zaatari, stelt dat kunstenaars afstand nemen van tradities en realiteit en dat
sommige kenmerken van de werkelijkheid wel moeten worden gefictionaliseerd voordat er
gedachten over kunnen worden gevormd.69 Juist hierom gaan kunstenaars feiten vermengen
met interpretaties van herinneringen, waardoor zij nieuwe verhalen en getuigenissen creëren.
Getuigenissen die balanceren op een smalle lijn van interpretaties, herinneringen en
waarheden, waardoor ze niet simpelweg meer te bestempelen zijn als feit of fictie.
Door het fictionaliseren van echte documenten ontstaat er ook kritiek op de betekenis
van het beeld. Kunstenaars proberen door middel van manipulaties of zelfs het weglaten van
het beeld het publiek aan te zetten tot een kritische blik op het beeld en haar betekenis. Een
voorbeeld hiervan is het werk Love is Blind (2006; afb. 10) van een andere collega van Raad,
Mroué en Zaatari, namelijk Walid Sadek (1966). Sadek heeft voor dit werk de schilderijen
van de Libanese schilder Moustafa Farroukh (1901-1957) bestudeerd. In plaats van het tonen
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van Farroukh‟s schilderijen van pittoreske stadsdelen en het rustige platteland, heeft Sadek
alleen de onderschriften van de schilderijen en een korte tekst met een beschrijving van het
beeld opgehangen in de afmetingen van het schilderij dat ze beschrijven. Een essentieel deel
van het werk is het gebruik van Engelse en Arabische teksten. Hiermee benadrukt Sadek het
verschil tussen het Westerse en het Arabische.70 Tegelijkertijd confronteert hij het publiek met
het afwezige beeld waardoor een fantasie van mogelijke werelden kan ontstaan. Hij
bekritiseert de betekenis van het beeld omdat hij het beeld wantrouwt als betrouwbaar
document van de geschiedenis.71

Afb. 10: Walid Sadek, Love is Blind, 2006, tekst op
muur, a.n.t., collectie van de kunstenaar. Foto: Steve
White, tentoonstellingsoverzicht Out of Beirut,
Modern Art Oxford, 2006.

Een kunstwerk van de kunstenaar Lamia Joreige(1972), een generatiegenoot van Raad,
Mroué en Zaatari, vormt een goed voorbeeld van de onderwerpkeuze van de Libanese
kunstenaar. Joreige markeert de sporen van de burgeroorlog letterlijk en figuurlijk. In haar
werk Here and Perhaps Elsewhere (2003; afb. 11) bezocht zij mensen langs de Green Line en
vraagt hen of ze iemand kennen die verdwenen is tijdens de oorlog. Deze vraag activeerde
weggestopte herinneringen. Het menselijk geheugen kan onwaarheden of anders
geïnterpreteerde herinneringen omvatten en de antwoorden die Joreige in haar zoektocht
kreeg zullen vaak gebaseerd zijn op de achterdocht tegenover de kunstenaar of het verlangen
gefilmd te worden. Als Libanezen de Green Line wilden passeren moesten zij zich
identificeren. Op hun identificatiepas werd ook vermeld bij welke religieuze groepering de
passant hoorde. De Green Line was een niemandsland waar veel mensen verdwenen en
ontvoerd werden op basis van hun religieuze overtuiging. Joreige filmde echter niet alleen
getuigenissen, maar zocht ook de letterlijke sporen van de oorlog, namelijk de locaties van de
70
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controleposten op de Green Line. De verhalen van de verdwijningen werden als punten op de
kaart van Beiroet aangewezen. Met oude zwart-wit foto‟s uit de krant die de controleposten
op de Green Line aangeven, ging zij op weg om de locatie zoals die er in 2003 uitzag te
filmen. Intussen zijn de sporen van de controleposten verdwenen door de wederopbouw na de
burgeroorlog. 72 Joreige markeerde sporen van de burgeroorlog en creëerde met haar
zoektocht naar getuigenissen en controleposten nieuwe verhalen die reflecteren op de
geschiedenis van Libanon, maar ook een alternatieve geschiedenis op zich zijn. Ze onderzocht
met dit werk de betekenis van het beeld door zwart-witfoto‟s van de controleposten op de
Green Line te combineren met opnames van 2003. Ze wil door middel van onderzoek naar de
oorlog en het verleden, onderzoek doen naar het geheugen en de verwerking van de oorlog in
het heden.
Het werk van de kunstenaars van de generatie van Raad, Mroué en Zaatari, gaat over
het trauma van de Libanese burgeroorlog en de verwerking hiervan. Dit is te zien aan de
thema‟s in hun kunst: de betekenis van het beeld, het blootleggen van herinneringen, sporen
van de burgeroorlog markeren, een alternatieve geschiedenis creëren en het onderzoeken van
het heden. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen specifieke werkwijze en thematiek, daarom
zullen hieronder de resultaten van de casestudy naar Walid Raad, Rabih Mroué en Akram
Zaatari worden beschreven.

Afb. 11: Lamia Joreige,
Houna wa Roubbama
Hounak (Here and Perhaps
Elsewhere), 2003, video, 54
min, collectie van de
kunstenaar.
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Walid Raad: Hysterische symptomen
Walid Raad werd in 1967 geboren in de wijk Chbanieh in het Christelijk
gedomineerde Oost-Beiroet. Al op jonge leeftijd wilde Raad fotojournalist worden. Raad
waardeerde de foto, die volgens hem culturele waarde kon omvatten, meer dan militaire
informatie. Op zijn vijftiende emigreerde Raad en zijn ouders naar de Verenigde Staten omdat
het in Beiroet te gevaarlijk werd door het conflict met Israël. Tegenwoordig woont en werkt
Raad in New York en Beiroet, zoals veel Libanese kunstenaars naast Beiroet in een andere
stad wonen en werken.
De Libanese burgeroorlog was voor Walid Raad en andere Libanese kunstenaars een
onoverzichtelijke chaos geworden. Het conflict was dan wel geëindigd in 1990, maar nooit
echt opgelost. Er werd volgens de kunstenaars na de oorlog weinig pogingen ondernomen om
de oorzaken en de gevolgen van de oorlog te achterhalen en te analyseren, of de kans op echte
verzoening te onderzoeken. Er ontstond onzekerheid, ontkenning en “geheugenverlies”. Raad
zocht naar een andere benadering van de burgeroorlog door zichzelf vragen te stellen als: hoe
maken we de ervaring van de burgeroorlog logisch? Hoe getuigt iemand het zien van geweld?
Welke receptie is er van de ervaring ten opzichte van fysiek en psychisch geweld? En hoe
staan wij tegenover begrippen als tijd, bewijs, getuigenis en geschiedschrijving?73 Deze
vragen en het verlangen de burgeroorlog op een andere manier te benaderen waren voor Raad
de aanzet tot het oprichten van het project de Atlas Group in 1999. De Atlas Group archiveert
documenten en wil vragen oproepen omtrent auteurschap en authenticiteit. De documenten
worden bewaard in The Atlas Group Archive in Beiroet en New York. Het is georganiseerd in
drie types documenten:
-

type A: bestanden met documenten die ze geproduceerd hebben en aan imaginaire
personen of organisaties hebben toebedeeld.

-

type FD: bestanden met documenten die ze geproduceerd hebben en aan anonieme
individuen en organisaties hebben toebedeeld.

-

type AGP; bestanden met documenten die ze geproduceerd hebben en die aan de Atlas
Group hebben toebedeeld.

De Atlas Group kan in zijn geheel worden gezien als een conceptueel kunstwerk waarmee
Raad probeert grip te krijgen op de onbekende kanten van de burgeroorlog. Raad stelt dat de
Atlas Group de mogelijkheden en de beperkingen van het schrijven van de geschiedenis van
een burgeroorlog onderzoekt. 74 Het is volgens hem dan ook geen kroniek voor het nageslacht
73
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van de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Het is eerder een werk dat het publiek aanzet tot
denken, voelen en rationaliseren over de burgeroorlog. Met de Atlas Group legitimeert Walid
Raad zijn fictieve personages, kunstwerken en gedachten. Of de documenten die de Atlas
Group archiveert waar zijn of niet, wordt voor hem niet bepaald door de feitelijke juistheid
ervan. Feiten zijn voor Raad geen vanzelfsprekendheden die al in de wereld zijn, ze moeten
kritisch worden beschouwd. Hij ziet feiten als processen en zoekt een nieuwe benadering. Hij
vindt dan ook dat verhalen en objecten niet bekeken moeten worden vanuit de beperkte
tweedeling fictie/non-fictie. Dit is een vals onderscheid dat geen recht doet aan de rijke en
complexe verhalen van de geschiedenis van Libanon.75 Met de Atlas Group heeft hij een
methode kunnen ontwikkelen die de theoretische studie van de oorsprong van het archief en
het geheugen met de materiële praktijk van het maken van foto‟s combineert. Zijn
kunstwerken zijn geen chronologische opsommingen van wat er gebeurd is, maar van wat er
gebeurd zou kunnen zijn. Het zijn dus symptomen die niet gebaseerd zijn op het “echte”
geheugen van één persoon, maar op culturele fantasieën uit het archiefmateriaal van
collectieve herinneringen. Deze culturele fantasieën noemt Raad hysterische symptomen.76 De
geschiedenis van de Libanese oorlog kan voor Raad niet gereduceerd worden tot een geheel
van vanzelfsprekende feiten.77 Raad benadert de Libanese oorlog als abstract begrip door zich
te richten op onverwachte bronnen die onderbelichte aspecten van de burgeroorlog onder de
aandacht brengen. De documenten van de Atlas Group zijn, aldus Raad, geen imitatie van de
werkelijkheid, want de realiteit is zelf verdacht.78 Toch zegt hij dat het niet zinloos is te
zoeken naar wat er echt gebeurd is. Raads doel is om met zijn kunst het publiek ervan bewust
te maken dat niet alles is wat het lijkt en dat geschiedschrijving labiel kan zijn en de
elementen ervan flexibel. Door het creëren van een alternatieve geschiedenis met complexe
beelden en onbekende verhalen onderzoekt Raad de status van het document als bewijs of
getuigenis.79
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Afb. 12: Walid Raad: The Atlas Group en Dr. Fadl Fakhouri, Missing Lebanese Wars. Notebook volume 72,
1989, 20 kleurenfoto‟s, 25x30 cm, The Atlas Group Archive.

Missing Lebanese Wars uit 1999 is een werk dat Raad realiseerde in samenwerking met de
Arab Image Foundation (afb. 12). In dit werk staat net als in een aantal andere werken van
Raad, de historicus Dr. Fadl Fakhouri centraal. Tot zijn dood in 1993 was Fakhouri de
belangrijkste historicus van de burgeroorlog, aldus Raad. Het werk bestaat uit
krantenartikelen met daarbij aantekeningen van Fakhouri. Het gaat over de paardenraces die
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plaatsvonden ten tijde van de oorlog. Alle historici kwamen tijdens deze races samen en
gokten op hun paard. Een dag later, de “post-race day”, werden de foto van het winnende
paard, de inzetten van de historici en Fakhouri‟s berekeningen gepubliceerd in de krant AlNahar. Fakhouri maakte in het Engels aantekeningen bij het krantenartikel over de winnende
historicus. Maar bezoeken historici paardenraces? En kloppen Fakhouri‟s beschrijvingen wel?
Omdat Raad de grenzen en mogelijkheden van de geschiedschrijving overweegt, laat hij
Fakhouri op verschillende manieren met data omgaan.80 Want Fakhouri is geen bestaande
historicus. Fakhouri is een fictief personage in verschillende werken van Raad. Kunstenaars
zijn volgens Raad namelijk niet in de positie om geschiedenis te schrijven, terwijl de
verzonnen historicus van de Atlas Group dat wel is. Door de historicus te verzinnen, maar ook
de wekelijkse ontmoeting van de historici bij de paardenraces, kon hij de bestaande
documentatie van de paardenraces legitimeren. De echte gebeurtenissen worden in Raads
werk in twijfel getrokken door juist fantasieën op basis van het collectieve geheugen toe te
passen. 81

Afb. 13: Walid
Raad: The Atlas
Group en anoniem,
Secrets in the open
sea, 2002, digitale
kleurenfoto‟s,
110x183 cm, The
Atlas Group
Archive.
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In 1994 kreeg de Atlas Group negenentwintig fotografische drukken in bezit voor het
behoud en analyse ervan. De foto‟s waren in 1992 gevonden, begraven onder het puin van de
ravage die de oorlog had aangericht, in het winkeldistrict van Beiroet. In 1996 stuurde de
Atlas Group zes van deze blauwe foto‟s naar laboratoria in Frankrijk voor een technische
analyse. De laboratoria ontdekten kleine zwart-witfoto‟s op de negatieven. De kleine
afbeeldingen representeerden groepsportretten van onbekende vrouwen en mannen. De Atlas
Group heeft al deze mensen geïdentificeerd en ontdekt dat ze allen verdronken zijn in de
Middellandse Zee tussen 1975 en 1991. The secrets in the open sea uit 1999 (afb. 13) was het
werk dat voortkwam uit dit lugubere verhaal. De foto‟s lijken abstract maar de kleine zwartwitfoto‟s in de hoeken trekken de aandacht. Want wie zijn deze mensen en wat is er met ze
gebeurd? De fotografische drukken gemarkeerd als type FD, werden op de zaaltekst
gepresenteerd als foto‟s gevonden onder het puin in 1992.82 Maar doordat Raad het publiek
aanzet tot een andere manier van het geloven in de werkelijkheid blijft het onduidelijk of dat
waar is of niet. Volgens Raad is iets alleen waar, als het in de eigen psyche een waarheid is.
Iets waarin het publiek of de kunstenaar gelooft, waarbij men zich gedraagt alsof het bestaat,
is een waarheid. Er is altijd een ander verhaal en door het toepassen van deze documenten
probeert Raad te kijken welk bewijs geschiedenis wordt en welk bewijs niet. Op deze manier
kijkt hij naar de autoriteit en de authenticiteit van foto‟s, documenten en archieven.83

Rabih Mroué: Het lichaam in de oorlog
Rabih Mroué werd geboren in 1967. Hij is acteur, theaterschrijver, regisseur, redacteur
van The Drama Review en medeoprichter van het Beirut Art Center (BAC). Hij noemt zijn
theaterstukken en performances semidocumentair omdat hij reflecteert op de grenzen van
waarheid. Zijn stukken zijn gebaseerd op gebeurtenissen in het dagelijks leven van Libanon,
door verhalen van verschillende momenten in de tijd met elkaar te verweven. Hij zoekt de
confrontatie met het publiek door de waarde en het lichaam van de ooggetuige te
onderzoeken.84 De rol van het lichaam en de aan- of afwezigheid ervan is volgens Mroué
veranderd door de Libanese burgeroorlog. Hij schrijft teksten over deze andere rol, maar stelt
ook zijn eigen lichaam en dat van zijn acteurs op de proef in zijn theaterstukken en
performances. Mroués interesse in de veranderende rol van het lichaam tijdens de oorlog en
zijn zoektocht naar parallelle geschiedenissen ontstaat door zijn wens nieuwe interpretaties
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aan het gebeurde te geven. Zoals eerder vermeld heeft Mroué een eigen archief.85 Volgens
hem is dit een archief dat lijkt op een archief, of een echt archief dat alleen aan hem is
gerelateerd. Het zijn documenten die hij zelf heeft verzameld en die daarom alleen voor hem
persoonlijk van waarde zijn, aldus Mroué.86 Evenals Raad onderzoekt hij de rol van het
document. Is het document propaganda? Is het van historische waarde? Met zijn videowerken
ondermijnt hij de status van het document als verificatie of bewijs. Vaak neemt hij in zijn
werk afstand van de documenten door in de derde persoon te spreken. Hiermee geeft hij aan
dat hij opereert buiten de context van de feitelijke geschiedenis en op zoek is naar een
alternatieve of verborgen geschiedenis.87 In zijn performance Make me Stop Smoking uit 2006
onderzoekt hij de geschiedenis van Beiroet door een opeenvolging van persoonlijke en
verzamelde documenten te presenteren. Hij noemt zijn in tien jaar verzamelde materiaal
waardeloos, ook al heeft hij het goed geregistreerd, gedocumenteerd en bewaard. Maar omdat
het zijn verzamelde krantenknipsels, foto‟s en interviews zijn, blijven deze reflecteren op zijn
eigen uitgevonden geheugen. Hij maakt een aantal documenten uit zijn archief openbaar voor
het publiek in zijn performance, waarmee hij hoopt de last van het archief voor hem te
verlichten en het publiek deel te maken van zijn persoonlijke herinneringen. Mroué plakt
anonieme en persoonlijke documenten aan elkaar, waardoor een opeenvolging van verhalen
ontstaat. De realiteit wordt hierdoor een complexe en gecomponeerde creatie.88
In zijn werk doet Mroué onderzoek naar de rol van het lichaam voor, tijdens en na de
oorlog. Is het lichaam een slachtoffer of een beul, een martelaar of een getuige? In de tekst
The War Imprinted Body uit 1998 zet hij uiteen hoe hij denkt over het lichaam en de rol ervan
in het theater. Het lichaam van de Libanese acteurs/actrices zijn volgens Mroué met oorlog
bedrukt. Daarom wil Mroué in zijn theater en performance experimenteren met de rol van het
lichaam en onderzoeken wat de invloed van de oorlog is op het lichaam. De teksten in zijn
theater komen voort uit acties, gevoelens en ideeën die vervolgens worden uitgedrukt door de
houding en de beweging van het lichaam. Het onderwerp dat Mroué neemt om deze rol van
het lichaam uit te zoeken is de Libanese burgeroorlog. Voor de burgeroorlog was het lichaam
zelfverzekerd, trots en revolutionair. Het had hoop op verandering en op de overwinning. Aan
het begin van de burgeroorlog bleef het lichaam stevig. Maar gedurende de oorlog werd het
lichaam overbodig en werd het opgesloten in de kelders van huizen. Het onderging een
85

Zie hoofdstuk 2: De ontwikkeling van de documentaire: document, archief en media. p. 19.
Rabih Mroué, „make me stop smoking‟, in: Out of Beirut, tent. cat. Oxford (Modern Art Oxford) 2006. p. 74.
87
Ann Hiddleston, „Rabih Mroué, „Ann Hiddleston, „Rabih Mroué‟, in : Les Inguiets : Cinq artistes sous la
pression de la guerre, uitgave bij tent. Parijs (Espace trois-cent-quinze Centre Pompidou) 2008.
88
Ann Hiddleston, 2008 (zie noot 87). pp. 49-51.
86

46

transformatie van een vechtend, ambitieus en gedisciplineerd lichaam, naar een kalm,
conservatief en schaamteloos lichaam. Het lichaam verzwakte naarmate de oorlog vorderde.
De oorlog werd uitzichtloos waardoor het offensieve lichaam plaatsmaakte voor het
defensieve. Het leefde tussen de contradicties van zwak en hard, verlaten en miskend, lachend
en huilend en flexibel en pijnlijk. Door de oorlog veranderde de staat van alertheid van het
lichaam en ontstonden er nieuwe houdingen. Mroué wil de ongewilde fysieke reacties van het
lichaam stimuleren of onderdrukken in zijn theater. Volgens hem gaat theater om het
herontdekken van de energie die de oorlog heeft gecreëerd. Hij neemt kritische onderwerpen
en taboes om het met oorlog bedrukte lichaam niet te erkennen en om het modellichaam, het
Westerse ideaal, te vergeten.89
Dat het lichaam centraal staat in het werk van Mroué komt duidelijk tot uitdrukking in
zijn performance Who’s afraid of representation? die hij samen met zijn vrouw Linah Saneh
uitvoerde in 2005 (afb. 14). Dit werk dat eerder kort besproken is, onderzoekt de parallelle
geschiedenissen van de Westerse performance kunst en de burgeroorlog in Libanon.90 Deze

Afb. 14: Rabih Mroué en Linah Saneh, Who’s afraid of representation, 2005, performance, collectie van de kunstenaar en
Ashkal Alwan, Beiroet. Foto: Houssam Mchaiemich, filmstill van Who’s afraid of representation? Uitgevoerd door Rabih
Mroué en Linah Saneh op Home Works III: A Forum on Cultural Practices, Beiroet, 2005.
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geschiedenissen worden onderbroken door een derde verhaal: het verhaal van de Libanese
kantoormedewerker die eind jaren negentig de doodstraf kreeg omdat hij een aantal van zijn
collega‟s doodde. De re-enactment van Westerse performances uit de jaren zestig en zeventig
loopt parallel aan de gebeurtenissen in Libanon op dat moment. Tegelijkertijd vertelt de
verwarde en gestoorde kantoormedewerker, gespeeld door Mroué zelf, drie versies van
dezelfde gebeurtenis achtereenvolgens vanuit een persoonlijk, sektarisch en politiek
perspectief.91 Mroué confronteert het publiek met de gruwelen van de burgeroorlog maar ook
met het persoonlijke en het collectieve. De logica van één geschiedenis valt weg en het is niet
duidelijk welke geschiedenis te prefereren is boven de andere. Door drie verschillende
getuigenissen te vertellen van de Libanese kantoormedewerker, die getraumatiseerd door de
burgeroorlog gevangen zit in zijn lichaam, wil hij bij het publiek een bewustzijn creëren over
de rol van het individu, het collectief en de politiek in de geschiedenis van de burgeroorlog.
In Libanon zond men tijdens de burgeroorlog op het enige tv-station dat werkte, TeleLiban, tapes uit die de aankondiging toonden van een zelfmoordaanslag. Doordat Tele-Liban
een regeringszender was zagen veel Libanezen deze video‟s en is het dus een onderdeel van
het geheugen van elke Libanees. Of de tape werd uitgezonden hing af van de dood van de
uitvoerende, dus niet van het slagen van de missie of het belang van het voor ogen genomen
doel. De tapes waren belangrijker dan de eigenlijke missie. Door deze getuigenissen uit te
zenden op de nationale tv werden martelaren en de collectieve dood geprezen, maar deze
helden werden ook snel weer vergeten. Het verlangen om te leven werd in Libanon als
verraad van de staat, de natie en het vaderland gezien. Het je opofferen als martelaar was een
heldendaad. Het werk van Mroué en zijn collega Elias Khoury, Three Posters (2002; afb. 15),
is een performance bestaand uit drie aktes, die reflecteert op het martelaarschap en op de
video‟s die de martelaren opnamen. Elke akte bestaat uit drie versies van één getuigenis. De
eerste akte is de getuigenis van martelaar Khaled Rallal. Hij vertelt in drie verschillende
versies waar hij geboren is, hoe hij bij de communistische partij is gekomen en hoe zijn
zelfmoordactie in elkaar zit. Na deze akte die het publiek op video bekijkt stapt opeens deze
zelfde Khaled Rallal, namelijk de acteur Rabih Mroué in levenden lijve het podium op. De
acteur als martelaar, zou dood moeten zijn, maar stapt het podium op. Op dit moment gaat het
publiek twijfelen aan alles. In de tweede actie wordt de, door Mroué en Khoury gevonden,
niet bewerkte originele video-opname van de drie verschillende versies van de getuigenis van
communistisch martelaar Jamal Satti getoond. Door het kunstwerk te herhalen wordt er
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kritisch gekeken naar de waarheid, maar ook de fabricatie ervan. Dat Jamal Satti voordat hij
de dood inging drie versies opnam die minieme verschillen bevatten, roept twijfel op. Op het
moment van de opname balanceert Satti op de rand van leven en dood. De tape is opgenomen
voordat Satti echt een martelaar was. Het mediabeeld echter is realistischer geworden dan dat
hij werkelijk gestorven is door een martelaarsdaad. Het martelaardom wordt geactualiseerd op
het moment dat hij dit aankondigt op de camera. Doordat de media realiteit is geworden
maakt het niet uit in welke graad het verhaal waar is. De performance is een gefabriceerde
waarheid als artistiek werk. Hiermee bedoelt Mroué dat een verhaal pas waar kan zijn op het
moment dat het geloofd wordt. Hij bekritiseert deze gefabriceerde waarheid door een
onbewerkte gefabriceerde waarheid te tonen. Dat Jamal Satti drie versies van dezelfde
getuigenis opnam, die nog niet geactualiseerd was op het moment van opname, want hij was
nog geen martelaar, is een gefabriceerde waarheid op zich. Voor hetzelfde geld immers, leeft
Satti nog en is hij onder een andere naam verder gegaan met zijn leven.92 De derde akte is een
interview met de politicus Elias Attalah. Deze dient ervoor om de politieke omstandigheden
van een martelaarsmissie bloot te leggen. Voorzichtig wordt het licht gedurende het interview
gedimd zodat het silhouet van de politicus langzaam verdwijnt. Zijn beeltenis wordt
metaforisch gedood door de camera. Deze drie verschillende verhalen zijn volgens Mroué drie
manieren om de dood metaforisch te benaderen. De acteur is in zijn rol als Khaled Rallal een
martelaarsdood gestorven, maar
stapt niet veel later levend het
podium op. De martelaar Jamal
Satti is op het moment van
uitzenden al dood verklaard,
terwijl hij in werkelijkheid nog
kan leven en de politicus sterft
door het dimmen van het licht
van de camera een metaforische
dood die symbool staat voor het
sterven van de communistische
partij.
Afb. 15: Elias Khoury en Rabih Mroué, On Three Posters. Reflections on a Videoperformance, 2004, videoperformance, collectie van de kunstenaar en Ashkal Alwan,
Beiroet.
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Met Three Posters proberen Mroué en Khoury de politiek en de rol van de linkse
communistische partij te evalueren. Het is een kritiek op de afwezigheid van de linkse partij
in de hedendaagse politiek. Tegelijkertijd wordt ook de status van de video als opname
onderzocht: is het een representatie of een documentatie van de dood? De tape was
belangrijker dan de feitelijke missie. En omdat het gerepresenteerde lichaam niet langer het
echte lichaam is, zoals in akte één martelaar Rallal acteur Mroué blijkt te zijn, en het beeld
dus ook geen spoor meer is van het echte lichaam, is het lichaam niet langer dat wat de
identiteit van de martelaar bepaalt. Op deze performance en video kwam veel kritiek vanuit de
media. Mroué erkent dat hij met dit werk veel regels heeft overtreden, maar dat het belang
van het werk groter is. Ten eerste tonen Khoury en hij een video die niet van hen is. Ten
tweede laten ze de emotie van de martelaar aan de hele buitenwereld zien voordat hij zal
sterven. Ze beschadigen de martelaar om het concept van het martelaarschap te bekritiseren.
En als laatste gebruiken ze de tape in een artistiek project waar ze geld mee verdienen. Dit
alles weegt voor hen niet op tegen het uiteindelijke doel van het werk: het in twijfel trekken
van de getuigenis en de rol van het lichaam hierbij en tegelijkertijd een commentaar geven op
het martelaarschap en op de afwezigheid van de linkse partij in de politiek.93

Akram Zaatari: Persoonlijke ervaring van de oorlog
Akram Zaatari werd geboren in 1966 in Saïda. Hij is videokunstenaar, fotograaf en
curator en leeft en werkt in Beirut. Toen Zaatari zestien was kreeg hij interesse in fotografie.
Tijdens de invasie van Israël in Zuid Libanon in 1982 begon hij vanaf zijn balkon te
fotograferen en geluidsopnames te maken. Elke keer als hij weer iets hoorde ging hij naar
buiten om de gebeurtenissen in beeld en geluid vast te leggen. 94 In zijn werk Saida June 6,
1982 uit 2003 (afb. 16), dat onderdeel is van zijn project This Day (2003), toont hij de foto‟s
en opnames die hij als zestienjarige heeft gemaakt en de documenten die hij tijdens de invasie
verzamelde. Het werk bestaat uit een grote foto die gegenereerd werd uit zes verschillende
foto‟s die tijdens de explosies van de invasie zijn genomen. Deze beelden zijn ook
geanimeerd in een video met daaronder de geluidsdocumenten van deze periode.
Zaatari‟s opnames zijn gerelateerd aan de lagen van betekenis in de geschiedenis die
zich langzaam openbaren. Hij vraagt zich af wie geschiedenis maakt en hoe haar
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verschillende waarheden door de productie en circulatie van beelden tot stand komen in de
context van de geografische verdeling in het Midden-Oosten. Zijn werk is gebaseerd op de
persoonlijke ervaring in relatie tot de gebeurtenissen in de oorlog. Hij inventariseert
archiefbeelden en creëert een alternatief beeld van de geschiedenis. Hij onderzoekt territoriale
conflicten, de perceptie van de oorlog in de media en de logica van religie en nationaliteit. Als
medeoprichter van de Arab Image Foundation(AIF) is zijn werk gebaseerd op het verzamelen,
bestuderen en archiveren van de fotografische geschiedenis van het Midden-Oosten. Zaatari
bestudeert onder andere het archief van studiefotograaf Hashem el Madani (1928) als
voorbeeld van sociale relaties en fotografische praktijken tijdens de Libanese burgeroorlog.
Zijn onderzoek is de basis geweest voor een aantal tentoonstellingen en publicaties zoals
Hashem el Madani: Studio Practices en Mapping Sitting (in samenwerking met Walid
Raad).95 Door het manipuleren en reorganiseren van de collectie van het AIF maakt hij
onzichtbare verhalen zichtbaar. In het archief bevinden zich veel foto‟s van
identiteitsbewijzen uit het archief van Hashem el Madani. Madani‟s studio maakte tussen
1950 en 1970 meer dan 150.000 portretfoto‟s. Zaatari onderzocht een deel van het archief dat
bestaat uit portretfoto‟s van kandidaten voor een militaire training en noemde zijn project
Hashem el Madani: Studio Practices. Doordat de jongens poseren met of zonder militaire
kleding of wapens, laten de foto‟s de conventies van de tijd, de plaats en de studio, duidelijk
zien. De foto‟s documenteren het bewapenen van de burgers en een militaire opvatting van
het mens-zijn. Zaatari pakt door het tonen van deze foto‟s het moment waarop publiek en
privé samenkomen. Op het moment dat de foto‟s door Madani werden gemaakt, was de

Akram Zaatari, Saida June 6, 1982, 2006-2009, kleurenfoto, 92x190 cm, collectie van de kunstenaar.
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Sfeir Semler Galerie in Beiroet, website van de Sfeir Semler Galerie over Akram Zaatari < http://www.sfeirsemler.de/sites/zaatari/zaatari_only.htm> (30 november 2010).
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gefotografeerde zich bewust van zijn plek voor de camera. Zaatari voegt aan zijn werk ook
een panoramisch zicht van de studio van Madani toe. Op deze foto worden de instrumenten
die nodig zijn voor het maken van de foto‟s gedocumenteerd in de rol die zij spelen in de
fabricatie van de afbeelding. Dit werk is een goed voorbeeld van een centraal thema in
Zaatari‟s werk, namelijk het onderzoek naar de productie en de circulatie van het beeld en het
zich bewust worden van de mechanica van de representatie.96
Earth of Endless Secrets refereert aan een doorlopend project van Zaatari dat bestaat
uit het bestuderen en verzamelen van een grote hoeveelheid documenten die gelieerd zijn aan
de culturele en politieke condities van de Libanese naoorlogse maatschappij. Zaatari
onderzoekt getuigenissen over naoorlogs Libanon en de manier waarop deze voor
verwarrende en alternatieve opvattingen van de geschiedenis en het geheugen zorgen. Door
deze artistieke praktijk onderzoekt hij de dynamische status van het maken van afbeeldingen
in oorlogssituaties. Elk document kan een getuigenis zijn van het gebeurde, de herinnering
van het gebeurde of de valse herinnering van het gebeurde. De status van het maken van
afbeeldingen in de oorlog veranderde voortdurend tijdens de oorlog, net als het nieuws dat de
media naar buiten bracht. Zaatari werkt niet met fictieve personages en richt zich niet alleen
op de Libanese burgeroorlog in Beiroet. Hij werkt liever met echte mensen en echte
gebeurtenissen. Zijn creatieve proces bestaat uit het interviewen van bepaalde mensen,
vervolgens brieven, foto‟s en geluidsopnames van deze mensen verzamelen en het dan te
monteren tot een videowerk. Dat Zaatari en
zijn collega‟s onderwerpen zoeken die te
maken hebben met de burgeroorlog en
nauwelijks kijken naar Libanese voorouders
in de kunst heeft er waarschijnlijk mee te
maken dat geen van hen kunstacademie
heeft gedaan en dat hun professionele
achtergrond op het gebied van televisie,
media en literatuur ligt. De connectie tussen
hen en de kunstgeschiedenis van Libanon is
daardoor fragiel. Dit geldt ook voor Zaatari
en omdat er voor hem geen vader van de

Afb. 17: Akram Zaatari, Al-Shrit bikhayr (All is Well on the
Border), 1997, videoproject, a.n.t., collectie van de kunstenaar.

Libanese hedendaagse kunst is opgestaan,
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Ann Hiddleston, „Akram Zaatari‟, in : Les Inguiets : Cinq artistes sous la pression de la guerre, uitgave bij
tent. Parijs (Espace trois-cent-quinze Centre Pompidou) 2008. pp. 69-71.
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zoekt hij zijn voorbeelden en inspiraties op andere plekken.97
Één van zijn voorbeelden is de Franse filmregisseur en scenarioschrijver Jean-Luc
Godard (1930). Godard is één van de grondleggers van de Nouvelle Vague, de groep die zich
afzette tegen de „droomfabriek‟ Hollywood. Godard had geen filmopleiding gevolgd, maar
had als snel zijn eigen expliciete ideeën over film. Een aantal regels die Godard met de andere
grondleggers van de Nouvelle Vague had opgesteld was dat er met een handcamera moest
worden gefilmd, dat de personen in de camera moesten spreken en dat het geluid niet
synchroon met het beeld moest lopen. Het doel van de regels was dat de kijker zich ervan
bewust was dat ze in eerste instantie naar een film keken en niet naar een verhaal. Zaatari‟s
project All is well on the border (1997; afb. 17) is geïnspireerd op Godards film Here and
Elsewhere.98 In dit werk toont Zaatari drie getuigenissen die betrekking hebben op de
ervaringen van gevangenen die vast zaten tijdens de Israëlische bezetting van Zuid Libanon. 99
De video onderzoekt de problemen van de representatie van de Shrit.100 De interviews met de
Libanese gevangenen in Israël illustreert de ervaring en de verschillende aspecten van het
leven in een bezet en onbegaanbaar Zuid Libanon. De getuigenissen reflecteren op de
moeilijkheid van het communiceren over hun ervaringen zonder de positie van bezetter of
slachtoffer, held of verrader in te nemen. Het werk gaat over codes van representatie en over
de ideologische indoctrinatie die plaatsvindt gedurende het grensconflict. Zaatari‟s videowerk
is gefragmenteerd en de geluiden lopen niet synchroon met de gebeurtenissen. De implicatie
van het werk is dat foto en video niet dichter bij een gedocumenteerde waarheid komen, maar
juist afstand creëren. Dit doet Zaatari niet alleen door drie getuigenissen te filmen, maar ook
door stilstaande beelden te laten bewegen en bewegende beelden stop te zetten. Net als
Godard creëert Zaatari niet één zwart-wit idee over goed een kwaad, maar verschillende
verhalen waarbij de personages zich direct tot de camera richten, waardoor hij een
inventarisatie maakt van beeld en geluid. Uiteindelijk richt de film All is well on the border
zich op de afstand tussen de Shrit en de rest van het land. Het interview als vertelvorm is een
ode aan Here and Elsewhere, waarin Godard twintig jaar eerder de beelden van het
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Kaelen Wilson-Goldie, „Akram Zaatari‟, in: Sfeir Semler Galerie in Beiroet, website van de Sfeir Semler
Galerie over Akram Zaatari < http://www.sfeir-semler.de/sites/zaatari/zaatari_only.htm> (30 november 2010).
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Evenals This day maakt All is well on the border deel uit van Zaatari‟s grotere onderzoek Earth of Endless
Secrets.
99
Zoals eerder aangegeven gaat Zaatari‟s werk niet alleen over de burgeroorlog maar ook over het conflict met
Israël.
100
Shrit is de Arabische benaming voor de voormalig bezette zone in Zuid Libanon.
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Palestijnse-Israelisch conflict in Zuid-Libanon onderzocht.101 Door het maken van een video
als All is wel on the border is Zaatari gedwongen om zijn eigen betrokkenheid bij de
constructie en circulatie van het beeld te onderzoeken. Zijn werk gaat over het representeren
van het niet representeerbare.102

Conclusie
In dit hoofdstuk is de onderwerpkeuze van de Libanese kunstenaar besproken en vervolgens
de specifieke benadering van Walid Raad, Rabih Mroué en Akram Zaatari. De centrale vraag
was: wat is de invloed van de Libanese burgeroorlog op de onderwerpkeuze van Raad, Mroué
en Zaatari? Alle drie onderzoeken ze de status van het document en het beeld. Ze willen een
alternatieve geschiedenis creëren door onderzoek te doen naar echte documenten waaruit ze
vervolgens hun eigen verhalen kunnen creëren. Libanese kunstenaars willen echter niet alleen
de burgeroorlog maar ook het daaropvolgende geheugenverlies bekritiseren. Dit doen zij door
kritisch te zijn op de kunstscène in het Beiroet van nu en door hun eigen platforms en
kunstinstellingen op te richten. Ze reflecteren op de moeilijkheden die komen kijken bij de
verschuivingen in de representatie van het begrip oorlog. De burgeroorlog heeft een grote
invloed gehad op het leven en de kunst van deze kunstenaars waardoor ze er in hun kunst
onderzoek naar doen en op reflecteren. De gelaagdheid die Raad, Mroué en Zaatari zoeken is
terug te vinden in de esthetische strategie waarmee ze hun werken opbouwen. Zaatari stelt de
centrale vraag „hoe ontstaat de geschiedenis en hoe komen de verschillende waarheden
hierbinnen tot stand?‟, door onderzoek te doen naar de productie en circulatie van beelden en
zijn eigen betrokkenheid hierin. Raad wil een alternatief geven voor de officiële geschiedenis
door vanuit echte documenten hysterische symptomen te ontdekken, die niet gebaseerd zijn
op een echte individuele herinnering, maar op een culturele fantasie. Dit doet hij door fictieve
personages en verhalen te creëren die de gelaagdheid en complexiteit van de geschiedenis van
de Libanese burgeroorlog tonen. Mroué onderzoekt de Libanese burgeroorlog door in zijn
theaterstukken te reflecteren op de rol van het lichaam voor, tijdens en na de oorlog. De
thema‟s die in het werk van Raad, Mroué en Zaatari naar voren komen zijn abstracte

101

Here and Elsewhere is de Engelse benaming van de film Ici et Ailleurs uit 1976. In de film wordt materiaal
gebruikt uit een propagandafilm voor Palestina, „jusqu‟a la victoire‟. Vanaf dit moment ging Godard
experimenteren met video als een onderzoek naar de manier waarop mensen zichzelf en de ander beschouwen.
102
Over All is well on the Border: Ann Hiddleston, „Akram Zaatari‟, in : Les Inguiets : Cinq artistes sous la
pression de la guerre, uitgave bij tent. Parijs (Espace trois-cent-quinze Centre Pompidou) 2008. pp. 69-71. En
Witte de With, website van Witte de With, Centrum voor hedendaagse kunst te Rotterdam over Tamass Beirut;
contemporary Arab representations, <www.wdw.nl> (25 februari).
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begrippen die betrekking hebben op de burgeroorlog: het beeld, het geheugen, symptomen en
sporen, de geschiedenis en het heden. Met hun werk proberen Raad, Mroué en Zaatari de
burgeroorlog te begrijpen en te onderzoeken waardoor zij nieuwe geschiedenissen kunnen
creëren die reflecteren op het verleden, het heden en de toekomst.
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Conclusie
De vraag die centraal stond in dit onderzoek was: Hoe is de invloed van de Libanese
burgeroorlog, die van 1975 tot en met 1990 woedde, terug te zien in het werk van Walid
Raad (1967), Rabih Mroué (1967) en Akram Zaatari(1966)? Door middel van diverse
deelvragen is geprobeerd een antwoord te krijgen op deze vraag. De hypothese was dat de
burgeroorlog invloed heeft gehad op de kunst van alle Libanese kunstenaars, maar het was
nog onduidelijk hoe en in welke mate dit te zien was in hun kunst. Het was daarom noodzaak
om in hoofdstuk één de geschiedenis van de Libanese burgeroorlog te bespreken, als ook de
oorzaken en de aanleiding tot de Libanese burgeroorlog.
In deze oorlog groeiden drie mannen op: Walid Raad (1967), Rabih Mroué (1967) en
Akram Zaatari (1966). Ze werden volwassen tijdens de maatschappelijke en politieke onrust
van een burgeroorlog. Ze willen in hun kunst de ervaringen van het opgroeien in een oorlog
delen met het publiek. Er zijn heel veel documenten over de burgeroorlog verzameld. Ze
bevatten chaotische en verwarrende beschrijvingen en getuigenissen over de Libanese
burgeroorlog. Het manipulatieve karakter van sommige van deze beschrijvingen is een
belangrijk element in het werk van deze drie kunstenaars. Ze reflecteren kritisch op de
documentatie en de verificatie van de geschiedenis van hun land. In het tweede hoofdstuk
wordt deze tendens, die niet alleen in Libanon maar op internationaal gebied begint op te
komen, documentary art genoemd. Raad, Mroué en Zaatari begonnen in de burgeroorlog met
het verzamelen van documenten en foto‟s waardoor ze een persoonlijk archief van beelden en
getuigenissen opbouwden.
Het onderzoeken van hun persoonlijke archieven en andere bestaande archieven is een
wezenlijk onderdeel van hun werkwijze. Door dit onderzoek bestuderen ze de status van het
document evenals de geloofwaardigheid van het beeld. Dit onderzoek vindt zijn wortels in de
opkomst van de nieuwe media en de veranderende rol van het beeld. De digitalisering maakte
de manipulatie van het beeld makkelijker en was de reden dat een foto niet meer als fysiek
document hoeft te bestaan. De kunstenaars gebruiken de digitalisering van het beeld om
begrippen als auteurschap en authenticiteit te bekritiseren. De keuze voor het bijhouden van
een archief is die van drie kunstenaars die ernaar verlangen om de onbekende kanten van de
Libanese burgeroorlog te herontdekken en te onderzoeken. Raad, Mroué en Zaatari werken
voornamelijk met film, digitale fotografie, theater en performance omdat dit beweeglijke
media zijn, waarbij het beeld eenvoudig te manipuleren is. Doordat het in hun kunst niet gaat
om waarheid maar om een complexiteit aan verschillende feiten, meningen en waarheden, is

56

de keuze voor deze media logisch. Deze hangt samen met het verlangen (on)waarheden te
creëren die de toeschouwer zelf moet aanvullen door zijn eigen ervaring of referentiekader.
Raad, Mroué en Zaatari kiezen voor media waarbij het onderscheid tussen feit en fictie
miniem is omdat ze deze tegenstelling te beperkt vinden voor de realiteit van de Libanese
burgeroorlog die veel complexer is dan simpelweg waar of niet waar. Raad, Mroué en Zaatari
streven ernaar de recente geschiedenis van Libanon bespreekbaar te maken in eigen land en
de collectieve amnesie die heerst op te doeken, maar ook om in internationale context meer
belangstelling te krijgen voor hun land. Ze proberen een ander perspectief te bieden op de
mogelijkheden van kunst in een Arabisch land. De werkwijze en de mediakeuze van de
Libanese kunstenaar hangt dus samen met het verlangen vragen op te roepen omtrent de
burgeroorlog, om een bewustzijn te creëren over de status van het beeld, om de collectieve
amnesie die heerst te bekritiseren en om belangstelling te wekken voor de Libanese
burgeroorlog.
Dat Raad, Mroué en Zaatari kiezen voor beweeglijke media heeft ook te maken
met de onderwerpen die zij met hun kunst bespreekbaar willen maken. Het werk van de
kunstenaars van de generatie van Raad, Mroué en Zaatari, gaat over het trauma van de
Libanese burgeroorlog en de verwerking hiervan. De kunstenaars hebben inspiratie gehaald
uit hun eigen ervaring van de Libanese burgeroorlog. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen
specifieke werkwijze en thematiek, maar een aantal essentiële thema‟s overlappen. Ze
onderzoeken de status van het document en van het beeld door alternatieve geschiedenissen
en nieuwe beelden te creëren. Gebaseerd op echte documenten verzinnen de kunstenaars
fictieve personages die figureren in hun nieuwe verhaal, waarbij zij onbekende kanten en
verhalen van de burgeroorlog kunnen ophelderen en bekritiseren. Door de kunstscène in het
hedendaagse Beiroet te becommentariëren reflecteren zij op het heden in verhouding tot het
verleden en de onzekere toekomst. Dit doen zij letterlijk en figuurlijk, letterlijk door nieuwe
platforms en kunstinstellingen op te richten uiten zij kritiek op het commerciële kritiekloze
galeriesysteem, figuurlijk door gedachtes en emoties uit te wisselen waar experimenteel werk
uit kan ontstaan. Door het gebrek aan financiële steun van de Libanese regering zijn de
kunstenaars onafhankelijk in het maken van hun keuzes en hebben ze zelf een nieuwe
infrastructuur voor kunst gecreëerd. De wederopbouw van de infrastructuur van Beiroet, na de
ravage die de burgeroorlog veroorzaakt had, vond de regering wel noodzaak. De regering
wilde de burgeroorlog doen vergeten door het idealistische beeld van Beiroet van de jaren
vijftig, als schakel tussen de Westerse en Arabische wereld, opnieuw te scheppen. Deze
ontkenning zorgde er bij de kunstenaars voor dat ze op zoek gingen naar letterlijke en
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figuurlijke sporen van de burgeroorlog. Ze reflecteren op de moeilijkheden die komen kijken
bij de verschuivingen in de representatie van het begrip oorlog en zijn kritisch op het falen
van het politieke systeem en de communistische partij. De burgeroorlog heeft een grote
invloed gehad op het leven van deze kunstenaars en daarom reflecteren en onderzoeken zij
deze met hun werk.
Raad wil een alternatief geven voor de officiële geschiedenis door vanuit echte
documenten “hysterische symptomen” te creëren: culturele fantasieën die niet gebaseerd zijn
op een individuele herinnering. Zaatari stelt de centrale vraag „hoe ontstaat de geschiedenis en
hoe komen de verschillende “waarheden” hierbinnen tot stand?‟ door onderzoek te doen naar
de productie en circulatie van beelden en zijn persoonlijke ervaring met de oorlog en het beeld
hiervan. Mroué onderzoekt de Libanese burgeroorlog door onderzoek te doen naar parallelle
geschiedenissen en de rol van het lichaam in de oorlog. Met hun werk proberen Raad, Mroué
en Zaatari de burgeroorlog te begrijpen en te onderzoeken, waardoor zij nieuwe
geschiedenissen kunnen creëren die reflecteren op het verleden, het heden en de toekomst. De
media die ze gebruiken om de status van het beeld en het archief te onderzoeken, zijn media
die door hun manipulatieve kracht en beweeglijkheid toegepast worden om de Libanese
burgeroorlog van binnenuit te kunnen bestuderen en bekritiseren. Het werk van Raad, Mroué
en Zaatari maakt het legitiem om de Libanese regering en de burgeroorlog vanuit
verschillende perspectieven te benaderen en een alternatieve geloofwaardige geschiedenis te
creëren. Dit verlangen tot andere verhalen en waarheden, is de essentie van de kunst van
Raad, Mroué en Zaatari. De onderwerpen die zij kiezen zouden zij niet hebben gekozen als de
burgeroorlog niet had plaatsgevonden.
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