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Voorwoord 

 

Mijn eerste aanraking met Marina Abramović was een foto van ‘Rhythm 0’ (1974), een van 

de performances uit haar vroege jaren. Deze foto staat afgebeeld in het boek Art Since 1960 

(Archer, 2002), een boek dat ik voor een van mijn minorvakken moest lezen. In haar 

‘Rhythms’ serie onderzocht Abramović het lichaam in bewuste en bewusteloze toestand. 

Geïntrigeerd door dit optreden besloot ik meer informatie over haar in te winnen. Sindsdien 

ben ik altijd in Abramović geïnteresseerd gebleven, voornamelijk door haar vernieuwende, 

bizarre, krachtige en soms ook ongrijpbare performances. Deze door zichzelf uitgeroepen 

‘grootmoeder van de performancekunst’ heeft een groot aantal performances op haar naam 

staan en heeft daarmee voor veel ophef gezorgd. Door Marina Abramović is bovendien mijn 

interesse in deze discipline gegroeid. Van tevoren kende ik weinig performancekunstenaars 

en keek ik liever naar een schilderij of sculptuur dan naar een live optreden of een 

videoregistratie daarvan. Nu kan ik beide waarderen.  

Over een onderwerp voor mijn masterthesis hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Hoe 

en wat precies was echter lastiger te bedenken dan ik had gedacht. Uiteindelijk is het toch 

gelukt mijn ideeën te verwerken tot een onderzoek en het resultaat is de thesis die hier voor 

u ligt.  

Een dankwoord is daarbij op zijn plaats. Ten eerste wil ik graag mijn begeleider Patrick van 

Rossem bedanken. Tijdens het schrijven van de thesis liep ik meerdere malen vast. Patrick 

heeft mij steeds geholpen door een ander licht op de zaak te werpen, zodat ik weer motivatie 

en inspiratie had om verder te gaan met mijn onderzoek. Daarnaast bedank ik Linda 

Boersma, de tweede lezer. Ook Marina Abramović ben ik zeer dankbaar voor de snelle 

reactie die ik kreeg toen ik haar een e-mail stuurde. Dan kom ik vanzelf bij Brigitte van der 

Sande en Dyveke Rood, mijn stagebegeleidsters die mij in contact hebben gebracht met 

Marina Abramović. En tot slot gaat mijn dank uit naar mijn vader, die mij van jongs af aan 

heeft weten te interesseren voor kunst.  
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Inleiding 

 

Dear Iris,  

 

Martha Graham once said, "wherever a dancer stands is holy ground". I would like to extend 

that thought for myself. Wherever the public stands, for me, that is holy ground. My 

performance does not exist if the public is not there. The presence of the public is very 

important to me, and the reaction of the public is important to me as well.  

 

Kind regards,  

Marina Abramovic 

 

         (Marina Abramović, 2011) 

 

Dit is de reactie die Marina Abramović geeft op de vraag hoe zij haar publiek ziet en de 

relatie tussen zichzelf en dat publiek. Het geeft weer hoe belangrijk de mensen die haar 

performances bijwonen voor haar zijn en hoe onzeker een ‘ster’ als zij nog kan zijn over de 

reacties van het publiek. Over Marina Abramović zijn hele boekwerken verschenen en vele 

artikelen zijn aan haar gewijd. Over de relatie tussen deze kunstenaar en haar publiek is 

echter opvallend genoeg weinig geschreven. Nergens worden de rollen die zij en het publiek 

zichzelf aanmeten of waarin zij gedwongen worden exhaustief geanalyseerd. Door de 

twaalfjarige samenwerking met kunstenaar Ulay heeft Abramović lange tijd in een 

driehoeksverhouding gewerkt van twee kunstenaars en een publiek. Ook dat is van invloed 

geweest op de relatie tussen haar en het publiek. 

 

Performancekunst en haar voorlopers 

Performance als kunstvorm kent geen bijzonder lange geschiedenis. Hoewel de 

inspiratiebronnen al aan het begin van de twintigste eeuw kunnen worden gezocht, werd de 

discipline pas echt populair in de jaren zestig en zeventig van deze eeuw. Vooraf gegaan 

aan de performancekunst zijn de ready-made, het Surrealisme, Assemblagekunst, 

Happenings, Events, Pop art, Body art en Land art.1 Vooral de Happenings uit de late jaren 

vijftig en de vroege jaren zestig zijn een directe voorloper geweest van de performancekunst. 

Happenings waren gebeurtenissen die spontaan leken te ontstaan, hoewel ze vooraf 

bedacht waren. In tegenstelling tot eerdere artistieke gebeurtenissen hadden ze geen 

                                                           
1
 Alle informatie over Happenings en Allan Kaprow is ontleend aan: Allan Kaprow, Essays on the 

blurring of art and life, Berkeley/Los Angeles/London 1993, pp. XVII-223. 
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gestructureerd begin, midden of eind. Een Happening vond eenmaal plaats en werd niet 

gereproduceerd. Belangrijke voorwaarde voor Happenings was dat er geen publiek kon zijn: 

de mensen die de gebeurtenis bijwoonden waren onderdeel van de Happening. Ze 

participeerden vrijwillig, hadden hun eigen taken en kenden het scenario.  

 

Mensen waren niet gewend aan dit soort kunst. Normaal gesproken keek men naar 

schilderkunst en sculpturen in musea of galeries en kwam men niet in direct contact met de 

kunstenaar, laat staan dat men zelf het ingrediënt vormde van een kunstwerk. Zoals Henri 

Sayre ook zegt in The object of performance. The American Avant-Garde since 1970 (1989):  

 

‘The audience has the privilege of ignoring the artwork’s contingent status as a kind of 

documentary evidence; in fact, the audience knows first that it is experiencing art (it 

has come to the museum in order to do so), and the real presence of the one 

experience (the audience’s) masks – and paradoxically depends on – the absence of 

the other (the artist’s)’.2  

 

Het publiek had in principe alleen iets te maken met het kunstwerk en niet met de kunstenaar 

en de intenties van deze kunstenaar.  

 

Allan Kaprow was een van de bekendste organisatoren van deze Happenings. Kaprow 

bekritiseerde kunstenaars die hun publiek passief lieten toekijken. Hij geloofde in de 

communicatieve functie van kunst en in tweerichtingsverkeer, waarbij kunst voor het publiek 

niet meer enkel om esthetische ervaringen draait, maar om participatie. Kaprow predikte 

bovendien ‘the blurring of art and life’, ofwel kunst die gegrond is in alledaagse ervaringen. 

Dit alles had een kort lijntje naar het ontstaan van performance als kunstdiscipline.  

De nadruk verschoof bovendien van het definitieve kunstwerk naar het maakproces. Volgens 

Michael Archer (Art Since 1960, 2002) werd de erkenning van de lichamelijke aanwezigheid 

van de kunstenaar als cruciale factor in dit maakproces onvermijdelijk. Perfomance is die 

erkenning zegt Archer.3   

 

Performancekunstenaars maken gebruik van het lichaam en de fysieke aanwezigheid van de 

kunstenaar. Vaak zijn er lichamelijke grenzen opgezocht door deze kunstenaars, maar lang 

niet door allemaal. In de jaren zeventig speelden een aantal performers graag met het risico 

van verwonding of zelfs de dood, zo ook Marina Abramović. Het publiek wordt tijdens zulke 

                                                           
2
 Henri M. Sayre, The object of performance. The American Avant-Garde since 1970, Chicago/London 

1989, p. 4. 
3
 Michael Archer, Art Since 1960, London 2002

2 
(1997), pp. 100-101. 
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risicovolle performances in een lastige positie geplaatst, met een flinke dosis 

verantwoordelijkheidsgevoel. Niet eens zozeer omdat men de kunstenaar tegen zichzelf zou 

moeten beschermen, maar meer omdat de toewijding van een performancekunstenaar geen 

nut heeft als het publiek niet meewerkt of zich niet betrokken voelt bij de performance.4  

Ook feministen maakten in de jaren zeventig dankbaar gebruik van dit nieuwe genre. Het 

was een nieuw medium, het bood de mogelijkheid tot zelfonderzoek en zorgde voor het 

doorbreken van bepaalde rolpatronen. Bovendien lokte het een confrontatie met het publiek 

uit.5  

Abramović is geen feministe, hoewel men dit vaak verwacht na het zien van haar werk. Ze 

identificeert zich juist sterk met het klassieke beeld van de vrouw en heeft zich nooit 

slachtoffer gevoeld van de vaststaande genderrollen waar het feminisme zo op tegen is.6 

 

Tegenwoordig kunnen we spreken van een ‘revival’ van de performancekunst. Er is sprake 

van een hernieuwde interesse voor deze discipline, wat ook valt af te leiden uit het succes 

van de tentoonstelling ‘Marina Abramović: The Artist Is Present’, in 2010 gehouden in het 

Museum of Modern Art te New York. Deze tentoonstelling gaf een overzicht van haar werk, 

inclusief geluidsinstallaties, videowerken en foto’s, met heruitvoeringen van haar 

performances door andere mensen.7 Volgens Abramović is performancekunst te vergelijken 

met een feniks die altijd weer opstaat uit zijn eigen as. In de jaren zeventig stond deze 

discipline erg in de belangstelling, maar daarna werd de discipline opgespleten in stukjes. 

Iedere andere kunstdiscipline kon elementen gebruiken van performances en niemand 

verwees ooit naar het originele materiaal. Tegenwoordig wordt performancekunst weer 

serieus genomen en krijgt het het respect dat het verdient.8 Marina Abramović heeft deze 

ontwikkeling kunnen volgen, omdat zij als een van de weinige kunstenaars sinds de jaren 

zeventig continu actief is gebleven in deze discipline.      

 

Marina Abramović 

Op 30 november 1946 werd Marina Abramović geboren in Joegoslavië.9 Haar jeugd was niet 

ideaal. Ze kreeg weinig aandacht van haar ouders en voelde zich verwaarloosd. Er was altijd 

                                                           
4
 Archer 2002

2 
(1997) (zie noot 3), p. 105.  

5
 Marga van Mechelen, De Appel.  Performances, installaties, video, projecten 1975-1983, Amsterdam 

2006, pp. 234-235.   
6
 James Westcott, When Marina Abramović dies, Cambridge/Massachusetts/London 2010, p. 97. 

7
 MoMA <http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/965> (26 mei 2011). 

8
 Emma Allen, ‘The Artist Is Omnipresent: Marina Abramovic on Life After MoMA, Her Two New Art 

Centers, and the Difference Between James Franco and Lady Gaga’, interview ontleend aan: Artinfo 
<http://www.artinfo.com/news/story/37104/the-artist-is-omnipresent-marina-abramovic-on-life-after-
moma-her-two-new-art-centers-and-the-difference-between-james-franco-and-lady-gaga/?page=1> 
(26 mei 2011). 
9
 Biografische gegevens kunstenaar ontleend aan: Westcott 2010 (zie noot 6), pp. 9-94.  
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onrust binnen het gezin en tot haar zesde woonde Abramović dan ook bij haar grootmoeder. 

Toen haar grootmoeder echter stierf, kwam ze weer bij haar ouders te wonen. Ze kreeg een 

jonger broertje en iedere keer als dit broertje huilde werd Abramović geslagen door haar 

moeder Danica. Ze begon hierdoor steeds meer abnormale verwondingen te krijgen en toen 

een van haar laatste melktanden uit haar mond viel, stopte het bloeden niet meer. Ze werd 

naar het ziekenhuis gebracht en daar vreesden de artsen dat ze aan hemofilie leed. 

Abramović vond dit ziekenhuisbezoek helemaal niet erg: eindelijk zou er meer aandacht aan 

haar geschonken worden dan aan haar broertje Velimir. Hoewel er uiteindelijk werd 

geconstateerd dat er geen sprake was van hemofilie, moest ze toch een aantal maanden in 

het ziekenhuis blijven. Waarschijnlijk waren de bloedingen psychosomatische reacties op 

haar thuissituatie.  

 

Op school interesseerde Abramović zich alleen voor de kunstzinnige vakken. Toen ze 

veertien was vroeg ze haar vader om olieverf. Ze had het geluk dat haar vader haar 

creativiteit niet tegenhield en zelfs een schilderles voor haar bekostigde. In 1965 startte 

Abramović dan ook een studie aan de Academy of Fine Arts in Belgrado. Hier lag de focus 

op schilderkunst en dat vond ze prima. Ze schilderde radicale onderwerpen, maar deed dit in 

een traditionele stijl die paste bij de academie.  

Auto-ongelukken fascineerden Abramović door het geweld dat er aan te pas kwam. Ook 

ontwikkelde ze een interesse in het voorbijgaande, het kortstondige, wat zich uitte in een 

serie schilderijen van wolken. In deze wolken was vaak een groot, vlezig lichaam te zien.   

De onderwerpen geweld, kortstondigheid en het lichaam zouden allemaal terug blijven keren 

in haar latere werk.  

 

Abramović was geïnteresseerd in het werk van Joseph Beuys, maar meer nog in dat van 

Yves Klein. Ze wilde echter niet naar andere kunstenaars kijken voor inspiratie, maar naar de 

bron van alles. Haar echte fascinaties lagen dan ook bij het Zen Boeddhisme, de theosofie 

van Madame Blavatsky, de antropologische studies van Tibor Sekelj en de geschriften van 

de Roemeense godsdiensthistoricus Mircea Eliade.  

 

Marina Abramović en haar vrienden waren erg enthousiast over conceptuele kunst, de 

nieuwe rage. Abramović zelf raakte steeds meer gefrustreerd door het schilderen. Ze had het 

idee dat ze haar emoties en ideeën niet kon overbrengen met haar schilderijen. In 1969 deed 

ze een voorstel voor een performance genaamd ‘Come Wash with Me’. Ze wilde hiervoor 

een galerie in een wasserette veranderen en het publiek vragen hun kleding bij binnenkomst 

uit te doen en die aan haar te geven. Zij zou de kleding wassen, drogen en strijken. Daarna 

kon men zich weer aankleden en weggaan. Het voorstel werd geweigerd door de academie. 
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Een jaar later, in 1970, studeerde Abramović af aan de kunstacademie in Belgrado en een 

aantal jaren daarna startte zij haar performancecarrière. Jarenlang had Abramović een 

solocarrière, totdat ze op haar 29ste de Duitse Uwe Laysiepen ontmoette in Amsterdam. 

Laysiepen, oftewel Ulay, was al gefascineerd door haar voordat hij haar had ontmoet. Hij 

was net als Abramović op 30 november geboren en terwijl ze allebei altijd hun verjaardag 

hadden gehaat, werd het nu een symbool voor hun gedeelde lot. Ze zagen zichzelf als een 

androgyne eenheid en begonnen al snel een relatie, zowel privé als beroepsmatig. Van 1976 

tot 1988 leefden en werkten zij samen. Daarna was Abramović weer op zichzelf en startte zij 

een tweede solocarrière. 

 

Onderzoeksvraag 

Marina Abramović is ondertussen 64 jaar oud en al zo’n veertig jaar actief in de 

performancekunst. Haar carrière bestrijkt daarmee een groot deel van de geschiedenis van 

deze discipline. Als er iemand is die een langdurige en veelzijdige relatie heeft met haar 

publiek, is zij het wel. Zoals gezegd is deze relatie mijns inziens onderbelicht gebleven. Dit 

terwijl Abramović enorm veel teweeg heeft gebracht op dit gebied en heeft gezorgd voor een 

heel andere ‘rol’ voor het publiek. Wanneer wordt gesproken over ‘rollen’, wordt hier 

overigens niet mee bedoeld dat er sprake is van acteerwerk. Deze term duidt enkel aan dat 

er sprake is van verschillende verhoudingen tussen kunstenaar en publiek tijdens 

Abramovićs performances.  

 

De onderzoeksvraag van deze thesis luidt: Hoe heeft Marina Abramović de relatie tussen 

kunstenaar en publiek geherdefinieerd? Om tot een antwoord op deze vraagstelling te 

komen, zal eerst worden gekeken naar het publiek en vervolgens naar de artistieke 

strategieën die Abramović inzet tijdens haar performances. Omdat het gaat om de 

wisselwerking tussen kunstenaar en publiek, zullen performances die alleen voor de camera 

zijn opgenomen buiten beschouwing gelaten worden. Voor de analyse van de relatie tussen 

kunstenaar en publiek zijn deze werken niet relevant. Ook de objecten en installaties die 

Abramović voor het publiek heeft gemaakt, worden niet meegenomen in het onderzoek.  

 

De resultaten van dit onderzoek zullen niet als algemeen geldend worden beschouwd voor 

de relatie tussen kunstenaar en publiek sinds de jaren zeventig. Er wordt immers alleen naar 

de verhouding tussen Marina Abramović en haar publiek gekeken. Niettemin zouden de 

resultaten meegenomen kunnen worden in een vergelijkend onderzoek naar de relatie 

tussen andere performancekunstenaars en hun publiek. Dit behoort echter niet tot het doel 

van dit onderzoek; dat is namelijk het vinden van een antwoord op bovenstaande 

onderzoeksvraag. 
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Methodologie 

Om tot een analyse van Abramovićs performances te komen, zijn verschillende boeken, 

artikelen en interviews met Marina Abramović geraadpleegd en daarnaast is zoveel mogelijk 

foto- en videomateriaal bekeken. Ook heeft Abramović zelf een bijdrage geleverd, hoe kort 

ook, door te vertellen hoe zij haar publiek ziet.  

 

Tijdens dit vooronderzoek was vooral het eerder genoemde boek When Marina Abramović 

dies (Westcott, 2010) erg nuttig. Westcott schreef deze biografie in nauw contact met 

Abramović zelf. Ook de tentoonstellingscatalogus Ulay/Abramović. Performances 1976-1988 

(Ulay e.a.) die in 1997 uitgegeven werd door het Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven 

bood veel informatie. Deze twee boeken waren de basis voor mijn verdere zoektocht naar 

informatie over de performances van Abramović. Die informatie vond ik in boeken als Marina 

Abramović (Stiles; Biesenbach; Iles, 2008) en Live: Art and Performance (red. Heathfield, 

2004). Ook Marina Abramović, Public Body – Installations and Objects 1965-2001 (Celant, 

2001) bood mij de nodige informatie. Daarnaast was Marina Abramović - The Artist Is 

Present (red. Christian, 2010), uitgave bij de tentoonstelling ‘Marina Abramović: The Artist Is 

Present’ die vorig jaar gehouden werd in het Museum of Modern Art, erg nuttig. Boeken 

waaruit ik bovendien belangrijke contextuele informatie heb geput, zijn bijvoorbeeld Essays 

on the blurring of art and life (Kaprow, 1993), The object of performance. The American 

Avant-Garde since 1970 (Sayre, 1989) en Art Since 1960 (Archer, 2002). Dit zijn enkele 

voorbeelden van boeken die ik gebruikt heb tijdens het literatuuronderzoek. Alle nodige 

informatie vond ik in boeken in de Universiteitsbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek en 

interviews en artikelen op internet en in tijdschriften.   

Het zelf bekijken van foto- en videomateriaal was daarbij ook erg belangrijk. Op 26 februari 

jongstleden opende de tentoonstelling ‘Play Van Abbe Deel 4: De pelgrim, de toerist, de 

flaneur (en de werker)’. Op deze tentoonstelling zijn ook registraties van performances van 

Abramović en Ulay vertegenwoordigd en het zien van deze werken bood mij de mogelijkheid 

om het contact tussen de twee kunstenaars en het publiek beter te kunnen analyseren. Ook 

op de website van het Nederlands Instituut voor Mediakunst (http://nimk.nl) zijn een aantal 

registraties van performances te vinden die erg nuttig zijn geweest tijdens mijn 

vooronderzoek.  

Het fotomateriaal wat in vele boeken te vinden is, was voor mij ook erg bruikbaar. Veel 

schrijvers blijven echter hangen in een oppervlakkige beschrijving van Abramovićs 

performances en wagen zich niet aan diepgaande analyses. Het publiek wordt meerdere 

malen genoemd, maar nergens is echt op een rijtje gezet wat de mogelijke rollen voor het 

publiek zijn geweest in de tot nu toe gedane performances van Abramović en welke 

strategieën deze kunstenaar inzet om haar doel te bereiken. 
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Door informatie uit verschillende bronnen te combineren met het beschikbare beeldmateriaal 

hoop ik dit wel te kunnen doen en een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag 

van deze thesis.  

 

De thesis is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel wordt uitgebreid naar de 

mogelijkheden en beperkingen van het publiek gekeken. Er wordt aandacht besteed aan 

keuzemogelijkheden, interpretatie, grensverkenning en –verlegging, het gevoel van 

medeverantwoordelijkheid en contact vanuit het publiek. In het tweede deel behandel ik 

vervolgens de artistieke strategieën van Marina Abramović. Daarbij zal wederom gekeken 

worden naar het fenomeen contact, maar dan vanuit de positie van de kunstenaar. Ook het 

doorbreken van de vierde wand, kwetsbaarheid, passiviteit en het choqueren van het publiek 

zullen behandeld worden als artistieke strategieën. Tot slot zal kort gekeken worden naar 

Abramović als theatrale verschijning. De twee aparte conclusies die uit deze twee delen 

getrokken kunnen worden, zullen in een slotconclusie samenkomen. Daarin zal ik ook 

suggesties doen voor vervolgonderzoek. 
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Deel 1 

Het publiek 

 

Toen een interviewer aan Marina Abramović vroeg of ze zich soms ooit verveelde, zei ze het 

volgende:  

 

‘…The idea of doing nothing is so foreign to our culture because we constantly have 

to do something or achieve something, even in our free time. Again, coming back to 

the Tibetans, they told me, ‘When you wake up in the morning and you have 

enormous amounts of energy what do you do? You go shopping or call friends or do 

whatever and spend energy, and then you go home, have a drink, get very tired, and 

sleep. But if you have all this energy, just sit in the chair and do nothing and see what 

happens. All this energy that would go outwards turns inwards, and something else 

happens’. You asked about my work in the beginning and whether I sought to create 

space and to shock. Now more in my work is how I can find a kind of formal structure 

so that I can actually elevate the spirit of the audience. That’s actually my main 

objective, not to put spirit down – there are so may works that do that, it’s easy to put 

down the spirit of human beings – but to create some kind of work that is almost 

empty of content but which still has a kind of pure energy that elevates the spirit of the 

spectator’.10 

 

De performances van Abramović draaien altijd om energie en de wisselwerking van energie 

tussen haar en het publiek. Zoals uit haar e-mail ook valt op te maken, is het publiek heilig 

voor Marina Abramović. Ze wil dat het publiek met haar is, dezelfde energie ervaart als zij. 

Ze kan het publiek echter niet dwingen tot participatie. Volgens eigen zeggen, in een 

interview gepubliceerd in Art journal (Kaplan, 1999), is dit ook een kwestie van cultuur. In 

Nederland hebben mensen minder moeite met participatie tijdens performances dan 

bijvoorbeeld in Zweden, waar mensen meer gereserveerd zijn. Abramović verwacht echter 

niets van het publiek; ze verwacht enkel dingen van zichzelf. Het vergt veel energie en 

concentratie, maar ze moet honderd procent aanwezig zijn met lichaam en geest tijdens haar 

performances, wil ze het publiek met zich meekrijgen. Als haar aandacht ook maar even 

verslapt, zal er altijd iemand opstaan en weglopen.11  

 

                                                           
10

 Kristine Stiles, Klaus Biesenbach en Chrissie Iles, Marina Abramović, London 2008, p. 21. 
11

 J.A. Kaplan, ‘Deeper and Deeper: Interview with Marina Abramovic’, Art journal 58 (1999) nr. 2 
(juni), pp. 10-11.  
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De wisselwerking tussen Abramović en het publiek heeft verschillende aspecten. Zo heeft 

het publiek altijd de mogelijkheid verschillende keuzes te maken en is ook de manier waarop 

performances worden geïnterpreteerd door het publiek voor Abramović belangrijk. Er worden 

vaak grenzen verkend en verlegd door het publiek en tijdens risicovolle performance voelen 

mensen zelfs een zekere medeverantwoordelijkheid. Tot slot zijn verschillende soorten 

contact tussen publiek en kunstenaar belangrijk geweest tijdens de performances van 

Abramović. Deze vijf aspecten zullen in dit hoofdstuk behandeld worden.  

 

1.1 Keuzemogelijkheden 

 

Keuze is een belangrijke factor wanneer we kijken naar het publiek tijdens de performances 

van Abramović. Ten eerste heeft het publiek altijd de keuze te participeren of niet. Het 

publiek kan de performance een poosje aanschouwen en vervolgens besluiten weg te lopen. 

Ook kan het publiek wel aanwezig zijn, maar niet de aandacht erbij hebben. Ten tweede is 

de mate van participatie en de manier waarop men participeert per persoon verschillend. Dit 

is het duidelijkst te illustreren aan de hand van de performance ‘Rhythm 0’ (1974, afb. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1. Marina Abramović, Rhythm 0, 1974, 6:00 uur, Studio Morra,  
Napels. 

 

Onder andere door de kritiek die verschillende mensen, waaronder ook Abramovićs moeder 

Danica, uitten op performancekunstenaars en hun obsessie met zelfpijniging, besloot 

Abramović in 1974 ‘Rhythm 0’ uit te voeren.12 Ze besloot een keer niets te doen en te kijken 

wat dat met het publiek zou doen. En vooral wat de aanwezigen vervolgens met haar zouden 

doen.  

                                                           
12

 Informatie ‘Rhythm 0’ en ‘Cut Piece’ ontleend aan: Westcott 2010 (zie noot 6), pp. 73-76. 
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Yoko Ono deed al eerder een dergelijke performance, maar dat was bij Abramović in die tijd 

niet bekend. In 1964 voerde Ono ‘Cut Piece’ voor het eerst uit in Tokyo. Ono knielde op de 

grond en nodigde de aanwezigen uit een voor een haar kleding weg te knippen met een 

schaar. Hoewel hier sprake is van een overeenkomstige mate van passiviteit, ging 

Abramović toch een stap verder. Op een tafel lagen 72 objecten en iedereen kon die naar 

believen gebruiken. Een vork, een flesje parfum, suiker, een veer, naalden, een schaar, een 

pen, een boek, honing, een hamer, een zaag, een Polaroid camera, een spiegel, lippenstift, 

een pistool, een kogel en vele andere voorwerpen. Ook het onvermijdelijke gebeurde: na drie 

uur werd Abramovićs kleding verwijderd. Er werd een bolhoed op haar hoofd gezet en een 

spiegel in haar hand geduwd waarop met lippenstift was geschreven: ‘IO SONO LIBERO’ (ik 

ben vrij). Op haar voorhoofd schreef iemand ‘END’. Er werd een beker water over haar hoofd 

gegoten en uiteindelijk werd er een geladen pistool in haar hand gestopt, met de loper 

gericht op haar nek. Al die tijd verroerde Marina zich niet.  

 

Dit is an sich al een bijzondere manier van kunst maken en ontvangen. Ondertussen zijn we 

gewend aan het idee van de performance: een kunstenaar die lijfelijk aanwezig is en voor 

interactie met het publiek kan zorgen. Wat het publiek echter nog niet gewend was, was 

deze vorm van passiviteit van de kunstenaar en het feit dat het publiek zelf iets kon gaan 

doen. Het publiek was dirigent en bepaalde wat er gebeurde. Abramović hield zich aan haar 

woord en bood geen weerstand. Het publiek kreeg een bepaalde rol aangeboden, niet alleen 

die van participant, maar zelfs die van mede-kunstenaar.  

 

Hoewel men eerst aarzelde en spelenderwijs te werk ging, werden mensen agressief 

naarmate de tijd verstreek. Er ontstond een tweedeling in het publiek, waarbij de ene helft 

Abramović wilde beschermen en de andere helft wilde doen waar hij of zij zin in had. Een 

van haar ‘bondgenoten’ veegde de tranen uit haar ogen, terwijl haar t-shirt werd 

opengescheurd en haar borsten werden getoond aan het publiek. Abramović staarde in het 

niets, wat het vijandige deel van het publiek nog meer moet hebben uitgedaagd. Oogcontact 

zou hen hebben herinnerd aan haar humaniteit en de gevolgen van hun daden.   

Vooraf was bepaald dat de performance zes uur zou duren en Abramović maakte deze uren 

vol. Toen zij uit haar performancemodus stapte en op het publiek afliep, wisten de mensen 

niet hoe snel ze weg moesten komen. Zolang er dus een zekere emotionele afstand was, dat 

wil zeggen geen oogcontact, geen verbaal contact en geen lichamelijke activiteit van de 

kunstenaar, behandelde het publiek Abramović als object. Toen dit contact er weer wel was, 

aan het einde van de performance, leek het publiek te beseffen wat het had gedaan en sloeg 

het op de vlucht.  
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Een paar maanden voor ‘Rhythm 0’ had Stanley Milgram toevallig zijn beroemde 

experimenten met betrekking tot de ethiek van het geweten gepubliceerd. Milgram 

concludeerde na het doen van deze experimenten dat wrede autoriteit over anderen 

aantrekkelijker bleek voor mensen dan moraliteit.13 Hoewel dit voor Abramović niet de 

aanleiding is geweest voor ‘Rhythm 0’, heeft het publiek tijdens haar performance Milgrams 

conclusie toch bevestigd.   

Wat echter nog opvallender is, is de tweedeling die tijdens deze performance ontstond in het 

publiek. De tafel met objecten gaf het publiek een keuze: men kon bijvoorbeeld met een veer 

over het gezicht van de kunstenaar strelen, maar men kon ook met een hamer op haar hoofd 

slaan. Hoewel dit laatste niet is gebeurd, heeft Abramović toch agressie moeten ondergaan 

en eindigde zij met een pistool in haar hand. De keuzes die werden gemaakt door het 

publiek zijn dan ook erg interessant.   

 

Ook de performance ‘Imponderabilia’ (1977, afb. 2), die Abramović samen met Ulay deed, 

speelde in op het idee van keuzes maken.14 Abramović en Ulay stonden naakt tegenover 

elkaar in de deuropening van een museum. Bezoekers moesten zich eerst zijdelings tussen 

hen doorwringen voordat zij het museum in konden. Hierbij moesten zij de keuze maken of 

zij Abramović of Ulay aan wilden kijken. Veel mensen kozen ervoor Abramović aan te kijken. 

Niemand keek hen echter écht aan: het publiek deed alsof de lichamen obstakels waren 

waar men voorbij moest.15  

 
Afb. 2. Abramović & Ulay, Imponderabilia, 1977, 1:30 uur, 
Galleria Communale d’Arte Moderna, Bologna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Stiles, Biesenbach en Iles 2008 (zie noot 11), pp. 60-61. 
14

 Informatie ‘Imponderabilia’ ontleend aan: Westcott 2010 (zie noot 6), p. 122 en Ulay e.a., 
Ulay/Abramović. Performances 1976-1988, tent.cat. Eindhoven (Stedelijk Van Abbemuseum) 1997, p. 
13.  
15

 Videobeelden ‘Imponderabilia’ ontleend aan: YouTube 
<http://www.youtube.com/watch?v=QgeF7tOks4s&feature=player_embedded> (26 april 2011). 
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Eenmaal binnen ontdekte het publiek dat de expositie een diagram was van drie personen: 

de twee kunstenaars en zijzelf. Op de muur stond de volgende tekst: ‘Imponderable. Such 

imponderable human factors as one’s aesthetic sensitivity/the overriding importance of 

imponderables in determining human conduct’. Deze tekst gaf de bezoeker stof tot nadenken 

en suggereerde participatie in plaats van observatie door na te denken over zijn of haar 

eigen mogelijkheid tot transcendentie. Door de deuropening en de lege ruimte daarachter 

leek de hele performance symbool te staan voor transcendentie, hetgeen Abramović en Ulay 

ook wilden bereiken met hun performances.        

       

In de tentoonstellingscatalogus Ulay/Abramović. Performances 1976-1988 (Ulay e.a., 1997) 

worden een aantal dingen gezegd over het fenomeen observatie tijdens performances van 

dit stel.16 Deze opmerkingen staan indirect ook in verband met de keuzemogelijkheden voor 

het publiek en het is daarom ook interessant om er hier even bij stil te staan. Volgens de 

schrijvers van de catalogustekst was er telkens sprake van een ‘triangelstructuur’, waarin 

directe observatie van de kunstenaar door het publiek werd onderbroken door de observatie 

van de twee kunstenaars onderling. Tijdens ‘Imponderabilia’ werd het publiek tussen 

Abramović en Ulay geplaatst, waardoor directe observatie van beide kunstenaars onmogelijk 

was. Een ander voorbeeld is ‘Rest Energy’ (1980), waarin Abramović en Ulay elkaar 

aankeken terwijl Abramović een grote boog vasthield en Ulay een pijl op haar hart richtte.17 

Ze leunden allebei achterover en een kleine verslapping zou de pijl in Abramovićs lichaam 

hebben doen schieten. Doordat Ulay echter naar Abramović keek, was het alsof hij zichzelf 

tussen het publiek en het kunstwerk had geplaatst. Op deze manier wordt het publiek de 

mogelijkheid tot direct contact ontnomen en dit beperkt dus ook de keuzemogelijkheden.   

 

Een laatste voorbeeld van een performance waarbij het publiek meerdere opties tot 

participatie had, is ‘Role Exchange’ (1976). Zoals Westcott in zijn boek When Marina 

Abramović dies (2010) zegt over deze performance: ‘She was at the mercy of the public, and 

in a far more intimate way than she had been in ‘Rhythm 0’’.18 Voor ‘Role Exchange’ nam 

Abramović namelijk de plaats in van Suze, een prostituee uit Amsterdam. Suze ging in haar 

plaats naar de opening van een van haar solotentoonstellingen in De Appel. Abramović had 

eigenlijk twaalf uur achter haar raam willen zitten, maar ze kon Suze maar drie uur betalen. 

Abramović en Ulay stonden in deze tijd aan het begin van hun samenwerking, maar deden 

ook nog enkele werken voor zichzelf, waaronder deze. Ulay nam wel foto’s aan de overkant 

van de straat.  

                                                           
16

 Informatie ontleend aan Ulay e.a. 1997 (zie noot 15), p. 12.  
17

 Videobeelden ‘Rest Energy’ ontleend aan: Catalogue Netherlands Media Art Institute 
<http://catalogue.nimk.nl/> (6 april 2011). 
18

 Citaat en informatie ‘Role Exchange’ ontleend aan: Westcott 2010 (zie noot 6), pp. 104-105. 
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Tijdens ‘Role Exchange’ gaf Abramović de controle aan het publiek en plaatste zij zich weer 

in de positie van ‘het object’. Hoewel Abramović geen klanten kreeg, kon men toch kiezen in 

hoeverre men wilde participeren. Dat niemand ervoor koos bij Abramović naar binnen te 

gaan, heeft wellicht te maken met het feit dat de performance buiten plaatsvond, zonder 

‘kunstpubliek’. Voor de voorbijgangers was zij slechts een prostituee, te midden van vele 

anderen. Voor degenen die wel aandacht hadden voor Abramović als kunstenaar was deze 

situatie misschien te intiem. In een galerie, tezamen met meerdere toeschouwers, bestaat er 

altijd een zekere afstand tussen publiek en kunstenaar. Nu deze afstand verkleind was, 

waren er voor het publiek verschillende tegenstellingen om over na te denken. Zo was 

Abramović tegelijkertijd kunstenaar en prostituee en werden deze twee ‘beroepen’ 

inwisselbaar. Ook werd het publiek tijdens deze performance in de positie van mogelijke 

klant geplaatst en zette dit aan tot nadenken over jezelf en de ander. De ander kon in dit 

geval zowel Abramović als kunstenaar of als prostituee zijn. Tot slot werd de tegenstelling 

privé en publiek natuurlijk aan de kaak gesteld, omdat men de mogelijkheid kreeg bij 

Abramović naar binnen te gaan en heel intiem met haar te zijn, terwijl ze normaal gesproken 

in openbare ruimtes verschijnt voor een groter publiek. 

 

1.2 Interpretatie 

 

‘Role Exchange’ wordt door bepaalde mensen geïnterpreteerd als een feministisch werk, 

hoewel dit niet de intentie was van de kunstenaar. In een artikel verschenen in Woman’s art 

journal  (Novakov, 2004) stond bijvoorbeeld dat het raam in deze performance functioneerde 

als scheidslijn tussen de buitenwereld, die altijd gezien wordt als mannenwereld, en de 

gesloten wereld van het bordeel. Die bordeelwereld is de semi-privéwereld van de vrouw en 

wordt door de man binnengedrongen als een toegangspunt tot het gebied van commercieel 

verlangen.19 Hoewel het raam in dit geval inderdaad functioneerde als scheidslijn tussen de 

buitenwereld en het bordeel, werd de negatieve connotatie door Novakov bedacht en niet 

door Abramović. Zij wilde slechts weten hoe het voelt een prostituee te zijn en had niet de 

intentie zich op feministisch grondgebied te begeven.  

 

Meer dan eens ging er iets fout tijdens het proces van zenden en ontvangen bij 

performances van Abramović. Goed voorbeeld hiervan is de aanval op Abramović tijdens 

een uitvoering van ‘Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful’ (1975) voor ongeveer 

duizend toeschouwers op de Copenhagen Academy of Fine Arts.20 Een, waarschijnlijk 

                                                           
19

 Anna Novakov, ‘Point of Access: Marina Abramovic's 1975 Performance ‘Role Exchange’, Woman’s 
art journal 24 (2004) nr. 2, p. 32. 
20

 Paragraaf 1.2 is geheel ontleend aan: Westcott 2010 (zie noot 6), pp. 71-167. 
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dronken, vrouw stormde tijdens deze performance het podium op, greep Abramović bij haar 

haar en gilde: ‘I know what is going on here’. Het was niet duidelijk of de vrouw Abramović 

tegen zichzelf wilde beschermen, hoewel dit een rare manier van bescherming zou zijn, of 

agressie uitte tegenover de performer. Abramović trok zich woedend los van de vrouw en 

hervatte de performance.  

Tijdens ‘Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful’ zat Abramović naakt op de grond en 

had zij twee borstels vast. Bijna een uur lang borstelde ze haar haar en trok daarbij zo hard 

aan haar hoofd dat ze pijn had. Ze herhaalde het mantra ‘art must be beautiful, artist must be 

beautiful’. Later zei ze tegen iemand van de krant Ekstra Bladet:  

 

‘The woman who pulled my hair made me so angry I could have killed her. She 

wasn’t invited to participate in my play on symbols. She misunderstood everything. 

Because I am not a masochist. To me the pain and the blood are merely means of  

artistic expression. It was ironic when I shouted the art must be beautiful. Neither the 

art nor reality is necessarily beautiful’.21  

 

Hoewel we weten dat Abramović geen feministe is, is ‘Art Must Be Beautiful, Artist Must Be 

Beautiful’ vanuit feministisch oogpunt een sterk werk waarin Abramović het 

schoonheidsideaal aan de kaak stelt. Schoonheid is al vanaf haar jeugd belangrijk voor haar. 

Ze verafschuwde haar grote neus zo erg als klein kind, dat ze een aantal keer een ongeluk 

probeerde te creëren waarmee ze haar gezicht zo erg zou toetakelen dat ze een operatie 

zou moeten ondergaan en zichzelf de neus van Brigitte Bardot kon laten aanmeten. Ze 

gelooft dat ze als kunstenaar mooi moet zijn, maar ze weet dat dat niet altijd reëel is.  

  

De reactie van Abramović op de aanval van de toeschouwer maakt duidelijk dat Abramović 

graag zelf de touwtjes in handen houdt. Het publiek staat op een voetstuk, maar zij bepaalt 

de mate van participatie, tenzij ze zelf de controle uit handen geeft zoals ze deed tijdens 

‘Rhythm 0’. Meerdere critici, waaronder haar moeder Danica Rosić, zeiden altijd tegen haar 

dat performancekunstenaars ongezonde masochisten waren, geobsedeerd met het pijnigen 

van zichzelf. Dit moet frustrerend zijn geweest voor Abramović. Zij zag zichzelf absoluut niet 

als masochist en gebruikte de pijn enkel als middel om tot verlichting te komen. 

Hand in hand met deze vorm van misinterpretatie gaat het overgaan tot ongevraagde acties. 

Meerdere malen is het voorgekomen dat er een aanval of andere vorm van actie plaatsvond 

vanuit het publiek. Op de zesde editie van ‘Documenta’ in Kassel, in 1977, performde 

Abramović samen met Ulay ‘Expansion in Space’, een uitwerking van ‘Interruption in Space’ 

                                                           
21

 Westcott 2010 (zie noot 6), pp. 95-96. 
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die ze eerder dat jaar uitvoerden. Naakt renden Abramović en Ulay telkens weer op een 

muur van anderhalve meter dikte af. Het publiek zag beide zijdes van de muur. Voor 

‘Expansion in Space’ had Ulay twee enorme pilaren van vier meter hoog gebouwd, die 

ongeveer drie meter uit elkaar stonden. Naakt als altijd begonnen zij tegen de pilaren op te 

rennen.22 Een man uit het publiek vond het nodig voor Abramovićs pilaar te gaan staan en 

een kapotte fles naar voren te houden, Abramović uitdagend hier tegenin te rennen. Deze 

man dacht waarschijnlijk dat het werk om fysieke pijniging draaide, terwijl het koppel bezig 

was met energie.  

Abramović en Ulay wilden een verbindende kracht creëren tussen hun lichamen en hun wil. 

Ze hadden beiden angst voor en afkeer van zwakte. Tijdens ‘Relation in Space’ (1976), 

waarin voor het eerst het idee van naakt tegen elkaar in rennen tot uitwerking kwam, was de 

klap een paar keer zo hard dat Abramović op de grond werd gesmeten. Voor Abramović was 

dit echter geen doel of belemmering: de spirituele verbintenis en bundeling van krachten met 

Ulay stonden centraal. Voor het publiek lijkt dit soms moeilijk te begrijpen. Het mag dan geen 

doel zijn van Abramović: fysieke pijniging is toch een terugkerend thema in haar werk. 

 

Een andere vorm van misinterpretatie was te zien tijdens een van de negentig uitvoeringen 

van ‘Nightsea Crossing’, een performance die Abramović en Ulay gedurende een periode 

van zes jaar (1981-1986) uitvoerden in galeries en musea over de hele wereld. Na vijf jaar 

relatiewerken te hebben gedaan, hadden ze het creëren van een bepaalde energie door 

fysieke activiteit wel onder de knie. Ze wilden een performance doen waarin ze niets deden, 

waarin het om de geest draaide en het lichaam buitenspel werd gezet.  

Tijdens ‘Nightsea Crossing’ zaten ze bewegingloos, in elkaars ogen starend, tegenover 

elkaar aan een tafel. Hun energie kon zich in deze tafel manifesteren. De performance 

eindigde als de galerie of het museum sloot en het publiek weg was.  

Het publiek zag de intensiteit, maar wist niet hoe erg de pijn en krampen waren die 

Abramović en Ulay moesten doorstaan en hadden ook geen idee van de staat van meditatie 

waarin zij vaak verkeerden. Abramović raakte dan ook compleet gechoqueerd toen iemand 

tijdens een van de uitvoeringen naar haar toekwam en in het Servisch-Kroatisch tegen haar 

zei: ‘Hoe gaat het, Marina?’. Deze persoonlijke aanspraak herinnerde haar aan het feit dat ze 

een normaal mens was en een Joegoslaaf. Ze raakte in paniek en kon zich pas na lange tijd 

weer concentreren. Indirect is dit dan ook een vorm van misinterpretatie van de performance, 

omdat het niet de bedoeling was te communiceren met de kunstenaars. Het publiek kon 

deelgenoot worden van de energie die Abramović en Ulay creëerden en participeren door 
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 Videobeelden ‘Expansion in Space’ ontleend aan: Catalogue Netherlands Media Art Institute 
<http://catalogue.nimk.nl/> (6 april 2011). 
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aanwezigheid, maar het werd niet gevraagd de performance te onderbreken en contact te 

zoeken met de kunstenaars.  

Sommige mensen voelden bewondering voor de twee kunstenaars, anderen voelden zich 

ongemakkelijk bij het tafereel. Daarnaast waren er ook mensen die verontwaardigd waren 

door het feit dat ze zo genegeerd werden door de performers. Iedere toeschouwer 

interpreteerde de performance dus anders en had er een ander gevoel bij.  

 

Tot slot is het nog interessant te vermelden wat er na anderhalf uur ‘Imponderabilia’ 

gebeurde. Twee politieofficieren passeerden het museum en kwamen even later terug met 

twee museummedewerkers om het koppel te vertellen dat ze moesten stoppen met de 

performance. Volgens de officieren was het tafereel obsceen.  

Waarschijnlijk waren zij niet de eerste en ook zeker niet de laatste personen die een 

probleem zouden hebben met het naakt uitvoeren van performances door Abramović en 

Ulay. Wanneer de performances binnen de muren van een galerie of museum plaatsvonden, 

viel er weinig van te zeggen: het publiek koos er zelf voor aanwezig te zijn. In het geval van 

‘Imponderabilia’ konden echter alle voorbijgangers meegenieten en daarom is het begrijpelijk 

dat de situatie als obsceen werd beschouwd. De officieren kan ook niets verweten worden: 

zij beschikten niet over de nodige kennis om de performance in artistieke context te kunnen 

plaatsen. Obsceniteit was echter niet het doel van de performance dus de performance als 

kunstzinnige uiting werd in dit geval verkeerd geïnterpreteerd.  

 

1.3 Grensverkenning en –verlegging 

 

Voor het publiek was er vaak sprake van grensverkenning en –verlegging tijdens de 

performances van Abramović en die van haar en Ulay samen. Zo werd er meerdere malen 

agressie opgewekt bij personen waardoor zij misschien over zijn gegaan tot acties waar zij 

achteraf spijt van hebben gehad.  

Tijdens haar tweede solocarrière vatte Abramović het idee op om performances van zichzelf 

en andere kunstenaars opnieuw uit te voeren. In 2005, na er jarenlang over nagedacht te 

hebben en haar concept uitgewerkt en voorbereid te hebben, kreeg ze het voor elkaar 

‘Seven Easy Pieces’ te mogen doen in New York, en wel in het Guggenheim Museum.23  

‘Seven Easy Pieces’ was een marathon van zeven avonden: iedere avond werd een andere 

performance uitgevoerd en alle performances duurden zeven uur. Vijf ervan waren 

heruitvoeringen van werken uit de jaren zestig en zeventig van andere kunstenaars. 
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 Informatie ‘Seven Easy Pieces’ ontleend aan: Westcott 2010 (zie noot 6), pp. 289-293. 
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Daarnaast werd ‘Thomas Lips’ opnieuw uitgevoerd en deed Abramović een nieuwe 

performance.  

Een van de performances tijdens deze marathon was ‘Action Pants: Genital Panic’ (afb. 3), 

oorspronkelijk gedaan door VALIE EXPORT. Abramović koos niet voor de originele 

performance, maar liet zich inspireren door een foto die achteraf gemaakt was.  

In haar hand hield ze een AK-47 type geweer en ze droeg een leren jasje. Het kruis van haar 

broek was eruit geknipt waardoor het publiek haar genitaliën kon bezichtigen. Eerst liep ze 

langzaam op hen af totdat mensen haar kruis recht voor hun gezicht hadden. Tijdens de rest 

van de performance zat ze met haar benen lichtelijk gespreid op een stoel. Het enige wat ze 

zei, was het volgende: ‘What you see now is reality, and it is not on the screen, and 

everybody sees you watching this now’.24 Ze confronteerde de mensen dus ten eerste met 

openbare erotiek en ten tweede met het feit dat zij hier naar keken.  

Soms keek Abramović wat rond, soms staarde ze iemand aan. Verder deed ze niets. Het 

publiek werd ongeduldig: Abramović was passief, maar straalde tegelijkertijd agressie uit. 

Tijdens de performance schreeuwde iemand: ‘Why the silence? Is this a church? Why are 

we passively accepting this image?’. Ook klom iemand het podium op om op de lege stoel 

naast haar te gaan zitten, maar de beveiliging verwijderde deze persoon meteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3. Marina Abramović, Action Pants: Genital Panic, 2005, 7:00  
uur, Solomon R. Guggenheim Museum, New York. 

 

Het publiek kan dus niet altijd goed omgaan met passiviteit en veel mensen zijn nog gewend 

aan de oude manier van kunst maken en beschouwen: de kunstenaar creëert een werk en 

het publiek komt hiernaar kijken. Ze zijn niet gewend geconfronteerd te worden met de 

kunstenaar zelf, die hen ook nog eens uit lijkt te willen dagen door hen niets te bieden. 
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 Citaat ontleend aan Mary Christian (red.), Marina Abramović: The Artist Is Present, uitgave bij tent. 
New York (The Museum of Modern Art) 2010, p. 190. 
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Ook uit de actie van de vrouw die tijdens ‘Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful’ het 

podium opstormde en Abramović bij haar haar greep, blijkt dat er een grens overschreden 

werd bij iemand uit het publiek.  

 

Dat meerdere mensen hun boekje te buiten zijn gegaan tijdens haar performances blijkt ook 

uit ‘Rhythm 0’, eerder besproken in paragraaf 1.1. Doordat het publiek de vrije hand kreeg, 

zocht het grenzen op en verlegde deze grenzen vervolgens weer. Abramovićs kleren werden 

uitgetrokken, er werd een geladen pistool op haar nek gericht en naar eigen zeggen zou zij 

verkracht zijn geweest, mits de vrouwen van de mannen die zo agressief te werk gingen niet 

aanwezig waren geweest. Iemand zette een scheermesje in haar nek en dronk haar bloed. 

Enkele vrouwen vertelden hun mannen zelfs wat te doen met Abramović. Ze vraagt zich af 

waarom iedereen haar pijn wilde doen en waarom men zo agressief werd. Wat is de grens 

voor het publiek wanneer het gaat om de kunstenaar? Ze zag hoe het publiek de controle 

verloor en vond dat beangstigend.25  

 

Zoals Westcott zegt: ‘Performance went beyond theory into the realm of excruciatingly real 

experience both for artists and audiences, which were presented with unfamiliar ethical 

challenges by the demonstration of real pain and danger in front of them’.26 Deze ethische 

kwesties waar het publiek constant mee geconfronteerd werd alleen al zorgden voor 

constante verkenning en verlegging van grenzen aan de zijde van het publiek. Aan The 

Telegraph, een Engelse krant, vertelde Abramović dat in ieders leven de angst voor pijn, 

lijden en doodgaan bestaat. Veel kunstenaars snijden deze thema’s aan, maar zij ervaart 

echte pijn en echt lijden en soms zelfs de dreiging van de dood tijdens haar performances, 

zodat zij fungeert als een soort spiegel voor het publiek. Door jezelf te confronteren met je 

angsten kun je deze kwijtraken en Abramović hoopt dit bij mensen te kunnen bereiken.27 Aan 

het einde van iedere performance hoopt ze op een soort bevrijding of verlichting. Het publiek, 

waarvan het merendeel ook worstelt met deze angsten, verlegt constant grenzen door naar 

de performances te kijken en zo indirect naar zichzelf te kijken.    

 

Natuurlijk kunnen we ook stellen dat de opkomst van performancekunst in het algemeen 

heeft gezorgd voor grensverkenning en –verlegging. Vroeger was men altijd toeschouwer in 

musea: men kwam niet in contact met de kunstenaar. Performancekunst heeft voor een 

ander soort relatie gezorgd tussen kunstenaar en publiek en heeft het publiek op een andere 
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wijze geactiveerd. Aanwezigheid van een publiek is vaak noodzakelijk, omdat er een 

wisselwerking is tussen performer en publiek. Voor het publiek kan dit betekenen dat het een 

drempel over moet en bovendien kan het gebeuren dat men iets niet ‘begrijpt’. Wanneer je 

een tentoonstelling bezoekt, kun je ervoor kiezen door te lopen bij werken die je niet 

aanspreken of waar je niets mee hebt. Tijdens een performance kun je ook besluiten weg te 

lopen, maar uit respect voor de kunstenaar zullen veel mensen de performance uitzitten en 

bepaalde grenzen voor zichzelf moeten verleggen om te participeren.  

 

1.4 Het gevoel van medeverantwoordelijkheid 

 

Kenmerkend voor de performances van Marina Abramović is het gevaar waarin zij zichzelf 

regelmatig brengt en de risico’s die ze neemt. In de tijd dat Abramović aan de Academy of 

Fine Arts in Belgrado studeerde, deed ze meerdere malen voorstellen voor performances. 

Kort na haar afstuderen in 1970 had ze het idee om in haar normale kleding voor een publiek 

te gaan staan en vervolgens de soort kleding aan te trekken die haar moeder altijd voor haar 

kocht. Daarna zou ze een geladen pistool tegen haar hoofd zetten en deze af laten gaan. 

Een mogelijk einde van de performance was dat Abramović overleed of op zijn minst een 

hoofdwond zou overhouden aan het schot. In het andere geval zou ze niet gewond raken, 

haar eigen kleding weer aandoen en haar eigen weg gaan. Het werd dus of Danica’s visie 

van haar en de dood, of haar eigen visie en het leven. Dit idee zegt duidelijk veel over 

Abramovićs problematische jeugd en de oorlog die zij voerde met haar moeder. Als het 

voorstel was geaccepteerd, zou dit haar eerste en misschien wel haar laatste performance 

zijn geweest.28 

 

Abramović werd vanaf de start van haar performancecarrière steeds meer vastberaden in 

wat ze deed. Ze wilde steeds maar sneller en harder en pushte haar lichaam daarbij continu 

tot nieuwe extremen. De risico’s die ze nam, werden steeds groter en opwindender, maar 

waren altijd berekend.29 Voor het publiek zag het er echter eerder uit alsof Abramović de 

controle had verloren. Het kon ongemakkelijk zijn om een dergelijke performance bij te 

wonen en sommige mensen vreesden waarschijnlijk voor haar gezondheid. Ze wilden niet 

dat ze zichzelf pijn zou doen. Door het publiek in deze situatie te plaatsen, zorgde Abramović 

voor een herdefinitie van de traditionele relatie tussen kunstenaar en publiek. Er is in dit 

geval geen sprake meer van fysieke passiviteit: meerdere toeschouwers zaten klaar om in te 

grijpen als het fout ging, voor Abramovićs ‘eigen bestwil’. Ze voelden zich 

medeverantwoordelijk.  
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Abramović zelf was hier eigenlijk niet van gediend: als zij haar bewustzijn verloor hoorde dit 

bij de performance en het risico wat ze had genomen. Het gevaar was onderdeel van de 

performance en diende een doel. ‘Danger is important because it brings time to the point of 

the here and now, to the present’, zegt Abramović. Iedere keer als je met je ogen knippert, 

denk je weer ergens anders aan. Dus om de tijd te stoppen en gewoon in het hier en nu te 

zijn, moet je je in een extreme, gevaarlijke situatie bevinden, aldus de redenatie van 

Abramović.30  

Als voorbeeld hierbij noemt ze ‘The House with the Ocean View’ (2002, afb. 4).31 Voor deze 

performance leefde ze twaalf dagen lang in een galerie in New York. Ook verhongerde zij 

zichzelf. Ze praatte niet, zingen was mogelijk maar onvoorspelbaar, ze las of schreef niet en 

het publiek werd geïnstrueerd stil te blijven en ‘establish energy dialogue with the artist’, in 

het eigenaardige Servisch-Engels van Abramović gezegd. Ze mocht grote hoeveelheden 

mineraalwater drinken, drie keer per dag douchen en niet langer dan zeven uur per dag 

slapen. Ongeveer twee meter boven de grond leefde ze die dagen in drie open boxen: een 

badkamer, een woonkamer met tafel en stoel en een slaapkamer met bed en gootsteen. 

Vanuit alle drie de ruimtes kon zij met een ladder naar beneden, maar de treden van deze 

ladders waren bekleed met messen.  

Het was voor Abramović erg moeilijk om twaalf dagen lang in het hier en nu te blijven. 

Daarom probeerde ze, juist als ze duizelig was of zich sterk verzwakt voelde, boven aan zo’n 

ladder te gaan staan. Ze zou dan kunnen vallen op die messen en die gedachte hield haar 

wakker en in het hier en nu. 

 

Afb. 4. Marina Abramović, The House with the  
Ocean View, 2002, 12 dagen, Sean Kelly Gallery,  
New York. 
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31

 Informatie ‘The House with the Ocean View’ ontleend aan: Westcott 2010 (zie noot 6), p. 1. 



25 

 

Abramović koos er dus duidelijk zelf voor gevaarlijke situaties te creëren en het was niet de 

bedoeling dat het publiek haar hiervan zou weerhouden. Tegen menselijk instinct valt echter 

weinig te doen, zoals blijkt uit de situatie die ontstond tijdens ‘Rhythm 5’ in 1974 (afb. 5). 32  

Op de grond lag een houten frame in de vorm van een vijfpuntige (communistische) ster. 

Abramović stak het vuur aan, liep een paar rondjes rond de ster, knipte haar haren en nagels 

af en gooide alles in het vuur.  

 
 
Afb. 5. Marina Abramović, Rhythm 5, 1974, 
duur niet teruggevonden, Expanded Media 
Festival, Student Cultural Centre, Belgrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Toen ze in de ster plaats had genomen, verloor ze al snel haar bewustzijn, waardoor ze niet 

merkte dat er een vlam aan haar been likte. Twee toeschouwers hadden door dat Abramović 

bewusteloos was geraakt en haalden haar uit de vuurzee. Abramović was niet blij met de 

reddingsactie, maar geïrriteerd dat ze haar bewustzijn verloren had en dat de performance 

was onderbroken. Ze besloot de mogelijkheid tot het verliezen van controle op te nemen in 

het protocol, zodat haar performances hierdoor niet meer onderbroken zouden hoeven 

worden.  

Het is echter een soort automatisme, bijna een menselijk instinct om in gevaarlijke situaties 

mensen te hulp te schieten, dus de werking van een dergelijk protocol valt te betwisten. 

 

Ook tijdens ‘Rhythm 4’ in datzelfde jaar (1974) was sprake van een reddingsactie. Voor deze 

performance zat Abramović alleen en naakt in een kamer en duwde ze haar gezicht op de 

blazer van een windmachine die op hoge snelheid blies. Ze probeerde haar longen te vullen 

tot het breekpunt. Een cameraman filmde haar en de video werd gelijktijdig getoond aan het 

publiek wat in een kamer naast haar zat. Afgesproken was dat de cameraman zou blijven 

filmen, ook als ze flauwviel. Door de wind in haar gezicht zou het publiek hier niets van 
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merken. De man kon het echter niet opbrengen passief toe te blijven kijken en door te blijven 

filmen en besloot haar te ‘helpen’.33  

 

Een laatste voorbeeld van een risicovolle performance waar dit gevoel van 

medeverantwoordelijkheid bij kwam kijken, is ‘Thomas Lips’ (1975), Abramovićs meest 

gewelddadige performance.34 Deze performance werd genoemd naar een Zwitserse man 

waar Abramović tijdens een van haar reizen een affaire mee had. Zijn androgyne lichaam 

fascineerde haar, net als dat van Ulay haar later zou fascineren.  

Tijdens de performance zat ze naakt aan een tafel en at een kilo honing, iets wat ze haatte. 

Ze dronk daarna een fles rode wijn leeg en toen ze daarmee klaar was, brak ze het kristallen 

wijnglas in haar hand. Ze stond op, tekende een pentagram rondom een foto van Thomas 

Lips op de muur, pakte een scheermes en sneed ook een pentagram in haar buik, met haar 

navel als middelpunt. Abramović had een angst voor bloedingen overgehouden uit haar 

jeugd en dit moet dus schrijnend voor haar zijn geweest. Na het bewerken van haar buik 

knielde ze voor een foto van Thomas Lips, liep naar voren, knielde opnieuw en begon 

zichzelf te geselen met een zweep. Tot slot legde ze zichzelf neer op blokken ijs in de vorm 

van een kruisbeeld, met een kachel boven zich. De wonden op haar buik liet ze vrijelijk 

bloeden.  

Na een half uur kon een collega-kunstenaar het tafereel niet meer aanzien. Met hulp van 

andere toeschouwers verwijderde hij de ijsblokken en stopte de performance. Abramović 

werd afgevoerd naar het ziekenhuis om haar wonden te laten hechten. Wederom werd haar 

performance gestopt door een toeschouwer en niet door haarzelf.  

Zolang het publiek dus de mogelijkheid heeft in de buurt te komen en de kunstenaar te 

redden, zal er altijd iemand opstaan om dit te doen. En dat het menselijk instinct dit ingeeft, 

is maar goed ook. Abramović was zich ervan bewust dat dit telkens weer zou gebeuren en 

wist waarschijnlijk ook dat het aanpassen van het protocol hier niets aan zou veranderen.  

 

1.5 Contact 

 

Het laatste aspect dat in dit deel behandeld wordt, is de interactie tussen het publiek en de 

kunstenaar. Hoe moeilijk de omschakeling van het kijken naar kunst in musea naar het 

deelnemen aan een performance ook lijkt te zijn: in sommige gevallen hunkeren 

toeschouwers naar oogcontact.  

Tijdens de eerder beschreven performance ‘The House with the Ocean View’ reinigde 

Abramović zichzelf door twaalf dagen lang alleen maar water te drinken en niets te eten. Ze 
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dacht dat als deze reiniging haar energieveld kon veranderen, en als datzelfde energieveld 

de energie van de ruimte kon veranderen, de energie van het publiek ook kon veranderen. 

Ze ondervond dat er ook daadwerkelijk een verandering plaatsvond. Abramović performde 

‘The House with the Ocean View’ in New York, waar iedereen altijd haast heeft. De mensen 

daar ‘zappen’ gewoonlijk door cultuur heen. Tijdens deze performance bleven mensen 

echter staan: ze spendeerden soms een uur of zelfs een paar uur in de galerie en kwamen 

meerdere keren terug. Als ze Abramović aankeken, keek zij terug.35  

Over het bezoek dat James Westcott bracht aan de galerie zegt hij het volgende:  

 

‘Almost immediately upon sitting down to watch her, I catch her eye. Her gaze is 

searching but placid; it asks nothing and answers nothing. She breaks the stare after 

only a minute. I feel blessed, confused, and hungry for more connection, but 

Abramovic continues walking back and forth in what is apparently her morning 

exercise routine’.36  

 

Hij ervaarde het kijken naar Abramović als wisselend frustrerend, geruststellend, 

zenuwslopend, saai en indrukwekkend. Het contact met de kunstenaar kan dus bepaalde 

emoties oproepen bij het publiek, waardoor het publiek naar meer verlangt.  

 

Dit is echter niet bij alle performances het geval, want zoals we bij ‘Imponderabilia’ zagen, 

kan het publiek dit contact ook vermijden. Het was voor de mensen die dachten een 

performance te gaan aanschouwen natuurlijk een ongemakkelijke situatie. Wellicht waren er 

zelfs mensen die een tentoonstelling verwachtten. Om jezelf dan tussen twee naakte 

mensen door te moeten wringen voordat je het museum in kunt gaan, is niet de normale 

gang van zaken. Veel mensen deden dan ook alsof Abramović en Ulay obstakels waren en 

probeerden oogcontact te vermijden. ‘Imponderabilia’ was een stuk intiemer opgezet dan 

‘The House with the Ocean View’: er was geen afstand meer tussen kunstenaar en publiek. 

Er was zelfs sprake van fysiek contact en daar lijken mensen toch van terug te schrikken.  

 

Wanneer het publiek echter de touwtjes in handen heeft, zoals bij ‘Rhythm 0’, en wanneer de 

kunstenaar er zelf voor kiest geen oogcontact te maken, kan er agressie ontstaan. Tijdens 

deze performance had het publiek de volledige controle over Abramović. Omdat Abramović 

de aanwezigen niet aankeek, leken zij zichzelf geen verantwoording af te hoeven leggen. 

Zodra de performance stopte en Abramović op het publiek afliep, leek het zich te beseffen 
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wat er gebeurd was en hoe het zich gedragen had. Hiermee wilde niemand geconfronteerd 

worden en iedereen rende dan ook weg. Het maken van oogcontact en de reactie daarop 

lijkt dus heel erg samen te hangen met wie wel of niet voor dit contact kiest en hoe intiem de 

situatie is.   

 

Al eerder zagen we dat tijdens ‘Nightsea Crossing’ iemand naar Abramović toekwam en 

vroeg hoe het met haar ging, in haar moedertaal. Abramović was toen zo gechoqueerd dat 

ze in paniek raakte en zich lange tijd niet kon concentreren. Dit voorval kan verstaan worden 

als misinterpretatie: de toeschouwer doorbrak de energiedialoog tussen Ulay en Abramović 

wat niet de bedoeling was. Het kan echter ook een manier van contact zoeken zijn geweest. 

Abramović werd persoonlijk aangesproken en door te vragen hoe het met haar ging, deed de 

toeschouwer een poging tot interactie met de kunstenaar.  

‘Nightsea Crossing’ representeerde Abramovićs geloof in de kunst van de 21ste eeuw: geen 

objecten meer tussen kunstenaar en toeschouwer: slechts directe overgave van energie.37 

Om deze overgave van energie te bereiken, verkeerden zij en Ulay in een staat van 

meditatie en hoe graag ze ook wilden dat het publiek participeerde: verwacht werd dat dit 

door middel van energie gebeurde en niet door middel van verbaal contact.  

 

1.6 Conclusie 

 

De vijf aspecten die behandeld zijn, zeggen allemaal iets over de relatie tussen Marina 

Abramović en haar publiek en hoe zij die relatie geherdefinieerd heeft. Om een volledig 

antwoord te kunnen geven op die vraag, zullen we niet alleen naar het publiek moeten 

kijken, maar ook naar de artistieke strategieën die Abramović in heeft gezet tijdens haar 

performances.  

 

Er kunnen echter al een aantal dingen worden aangewezen die van invloed zijn geweest op 

de relatie tussen Abramović en haar publiek. Ten eerste heeft het publiek altijd een keuze en 

de keuzes die gemaakt worden bepalen vaak de verdere gang van zaken van de 

performance. Zo kan iedereen zelf bepalen of hij of zij wil participeren of niet en ook de mate 

van participatie kan bepaald worden. Ook op andere manieren wordt het publiek een keuze 

aangeboden, waardoor het publiek zich constant bewust is van zijn rol in het geheel. 

Daarnaast speelt interpretatie een belangrijke rol tijdens de performances. Tien verschillende 

toeschouwers kunnen dezelfde performance op tien verschillende manieren interpreteren. 
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Binnen bepaalde grenzen laat Abramović dit ook toe. Ze is alleen niet gediend van 

ongevraagde acties die haar performances onderbreken.  

Ten derde heeft Abramović bij veel mensen voor grensverkenning en –verlegging gezorgd. 

Door zichzelf op te stellen als een soort spiegel en het publiek te confronteren met pijn en de 

dood verlegt het publiek constant grenzen. Ook zijn meerdere toeschouwers hun boekje te 

buiten gegaan omdat er voor hen een grens werd overschreden. Zo werd Abramović 

meerdere malen agressief benaderd, wat wil zeggen dat zij iets los heeft gemaakt bij het 

publiek en daarmee iets heeft veranderd aan de relatie tussen haar en haar publiek.  

Door zichzelf bovendien in gevaarlijke situaties te plaatsen, voelde het publiek zich vaak 

medeverantwoordelijk voor Abramović en werd er meerdere malen ingegrepen tijdens haar 

performances. Hierdoor lijkt de band tussen haar en het publiek ook persoonlijker te zijn 

geworden. Wanneer het publiek enkel toeschouwer zou zijn en er geen gevoelens werden 

losgemaakt, zou de emotionele afstand veel groter blijven. 

Tot slot is het contact belangrijk in de relatie tussen kunstenaar en publiek, of dit nu 

oogcontact, verbaal contact of lichamelijk contact is. Het zoeken naar contact komt soms 

vanuit beide partijen, maar soms ook enkel vanuit het publiek. Ook zijn er situaties geweest 

waarin het publiek interactie juist probeerde te vermijden, omdat dat te intiem was of omdat 

het hen zou herinneren aan Abramovićs humaniteit. Contact is daarom een bepalende factor 

in de relatie tussen Abramović en haar publiek.  
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Deel 2  

De artistieke strategieën van Marina Abramović 

 

Marina Abramović heeft zelf natuurlijk een groot deel van haar performances in de hand. Zij 

bedenkt ze, voert ze uit en heeft zo haar strategieën om het publiek te bespelen. 

Ondertussen kan ze waarschijnlijk ook voorspellen welke emoties ze op zal roepen en hoe 

het publiek ongeveer zal reageren op bepaalde dingen. Met haar artistieke strategieën en de 

medewerking van het publiek heeft zij de relatie tussen kunstenaar en publiek nieuw leven 

ingeblazen. De ene keer was zij te aanschouwen als theatrale verschijning, de andere keer 

werd er meer participatie van het publiek verlangd.  

 

Vooral na de samenwerking met Ulay begon Abramović zich meer te concentreren op het 

publiek. Toen Ulay in beeld kwam, was voor Abramović deze relatie een stap vooruit in haar 

werk. Samen deden ze een serie ‘relatiewerken’, waar het publiek naar kon kijken maar 

waarvoor weinig participatie van de zijde van het publiek nodig was. Toen Ulay weg was 

veranderde dit. De relatie tussen Abramović en het publiek werd meer direct, omdat ze nu 

wel participatie van het publiek begon te verlangen.38 Na hun laatste werk, ‘The Great Wall 

Walk’ (1988), realiseerde ze zich pas echt dat ze voor het eerst een werk had gedaan 

waarbij het publiek niet fysiek aanwezig was.39 Daarom, en omdat ze na haar twaalfjarige 

samenwerking met Ulay niet meer genoeg zelfvertrouwen had om het publiek in haar eentje 

tegemoet te treden, besloot ze een serie ‘transitory objects’ te maken. Deze objecten 

moesten het publiek energie geven en sloegen voor Abramović een brug naar een groter 

doel: kunst zonder objecten. Daar had ze samen met Ulay al over gespeculeerd maar nu 

probeerde ze dit doel alleen te verwezenlijken. Volgens haar zouden er in de 21ste eeuw 

geen sculpturen, schilderijen of installaties meer zijn. Er zou alleen nog een kunstenaar zijn 

die voor een publiek zou staan. Dit publiek zou zo ver ontwikkeld zijn dat het op deze manier 

een boodschap of energie zou kunnen ontvangen. Zeven jaar lang lag de focus bij 

Abramović op deze enorme transitory objects. Ze maakte onder andere tafels, stoelen en 

kussens en altijd zat er ergens in het oppervlak een groot energiegevend kristal of 

mineraal.40 Uit de zorgvuldige materiaalkeuzes die Abramović maakte, blijkt duidelijk dat ze 

overtuigd was van de kracht inherent aan bepaalde materialen, om verandering aan te 

kunnen brengen in het energieveld van mensen die in contact kwamen met de objecten. 

Transformatie was enkel mogelijk wanneer toeschouwers actief waren en met de objecten 
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werkten, toelieten dat de objecten hen in een andere geestestoestand brachten.41 

‘Wartesaal’ (1993) bestaat bijvoorbeeld uit een zevental houten stoelen met ieder een ladder 

eraan bevestigd, waardoor men naar boven kan klimmen en kan gaan zitten. Voor de 

stoelen hangt een rij spiegels en onder deze spiegels hangen plankjes met voor iedere stoel 

een andere mineraal.42 Participanten kunnen naar zichzelf kijken terwijl ze op de stoel zitten 

en de energie die de mineralen afgeven op zich in laten werken. 

Een ander voorbeeld van een transitory object is ‘The Regenerator’ (2001, afb. 6), een werk 

dat zich in de openbare ruimte van Amsterdam bevindt. ‘The Regenerator’ is een grote 

koperen cirkel waarin zeven zitvlakken van mineraal zijn verwerkt. Instructies voor het 

publiek zijn als volgt: ‘Zit op een van de mineralen. Regenereer. Tijd: onbeperkt’. Abramović 

wil dat de westerse mens het contact tussen lichaam en geest herstelt en de energie van de 

verschillende mineralen voelt.43 Door dit object in een drukke straat te plaatsen, lijkt ze 

mensen te willen stoppen om even een moment voor zichzelf te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 6. Marina Abramović, The Regenerator, 2001, koper en  
kristallen, 40 x 200 x 200 cm, Beethovenstraat, Amsterdam. 

 

Naast deze objecten heeft Abramović ook installaties gemaakt voor het publiek. Een 

voorbeeld daarvan is ‘Escape’ (1998). Participanten staan, zitten of liggen vrijwillig 25 

minuten lang vastgebonden aan enkels, polsen, borst en nek. Ze dragen een koptelefoon die 

al het geluid blokt. De bedoeling is dat ze een in een meditatieve staat van overgave komen, 

net als Abramović vaak is tijdens haar performances.44 Door de installatie zelf van tevoren uit 
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te testen, weet Abramović hoeveel tijd ervoor nodig is om in een bepaalde geestestoestand 

te komen. Pas wanneer toeschouwers dezelfde staat van meditatie bereiken, kan Abramović 

met hen in dialoog treden. 

 

De focus in dit onderzoek ligt natuurlijk op de performances van Marina Abramović, maar 

haar transitory objects en installaties zijn ook het vermelden waard. Het laat namelijk zien dat 

Abramović in alles wat ze doet rekening houdt met het publiek en de beleving van dit publiek. 

Zowel haar performances als haar transitory objects en installaties lijken steevast gericht te 

zijn op de ervaring van het publiek en de uitwisseling van energie tussen haar en het publiek. 

De ene keer komt die energiedialoog tot stand door fysieke aanwezigheid van beide partijen 

en de andere keer geeft Abramović energie door via objecten of laat ze het publiek deze 

energie zelf opwekken.   

 

Abramović heeft een aantal duidelijke strategieën waarmee ze het energieveld waarin zij en 

het publiek zich bevinden kan veranderen, het publiek kan laten participeren of dichter tot het 

publiek kan komen. Belangrijke artistieke strategieën in het repertoire van Abramović zijn het 

zoeken naar contact, het doorbreken van de vierde wand, kwetsbaarheid, passiviteit en het 

choqueren van het publiek. Deze vijf verschillende manieren, ingezet om haar doel te 

bereiken, zullen uitgebreid behandeld worden in dit hoofdstuk. Vervolgens zal kort ingegaan 

worden op Marina Abramović als theatrale verschijning, omdat dit een opmerkelijk fenomeen 

is binnen haar oeuvre.     

 

2.1 Contact  

 

Tijdens sommige performances was direct contact voor Abramović belangrijk en tijdens 

andere vermeed ze dit contact. Altijd was hier echter een bepaalde strategie aan verbonden. 

Ze zorgde voor een intieme band met het publiek of negeerde het publiek juist om bepaalde 

emotionele reacties op te roepen.  

Zoals biograaf James Westcott over het oogcontact tussen Abramović en het publiek zegt: 

‘eye contact is Abramović’s nourishment and the audience’s addiction’.45 Het was een 

fundamenteel onderdeel van ‘The House with the Ocean View’. Deze performance kon ook 

niet bestaan zonder publiek, omdat het allemaal draaide om dit oogcontact.  

Na de performance kon Abramović naar eigen zeggen wekenlang niet wennen aan het 

normale leven. Op een bepaald moment tijdens de performance voelde ze onvoorwaardelijke 

liefde zoals ze die nog nooit gevoeld had, voor iedereen die op dat moment aanwezig was. 
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Ze keek de bezoekers aan en voelde hun pijn en leed. Ze hoefde niets te pretenderen en het 

publiek deed dat ook niet.46 

Dit oogcontact was ook onderdeel van een strategie: het zorgde voor een verbondenheid 

tussen Abramović en het publiek. Oogcontact zorgde ervoor dat ze het energieveld tussen 

haar en het publiek kon veranderen. Ze maakte toeschouwers verslaafd aan haar blik. 

Westcott schrijft: 

 

‘She sets herself up as a screen to accept the various psychological projections from 

members of the audience, which, as on a screen, make no imprint on her. The 

audience wants something from her; she gives nothingness in return, exuding pure 

empathy, liberated from any specific content. But Abramović is extremely vulnerable 

up there on her platforms, and, as she and the public gaze at each other, the sense of 

guardianship is mutual’.47   

 

Juist die kwetsbaarheid kan een snaar hebben geraakt bij het publiek. Ook is het belangrijk 

stil te staan bij het feit dat zij zichzelf opstelde als een soort scherm waarop het publiek 

psychologische projecties kon loslaten. Misschien is dat wel de reden dat zij allerlei emoties 

losmaakte bij het publiek. Ze voelde pijn en leed van de toeschouwers en deze gevoelens 

werden vervolgens teruggekaatst naar deze mensen.  

Westcott bezocht zelf een aantal keren de galerie toen Abramović ‘The House with the 

Ocean View’ performde. Op een gegeven moment zag hij een man Abramović een appel 

aanbieden. Abramović staarde ongeveer tien minuten naar het aanbod. Vervolgens pakte de 

man een papier en hield het omhoog voor Abramović. Ze glimlachte, schudde haar hoofd en 

barstte uit in huilen.48 Emoties liepen hoog op, juist door de diepe connectie die Abramović 

met het publiek voelde. Ze voelde liefde voor alle toeschouwers en voelde zich daarom ook 

diep verbonden met hen.   

 

Oogcontact was ook het fundament van ‘The Artist Is Present’ (2010, afb. 7). Voor dit werk 

zat Abramović drie maanden lang stil in het Museum of Modern Art in New York, gedurende 

de openingstijden van het museum. Iedereen kon plaatsnemen op de lege stoel voor haar en 

de tijdsduur mocht men zelf bepalen. Een kleine tafel stond tussen hen in en de hele 

performance draaide om oogcontact tussen kunstenaar en publiek.49 In paragraaf 2.6 zal 

deze performance uitgebreid behandeld worden.  
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Afb. 7. Marina Abramović, 
The Artist Is Present, 2010, 
14 maart - 31 mei, Museum 
of Modern Art, New York. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere performance waarin Abramović gebruik maakte van oogcontact, was ‘Action 

Pants: Genital Panic’, eerder genoemd in paragraaf 1.3,  uitgevoerd in 2005 tijdens haar 

‘Seven Easy Pieces’. Tijdens deze performance, gebaseerd op het oorspronkelijke werk van 

VALIE EXPORT, zat ze met haar benen lichtelijk gespreid op een stoel. Haar genitaliën 

waren ontbloot en ze hield een geweer vast. De ene keer keek ze een beetje rond in de zaal 

en de andere keer staarde ze iemand aan. Er ontstond ongeduld en agressie bij het publiek, 

emoties die wellicht niet waren ontstaan als Abramović naar de grond had gestaard. 

Oogcontact was tijdens deze performance dus een van de middelen waarmee ze reacties 

uitlokte bij het publiek.   

 

In ‘Talking about Similarity’ (1976), een performance die Abramović samen met Ulay deed, 

vond er een directe verbale uitwisseling plaats tussen kunstenaar en publiek. Ulay zat eerst 

alleen op het podium met zijn mond open, deed hem toen dicht en naaide hem vervolgens 

dicht. Na een tijdje nam Abramović zijn plaats in en beantwoordde vragen uit het publiek 

over zijn actie. Wanneer zij per ongeluk voor zichzelf zou spreken, zou ze het toneel 

verlaten.50 Het verbale contact tussen Abramović en het publiek zorgde voor een intieme 

situatie. Het publiek was actief betrokken bij de performance en omdat het publiek de vragen 

mocht stellen, bepaalde het ook een groot deel van de performance.  

 

Tijdens het eerder genoemde ‘Imponderabilia’ was er zelfs sprake van fysiek contact tussen 

kunstenaar en publiek. Wie het museum wilde betreden, moest zich tussen Abramović en 

Ulay doorwringen. De kunstenaars waren naakt en het was bijna onvermijdelijk geen van 

beide aan te raken. Deze situatie was echter te intiem voor veel mensen: het publiek 

vermeed oogcontact en wilde het liefst zo snel mogelijk het museum in. Ook dit is een 
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artistieke strategie. Het publiek voelde zich ongemakkelijk bij de situatie maar durfde het toch 

aan. Ze moesten een drempel over maar besloten deze toch te nemen, terwijl dit wel een 

verregaande manier van interactie is. Abramović en Ulay testten als het ware hoe ver ze 

konden gaan in de relatie tussen henzelf en het publiek en kwamen zo dichtbij dat de afstand 

tussen hen en het publiek letterlijk aanzienlijk kleiner werd dan tijdens andere performances. 

 

Meerdere malen heeft Abramović contact juist vermeden tijdens haar performances. Het 

bekendste voorbeeld hiervan is  ondertussen ‘Rhythm 0’. Tijdens ‘Rhythm 0’ staarde ze in 

het niets terwijl het publiek haar doen en laten manipuleerde. Strategisch gezien erg sterk 

omdat het publiek anders waarschijnlijk nooit zo ver was gegaan en nooit alle remmen los 

had gegooid. Voor het publiek was ze een soort pop geworden. Zoals eerder gezegd zou 

oogcontact hen hebben herinnerd aan haar humaniteit en de gevolgen van hun daden. 

Doordat ze ervoor koos geen contact te zoeken met het publiek, werd het publiek agressief. 

Ze deed iets met de mensen en juist die agressie zorgde ervoor dat het publiek en zij nader 

tot elkaar kwamen. 

 

Ook tijdens ‘Communist Body – Capitalist Body’ (1979), ver voor de start van de tweede 

solocarrière van Abramović, werd het publiek geactiveerd. Elf gasten waren door Abramović 

en Ulay uitgenodigd in een privéruimte in Amsterdam, op 29 november 1979 om 23.45 uur, 

net voordat beide kunstenaars jarig zouden zijn. Het koppel lag te slapen onder een rode 

deken op de grond en het publiek werd verantwoordelijk gesteld voor alle actie. Twee kleine 

tafels waren gevuld met eten en drinken uit enerzijds socialistische en anderzijds 

kapitalistische landen.51 Het publiek kon dus een feestje starten zonder de kunstenaars en 

had geen contact met hen. Er was een filmcamera aanwezig die de reacties van het publiek 

opnam en weer was directe observatie dus onmogelijk. Daarnaast waren de aanwezigen 

getuigen van de intieme ervaring, maar geen deelnemers en dat zorgde voor een gevoel van 

voyeurisme.52  

 

2.2 Het doorbreken van de vierde wand 

 

Contact tussen kunstenaar en publiek kan onderdeel zijn van de performance, maar kan ook 

los staan daarvan. Dit is ook het geval wanneer de kunstenaar ervoor kiest ‘de vierde wand 

te doorbreken’. De vierde wand duidt in de theaterwereld de voorkant van het toneel aan. De 

eerste drie wanden zijn de zijkanten en de achterkant. De vierde wand is de denkbeeldige 
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wand waardoor het publiek de gebeurtenissen op het podium kan volgen. Voor de 

personages op het toneel is deze wand zogenaamd ondoorzichtig. Wanneer degene op het 

toneel zich echter ineens rechtstreeks tot het publiek went en het publiek daarmee 

terugbrengt naar de realiteit, is er sprake van het doorbreken van de vierde wand.  

Tijdens ‘The Conditioning’ (2005, afb. 8), een performance van Gina Pane die Abramović 

ook heruitvoerde tijdens haar ‘Seven Easy Pieces’, wendde Abramović zich rechtstreeks tot 

het publiek en doorbrak op die manier de vierde wand tussen kunstenaar en publiek.53 

Tijdens deze performance lag ze op een ijzeren bedframe boven een rij kaarsen. Ze had 

geregeld pauzes tussendoor om de opgebrande kaarsen te vervangen voor nieuwe kaarsen.  

Tijdens een van deze pauzes keek ze plotseling op en zei ze dat ze een mes nodig had. Een 

jongeman uit het publiek pakte een zakmes uit zijn rugzak en schoof het over het podium 

naar haar toe. Ze gebruikte het mes om de binnenkant van de kaarsenhouders schoon te 

maken. Door uit de performancemodus te stappen en om hulp te vragen was ze voor het 

publiek weer even een normaal persoon. Op deze manier doorbrak ze de vierde wand: het 

theatrale had plaats gemaakt voor intimiteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 8. Marina Abramović, The Conditioning, 2005, 7:00 uur, 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York. 

 

Ook tijdens, of eigenlijk na afloop van, ‘Rhythm 0’ doorbrak Abramović de vierde wand. 

Vooraf had ze bepaald dat de performance zes uur zou duren en deze tijd maakte ze ook 

vol. Het publiek was zich natuurlijk niet continu van de tijd bewust en toen Abramović na zes 

uur plotseling uit de performancemodus stapte en op het publiek afliep, wisten de mensen 

niet hoe snel ze weg moesten komen. Ze werden geconfronteerd met de realiteit en het feit 

dat de situatie die was ontstaan tijdens ‘Rhythm 0’ absurd was.  
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Na afloop van ‘The House with the Ocean View’ deed Abramović iets wat ze nooit eerder 

deed en waarmee ze  de harten van de toeschouwers won. Normaal gesproken liet ze het 

publiek nooit het einde van een performance zien en soms zelfs niet eens het begin, zodat 

het publiek een beeld voor ogen had dat altijd voortduurde. Voor het eerst besloot ze echter 

haar performance af te sluiten met een speech. Ze droeg de performance op aan de New 

Yorkers.54 Ook zei ze het volgende: ‘Dear artists, dear friends, dear public. I am sorry to 

disappoint you by not using the knife-ladder. I am not there yet, but hopefully one day I will 

be’.55 Door een korte speech te geven en daarmee een duidelijk einde aan de performance 

te geven, veranderde haar rol. Bezoekers hadden haar twaalf dagen lang van een afstand, 

vanaf de grond aanschouwd terwijl zij boven hen leefde en haar performance uitvoerde. Nu 

stapte ze weer uit de performancemodus en liet ze het theatrale plaatsmaken voor 

menselijkheid en een stukje kwetsbaarheid. 

 

2.3 Kwetsbaarheid 

 

Deze kwetsbaarheid valt ook te benoemen als artistieke strategie. Abramović is in 

verschillende opzichten kwetsbaar geweest tijdens performances. De meest voor de hand 

liggende performance is in dit geval natuurlijk weer ‘Rhythm 0’, omdat Abramović toen 

compleet de controle uit handen gaf. Ze was echter altijd in een bepaalde zin kwetsbaar 

wanneer het einde van de performance onvoorspelbaar was en het publiek ook een aandeel 

had in de performance. Wellicht hebben de meeste mensen een andere voorstelling bij de 

term ‘kwetsbaarheid’, maar ook tijdens ‘The Artist Is Present’ (zie paragraaf 2.1) was 

Abramović kwetsbaar: honderden vreemdelingen namen plaats voor haar en bepaalden de 

loop van de performance.  

 

Abramović was bovendien naakt gedurende een groot deel van haar performances. Zij had 

daar zelf geen moeite mee, maar iemand zonder kleding komt toch een stuk kwetsbaarder 

over dan iemand die aangekleed is. Toen zij haar overduidelijke borstvergroting toonde 

tijdens ‘Biography’ stelde zij zich dan ook erg kwetsbaar op. Moed is echter altijd hand in 

hand gegaan met deze kwetsbaarheid, hetgeen ook het geval is bij de gevaarlijke 

performances die Abramović gedaan heeft.  

Ondanks haar frustraties over het feit dat er telkens ingegrepen werd tijdens die 

performances, moet de kwetsbaarheid toch ook een bewust ingezette strategie zijn. Het 

publiek voelde zich medeverantwoordelijk en Abramović kon door het ondergaan van rituelen 

en de zelfpijniging dan wel haar toewijding laten zien: menselijk instinct zorgde er toch 
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telkens voor dat ze uit deze situaties gehaald werd. Zoals eerder gezegd in paragraaf 1.4, is 

dit een van de dingen waarmee Abramović voor een herdefinitie van de relatie tussen 

kunstenaar en publiek heeft gezorgd. Het publiek kon de vierde wand vaak niet langer 

respecteren en zag het optreden niet meer als performance. Abramović was in gevaar en 

moest geholpen worden. Volgens Westcott leek achter deze heldendaden en 

vasthoudendheid een schreeuw om aandacht schuil te gaan: hoe ver zou het publiek haar 

laten gaan voordat ze de aandacht kreeg die ze nodig had?56  

Abramović zei het publiek moed te willen geven. Als zij de pijn kan doorstaan, kan het 

publiek dat ook. Door de context en de intentie zijn deze performances kunst en geen 

masochisme volgens Abramović. In haar privéleven huilt ze namelijk al als ze zichzelf raakt 

met een aardappelschilmesje. Wanneer ze voor het publiek staat lijkt ze dus een compleet 

ander persoon te worden.57 Zoals we eerder zagen zorgt het gevaar er volgens Abramović 

bovendien voor dat zij en het publiek in ‘het heden’ blijven en niet afdwalen met hun 

gedachten.  

 

Tijdens ‘Rhythm 2’ (1974) moet het publiek ook een gevoel van ongemak beslopen zijn. Ze 

plande voor deze performance het verlies van controle: ze nam twee pillen, een pil die 

catatonische patiënten uit hun onbeweeglijke, apathische toestand haalt en hen dwingt tot 

beweging en een pil die schizofrenen tot rust maant. Tijdens de eerste pil verloor ze 

compleet de controle over haar lichaam en de tweede zorgde ervoor dat ze haar bewustzijn 

verloor en geen idee meer had wie ze was en waar ze was. Een klein publiek was hier 

getuige van.58 Dit publiek moest toekijken hoe iemand vrijwillig pillen innam die haar gedrag 

compleet veranderden, op onnatuurlijke wijze. Het was choquerend om te zien, maar 

tegelijkertijd was Abramović ook erg kwetsbaar. Met die kwetsbaarheid heeft ze het publiek 

iedere keer weten te activeren. 

 

2.4 Passiviteit 

 

Op verschillende manieren heeft Abramović voor een spannende relatie tussen haar en het 

publiek gezorgd. Vaak was hiervoor passiviteit van Abramović nodig. In een interview met 

Adrian Heathfield, gepubliceerd in Live: Art and Performance (Heathfield, 2004), reflecteert 

Abramović hier als volgt op:  
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‘Only a stillness can put your mind in the here and now, and only when you are in the 

here and now situation can you be present and connected. When your energy is 

focused it can ‘take’ the public; then you have the real dialogue, in the present 

moment’.59  

 

Een emotie die echter vaak volgde op deze passiviteit, is agressie. Tijdens ‘Incision’ (1978, 

afb. 9), een performance die zij samen met Ulay deed, werd zij aangevallen door een 

toeschouwer.60 Ulay was naakt en losjes vastgebonden aan de muur met een lang, dik, 

elastisch koord om zijn middel. Iedere keer als hij naar voren rende werd hij teruggesmeten 

tegen de muur. Abramović stond stil en keek naar zijn bewegingen.61 Na een kwartier stapte 

een man op haar af en gaf haar een karatekick tegen haar linkerbeen. Ze viel op de grond en 

het publiek deed niets. Niemand hield de aanvaller aan. Abramović stond op en ging verder 

met haar taak: toekijken. Naderhand bleek niemand zich te willen identificeren met de 

aanvaller, hoewel ook niemand iets had gedaan om Abramović te helpen of de aanvaller 

tegen te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 9. Abramović & Ulay, Incision, 1978, duur niet teruggevonden, 
Galerie H-Humanic, Graz. 

 

Wat niemand wist, is dat deze aanval was opgezet door Abramović en Ulay. Ze wisten dat 

de toeschouwers moeite zouden hebben met Abramovićs passiviteit en woede zouden 

voelen. Deze woede wilden zij belichamen. Hier was dus eigenlijk sprake van een dubbele 

artistieke strategie: de passiviteit waarvan ze wisten dat deze bepaalde gevoelens zou 
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losmaken bij de bezoekers en de opgezette aanval als extra methode om het publiek te 

confronteren met een uiting van die gevoelens. Ook konden Abramović en Ulay op deze 

manier het publiek testen en kijken wat men tegen de aanval zou doen.  

 

In het geval van ‘Incision’ was er sprake van een vooraf bedachte aanval. Het is echter ook 

meerdere malen voorgekomen dat er echte agressie ontstond en werd geuit door 

toeschouwers. Abramović overschreed in die gevallen blijkbaar een grens waardoor er iets 

knapte. Zo zagen we eerder, in paragraaf 1.1, dat het publiek van lieverlee steeds 

agressiever werd tijdens ‘Rhythm 0’, toen men de vrije hand kreeg te doen met Abramović 

wat men wou. Ook was in paragraaf 1.3 te lezen dat iemand tijdens ‘Action Pants: Genital 

Panic’ schreeuwde: ‘Why the silence? Is this a church? Why are we passively accepting this 

image?’. Deze reacties vanuit het publiek zijn natuurlijk te herleiden naar Abramovićs 

passiviteit en de opzet van haar performances. Tijdens ‘Rhythm 0’ stond ze stil en vermeed 

ze oogcontact, waardoor men het gevoel had met een pop te spelen en niet telkens aan haar 

humaniteit herinnerd werd. En met ‘Action Pants: Genital Panic’ zette ze een passief-

agressief beeld neer door met een geweer in haar hand op een stoel te gaan zitten met 

gespreide benen en een bij het kruis opengeknipte broek. Degene die schreeuwde tijdens de 

performance sprak ook over ‘this image’, wat erop duidt dat hij het beeld niet kon uitstaan, 

waarschijnlijk omdat het zo passief en tegelijkertijd uitdagend was. Abramović keek ook nog 

eens het publiek in de ogen wat een bepaalde arrogantie uitstraalde. 

 

Passiviteit heeft niet altijd voor agressie gezorgd. Zo zorgde het er tijdens ‘The Artist Is 

Present’ voor dat de kunstenaar op afstand bleef, hoe dichtbij ze ook was, en dat bezoekers 

die plaatsnamen bij haar aan tafel zich bewust werden van hun eigen rol in het geheel.  

 

2.5 Choqueren 

 

Het choqueren van het publiek is tot slot een van de belangrijkste artistieke strategieën van 

Abramović. Door toeschouwers te choqueren kan Abramović hen bovendien klaarstomen 

voor nieuwe artistieke ervaringen. Mensen moeten zich openstellen om nieuwe vormen van 

kunst te kunnen waarderen en begrijpen. Vooral in de jaren zeventig was dit haar hoofddoel. 

Door zorgbarende en gevaarlijke performances te doen, gaf ze het publiek een ander 

bewustzijn. Volgens Abramović zelf was dit vooral het geval met ‘Sound Corridor’ (1972), 

een installatie in een museum in Belgrado. De entree van het museum was een glazen gang 

en daarin had Abramović hele grote geluidsboxen geplaatst met sensoren die werden 

geactiveerd als iemand binnenkwam. Uit de boxen kwam het geluid van geweerschoten, wat 

in schril contrast stond met de stilte die de bezoeker omringde bij binnenkomst van het 
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museum. Abramović wilde dat het publiek alle gedachten en ideeën achter zich zou laten en 

zichzelf op deze manier zou klaarstomen om kunst te kunnen ontvangen. Performance 

betekende voor haar het creëren van deze stilte door het doen van onverwachte, vreemde 

dingen. Ze zag het als een soort reiniging.62 Later zou ze zich niet meer enkel bezighouden 

met het choqueren van toeschouwers, maar meer de focus leggen op de geestelijke 

toestand van haar en het publiek.  

 

De performances waarmee zij zichzelf kwetsbaar opstelde, waren vaak ook de meest 

choquerende performances. Tijdens ‘Rhythm 10’ (1973), een van haar eerste performances, 

stak ze met messen tussen haar gespreide vingers en iedere keer als ze zichzelf raakte, 

pakte ze een nieuw mes. Daarna deed ze hetzelfde spelletje nog eens en probeerde zichzelf 

op dezelfde plekken te raken, om zo het heden en het verleden samen te laten smelten.63 

Het jaar daarop deed ze vervolgens ‘Rhythm 5’ in de stervormige vuurzee en ‘Rhythm 2’ 

waarvoor ze twee verschillende soorten medicatie nam.  

 

Na de samenwerking met Ulay duurde het even voordat Abramović haar 

performancecarrière weer oppakte. In 1990 deed ze uiteindelijk ‘Dragon Heads’.64 Abramović 

zat op een stoel, omringd door ijsblokken. Deze ijsblokken zouden de vier pythons en de 

enorme boa constrictor die om Abramović heen lagen van het publiek weghouden. De 

performance duurde een uur en Abramović moest ontspannen, want spanning zou ervoor 

zorgen dat de slangen zich strak om haar heen wikkelden. Abramović deed deze 

performance een paar jaar achter elkaar, uiteindelijk ook een keer naakt. De wurgslangen 

gaven een choquerend beeld en wederom speelde Abramović met het risico van de dood.  

 

Een performance die ook choqueerde, is ‘Balkan Baroque’ (1997, afb. 10).65 Deze 

performance was eigenlijk een synthesis van een groot deel van haar werken en ideeën na 

de breuk met Ulay. Ze nam hiervoor twee beelden uit interviews gedaan met Danica Rosić 

en Vojo Abramović, haar ouders, en projecteerde deze op de muur. Haar moeder was te 

zien met haar armen over haar borst gekruist en haar vader zwaaiend met een geweer. 

Tussen hen in draaide een video van Abramović zelf die een specifiek Servische techniek 

om ratten te doden beschreef. Na dit verhaal trok ze wat kleren uit en danste ze op 

Servische volksmuziek. Ze nam vervolgens drie van haar transitory objects en begon met het 

maniakaal schrobben van koebotten.  
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Abramović zat vier dagen lang, zeven uur per dag, op een stapel van zevenhonderd schone 

botten. Om haar heen lagen driehonderd verse botten die zij met een borstel en een emmer 

water schoon probeerde te schrobben, vaak huilend, soms hysterisch en herhaaldelijk 

volksliederen zingend. De botten werden iedere avond opgeborgen in ijskasten, maar het 

vlees, vet en kraakbeen begon niettemin steeds erger te rotten en te stinken. De stank van 

de botten trof de bezoekers als een hamerslag en bleef hen bij als een verschrikkelijke 

herinnering. De performance was een soort collectieve rouwactie voor de oorlog die in 

Abramovićs thuisland woedde, een soort verlossingsritueel. Iedereen kon deelnemen door 

toe te kijken, waarachter een zeer sterke artistieke strategie van Abramović schuilt. Niet 

alleen werd het publiek zachtjes in de rol van 

participant geduwd zonder zelf fysiek actief te 

hoeven zijn; ook raakte ze het publiek. Na de 

performance kwamen mensen naar haar toe om 

haar te feliciteren en haar te vertellen hoe 

ontroerd en hoe dankbaar ze waren. Bijna tien 

jaar na de breuk met Ulay had ze duidelijk het 

verleiden van het publiek weer in de vingers. Ze 

stelde zich open en vriendelijk op ten opzichte 

van het publiek en werd daardoor ook 

menselijker in de ogen van het publiek. Dit 

werkte op twee manieren: het publiek werd haar 

energiebron en tegelijkertijd was zij in staat dit 

publiek meer te geven. De band met haar 

publiek werd sterker, het publiek participeerde 

gemakkelijker en ze wist het publiek te raken. 

   Afb. 10. Marina Abramović, Balkan Baroque,  
   1997, 4 x 7:00 uur, Biënnale van Venetië,       
   Venetië. 

 

2.6 Marina Abramović als theatrale verschijning 

 

Hoewel Abramović nooit een theatervoorstelling voor ogen heeft gehad met haar 

performances, is het toch interessant om even stil te staan bij de theatraliteit van haar 

werken.  

In de jaren negentig liet Abramović  de regels van het ‘Art Vital’ manifest van haar en Ulay 

varen. Tijdens hun samenwerking hadden ze drie jaar lang in een oud busje geleefd. Ze 

reden van de ene naar de andere plek om te performen en hielden zich toen aan de 

volgende regels van het manifest: 
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No fixed living place. 

Permanent movement. 

Direct contact. 

Local relation. 

Self-selection. 

Passing limitations. 

Taking risks. 

Mobile energy. 

No rehearsal. 

No predicted end. 

No repetition. 

Extended vulnerability. 

Exposure to chance. 

Primary reactions.  

 

Volgens deze regels zouden ze niet repeteren en performances niet herhalen. Wanneer ze 

een werk herhaalden, zouden de emotionele en fysieke reacties van het publiek op de 

performance voorspelbaar worden voor hen en voor het publiek zou het resultaat een punt 

van vergelijking worden in plaats van een openbaring. Ook kwam herhaling in de buurt van 

theater en dat wilde Abramović in die tijd nog mijden.66 

Zoals gezegd liet Abramović deze regels los tijdens haar tweede solocarrière. Tijdens de 

eerder genoemde ‘Seven Easy Pieces’ voerde ze werken van andere kunstenaars opnieuw 

uit. Ze wilde daarvoor echter wel hun expliciete toestemming. Abramović gelooft dat zelfs de 

meest extreem persoonlijke en expressieve performances bevrijd kunnen worden van hun 

maker. Ze vraagt zich af of performancekunst behandeld kan worden als performatieve 

kunst: iets wat herhaald kan worden en opnieuw geïnterpreteerd kan worden door iedereen 

die genoeg ervaring, vaardigheid en overtuiging heeft.67 

 

In 1992 was Abramović al gestart met de theaterproductie ‘Biography’ (afb. 11), iets wat 

natuurlijk compleet tegen de ‘no rehearsal, no predicted end, no repetition’ regels inging. 

Tijdens de opening in de Wenen kwamen er 3250 mensen kijken en naar eigen zeggen 

voelde ze zich toen een rockster. Volgens Abramović stelt het theater haar in staat zichzelf 

compleet open en kwetsbaar naar het publiek op te stellen.68 
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‘Biography’ bestaat voornamelijk uit oude performances in theatrale scènes.69  Ze heeft altijd 

van de esthetische kwaliteiten van haar eigen performances gehouden, maar het experiment 

en de ethiek stonden altijd bovenaan. Tijdens deze productie kan ze zich ook op formele 

elementen focussen. In ‘Biography’ is bovendien een vertelling van dramatische 

gebeurtenissen uit haar leven opgenomen, met een kernachtige zin voor ieder jaar. Ook 

vertelt ze over de buien en verlangens die ze heeft gehad na de relatiebreuk met Ulay. Tot 

op heden voert Abramović ‘Biography’, ofwel ‘The Biography Remix’, uit, iedere keer met 

kleine aanpassingen. Het is een soort therapie voor haar. 

 

Tijdens ‘Biography’ toonde Abramović bovendien voor het eerst haar nieuwe borsten aan het 

publiek. Tijdens een van haar tripjes naar Brazilië, waar ze regelmatig kwam om materiaal te 

verschaffen voor haar transitory objects, had ze impulsief een borstvergroting laten doen. 

Abramović was op dat moment 46 jaar en onzeker over zichzelf omdat de knappe 

machoman Paco Delgado haar had verlaten voor een jongere vrouw.   

Volgens haar broertje Velimir voldeed ze met de borstvergroting aan de verwachtingen van 

het publiek. Zowel in haar privéleven als tijdens haar performances fungeert ze volgens hem 

als een soort scherm waarop mensen 

vrijelijk hun verlangens kunnen 

projecteren. Dit is een sterk werkende 

artistieke strategie van Abramović, 

omdat toeschouwers hierdoor 

geconfronteerd worden met hun eigen 

gevoelens en verlangens die Abramović 

weer naar hen terugkaatst. Door zichzelf 

op te stellen als een dergelijke spiegel,  

kan ze toeschouwers raken en laat ze 

hen niet ongeroerd achter na de             

voorstelling. 
Afb. 11. Marina Abramović, The Biography Remix, 
2005, duur niet teruggevonden, Festival d’Avignon, 
Avignon.     

       

‘The Artist Is Present’, eerder genoemd in paragraaf 2.1, was geen theaterproductie, maar 

wel een voorbeeld van een performance die veel theatraliteit in zich had. Chrissie Iles 

schreef hier een essay over, genaamd: ‘Marina Abramović and the Public: A Theater of 

Exchange’ (Stiles; Biesenbach; Iles, 2008). Volgens Iles greep de performance terug op de 

soberheid van Abramovićs vroege solowerken en de rigoureuze simpliciteit van haar 

                                                           
69

 Informatie ‘Biography’ ontleend aan: Westcott 2010 (zie noot 6), pp. 109-291. 



45 

 

relatiewerken met Ulay. Tegelijkertijd zorgden het visuele spektakel en het kunsthistorisch 

gewicht van de ruimte voor theatraliteit. De spanning tussen deze theatraliteit en Abramovićs 

eerder gestelde doel van ‘no rehearsal, no predicted end, no repetition’ plaatsten de 

performance volgens Iles in een unieke positie binnen de performancegeschiedenis. Het 

theatrale zat hem ook in de grote ruimte, de veelheid aan ingangen en punten van waaruit de 

performance bekeken kon worden en het licht wat op Abramović scheen. 

Volgens Iles tot slot, zorgen de visuele en conceptuele helderheid van de performances van 

Abramović ervoor dat het publiek zo gewillig deelneemt. Ze haalt de bezoekers uit hun 

comfortabele sociale passiviteit en kaatst de emotionele, psychische en sociale bagage die 

zij in hen ziet haast onmerkbaar terug. Door haar eigen passiviteit en stilte tijdens ‘The Artist 

Is Present’ bleef ze bovendien op afstand en werd de bezoeker zich bewust van zijn of haar 

eigen rol in de betekenisgeving van het werk.70  

 

Hoewel deze theatraliteit niet direct als artistieke strategie bestempeld kan worden, is het wel 

interessant om te vermelden. Het laat een stukje ontwikkeling van Abramović zien, die aan 

het begin van haar carrière een afkeer had van theatraliteit en jaren later een 

theaterproductie maakt. De theatraliteit van sommige performances is sfeerbepalend en in 

het geval van ‘Biography’, een echte theaterproductie, is er meer afstand tussen Abramović 

en het publiek dan dat meestal het geval is tijdens haar performances. De beleving van het 

publiek is echter nog steeds belangrijk voor haar. Ze stelt zichzelf open op tijdens deze 

productie en dat heeft waarschijnlijk een positief effect op de relatie met het publiek. 

 

2.7 Conclusie 

 

Kort gezegd probeert Abramović er alles aan te doen het publiek te activeren. Ze wil dat 

mensen een gelijke hoeveelheid concentratie opbrengen wanneer ze naar haar werk kijken, 

als dat zij doet wanneer ze het maakt. Zo had ze na het doen van ‘The House with the 

Ocean View’ meteen ideeën om de performance te verbeteren. Ze zou graag een platform 

op gelijke hoogte tegenover zich willen hebben, waarop het publiek kan gaan staan. Het 

publiek kan dan bijvoorbeeld twee dagen vasten en net als haar in de galerie leven. Ze zou 

graag iets minder extreme, maar gelijksoortige situaties willen creëren voor het publiek, ten 

behoeve van de energiedialoog tussen haar en het publiek.71 

Al in de jaren negentig was Abramović meer van het publiek gaan eisen. Ze besefte na de 

breuk met Ulay dat ze het publiek te weinig betrokken had in haar performances en wilde 
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daar verandering in brengen. Dit deed ze onder andere door objecten voor hen te maken, 

maar ook de artistieke strategieën die zij inzet tijdens haar performances hebben voor 

activering en participatie van het publiek gezorgd.  

 

Contact speelt hierin een belangrijke rol. Naast  oogcontact hebben ook verbaal contact en 

fysiek contact hun effect gehad: zowel nare als prettige gevoelens werden daarmee 

losgemaakt bij toeschouwers. In sommige gevallen bleek juist het vermijden van contact erg 

effectief. Ook heeft Abramović een aantal keer de vierde wand doorbroken tijdens 

performances door middel van contact en dat zorgde eigenlijk in alle gevallen voor een 

stukje intimiteit en humaniteit. Dit is van invloed op het beeld dat het publiek heeft van een 

kunstenaar en dus ook op de relatie tussen kunstenaar en publiek.  

Ook de kwetsbaarheid van Abramović heeft invloed gehad op de relatie met het publiek. Ze 

gaf zich vaak letterlijk bloot aan het publiek en testte eigenlijk zowel haar eigen 

uithoudingsvermogen als dat van het publiek. Hoe ver zouden ze haar tijdens gevaarlijke 

performances bijvoorbeeld laten gaan, voordat ze zouden ingrijpen en zelf de vierde wand 

doorbraken?  

Passiviteit ten vierde riep niet alleen agressie op bij het publiek, maar zette ook aan tot 

nadenken over de eigen rol van het publiek en dus tot participatie. Dit was ook het geval 

wanneer Abramović het publiek probeerde te choqueren en het zo klaarstoomde voor 

nieuwe ervaringen. Ze wist het publiek daarmee bovendien te raken.  

De theatraliteit van haar werk, een heel ander aspect tot slot, heeft ook effect gehad op de 

relatie tussen Abramović en haar publiek. Het publiek heeft tijdens de theaterproductie 

‘Biography’ wat minder mogelijkheden tot participatie, maar Abramović verliest haar 

toeschouwers nooit uit het oog. Hoewel de afstand tussen publiek en kunstenaar in dit geval 

groter lijkt, wordt deze juist verkleind door de openheid en kwetsbaarheid van Abramović. 

Bovendien fungeert Abramović tijdens ‘Biography’ als een soort spiegel en met die strategie 

weet ze iedereen telkens weer op zijn of haar zwakke plek te raken.  
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Besluit 

 

Deze thesis over Marina Abramović en de relatie tussen kunstenaar en publiek had de 

volgende onderzoeksvraag als uitgangspunt: Hoe heeft Marina Abramović de relatie tussen 

kunstenaar en publiek geherdefinieerd? Daarbij is uitgegaan van de performances van 

Abramović en niet van de schilderijen, foto’s, installaties en objecten die zij heeft gemaakt.  

 

Samenvatting 

Om tot een antwoord op deze vraag te komen, was het nodig de performances van 

Abramović van verschillende kanten te belichten. Meerdere performances zijn in 

verschillende paragrafen genoemd, omdat ze onder verschillende artistieke strategieën van 

de kunstenaar te plaatsen waren en het publiek tegelijkertijd ook een grote rol speelde 

tijdens de uitvoeringen.  

Wanneer we kijken naar het publiek, zien we meteen hoe groot de invloed ervan is op het 

werk van Abramović. Zo werd het publiek, weliswaar door Abramović zelf, de keuze 

aangeboden tot participatie en stond de mate van participatie vaak ook vrij. En ongemerkt 

moest het publiek ook tijdens bepaalde performances een keuze maken. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat men zich bewust werd van de eigen rol in de betekenisgeving van het werk. Niet 

alleen de keuzemogelijkheid die werd aangeboden zorgde daarvoor: ook de gevaarlijke 

performances die Abramović kwetsbaar maakten en toeschouwers dwongen tot 

reddingsacties hadden dit effect. Het publiek doorbrak met deze ingrepen de vierde wand 

tussen de kunstenaar en zichzelf en bracht de realiteit terug naar het podium. Door zelf uit 

de rol van toeschouwer te stappen moet het zich bewust zijn geworden van het feit dat ook 

het publiek een aandeel heeft in de afloop van een performance. Dit was natuurlijk allemaal 

strategisch bepaald door Abramović.  

Ook op andere manieren zijn toeschouwers in actie gekomen, bijvoorbeeld omdat zij zich 

uitgedaagd voelden door Abramović en zich irriteerden aan haar passiviteit. Meerdere malen 

werd ze agressief benaderd door het publiek, wat niet de alledaagse gang van zaken is in de 

relatie tussen kunstenaar en publiek. Ze hield ervan te provoceren en mensen te choqueren, 

voornamelijk om hen aan te zetten tot participatie en klaar te stomen voor nieuwe 

ervaringen. Vooral in de jaren zeventig, de eerste jaren van haar carrière, probeerde zij dit te 

bereiken. Het lichaam speelde in deze tijd vaak de hoofdrol in haar performances. Later 

richtte zij zich meer op de geest en de energiedialoog tussen haar en het publiek. 

Verschillende soorten contact hebben een belangrijke rol gespeeld, onder andere om deze 

uitwisseling van energie tot stand te laten komen. De ene keer zocht het publiek naar 

contact, de andere keer vermeed het juist contact omdat dit de mensen zou herinneren aan 
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Abramovićs menselijkheid. Ook andersom keek Abramović per performance of ze contact 

wilde met het publiek of juist niet. Ze lijkt precies te weten wat de effecten van bepaalde 

strategieën zijn. Door het publiek te confronteren met pijn en het risico van overlijden, liet ze 

de mensen constant grenzen verleggen. Dit riep allerlei emoties op die vervolgens vaak 

gebotvierd werden op Abramović. Wanneer dit niet zou gebeuren en het publiek enkel 

toeschouwer zou zijn, zou de emotionele afstand tussen Abramović en het publiek veel 

groter zijn gebleven. Deze emoties hoeven niet altijd negatief te zijn. Zo zorgde Abramović 

ook voor een vorm van intimiteit door toeschouwers recht in de ogen te kijken en door af en 

toe uit de performancemodus te stappen en het publiek rechtstreeks aan te spreken. Het 

publiek zag daardoor een andere kant van haar. De theaterproductie ‘Biography’ draagt daar 

ook aan bij, omdat hierin Abramovićs hele levensverhaal verwerkt is en het publiek zo de 

kans krijgt dichterbij te komen en haar een klein beetje te leren kennen.  

 

Resultaten 

Er zijn dus vele aspecten die hebben bijgedragen aan de manier waarop Marina Abramović 

de relatie tussen kunstenaar en publiek heeft geherdefinieerd.  

Ten eerste is het publiek, zoals Abramović zelf zegt, heilig voor haar. Het publiek wordt altijd 

zoveel mogelijk betrokken bij de performances en eigenlijk is er altijd een mogelijkheid tot 

participatie. Alle strategieën die Abramović heeft ingezet lijken dit ook als doel te hebben. Of 

dit nu participatie in de zin van fysieke activiteit is, of in de zin van emotionele betrokkenheid. 

Voyeurisme probeert Abramović altijd te voorkomen en dat is zeker geen algemeen kenmerk 

van performancekunst. Hoewel vele kunstenaars namelijk live optreden voor een publiek, 

hebben kunstenaar en publiek niet altijd een gelijkwaardige rol. Het publiek wordt zich door 

Abramović dan ook vaak bewust gemaakt van het eigen aandeel in de betekenisgeving van 

het werk.  

Door de heftige emoties die vaak opgeroepen werden bij het publiek en het feit dat het 

publiek zo betrokken was, leek de relatie ook persoonlijker te worden. Ze wilde mensen 

confronteren met hun eigen angsten en zo ook proberen die angsten weg te nemen. De 

intimiteit die Abramović opriep door tijdens of na sommige performances het publiek 

persoonlijk toe te spreken hielp ook mee aan het versterken van de band tussen haar en het 

publiek. Hierdoor kreeg men de kans haar in een andere rol dan die van kunstenaar te zien, 

namelijk als persoon.  

Het op alle mogelijke manieren betrekken van het publiek lijkt kortom het vernieuwende 

aspect te zijn geweest van Abramovićs werk. Hiermee heeft zij de relatie tussen kunstenaar 

en publiek geherdefinieerd.  
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Aanbevelingen 

Zoals ook naar voren is gekomen in deze thesis, heeft Marina Abramović zich niet enkel 

bezig gehouden met performancekunst. In vervolgonderzoek zou gekeken kunnen worden 

naar Abramovićs objecten en installaties, die ook invloed hebben gehad op de relatie tussen 

deze kunstenaar en haar publiek en voor participatie van het publiek hebben gezorgd. Ook is 

het interessant Abramovićs werk te vergelijken met dat van andere performancekunstenaars 

of met voorlopers van deze discipline, zoals de Happenings van Allan Kaprow. Andere 

performancekunstenaars zouden in dit verband Bruce Nauman, VALIE EXPORT, Vito 

Acconci, Joseph Beuys en Gina Pane kunnen zijn. Tijdens ‘Seven Easy Pieces’ (2005) 

voerde Abramović namelijk de werken ‘Body Pressure’ (Bruce Nauman, 1975), ‘Action 

Pants: Genital Panic’ (VALIE EXPORT, 1969), ‘Seedbed’ (Vito Acconci, 1972), ‘How to 

Explain Pictures to a Dead Hare’ (Joseph Beuys, 1965) en ‘The Conditioning’ (Gina Pane, 

1973) opnieuw uit. Het zou interessant kunnen zijn om de originele versies en Abramovićs 

heruitvoeringen naast elkaar te leggen en te kijken wat de overeenkomsten en verschillen 

zijn in de relatie tussen kunstenaar en publiek. 

 

Slotwoord 

Afsluitend kan gesteld worden dat Marina Abramović een belangrijke rol heeft gespeeld en 

nog steeds speelt in de kunstgeschiedenis. Ze is een inspiratiebron voor velen en heeft de 

rol van toeschouwer, in ieder geval de toeschouwer van háár werk, verandert in die van 

participant. Kunstenaar en publiek hebben tijdens de performances van Abramović een 

gelijkwaardige rol en hebben allebei een aandeel in de betekenisgeving van het werk.  
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