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Samenvatting
Ongekende technologische en klimatologische veranderingen, wereldwijde sociale onrust
door bijvoorbeeld het coronavirus en oplaaiende discussies omtrent (post)kolonialisme
hebben een dramatische verschuiving veroorzaakt in onze collectieve perceptie en ervaringen
van de realiteit. Ooit overeengekomen overtuigingen en/of waarheden worden in twijfel
getrokken. De tentoonstelling Let’s be honest, the weather helped (Stedelijk Museum
Amsterdam, 2019) van de Libanees-Amerikaanse kunstenaar Walid Raad bestaat uit
parafictieve kunstwerken. Parafictie is fictie die als feit wordt gepresenteerd, op de grens
tussen imaginair en documentair. Het concept parafictie wordt in dit onderzoek gebruikt om
de onstabiele relatie tussen feit en fictie in de eenentwintigste eeuw te analyseren.
De volgende vraag staat hierbij centraal: Op welke manieren maakt Walid Raad in de
tentoonstelling Let’s be honest, the weather helped (Stedelijk Museum Amsterdam 2019)
gebruik van parafictie? In hoofdstuk 1 wordt de maatschappelijke en politieke context
uiteengezet waarin het werk van Raad is ontstaan. Daarnaast worden theoretische
aanknopingspunten geboden om het werk van Raad te interpreteren. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 2 onderzocht op welke wijze Raad werk maakt dat de werkelijkheid lijkt te

verbeelden maar fictief is. Uit dit onderzoek is gebleken dat Raads werk aandringt op het
accepteren van imaginaire feiten en uit te zoeken hoe we een veelzijdige waarheid kunnen
samenstellen uit verschillende fragmenten van ervaring.
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Inleiding
Op sociale media worden video's en berichten gedeeld waarin de uitrol van 5G in verband
wordt gebracht met het coronavirus. Dit leidt op verschillende plekken in Nederland tot het in
brand steken van zendmasten. Daarnaast zou Bill Gates, volgens een van de theorieën die te
ronde gaan op het internet, bij mensen een chip willen implanteren in de strijd tegen corona.
Klimaatverandering, het Antropoceen, racisme en pandemieën; een greep uit de onderwerpen
die spelen in de wereld en de media domineren.
We leven in een wereld met een steeds ingewikkelder web van met elkaar verweven
realiteiten. Het idee van wat werkelijk gebeurt en onze herinnering aan wat gebeurd is raken
vaak verstrikt. Dit opent de deur voor fenomenen als nepnieuws en complottheorieën. Ons
collectief geheugen wordt een constructie die voortdurend openstaat voor verandering. Het
werk van Walid Raad (1967) plaatst zichzelf precies op het snijvlak van realiteit,
representatie en herinnering. De plek waar twijfel en reflectiviteit over wat waarheid is, en of
het belangrijk is wat waarheid is, naar voren komen.1
Raad is geboren in Libanon en een centraal thema in zijn werk is de constructie van
geschiedenis; hoe geschiedenis tot stand komt, hoe het wordt verbeeld, overkomt op het
publiek en tenslotte hoe het begrepen wordt. In 1983 ontvlucht Raad de burgeroorlog in
Libanon en vestigt hij zich in de Verenigde Staten. Libanon en de oorlogstrauma’s blijven
echter een onderwerp van interesse voor de kunstenaar.
Een ontmoeting met het werk van Raad kan leiden tot een ontroerende ervaring omdat
het ons geloof in wat waar en niet waar is tot op haar grondvesten doet schudden.2 Dit doet
hij door feit en fictie ingenieus met elkaar te verweven: in zijn werken worden feiten
aangepast met fantasie en is fictie deels gebaseerd op echte gebeurtenissen.
Kunsthistoricus Mark Levy stelt dat de zoektocht naar de werkelijkheid en de relatie van het
individu tot de werkelijkheid onderdeel uitmaken van het mens zijn.3 Binnen de filosofie en
de kunsttheorie is het representeren van de werkelijkheid een heel oud vraagstuk en het is dus
niet verrassend dat tot op heden getracht wordt het begrip van de werkelijkheid te duiden.
Kunst is nooit de werkelijkheid zelf, maar altijd een representatie. Het voorvoegsel re- geeft

1

Let’s be honest, the weather helped, voorwoord.
Respini, “Slippery Delays and Optical Mysteries,” 29.
3
Levy, “From the Real to the More Real,” 87.
2
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al aan dat het nieuwe weergave is, het opnieuw aanwezig maken van de werkelijkheid. Deze
representaties maken het mogelijk om te manipuleren en de werkelijkheid naar je hand te
zetten. De kunstmatige representaties – of realistische verzinsels, afhankelijk van je standpunt
–van exotische locaties zoals Disneyland en de Las Vegas Strip stonden aan de basis van de
representatietheorieën van Umberto Eco (1932–2016), Jacques Derrida (1930-2004) en Jean
Baudrillard (1929–2007).4 Eind jaren tachtig worden deze representatietheorieën populair
onder academici, kunstenaars en werd ook het idee van pretparken en fantasie omgevingen
wereldwijd vanzelfsprekend.5
Levy verklaart in het artikel “From the Real to the More Real: A Brief Historical and
Philosophical Sketch of Hyperreality and Its Roots in Realism, Impressionism, Surrealism,
Pop Art, and Postmodernisme” tevens de dringende interesse van kunstenaars om de visuele
retoriek die ten grondslag ligt aan waarheidsclaims te spiegelen, verduidelijken en in twijfel
te trekken op basis van de concurrerende ideologieën aanwezig in ons huidige tijdperk.6
Kunstenaars hebben het deconstrueren7 van ideologieën op zich genomen vanwege het
uitblijven van participatie door andere partijen, waaronder nieuwsmedia, die voornamelijk
geïnteresseerd zijn in het promoten van hun eigen agenda’s.8 De media waarvan wordt
gedacht of geacht de realiteit trouw te reproduceren, zoals fotografie en film, worden door
kunstenaars dikwijls ingezet om dit vertrouwen te ondermijnen. Het deconstructivisme staat
gelijk aan poststructuralisme waarbij het idee van het bestaan van één waarheid in twijfel
wordt gebracht, uitgegaan wordt van het teken9 en de rol van de beschouwer belangrijker
wordt.10 Belangrijke poststructuralisten zijn Michel Foucault (1926–1984) en Derrida.
De onstabiele relatie tussen feit en fictie valt op en fascineert. Fictie is het domein van
de kunstenaar en niet dat van de journalist of politicus.11 Desondanks is fictie nauw verwant
met de waarheid en realiteit. Een verhaal is een compositie van feiten die herschikt of

4

Armstrong, “On the Border of the Real,” 30.
Ibid.
6
Levy, “From the Real to the More Real,” 87.
7
De Frans-Algerijnse filosoof Jacques Derrida (1930-2004) bedacht de term 'deconstructie' om een theoretische
constructie aan te duiden van waaruit onderzocht kan worden hoe kennis en betekenis geconstrueerd zijn.
Deconstructie vertrekt vanuit het idee dat structuren niet een soort diepe waarheid hebben die wachten om te
worden ontdekt, maar dat ze zelf culturele constructies zijn die door discours zijn gecreëerd. Er is geen
objectieve, universele manier om kennis te verwerven of de waarheid te claimen.
8
Levy, “From the Real to the More Real,” 87.
9
Semiotiek is de leer der tekens; dat is elke vorm van activiteit, gedrag of elk proces waarbij tekens betrokken
zijn, inclusief het produceren van betekenis. Een teken is alles dat een betekenis communiceert, het is iets dat
iets anders representeert.
10
‘Deconstructivisme’ (zie noot 7).
11
Wynants, “Documentary Art in the Post-Truth Era,” 10.
5
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verfraaid worden om een narratief te creëren.12 Fictie claimt geen waarheid te vertellen maar
zelfs wanneer fictie duidelijk tot de fantasiewereld behoort betekent dat niet dat deze
verhalen van nature onwaar zijn. Postdoctoraal researcher en FORUM+ hoofdredacteur Nele
Wynants schrijft in de publicatie When Fact is Fiction, Documentary Art in the Post-Truth
Era dat deze fictieve verhalen, in plaats van statistieken en meetbare feiten, wellicht
structuren kunnen openbreken en een diepere waarheid onthullen over de wereld waarin we
leven.13 De kracht van een tekst, een beeld of een kunstwerk kan juist liggen in de presentatie
van een wereldbeeld dat nauw aansluit bij onze werkelijkheidsbeleving, ook al weten we heel
goed dat de empirische basis dubieus of fictief is, aldus Wynants.14
Daarnaast is het ook mogelijk dat iets tegelijkertijd feit en fictie is. De Amerikaanse
filosoof Kendall Walton (1939) heeft over dit fenomeen getheoretiseerd. Zijn ‘Make-Believe
theorie’ is gebaseerd op het idee dat de term ‘fictie’ in het juiste spel van ‘Make-Believe’ de
werkelijkheid kan zijn.15 Volgens Walton kunnen kunstvormen die de realiteit verbeelden
dienen als rekwisieten om de verbeeldingskracht te stimuleren, net zoals speelgoed die
functie krijgt in de fantasiewereld van kinderen.16 Volgens dezelfde logica roept kunst
fictieve waarheden op bij toeschouwers. Een fictief verhaal kan op deze manier dus volledig
opgebouwd zijn uit empirische waarheden.
In de tijd dat de theorieën van Derrida en Baudrillard geïntroduceerd werden hadden ze
al veel invloed en waren ze populair. Het werk van kunstenaars zoals Jeff Koons (1955),
Ashley Bickerton (1959) en Sherrie Levine (1947) is hier een voorbeeld van. De laatste jaren
lijkt er een herleving van hun theorieën te zijn en kunstenaars die hiermee aan de slag gaan.
Een verschil met de jaren tachtig en nu is dat we het internet hebben dat op steeds grotere
schaal ons leven binnentreedt. Hierdoor komt ook veel onzin in omloop, de vraag wat waar is
wordt steeds ingewikkelder. Toen het internet ontstond was het nog een vrij betrouwbaar
medium maar de laatste tien jaar is dit een heel andere kant op gegaan. Nu zijn het dingen uit
de werkelijkheid die toegevoegd worden aan fictie. Hierdoor wordt het moeilijker om
onderscheid te maken tussen feit en fictie. Baudrillard had dit al ‘voorzien’ en heeft hier
simulatie aan toegevoegd: leven in een schijnwereld.

12

Wynants, “Documentary Art in the Post-Truth Era,” 10.
Ibid.
14
Ibid, 11.
15
Ibid, 12.
16
Ibid, 12.
13
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Let’s be honest, the weather helped wordt in 2019 gepresenteerd in het Stedelijk Museum
Amsterdam. In zeven zalen toont Raad zijn scherpe, kritische, geëngageerde en vaak geestige
visie op de complexiteit van de Libanese burgeroorlog en op ontwikkelingen in de
kunstwereld van het Midden-Oosten (zie afbeelding 2).17
Een lijst met botanische codenamen voor wereldleiders, kunstwerken op de achterkant
van schilderijen en kisten die bestemd zijn voor de opslag van monumenten. Raad
confronteert de toeschouwer met schatten die opgebouwd zijn uit imaginaire feiten. In dit
onderzoek leidt een focus op deze thematiek in het werk van Raad tot de volgende
vraagstelling: Op welke manieren maakt Walid Raad in de tentoonstelling Let’s be honest,
the weather helped (Stedelijk Museum Amsterdam 2019) gebruik van parafictie?
Het theoretisch kader in dit onderzoek bestaat uit drie thema’s waar verschillende
deelvragen uit voort zijn gekomen. Het eerste thema is toegespitst op feit en fictie in het
digitale tijdperk, dit leidt tot de volgende deelvraag: In welke opzichten spelen (nieuwe)
media een rol in de hervorming van de werkelijkheid? Vervolgens wordt ingegaan op vormen
van bewijsmateriaal in de hedendaagse kunst middels de deelvraag: Hoe wordt het archief en
de documentaire ingezet door de hedendaagse kunstenaar om de grenzen van feit en fictie te
onderzoeken? Tenslotte komt de status van feiten, autorisatie en authenticiteit van visuele
informatie aan bod met de deelvraag: Hoe zorgt het met fictie inbreuk maken op (feitelijke)
gebeurtenissen voor een ander perspectief op de werkelijkheid? Als casus wordt het werk van
Raad in de tentoonstelling Let’s be honest, the weather helped18 gebruikt, deze casus zal
antwoord geven op de laatste deelvraag: Op welke wijze maakt Raad werk dat de
werkelijkheid lijkt te verbeelden maar fictief is?
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht geven in de omgang van een hedendaagse
kunstenaar met deze kwestie en is maatschappelijk relevant aangezien het in tijden waarin
schijnwerelden en nepnieuws dominant zijn, belangrijk is om de waarheid of meerdere
perspectieven op de waarheid te kennen. Bovendien heeft de verwarring die ontstaat door
nepnieuws, complottheorieën en het omgaan met feiten die niet bewezen zijn verregaande
consequenties over hoe we de werkelijkheid ervaren. Deze ervaringen beïnvloeden op hun
beurt weer ons handelen. Om dit bewustzijn te vergroten wordt het werk en de verschillende
manieren waarop Raad omgaat met feit en fictie geanalyseerd aan de hand van een aantal
theorieën rondom parafictie.

17
18

‘Tentoonstelling Let’s be honest, the weather helped’. Website Stedelijk Museum Amsterdam.
In dit onderzoek wordt de titel van de tentoonstelling afgekort tot Let’s be honest….
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Een belangrijke bron voor dit onderzoek is het boek When Fact is Fiction.
Documentary Art in the Post-Truth Era dat in 2020 is gepubliceerd. De rode draad in deze
publicatie is de vraag wat de waarde van fictie is wanneer nepnieuws, alternatieve feiten en
infotainment de integriteit van politiek en media ondermijnen.19 Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van de catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling Let’s be honest…
georganiseerd door Moderna Museet, Stockholm (15 februari – 10 mei 2020) en het Stedelijk
Museum Amsterdam (15 mei – 13 oktober 2019). Deze catalogus bevat een interview met
Walid Raad, een essay door curator Fredrik Liew alsook het script van de performance
Kicking the Dead and/or Les Louvres20.
Het onderzoek is opgedeeld in twee hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt het werk van
Raad in de maatschappelijke en politieke context geplaatst en worden theoretische
aanknopingspunten geboden om het werk van Raad te interpreteren aan de hand van drie
thema’s. Met het thema nieuwe media en hervorming van de werkelijkheid wordt het gebruik
van een onbetrouwbare verteller in kunstwerken geanalyseerd. Hoe definiëren we wat echt is,
in een wereld waarin nieuwe technologieën en media de oorspronkelijke beleving radicaal
kunnen veranderen? Hiervoor maak ik gebruik van het begrip parafictie zoals die uiteen zijn
gezet door Carrie Lambert-Beatty in “Make-Believe: Parafiction and Plausibility” en door
Elizabeth Armstrong in “On the Border of the Real”. De relatie van de kunstenaar en het
gebruik van archiefmateriaal wordt onderzocht met als belangrijkste bronnen Dissonant
Archives: Contemporary Visual Culture and Contested Narratives in the Middle East door
Anthony Downey en The Shape of Evidence van Sophie Berrebi. Hoofdstuk 1 wordt
afgesloten met de bestudering van postmoderne benaderingen en de mogelijkheden die fictie
biedt om andere perspectieven op de werkelijkheid te creëren. Welk niveau van visuele
geletterdheid kan deze informatiemaatschappij het hoofd bieden wanneer het schrijven van
geschiedenis en het schrijven van verhalen onder hetzelfde systeem van de waarheid vallen?
In Hoofdstuk 2 worden de verschillende concepten, opvattingen en theorieën die in
Hoofdstuk 1 uiteengezet zijn toegepast om het werk van Raad in de tentoonstelling Let’s be
honest… te interpreteren en zijn belangstelling voor parafictie te verklaren. Dit zal gedaan
worden door de verschillende werken in de tentoonstelling te bestuderen en de artistieke
strategieën te destilleren. Op welke manier daagt Raad de principes waarop vertrouwen in
bewijsmateriaal, documentatie en organisatie gebouwd zijn uit en hoe zet hij de hedendaagse

19
20

Wynants, When Fact Is Fiction, blurb.
In dit onderzoek wordt de titel van het project afgekort tot Kicking the Dead….
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noties van authenticiteit, waarheidsgetrouwheid, historisme en originaliteit onder druk? Een
analyse van de mediakeuze en middelen alsook het narratief dat Raad aanwendt zullen onder
de loep genomen worden om de aard en betekenis van zijn werk te duiden.

Afbeelding 2: Zaalopname Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped.

Aantal woorden: 8792

9

Pre-Master Kunstgeschiedenis UU

22 juni 2020

Hoofdstuk 1
Navigeren tussen waarheid en bedrog
(Nieuwe) media en hervorming van de werkelijkheid
In de eenentwintigste eeuw is de impact van nepnieuws wijdverbreid, evenals het gebruik van
de term. Vanaf de jaren negentig in de vorige eeuw werd het internet opengesteld met als
doel op grote schaal toegang te geven tot informatie. In de loop van de tijd heeft het internet
zich ontwikkeld naar een ondenkbaar grote schaal waarbij ook de mogelijkheden voor het
verspreiden en hosten van ongewenste, onware en misleidende informatie is gegroeid.
Nepnieuws verwijst ook naar satirisch nieuws. Satirisch nieuws is niet zozeer bedoeld om te
misleiden, maar eerder om kijkers te informeren en humoristisch commentaar te geven op
waargebeurde events, reguliere media zoals tv en kranten en op conventionele manieren van
tentoonstellen.

Afbeelding 3: Damien Hirst, Collector and Friend – Treasures from the Wreck of the Unbelievable.

Een actueel voorbeeld hiervan binnen het domein van de kunst is de tentoonstelling
Treasures from the Wreck of the Unbelievable van Damien Hirst uit 2017, tentoongesteld in
Venetië. De tentoonstelling omvat schatten, veelal met koraal begroeid, die zijn gered van
Aantal woorden: 8792
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een oud scheepswrak dat in 2008 voor de kust van Oost-Afrika werd gevonden en 2000 jaar
op de zeebodem had gelegen (zie afbeelding 3). Het tot in detail uitgewerkte fictieve verhaal
biedt ruimte voor nieuwe en/of andere toekomstperspectieven met betrekking tot het model
van een westerse kunstgeschiedenis.21 Hirst daagt het concept van waarheid uit door middel
van kunst die speelt met veronderstellingen die de toeschouwer heeft over fictie, realiteit,
geloof en geschiedenis.
In 2016 werd ‘post-truth’ geselecteerd als woord van het jaar door de Oxford English
Dictionary.22 Het ontstaan en de populariteit van dit woord had vooral te maken met het
Britse referendum om de EU te verlaten en de Amerikaanse presidentsverkiezing. Beide
gebeurtenissen maakten duidelijk dat door emotie gedreven publieke opinie belangrijker
bleek dan objectieve feiten.23 Analisten beweren dat we in een post-waarheid tijdperk leven
waarin feiten, de waarheid en realiteit ondermijnd worden en fictie meer aandacht en status
krijgt.24 De twee termen, nepnieuws en post-waarheid zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Nepnieuws als oorzaak, als vijandig verschijnsel dat bestreden dient te worden en
post-waarheid als gevolg, als ongewenste nieuwe realiteit.25 Post-waarheid refereert hierbij
aan het verminderde belang van feiten voor de vorming van publieke opinie.26
Volgens hoogleraar sociale wetenschappen Anouk Kootstra suggereert post-waarheid
ten onrechte dat zoiets als een waarheid die objectief weergeven kan worden bestaat.27 De
complexe werkelijkheid wordt door de term post-waarheid opgedeeld in waar en onwaar.
Echter bevinden de meeste beweringen zich in een grijs gebied, ergens tussen ‘afhankelijk
van de invalshoek’, ‘deels waar’ en ‘in de regel waar maar soms ook niet’.28 De termen en het
gebruik van post-waarheid en nepnieuws reduceren een veelzijdige en multi-interpretabele
werkelijkheid tot een dichotomie. Want naast het opdelen van de werkelijkheid in waar en
onwaar is post-waarheid ook de gemene deler in de strijd van de gevestigde media om
objectieve weergave van de werkelijkheid te claimen. Zou het kunnen dat in een tijdperk
waarin cultuur de greep op de waarheid lijkt te verliezen kunst de laatste manier is om aan te
moedigen tot bevraging van wat we zien en geloven? Kunst benadrukt dikwijls dat waarheid
slechts een optie is geworden uit een breed scala aan perspectieven. Een term die deze

21

Weijs, Gezonken Goud. Damien Hirst, kapitalist of criticus?, 12.
Wynants, “Documentary Art in the Post-Truth Era,” 10.
23
Ibid.
24
Ibid.
25
Kootstra, ‘De waarheid over post-truth’. Website Hard//hoofd.
26
Ibid.
27
Ibid.
28
Ibid.
22
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diversiteit aan perspectieven in onze huidige samenleving wellicht beter duidt is ‘truthiness’.
De term werd aan het begin van de eenentwintigste eeuw gedefinieerd als de kwaliteit van het
voorkeur geven aan concepten of feiten waarvan men wil dat ze waar zijn, in plaats van
concepten of feiten waarvan bekend is dat ze waar zijn.29 De term kenmerkt volgens curator
Elizabeth Armstrong onze bereidheid om het plausibele te aanvaarden in plaats van het
ware.30 Truthiness is echter niet cynisch, het betekent niet dat er geen plek meer bestaat waar
je kunt vertrouwen op een gepresenteerd perspectief. Truthiness moedigt de dialoog aan
tussen de maatschappij en hun informatiebronnen.
In een tijd wanneer zien niet langer gelijk staat aan geloven onderzoeken kunstenaars
de vormen van waarheid door onze overtuigingen en waarden te bevragen en kritisch te
kijken naar bronnen die de realiteit destabiliseren.31 Kunsthistorica Carrie Lambert-Beatty
gebruikt de term ‘parafictie’ om artistieke projecten te omschrijven die zich op de grens van
fantasie en documentair begeven. In het artikel “Make-Believe: Parafiction and Plausibility”
zet Lambert-Beatty de term uiteen. Fictie of fictiviteit is in de recente kunst een belangrijke
categorie geworden. Maar, legt Lambert-Beatty uit, net als een paramedicus in tegenstelling
tot een arts, is parafictie gerelateerd aan, maar niet helemaal onderdeel van de categorie fictie
zoals deze is bepaald binnen literaire en dramatische kunst.32 Parafictie staat met één been in
de werkelijkheid. In tegenstelling tot de op feiten gebaseerde maar verzonnen werelden van
historische fictie, kruisen echte en/of imaginaire personages en verhalen bij parafictie in de
wereld waarin we nu leven.33 Parafictie bestaat uit ficties die voor een bepaalde duur en
verschillende doeleinden als feit ervaren worden.34
Walid Raad wordt door Lambert-Beatty gezien als een kunstenaar die parafictieve
kunstwerken maakt waarmee hij geloofwaardigheid produceert en beheert.35 Maar
plausibiliteit (in tegenstelling tot nauwkeurigheid) is geen kenmerk van een verhaal of beeld,
maar van de ontmoeting met toeschouwers, wier verschillende configuraties van kennis en
verwachtingen bepalen of iets voor hen plausibel is.36 Hoewel iets vergelijkbaars geldt voor
elk kunstwerk – dat de betekenis ervan wordt geproduceerd in de ontmoeting met de
toeschouwer – creëert een parafictie een specifieke veelvoud aan plausibiliteit.37 Lambert29

Armstrong, “On the Border of the Real,” 34.
Ibid.
31
Ibid, 36.
32
Lambert-Beatty, “Make-Believe: Parafiction and Plausibility,” 54
33
Ibid.
34
Ibid.
35
Ibid, 73.
36
Ibid, 73.
37
Ibid, 73.
30
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Beatty stelt dat parafictie epistemologisch destabiliserend is en zelfs vernederend kan zijn.38
Denk aan de toehoorder die een oprechte vraag stelt aan de fictieve presentator, om pas later
te beseffen dat hij/zij een van de weinige was die nog niet begreep dat het een grap betrof.39
Ondanks dat zulke projecten volgens Lambert-Beatty op de grens van het moreel
aanvaardbare begeven en zelfs een vorm van sociale ongelijkheid onder de toeschouwers
creëren (zij die vooraf geïnformeerd zijn en zij die zich laten misleiden), ziet zij ook grote
kwaliteiten in dit soort methodes. Parafictie verandert je, maakt je nieuwsgierig en gegeseld
tegelijk; de relatie met en benadering van media, kunst, musea en wetenschap zal niet
hetzelfde zijn na de confrontatie met parafictie.40 De verwarrende ervaring misleid te zijn
geworden, maakt ons tot kritischere kijkers die een onderzoekende houding aannemen ten
opzichte van de voorgeschotelde informatie. Daarnaast leidt het succesvol inbedden van een
parafictie in de werkelijk ook tot de creatie van eigen waarheden, en belangrijker nog, toont
het iets dat waar had kunnen zijn.41
Vormen van bewijsmateriaal in de hedendaagse kunst
Onze werkelijkheidsbeleving wordt voor een groot deel gevormd door de massamedia en
deze wordt op haar beurt weer gedomineerd door beelden en verhalen waarvan het steeds
ingewikkelder wordt een realiteitsgehalte af te lezen. Volgens curator Maartje van de Heuvel
geeft de ontwikkeling en het gebruik van documentaire beelden en verhalen binnen de
kunstwereld aan dat kunst meer gaat functioneren als ‘spiegel van de beeldcultuur’.42 Een van
deze ontwikkelingen is de door de media gerepresenteerde geschiedenis nader bestuderen en
becommentariëren. Reflecteren, verzamelen, onderzoeken en maken; een aantal vormen
waarop kunstenaars zich verhouden tot documentaire beelden en verhalen. De verkenning
van en het engagement met de documentaire binnen het hedendaagse artistieke discours
wordt ook wel documentary art genoemd.43 Documentary art bestaat vaak uit niet of moeilijk
verifieerbare kennis en krijgt vorm in alternatieve verhalen en vormen van denkbeeldige
kennis.44
Raad maakt zoals een aanzienlijk aantal kunstenaars werk dat zich specifiek verhoudt
tot regionaal gedefinieerde, historisch gelokaliseerde, gearchiveerde kennis in het Midden38
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Oosten.45 De vormende fotografieopleiding van Raad is de drijvende kracht achter zijn werk.
Hij is goed thuis in de conventies van fotografische beeldvorming en hoe die conventies
kunnen veranderen in de nasleep van een crisis.46 Zijn projecten stellen voortdurend de nog
steeds dominante fictie van de objectiviteit van fotografie ter discussie en doen de verdenking
opwaaien dat materieel bewijs onvoldoende is om een volledig begrip van historische
gebeurtenissen vast te leggen.47 Deze achterdocht leidt naar het genereren van alternatieve
documenten.
Naast ‘found footage’ wordt gebruik gemaakt van getuigenissen en documenten uit
eigen archief. Dit roept direct de vraag op of deze documenten echt waar zijn en of
kunstenaars die zulke materialen inzetten de waarheid spreken. Volgens kunsthistorica
Sophie Berrebi is de hernieuwde interesse in documenten en archiefmateriaal binnen het
kunstdiscours vergelijkbaar met de periode na de val van de Berlijnse muur en de
heropleving van discussies omtrent dekolonisatie en het postkolonialisme.48 In 1990 is het
document belast met een gevoel van 'noodzaak om de politieke situatie na de hereniging van
Europa te documenteren' en daarnaast geven curatoren en critici documenten vaak een
mystiek van uniciteit en onbetwistbare waarheid. 49 Ze propageren de urgentie dat de
geschiedenis die is uitgewist, door zowel de economische globalisering als de politieke
scheiding tussen Oost en West, Noord en Zuid, herschreven of gereconstrueerd moet
worden.50 Sommige kunsthistorici, kunstenaars en curatoren houden zich bezig met de vraag
van herinnering, geschiedenis en alternatieve verhalen die parallel bestaan aan officiële
gebeurtenissen, waarbij ze het archief als uitgangspunt nemen.51
Het maken van werk gebaseerd op archiefmateriaal wordt door kunstcriticus Hal
Foster beschreven als ‘archiving impulse’ binnen de hedendaagse kunst.52 Kunstenaars
zoeken hierbij naar manieren om historische informatie fysiek te presenteren. Archiefbronnen
worden gebruikt om alternatieve kennis of herinneringen te tonen waarbij fictie wordt ingezet
om een nieuw perspectief op het verleden te geven.53 Bij dit soort werk faciliteren
documenten uit een archief een kritische analyse van kwesties zoals representatie,
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kennisproductie, kunst en geschiedenis.54 Deze kritische analyse maakt het voor kunstenaars
mogelijk om kwesties die spelen in onze cultuur als geheel te thematiseren.55 Voorbeelden
hiervan zijn de gespannen relatie tussen het museum en het archief, het vertrouwen in
documenten en de manier waarop documenten circuleren in de kunstwereld en daarbuiten.
Actuele gebeurtenissen worden verbonden met historische gebeurtenissen en laten zien hoe
het verleden weerkaatst in het heden. Tegelijkertijd reflecteren kunstenaars op het medium
dat ze gebruiken, en dus op hoe informatie tegenwoordig wordt gegenereerd en gedeeld.
In de publicatie Dissonant Archives wordt beschouwd dat veel archieven niet goed
beschermd worden in het Midden-Oosten. Dit is volgens auteur Anthony Downey
(hoogleraar visuele cultuur in het Midden-Oosten en Noord-Afrika) te wijten aan het feit dat
archiefmateriaal in het licht van trauma vatbaar is voor vernietiging en deconstructie.56 Het
concept van de vernietigde of gefragmenteerde verhalen, en de hiaten die dit verschijnsel
biedt, ligt ten grondslag aan het werk van Raad.57 In het project The Atlas Group wordt door
Raad geprobeerd het gebrek aan documentatie over de Libanese burgeroorlog te
compenseren. Deze compensatie illustreert de uiterst productieve paradox van de
documentaire. Het basisprincipe van de documentaire om gebeurtenissen te laten zien of
vertellen zoals ze zijn, een garantie voor waarheid, wordt voortdurend in twijfel getrokken en
biedt ruimte voor een zoektocht naar nieuwe vormen en methoden om de werkelijkheid te
(re)presenteren.58 Kunstcriticus Dirk Lauwaert stelt in zijn artikel “Het (foto)archief” dat de
documenten in een archief samengesteld kunnen zijn en niet altijd toevallig bij elkaar terecht
zijn gekomen.59 Het archief geeft stabiliteit aan een verzameling documenten en tegelijkertijd
roept het twijfel op over de weg die documenten hebben afgelegd voordat ze terecht zijn
gekomen in het archief.60 Raad speelt op het scherpst van de snede met de twijfel die
documenten in het archief opwekken en met de autorisatie die nodig is om de
waarheidswaarde te bepalen. In het werk van The Yes Men is deze autorisatie van beelden
om waarheidswaarde te bepalen eveneens zichtbaar. The Yes Men, een groep politiek
activistische kunstenaars, zetten humor en bedrog in om het bewustzijn van het publiek te
vergroten met betrekking tot neoliberale overname van de samenleving. Ze creëren
bijvoorbeeld websites die er officieel en zakelijk uitzien waardoor ze uitnodigingen krijgen
54
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om te spreken op conferenties of als persvoorlichters mogen optreden (zie afbeelding 4).
Deze interventies zorgen voor een tijdelijke hervorming van de werkelijkheid en stellen de
manische circulatie van informatie in de hedendaagse media aan de kaak.61
David Joselit beschrijft in Art Since 1900 de strategie om als kunstenaar fictieve
personages, ‘avatars’, in een echte of virtuele omgeving te introduceren. Avatars bevrijden de
kunstenaar van hun eigen identiteit en geeft ze de mogelijkheid om vormen van
individualiteit of subjectiviteit voor te stellen die collectief, denkbeeldig of utopisch kunnen
zijn aldus Joselit.62

Afbeelding 4: The Yes Men, Videostill Dow Does The Right Thing.

De status van feiten, autorisatie en authenticiteit van visuele informatie
Tijdens de Libanese oorlog had iedere militie haar eigen media-station, televisiezender, krant
of radio.63 Er werd oorlog gevoerd door middel van beelden. 64 Waar het publiek moest leren
omgaan met deze beelden stelden kunstenaars juist kritische vragen over het gebruik van
deze beelden. Het postmodernistisch discours wordt gekenmerkt door de moeilijkheden
waarin de documentaire zich bevindt. Dit komt door de twijfel die ontstaat over de schijnbaar
objectieve presentatie van beelden en verhalen.
In een maatschappij vol informatie en steeds meer digitale omgevingen is de vraag op
welke manier je het kader kan betreden waarin beelden en verhalen gepresenteerd worden
steeds belangrijker. Dit betekent dat een nieuwe betekenis wordt gegeven aan de traditionele
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vorm van kunstgeschiedenis en het interpreteren van visuele codes.65 De eenentwintigste
eeuw met haar razendsnelle internet, documenten en foto’s als bewijsmaterialen, vraagt aan
de toeschouwer wellicht nog wel meer visuele geletterdheid dan ooit tevoren.66
De mate van visuele geletterdheid wordt uitgelegd als het vermogen van mensen om op
een behoorlijke manier zichtbare acties, voorwerpen en tekens uit elkaar te kunnen houden en
daarnaast te interpreteren.67 Dit wordt in de regel gedaan om betekenis te geven aan hetgeen
wat we zien, horen en voelen. Semiotiek, de leer der tekens, houdt zich in de kunsthistorische
zin bezig met de vraag hoe betekenis tot stand komt in plaats van wat de betekenis van een
kunstwerk is. Dit is een voorbode van het postmodernistische denken waar niet één betekenis
of één waarheid bestaat maar een veelheid aan waarheden. De beschouwer die een grote rol
krijgt bij het interpreteren is een kenmerk van het poststructuralisme. De oorsprong van
betekenis is verdwenen en wat overblijft zijn alleen verwijzingen. Het publiek zal vanuit zijn
of haar eigen repertoire aan kennis, ervaringen en beelden ook eigen betekenissen toekennen
aan de tekens die tot ze komen. Dit verschijnsel is door de Franse literatuurcriticus Roland
Barthes beschreven met de beroemde uitspraak ‘dood van de auteur’ en ‘geboorte van de
lezer’. De strategieën die gebruikt worden voor parafictie spelen in op de relatie tussen
toeschouwer en ‘tekens van vertrouwen’ en zijn minder gericht op het verdwijnen van de
werkelijkheid.
De Franse filosoof en theoreticus Jean Baudrillard beschrijft in zijn essay
“Simulacra and Simulations” (1981) hoe representaties van de realiteit het overnemen van de
realiteit zelf. Dit noemt Baudrillard ‘simulacra’, een kopie zonder origineel. Let’s be honest…
vormt door de hoeveelheid aan simulacra een alternatieve geschiedschrijving. Baudrillard
noemt dit een hyperrealiteit. Hetgeen wat echt is wordt naadloos samengevoegd met wat
fictie is waardoor de toeschouwer nauwelijks tot geen onderscheid kan maken.68 We weten
eigenlijk niet meer wat de werkelijkheid is omdat we alleen in aanraking komen met het
teken en niet met de betekenis. Het is de perceptie van de toeschouwer waarin de waarde ligt
van deze representaties. In 1991 schreef Baudrillard het boek The Gulf War Did Not Take
Place waarin hij stelt dat de Golfoorlog geen echte oorlog was maar eerder een gruweldaad
vermomd als oorlog. De manier waarop deze gebeurtenissen via (live) televisie de Westerse
huiskamers binnen kwamen was volgens Baudrillard te eenzijdig, over de Iraakse doden werd
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nauwelijks iets bekend gemaakt. Toeschouwers werden onderwezen door
propagandabeelden. De minutieus uitgewerkte mediapresentaties maakten het onmogelijk om
onderscheid te maken tussen de ervaring van wat werkelijk gebeurde in het conflict en de
gestileerde, selectieve voorstelling ervan via simulacra. De voorloper van Baudrillard was de
Fransman Guy Ernest Debord (1931–1994), de theoreticus en het stichtend lid van de
Situationistische Internationale. Hij schreef het invloedrijke boek La Société du Spectacle
(1967). Hierin werd reeds verwoord dat we leven in het tijdperk van mechanisch
geproduceerde kopieën. Net zoals in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is
binnen het huidige kunstdiscours een stroom aan kunstenaars die deze representaties en
betekenissen van beelden en verhalen gebruiken en becommentariëren in hun werk. Naast
Raad zijn Trevor Paglen, Iris Häussler, Damien Hirst en Hito Steyerl hier voorbeelden van.
Dit hergebruik en kopiëren van beelden is inherent aan de kunst en de huidige maatschappij.
Binnen het modernisme was originaliteit een groot goed maar het postmodernisme erkent
volgens kunsthistorica Rosalind Krauss in het artikel “The Originality of the Avant-garde: A
Postmodernist repetition”, de onderdrukking van het concept herhaling en doorbreekt dit door
het idee van de kopie als component toe te voegen aan het kunstwerk.69 De titel van het
artikel geeft reeds aan dat Krauss het ontmaskeren van het begrip originaliteit als doel heeft
gesteld.
Raad speelt in op de aanwezige kennis van de getuige over de Libanese
geschiedschrijving en hoe deze in de media wordt gepresenteerd. Naast de kennis met
betrekking tot de Libanese geschiedschrijving wordt gevraagd naar de aanwezige kennis over
conventionele representatiestructuren en is de inhoud hier mogelijkerwijs ondergeschikt aan.
Ten gevolge van het gebruik van parafictie verweven met documentaire beelden en verhalen
is het mogelijk de codes die onze interpretatie construeren te bekritiseren. In ruimtelijke
vormen zouden we kunnen spreken van een sluier of gordijn en de logica die dit object
oproept; onthullen of openbaren, zoals bij een toneelgordijn in een theater.70 Maar in plaats
van het gordijn als een apparaat voor verdeling te zien is het gordijn zelf de ruimte, ofwel
lens, waardoor we het onderwerp kunnen bestuderen.71
Om het gecompliceerde oeuvre van Raad, die zich bezighoudt met onderwerpen als
Libanese naoorlogse realiteiten, collectief trauma, geschiedschrijving en de complexiteit van
de (kunst)markt, te begrijpen is een beschouwende en kritische instelling van de kijker
69
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vereist.72 Dat Raads kritiek evenzeer de destabilisatie van ‘ons’ systeem van representatie als
de ‘andere’ wereld waarnaar het visueel verwijst inhoudt, vereist van de toeschouwer een
verantwoordelijkheid om zelfbewust te interpreteren.73
Hoewel de geschiedenis die door Raad niet één op één is, informeert de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam wel over het sociale klimaat waarin
dergelijk werk gecreëerd en tentoongesteld wordt. De manier waarop verhalen tegenwoordig
verteld kunnen worden en de verschillende media die hier een rol in spelen zijn van grote
invloed op het bestaan van parafictie. Raad reflecteert met zijn imaginaire feiten op de
hyperrealiteit waar toeschouwers aan blootgesteld worden.
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Hoofdstuk 2
Walid Raad, Let’s be honest, the weather helped
Let’s be honest… is de eerste solotentoonstelling in Nederland van Walid Raad. Het Stedelijk
Museum Amsterdam heeft samengewerkt met Moderna Museet in Stockholm om deze
tentoonstelling te realiseren. De tentoonstelling heeft een retrospectief karakter maar is niet
chronologisch, de expositie bevat documenten en scenario's waarvan Raad wenst dat ze
bestaan of die al onderdeel zijn van het bij de toeschouwer bekende verhaal. Ook maakt een
uitgebreide performance deel uit van de tentoonstelling. Ondanks dat de verschillende
projecten gedateerd zijn, is op de website van Raad te lezen dat alle projecten nog steeds
voortduren. De verschillende projecten omvatten een diversiteit aan kunstwerken, vandaar
dat in dit onderzoek gekozen is om per project, uit de tentoonstelling in het Stedelijk Museum
Amsterdam, een aantal werken te bestuderen die de opvattingen en artistieke strategieën
omtrent parafictie het best duiden.
Het werk van Raad adresseert onderwerpen die met een postkoloniale lens
geanalyseerd kunnen worden. Scratching on things I could disavow74is een project waar Raad
geopolitieke relaties en prestige in de hedendaagse Arabische (kunst)wereld onderzoekt.
Echter gaat deze casus niet in op de postkoloniale benadering van het werk maar op de wijze
waarop Raad werk maakt dat de werkelijkheid lijkt te verbeelden maar fictief is.
De schijnbaar willekeurige titel van de tentoonstelling Let’s be honest, the weather
helped is ook de naam van een werk dat Raad heeft gemaakt onder The Atlas Group. Het
werk bestaat uit foto’s van notitieboeken waarin zwart-wit foto’s met kleurrijke stippen staan
(zie afbeelding 5). De foto’s zijn door Raad zelf gemaakt en de kleurrijke stippen in
verschillende maten brengen de kogelgaten en granaatscherven en hun afkomst in kaart. De
kleuren staan voor de munitiefabrikanten die verschillende kleurcodes gebruiken om hun
patronen te markeren en identificeren. De gekleurde stippen introduceren een nieuw of
alternatief visueel verhaal dat voortvloeit uit Raads documentaire modus.75
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Afbeelding 5: Walid Raad, Let's be honest, the weather helped_3 US, 1998.

Het weer is een terugkerend motief en vormt de basis van prietpraat.76 Hoewel het lijkt alsof
het weer altijd natuurlijk en onvoorspelbaar is, stelt Raad dat er geen natuurlijker teken van
cultureel verschil is dan het weer.77 Raad wijdt in een interview met Metropolis M uit over
zijn fascinatie met het weer. Bijvoorbeeld hoe het hem boeit dat een verhaal zoals dat van de
aanslagen op 11 september 2001 meestal begint met hoe blauw de lucht was op die
noodlottige dag.78 ‘[…] the blue sky was next to the towers, it is the perfect sort of analogue
for how violence may be experienced. You take the thing next to the site of the violence as a
stand-in for it. You hold on to the blue, as a stand-in for the burning and falling towers. […]
You see this happening time and again around issues of violence.’79
Deze fascinatie werkt hij door in zijn strategie om geweld en trauma te adresseren.
Door zich niet op de harde feiten te focussen maar deze te vermengen met fictie gaat de
toeschouwer twijfelen over de realiteit en worden juist de fictieve aspecten geloofwaardig.80
In Hostage: The Bachar tapes, een Atlas Group video over de ontvoering van Amerikanen in
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Libanon in de jaren tachtig, maakt het weer en de blauwe zee ook deel uit van de parafictie
(zie afbeelding 6).

Afbeelding 6: Walid Raad, Hostage: The Bachar Tapes.

De ogenschijnlijk neutrale en natuurlijke setting van bijvoorbeeld de mediterrane kust van
Libanon maken het geweld en de oorlog die zich daar afspeelt nog onbegrijpelijker. Dit leidt
tot het kritischer bekijken van de gepresenteerde waarheid maar evenzeer tot de vraag wat
van de voorgeschotelde informatie ‘waar genoeg’ is.
The Atlas Group (1989-2004)
Walid Raad heeft onder de naam The Atlas Group de hedendaagse geschiedenis van Libanon,
met nadruk op de Libanese oorlogen van 1975 tot 1991, onderzocht en gedocumenteerd.
Oorlogen in meervoud aangezien Raad de pluralistische aard van verschuivende en
conflicterende agenda’s wil onderschrijven.81 Raad heeft als archivaris van de The Atlas
Group een fictief archief geproduceerd dat betrekking heeft op echte historische
81
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gebeurtenissen. Ieder document is aan een bron toegeschreven. The Atlas Group heeft drie
soorten documenten82 geproduceerd die zijn opgenomen in The Atlas Group Archive waarvan
momenteel een selectie online te zien is. Een voorbeeld van een collectie van het ‘Type A’
documenten is Notebook volume 72: Missing Lebanese wars dat door Raad is toegeschreven
aan ‘een van Libanons voornaamste historici’ Dr. Fadl Fakhouri, waarin krantenknipsels over
paardenraces staan (zie afbeelding 7).

Afbeelding 7: Walid Raad, Notebook Volume 72: Missing Lebanese Wars (plate 132).

Elk van de notitieboekpagina's bevat een foto die is geknipt uit de krant na de wedstrijddag
en ze bevatten aantekeningen van Dr. Fakhouri over de afstand en duur van de race, de
winnende tijd van het winnende paard, berekeningen, weddenschappen en voorspellingen.

82
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Gefascineerd door het feit dat de foto's nooit precies het moment van de overwinning
vastlegden, bouwde Raad een absurdistisch verhaal bij de foto's waarbij een groep
'gerespecteerde historici die naar verluidt ook dwangmatige gokkers waren' betrokken is.83
Fotografie gaat over een beslissende momentopname en Raad gebruikt dit als een metafoor
voor trauma. Een dergelijke specificiteit van beschrijving en de focus op verzonnen
trivialiteiten zijn allemaal elementen van de strategie van Raad om de geschiedenis te
herformuleren door middel van meervoudige inzet van alledaagse details.84 Op een doortrapte
manier laat Raad nauwkeurige informatie over de Libanese politieke partijen en allianties in
oorlogstijd het verhaal van de paardenraces binnensluipen. Parafictie wordt als middel
ingezet om de draak te steken met het potentieel voor fouten en corruptie die de historische
berichtgeving kan vertroebelen. Dr. Fakhouri is verzonnen als de bron van deze documenten
omdat kunstenaars geen geschiedenis mogen schrijven, ze hebben de autoriteit van een
erkende historicus nodig, aldus Raad.85

Afbeelding 8 (links): Walid Raad, Better be watching the clouds_Plate 94.
Afbeelding 9 (rechts): Zaalopname Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped.

Naast een historicus zoekt Raad in het werk Better be watching the clouds autorisatie via
Fadwa Hassoun, een gepensioneerde officier in het Libanese leger alsook opgeleid als
botanist. Het werk bestaat uit een collectie aan bloem-, boom- en plantrijke platen zoals je
deze in een encyclopedie terug kunt vinden (zie afbeelding 8 en afbeelding 9). Aan de platen
zijn met een collagetechniek talloze gezichten toegevoegd. Het bijschrift van Better be
83
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watching the clouds vertelt het verhaal dat Hassoun, als opgeleid botanicus, de taak had
gekregen codenamen te geven aan lokale en internationale politieke en militaire leiders in de
taal van de lokale flora. De status van dergelijke documenten als bewijs of getuigenis wordt
door Raad onderzocht en krijgt vorm in een alternatieve geschiedschrijving van fictieve
werkelijkheden.
Dit geldt ook voor het werk I want to be able to welcome my father in my house again.
De collectie bestaat uit foto’s van een agenda waarin met gekleurde pen verschillende soorten
bommen zijn getekend (zie afbeelding 10 en afbeelding 11) en aantekeningen zijn gemaakt
over het geweld gedurende de Libanese oorlog. De dagboeken zijn toegeschreven aan Raads
vader en naast de notities over de bommen die rondom zijn huis vielen hield hij bij wat de
koers van de Libanese ponden deed en wat de prijs van bouwmaterialen waren. Waar het
gegeven van bommen waarheid is, is dit grillige ‘document’ compleet verzonnen en dit
neemt de autorisatie weg.86

Afbeelding 10: Walid Raad, I want to be able to welcome my father to my house_July 31-5,1989.

Het werk maakt pijnlijk duidelijk dat beelden en verhalen die een dergelijke geschiedenis
vertellen, autorisatie in de vorm van onderzoek en bewijsmateriaal nodig hebben om de
waarheidswaarde te bepalen. Geschiedenis wordt getoond als esthetische ‘folly’ en dit leidt
kijkers ertoe hun veronderstellingen over archiefwaarheid te onderzoeken.87 Met The Atlas
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Group heeft Raad de gedurfde artistieke methodologie ontwikkeld die hij tot op de dag van
vandaag hanteert.88

Afbeelding 11: Zaalopname Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped.

Het imaginaire karakter van The Atlas Group kan destabiliserend werken voor de
hedendaagse noties van authenticiteit, waarheidsgetrouwheid, historisme en originaliteit.
Desondanks heeft The Atlas Group bij het publiek altijd erop aangedrongen om de
documenten te behandelen als ‘hysterische symptomen’, in de zin dat ze niet zijn gebaseerd
op iemands werkelijke herinneringen, maar op fantasieën die zijn voortgekomen uit het
materiaal van collectieve herinneringen.89 In een interview van Raad met Roos van der Lint
voor De Groene Amsterdammer zegt Raad hierover het volgende: ‘Ik wilde de geschiedenis
van de oorlog schrijven, niet alleen als een volgorde van bloedbaden, en niet alleen de
psychobiografie van de deelnemende partijen, maar ook als een gat tussen het geleefde en het
ervaarde’.90 Het verschil tussen wat iemand meegemaakt heeft en de beleving van een
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gebeurtenis slaat een gat en in dit gat kan iets groeien, een ‘hysterisch symptoom’. Sporen
van een geschiedenis die moeilijk terug te voeren zijn naar een oorspronkelijke gebeurtenis
maar noodzakelijk zijn voor de vorm van een voorbije gebeurtenis. Volgens Raad zijn deze
‘hysterische symptomen’ het enige wat je ervan ziet, voelt, ervaart en mogelijk weet.91
Het onderzoeken van het archief, als onderwerp en medium, is geïntensifieerd vanaf de
globalisering en met de komst van het internet. The Atlas Group is onderdeel van een rijk
discours rond de status van het archief. Volgens David Joselit neemt The Atlas Group de
vorm aan van een interventionist, een avatar die met parafictieve ‘vervalsingen’, inbreuk
maakt op feitelijke gebeurtenissen.92 Filosoof Peter Osborne verklaart dat de The Atlas Group
haar politieke overtuigingskracht heeft te danken aan de ‘productieve dubbelzinnigheid’ die
in het werk naar voren komt, deze dubbelzinnigheid steunt op de relatie tussen fictieve en
historische verhalen waar ambiguïteit reeds inherent aan is.93 Osborne vervolgt met te stellen
dat pseudonimiteit, in de vorm van een collectief (‘Group’), noodzakelijk is voor de
constructie van historische fictie.94 Het biedt kunstenaars een dekmantel van flexibiliteit om
paraficties zorgvuldig op te bouwen. Naast pseudonimiteit exploiteert Raad de documentaire
waarvan toeschouwers verwachten dat het analoog staat aan getuigenis.
Sweet Talk: Commissions (sinds 1987)
Eind jaren tachtig gaf Raad zichzelf de opdracht om Beiroet te fotograferen. Beiroet
ondergaat op dat moment grote veranderingen en tegen het einde van de oorlog begint de
wederopbouw van het verwoeste stadscentrum. Raad noemt zijn zelf toegewezen opdrachten
'Sweet Talk'. Deze titel is een afspiegeling van de manier waarop inwoners van de stad een
mooi plaatje/praatje voorgehouden krijgen van een in feite onzekere toekomst die ze
tegemoet gaan.95 Raad probeert de verschillende manieren te identificeren waarop
gemeenschappen door middel van ‘sweet talk’ ideeën opgedrongen krijgen waarvan ze zich
misschien niet volledig bewust zijn of die ze niet steunen: onderdelen van de stad die de
oorlog hebben overleefd maar mogelijk worden gewist vanwege herontwikkeling en waar
vervolgens geschiedenissen worden gewist en vergeten. De inwoners van Beiroet krijgen een
nieuwe levensstijl in een fictieve werkelijkheid aangepraat.96
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Afbeelding 12: Walid Raad, Sweet Talk: Commissions (Beirut): 1984_0865.

Curator Frederik Liew merkt op dat Raad verschuivingen in context van plaatsen waar iets
gebeurt of zich afspeelt, of waaraan bepaalde gebeurtenissen zijn gekoppeld gebruikt als
uitgangspunt in zijn werk.97 De serie Sweet Talk: Commissions (Storefronts: 1987–2005)
getuigt van deze methodiek (zie afbeelding 12). Het werk, zo verklaart het bijschrift, komt
voort uit een opdracht van een neef die actief was in de lokale militie. Raad werd gevraagd
foto’s te maken van gevels van winkels in Beiroet. Later blijkt dat de foto’s voor
onverwachte doeleinden ingezet zijn, winkeleigenaren zouden geweigerd hebben
beveiligingskosten te hebben betaald met als consequentie te worden geslagen of verbannen
en hun bedrijven zijn in beslag genomen.98 Sweet Talk: Commissions (Storefronts: 1987–
2005) put uit de rijke fotografische traditie van het documentair onderzoek, Raad maakt
foto’s geïnspireerd op Eugène Atget’s verslaglegging van het oude Parijs.99 Atget maakt
duizenden foto’s als een getuige van verdwijnende straten en plaatsen naar aanleiding van de
modernisatie100 van Parijs.101 In de publicatie Documentaire nu! stelt Raad dat de Libanese
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burgeroorlog niet kan worden gereduceerd en samengesteld uit louter vanzelfsprekende
feiten. Feiten worden dus aangepast met fantasie waardoor de mogelijkheden en beperkingen
van het schrijven van de geschiedenis en de representatie van een dergelijk complexe situatie
blootgelegd worden.
Naast foto’s van winkels en straten in Beiroet is een grote panoramische projectie
onderdeel van Sweet Talk: Commissions. De geluidloze digitale video Sweet Talk:
Commissions (Solidere: 1994–1997) omvat hoogbouw, een stadsbeeld, dat in een oneindige
herhaling wordt verdubbeld, uitgevouwen, gespiegeld, herbouwd en geïmplodeerd (zie
afbeelding 13). Een duizelingwekkend beeld. Door de abstractie van de stad verlies je het
gevoel voor tijd en de positie in de ruimte. Is het mogelijk om jezelf te oriënteren in een
landschap dat voortdurend verandert?

Afbeelding 13: Walid Raad, Sweet Talk: Commissions (Solidere: 1994-1997).

Regisseur en schrijver Peter van Goethem veronderstelt dat toeschouwers dikwijls vervreemd
zijn van (historische) feiten en dat een reflectie van de werkelijkheid nieuwe perspectieven
kan bieden op het verleden.102 Hij stelt dat naast en in aanvulling op de feiten, fictie en het
spel met geloofwaardigheid en herinneringen, kan zorgen voor een substantiële bijdrage aan
de discussies omtrent geschiedenis.103 De absentie van een traditioneel lineair narratief wat
102
103
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veroorzaakt wordt door een hoeveelheid aan verhalen, visies en dromen, twijfel over de status
van authentieke of artificiële herinneringen en gefragmenteerde visueel materiaal, leiden tot
deze reflectie.104 Raad erkent dat de gepresenteerde geschiedenis altijd incompleet en
partijdig is. De persoonlijke, sociale en politieke context van de toeschouwer bepalen de
interpretatie van het de geschiedenis. Dit past binnen een poststructuralistische benadering
dat structuren zoals de geschiedenis geen universele, tijdloze waarheid bevatten maar
verzonnen zijn om de wereld om ons heen te interpreteren.

Afbeelding 14: Walid Raad, Letters to the reader.

Scratching on things I could disavow (vanaf 2007)
Scratching on things… bestaat uit een serie van met elkaar verbonden foto’s, video’s,
sculpturen, installaties en live optredens ofwel performances. De verschillende kunstwerken
binnen dit project staan op zichzelf maar samen geven ze uitdrukking aan een kritische
beschouwing van de manier waarop kunstgeschiedenis nagebootst wordt binnen de nieuwe
infrastructuren voor kunst in de Arabische wereld.105 Een voorbeeld hiervan is de
exponentiële toename van kunstmusea in Abu Dhabi of een kunst en design biënnale in
Doha. Louvre Abu Dhabi mag tegen betaling de ‘merknaam’ Louvre gebruiken en worden
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voorzien van honderden kunstwerken uit de Franse vestiging.106 Een westers museum ‘lost in
translation’. Dit zien we terug in het werk Letters to the reader waar Raad nieuwe
museummuren met uitgesneden ‘schaduwen’ van schilderijen heeft gemaakt (zie afbeelding
14). Deze schaduwen zouden hun interesse zijn verloren in de witte muren van het museum.
Hetzelfde geldt voor Preface to the third edition waar kunstobjecten tijdens de reis van Parijs
naar Abu Dhabi een transformatie ondergingen: de contouren van de objecten bleven intact,
maar hun façade (of huid) was die van een ander object (zie afbeelding 15).107 Het zijn
kwesties zoals deze die een hoofdrol krijgen in Raads culturele niemandsland, dat niet
westers of Arabisch is, aldus schrijver en kunstcriticus Hans den Hartog Jager.108

Afbeelding 15: Walid Raad, Preface to the third edition.

De methoden van The Atlas Group zijn veel meer rigide van aard dan het werk van
Scratching on things…. Waar werken binnen The Atlas Group systematisch en volgens de
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logica van het archief vorm krijgen is geen enkel werk van Scratching on things… hetzelfde
qua structuur, medium of omvang. De autorisatie door middel van het archief verschuift naar
de omgeving van het museum. Raads onderzoek naar een nieuw soort geschiedenis maakt
gebruik van de conventies van tentoonstellen en de autoriteit van de curator. Een voorbeeld
van het inzetten van de museale context is terug te zien in het werk I long to meet the masses
once again (zie afbeelding 16 en afbeelding 17). Dit werk bestaat uit sculpturen opgebouwd
uit houten kisten waar monumenten of kunstwerken in opgeslagen worden en verwijst naar
de publieke monumenten in Beiroet die bij aanvang van de oorlog gedemonteerd zijn om
veilig te worden opgeslagen. Het ontbreken van de juiste montageprotocollen wanneer de
oorlog voorbij is resulteert in een nieuwe en vreemde samentelling van de monumenten.109

Afbeelding 16 (Links): Walid Raad, I long to meet the masses once again.
Afbeelding 17 (Rechts): Zaalopname Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped.

Raad misleidt het publiek door gebruik te maken van herkenbare media: de kisten waar
monumenten en kunstwerken in opgeslagen worden. Hij kaapt de karakteristieken van het
origineel om geloofwaardigheid af te dwingen bij de toeschouwer. Het parafictieve werk van
Raad komt gelijk te staan met de ‘echte’ kunstwerken die getoond worden in het museum.
Echter is de tot kunstobject verheven replica niet langer hetzelfde als het origineel, hoe
nauwkeurig de weergave ervan lijkt te zijn. Dit is vergelijkbaar met Andy Warhols Cambell’s
Soup Cans die door middel van een zeefdrukreplica terecht komen in het museum en dus niet
langer hetzelfde zijn als soepblikken in de supermarkt (zie afbeelding 18 en afbeelding 19).
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Afbeelding 18 (Links): Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans..
Afbeelding 19 (Rechts): Bob Adelman, Andy Warhol buying Campbell's Soup.

Een omkering van verwachtingen in de gebruikte materialen creëert verwarring en ruimte
voor een betere analyse.
Mark Levy beschouwt de verschillende historische momenten in de canon van de
kunstgeschiedenis waarin kunstenaars hebben getracht de werkelijkheid zo waarheidsgetrouw
mogelijk weer te geven en concludeert dat een op context gebaseerde representatie het meest
authentiek is.110 Dit houdt in dat subjectieve interpretaties waardevol kunnen zijn, zelfs als ze
objectief onjuist zijn.
In de tentoonstelling Let’s be honest… zijn de meeste teksten in de verschillende
tentoonstellingsruimtes door Raad zelf geschreven, vanuit zijn eigen perspectief. In een
interview voor Metropolis M legt Raad uit dat het lastig onderscheid maken tussen de teksten
van het museum en van hemzelf opzettelijk gedaan is.111 Raad hoopt te steunen op het
institutionele gezag van het museum om zijn verhalen goed te keuren.112 Op die manier wordt
het museum, de ‘artist talk’ en de rondleiding zorgvuldig ingezet ten behoeve van autorisatie
van informatie. Ditzelfde geldt voor de diverse rollen welke geïntroduceerd worden zoals
kunstenaar, archivaris, historicus en entertainer. Deze karakters worden ingezet om een
agentschap te vormen, vertegenwoordigers van macht en invloed, die gedachten over
feitelijkheid, representatie en geloofwaardigheid overbrengen. Het kritisch bevragen van deze
thema’s is kenmerkend voor het postmodernistisch discours. Het instrumentarium van het
museum is het gereedschap van de kunstenaar geworden.
Werk van Syrische kunstenaar Marwan Kassab-Bachi dat door Raad ‘ontdekt’ is op de
achterkant van schilderijen in het depot van het Stedelijk Museum Amsterdam maakt ook
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onderdeel uit van de tentoonstelling Let’s be honest…. Het zogenaamde werk van Marwan,
dat in de tentoonstelling onder de titel Preface to the ninth edition: On Marwan KassabBachi (1934-2016) verscheen, is een constructie van Raad (zie afbeelding 20). Wanneer Raad
valse originelen en kopieën van deze simulacra maakt, creëert hij ook een herkomst en zelfs
een (nieuwe) realiteit. Volgens Kunsthistorica Aleksandra Urszula Fallenbuchl ondermijnt
alleen de plaatsing van dit werk in een hedendaagse galerie of museum hun
geloofwaardigheid als historische feiten.113 Raads parafictie is echter doeltreffend vanwege
de alternatieve realiteit die deze vertegenwoordigt.

Afbeelding 20: Walid Raad, Preface to the ninth edition: On Marwan Kassab-Bachi (1934-2016).
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Kicking the Dead and/or Les Louvres (2018-2020)
Kicking the Dead… is een 75 minuten durende performance/‘walkthrough’ die samengaat
met de tentoonstelling en bestaat uit PowerPointpresentaties, video vertoningen en
wandelingen door de museumruimtes waarbij de kunstwerken als rekwisieten op een toneel
fungeren. Een voorbeeld hiervan zijn panelen met een bloemrijk behang (zie afbeelding 21)
waar op dezelfde manier als in het werk Better be watching the clouds (zie afbeelding 22)
zwart-wit foto’s van gezichten en gebouwen in zijn verwerkt.

Afbeelding 21: Zaalopname Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped.

Afbeelding 22: Zaalopname Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped.

Raad start zijn presentatie met de aankondiging dat veel historische, politieke, economische
en ideologische feiten voorbij zullen komen tijdens zijn walkthrough.114 Dit geeft
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toeschouwers een ogenschijnlijk gevoel van transparantie.115 Kunstcritica María Minera
beschrijft in een interview met Raad het effect op de toeschouwers wanneer Raad zijn
performance vervolgt: ‘[…] that clarity is nonetheless gradually dismissed, in an almost
imperceptible way, until we, the spectators, totally unaware of what’s coming, find ourselves
in the middle of a fiction’.116 Feiten blijven feiten ondanks hun bestaan in een imaginaire
werkelijkheid, dit stelt Kicking the Dead… in staat om als parafictie te functioneren.

Afbeelding 23: Zaalopname Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped.

Minera onderschrijft het gevoel dat het verhaal als aansluitend geheel overkomt ondanks de
breuk met de realiteit.117 Raad benadrukt dat zijn ‘hysterische symptomen’ geen objectief
beeld schetsen maar dat zijn beeld gevormd is door zijn eigen beleving of de beleving van de
door hem geïntroduceerde parafictieve personae. Dit past niet altijd bij de dominerende
waarheid. Een poststructuralistische benadering (bijvoorbeeld vanuit het idee van
simulacrum) heeft ertoe geleid dat onderscheid proberen te maken tussen de werkelijkheid en
haar representatie minder zinvol is.118 Tegelijkertijd is de documentaire en documentary art
115
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een middel geworden om een relatie met de werkelijkheid proberen te herstellen. Raads werk
dringt aan op het accepteren van imaginaire feiten en uit te zoeken hoe we een veelzijdige
waarheid kunnen samenstellen uit verschillende fragmenten van ervaring.
Raad sluit zijn optreden af voor het kunstwerk Kicking the Dead…: More letters to the
reader dat bestaat uit beschilderde kisten van de ‘undead’ collectie van de Duitse schrijver
Erich Maria Remarque (zie afbeelding 23 en afbeelding 24). Een persoon uit de
werkelijkheid verwikkeld in de parafictie van Raad om de relatie van kunstwerken ten
opzichte van verschillende contexten te duiden. Deze artistieke toevlucht tot fictie
weerspiegelt geen onverschilligheid ten opzichte van 'echte' kwesties; Raad stelt fictie echter
voor als een productieve manier om politiek geladen situaties en historisch complexe
verhalen te benaderen.119

Afbeelding 24: Zaalopname Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped.
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Conclusie
De aanleiding voor dit onderzoek was de grensvervaging tussen feit en fictie die gereflecteerd
wordt in het denken over allerlei actuele onderwerpen zoals het klimaat, machtsmisbruik en
pandemieën. De tentoonstelling is een product van het ‘truthiness’ tijdperk waarin nieuwe
realiteiten gelden. De alomtegenwoordigheid van fotografische afbeeldingen, het vervagen
van het onderscheid tussen amateur- en professionele beeldmakers en het wijdverbreide
begrip dat elk beeld kan worden gemanipuleerd om elk verhaal te ondersteunen. Daarnaast
het internet wat op veel grotere schaal ons leven binnentreedt. Het internet is niet langer de
democratische verzameling van wat we weten en denken binnen wetenschap en cultuur, het is
een onuitputtelijke bron geworden waar je voor iedere leugen een bevestiging kan vinden en
waar je voor elke krankzinnige complottheorie net zo makkelijk zogenaamde feitelijke
ondersteuning kan vinden. Dit zijn realiteiten waar ook kunstenaars zich tot verhouden. De
wederopleving van de representatietheorieën uit de jaren tachtig contextualiseren de
fascinatie van kunstenaars zoals Raad, Damien Hirst, Hito Steyerl en The Yes Men om
fictieve werkelijkheden te creëren. Het spel dat door Raad gespeeld wordt op het snijvlak van
feit en fictie leidt tot een kritische heroverweging van onze interpretatie van geschiedenis, de
huidige tijd of een mogelijke toekomst. De kunstenaar medieert alternatieve perspectieven
omdat de problematische conditie van waarheid in de huidige wereld hem hiertoe aanzet. De
vraag die centraal stond in dit onderzoek was: Op welke manieren maakt Walid Raad in de
tentoonstelling Let’s be honest, the weather helped (Stedelijk Museum Amsterdam 2019)
gebruik van parafictie?
Het werk van Raad heeft zich vrijgevochten van de vaak gekoesterde vaste vorm van
historische chronologie, dit geldt zowel voor zijn benadering van de Libanese burgeroorlog
als de ontwikkelingen in de kunstwereld van het Midden-Oosten. Het bestaan van The Atlas
Group alsook het project Sweet Talk: Commissions is afhankelijk van de nevenschikking
tussen bestaande geschiedenissen of kunstwerken, de parafictie heeft een concept of object
uit de werkelijkheid nodig om zich tot te verhouden. In het geval van The Atlas Group
voltrekt dit zich middels pseudonimiteit in de vorm van een archief. De sleutel tot Raads
parafictie is zijn gebruik van reguliere en verwachte media, zoals foto’s, documenten en
documentaire beelden. De strategische inzet van documentary art zorgt voor aansluiting bij
de verhalen die Raad presenteert. Deze middelen zijn immers eenvoudig te manipuleren.
Omdat de onderwerpen zoals de Libanese burgeroorlog en de ontwikkelingen van de
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kunstwereld in het Midden-Oosten complex zijn, is het voor Raad niet wenselijk om media te
kiezen waarbij het onderscheid tussen feit en fictie minimaal is. Zelfs wanneer de waarheid
wordt ontdekt, is de kunst nog steeds krachtig vanwege de alternatieve realiteit die deze
vertegenwoordigt. Daarnaast zet de ontdekking het publiek ertoe aan terug te keren naar het
fictieve construct, om het opnieuw te waarderen met de kennis van de misleiding.
Raad test eveneens de vatbaarheid voor leugens bij de toeschouwer door ‘avatars’ in te
zetten die zijn parafictie valideren. In het project Scratching on things I could disavow
verplaatst de autorisatie van visuele informatie naar het museum. De kunstwerken die binnen
dit project zijn gemaakt lijken nog effectiever de parafictie te ondersteunen omdat het
narratief betrekking heeft op kunst en kunstgeschiedenis zelf en vervolgens via het museum
wordt gemedieerd. Dit weerspiegelt de complexiteit van het vaststellen van een
waarheidsgehalte. De ‘walkthrough’ Kicking the Dead and/or Les Louvres lijkt tenslotte alle
dimensies van parafictie te vangen. De performance geeft verdieping door de intrigerende
combinatie van feiten, politieke, historische en filosofische inzichten die ogenschijnlijke
transparantie en samenhang bieden. Raad verbindt in de lezing-achtige presentatie zijn
ervaringen met het werk in de museumzalen. Een arsenaal aan ‘hysterische symptomen’
leiden niet direct tot de verandering van ons wereldbeeld. Echter weet Raad de geest en het
lichaam, en de verbeeldingskracht en de zintuigen van de toeschouwer te engageren en onder
te dompelen in de mysteries, twijfels en onzekerheden die allemaal onderdeel uitmaken van
onze werkelijkheid.
Het werk van Raad staat dicht op de actualiteit waardoor de belangstelling voor
postkoloniale theorieën en de complexiteiten van de veranderende kunstmarkt zichtbaar zijn.
Deze thematiek is interessant voor nader onderzoek en zal leiden tot een beter begrip en
interpretatie van het werk.
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