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Trembling. Het beeld van hoe we verwachten naar een kunstenaar te kijken of hoe 
een kunstenaar er uit ziet. (1) Luchtgedragen pollen en stof door het uitschudden van 

geborduurde kledij. Hij wordt rustiger na zijn eerste sigaret. Staak, totem, ritueel en 

vloeistof tegen de zon gehouden. Muggen bijten, een vogel schijt op de groene jurk van 

het meisje naast me. De performer vraagt zich af waarom iedereen zo aandachtig de 

zojuist op de waslijn opgehangen was, in het schonere gedeelte van de tuin, bekijkt. Hij 

kleurt en stelt texturen van textiel samen tot een levend object dat voortdurend zweet, 

verandert, smelt en druipt. Geselecteerde en vervolgens samengestelde stukken, 

vastgemaakt als ordinair ondergoed dat droogt in het laatste licht van de dag, klaar om 

weer afgenomen te worden. Ingewanden - van getint ijs, die lijken op bieten en abrikozen - 

omringen het schepsel. Een bemoedigd wezen, in het leven geroepen. Daardoor is de 



actie vrij eenvoudig gestructureerd: Het heeft een begin en een eind in wording, een 

bedekking, als het ware, en het moment van creatie wordt door een publiek bekeken. 

Daarna is er de mogelijkheid om de maker te ondervragen over de gekozen componenten 

en composities. Koptelefoons en wasrek, geaard en geabstraheerd, geconcentreerde 

inspiratie en de kijkers als getuigen: de enscenering van een kunstwerk geproduceerd in 

de tijd. 

 

Geen kunstkritiek: een Kronzeugenbericht. Een kroongetuigenverslag. En toch, geen 

poging tot "verslaan", maar veeleer een kijk op een onbetwistbare verwevenheid met de 

manifestatie waar het verslag naar verwijst. Verwevenheid betekent hier geen 

betrokkenheid bij de voorbereidende productieprocessen, zoals die van de organisatoren, 

noch enige directe ondersteuning bij de conceptuele of fysieke realisatie van het 

kunstwerk. Het gaat over de aanwezigheid op het moment van productie en de 

mogelijkheid om er later over te schrijven en erover te spreken. Dat geldt voor de 

performatieve act en ook het statische kunstwerk - hoewel het lijkt alsof de verstrengeling 

duidelijker en zelfs meer gestimuleerd wordt door temporele manifestaties van op tijd 

gebaseerde performances. Hoe dan ook, het moment van productie kan verder worden 

uitgebreid in betekenis: het kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een interview of een 

gesprek met de kunstenaar, of door het fotograferen van het kunstwerk (of de kunstenaar). 

Een mondeling oordeel na/tijdens het bekijken, zoals “dit is een slecht(e)/goed(e) 

kunstenaar/ kunstwerk”, draagt ook bij tot dit proces. Of een getuigenverslag. Het zijn 

allemaal factoren die helpen bij het vormen van een kunstwerk (en een kunstenaar): het 

(hem of haar) waarnemen en beschrijven als zodanig. Om wat te produceren? De status 

van de kunstenaar, de verwachtingen die op hem of haar worden geprojecteerd, en de 

specifieke, symbolische of economische interesse in het begrip. Uiteindelijk: glimpen van 

het bewust-zijn van de verbondenheid van fantasie en werkelijkheid, een moeilijk voorstel, 

binnen een geïntegreerd systeem van waarde en waardering.  

 Werp een snelle blik op de hemel. 

 

Later that night. Later op de avond vliegen enkele grote kraanvogels naar de tuin en 
omcirkelen de opstelling met wantrouwen. (2) Ze hebben nog nooit zo'n figuur gezien 

en weten niet zeker of ze bang zouden moeten zijn, dan wel een bondgenootschap met dit 

mystieke wezen moeten aangaan. De volgende uren blijven ze bij elkaar, terwijl andere 

vogels, een soort reigers, vermoedelijk, aankomen en de convergerende opstelling 

onderzoeken. Steeds meer vogels verzamelen zich: haviken en mussen, eenden, ik heb er 



zelfs uilen gezien. Ze staren allemaal naar het wezen, en natuurlijk naar de al aanwezige 

rijen vogels voor hen. Gezien vanuit de achterste rangen, vanuit de buitenste cirkels van 

vogels, wordt de figuur in het midden erg klein. Maar dat doet er niet echt toe, want 

intussen raakten de vogels op hun beurt geïnteresseerd in de formatie zelf, en natuurlijk in 

de andere soorten. Dus rusten ze. En toch, nadat het wasgoed al lang is afgenomen, 

komen ze regelmatig terug, om samen te zitten, te ordenen en op te ruimen, rond het nu 

lege centrum, in het schonere deel van de tuin. 

 Graven laag. 

 

De eigen deelneming in het proces van de historisering van de kunst toont zichzelf, wordt 

beetje bij beetje tastbaar, wanneer over kunst wordt geschreven. Als de interpretatie 

bijvoorbeeld misleidend is maar – herhaaldelijk – met verve geargumenteerd en 

vervolgens door sommigen aangenomen, kan ze neerslaan op het werk als een stoffige 

bekleding, die zich mengt met zijn oppervlak om uiteindelijk onzichtbaar te worden. 

Verheerlijking veroorzaakt vergelijkbare effecten. De kunstenaar weet vanaf het begin dat 

dit gaat gebeuren: alle kanalen kunnen niet worden gecontroleerd, en zichtbaarheid is 

gewenst, verlangd. De poging om deze opmerkingen van het verleden te scheiden van het 

toekomstige leven van het werk impliceert het volgen van de droom van het waarnemen 

van de eens-plaatsgevonden, eens-gecreëerde, eens-geziene artistieke manifestatie op 

een steeds oorspronkelijke manier, onbeschreven nieuw. Met zorg voor haar vrijheid, 

zonder dat deze betrekking heeft op iemand, of een verhaal, in het bijzonder.  

 Waarom dan niet meteen schrijven over de schaduwen die nooit - of niet 

noodzakelijk - bestonden? En spreken door hun ongelofelijkheid, als hun potentieel.  

 

Women. Oh women. (3) Twee van hen betreden als godin-soldaten het betoverde 
deel van de tuin. Wie zijn ze, hoe worden ze geacht te zijn? Zware gewichten aan hun 

voeten, met gratie gedragen. Afstandelijke gastvrijheid, geregeld door uitgerekt 

gereedschap. Wijn morst overal op, beboterde slakken bevuilen en bevlekken, glijden af 

van kleren en handen. Knoflook smaakt lang daarna, maar op het moment van de 

uitvoering lijkt niemand echt verbijsterd of gespannen: mensen zijn gewend dat de mooie 

meisjes, ongestoord - nogal langzaam in de beweging, en hier lichtjes stijf - de dienst doen 

met de juiste ingesteldheid.  

 Stilte. 

 

Hoe te schrijven over vrouwen, als vrouw. Hoe te schrijven als een man over soorten 



mannen, over vrouwen, als vrouw, in een mensheid. Hoe te schrijven als genderloos over 

minder genderheid, over vrouwen, over mannen, over hen. Hoe te schrijven als een kind 

over de ouderen, als een kind over anderen, over andere kinderen. Hoe te schrijven als 

een persoon van middelbare leeftijd over een jonge, als een jonge over de oudere, over de 

vrouwen, de mannen en de anderen. Hoe te schrijven over de dieren die niet kunnen 

schrijven, over stille stenen en beelden, en hoe te schrijven in een taal die de beschrevene 

niet spreekt. Hoe te schrijven, een stem te geven, beter niet te schrijven. Hoe het schrijven 

te behouden, zonder het beschrevene te bezitten. Hoe een begin te schrijven zonder kunst 

te beschrijven. 

 Korte pauze, en adem in. 

 

 Suddenly a man. (4) Plots houdt een man – niemand heeft hem eerder echt 
opgemerkt – eerst stil, staat dan op en imiteert de lichaamstaal van de vrouw. Een 

andere, onduidelijk of het een elegante vrouw of een gracieuze man is, volgt hem. 

Percentages van het publiek en geënsceneerde mensen beginnen – achtereenvolgens – 

te verschuiven. Een los moment waarin degenen die eens waarnamen, nu worden 

waargenomen.  

 

Alles wat we weten over de absorberende eigenschappen van het kunstsysteem: Ideeën 

zijn symbolisch (en zullen binnenkort concreet worden) belangrijk, en dus, uiteraard, ook 

de woorden en het schrijven over kunst. Dan moet men het erover eens zijn dat gevoelens 

belangrijk zijn, evenals bewegingen, en de inventieve schakels, met name die tussen 

vroegere gesplitste categorieën die herdefiniëring en verbindingen stimuleren. "Kritiek" is 

een favoriet, dat is niets nieuws. Maar "het nieuwe" is als zodanig het heerlijkste in het 

belangrijke verhaal van de kunst. Verdwijningen zijn de reacties, minimalisaties, 

explicaties en tinten; je mag een poging toevoegen, bij de ontsnapping van een dichter. 

 Nog drie rondes, eerder oplevingen. 

 

He is cool with fruits. Ook een entertainer. En hij had een droom. Die misschien niet 
is uitgekomen. (5) Nu zit hij midden in zijn winkel fruit te verkopen, een fruitwinkel 
die is bezaaid met kunst en nieuws. Alles kan worden verkocht, afhankelijk van de 

vraag en de strategie: "Dit is de enige die nog over is", en ja, handen gaan in de lucht, 

dubbele prijs. Hij zingt, wanhopig, voor zijn publiek, door middel van de imaginaire beeld-

inventaris, van de mislukte stad van verlangens die ons alleen laat. "Verwissel/verander de 

wereld" - moeilijke woorden die niet moeilijk te vatten zijn: de romantiek van de impact, 



verloren in commodificatie. She is making an artwork out of red and blue. (6) Iets 

middelmatigs, nog steeds relevant voor overweging, zou het mengsel zijn, paars, een 

compromis. Doe-het-zelf, een instructie voor het recyclen van een kunstenaar. Ze verliest 

het spoor onderweg, poeder atomiseert. Het goed kennen van de processen van het 

connoteren van emoties maakt deel uit van het type (Setzbaukasten), massa, kleur en 

concept of – openbarstend – samengepakt kleurconcept. Het té slimme kind kan geen 

afstand houden. Een oog-in-oog commentator, factor van deze moeilijk te ontkennen 

ontmoeting. And she – yes she – is beautifully googling moves. (7) Ze is bloedmooi. 

Zo geweldig. Bevallig. En ze kan bewegen. Ze is ook vrij zeker van elk gebaar dat ze 

maakt: spontaan, gecontroleerd, getest, geoefend in spiegels. Gewoon gaan, rusten, 

vingers door het haar halen is een verschijning bij haar. We kunnen er niet genoeg van 

krijgen, we willen aanraken, zijn zoals zij. En weet je wat, ze kan ook worden verbeeld of 

opgevat als een jongen, jongensachtig. Alles. Verlangend. Een opgenomen openbaring. 

Verbeterd in de spiegel, gespiegeld, wij - spiegelend naar haar.  

 Finale sprong. 

 

It is the curtain. (8) Aan en uit. Net als een onzichtbaar gordijn. Een beslissend 

waarnemend licht, begin en een einde, geleide aandacht. Ze vragen: is de status van het 

kunstwerk buiten het aangewezen gebied onzekerder? Als een evenwicht op de grens.  

 

Elke grens kan ook worden gezien als een extensie, in beide betekenissen van het woord: 

een uitbreiding van betekenis, door bemiddeling, een poging tot overstijgen, de ervaring 

en het gebruik van een limiet - als een nabijheid. Of anders als een uitgebreide bezetting 

van machtsstructuren, waar we ooit, aanvankelijk, van weg probeerden te vluchten. We 

zitten vast en worden bevrijd op deze grens. En hier zijn we dan. Laten we gedoofd 

worden en het licht aan. 
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