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Inleiding
Tegenwoordig vinden wij het heel normaal om in een kunstwerk slechts een deel van
een lichaam afgebeeld te zien in plaats van het hele lichaam. Vroeger was dat
onvoorstelbaar. August Rodin was de eerste kunstenaar die het lichaamsfragment als
zelfstandig kunstwerk tentoonstelde. In eerste instantie zag men deze werken als onaf,
als een studie of een schets en pas later is men deze werken als zelfstandige werken
gaan beschouwen.
In deze scriptie wil ik beschrijven hoe dit proces van de verzelfstandiging van het
lichaamsfragment is gegaan en welke ideeën daaraan ten grondslag lagen. Tevens wil
ik onderzoeken wat er veranderd is in de opvattingen en benaderingen ten aanzien van
het gefragmenteerde lichaam in de beeldhouwkunst.
Dit zal ik doen vanaf de grondlegger August Rodin tot en met een aantal
representatieve eigentijdse tendensen. De nadruk zal hierbij komen te liggen op de
postmodernistische periode.
Na Rodin wil ik kort een aantal kunstenaars uit de moderne tijd beschrijven: Alexander
Archipenko, Constantin Brancusi, Hans Arp en Hans Bellmer. Dit is de periode waarin
het ging om de waarheid en de rede, de verheerlijking van de wetenschap en de
technologische vooruitgang. Rodin zag het lichaamsfragment symbolistisch als een
uitsnede van het menselijk lichaam, waarbij het reduceren tot doel had de inhoud van
het beeld te versterken. Pas wanneer de vorm ten opzichte van de inhoud van het
beeld zelfstandig wordt kan het lichaamsfragment als autonoom kunstwerk
gewaardeerd worden.
Na de modernen wil ik overgaan naar de postmoderne tijd en wil ik door middel van
beschrijvingen van het werk en leven van de kunstenaars Louise Bourgeois, Robert
Gober, Kiki Smith, Annette Messager en Marc Quinn, ingebed in een aantal
theoretische bespiegelingen, een beeld schetsen van het lichaamsfragment in de
postmoderne tijd. Dit is de tijd van de versnippering, verdeeldheid, pluralisme, de
maakbare mens, plastische chirurgie, klonen, aids-epidemie en globalisering. Werd
binnen het modernisme het fragment toegepast puur omwille van de vorm, in het
postmodernisme wint de inhoud van het kunstwerk weer terrein. Een inhoud waarin
kunstenaars het persoonlijke verbeelden maar tegelijkertijd reageren op dat wat er in
de maatschappij gebeurt.
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Oorsprong
August Rodin

1
Rodin: Lovers’ Hands 1904

De geschiedenis van het lichaamsfragment begint bij de opgravingen van de antieke
beelden of de brokstukken hiervan. Vanaf het begin van de zestiende eeuw imiteerden
kunststudenten de overgeleverde fragmenten van antieke beelden. Zeker tweehonderd
jaar werd studenten geleerd te tekenen naar gipsafgietsels van antieke beelden. Met als
doel uiteindelijk, niet een fragment van het lichaam, maar het hele lichaam te maken.
In eerste instantie zag men nog niet de schoonheid in van deze gefragmenteerde
lichamen en deed men vooral zijn best om deze lichamen weer volmaakt te maken.
Zo schreef Winckelmann in 1764 in zijn Geschichte des Altertums over de Torso Belvedère:
So wie von einer mächtige Eiche, welche umgehouwen und von Zweigen und
Ästen entblößt worden, nur der Stamm allein übrig geblieben ist, so
gemißhandelt und vertimmert sitzt das Bild des Helden; Kopf, Brust, Arme
und Beine fehlen.2
Winckelmann

De metaforische uitspraak van Winckelmann is treffend omdat de oorspronkelijke
betekenis van het Italiaanse woord Torso boomstronk betekent.3 Vanaf ongeveer het
midden van de zestiende eeuw geldt de betekenis van het woord torso: een beeld
bestaande uit een romp zonder hoofd en zonder onderarmen en onderbenen.4
Uit de uitspraak van Winckelmann wordt duidelijk dat hij het beeld Torso Belvedère als
totaalbeeld niet kan waarderen, hij vindt dat het beeld is mishandeld.
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Rodin (1840-1917) is de eerste kunstenaar geweest die fragmenten van het lichaam als
autonoom beeldhouwwerk ging presenteren. Door het vele bestuderen en imiteren van
de fragmenten van de antieke beelden ging hij de schoonheid van het fragment, zoals
bijvoorbeeld de torso of de hand, inzien.
Uit een gesprek met Rodin over de Venus van Milo, dat de kunsthandelaar Ambroise
Vollard beschreven heeft in zijn Souvenirs d’un Marchand de Tableaux, blijkt Rodins
fascinatie voor de antieken. Vollard schrijft: “Je crois bien”, dit Rodin, “que j’ai
découvert le secret des statuaires grecs. Il réside dans leur amour de la vie. C’est en
empruntant tout à la vie que j’ai sorti mes plus beaux morceaux".5 Rodin zegt hier dat
hij het geheim van de Griekse beeldhouwwerken ontdekt heeft. Het geheim zit volgens
hem in hun liefde voor het leven.
De vraag is waarom er vóór Rodin geen kunstenaar is geweest die de schoonheid van
het lichaamsfragment inzag. Volgens Herbert Von Einem, die in 1935 het artikel Der
Torso als Thema der bildenden Kunst schrijft, en gezien wordt als de grondlegger van de
theorievorming rondom het ontstaan van de torso, ligt de oorzaak, van het niet
voorkomen van de torso als zelfstandig beeld, bij de functie die de kunst in die tijd
had. Zolang de kunst gebonden is aan zaken die buiten de kunst liggen, zoals
bijvoorbeeld de kerk of de staat zal de vorm niet onafhankelijk van het weer te geven
onderwerp gezien worden.6
Schmoll genannt Eisenwerth bekijkt dit anders, hij zoekt niet een verklaring voor het
niet eerder voorkomen van de torso maar geeft een verklaring voor het kunnen
ontstaan van de torso. In zijn Rodin Studien uit 1983 beschrijft Schmoll verschillende
verklaringen die na Von Einem nog zijn gegeven. Men dacht bijvoorbeeld dat een torso
geen hoofd had omdat de kunstenaar hiermee het ontbreken van het geestelijke in de
mens wilde symboliseren7. Ook dacht men dat de torso de verknipte mens moest
symboliseren. Of men dacht dat de torso symbool stond voor de mens als slachtoffer
van de technische oorlogsvoering.8 Schmoll geeft een andere mogelijke verklaring voor
het ontstaan van het torsomotief, hij zoekt het in het veranderend mensbeeld. Volgens
Schmoll is de torso het symbool voor de anonieme mens. Hij ziet de torso als symbool
voor de overgangsperiode waarin de wereld veranderde van antropocentrisch, waarin
de mens centraal staat, naar een niet-anthropocentrische wereld waarin geen plaats is
voor het individu.9
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Von Einem ziet de torso als een voorstudie en deze kan hij net als een schets of
ontwerp nu als zelfstandig kunstwerk waarderen.
Pas wanneer de vorm ten opzichte van het onderwerp van het weer te geven beeld
zelfstandig wordt, wordt het mogelijk een beeld zoals een torso als zelfstandig werk te
gaan waarderen. Samenhangend aan de opwaardering van de vorm vindt er een
opwaardering van het handschrift van de kunstenaar plaats, zoals die in schetsen en
ontwerpen tot uitdrukking komen. Schetsen en ontwerpen die voorheen enkel en
alleen als voorstudie dienden, werden nu als zelfstandig werk beschouwd.
Schmoll is het hierin niet met Von Einem eens en laat zien dat het niet om een ontwerp
gaat maar om een fragmenteren, een reduceren van het totale beeld, om zo tot de kern,
de essentie van het beeld te komen.10
Dit wordt duidelijk als je naast het beeld van de Johannes de Doper de schets ziet die
Rodin voorafgaand aan het beeld heeft gemaakt. Op deze schets van het beeld is het
attribuut, het kruis van Johannes de Doper, te zien. In het uiteindelijke beeld heeft
Rodin het kruis weggelaten.

2
Rodin: Johannes de Doper 1878

3
Rodin: Johannes de Doper 1880

Er is veel over gespeculeerd of Rodin de kunstwerken wel of niet bewust zoals
sommigen zeggen onaf heeft gelaten. Vaak heeft men de verklaring in het werkproces
gezocht. Zo zou hij bijvoorbeeld van het volmaakte beeld zijn uitgegaan om er
vervolgens delen van weg te halen. Een andere legt uit dat hij het beeld juist uit delen
opbouwt. Werner Schnell beschrijft in zijn boek Der Torso als Problem der modernen
Kunst het werkproces van het beeld de Lopende Man.11 Hij laat zien dat in het
werkproces geen eenduidige verklaring te vinden is voor de vraag of Rodin de werken
bewust zoals sommigen zeggen onaf heeft gelaten. Wel wordt hiermee duidelijk dat
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het een langdurige werkproces is waarbij het voor Rodin een grondige zoektocht naar
de pure uitdrukkingsvorm is geweest en niets aan het toeval overgelaten werd.
In het al eerder genoemde gesprek met de kunsthandelaar Vollard vertelt Rodin dat
hem vaak verweten is dat de Lopende Man geen hoofd heeft. Waarop hij antwoordde
met de vraag: “Maar loopt men dan met het hoofd?”12
On a souvent reproché à mon Homme qui marche de n’avoir pas de tête. Mais
est-ce avec la tête qu’on marche.
Rodin

4
Rodin: L’homme qui marche 1900-1907

Het beeld is, zoals de titel al aangeeft, een beeld van een lopende man, één been naar
voren geplaatst en één been schuin naar achter. De figuur heeft geen armen en geen
hoofd. Bij betere bestudering valt op dat de benen strakker gemodelleerd zijn dan het
gespierde bovenlichaam dat schetsmatiger van opzet is. Werner Schnell toont in zijn
boek aan dat het beeld is samengesteld uit twee beelden die Rodin eerder heeft
gemaakt: De Johannes de Doper (1880) en een Torso (c.1878). Aan de Torso heeft hij de
benen van Johannes de Doper toegevoegd. Hieruit blijkt dat het werkproces van Rodin
niet alleen bestaat uit een reduceren, een weglaten van onbelangrijke details maar ook
een assembleren is, het samenstellen van delen uit weer afzonderlijke beelden13.
Door deze radicale ingrepen laat Rodin zien dat de nadruk meer op het lichamelijke
komt te liggen en het lichamelijke zo meer betekenis krijgt. Elk van de afzonderlijk
lichaamsdelen heeft de capaciteit het beeld van het hele lichaam op te roepen.
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In the art of sculpture...it is left to the artist to make out of many things one
thing, and from the smallest part of a thing an entirety.14
Rilke

Rodin wenste geen symbolist te worden genoemd. Hij werkte altijd naar de natuur
zoals een impressionist, een van zijn vroege werken was zelfs zo realistisch dat hij de
beschuldiging te horen kreeg dat hij gewerkt zou hebben naar afgietsels van een
levend model. Toch zijn zijn beelden veel meer dan een naturalistische modellering, zij
geven ook stemmingen en emoties weer. In zijn meest ambitieuze werk, De poorten van
de hel, waarmee hij twintig jaar lang bezig was en dat nooit werd voltooid, zijn het
pessimisme, de angst en geestelijke ontreddering van het fin de siècle heel direct
zichtbaar en tastbaar gemaakt.15
Rodin bevrijdde, met zijn gefragmenteerde lichamen, de sculptuur van zijn conventies
en maakte de weg vrij voor de modernisten die het in stukken hakken van het lichaam
als een formele zaak zijn gaan zien. Ze wilden sculpturen maken puur op de vorm
gericht zonder verhalend onderwerp.16
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Rainer Maria Rilke, citaat uit: Albert E. Elsen, ‘August Rodin’, August Rodin, Readings on his life and
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Modernen
Alexander Archipenko

5
Archipenko: Flat Torso 1914

6
Archipenko: Flat Torso 1914

Er zijn verschillende beeldhouwers die in de voetsporen van Rodin traden, zoals
bijvoorbeeld Maillol, Matisse en Lehmbruck, maar voor deze beeldhouwers geldt net
zoals bij Rodin dat zij de torso zagen als een uitsnede, een kernachtig beeld, van het
menselijk lichaam met een min of meer fragmentarisch en symbolistisch karakter.17 Het
fragmenteren en reduceren had tot doel de inhoud van het beeld te versterken.
Bij de Russische beeldhouwer Alexander Archipenko (1887-1964) wordt de torso pas
werkelijk autonoom en komt de vorm los van de inhoud. Tegen de achtergrond van de
in de schilderkunst ontwikkelde kubistische vormexperimenten vat Archipenko de
torso op als een kompositie bestaande uit stereometrische vormen. Geheel volgens de
regels van het kubisme wordt het onderwerp niet weergegeven zoals die optisch
waarneembaar is maar kunnen de geometrische vormen gezien vanuit verschillende
aanzichten binnen eenzelfde beeldvlak weergegeven worden, waardoor er
perspectivisch gezien een bepaalde vervreemding ontstaat.18
In de torso’s van Archipenko staan de snijvlakken van de rudimentaire ledematen niet
los van het geheel maar deze worden vormconsequent, zoals de andere geometrisch
gevormde delen van het beeld, gemodelleerd en in de compositie opgenomen.
Over het weglaten van bepaalde lichaamsdelen zei Archipenko:
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It is not exactly the presence of a thing but rather the absence of it that
becomes the cause and impulse for creative motivation. This proces exists in
nature as latent force and is the fundamental creative inducer of new organic
life. Nature creates that which is not yet there. The apprehension and use of
this principle by an individual may guide him to the understanding of many
transcendental values of art and life.19
Archipenko

Het gaat niet om wat je wel laat zien het gaat ook om dat wat je bewust niet laat zien.
Als je teveel laat zien kan het afleiden van hetgeen je werkelijk wil laten zien. Het was
de wens van Archipenko eenvoud in een pure plastische vorm te vinden. Hij keerde
zich tegen sculpturen waarvan de vorm onder een veelvoud van details verborgen
ligt.20

Constantin Brancusi

7
Constantin Brancusi: The newborn, 1920

La Simplicity n’est pas un but dans l’art, mais on arrive à la simplicité malgré
soi en s’approchant du sens réel des choses.21
Brancusi

De uit Roemenië afkomstige beeldhouwer Constantin Brancusi (1876-1957) gaat hierin
nog een stap verder. Uit het citaat wordt duidelijk dat het vereenvoudigen van een
plastische vorm voor hem geen doel op zich is maar dat het voor hem een
onontkoombare weg is tot het vinden van het wezen der dingen. Hij maakte zijn
beelden volgens de methode “taille directe” dit wil zeggen dat hij direct in het
materiaal, de steen, werkte. Zonder vooraf voorstudies of schetsen te maken hakte hij
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zijn beelden uit de steen. Hij zocht naar de vorm aller vormen. Naar de oervorm, de
oorsprong aller vormen.
Brancusi heeft vele beelden gemaakt gebaseerd op de vorm van een ei. De eivorm
verscheen voor het eerst in de beelden The Muse (1910) en Prometheus (1911). In zijn
vroege werk, zoals in deze beelden met eivormige hoofden, is er nog duidelijk een
gelijkenis met het menselijk lichaam. Later wordt zijn werk abstracter en is de
gelijkenis met het menselijk lichaam minder zichtbaar. Zoals het beeld Torso of a Young
Girl Dit beeld heeft ook een eivorm. Het staat op de brede onderkant van het ei, de
bovenkant van het ei, de smalle kant, is afgevlakt. Zonder de sprekende titel Torso of a
Young Girl zou je er eerder een vaas in zien, maar door de titel krijgt de vorm de
gestalte van een buik. Al de abstracte beelden, met een eivorm als basis, van Brancusi
hebben sprekende titels: The Newborn 1920,The Sculpture for the Blind (1916, 1925) en The
Beginning of the World (1920, 1924). Voor Brancusi kan een vorm, zoals een eivorm,
meerdere identiteiten aannemen en zijn er meerdere associaties en interpretaties
mogelijk.22

Hans Arp

8
Hans Arp: Torso, 1931

9
Hans Arp: Kore 1958

Ook bij de torso’s van Hans Arp (1886–1966), zijn meerder interpretaties mogelijk.
Deze meerduidigheid legde Arp doelbewust in zijn beelden. Dit blijkt ook uit de titels
die hij aan zijn beelden gaf: Torso-Blatt, Torso-Echo, Torso-Frucht,
Ook in zijn gedichten is deze meerduidigheid te herkennen:
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Aus einem wogendem Himmelvlies steigt ein Blatt empor. Das Blatt
verwandelt sich in einen Torso. Der Torso verwandelt sich in eine Vase. Ein
gewaltiger Nabel erscheint. Er wächst, er wird größer und größer. Das
wogende Himmelvlies Löst sich in ihm auf. Der Nabel ist zu einer Sonne
geworden, zu einer maßlosen Quelle, zu Urquelle der Welt. Sie straht. Sie ist
zu licht geworden. Sie ist zum wesentlichen geworden.23
Hans Arp

De persoonlijke visie van Arp op de torso begon gedurende de eerste Wereldoorlog
toen hij zich tegen het naturalisme en het kubisme keerde. Pas rond 1930 maakte hij
zijn eerste driedimensionale torso. Daarvoor maakte hij tekeningen en reliëfs. In zijn
tekeningen had hij zich de techniek van het automatisme, volgens de surrealistische
principes, eigen gemaakt. Zonder nadenken alles wat spontaan in je opkomt op papier
zetten. Bij een groepstentoonstelling van surrealisten waar Arp in 1925 aan mee deed
werd hij aangemoedigd om de droom, het idee achter zijn werk uit te zoeken en te
benoemen.24 Hij volgde de lijn van het irrationele waarin het toeval toegelaten werd in
het scheppingsproces. Hij begon met het tekenen van takken, wortels, gras en stenen
om ze tenslotte te vereenvoudigen en terug te brengen tot ovalen, symbolen van groei
en metamorfoses van lichamen. Vanuit de tekeningen gedacht werkte hij vervolgens
zijn ideeën uit in reliëf om vervolgens de stap naar het driedimensionale te maken.
Ook in de torso’s verwerkt hij elementen die aan groeivormen uit de natuur doen
denken, deze laat hij met de vormen van het menselijk lichaam tot een organisch
geheel samensmelten. Hierdoor ontstaat er een meerduidigheid in het beeld. Hierdoor
ziet een torso, zoals de Torso uit 1931 er als een lichaam uit, maar tegelijkertijd roept
deze een assosciatie met een groente, zoals een paprika, op.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw maakte Arp torso’s met titels als Venus von
Meudon, Demeter en Kore, die regelrecht verwijzen naar de antieken. Naar Grieks
voorbeeld ontwikkelt hij een nieuw torsovariant.25 In Kore uit 1958 wisselt hij
organische, ronde plastische lichaamsvormen af met ovale scherp afgesneden vlakken.
De vereenvoudiging, waarin hij complexe vormen terugbracht tot ovalen, die hij al in
zijn vroege tekeningen toepaste paste hij hier in zijn beelden ook toe.
In tegenstelling tot zijn voorgangers die vanuit de hele mensfiguur, door het
bestuderen van de antieken, tot een fragment van de mensfiguur kwamen en de
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schoonheid ervan zijn gaan inzien heeft Arp nooit anders dan vanuit het fragment
gewerkt.

Hans Bellmer

10
Hans Bellmer: La Poupée 1936 (cast in 1965)

11
Hans Bellmer: La Poupée 1935/1949
(foto uit Les Jeux de la pouppée 1949)

Hans Bellmer (1902-1975) maakte in de jaren dertig van de vorige eeuw twee poppen
die hij daarna vele malen, in allerlei alledaagse settings, gefotografeerd heeft. Deze
poppen waren samengesteld uit verschillende onderdelen van het meisjeslichaam. De
ledematen, de romp en het hoofd waren door kogelgewrichten met elkaar verbonden.
Zo kon Bellmer de onderdelen in en uit elkaar halen en verwisselen en zo iedere keer
weer een ander type pop construeren. In 1933 maakte hij de eerste pop waarvan hij
meer dan dertig foto’s heeft gemaakt. Van de tweede pop die hij in 1935 maakte heeft
hij in talloze arrangementen meer dan honderd foto’s gemaakt.26 Soms had de pop
meer dan twee benen, geen hoofd en geen torso, soms was de pop aangekleed met een
broek of met alleen een paar sokken en meisjesschoenen. Deze herschikking van
vrouwelijke lichaamsdelen die Bellmer in zijn pop toepaste roept een verwarrend en
vervreemdend beeld op. Dit wordt nog versterkt doordat de pop in een alledaagse
setting fotografeerde.
Hoewel Bellmer zeer anti-Nazi was, bleef hij, vanwege zijn zieke vrouw Margarete, tot
1938 in Duitsland. Na haar overlijden vertrok Bellmer naar Parijs waar hij in 1939
gearresteerd werd omdat hij Duitser was. Na zijn vrijlating in 1940 vertrok hij naar
Marseille waar hij bevriend raakte met de surrealisten Man Ray, Hans Arp en Marcel
Duchamp.27
Bellmer is in zijn werk sterk beïnvloed door de bevriende poppenmaakster Lotte
Pritzel die hem liet kennismaken met de fettish van Oskar Kokoshka, een levensgrote
26
27

Therese Lichtenstein, Behind Closed Doors, The Art of Hans Bellmer, Berkeley [etc.] 2001, p.7
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vrouwelijke pop die Kokoshka als zijn gezelschapsdame overal mee naar toenam. Ook
nam Pritzel hem mee naar het Kaiser-Friedrich Museum waar ze twee levensgrote
houten poppen uit de zestiende eeuw zagen, die met kogelgewrichten geconstrueerd
waren.28
Therese Lichtenstein schrijft in haar boek: Behind Closed Doors, The Art of Hans Bellmer
dat het geen toeval kan zijn dat Bellmer zijn eerste pop vervaardigde in het jaar dat
Hitler zijn Derde Rijk stichtte en wil in haar boek dan ook aantonen dat de poppen een
weerwoord zijn tegen de opkomst van het fascisme, tegen het beeld van het Arische
vrouwelijke schoonheidsideaal van het Nazi regime.29 Zij borduurt in feite voort op
hetgeen Hal Foster in 1993 in zijn boek Compulsive Beauty over Bellmer geschreven
heeft. Foster zegt hierin dat de poppen zowel een aanval zijn op de fascistische vader
van Bellmer als op de staat.30
Tegelijkertijd zijn de poppen een reactie op de overweldigende mechaniserende
massacultuur. Dit spreekt uit de vervreemding die de poppen oproepen.Ze zien er
tegelijkertijd menselijk en mechanisch uit, levend en dood. Het verwisselbare van de
ledematen van de pop doet denken aan mechanische producten uit de massacultuur.
Maar toch zijn de poppen van Bellmer geen machines. Door hun shockerende
slachtofferachtigheid, of onschuldige flirthoudingen roepen ze verwarrende emoties
van uitdagendheid en kwetsbaarheid op.
Deze psychologische complexiteit van tegengestelde gevoelens legt Bellmer uit via de
metafoor van de anagram. Een anagram is een woord dat door de verwisseling van de
letters, dezelfde letters behoudt maar een andere betekenis krijgt. Volgens Bellmer kent
de mens zijn taal net zo slecht als zijn eigen lichaam. Dit vraagt om het te ontwrichten
zodat de echte betekenis door eindeloos veel anagrammen herbouwd kan worden.
“Iedereen”, zegt Bellmer, “die iedere dag een anagram in zijn agenda schrijft zal na een
jaar een meteorologisch schema van zijn eigen ego hebben”.31
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Post-Modernen

Diversity and fragmentation have characterised the art of the last decade.32
Nicolas Serota

Zo begint Nicolas Serota zijn voorwoord in de catalogus van de expositie Rites of passage: Art for the
end of the Century, die in 1995 gehouden is. Een expositie waar onder andere Louise Bourgeois en
Robert Gober aan meededen. In een interview met de linguïst en psychoanalytica Julia Kristeva,
die talloze publicaties op sociaal en cultureel gebied op haar naam heeft staan,33 wordt haar de
vraag gesteld wat haar lezing van deze expositie is. Hierop antwoord zij:”My overriding
impression is that we have never been in such a state of a crisis and fragmentation, in terms of both
the individual–the artist, and the aesthetic object. The crisis is such that not only do we have
difficulty with the question of the work of art, but also the question of beauty itself seems
unbearable,as does the spiritual destiny of these strange and shocking objects.”34 Kristeva vraagt
zich af hoe dit komt. Wat zijn de ervaringen die achter deze kunstwerken schuilt, deze objecten die
betrekking hebben op het onmogelijke, het afschuwelijke en het ontoelaatbare. Vaak wordt de
crisis ontkent maar door deze kunstenaars niet. Deze kunstenaars proberen juist deze ellendige
staat zo dicht mogelijk te benaderen. Zo bezien werken deze kunstwerken als een catharsis. De
kunstenaar is terwijl hij/zij dit kunstwerk maakt in staat om tijdelijk vrede te hebben met deze
ellendige staat, sluit zich er niet voor af en ontkent het niet.35

Louise Bourgeois
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In de beelden en installaties van de kunstenares Louise Bourgeois (1911 - ) zijn sporen
van verschillende stromingen van de twintigste eeuw te ontdekken. Ze is moeilijk
binnen één stroming te plaatsen maar haar wortels liggen overduidelijk bij het
surrealisme.
Om het werk van Louise Bourgeois beter te kunnen begrijpen is het nodig iets van het
leven van Bourgeois te weten. Haar leven, haar persoonlijke herinneringen, de
getraumatiseerde ervaringen die ze opgedaan heeft in het ouderlijk huis in Frankrijk,
waren en zijn nog steeds het onderwerp van haar werk. Bourgeois’ vader had voor de
opvoeding van de kinderen een engelse kinderjuf in huis gehaald en had vervolgens
met deze kinderjuf, tien jaar lang, in het bijzijn van moeder en kinderen, een
verhouding. Voor de kleine Louise voelde dit als een verraad. Niet alleen verraad van
de vader, maar ook verraad van de kinderjuf.36
Deze trauma's uit haar jeugd zijn het overkoepelende thema van haar beelden. Door in
haar beelden de trauma's te herscheppen wil ze als in een catharsis het verleden
verwerken en greep krijgen op de alledaagse werkelijkheid.
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Louise Bourgeois: Femme Maison, 1947

Bourgeois ziet het menselijk lichaam als één geheel samengesteld uit onafhankelijke
delen, die ze kan gebruiken als elementen voor nieuwe en suggestieve sculpturen.37
Als een architect van haar eigen verbeeldingswereld is Bourgeois in staat om haar
emoties en herinneringen te verbeelden. Door haar hele carrière zien we de
verbeelding van het lichaam in combinatie met het huis om thema's als leven, dood,
seks, afzondering, vervreemding, zorg en tederheid uit te drukken. In haar prenten,
tekeningen en schilderijen van begin en midden jaren veertig beeldt Bourgeois
vrouwen af in fantasierijke situaties. Een terugkomend beeld is een vrouw die een huis
op haar schouders draagt: het universum dat de vrouw creëerde om zichzelf en haar
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familie te beschermen heeft haar verraden en haar opgesloten als een gevangene van
haar eigen uitvinding.
In deze beginwerken die bijna allemaal de titel Femme-Maison (huisvrouw) hebben, zijn
het huis en het lichaam samengesmolten en het is moeilijk uit te maken of het huis
vrouw wordt of de vrouw huis wordt. In deze werken doet Bourgeois een statement
over de status van de vrouw die er niet om liegt en zijn tijd, de jaren veertig, ver
vooruit was.38
De eerste formele training lag voor Bourgeois in de wiskunde. De geometrie ziet ze als
een organiserend apparaat, veilig is en nooit fout kan gaan. Het biedt een betrouwbare
wereld en een betrouwbaar systeem.39 De spiraal een formeel figuur van herhaling en
draaiing, is door verschillende interpreten van Bourgeois' werk gezien als een metafoor
voor de spiraalerende ontwikkeling van haar werk en speciaal voor de wijze waarop
zij keer op keer terugkomt op dezelfde thema's en beelden. Zoals het thema: de
herinneringen uit haar jeugd dat steeds weer terugkeert.40
De spiraal symboliseert voor Bourgeois een poging om chaos te beheersen. "De spiraal
heeft twee richtingen", zegt ze,"waar plaats jij jezelf aan de rand of in het midden? Aan
de buitenkant beginnen is angst om de controle te verliezen, de draaiing is een strakker
worden, een terugtrekken, een samenpersen tot het verdwijnpunt. In het midden
beginnen is een bevestiging, de weg naar buiten staat voor de controle opgeven, het
overgeven, vertrouwen hebben, positieve energie, het leven zelf".41
Zoals Descartes de zeventiende-eeuwse Franse wiskundige en filosoof is Bourgeois
gehecht aan de objectiviteit van de wiskundige structuur, deze ondersteunt haar
emoties en ideeën. Ze gebruikt de puurheid van de geometrie om het pijnlijke van de
vluchtigheid van menselijke relaties kristalhelder uit te drukken. In feite is zij een echte
aanhanger van Descartes, de sceptische wetenschapsfilosoof. Descartes probeerde de
basisstructuur van de materialistische wereld te begrijpen als een manier om, orde te
scheppen in de inherente disoriëntatie van het metafysische landschap.42
Het is een talent dat Bourgeois bezit haar sculpturen te bezielen met expressies van de
psyche en van het gevoel. Dit talent heeft echter niet haar voortgaande onderzoek naar
vorm in de weg gestaan. Gedurende de vijftiger en zestiger jaren heeft ze onderzoek
gedaan naar verhoudingen van vorm en zij ontwikkelde daarbij een persoonlijke
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beeldtaal waarmee ze in haar beginwerken een start maakte en waarop ze in de loop
van haar carrière op voortgebouwd heeft. Ze combineert een constructieve werkwijze
met een reducerende werkwijze. Daarnaast maakt ze gebruik van de organiserende
beginselen van de geometrie en architectuur om haar kunstwerken te funderen.
Tegelijkertijd staat ze vloeiende vormen en organische composities toe.
I think, though I'm not sure, that my direct connection with the unconscious
comes not through the dream but through real life… The unconscious is
something which is volcanic in tone and yet you cannot do anything about it.
You had better be its friend, or accept it, or love it if you can, because it
might get the better of you. You never know.43
Louise Bourgeois

"Alles wat ik maak komt uit mijn lichaam, Nietzsche zegt: ‘dat de wijsheid in het
lichaam is'. Dat is mooi, daar kan ik me in vinden" zegt Bourgeois. "Mijn lichaam is
voor mij het onderbewuste en het onderbewuste is mijn vriend. Ik leef er heel direct
mee. Dat is het privilege van de kunstenaar. Je geeft toe dat je een onderbewuste hebt.
Het is een bron van kracht, van creativiteit. Maar je moet wel proberen het te begrijpen,
anders is het heel gevaarlijk, het maakt dat je domheden zegt of gewelddadig en
destructief wordt. Ik interesseer me daarom voor de psychoanalyse, Freud en vooral
Lacan. De psychoanalyse zorgt ervoor dat je je afvraagt hoe je jezelf steeds beter kunt
leren kennen, zodat je op een dag niet meer zult lijden”.44
De sculpturen van Bourgeois zijn tegelijkertijd intuïtief als rationeel. Freud is de
'ontdekker' van het onderbewuste. Het Surrealisme heeft het voor de kunst
geannexeerd. Tegenwoordig wordt algemeen aanvaard dat het onderbewuste een
essentiële aanvulling is op het rationele denken, en dat het de belangrijkste
inspiratiebron vormt voor de creatieve verbeelding.45
“Het is een gave die de kunstenaar bezit, in contact te staan met het onderbewuste.
Door het onderbewuste te vertrouwen, kun je de kennis over jezelf vergroten, de
grenzen van jezelf ontdekken en je angsten overwinnen”, zegt Bourgeois.46
Zoals de surrealisten, bijvoorbeeld Miro, de beelden in ecriture automatique laten
ontstaan, zonder nadenken, zonder tussenkomst van het brein, zo ook ontstaan de
beelden bij Bourgeois. Het zijn de ideeën die via het onderbewustzijn op een intuïtieve
43
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manier opkomen. Zoals dromen iets over jezelf kunnen vertellen zo zijn het bij
Bourgeois de beelden die haar iets over haarzelf vertellen en haar zelfkennis vergroten.
In de loop van de jaren zestig ontstaat er binnen het filosofisch denken in Frankrijk een
nieuwe filosofie, die het subject als drager van de geschiedenis lijkt uit te schakelen en
in de plaats daarvan de structuur zet. Zij wordt structuralisme genoemd en haar
bronnen liggen op verschillende plaatsen. Zo beroepen sommige structuralisten
(waaronder Lacan) zich op de psychoanalyse van Freud, anderen ook op Marx, maar
allen op het onderzoek in de taalwetenschap, die in de jaren twintig in de Sovjetunie
werd verricht en de structuur in de taal heeft onderzocht.
Als belangrijkste stelling van het structuralisme kan worden beschouwd dat de mens
de zin van het zijn en van de wereld niet meer schept, maar dat de zin optreedt zonder
dat de mens als subject kan ingrijpen.
In het woord structuralisme is het beslissende woord structuur. Alles wat is, wat
gebeurt, heeft een structuur; en deze uit zich in tekens, die tot uitdrukking kunnen
komen in taal, maar ook in gebaren van het lichaam of in andere signalen, zodat het
structuralisme ook spreekt van een 'zwijgend' vertoog. Elk afzonderlijk teken krijgt zijn
betekenis in relatie tot de andere tekens binnen de structuur. Het doel van de
structurele activiteit bestaat erin het beeld van deze structuur te onthullen, om erachter
te komen hoe iets functioneert.
In de jaren tachtig maakt Louise Bourgeois beelden waarin ze lichaamsdelen
combineert met geometrische vormen. Spiral Woman is een beeld van Bourgeois uit
1984. Een vrouwtje hangt aan het plafond, om haar heen draait een dikke spiraal,
alleen haar armen en benen zijn zichtbaar. Omdat het beeld hangt wordt het idee van
de continue beweging, in de draaiing van de spiraal, versterkt. Welke kant gaat het
vrouwtje op? Gaat ze neerwaarts of opwaarts in de spiraal? Ze zoekt naar zichzelf, in
een wereld die om haar heen wervelt.
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Louise Bourgeois: Untitled (with hand)
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De wiskunde geeft haar houvast binnen de wanorde van het dagelijkse leven. Via haar
beelden probeert zij orde te scheppen. Waarbij zij haar verleden gebruikt, om vat te
krijgen op de situatie, kennis te vergroten over haar zelf en de wereld om haar heen.
Ook het dualisme van Descartes, waarbij hij uitgaat van een scheiding tussen lichaam
en geest is een onderwerp dat in de beelden van Bourgeois terug te vinden is.
Untitled (with hand), een beeld uit 1989, bestaat uit een bol met een kinderarmpje eraan
vast. Het is gemaakt van roze marmer. Op de plek waar het lichaam aan de arm vast
hoort te zitten, zit nu de perfect volmaakte wiskundige vorm: de bol.
For me, sculpture is the body: My body is my sculpture.47
Louise Bourgeois

Een belangrijk kenmerk van de structuur is het symbolische. Achter het werkelijke en
het imaginaire, het voorgestelde, bestaat een derde wereld. Het eerste, het werkelijke,
wordt door de verbeelding als in een spiegel verdubbeld. Maar wat daar nog achter
ligt, verder gaat dan dat, is het symbolische. Het zit als conceptie diep onderaards in
elke structuur verborgen en het kan door archeologie, een Archeologie van het weten,
zoals Foucault zegt, waargenomen worden.48
Zoals de structuralisten door een verdubbeling van de werkelijkheid in de spiegel
achter het symbolische, de diepere betekenis trachten te vinden, zo ook houdt
Bourgeois in verschillende van haar Cell-installaties je letterlijk en figuurlijk een spiegel
voor.

The subject of pain is the business I am in. To give meaning and shape to
frustration and suffering. What happens to my body has to be given a formal
abstract shape. So you might say, pain is a ransom of formalism.
The existence of pains cannot be denied. I propose no remedies or excuses. I
simply want to look at them and talk about them. I know I can't make them
disappear; they're, here to stay.
The Cells represent different types of pain: the physical, the emotional and
psychological, and the mental and intellectual. When does the physical
become emotional? It's a circle going around and around. Pain can begin at
any point and turn in either direction.
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Each Cell deals with fear. Fear is pain. Often it is not perceived as pain,
because it is always disguising itself. Each Cell deals with the pleasure of the
voyeur, the thrill of looking and being looked at. The cells either attract or
repulse each other. There is this urge to integrate, merge or disintegrate. 49
Louise Bourgeois

In dit citaat heeft Bourgeois het over de pijn waarmee ze leeft. Het is de pijn die ze
overgehouden heeft aan de gebeurtenissen uit haar jeugd en die ze door de
verbeelding in de sculpturen probeert te verwerken. Ze spreekt ook over de pijnen die
in elkaar overgaan als in een cirkel, het motief van de spiraal is hierin te herkennen.
Begin jaren negentig verwerkt Louise Bourgeois de lichaamsdelen steeds meer in
architectonische installatieachtige settings. Deze installaties dragen alle de titel Cell
De titel Cell verwijst naar de cellen waar een levend organisme uit bestaat en naar de
cel die vrijwillige of gedwongen eenzaamheid oplegt. De cellen van Bourgeois zijn
plekken van overpeinzing, met wanden van gevonden staal of van glazen of houten
deuren. Bourgeois ziet deze werken als metaforische schatkamers van het geheugen.
De voorwerpen die zij in haar installaties gebruikt zijn vaak actuele documenten van
haar leven, zoals bijvoorbeeld parfumflesjes, meubels of kledingstukken. De waarde of
de functie die de voorwerpen door het gebruik ervan in het kunstwerk hebben
gekregen is niets anders dan de originele functie bij Bourgeois. Voor Bourgeois dienen
gevonden voorwerpen als intermediaire tussen de persoonlijke herinneringen van de
kunstenares en de overeenkomstige, maar minder duidelijke ervaringen van de
toeschouwer. Waar de een achter de beschermende wanden van sterk staal troost zal
vinden, zal een ander stikken achter de benauwende, begrenzende deuren die niet
open gaan.50
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Cell (Glass, Spheres and Hands) is een installatie die Bourgeois gemaakt heeft in de
periode 1990-1993.
Een ruimte ommuurd met wanden die zijn opgebouwd uit kleine raampjes. In
sommige ontbreekt een ruit. Door sommige raampjes kun je heen kijken en andere niet.
In de ruimte staat tegen een wand een sobere houten rechthoekige tafel. Het bovenblad
is omspannen met linnen. Op de tafel liggen twee ineengeslagen handen van marmer.
De tafel staat in een hoek tegen de wand. In een halve cirkel, naar de tafel toe gericht
staan vijf houten stoelen van verschillend formaat. Net zoals de tafel zijn de stoelen
sober van stijl. Twee van de vijf stoelen hebben geen rugleuning. Op iedere stoel ligt
een glazen bol van licht groen doorzichtig glas. De bollen zijn verschillend van
formaat. De bollen symboliseren het gezin Bourgeois. De personen zitten schijnbaar
gezellig aan tafel. Alleen is er geen contact tussen de personen onderling mogelijk. De
stilte is snijdend. Ieder voor zich leeft in zijn eigen luchtbel. De handen op de tafel
drukken een gespannen eenzaamheid uit. Omdat je door sommige ramen wel en
sommige weer niet kunt kijken geeft je dat het gevoel een voyeur te zijn. De sfeer is
beklemmend. Je krijgt het idee dat je een situatie aanschouwt die niet gezien mag
worden.
In deze installatie combineert Bourgeois net als in eerdere werken het architectonische
met het menselijke, waarbij ze het persoonlijke een universele waarde geeft. Als je de
Cell betreedt is het alsof je een scène ingaat en een gebeurtenis ervaart. Je wordt als het
ware deelgenoot van de situatie.
Een zelfde gewaarwording als bij de installaties van Bourgeois, dat je denkt een scène
van een film of theater te betreden, roepen de latere kunstwerken van Robert Gober op.
Dit zijn werken waarin hij zijn plastische objecten in installatieachtige settings
verwerkt.

Robert Gober
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Sherrie Levine: Fountain (after Marcel Duchamp), 1991
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My Mother used to be a nurse and she used to entertain us as children with
stories from the operating room, and one of her favourite stories was that she
was at an amputation and they cut the leg off and handed it to her.51
Robert Gober

Op de vraag van Alexander Braun aan Robert Gober of Gober het eens was dat hij als
een typische representant van het postmoderne tijdperk gezien kon worden,
antwoordde Gober:”I don’t know how this could be avoided. It’s the ground from
which it grew”.52 Met andere woorden zegt hij ik ben een kind van mijn tijd, ik leef in
een postmoderne tijd, dus het kan niet anders dan zo zijn.
Het werk van Robert Gober lijkt op het eerste gezicht surrealistisch van aard. Zijn wasen pisbakken doen denken aan de readymades van de surrealisten, zoals het urinoir
van de surrealist Marcel Duchamp: Fountain uit 1917. Duchamp die alledaagse
gebruiksartikelen als een wijnrek of een wc-pot (readymade) tot kunst verhief. Toch
zijn de wasbakken van Robert Gober geen readymades, integendeel elke wasbak van
Gober is anders en juist handmade, op ambachtelijke wijze door de kunstenaar zelf
met de hand gemaakt. Vanaf 1983 tot aan 1992 heeft Gober ongeveer een veertigtal
wasbakken gemaakt.53 Iedere wasbak was weer anders, sommige simpelweg zonder
titel en andere droegen titels zoals Long, Double, Sad, Scarry, Subconscious of Mixed Up.
Vanwege het seriematige karakter van deze kunstwerken werd Gober als een
Minimalist gezien. Door sterke gelijkenis van deze kunstwerken met de readymades
werd Gober ook wel ingedeeld bij de kunststroming Appropriation Art of Commodity
Art.54 In deze kunststroming wordt het verschil tussen high and low art ter discussie
gesteld en tevens de vraag gesteld wat origineel is en wat kopie. Toch gaat het in het
werk van Gober om meer dan dat. Dit wordt duidelijk als je het werk van Gober
vergelijkt met het werk van kunstenaar Sherrie Levine, die Appropriation Art maakt.55
Beiden, Gober en Levine hebben een kunstwerk gemaakt dat verwant is aan het
kunstwerk van Duchamp: Fountain. Levine citeert en kopieert hier het kunstwerk van
Duchamp letterlijk, het enige dat Levine toevoegt is het object in brons, het bij uitstek
traditionele beeldhouwersmateriaal, te laten gieten, terwijl Gober het urinoir meer als
een motief gebruikt, het naar zijn eigen hand zet en het een eigen inhoud en betekenis
geeft.
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Meer nog wordt Gober bij de Hyperrealisten geschaard.56 Omdat Gober de
lichaamsdelen, zoals bijvoorbeeld zijn beensculpturen, tot op de detail uitwerkt, ieder
haartje handmatig implanteert en een been er daarom akelig echt uitziet, maakt deze
indeling begrijpelijk.
Ook wordt er wel gedacht dat Gober een Pop-Art kunstenaar is. Zo heeft Gober in
meerdere van zijn installaties zakken kattengrind, die hij exact nagemaakt heeft,
gebruikt, dat weer erg doet denken aan de soepblikken van Andy Warhol.
Gober is daarom een postmodernist omdat hij zich door al deze verschillende
stromingen heeft laten beïnvloeden, verschillende stijlkenmerken van deze stromingen
in zijn werk toepast en hier vervolgens zijn eigen invulling en betekenis aan geeft.
Voor Gober is een urinoir, net als de andere voorwerpen uit de alledaagse
werkelijkheid die hij in zijn kunstwerken verwerkt, een voorwerp dat symbool staat
voor de trauma’s uit zijn jeugd. Een jeugd, in een streng katholiek kleinburgerlijk
milieu, waarin hij zich al vroeg bewust werd van zijn homoseksualiteit.57 In eerste
instantie voelde hij zich emotioneel sterk tot het mystieke en het theatrale van de kerk
aangetrokken. In zijn jongensjaren was Gober misdienaar. Maar later heeft het
katholieke geloof, vanwege zijn homoseksualiteit, binnen de familie veel conflicten
gegeven.58
Then I was in this tiny little plane sitting next to this handsome businessman
and his trousers were pulled above his socks and I was transfixed in this
moment by his leg. I came home knowing that I wanted to make a sculpture of
the part of the leg.59
Robert Gober
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Robert Gober heeft meerdere varianten van beensculpturen gemaakt. In al deze
beelden ligt er één been op de grond, soms wordt er zoals de foto hierboven een
attribuut aan toegevoegd. Het been ligt met de afgesneden kant tegen de muur aan.
Het been is aangekleed met een keurig gestreken broek waarin de persnaad nog te zien
is. De broek is iets opgetrokken waardoor er een deel van het behaarde mannenbeen
zichtbaar wordt. Aan de voet zit een sok met daaroverheen een zwart lederen schoen
die ietwat afgesleten is. Dit is het been van de zakenman uit het vliegtuig, althans een
voorstelling ervan. Een zakenman keurig gekleed volgens de conventies die bij dit vak
horen en iemand een uniformiteit en tegelijkertijd een anonimiteit geven. De kleding is
nietszeggend en daardoor arbitrair. De zakenman zou je binnen de beroepsgroep en
laag van de bevolking als een soort archetype kunnen zien.60
Alexander Braun legt in zijn omvangrijke boek Robert Gober: Werke von 1978 bis Heute,
Amerikanische Kunst der Gegenwart im Spannungsfeld einer vernetzten Bildrealität uit dat
Gober het lichaam niet als middel gebruikt om persoonlijke individuele zaken van de
mens weer te geven maar dat hij het lichaam veel meer als materiaal gebruikt. Een
materiaal om maatschappelijke fenomenen mee te reflecteren. Voor Gober is het
lichaam een soort grondvorm, die de basis voor zijn kunst vormt. Het been is een
doodgewoon been; geen dik, geen dun been, geen jong of oud been, geen ziek of
gezond been, het wordt een standaardbeen dat staat voor alle benen.
Over het gebruik van de kaars, die in verschillende werken van Gober voorkomt, zijn,
naast dat het een fallussymbool is, meerdere interpretaties mogelijk. In geen van de
werken brandt de kaars. Omdat de kaars niet brandt wordt deze geassoscieerd met het
maagdelijke, het onaangeroerde. Als de kaars gebrand had zou deze kunnen staan
voor dat wat er was, het vergane of de vergankelijkheid. Maar voor Gober was het niet
de vergankelijkheid die hij wilde uitdrukken. Het ging hem er om dat de kaars of beter
de vlam een belofte in zich draagt, en daarom een beeld van hoop kan oproepen, zoals
bij het aansteken van een kaars in de kerk. Bij het aansteken van een kaars in de kerk
zit ook het aspect van het herdenken maar geen depressief kommervol herdenken
vindt Gober.61
In 1989, het jaar dat hij zijn eerste beensculptuur maakte schrijft de kunstenaar voor
een artikel in het Zwitserse kunsttijdschrift Parkett:
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For me, death has temporarily overtoken life in New York City. And most of
the artists I know are fumbling for ways to express this62
Robert Gober

Hiermee zegt Gober dat de dreiging van de dood door de ziekte aids heel dichtbij
gekomen is. Het beheerste de alledaagse werkelijkheid zozeer, dat hij en andere
homoseksuele kunstenaars dit op de een of andere manier moesten uitdrukken in hun
kunstwerken.
In de tachtiger jaren wordt in Amerika en in Europa een beeld van het menselijk
lichaam tentoongespreid dat beïnvloed door de commercie en reclame als een
esthetisch consumeer- en statusobject gezien wordt.63 Het lichaam wordt als een
manipuleerbaar beeld voorgesteld. Dit beeld werd door de ziekte aids zwaar
verstoord. In de torso die hij in 1990 maakte verbeeldt Gober de vervreemding tot het
eigen lijf heel letterlijk.

Robert Gober: Untitled 1990

20

Zoals bij de beensculpturen waar hij vele varianten van heeft gemaakt, heeft Gober ook
vele varianten op de torso gemaakt. Een torso in de vorm van een zak met aan de ene
kant een vrouwenborst en aan de andere kant een behaarde mannenborst en een
gemeenschappelijke navel. De borstharen overschrijden wel de grens, de middenlijn;
het mannelijke overheerst blijkbaar. Doordat de torso de vorm van een zak heeft ervaar
je hier letterlijk een gelijkschakeling van mens en ding waaruit de vervreemding tot het
eigen lijf spreekt.
Het verenigen van het mannelijke en het vrouwelijke is ook te zien in een vroeg werk
van Gober uit 1982/1983: Slides of a changing Painting. In dit werk schildert Gober op
een houten paneel een voorstelling, maakt er een dia van en schildert er weer overheen
62
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en maakt er weer een dia van enzovoorts. In de loop van dat jaar ontstaan er zo meer
dan 1000 dia’s waarin het veranderende proces te zien is, dat hij als kunstwerk
presenteert. In dit kunstwerk liggen al alle motieven besloten die in zijn latere
kunstwerken, de plastische werken en de installaties voorkomen.64
Zoals ik al eerder schreef, roepen de installaties van Robert Gober eenzelfde beeld op
als de installaties van Louise Bourgeois, namelijk het idee een scène van een film, of
een theater binnen te treden. Richard Flood vergelijkt het werk van Gober daarom ook
terecht met de films van Hitchcock. Flood geeft vier voorbeelden van films waarin
Hitchcock beelden gebruikt waarin op een bepaald moment slechts een deel van een
been of meerdere benen zichtbaar zijn.65 Toch kan, met het weinige dat Hitchcock laat
zien, een voorstelling gevormd worden van de persoon die bij het been hoort. Zoals in
Spellbound (1945) waarin de kijker een paar schoenen volgt die van een balustrade
afglijden en rechtstreeks op een hek afstevenen waar het kind dat aan de schoenen vast
zit vervolgens aan de punten van het hek gespiest wordt. Het is een manier om
verhalen te vertellen ,waarbij veel aan de fantasie van de kijker overgelaten wordt en
tegelijkertijd een bepaalde spanning opgeroepen wordt, die ook voelbaar is bij de
installaties van Gober.
In de installaties verwerkt Gober verschillende van zijn plastische werken en zijn
objecten binnen een scenische setting. Hij bekleedt de muren met een behang, dat hij
ook zelf gemaakt heeft, en creëert hiermee een bepaalde sfeer dat het totaalbeeld een
extra dimensie meegeeft.
In de installatie die Gober in 1991 voor het museum Jeu de Paume in Parijs maakte
bevinden zich drie plastische vormen met aan de muur een behang waarop bomen
afgebeeld staan. Door de toevoeging van het behang ontstaat de illusie dat de
plastische vormen zich in het bos, of een park bevinden. Ook hier weer afgesneden
lichamen. Twee van de drie plastische vormen hebben het onderlichaam van een man
tot aan de voeten, dat ter hoogte van de navel afgesneden is. Beide liggen op de grond,
tegen de muur. Als het bovenlichaam er nog aan zou zitten zou de figuur met het
gezicht naar de vloer gericht liggen. Een van de twee heeft een lange zwarte broek aan
met gaten in de pijpen waar doorheen drie kaarsen steken die uit de huid lijken te
groeien. De tweede draagt tennisschoenen met witte sokken en een witte onderbroek.
Over de benen verdeeld bevinden zich op verschillende plekken gaten waarin
waterafvoerputjes bevestigd zijn. De afvoerputjes hebben dezelfde kleur als de benen.
De derde ligt niet op de grond maar is aan de muur bevestigd. Deze heeft geen benen,
64

Gary Garrels, ‘Slides of a Changing Painting’, Robert Gober: Sculpture and Drawing, essays bij Richard
Flood, Gary Garrels and Ann Temkin, Minneapolis (Walker Art Center) 1999, p.35
65
Richard Flood, ‘The Law of Indirections’, Robert Gober: Sculpture and Drawing, essays bij Richard
Flood, Gary Garrels and Ann Temkin, Minneapolis (Walker Art Center) 1999, p.19

27
is naakt, en op de billen bevindt zich een muziekpartituur die geïnspireerd is op een
figuur uit het schilderij Tuin der Lusten (1500) van Jeroen Bosch.66 Doordat dit werk
tegen het behang met de bomen aan hangt lijkt het of het werk en de boom één
worden. In een werk uit 1990, een variant op dit werk uit 1991 heeft Gober dit beeld
wel benen gegeven en op de grond gelegd, zoals in de afbeelding hieronder. Voor
Gober staan deze drie werken voor een drie-eenheid aan mogelijkheden: van plezier
tot catastrofe tot heropleving.67 Plezier hoort ongetwijfeld bij het werk met de
muziekpartituur, dat volgens Flood niet anders dan als homo-erotische tegenhanger
van Man Ray’s Violon d’Ingres (1924) gezien kan worden.68

21
Robert Gober: Untitled 1990

22
Man Ray: Violon d’Ingres 1924

Het werk met de afvoerputjes staat voor de catastrofe. De putjes geven toegang tot het
donkere binnenste. Het engelse woord drain houdt niet alleen afvoer in, het kan ook
betekenen het zuiveren van etterende wonden en to go down the drain betekent verloren
gaan.69 En tenslotte staat het stel benen met de kaarsen voor de heropleving, de hoop
voor de toekomst, zoals ik eerder heb uitgelegd.
The new construction of self is conceptual rather than natural.
Jeffrey Deitch

Kunstwerken van Robert Gober en Kiki Smith, de kunstenares die ik hierna ga
beschrijven, maakten onderdeel uit van de expositie Post Human. Een tentoonstelling
die gehouden is in 1992/1993 in de steden Lausanne, Turijn, Athene en Hamburg en
samengesteld door de curator Jeffrey Deitch. Over het werk van Robert Gober zei
Jeffrey Deitch in de bijbehorende catalogus: “The redefinition of the figure is being
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approached by a number of artists through its breakup and reassembly. Robert Gober
shockingly isolates segments of the body from the whole, creating an eerie new reality
of free-floating limbs and disconnected emotions.70
Deitch spreekt hier over een redefinition of the figure, een herdefiniëring van de
menselijke figuur door de fragmentering en hij ziet deze nieuwe figuratieve kunst
meer als het einde van het realisme dan als een wederopleving.
Met deze tentoonstelling wil Jeffrey Deitch een tijdsbeeld laten zien. Een beeld van de
postmoderne maatschappij waar kunstwerken gemaakt worden die hierop reageren.
De opmaak van de bijbehorende catalogus is opmerkelijk. Bij eerste beschouwing lijkt
het begin van het boek te bestaan uit beelden uit reclamefolders, foto’s uit
roddelbladen en fragmenten van televisiebeelden. Over deze foto’s heen staan
tekstblokken met one-liners. Met name deze teksten zetten je aan tot denken dat de
curator wellicht een boodschap heeft met deze tentoonstelling. Om een voorbeeld te
geven: het boek begint met foto’s van sterren die rechtstreeks uit de Privé dan wel de
Story lijken te komen. Foto’s van Michael Jackson en Cher en nog andere beroemde
sterren, waartussen de tekst “Plastic Surgery of the Stars “ en over de foto van Michael
Jackson de one-liner: “Within the next thirty years the fear that we may not be able to
distinguish real humans from replicants will no longer be just science fiction”.
Verderop in de catalogus staat een tekst van de curator waarin hij uitleg geeft aan de
bedoeling van de tentoonstelling. Hij wil met deze tentoonstelling onderzoeken wat de
invloed is van genetische manipulatie, plastische chirurgie, bewustzijnsverruimende
middelen en andere vormen van veranderingen aan het lichaam en vraagt zich daarbij
af of we een nieuw model van het menselijk bestaan aan het ontwikkelen zijn. De
nieuwe ideeën van de kunstenaars in deze tentoonstelling over figuratieve kunst
weerspiegelen het nieuwe concept van het ik dat zich binnen de maatschappij aan het
ontwikkelen is. De vooruitgang in de biotechnologie en de computerwetenschap en de
daaraan gekoppelde veranderingen in sociaal gedrag overschrijden de grens waar het
oude mensbeeld eindigt en het nieuwe mensbeeld de Post Human begint. Het alom
geaccepteerde naturel van de natuurlijke persoonlijkheid wordt vervangen door het
besef dat je jezelf kunt maken en kunt heruitvinden. Het Freudiaanse model van de
psychologische persoon, waarbij de persoonlijkheid gevormd wordt door de
ervaringen uit de kinderjaren wordt vervangen door een model waarin men zijn eigen
ik kan construeren.71
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In het begin van de catalogus zijn er pagina’s over borstvergroting, plastische
chirurgie, beelden van een protestactie tegen abortus, een prematuur baby die in een
couveuse ligt, Madonna in al haar verschillende verschijningsvormen, beelden uit
journaals, soapprogramma’s enzovoorts. Na de tekstpagina’s komt de eigenlijke
catalogus met afbeeldingen van de kunstwerken van de tentoonstelling. Deze
kunstwerken lijken van een geheel andere wereld te zijn dan de illustraties op de
bladzijden in het begin. KarlHeinz Lüdeking stelt dan ook terecht de vraag in het
interview dat hij met Jeffrey Deitch over deze tentoonstelling had: “Das hört sich an,
als suchten Sie vornehmlich nach einer Einordnung gegenwärtiger Erscheinungen in
den Kontext der Kunstgeschichte. Der Katalog hingegen stellte die gezeigten Werke
eher in einen Zusammenhang mit Tendenzen außerhalb der Kunst. Er schien sie sogar
als symptomatische Formen der Reaktion auf solche Tendenzen verstehen zu
wollen”.72 Hierin stelt Lüdeking dat hij denkt te begrijpen, uit de woorden van Deitch,
dat de indeling van de tentoonstelling meer vanuit een kunsthistorische context bezien
dient te worden terwijl in de catalogus veel meer een verband gelegd wordt met
tendensen buiten de kunst. Hierop antwoordt Deitch dat hij denkt dat kunst altijd te
maken heeft met de fundamentele zaken die zich in de maatschappij afspelen. En hij
legt uit dat de illustraties in de catalogus bedoeld waren om de kunstwerken van een
context te voorzien. De boodschap van de kunstwerken te versterken en aan een breed
publiek uit te leggen waarop de kunstenaars met hun kunstwerken reageren en
tegenin gaan.Dit is vergelijkbaar met Kiki Smith die onze humanistische traditie
absoluut niet overboord wil zetten.73

Kiki Smith
Kiki Smith flayed bodies, dripping with excretions, bear witness to the
emotional wreckage that festers below the plastic surface. Artists are giving
us a frightful warning of the irrational reservoir of dislocated emotions that
may overwhelm the advances of technology.74
Jeffrey Deitch
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De wijze waarop Kiki Smith (1954-), de in Duitsland geboren Amerikaanse
kunstenares, met het menselijk lichaam omgaat doet denken aan zestiende-eeuwse
anatomische tekstboekillustraties. Smith ontrafelt het lichaam, haalt het uit elkaar, vilt
het, neemt de organen en de vloeistoffen eruit om zo een dieper inzicht in de mens te
krijgen en tot het wezen van het zijn door te dringen. Het is een zoektocht naar de
relatie tussen het lichaam en het ik, hoe deze relatie tot stand is gekomen binnen een
bepaalde cultuur en hoe sociale conventies onze perceptie van onszelf en anderen
kunnen beïnvloeden.75
Daarom noemt Susan Tallman, in haar artikel Anatomy Lessons, het werk van Kiki
Smith politiek. Ze houdt zich bezig met de vraag wie de controle over ons
lichaamheeft. “Simultaneously beautiful and grisly, Kiki Smith’s art works focus on
body parts and physical functions. Underlying her attentiveness to the human form is
a fundamentally political question: Who controls our bodies?”76
I was thinking about people losing bodily functions and being around people
who are dying – about watching bodies deteriorate and the voluntary and
involuntary systems. Your heart is involuntary and your movement is
voluntary – the distinction begins to fade. Most of the functions of the body
are hidden or separated from society, like sex or bowel movement. Not eating
– intake – is still public, I guess. So much is separated from our consciousness
or in our consciousness; we separate our bodies from our lives. But when
people are dying, they are losing control of their bodies. That loss of function
can seem humiliating and frightening. But, on the other hand, you can look at
it as a kind of liberation of the body. It seems like a nice metaphor – a way to
think about the social – that ideologies in society, which are trying to control
the body(ies)... medicine, religion, law, etc. Just thinking about control – who
has control of the body? does the body have control of itself? do you? – it’s
kind of scizophrenic, to be separated from the body. Does the mind have
control of the body? Does the social?77
Kiki Smith

Kiki Smith is dochter van moeder Jane Smith operazangeres en actrice, en van de
Amerikaanse Minimal Art beeldhouwer Tony Smith. In 1955 vertrok de familie terug
naar Amerika waar Smith in New Jersey opgroeide. De artistieke en emotionele
invloed van haar vader was groot. Na de dood van haar vader in 1980 heeft Smith zich

75

Paolo Colombo, Elizabeth Janus, ‘Some thoughts on the art of Kiki Smith’, Kiki Smith, Amsterdam,
Den Haag 1990, p.142
76
Susan Tallman, ‘Kiki Smith: Anatomy Lessons’, Art in America (1992) vol. 80, afl. 4, p.147
77
Robin Winters, ‘an interview with Kiki Smith’, Kiki Smith, Amsterdam, Den Haag 1990, p.127

31
ongeveer vijf jaar lang beziggehouden met het thema sterfelijkheid.78 In 1983 maakte ze
de sculptuur Hand in Jar, een weckpot waarin, in troebel groen water, een latex hand
drijft. De hand is bedekt met algen waardoor het geheel een organisch uiterlijk krijgt.
De afgesneden hand lijkt in ontbinding tegelijkertijd lijkt er door de algen iets te leven.
Dit roept tegengestelde assosciaties op: een hand op sterk water in een laboratorium,
het religieuze bewaren van relikwieën, en het persoonlijke verlangen naar iets dat er
niet meer is. Ondanks het feit dat Smith deze sculptuur maakte naar aanleiding van de
dood van haar vader is het niet alleen een monument aan haar vader. De algen die op
de dode hand groeien doen ons beseffen dat het leven doorgaat en dat de doorgaande
cyclus van de natuur ook de dood in zich meedraagt.
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Kiki Smith: Hand in Jar 1983

Kiki Smith: Womb 1986

In haar obsessie voor de dood trachtte zij met haar werk dode materie tot leven te
wekken. Zij noemt deze drang haar Frankenstein fantasie,79 zichzelf vergelijkend met de
romanfiguur, de wetenschapper Frankenstein, uit het gelijknamige boek van de
schrijfster Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851), die uit lichaamsdelen van dode
mensen een nieuw mens wilde scheppen en met elektroshocks weer tot leven wilde
wekken. Smith vergelijkt zichzelf met deze figuur, zij wil in haar werk de
gefragmenteerde mens helen.
De kunsthistorische tegenhanger van haar Frankensteinachtige ambitie komt tot
uitdrukking in haar relatie tot het kubisme. Ze is geschokt door de uit elkaar gerafelde,
in facetten onderverdeelde figuren van het kubisme en ziet ook dit weer als haar missie
om dit weer te herstellen. 80 Zij streeft ernaar ons gefragmenteerde bestaan metaforisch
gezien, psychologisch en fysiek te repareren.

78
79
80

Helaine Posner, ‘Approaching Grace’, Kiki Smith, New York 2005, p.13
Helaine Posner, ‘Approaching Grace’, Kiki Smith, New York 2005, p.13
Helaine Posner, ‘Approaching Grace’, Kiki Smith, New York 2005, p.13

32
I think I choose the body as a subject, not consciously, but because it is the
one form that we all share; it’s something that everbody has their own
authentic experience with.81
Kiki Smith

Smith’ fascinatie voor het menselijk lichaam is gevormd vanuit een fundamenteel
humanistisch standpunt. Ze is bezorgd over de tweedeling in onze maatschappij
waardoor de mens steeds meer van zichzelf vervreemd raakt.82 Alles is in tweeën
gesplitst: mannelijk/vrouwelijk, geest/lichaam, cultuur/natuur en aan een opgelegde
hiërarchie overgeleverd. Het vrouwelijke, de natuur en het lichaam zijn ondergeschikt
aan het mannelijke, de geest en de cultuur. Ondanks het gegeven dat deze tweedeling
een grotere druk op vrouwen dan op mannen legt werkt het volgens Smith destructief
voor iedereen. Ieder van ons heeft te maken met de gevolgen van de patriarchale
cultuur die alleen het intellect hoogacht en ons vervreemdt van de pure werkelijkheid
van lichamelijke ervaringen. De kunstwerken van Smith brengen dit dilemma onder de
aandacht en zij doet hiermee een poging deze breuk te herstellen.
Na een aantal jaren met het thema sterfelijkheid gewerkt te hebben raakte Smith
geïnteresseerd in het onderwerp geboorte. In 1986 maakte zij het beeld Womb, een
baarmoeder in brons gegoten. Womb bestaat uit twee delen, die met een scharnier aan
elkaar verbonden zijn, zoals een doosje dat open en dicht gemaakt kan worden. Open
tentoongesteld is te zien dat de binnenkant leeg is. Dit beeld dat Smith gemaakt heeft
tijdens de jaren dat de vrouwbeweging streed voor baas in eigen buik, het recht op
abortus, is niet alleen politiek beladen het roept ook associaties op die te maken hebben
met vruchtbaarheid, het ontstaan en de mogelijkheden van ons menselijk ras.83
In het kunstwerk Sperm (1988-90), dat aan het kunstwerk Womb verwant is, liggen
meer dan tweehonderd uit glas gemaakte spermatozoïden, tussen de 15 en 20
centimeter lang en deze zijn allemaal eigenhandig door de kunstenaar gemodelleerd.
Iedere spermatozoïd heeft potentieel leven in zich, tegelijkertijd kan het de betekenis
van seksueel genot uitdrukken en kan het de angst voor seksueel overdraagbare
ziektes oproepen. Smith maakte dit werk in de piek van de aids-epidemie. De kracht
van Smith werk is dat zij sociaal zwaar beladen onderwerpen poëtisch en nietmoralistisch weet over te brengen. Voor Smith was de aids-epidemie niet alleen een
algemeen onderwerp want haar zuster Beatrice stierf aan deze ziekte.84
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Na een periode dat Smith zich vooral met het inwendige lichaam heeft beziggehouden
komt er een periode waarin zij zich meer gaat bezighouden met de buitenkant van het
lichaam of beter met de grens tussen de binnenwereld en de buitenwereld: de huid. Zij
komt erachter dat de huid feitelijk niet meer is dan een dun, zeer poreus membraan en
dat het lichaam uitermate kwetsbaar is. Papier dat ook zeer doorlaatbaar en poreus is
vond zij daarom een geschikter materiaal om mee te werken.85 De kwetsbaarheid en
vergankelijkheid van het materiaal kwamen ook het onderwerp zeer ten goede.
Anthony Bond schreef in het artikel The Body - The Nude, voor de catalogus The Nude,
ideal and reality, from Neoclassicism to Today over een belangrijke verschuiving binnen de
hedendaagse kunst. Een verschuiving weg van het autonome minimalistische
kunstobject, waar de betekenis in de vorm van het kunstwerk besloten ligt, naar een
kunst waarbij de voltooiing van het werk in de ervaring van het bewustzijn en de
ervaring van het lichaam van de beschouwer ligt. De jongere generatie kunstenaars
heeft de letterlijkheid van het Minimalisme op zijn kop gezet door de nadruk die op
het materiaal gelegd werd te verplaatsen naar diens affectieve en metaforisch
potentieel. In het modernisme lag de nadruk op het oppervlak van het materiaal.
Terwijl het tactiele, dat uitgedrukt wordt door de hand van de kunstenaar die
zichtbaar is in het materiaal of de stoffelijkheid van het materiaal zelf een andere
lichamelijke ervaring geeft, die door de zintuigen waargenomen wordt. Met als gevolg
dat het beeld veel meer aanwezig is en meer tot de verbeelding spreekt.
Zoals Francis Bacon het principe benadrukte dat de verf moet functioneren als een
equivalent van de lichamelijke sensatie in plaats van alleen maar de lichamelijke
verschijning na te maken.86
In Untitled uit 1989, gemaakt van papier, hangt het onderlichaam van een vrouw,
afgesneden ter hoogte van de navel, de tenen bungelen iets boven de grond. De
bovenkant, waar het lichaam afgesneden is of beter gezegd afgescheurd is, omdat de
rand geheel gerafeld is, is open en de binnenkant is leeg. Onder haar hangt een kind
dat met de navelstreng nog aan haar vast zit.
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Kiki Smith: Hair Head 1990

Kiki Smith: Untitled 1989

Voor Smith, die opgevoed is met het katholieke geloof, blijft het katholicisme een
belangrijke rol in haar leven en haar werk spelen. De theorieën van Thomas van
Aquino (ca. 1225-1274), een belangrijk theoloog uit de Middeleeuwen hebben haar
sterk beïnvloed.87
Nothing is corrupted except by its form being separated from matter. A
subject composed of matter and form ceases to be actual when the form is
separated from the matter. But if the form subsists in its own being it cannot
lose its being.88
Thomas van Aquino

Smith wil het lichaam onderzoeken naar vorm en materie om zo het wezen van de
verschillende onderdelen te kunnen begrijpen. Door verschillende delen van het
materiele lichaam te scheiden van hetgeen zij als essentieel (vorm) beschouwt, wil zij
het verdeelde lichaam begrijpen en geleidelijk aan herstellen en zo de visie van Aquino
op de eenwording van een fysiek, emotioneel en spiritueel lichaam, realiseren.
Smith is vernoemd naar St. Clara (1193-1253), de spirituele dochter van St. Franciscus
die het haar van Clara afknipte om haar tot non te wijden.89 Volgens Smith is haar voor
vrouwen een zwaar emotioneel onderwerp omdat het zo vaak geassoscieerd wordt
met seksuele aantrekkelijkheid. Een vrouw knipt haar haar om te voldoen aan het
modebeeld. Smith ziet het knippen van het haar als een zelfverloochening, als een
vorm van automutilatie. De beelden met verwarde haren, zijn autobiografisch en gaan
87
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over de weerstand van de kunstenaar zich te moeten conformeren aan de opgelegde
culturele conventies betreffende vrouwelijkheid.
Binnen de patriarchale cultuur lag de verbeelding van het vrouwelijk lichaam
voornamelijk in handen van mannelijke kunstenaars. Als zodanig werd de vrouw
getypeerd als het ideale object van het mannelijk verlangen, een projectie van de
mannelijke fantasie om aangestaard en bewonderd te worden. Helaine Posner schrijft
in haar monografie over Kiki Smith, dat de belangrijkste bijdrage van Smith als
kunstenaar is dat Smith het vrouwelijk lichaam heeft teruggevorderd van het
patriarchaat en ruimte gecreëerd heeft voor de verbeelding van levenservaringen van
vrouwen.90 Dit is niet het gefixeerde, op zichzelf staand, of harmonieuze lichaam van
de klassieke kunst maar het is het ongecontroleerde lichaam dat lekt, bezoedelt, poept
en plast en op andere manieren haar inwendige laat zien.
In de vroege kunstwerken van Smith lag het accent op het verachtelijke, geschonden
lichaam, begin jaren negentig gaat zij zich steeds meer bezighouden met spirituele en
mythologische onderwerpen, waar onder andere de maagd Maria een belangrijke
plaats inneemt. Religie is nog steeds belangrijk voor haar werk, zo zei ze over het
Katholieke geloof: “One of the things about Catholicism is, it’s religion that’s about
making things physical, about taking emotional and spiritual ideas and making them
physical.”91 “Catholicism uses a body model or image to address the spiritual
condition.”92 Zoals de vleeswording van Jezus Christus.
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Smith is vooral geïnteresseerd om een figuur die een historische constructie is te
manipuleren. Haar herinterpretatie van de maagd Maria als tastbare figuur van kracht
komt overeen met het project waarin ze het vrouwelijk lichaam terugvordert van het
onderdrukkende patriarchaat waarin ook de katholieke kerk betrokken is.
In deze missie gebruikt Smith zielsverwanten uit andere religies of mythologische
figuren gekozen uit verschillende bronnen zoals het Oude Testament, de Griekse
mythologie, Keltische folklore en Egyptische kosmologie.
Zoals bijvoorbeeld het beeld Daphne, een op de Griekse mythologie gebaseerd beeld uit
1993. De mythe Daphe gaat over Daphe die belaagd wordt door Apollo. Daphne die
niet gediend is van de avances van Apollo bidt om van hem verlost te worden waarna
ze in een laurierboom wordt veranderd. Het beeld is een naakte vrouwentorso van
gips, zonder onderarmen, zonder onderbenen en zonder hoofd. Uit de openingen
steken takken van blauw glas. Het geheel wordt door een constructie van stalen pijpen
ondersteund.
Ook Smith gaat gedurende de jaren negentig haar beelden steeds meer in
installatieachtig settings presenteren. Zoals het beeld Nuit dat ze in 1993 maakte. Het
beeld Nuit bestaat uit twee onderarmen en twee benen, tegen de muur geplaatst, en
enkele sterren die op de grond eromheen liggen. Het verhaal van Nuit, de Egyptische
godin van de lucht, die vaak weergegeven werd met lange armen die over de aarde
buigen, gaat over dat zij iedere nacht de zon inslikt en de volgende morgen de zon
weer baart, dan wel uitpoept .93

Annette Messager
The words I repeat like this come into contact with bits of bodies.94
Annette Messager

Ook de franse kunstenares Annette Messager (1943 - ) laat zich inspireren door
religieuze en fantasievolle verhalen. Met name het theatrale van de religieuze
ceremonies fascineert haar. Voor Messager opgegroeid in Berck, een plaats aan de
noord franse kust, was de kerk, in haar kindertijd, de plek van angst, van verlangen en
van spektakel. De offerande van het lichaam van Jezus Christus tijdens de communie
vond ze heel fascinerend. Maar het mooiste van het Christendom vindt Messager, dat
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Christus een man van vlees en bloed geworden is, zoals ieder ander, nederig en
kwetsbaar.95
Messager’s carrière begon in de tumultueuze tijd van de studentenopstanden in Parijs
in 1968. Hoogtijdagen wat betreft de strijd voor de democratie. De studenten wilden
de schilderijen in de Sorbonne vernietigen. Door de aandacht op het alledaagse te
richten wilden kunstenaars de barrière tussen het museum en het leven van alledag
afbreken en het verschil tussen high en low-art opheffen. In de jaren 1971 tot 1974
creëerde Messager honderden notieboekjes waarin ze haar dagelijks leven
documenteerde.96 Vanuit deze tekeningen ontstonden vervolgens assemblages waarin
ze tekeningen, foto’s en later ook voorwerpen en woorden verwerkt.
In de serie werken getiteld Mes Trophées gebruikt Messager foto’s van delen van het
lichaam, die ze bewerkt: een hand, een voet, een oor, een mond, een knie, een neus
enz.. Op deze zwart-wit foto’s maakt ze tekeningen in kleur, die doen denken aan
tattoo’s, van landschappelijke voorstellingen met fantasierijke figuren.
Uit deze serie vloeide de serie Les lignes de la main voort, die geïnspireerd is op een
religieuze afbeelding waarbij op de vingers van een hand voorbeelden voor de
schuldbekentenis tijdens de biecht uitgebeeld werden. Deze afbeeldingen waren
bedoeld voor analfabeten en simpelen van geest om hun te helpen hun geweten te
overpeinzen.97
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In deze serie Les lignes de la main hangt Messager de ingetekende foto aan de muur.
Onder de foto, schrijft ze op de muur een woord dat ze vele malen herhaalt, als een
pilaar van woorden draagt de tekstkolom de foto. Deze herhaling van woorden werkt
als een profane litanie op je in, en geeft een extra betekenis aan het beeld. Het zijn
woorden die een emotie oproepen, zoals promesse, tentation, chagrin, plaisir, remords,
jalousie (verleiding, verdriet, plezier, schuldgevoel, jaloezie). Het zeventiende-eeuws
amoureuse woordenspel Precieuses dat door vrouwen in de Parijse salons gespeeld
werd, inspireerde Messager voor dit gebruik van met emotie geladen woorden.98
Een andere belangrijke inspiratiebron voor Messager zijn bedevaartsoorden. Zoals
bijvoorbeeld het bedevaartsoord in Salvador, waar het plafond vol hangt met wassen
benen en de muren vol gehangen zijn met foto’s van overleden dierbaren met
daartussen de foto’s van de heiligen die ze aanbidden en waarbij ze hun redding dan
wel genezing zoeken.99 Plekken waar alle beproevingen, kwellingen, ziektes en
zwakheden van mensen zichtbaar worden.
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Annette Messager: Mes Voeux 1989
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Nosse Senhor do Bomfin, Salvador, Brazilië

Messager laat zich inspireren door gebruiken uit de christelijke traditie, maar geeft er
een seculiere invulling aan. De alledaagse voorwerpen, zoals knuffeldieren of jurken
maar ook de foto’s van lichaamsdelen, en de woorden, die Messager in haar
kunstwerken gebruikt, noemt ze haar relikwieën, dierbare overblijfselen uit haar jeugd
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of later, waaraan ze gehecht was.100 Een relikwie dankt zijn betekenis aan de persoon
waaraan het voorwerp heeft toebehoord en dat na de dood van deze persoon zijn
werking en kracht blijft behouden.
In het kunstwerk Mes Voeux (1989) combineert Messager ingelijste foto’s van
lichaamsdelen met ingelijste stukken tekst. De lichaamsdelen zijn niet van één persoon,
maar van meerdere personen: een man, een vrouw, jong en oud. In deze installaties
waarin ze hybride lichamen creëert door het versnijden en op nieuw samenstellen van
verschillende lichaamsdelen en deze combineert met woordteksten, komt het
dubbelzinnige karakter van de relikwie tot uiting. Door het steeds herhalen van een
woord verliest het woord zijn betekenis. Door het gebruik van verschillende
lichaamsdelen toebehorend aan verschillende personen verliest een lichaam zijn
persoonlijkheid en wordt het transformeerd naar een andere hoedanigheid.
Magrittes kunstwerk Ceci n’est pas une pipe in herinnering halend, waarin hij laat zien
met de tekst onder de afbeelding van een pijp dat het niet de echte pijp is die je ziet
maar een afbeelding ervan, maakt duidelijk dat Messager hier speelt met de begrippen
betekenis-betekenaar.
Messager verwijst in haar werk expliciet naar de dood en tegelijkertijd naar de
herleving of transformatie ervan.101 De vergankelijkheid van het menselijk lichaam
maakt het proces van transformatie zichtbaar.
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Annette Messager: Mes petites effigies, 1988

Ook in een andere serie werken getiteld Mes petites effigies (mijn kleine beeltenissen)
verwijst Messager naar de christelijke traditie. Een effigie komt voor op praalgraven.
Praalgraven werden meestal gebouwd voor koningen en keizers en adellijke families,
maar ook kardinalen en bisschoppen hadden hun praalgraf in een kerk. Een effigie, is
een levensgrote, goed gelijkende, gebeeldhouwde beeltenis van de overledene.
In Mes petites effigies verwerkt Messager naast foto’s en teksten nog een derde element
namelijk knuffeldieren. Het kunstwerk bestaat uit een knuffeldier dat aan de muur
hangt, om de nek hangt een foto, waarop een lichaamsdeel afgebeeld staat. Onder het
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knuffeldier is op de muur een tekst, bestaande uit de herhaling van een woord, in de
vorm van een driehoek geschreven.
Bijvoorbeeld in Mes petites effigies uit 1988 heeft een beertje om de nek een fotolijstje met
daarin een zwart, wit foto van een oor hangen. Onder de beer staat het woord tentation
meerdere keren, in de vorm van een driehoek, met de punt naar onder toe gericht,
geschreven. In een andere Mes petites effigies uit 1988 heeft een konijntje een foto van
een hand om de nek hangen en staat er een tekst met het woord protection op de muur.
Door de toevoeging van tekst, lijkt het werk, te verwijzen naar de embleemkunst. Een
embleem is een zinnebeeldige voorstelling met een bijschrift. Elisabeth Bronfen doet in
haar artikel Body Malaise: Annette Messager’s Anatomical Theater een poging het werk
van Messager te verklaren met een uitleg van Walter Benjamin over embleemkunst102.
In zijn Ursprung des deutschen Traurspiel stelt Walter Benjamin, dat in de hang naar het
emblematische in de tijd van de barok de overtuiging heerste dat al het organische stuk
geslagen moest worden zodat in de stukken de ware betekenis gelezen zou kunnen
worden.103 Opgezette menselijke relicten en fragmentarische lichaamsdelen worden
juist daarom belangrijk omdat de menselijke gestalte in deze staat van ontbinding een
tweede allegorische betekenis laat toeschrijven, waardoor het lichaam een allegorische
wederopstanding kan meemaken. De ware betekenis van het menselijke bestaan berust
volgens Benjamin bij de esthetische enscenering van het menselijke lijk, dat zijn
verheffing tot embleem der sterfelijkheid viert: “Produktion der Leiche ist, vom Tode
her betrachtet, das Leben”104.
Zoals sommigen de oorsprong van het gefragmenteerde lichaam bij de opgravingen
van klassieke beelden zoeken zijn er ook verschillenden die de oorsprong bij de
anatomische theaters uit de zeventiende eeuw zoeken.105
Van deze anatomische theaters zijn vele schilderijen gemaakt waarbij de verheerlijking
van de wetenschap een belangrijke aanleiding voor het maken van het schilderij was.
Deze schilderijen waren bedoeld als portretten van de belangrijke mannen die op deze
schilderijen afgebeeld waren. Ieder geportretteerde betaalde voor zijn eigen portret.
De anatomische les van Dr Willem van der Meer, is een groepsportret van leden van het
chirurgijnsgilde van Delft, het St. Lucasgilde, geschilderd in 1617 door de toentertijd
gevierde portretschilder Michiel van Mierevelt. De opdracht tot het maken van dit
schilderij is gegeven door de stadsanatoom van het chirurgijnsgilde Dr. Willem van der
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Meer, hij staat in het midden van het schilderij en heeft een mes in de hand, hij is
degene die de sectie verrichtte.
De medici en chirurgijns kwamen bij elkaar in de anatomieruimte om daar
onderwezen te worden door de stadsanatoom. Deze ruimte bevond zich in een zijkapel
van de Oude Kerk van Delft.106 De ruimte was amfitheater-gewijs opgebouwd: theateranatomicum. Een deel van het theater-anatomicum, de balustrade, is zichtbaar op het
schilderij. De leden van het chirurgijnsgilde staan gegroepeerd om een tafel waar het
lijk op ligt.
De lessen werden gegeven in de wintermaanden, omdat het lijk dan langer goed bleef,
en de demonstratie over meerdere dagen gespreid kon worden. De lessen waren niet
alleen toegankelijk voor de chirurgijns en hun leerlingen, maar vormden een jaarlijks
evenement, dat ook door andere vooraanstaande personen tegen betaling bijgewoond
konden worden. Men vond het een belangrijk evenement, en daarom zeer geschikt als
onderwerp voor het groepsportret van het chirurgijnsgilde.107
Het chirurgijnsgilde gaf de opdracht tot het maken van dit schilderij om er voor te
zorgen dat het knappe werk dat deze mannen verrichtten niet vergeten zou worden.
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Michiel van Mierevelt: De anatomische les van Dr Willem van der Meer 1617

Philip J. Sampson legt in zijn artikel Die Repräsentation des Körpers uit dat in de
anatomische lessen de voortekenen van de moderne tijd zijn te zien. De moderne tijd
waarin de wetenschap, de vooruitgang in de technologie verheerlijkt werd.
Bij de modernen lag de nadruk op het zoeken naar waarheid en schoonheid waarbij de
rede voorop stond. Door middel van reductie kon men komen tot de essentie van een
pure vorm, het pure lichaam.
Sampson legt vervolgens in het kort uit hoe het moderne lichaam in het postmoderne
lichaam verandert. In de moderne tijd van de vooruitgangsgedachte stond het streven
naar waarheid en schoonheid voorop. Helaas leidden de technische en
wetenschappelijke successen van eind negentiende en begin twintigste eeuw niet naar
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de gewenste democratie maar hadden oorlog, milieuvernietiging en nieuwe armoede
tot gevolg en deden het aanvankelijke optimisme omtrent alle vernieuwingen te niet.
Dit bracht een tegenreactie teweeg die tot het postmoderne lichaam geleid heeft. Het
postmoderne lichaam breekt met deze kortzichtige blik op het lichaam en wil juist de
veelheid van interpretaties van het lichaam benadrukken. Een nieuw lichaam dat niet
een object is en niet door de grens van innerlijk en uiterlijk als eenheid bepaald wordt
maar door het discours, de cultuur en in een sociale context geconstrueerd wordt.108

Marc Quinn
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Marc Quinn, Self 2001

Even though the sculptures came from a conceit about fragmentation they
become about wholeness and humanity109.
Marc Quinn

Grenzen die vervagen tussen innerlijk en uiterlijk, lichaam en geest, aanwezig en
afwezig, werkelijkheid of afbeelding is een thema dat ook in het werk van de Britse
beeldhouwer Marc Quinn (1964-) terug te vinden is. Zoals in het beeld Self gemaakt in
2001. Quinn maakte dit beeld met 5 liter bloed van zichzelf dat hij gedurende enkele
maanden van zichzelf liet aftappen, dit is de hoeveelheid bloed die een mens in zich
heeft. Hij maakte een mal van zijn eigen hoofd, goot hierin het bloed en bevroor het
toen. Het beeld kan alleen in bevroren toestand getoond worden, als het beeld smelt is
het een plasje bloed. Met dit werk laat Quinn zien hoe kwetsbaar het bestaan is. Quinn
heeft het voornemen om, zolang als het fysiek voor hem mogelijk is, iedere vijf jaar op
deze manier een zelfportret te maken, in 1991 en in 1996 heeft hij eenzelfde beeld
eerder gemaakt.110
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Bloed zit normaal in je lichaam en zie je niet nu wel, wat is innerlijk en wat is uiterlijk.
Quinn vraagt zich af in dit beeld wat maakt dat ik besta? Wat maakt dat ik, ik ben. Zijn
bloed heeft een andere vorm aangenomen, is getransformeerd, heeft namelijk de vorm
van zijn kop aangenomen. Is dit een zelfportret? Het beeld bestaat enkel en alleen uit
zijn eigen bloed dus hij moet het wel zijn.
Quinn deed mee, met dit beeld en nog andere werken, aan de tentoonstelling Sensation
die in 1997 in Londen plaats vond in de Royal Academy of Arts. Een spraakmakende
tentoonstelling samengesteld uit de verzameling van de Saatchi collectie met werk van
jonge Britse kunstenaars, de zogenaamde Young Britisch Artist onder wie Quinn. De
Young British Artists werden gezien als kunstenaars die met hun werk enkel wilden
shockeren. Zoals bijvoorbeeld het werk Myra van Marcus Harvey dat veel
opschudding veroorzaakte. Het kunstwerk, een geschilderd portret van de
kinderverkrachter en moordenaar Myra Hindley. Het portret bestaat uit miljoenen, uit
wat eruit ziet als, te groot geworden pixels in de vorm van kleine kinderhandjes.
Bezoekers van de tentoonstelling vernielden het schilderij. Vervolgens werd het
schilderij gerepareerd en achter glas tentoongesteld met een bewaker ervoor. Chris
Ofili gebruikte uitwerpselen van olifanten in zijn schilderijen en met name het
schilderij waar hij de maagd Maria afbeeldde heeft veel commotie veroorzaakt.
Damien Hirst liet een in plakken, in grote vitrines op sterk water, gesneden koe, zien
om nog twee andere voorbeelden te geven van kunstwerken die als schokkend werden
ervaren.
Het werk van Quinn wordt in eerste instantie ook vaak als schokkend ervaren maar bij
nadere bestudering wordt de diepere betekenis van het werk, waarin zijn fascinatie
voor het menselijk bestaan schuilt, duidelijk.

A lot of things are about intention. Like you feel “I want to change
something” but you can’t just do it like that. It’s the same with these
exploded figures like No Visible Means of Escape, they’re like moments of
sudden kinds of change, something has escaped, how you don’t, but it has
–You’re like a detective on a trail of something that is constantly one step
ahead of you. These are the clues on the way.111
Marc Quinn
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Marc Quinn: No Visible Means of Escape 1996

Een ander beeld van Quinn dat op de tentoonstelling Sensation getoond werd is: No
Visible Means of Escape.112 Een beeld dat ook over de grens tussen innerlijk en uiterlijk
gaat. Hierbij heeft Quinn een mal van polyurethaanrubber van zijn hele lichaam
gemaakt. Dit lichaam, dat aan het plafond hangt, heeft hij op verschillende punten
gedeeltelijk doormidden gesneden en opengeklapt, waardoor binnen en buitenkant
van het lichaam tegelijkertijd zichtbaar zijn. Dit beeld is autobiografisch, hij heeft het
gemaakt - Quinn is een alcoholist - nadat hij is gestopt met drinken. Ook dit beeld gaat
over transformatie. Quinn wilde hiermee laten zien hoe je gevangen kunt zijn in je
lichaam en tegelijkertijd kunt ontsnappen aan je lichaam.113
Voor Quinn, die opgegroeid is in een gezin waarvan de vader wetenschapper en de
moeder kunstenares was, is de wetenschap net zo belangrijk als de kunst, ze houden
zich beide bezig met de vraag over het bestaan.114
We are this chance meeting of all these atoms and energy which produce us
and when we’re dead we’ll become something else. Become light and heat or
wormfood. We’re a matrix of matter.115
Marc Quinn

Zijn interesse in de wetenschap blijkt duidelijk uit de DNA-portretten die Quinn
gemaakt heeft. Deze serie werken begon met het kunstwerk dat Quinn gemaakt heeft
naar aanleiding van een opdracht die hij kreeg van de National Portrait Gallery. De
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opdracht hield in een portret te maken van Sir John Sulston, die een bijdrage heeft
geleverd aan het in kaart brengen van de DNA-volgorde van de mens. Sulston kreeg in
2002 samen met Sydney Brenner en Robert Horvitz de Nobelprijs voor fysiologie en
geneeskunde, voor hun onderzoek naar celdood, orgaanontwikkeling en hoe genen die
processen sturen. Allemaal ontdekt in een piepklein aaltje, maar in mensen werkt het
net zo. Deze drie wetenschappers hebben dankzij de worm kunnen uitzoeken hoe
genen zorgen voor de dood van cellen en de ontwikkeling van organen. Deze
doorbraken staan centraal in het huidige kanker-onderzoek.116
Wat Quinn vooral trof in dit onderzoek is dat onze genen voor 99,9 % identiek zijn.
In de portretten wilde Quinn echte DNA gebruiken en geen illustraties ervan. Het
kunstwerk Self-Conscious (2000) bestaat uit een streng van zijn eigen DNA in een
reageerbuis geconserveerd in 99 % alcohol - wat ironisch is gezien hijzelf als alcoholist
geen druppel meer mag drinken. Zoals hij zelf zegt: “The destroyer of one part of me
becomes the preserver of another”.117 De stof die een deel van mij vernietigt, beschermt
juist een ander deel. Quinn zoekt, vindt iedere keer weer een tegenstelling, een
paradox, om zichzelf daarmee binnen een groot onderzoeksterrein weer een nieuwe
vraag te kunnen stellen.
Het portret van John Sulston is een voedingsbodem met een bacteriënkweek die
willekeurige delen van Johns genoom bevatten. Deze methode wordt ook in het
laboratorium gebruikt om DNA te lezen. Wat Quinn in DNA interesseert is dat het
abstract is maar tegelijkertijd ook heel realistisch is.
In Family portrait (Cloned DNA) (2001), een DNA-portret van zijn eigen gezin, van
hemzelf, zijn vrouw, zijn stiefdochter en zijn zoon, wil Quinn laten zien dat biologie en
lotsbestemming niet hetzelfde zijn, liefdesbanden zijn minstens zo belangrijk.
Genetisch gezien is hij alleen verwant aan zijn zoon.118 Quinn is er van overtuigd dat
de overeenkomsten tussen mensen oneindig veel belangrijker zijn dan de verschillen,
daarom stelt hij deze DNA-portretten tentoon in een spiegelende omlijsting, zodat
iedere beschouwer zichzelf hierin en hieraan kan spiegelen.
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Marc Quinn: Sfinx 2005

38
Marc Quinn: Cloned D.N.A. Self Portrait
(2nd perspective) 2001

Bij de tentoonstelling in het Groninger Museum toont Quinn twee portretten van
topmodel Kate Moss. Een DNA-portret samen met een realistisch sculptuur van haar.
Omdat Kate Moss bijna geen interviews geeft wordt haar imago niet door haarzelf
maar door anderen gevormd. Kate Moss supermodel wordt gezien als
schoonheidsideaal en haar schoonheid wordt aanbeden zoals een echte godin. Voor het
beeld met de yoga-achtige houding heeft Quinn niet een mal van Kate Moss zelf
gemaakt maar van een model. Kate Moss heeft nooit in deze houding gezeten. Welke is
de echte Kate Moss. Het realistische beeld of het abstracte DNA-portret. Wat is
werkelijkheid en wat is afbeelding, in beide gevallen is er sprake van een
transformatie. Voor Quinn is dit werk een paradox, het realistische portret is
tegelijkertijd abstract en het abstracte DNA portret tegelijkertijd realistisch.119

Voelt de Venus van Milo zich normaal? Ondanks het feit dat ze geen armen
heeft geldt de Venus van Milo als een vrouwelijk schoonheidsideaal. Vroeger
had ze armen, zo gaat het verhaal, en toen werden de armen afgebroken: het
verlies ervan maakt haar schoonheid alleen nog maar aangrijpender. Maar als
morgen zou worden ontdekt dat de Venus in werkelijkheid naar een
geamputeerde vrouw was gemodelleerd, zou ze ogenblikkelijk naar een
kelder worden verhuisd. Waarom? Waarom kan het fragmentarische beeld van
een vrouw wel worden bewonderd maar het beeld van een fragmentarische
vrouw niet? Hoe keurig de stompen ook zijn dichtgenaaid?120
J.M. Coetzee
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J.M. Coetzee, Langzame man, Amsterdam 2005, p.69,70
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Venus van Milo, ± 200 v. Chr.
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Marc Quinn: Alison Lapper Pregnant 2005
Trafalgar Square Londen

In Londen op het Trafalgar Square werd op 15 september 2005 een controversieel beeld
onthuld van Quinn. Tussen alle beelden van voorname Engelse lieden staat nu een
beeld van een hoogzwangere vrouw die geboren is zonder armen en met te korte
beentjes. Dit beeld heeft veel ophef veroorzaakt en men spreekt er schande van.
Waarom?
Quinn stelde zich een soortgelijke vraag, als het personage in de roman Langzame man
van Coetzee, toen hij door het British Museum liep en naar de mensen keek die de
gefragmenteerde marmeren klassieke beelden bekeken.121. Hij vroeg zich af hoe deze
mensen zouden reageren als er iemand binnen zou komen met een lichaam zoals deze
beelden. Dit was voor Quinn de aanleiding voor het maken van de serie beelden The
Complete Marbles. Later bij het maken van deze werken realiseerde Quinn zich dat deze
werken ook over schoonheid gaan, wat is mooi en wat is lelijk. In de klassieke beelden
werd de geïdealiseerde schoonheid van het atletisch perfect geproportioneerde
heroïsche lichaam weergegeven. Hoewel de lichamen van de modellen voor The
Complete Marbles uiterlijk lijken op de beschadigde marmeren beelden, zijn deze
sculpturen portretten van niet beschadigde mensen. Ook deze werken gaan weer over
meerdere tegenstellingen: mooi/lelijk, compleet/incompleet, en
binnenkant/buitenkant. Vanbuiten zijn deze mensen niet compleet maar vanbinnen
voelen deze mensen zich, net zoals ieder ander, wel compleet. Quinn zet deze mensen
op een voetstuk. Voor hem zijn deze mensen de helden van deze tijd, ze hebben niet de
buitenwereld, maar hun eigen binnenwereld veroverd en zijn een volwaardig leven
gaan leiden. Net zoals de zwangere Alison Lapper die hij vereeuwigd heeft op de 4th
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Plinth op het Trafalgar Square. Omdat Alison zwanger is, gaat dit beeld over de
toekomst van de mensheid. Deze beelden zijn voor Quinn een hommage aan de
diversiteit van de mensheid.122

41
Marc Quinn: Tom Yendell 2000

42
Marc Quinn: Peter Hull 1999

I wanted the one you think of as Platonic marble-the whitest. 99% of marble
statues aren’t pure white –they’re yellow, or they have lines running through
them. But this marble, which comes from Macedonia, is like the idea of
marble. It’s even bad taste, beautiful in a way that’s almost nauseating.
There are little reflective lights in it, like the surface of a sugarmousse. I
didn’t want it to look like Rodin or Michelangelo where you get the sense of a
form emerging from the stone. I wanted it to be absolutely clean, to be superreal, hyper-real. In fact, they are so realistic that ultimately they are
unreal123.
Marc Quinn

Uit dit citaat wordt duidelijk dat Quinn in The Complete Marbles naast de tegenstelling
mooi/lelijk, compleet/incompleet, binnenkant/buitenkant nog een andere
tegenstelling gebruikt. Hij wilde dat deze beelden er zo realistisch uit zouden zien dat
ze onwerkelijk zouden worden. Het is een realistisch beeld maar toch ook weer niet.
Dit schept een afstand tot het beeld en doet je meteen realiseren dat je hier met een
beeld te maken hebt, er wordt niets aan de illusie over gelaten. De beschouwer krijgt
niet de gelegenheid er zijn eigen gedachten, associaties, fantasie in te leggen. Het is wat
het is, niet meer dan dat.
122
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Hier ligt denk ik het antwoord op de vraag waarom de Venus van Milo wel als
schoonheidsideaal gezien kan worden en Allison Lapper Pregnant niet.
Er wordt hier een beroep gedaan op het, zoals Rod Mengham in zijn artikel The
(In)Complete Works of Marc Quinn, zo mooi omschrijft: het prothetische vermogen.124
Wie de Venus van Milo bekijkt maakt zich een voorstelling van hoe de Venus was toen
ze nog niet beschadigd was. De beschouwer maakt het incomplete beeld compleet.
Zoals bij het zien van een lijntekening waar geen duidelijke contour van een figuur te
zien is maar slechts enkele puntjes en lijntjes zichtbaar zijn, de hersenen de leegtes op
vullen, het plaatje afmaken, zo wordt de Venus ook weer heel gemaakt. Bij de beelden
van Marc Quinn is dit onmogelijk, we weten dat het niet het beeld is dat een ledemaat
verloren is maar dat het, de echte mens is, waar dit beeld naar verwijst, dat een been of
een arm mist. Marc Quinn geeft de beschouwer geen enkele ruimte voor illusie. Hij
dwingt de kijker te kijken en te beseffen wat hij ziet en zich zo de vraag te stellen wat
schoonheid werkelijk is.
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Conclusie
Jeffrey Deitch heeft het in zijn catalogus over een herdefiniëren van het menselijke
model. Volgens Deitch zijn kunstenaars, door het fragmenteren en opnieuw
assembleren van het lichaam, bezig met het definiëren van een nieuw model. De
vooruitgang in de biotechnologie en de computerwetenschap en de daaraan
gekoppelde veranderingen in sociaal gedrag overschrijden de grens waar het oude
mensbeeld eindigt en het nieuwe mensbeeld de Post Human begint. Het alom
geaccepteerde naturel van de natuurlijke persoonlijkheid wordt vervangen door het
besef dat je jezelf kunt maken en kunt heruitvinden. Het Freudiaanse model van de
psychologische persoon, waarbij de persoonlijkheid gevormd wordt door de
ervaringen uit de kinderjaren wordt vervangen door een model waarin men zijn eigen
ik kan construeren. Er lijkt hier sprake van een tweedeling: het Freudiaanse model van
de psychologische mens tegenover het postmoderne model van de maakbare mens.
Ook Lüdeking spreekt Deitch in het interview daar op aan. Deze tegenstelling lijkt niet
samen te kunnen gaan, toch is er bij de postmoderne kunstenaars die ik besproken heb
enerzijds sprake van het Freudiaanse model, waarbij het maken van een kunstwerk
werkt als een catharsis door het verwerken van traumatische ervaringen en anderzijds
van het postmoderne model waarbij de kunstenaars reageren op dat wat zich in de
maatschappij afspeelt.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij Louise Bourgeois die het menselijk lichaam ziet als één
geheel samengesteld uit onafhankelijke delen, die ze kan gebruiken als elementen voor
haar sculpturen. Door in haar beelden de trauma’s uit haar jeugd te herscheppen wil
Bourgeois als in een catharsis het verleden verwerken en greep krijgen op de
alledaagse werkelijkheid. In deze zoektocht naar zichzelf weet Bourgeois je letterlijk en
figuurlijk een spiegel voor te houden waardoor de werken een universele waarde
krijgen.
Ook Robert Gober reageert op dat wat er in de maatschappij gebeurt. De maatschappij
waarin het lichaam als manipuleerbaar voorgesteld wordt, maar door de ziekte aids
zwaar verstoord wordt. Hij reageert met beelden waarin de vervreemding tot het eigen
lichaam duidelijk wordt. Tegelijkertijd verwerkt hij in zijn werk ook zijn jeugd als
homoseksuele jongen binnen een streng katholiek milieu.
Kiki Smith ontrafelt het lichaam, keert het binnenste buiten, om zo achter de relatie van
het lichaam en het ik te komen. Ze probeert te achterhalen hoe deze relatie tot stand is
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gekomen binnen onze cultuur en hoe het ik door de cultuur bepaald wordt. Wie of wat
heeft de controle over ons lichaam. Maar tegelijkertijd verwerkt Smith het persoonlijke
in haar werk: de dood van haar vader en van haar zus, die aan aids gestorven is. Zij
streeft ernaar ons gefragmenteerde bestaan op een metaforische wijze psychologisch en
fysiek te repareren.
Ook Annette Messager weet door de ontleding van het lichaam: het gebruik van
verschillende lichaamsdelen toebehorend aan verschillende personen, waardoor zij een
lichaam zijn persoonlijkheid ontneemt, aan haar kunstwerken een universeel karakter
te geven. Toch gebruikt ook zij ervaringen en herinneringen uit haar verleden. Zij
verwerkt in haar werk, zoals ze het zelf omschrijft, dierbare overblijfselen, haar
relikwieën uit haar jeugd.
Marc Quinn tenslotte doet op een wetenschappelijke manier onderzoek naar de vraag
van ons bestaan, en vraagt zich daarbij af wat het verschil is tussen werkelijkheid en
abstractie. Door middel van het stellen van tegenstellingen probeert hij antwoord te
krijgen op de vragen die hij zichzelf in zijn werk stelt. Toch verwerkt ook hij zijn eigen
ervaringen, zoals zijn alcoholisme, in zijn werk.
Bij de kunstenaars die ik beschreven heb, is het Freudiaanse model absoluut niet
verworpen, wel reageren ze tegelijkertijd op dat wat er in de maatschappij gebeurt.
Deze schijnbare tegenstelling is typerend voor deze kunstenaars.
Zij verbeelden in hun kunstwerken het gefragmenteerde bestaan waarin iedereen gelijk
is en het niet meer uitmaakt welke religie je aanhangt. Opvallend is dat alle vijf
kunstenaars opgevoed zijn in een streng katholiek milieu, het geloof niet meer
aanhangen, maar wel inspiratie putten uit het geloof en dan met name de
transformatie: de vleeswording van Jezus Christus.
De versnippering in onze maatschappij, waar plaats moet zijn voor ieder individu, het
niet meer uitmaakt wie of wat je bent en we niet meer weten welke waarden en
normen we moeten hanteren, voelen de kunstenaars ook in zichzelf. Dit blijkt uit het
dualisme van lichaam en geest dat een thema is bij al deze kunstenaars en tot uiting
komt in de fragmentering van de lichamen.
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