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Nederlandse samenvatting 

Spoken van Lessing: De tijdsruimtes van de bewegende-beelden-installatie 

 

Thema van dit onderzoek is het gebruik van bewegende beelden in het kader van installatiekunst. 

Het gaat in het bijzonder om de rol die voor installaties is weggelegd bij het schrijven van kunst- 

en mediageschiedenis. De centrale vraag is: hoe gaan individuele installaties met deze geschiede-

nis(sen) om, en welke stellingen ontwikkelen deze ten opzichte van de relatie tussen heden en 

verleden? Belangrijke topoi zijn enerzijds de connectie tussen de bewegende-beelden-installatie en 

de cinemageschiedenis en anderzijds de verhouding van de installatie tot het museale dispositief. 

Het onderzoek gaat daarbij uit van een directe relatie tussen mediaspecifieke begripsbepalingen 

en de geschiedschrijving. Hoe het verleden wordt gereconstrueerd hangt nauw samen met de 

wijze waarop de cinema of andere mediaformaties op conceptueel niveau worden beschreven, 

zowel in de context van schriftelijke historische benaderingen als in de situatieve werkelijkheid 

van installatiekunst.  

 Installatiekunst functioneert in dit geval – net als theoretische teksten – als historiogra-

fisch instrument dat dikwijls een vernieuwde blik op het verleden mogelijk maakt. Dit geldt niet 

alleen voor de manier waarop installaties de vroege cinemageschiedenis doen herleven (bijvoor-

beeld door een situatie te scheppen die duidelijk afwijkt van de klassieke bioscoopsetting). Ook 

ten opzichte van begripsgeschiedenis vindt historiografische revisie plaats. Zo stelt installatie-

kunst – net als sommige van de daaraan gerelateerde mediale configuraties – de scheiding tussen 

„tijdkunst‟ en „ruimtekunst‟ ter discussie die teruggaat op Gotthold Ephraim Lessings essay 

Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766). Als „ruimtekunst‟ wordt doorgaans kunst 

beschreven waarvan wordt gedacht dat de voorstelling in één oogopslag kan worden ervaren, 

zoals de schilderkunst. „Tijdkunst‟ verwijst daarentegen naar kunsten, zoals de poëzie, die een 

tijdsverloop kennen. Daarop is echter aan te merken dat Lessings tekst in zijn definities allesbe-

halve eenduidig is; de scheidingen die hij op het gebied van mediumspecificiteit aanbrengt, zijn 

niet noodzakelijk dezelfde als diegenen die hij op het semiotische of ervaringstheoretische niveau 

ontwikkelt. 

Dit gebrek aan eenduidigheid kenmerkt ook de receptie- en toe-eigeningsgeschiedenis 

van Lessings Laokoon. De begrippen „tijdkunst‟ en „ruimtekunst‟ duiken vooral op als de nood-

zaak ontstaat nieuwe kunst- of mediapraktijken begripsmatig te bepalen en van oudere praktijken 

te onderscheiden. Het vertrekpunt is vaak een situatie waarin de afgrensbaarheid zelf ter discussie 

staat, bijvoorbeeld door de vermenging van meerdere media- of kunstvormen. Dit heeft tot 

gevolg dat de categorieën in het debat voortdurend van betekenis veranderen. Op bewegende 

beelden gebaseerde installaties vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt om de – soms tegen-

strijdige – toe-eigening van deze begrippen in de theoriegeschiedenis zichtbaar te maken. Op 



280 

 

deze manier blijft Lessing continu door de kunst- en mediageschiedenis spoken – tot op vandaag 

de dag. 

 De begripsontwikkeling wordt voornamelijk in het eerste deel van het proefschrift 

behandeld. De notie van „cinema‟ en de grenzen van museale kunst staan ter discussie, niet in de 

laatste plaats omdat deze door de geschiedenis heen telkens opnieuw gedefinieerd worden. In de 

geanalyseerde installaties, Piratenräume van Rosa Barba (2002) en 66movingimages van Chris Ziegler 

(1998/2002), ondergaat „cinema‟ een letterlijke herconfiguratie. Het tweede deel van de dissertatie 

is gewijd aan de vraag of dit soort installaties kunnen worden begrepen als een historische en 

conceptuele „interface‟. Bedoeld wordt daarmee het punt waarop verschillende geschiedenissen 

bij elkaar komen en met elkaar in dialoog treden. Ook hier spelen Lessing-adaptaties een belang-

rijke rol. In installaties zoals Deep Play van Harun Farocki (2007) en Küba van Kultuğ Ataman 

(2005) komen verbindingen tussen oudere en nieuwere media naar voren die populaire differenti-

aties van vraagtekens voorzien.  

In het derde en laatste deel wordt voortbouwend op inzichten uit de eerste twee delen 

een nieuwe methodologie van kunst- en mediabeschouwing ontwikkeld. Deze is gebaseerd op het 

idee van een zowel letterlijk als conceptueel verruimd diegese-begrip, in correlatie met een ver-

ruimde opvatting van cinema en beeldende kunst. Met „diegese‟ wordt in deze context de manier 

aangeduid waarop afzonderlijke mediaformaties imaginaire lagen aan de werkelijkheid toevoegen, 

door de combinatie van een concreet „hier en nu‟ met een fictief „dan en daar‟. De posities die in 

afzonderlijke receptiesituaties door de toeschouwer of gebruiker kunnen worden ingenomen, 

zoals het „ik‟, „jij‟ of „wij‟, vormen de grondslag van de ervaringsmogelijkheden binnen dit kader. 

Bij Lessing was er al sprake van „semiotische‟, „mediaspecifieke‟ en „ervaringstheoretische‟ aspec-

ten van zijn kunsttheorie. De verschillende theoretische componenten grijpen in dit model nu in 

elkaar door verschillende analytische gezichtspunten ten opzichte van dezelfde situatie te be-

schrijven. Paradigmatisch is in dit verband het oeuvre van Janet Cardiff en George Bures Miller 

en bij uitstek hun installatie The Paradise Institute (2001), die in dit deel nader wordt onderzocht. In 

het kader van het minimalistisch aandoende werk Rehearsal van Germaine Kruip (in de versie van 

2002) wordt duidelijk dat de inzichten die in het verband met bewegende-beelden-installaties zijn 

verworven ook op andere delen van de kunstgeschiedenis, en zelfs op de werkelijkheid in zijn 

geheel, kunnen worden toegepast.  

Met betrekking tot de centrale historiografische vraagstelling wordt evident dat indivi-

duele diegetische formaties – zoals de besproken installaties – voornamelijk door de praktijk van 

niet-identieke herhaling (iteratie) naar overkoepelende dispositieven verwijzen. Onder „dispositie-

ven‟ worden op dit punt historische patronen van relatieve gelijkenis verstaan waarbij de diegeti-

sche basisconfiguratie in een bepaald opzicht op elkaar lijkt, zoals in Atamans Küba vroege 

cinema en databases of TV en mobiele technologieën. Installaties vervullen in dit kader een 

bijzondere rol, omdat zij verschillende dispositieven – zoals museale en cinematische – met elkaar 
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combineren en zodoende verschillen en overeenkomsten inzichtelijk maken, waardoor telkens 

nieuwe geschiedenissen ontstaan. Al met al valt echter te concluderen dat het hier bediscussieerde 

soort installatiekunst ten opzichte van kunst- en mediageschiedenis naast een verbindende vooral 

ook een problematiserende rol heeft, die conventionele standpunten binnen deze vakgebieden 

voortdurend ondermijnt. Door gangbare differentiaties in twijfel te trekken komen nieuwe histo-

rische en conceptuele connecties op de voorgrond te staan, en maken nieuwe verbanden juist 

andersoortige verschillen zichtbaar. 

 

 


