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Samenvatting:
Seriële kunst: de moderne kunst van de herhaling

Het onderwerp van deze studie is de visuele kunst van
Edgar Degas, Piet Mondriaan, Francis Bacon, Egon
Schiele en Andy Warhol. Hun beelden verschillen qua stijl
en iconografie, maar hebben gemeen dat seriële herhaling
van grote betekenis is, iets waaraan tot nu toe weinig
aandacht is besteed.
In de introductie, hoofdstuk 1, leg ik de algemene
structuur van seriële herhaling uit: elementen in een
kunstwerk of in een serie kunstwerken verwijzen naar
eerdere elementen, die voor de constructie van nieuwe
kunstwerken gebruikt worden. Het nieuwe bevat
elementen van het verleden, maar kan niet volledig door
het verleden verklaard worden. Ik betoog dat seriële
herhaling in het werk van deze vijf moderne kunstenaars
een proces van vrije constructieve totstandkoming of
actualisatie articuleert, dat door elk van deze kunstenaars
op een andere manier geïnterpreteerd wordt.
Elk hoofdstuk bevat een case study waarin seriële
herhaling in het werk van één van deze kunstenaars wordt
geïnterpreteerd. Ik analyseer niet alleen de structuur van
het beeld, maar ook hoe die betrekking heeft op andere
formele eigenschappen daarvan, zoals lijn, kleur,
perspectief en behandeling (factum), en op het thema of
de inhoud. Ik meen dat het relateren van de structuur van
seriële herhaling aan andere formele eigenschappen en
aan de ikonografische inhoud van de geanalyseerde
kunstwerken, nieuwe interpretaties van hun belang en
betekenis mogelijk maakt. De serieel iteratieve structuur
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van de kunstwerken toont niet alleen dat activiteit en
nieuwheid een belangrijk streven van de besproken
kunstenaars is. Die activiteit betrekt ook de toeschouwer in
het beeld. Hierdoor is seriële herhaling zowel
fundamenteel verbonden met modernistische aspecten
van de kunstwerken, als met thema's zoals de structuur
van subjectiviteit en de beweging van de geschiedenis.
Subjectiviteit wordt in de kunstwerken gearticuleerd als
een voortdurend proces van vrije actualisatie, en
geschiedenis wordt voorgesteld als een proces van
herinterpretatie van het verleden.
Door de concentratie op serieel iteratieve
structuren is het dus mogelijk de interpretatie van de
besproken werken met hedendaagse thema's in filosofie
en kunst in verband te brengen. Mijn analyse begint in
hoofdstuk 2 met een interpretatie van Degas' late seriële
voorstellingen van badgasten en dansers. Ik betoog dat de
activiteit die in deze kunstwerken wordt getoond, begrepen
kan worden in relatie tot de serieel iteratieve structuur van
zijn late oeuvre, dat dateert vanaf ongeveer 1880. Elk van
Degas' beelden geeft een figuur weer in een proces van
aanhoudende, iteratieve actualisatie. Deze iteratieve
activiteit differentieert de figuur in elk beeld op zich en in
de relaties tussen de beelden. De rol van de toeschouwer
in relatie tot het werk van Degas wordt daarmee actief,
performatief: wanneer de toeschouwer zich langs een
beeld of langs een serie beelden beweegt, voltrekt hij of zij
op iteratieve wijze de activiteit van actualisatie die het
beeld voortdurend vormt en verandert. De activiteit van
actualisatie in Degas' late seriële werken heb ik
geïnterpreteerd in relatie tot Henri Bergsons metafysische
begrip van de duur (dureé), de continue totstandkoming
van alles. Ik toon aan dat in tegenstelling tot de serialiteit
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van zijn tijdgenoten, Degas' serieel iteratieve werken elke
verhalende inhoud elimineren. Vorm en inhoud van zijn
werk stellen de activiteit van het bestaan voor als het
voortdurende differentiëren van de eigen orde. Ik geef
Degas' late werken een nieuwe betekenis door aan te
tonen, dat zijn gebruik van het vrouwelijk naakt verbonden
kan worden met de iteratieve activiteit in zijn werk,
wanneer die begrepen wordt in de context van een seriële
weergave van de activiteit van actualisatie.
De seriële structuur van Mondriaans late
schilderijen is de culminatie van een creatieve praktijk die
gedefinieerd wordt door serialiteit, zowel wat betreft thema
als structuur. De stilistische en inhoudelijke variaties in
Mondriaans oeuvre brengen de rooster-structuur voort.
Deze rooster-structuur is geen vlak, statisch motief, maar
eerder een dynamische structuur waarin onderlinge
verbondenheid centraal staat, in het bijzonder in
Mondriaans laatste schilderij, Victory Boogie Woogie. Mijn
analyse in hoofdstuk 3 concentreert zich op dit laatste
werk. Ik ga verder dan de Hegeliaanse en theosofische
interpretaties van het werk, en laat zien dat het de activiteit
van actualisatie articuleert als vrije constructie van
structuur. Ik interpreteer Mondriaans laatste werk als een
dynamische structuur van relationele differentiatie, die de
toeschouwer aanspreekt en in zijn activiteit betrekt. Het
presenteert interconnectiviteit als de voortdurende
constructie van orde.
Mondriaan neemt de impliciete beweging van de
lijnen in eindige actualisaties van orde op, door de
constructie van oplichtende gekleurde vierkanten
(eruptions of coloured squares) en hun verschillende
snelheden en richtingen. Nochtans is Victory Boogie
Woogie geen voorstelling van algoritmisch geordende
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herhaling volgens vaste regels, maar juist een open matrix
die de vrije differentiatie van regels voor een nieuwe orde
uit eerdere regels mogelijk maakt. Horizontale lijnen en
vertikale banen kruisen elkaar op verschillende punten, en
dankzij hun onderlinge relaties kunnen zij zich in nieuwe
richtingen bewegen en nieuwe kruisingen, versnellingen en
gaten vormen. Doordat de toeschouwer zich door het spel
van lijnen en kruispunten kan bewegen, en op ieder punt
het werk kan binnengaan en verlaten, heeft het schilderij
een open structuur. De actualisatie van de open structuur
door de toeschouwer is het gevolg van het proces van
voortdurende differentiatie van nieuwe ordes: visueel langs
een willekeurige lijn bewegen is het beantwoorden aan
differentiaties in snelheid, toon, grootte, en aan spontane
kruisingen met andere lijnen. Kijken naar Victory Boogie
Woogie is het serieel iteratief construeren van orde.
Visueel deelnemen aan de dynamische beweging van
Mondriaans lijnen is het visueel navoltrekken van het
voortdurende proces van iteratieve differentiatie dat de
structuur ten uitvoer brengt. Ik betoog dat Mondriaan het
proces van actualisatie articuleert in termen van de
serialiteit van vrije constructieve activiteit.
Francis Bacon's verontrustende schilderijen geven
figuren weer die gedefinieerd worden door hun activiteit.
Hoofdstuk 4 toont dat de activiteit van Bacons figuren een
serieel proces van zowel vernietiging als constructie
actualiseert waaraan de toeschouwer deelneemt. Het is
een proces van het verbinden van het ene element met het
andere in de constructie van een figuur, waarin elk iteratief
construct het voorgaande differentieert. De activiteit van
actualisatie die zich voordoet in Bacons beelden is
zodoende een immanent proces van serieel iteratieve,
constructieve activiteit. Bacons figuren lijken te bewegen;
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zij zijn zowel realistisch weergegeven als vernietigd door
Bacons manier van schilderen. Zij zijn weergegeven in
akelige en verwarrende maar toch alledaagse ruimtes.
Bacons figuren tonen de navoltrekking van gewelddadige
activiteit, maar het geweld komt niet als buitengewoon
over. Bepaalde aspecten van Bacons figuren vertellen de
toeschouwer waar en hoe hij of zij naar zijn werken dient
te kijken en nodigen de toeschouwer uit aan de activiteit
van actualisering van de figuren deel te nemen.
Geconfronteerd met de juxtapositie van realisme en de
vegen, smeren en uitgeveegde vlakken in de beelden,
wordt de toeschouwer ertoe aangezet hen af te maken.
Deelname aan de activiteit van de figuur is een
constructief proces waarin het ene deel op het andere
wordt betrokken, maar elke relationele constructie leidt tot
nieuwe constructies die voorgaande constructies vernietigt
of verandert. De toeschouwer neemt deel aan het serieel
iteratieve proces van continu worden en ontbinden.
Nochtans kan de toeschouwer Bacons lijdende figuren
nooit compleet transformeren tot vaste vormen: zij worden
gedefinieerd door hun activiteit van actualisatie en als
zodanig kunnen zij nooit gefixeerd worden. Voorts
betekent de deelname aan de actualisatie van de figuur
dat de toeschouwer deze beïnvloedt en op zijn beurt
beïnvloed wordt. Zowel Gilles Deleuze als Ernst van
Alphen betogen dat door perceptie tot iets te maken wat
de toeschouwer in zich betrekt, Bacon het begrip perceptie
verbreedt tot een model van sensatie of affectiviteit. Met
hen meen ik dat het subject in Bacons figuren een affectief
subject is, maar ik denk ook dat de activiteit van Bacons
figuren niet slechts een kwestie is van de wisselwerking
van fysieke krachten. Hun lijden en gewelddadigheid
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overstijgt het lichamelijke en plaatst hen in een ethische
dimensie waar het begrip zorg een hoofdmotief is.
In hoofdstuk 5 maak ik een analyse van Egon
Schiele's enorme serie zelfportretten. In plaats van
Schiele's serie te analyseren door te verwijzen naar de
psychoanalyse of het existentialisme van zijn tijd, zoals
meestal gedaan wordt, analyseer ik zijn weergave van
zichzelf in termen van de seriële structuur die de identiteit
van het zelfportret definieert. De figuur in Schiele's serie
zelfportretten differentieert door de serie beelden heen, en
laat voortdurend haar wordingsstructuur verschijnen door
de activiteit die ze in alle beelden herhaalt. In elk serieel
verwant werk wordt de figuur gedefinieerd en
geïndividualiseerd door haar activiteit. Schiele's figuren
construeren een spiegelende verhouding met de
toeschouwer: elke figuur lijkt op Schiele's spiegelbeeld,
maar functioneert ook als spiegelbeeld van de
toeschouwer. De figuur wordt waargenomen als een
subject met een innerlijk dat zich aan de toeschouwer
terugspiegelt als ware dit van haarzelf. De iteratieve
structuur van actieve wording wordt zodoende gelijktijdig
navoltrokken in het werk en in de toeschouwer in wie het
werk wordt gereflecteerd. Elke navoltrekking is een unieke
weergave van de activiteit die elke voorstelling van de
figuur definieert en differentieert. De toeschouwer is dus
betrokken in de wordingsstructuur van het subject.
Schiele's figuur weerspiegelt een structuur die open, actief
en onvolledig is. Zijn serie zelfportretten geeft een definitie
van subjectiviteit als voortdurendheid. Door te verwijzen
naar de Lacaniaanse theorie van het spiegelstadium en de
geschiedenis van de canons van het mannelijk en
vrouwelijk naakt, laat ik zien dat die eigenschappen van
Schiele's kunstwerken die de toeschouwer erin betrekken
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en er zelfs in laten deelnemen, inherent zijn aan hun
compositie. De figuur is een visueel subject dat in een
creatieve en erogene verhouding staat tot de toeschouwer.
Andy Warhols seriewerken presenteren de activiteit
van actualisatie als serieel iteratieve en spontane
differentiatie. In hoofdstuk 6 beargumenteer ik dat de
aanwijzing hiervoor te vinden is in de onvolkomendheden
of fouten die Warhol tijdens het drukproces in zijn werken
laat sluipen. De connectie tussen Warhols gebruik van
serialiteit en alledaagse thema's is gewoonlijk gezien als
ofwel een kritiek op de consumptiemaatschappij ofwel als
een nabootsing van industriële massaproductiemodellen.
Ik meen dat deze beide verklaringen voorbijgaan aan de
ironie van Warhols zelf-presentatie als een machine die in
de fabriek van zijn studio aan het werk is. Mijn analyse van
Warhols oeuvre toont dat de serieel iteratieve structuur
van zijn werken zowel een ironisch commentaar op de
modernistische principes van authenticiteit, nieuwheid en
autonomie is, als een herinterpretatie van die principes.
Warhols methode van het exact kopiëren door middel van
mechanische reproductie wordt ondermijnd door zijn
mechanische handtekening: het 'foutje' dat zowel de
oppervlakkige aard van elk werk benadrukt als elk serieel
beeld differentieert. Warhols werken zouden plat en
oninteressant zijn, als ze niet verschilden. Via een
vergelijking met de renaissancistische traditie van de
ikonologie van het heilige gezicht, met het gebruik van
hedendaagse ikonen in de homo-scene en met serialiteit in
het werk van Monet, beargumenteer ik dat de oppervlakte
in Warhols werken de locatie is waar het werk betekenis
produceert. Bovendien zie ik de betekenis van Warhols
seriële beelden juist als ' diep': het zijn articulaties van de
activiteit van actualisatie die alle dingen voortdurend

285

doortrekt. Door deze differentiërende fouten te
interpreteren in de context van Deleuze's begrip van de
differentie kan ik verklaren hoe Warhol de activiteit van
actualisatie voorstelt als een proces van wording en
differentiatie dat serieel iteratief en voortdurend is.
Warhols fouten zijn oppervlakkige verschillen, die zijn
seriewerken onderscheiden en tonen dat de activiteit die
het subject articuleert een spontane en immanente
activiteit is. Omdat de activiteit van seriële differentiatie
uiteindelijk terugverwijst naar Warhols creatieve praktijk,
worden zijn seriële werken begrepen in termen van zijn
constructieve activiteit, zijn spontane imperfecties tijdens
het drukproces, en zijn alledaagse thema's. Elke afdruk in
een ongeordende serie is een onderscheidende herhaling
van een vorige afdruk. Daarom betoog ik dat Warhols
seriële werken de serieel iteratieve activiteit van
actualisatie voorstellen als een alledaagse en spontane,
vrije activiteit. Dit geldt niet alleen voor de voorwerpen en
filmsterren die de inhoud van zijn werk vormen, maar ook
voor de kunstenaar zelf: Warhols zelfbeschrijving als een
machine die in een fabriek werkt blijkt een uiterst ironische
beschrijving van zijn constructieve activiteit.
Mijn interpretatie van wat in de serieel iteratieve
structuur zoals deze gebruikt wordt door Degas,
Mondriaan, Bacon, Schiele en Warhol gebeurt, laat niet
alleen zien dat dit element hun kunstwerken structureel en
thematisch aan elkaar verbindt. Het toont ook dat hun
kunst een bijzondere traditie van serieel iteratieve kunst
vormt binnen de kunst die meestal als modernistisch
beschouwd wordt, en relateert hun werk aan latere kunst.
Door de betekenis van deze traditie van seriële herhaling
als zodanig te analyseren, kan ik in hoofdstuk 7 aanduiden
hoe de iteratieve structuur van nieuwe-media-kunst
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begrepen kan worden in relatie tot het werk van haar
modernistische voorgangers en hoe de betekenis van
serieel iteratieve moderne kunst deze verhouding bevestigt
en vernieuwt.
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