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SUMMARY

from parts that are never all visible at the same time. This
spectral body, hovering on the edge of vision, is traced with
new research into the little-studied notebook, and The Paintings
for the Temple by Af Klint. These are interpreted within a
psychoanalytic framework more familiar to readings of the work
of Bourgeois, whose Cells are considered in a case study
focused on their visually permeable skins.
Unfurling these ideas backwards in time has created a genealogy
of a spectral form of portraiture, held within things, and within
which a woman portrayed ‘as’ thing is also present. The
Ghost Artist focuses on case studies that resist and return this
dehumanisation, traced as a metaphorical body, and revealed
within the ‘skins’ of eighteenth century firewood, nineteenth
century maps and embroideries, and twentieth century rooms
and cages. These bodies insist upon a displaced form of
presence, in which the classical self-portrait, with its emphasis
on the skin, and its potential for self-alienation, is returned as
an aesthetic vitality, found within the re-presented skins of actual
domestic objects. This feminist re-scripting of objectification
imagines the body as a situation in time, rather than a static
thing. It is an approach I found within older women’s practices,
and it may be that it takes half a lifetime to find a way to work
out, and work with, the rage that these works, in their different
ways, all insist upon. It is a self-realisation as image that
continues to resonate with women’s cultural needs today.

The Ghost Artist
Tracing spectral embodiment as a figure of aesthetic resistance,
in an unknown woman’s Eighteenth century paintings, and works
by Hilma af Klint and Louise Bourgeois.
With The Ghost Artist, I seek to define a conceptual figurine
hovering within the work of women artists who have rejected
portraiture as an appropriate register of a life in which
objectification is a lived bodily reality. Traced as a spectral
representation of the body, this figurine resists visual naturalism
in favour of a fantasised approach to portrayal, created out
of self-knowing aesthetic stand-ins. These stand-ins reconfigure
the skin of a unified, naturalistic body image, and offer a partial,
multiple, and permeable idea of the subject in its place.

4

Surprised recognition of my own artistic approach in a notebook
of paintings by an anonymous eighteenth-century artist,
became the starting point of an analysis that concludes these
paintings were most likely created by a woman artist. Her
entwining of detailed observational study with an imaginative
exploration of her inner world is then traced, as a method, in
the works of two other women working roughly one and two
hundred years later: in serial works by Hilma af Klint and Louise
Bourgeois that are also considered in terms of the close
attention they gave to materials close to their lived, bodily
experience. A commonality of practice is found in this choice
to create artworks from such contact with surfaces that would
have been intimately known from the sensing side of each
artist’s skin. I argue that this intimate knowledge was the conduit
through which their work also reproduces, or holds, something
of their life experience, as image. This reading of the artwork
as a ghostly ‘holder’ is also bound into the seriality of the
selected works, as it is an idea of the body as a diffracted form
that requires the viewer to collaborate in imagining a unity

As a work of artistic research, The Ghost Artist is itself ghosted
by the fictional tale of Jess, a middle-aged woman who is written
into its margins. It is further interwoven with reproductions of
the writer’s own serial stand-in bodies, The Ice Cream Paintings
(2008 – 2016), and D. I. Y. (2014 – present).
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SAMENVATTING

ieder een intieme, zintuiglijke kennis hadden. De centrale stelling
in mijn onderzoek is dan ook dat deze intieme, zintuiglijke kennis
als kanaal fungeert voor de weergave van de levenservaring van
deze kunstenaars in hun beeldende werk. De lezing van het
kunstwerk als verschijning en container wordt versterkt door
de serialiteit van de geselecteerde kunstwerken, die het idee
van het lichaam als een gefragmenteerde vorm weerspiegelt.
De beschouwer wordt als het ware uitgenodigd om bij te dragen
aan de verbeelding van de eenheid van de delen, die nooit in
hun geheel tegelijkertijd zichtbaar zijn. Dit spectrale lichaam,
dat grenst aan een visioen, wordt hier voor het eerst getraceerd
in het notitieboekje van de achttiende-eeuwse kunstenaar
en Af Klint’s serie Schilderijen voor de Tempel. Deze worden
geïnterpreteerd binnen een psychoanalytisch kader, dat
meestal is voorbehouden aan de duiding van Louise Bourgeois’
werken. In een aparte case study ga ik dieper in op de visueel
doorlaatbare huid van haar serie Cells.

De fantoom kunstenaar
Spectrale belichaming als esthetische opstand in de vrouwelijke
kunstenaarspraktijk, en zijn seriële sporen in het werk van een
anoniem achttiende-eeuws kunstenaar, Hilma af Klint, en Louise
Bourgeois.

Door deze opvattingen teruggaand in de tijd te ontvouwen, is
er een genealogie van de spectrale portretvorm ontstaan. De
geportretteerde is gevat in objecten, waarbij ook de notie van
de ‘vrouw als object’ een plaats heeft. In The Ghost Artist wordt
deze ontmenselijking in een aantal case studies aan het licht
gebracht en weerlegd: de ‘huid’ van achttiende-eeuws brand
hout, negentiende-eeuwse kaarten en borduurwerk en twin
tigste-eeuwse kamers en kooien wordt beschreven als metafoor
voor het lichaam. De lichamen benadrukken een verdrongen
aanwezigheid, waarmee het klassieke zelfportret — met zijn
nadruk op de huid, die vervreemding van het Zelf in de hand
werkt — een nieuwe esthetische vitaliteit krijgt dankzij de
weergave van de textuur van alledaagse objecten. De op deze
wijze tot stand gebrachte feministische overschrijving van
het begrip objectificatie benadert het lichaam eerder als een
in de tijd geplaatste situatie dan als een statisch ding. Deze
benadering heb ik gevonden in de kunstenaarspraktijk van de
genoemde kunstenaars op het moment dat zij oudere vrouwen
waren geworden. Misschien kost het nu eenmaal een half leven
om een manier te vinden de woede – die in alle bestudeerde
werken op uiteenlopende manieren duidelijk van zich laat spreken
— in het creatieve proces in te zetten. Deze zelfrealisatie in het
beeld blijft relevant voor de culturele behoeften van vrouwen
vandaag de dag.

Met The Ghost Artist probeer ik de conceptuele figuur te
definiëren die in het werk van vrouwelijke kunstenaars aanwezig
is, die de portretkunst hebben afgezworen als een adequate wijze
van vastlegging van een leven waarin objectificatie een aan den
lijve beleefde realiteit is. Opgevat als een spectrale representatie
van het lichaam ontstijgt deze figuur een visueel naturalistische
weergave. In plaats daarvan is een gefantaseerde wijze van
portretteren gekomen, die van zichzelf bewuste, esthetische
stand-ins van de kunstenaar toont. Deze stand-ins geven nieuwe
vormen aan de huid van het eenvormige, naturalistische
lichaamsbeeld en vervangen deze door een gedeeltelijke,
meervoudige en doorlaatbare weergave van de geportretteerde.
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Tot mijn verrassing herkende ik veel van mijn eigen artistieke
benadering terug in een notitieboek van schilderingen van een
anonieme achttiende-eeuwse kunstenaar, wat leidde tot een
nader onderzoek van deze werken. Mijn conclusie is dat ze
hoogstwaarschijnlijk gemaakt zijn door een vrouwelijke kunste
naar. Haar gedetailleerde observaties gecombineerd met een
verbeeldingsrijke exploratie van de eigen innerlijke wereld heb
ik als methode teruggevonden in het seriële werk van twee
andere vrouwelijke kunstenaars, die respectievelijk grofweg 100
en 200 jaar later leefden: Hilma af Klint en Louise Bourgeois. Ook
hun werken worden bestudeerd in het licht van hun nadrukkelijke
gebruik van bepaalde materialen, waarmee zij een nauwe, lijfelijke
band hadden. Hun kunstenaarspraktijk vertoont overeenkomsten
in de keuze om werken te maken die voortkomen uit een dergelijk
contact met materiële oppervlakken, waarvan zij door huidcontact
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The Ghost Artist is een artistiek onderzoeksproces en geeft
in die hoedanigheid onderdak aan de geest van het fictieve
personage Jess, een vrouw van middelbare leeftijd die zich
in de marges van het onderzoek ophoudt. Ook vindt er een
wisselwerking plaats tussen de onderzochte werken en de
seriële stand-in lichamen in het werk van de onderzoeker,
met name in The Ice Cream Paintings (2008 – 2016) en D. I. Y.
(2014 – heden).
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