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Remodel[l]ing Reality
Wittgenstein’s notion of übersichtliche Darstellung
& the phenomenon of Installation in visual art
door Tine Wilde

30,1 x 21.3 cm, 220 p, ills kleur & zw/w, Engels, gebonden, � 39,90
Isbn 978-90-804240-3-6. Distributie: Ideabooks – www.ideabooks.nl

Remodel[l]ing Reality bestaat uit een onderzoek naar Wittgensteins notie van über-
sichtliche Darstellung en het fenomeen installatie in de beeldende kunst. In zeker
opzicht geven beide een helder overzicht op een bepaald gedeelte van onze complexe
wereld, maar de aard van dat overzicht verschilt. Alhoewel ze allebei kennis gener-
eren, levert de filosofie met Wittgensteins notie een overzicht van hoe bepaalde din-
gen voor ons vaststaan, terwijl de installatie een onverwachte, verrassende invalshoek
laat zien. Het vanzelfsprekende dat we geneigd zijn te vergeten en de ambiguiteit van
alledag staan in een dynamische relatie ten opzichte van elkaar. In deze ‘reflexieve
dynamiek’ hermodelleren we voortdurend onze werkelijkheid. Hulpmiddelen die
ons daarbij ten dienste staan zijn onze creativiteit en onze verbeeldingskracht. In de
keuzen en oplossingen laten we zien welke aspecten van de werkelijkheid we belan-
grijk vinden en hoe we deze waarden communiceren.

Het resultaat van dit onderzoek is een nieuw perspectief op de kunst van installatie
en een andere kijk op Wittgensteins notie van übersichtliche Darstellung. Door
deze combinatie is het boek zelf het kunstwerk: een InstallatiePakket.

Van de lezer wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Zo is er bijvoorbeeld in de
kaft van het boek een los A0-vouwblad gestoken, dat eerder uitgevoerde projecten
beschrijft en de context biedt voor het boek. De diverse hoofdstukken van het boek
laten op hun beurt verbindingen zien met deze eerdere projecten. Ook is een vel
bijgevoegd met full colour fotos van een installatie die is uitgevoerd in 2008. Ze
kunnen worden uitgeknipt en op verschillende plaatsen in het boek geplakt.

Remodel[l]ing Reality is een InstallatiePakket en combineert een dissertatie en een
aantal uitgevoerde kunstwerken; het is analyse en synthese ineen. Door de talrijke
kruisverwijzingen geeft het boek ruimte aan de lezer om met behulp van zijn eigen
achtergrond en levensgeschiedenis nieuwe en vooral persoonlijke verbindingen te
leggen. Het InstallatiePakket geeft hiermee commentaar op de gangbare idee van
een dissertatie en de inmiddels conventioneel geworden benaderingswijze van de
kunst van installatie. Geschikt voor iedereen die een pakketreis aandurft!

Meer informatie: www.tinewilde.com
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Remodel[l]ing Reality is an inquiry into Wittgenstein’s notion of übersichtliche
Darstellung and the phenomenon of installation in visual art. In a sense, both pro-
vide a perspicuous overview of a particular part of our complex world, but the
nature of the overview differs. Although both generate knowledge, philosophy via
the übersichtliche Darstellung gives us a view of how things stand for us, while the
installation shows an unexpected, exiting point of view. The obvious we tend to
forget and the ambiguity of reality are related to each other in a dynamic way. It is
in this ‘reflexive dynamics’ that we constantly remodel our reality. Tools we use are
our creative abilities and our powers of imagination. In our choices and solutions
we show which aspects of reality we find important and how we communicate these
values.

The outcome of this investigation is a new perspective on the art of installation and
a new insight in Wittgenstein’s notion of übersichtliche Darstellung. Because of this
combination, the book is itself an artwork: an InstallationPackage.

The reader is intended to respond to the book in an active way. For instance, when
he opens the book, the hard cover contains an A0-folder which describes the pre-
viously completed projects. This provides the context for the book. The various
chapters of the book, in turn, show connections with these previous projects. Also
included is a leaflet with full colour photos of the installation that was exhibited in
2008. These photos can be cut and pasted throughout various places in the book.

Remodel[l]ing Realty is an InstallationPackage which connects a dissertation with
several works of art; it is analysis and synthesis in one. Because of the numerous
cross-references, the book allows the reader an opportunity to make new connec-
tions using his personal background and life history. As a consequence, the In-
stallationPackage challenges the accepted idea of a dissertation and the established
conventional approach of the art of installation. Suitable for anyone who dares to
take a package tour!

More information: www.tinewilde.com


