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De kunstvoorwerpen die wij uit de oudheid of uit 'primitieve' beschavingen in onze musea tentoonstellen, golden als tot vorm gekomen

dragers van een wereld die er door begrepen en bezweerd werd. Na een geleidelijke objektivering van het wereldbeeld werd tijdens de

'verlichting', die niet goed raad wist met begrippen als schoonheid en esthetisch welbehagen, de ontmythologisering van de kunst

definitief in gang gezet. Een denken over de werkelijkheid dat het empirische weten als norm verhief, vond niet echt een plaats voor de

kunst. Maar de beleving van schoonheid als ervaringsfeit kon moeilijk worden ontkend. De kunst was van een andere orde en ging zich

onafhankelijker opstellen en al snel heette dat l'art pour l'art.

In zijn essay 'Het kunstwerk in het tijdperk van technische reproduceerbaarheid' schrijft Walter Benjamin omstreeks 1935 dat de

fotografie en later de film pas echt de doodsteek gaf aan de cultuswaarde van de kunst en het kunstwerk van zijn aura beroofde. Met

aura duidt hij hier 'de eenmalige duur van verte en nabijheid van een verschijning' aan, de gewaarwording, de eerste verwondering,

waar objekt en subjekt nog niet gescheiden zijn. Dit in tegenstelling tot de vluchtigheid en herhaalbaarheid van de reproductie, waar het

werk al het te reproduceren objekt is geworden, los van het subjekt. Het orgineel krijgt ook de gelijksoortigheid van de reproductie. Voor

de rituele gebruikswaarde kwam een tentoonstellingswaarde in de plaats; de gebruiker werd een oordelende toeschouwer. Het begrip

kunst kreeg de betekenis die het in onze eeuw heeft. En zo bewonderen wij nu de autonome schoonheid van bijvoorbeeld Afrikaanse

kunst.

De tentoonstellingswaarde nam nog toe omdat de werkelijkheid steeds meer doordrongen werd met technologische middelen. Hierdoor

kwamen er ongekende dimensies bloot te liggen die ook deel gingen uit maken van de kunstwerken. Denk bijvoorbeeld aan de

waarneming via microscoop, radiotelescopen, infrarood en satellieten.

Soms is in zijn essay het onderscheid tussen origineel en reproductie niet geheel duidelijk en het lijkt alsof hij daarmee zijn bewering

wil inleiden dat de mogelijkheid van de industriële veelvoudige reproductie grote invloed heeft op de ervaring van het origineel en dat

daardoor niet alleen ons begrip kunst is verschoven maar dat heel de beleving van de ons omringende werkelijkheid zich heeft gewij-

zigd. Tegenwoordig is zo'n bewering niet meer opzienbarend al duikt de discussie over de authenticiteit van een via de nieuwe media

onstaan kunstwerk steeds weer op. Maar zijn daaraan handelswaarden niet debet? We zijn vertrouwd met tv, video, film, fax, mobiele

telefoon, internet en weten dat onze waarneming in hoge mate mede bepaald is door de technologische middelen die op alle fronten

beelden leveren, die steeds meer op het origineel lijken of het origineel nu een kunstwerk is of de werkelijkheid zelf. We zijn vergroeid

met een perceptie die gebruik maakt van alle mogelijke verlengstukken van onze zintuigen, en we naderen een gebied waar de realiteit

van de direkte zintuigelijke waarneming niet meer te onderscheiden is van die ons via technologie wordt aangeboden. Virtual reality is

een ingeburgerd begrip en zo verschijnen onze wildste fantasieën reëel voor onze ogen. De vraag naar de plaats, die zo eigen is aan

en verband houdt met de rituele waarde van het kunstwerk, is niet meer relevant. Al bij de fotografie is het origineel zoveel als de oplage.

Terecht merkt Walter Benjamin op dat de vraag naar het origineel in de fotografie onzinnig is. Een voetbalwedstrijd heeft via een live-

verbinding plaats in vele huiskamers, waar niet mee gezegd is dat ik in mijn fauteuil hetzelfde beleef als in het stadion. De lokatie is de

te reproduceren lokatie en daarmee een verzameling van gelijksoortige lokaties. Lijkt de Gotthard op de prentbriefkaart of lijkt de

prentbriefkaart op de Gotthard? Dit heeft in het verlengde van het aangehaalde essay grote gevolgen voor ons idee van een kunstwerk.

Het kunstwerk, dat een medium gevonden heeft in de technologie van de dislocatie, video, cd-rom, internet, heeft geen orgineel dat aan
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-'N i'lnnts gebonden is. leder kan er bij wijze van spreken op ieder moment bij. En hierdoor is ook de plaats van het individu steeds

i" • • i illlfuus geworden. Netwerken maken de plaats procesmatig, niet meer statisch. Het subjekt is een verzameling in- en outs.

i i'i kunst nu heeft dikwijls het opvallende kenmerk dicht bij de praktijk van het dagenlijks leven te staan en licht daar een emotioneel

'i i •< i • .o. mlljk detail uit om het bijvoorbeeld via het copieerapparaat tegenwoordig te laten zijn in een te kiezen oplage. Jonge kunst toont

• o i ' . - i iooi to triviale onderwerpen en anekdotes uit te vergroten naast belangrijkere zaken van leven en dood, maar streeft niet naar

i u i . i . u non aanzet tot zulk soort klassifikaties. Jonge kunstenaars leggen de vinger op een dagenlijkse handeling als bijvoorbeeld

1" . -Men, do poos aaien, ruzie maken of de toevallige intensieve waarneming van een molshoop in de achtertuin, en presenteren het

<>o i l ritueel. Jonge kunst gebruikt dikwijls zeer vergankelijke materialen of voert eenmalige acts op en legt die op video vast.

i » i i mist roikt voortdurend een veelheid zonder ordening aan. Hebben we dan nu niet te maken met een nieuwe ritualisering van
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insamon een kaleidoscopische wereld betekenend, een veelheid die de subjektiviteit als thema aandraagt als misschien de

i|i i HIK! voor de verschillendheid, een niet hiërarchische verzameling gelijksoortige emoties, concepten en processen, meerdere

•n • lm lussonstromen uitlokken in een vloeiende plaats en tijd, waar subjekt en objekt versmelten in de direkte gewaarwording van

leswaarde.

i do tolefoon? Nee, het was op de teevee. Ik meende echt de telefoon te horen. Nee, of toch?..., ja, nu gaat de telefoon, neem

11? Was die eerste keer nu van de teevee of was het deze? Hallo...Ik hoor niets, ze hebben al opgelegd. Of was het toch op

v- i •'' Ik weet het niet meer hoor. Hé, daar rinkelt de telefoon, dit is toch echt onze telefoon, zouden ze nog eens proberen? Nu

MI maar oons op hoor. Hallo..., hoi, dag mam, heb je net ook gebeld?... Nee, dan was het zeker iemand anders of het was toch

«cc Waar ben je nu?

loon Inokun, januari 1998
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FRITS' GEBED
25:1-16

1. Iets voor je lichaam, je
geest en je ziel

2. Het is de kracht om
nieuwsgierigheid
op te wekken

3. De bedoeling
Het doel waarnaar men zich

gedraagt
4. Een reis van kracht

heet als de zon
en nat als de regen

5. Met manische bewegingen
in overeenstemming met
anderen verlengen en

handelen door sensatie met
geen beperkingen of grenzen
6. Eeuwigheid is geweest
7. Verkeerd is juist
8. Het is het punt van
grootse intensiteit

9. Genot van het hoogste
besef

10. Gevoelens van warmte
en veiligheid

11. Willige en onwillige
sensaties van de geest
12. Een voorwaarde

13. De ultieme verleiding1

14. Het rijk
15.Het rijk
16. Het rijk
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Toen de uitnodiging kwam, mee te werken aan de expositie "Kopiëren met de K van Kunst", ontstond al
snel het idee om naast de presentatie in het Scryption, een presentatie in boekvorm te maken.
Elke student kreeg de mogelijkheid, gebruikmakend van de beschikbaar gestelde kopieermachines, in
volledige vrijheid, vier pagina's te vullen.
ledere bijdrage is speciaal voor het boek gemaakt. Studenten die normaal gesproken schilderen,
beeldhouwen, fotograferen of met andere media werken hebben door dit project de mogelijkheid gekregen
hun ideeën op een andere manier te verwerken.
Voor de meeste studenten is het de eerste maal dat hun werk op deze manier naar buiten gepresenteerd
wordt. Dit boek nu, is als een groepstentoonstelling in boekvorm, een verzameling van beelden, soms
botsend en dan weer in harmonie met elkaar.
De diversiteit aan beelden toont aan dat aankomende kunstenaars van nu, willen, kunnen en ook wel
moeten werken met de overdaad aan indrukken en mogelijkheden, die deze tijd zo kenmerkend maakt.
Daarnaast is deze bundeling van krachten en het in groepsverband naar buiten treden een doeltreffende
manier om de verschillende denkbeelden te toetsen en kenbaar te maken.

Graag willen we het Scryption, Océ en de Hogeschool bedanken voor de geboden gelegenheid dit boek
te maken. Agnes Vughts en Ank Lambers willen we danken voor hun geduld, welwillende medewerking
en gastvrijheid.
Bernd van den Thillart danken we voor de lay-out en Kim Engelen voor de organisatie.

's-Hertogenbosch, maart 1998 Toon Teeken, George Korsmit
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