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WANDERING THROUGH THE SPACES OF THE SOUL
Foi the occasion of the Holland Festival Aorta is darkened.
The whole building, a place run by artists in the very hart
of the city of Amsterdam, effaces itself for the benefit
of a sparkling painting0 At closer view it appears to be
the video-projection of data, gathered, processed and stored
in a computer by Feffrey Shaw0 The 3 x 5 ^screen lies on the
bottom oT the many-storeyed open space. The audience looks
down on it. The word "looks”, by the way, expresses only
very clumsily the complex experience caused by this audio
visual environment.
The changing images of Shaw’s The narrative landscape are
coupled with a cloud of sounds, in which the narrating voice
is the most outstanding element. Sometimes the narrative
has the character of a monologue int£rieur, of an emotional
effusion, somjtimes one hears questions asked or advise
given, then again a dialogue arises, or a hard.to-follow
combination of parts of sentences. And while it is true
that the contents of the spoken text at first ^scapes ones
attention because of the prominent presence of the image,
there arises nevertheless a friendly and communicative
climate, in which the spectator feels appealed to and in
volved.
Jeffrey Shaw (
Melbourne) created with his computer
a structure in which he gives a certain place to feelings,
memories and images that fascinate him. A house with nine
rooms, each of which has its own history and its own
atmos^ere. ^ow that it is completely furnished the door is
unlocked and visitors are invited to an extensive visit.
The architect/decorator himself calls it a 11 landscape11 .
The fir&t picture in each of the nine compartments shows a
part of the earth’s crust seen from the air. A city-map,
for example, or the pattern written in the fields by a
farmers tractor.
In addition^the basic image, to which one returns after
every visit, consists of a satellite-picture of the earth ” A clich£”, says Shaw, ” but nonetheless one of the most
beautiful images of our times". On this, hebrew letters are
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projected , that refer to the signs of the zodiac, A rather
ambiguous perspective, that may not make sense rationnally,
but gives no problem at all to the imagination. Red lines
divide this basic picture in nine fields. The number nine
(three times three) was chosen because of the repeating
factor in which eventually a circle lies enclosed. Every
nineth part in its turn is build up out of three pictures,
that together make a”story”0 The uniting links are formed
by texts, written by playwright Dirk Groeneveld,
The first pictorial stage
always refers to the land
scape, the second to people, the circumstances in which
they live or their feelings, and the last stage is the ab
stract transcription of the first two: a formal symbol.
The relation between the three images, which in painting
would be called a triptych, is intuitive. Associations on
formal aspects can play a role. So the picture of patterns
made by tractor wheels in a field is followed by a photograph
of someone hiding his face behind his hands, so that his
fingers form comparable ritmical lines. In this case the
soundtrack is partly made up by a tango. The Spanish song
tells about a man in despaiijtaho confesses a crime to the
police. On this eventually is superimposed an illustration
from a book about chiromancy, T^e lines in the palm are
marked with symbols.
This work, the conception of which costed only a fraction
of the time necessary for the technical realisation, presents
some exciting innovating aspects. The most remarkable is
the stearing-stick, with the help of which the visitor can
choose his own course through the house of Shaw’s imagination.
In this it is £± different from the watching of a static
work of art as , e,go, a painting, that often does not
hold the attention much longer than a couple of minutes.
The narrative landscape provokes in the spectator an attitude
that is active as well as intense. It is a completely new
experience to travel again through a territory already ^nown,
It gives the sensation that one can go back in time.
Fascinating is the possibility to zoom in on the images
with the help of the joy-stick. The detail then looses its
structure and becomes more abstract as it is enlarged.
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Within any of the pictures the development of painting is
repeated in a nutshell. A figurative representation changes
into a glowing impressionist landscape and eventually
becomes a constructivistic study of color.
The computer proves to be uncomparably better in rendering
fine details than video is. Out of the three primary colors
blue, red and green (l), 25^ mixed colors can be composed.
The spectator at one moment feels he is the painter himself
then again he is contemplating a landscape and can put on
spectacles, as it were, to study the details - which gives
one a godlike sensation.
The language is also subjected to a complete proces of
recreating, now that it proves possible to transform a mono
logue by computer into a dialogue.
What is presented now in Aorta is the first part of a
series called The architecture of the body - the body of
architecture. It looks like a new step - and that is a
surprise in these times of regression and synthesis

Jeffrey Shaws computerlandschap in Aorta
-----.... .......... “... '---------------mgmmg-

or amorele theatervormen en publieksparticipatie al
oorbreken? jaren voordat men van het bestaan van
d te vinden Artaud op de hoogte was. Tijdgeest? Het
ritueel zoals zelfde geldt voor Grotowski, die ook al
ities als de lang bezig was de interaktie tussen akteur
2 vorm zich
en toeschouwer te onderzoeken en
n de inhoud konkludeerde dat er een magische, ri-r
staan voelt, tuele sfeer opgeroepen moest worden
okvaten en waardoor het publiek een onderdeel van
ijk inhoudt, het geheel wordt, voordat hij ooit van
rakties zijn Artaud had gehoord.
worden,
Anders ligt het bij Peter Brook, die in
e rituelen in 1964 een Theatre ofCruelty heeft gesticht.
set Balinese „Deze naam was een eerbetoon aan Ar
?n verbeeld taud’’, schrijft Brook, „maar dat wil niet
dichtbij de zeggen dat we Artauds eigen theater pro
weergeven beerden te rekonstrueren. (-) Artaud toe
;n, en die de passen is Artaud verraden: verraden om
m het leven, dat er altijd maar een deeltje van zijn
en moet dus gedachten wordt gebruikt.” Brook heeft
gelijk. Maar dat neemt niet weg dat hij De opstelling van Aorta (Foto: Oscar van Alphen)
ïde geesten, vlijtig deeltjes heeft gebruikt, zoals blijkt
?d en kwaad uit voorstellingen als U.S. MaratlSade of
taud waar- het in dode talen geschreven dus verbaal
ïval - en dat en logisch onverstaanbare Orghast.
ebben - dat Ook in de werken van Pip Simmons, met
zoals wij die hardhandige publiekskonfrontaties in
Ter gelegenheid van het Holland Festival formeel symbool. De relatie tussen de
lijkse bezig- bijvoorbeeld The Black and White Minis Aorta verduisterd. Het hele gebouw, drie beelden, die in de schilderkunst een
elsch ouwen strel Show, of bij Lodewijk de Boers
rscheid tus- rituelen (Lijkensynode) zien we datgene
een door kunstenaars beheerde ruimte in drieluik zouden heten, is intuïtief, asso
het hart van Amsterdam, cijfert zich weg ciaties op basis van vormaspekten spelen
rs. Integen- waar Artaud over schreef. Evenzo op een
vooreen tintelend schilderij. Het blijkt bij daarbij een rol. Zo volgt op het beeld van
srbeelde en heel ander vlak: de zo choquerende, ta
nadere inspektie de videoprojektie te zijn traktorpatronen in de akker een foto van
len zich aan boedoorbrekende happenings van de ja
van gegevens welke door beeldend kun iemand die de handen voor het gezicht
ïgst, pijn en ren zestig waarbij een bloot meisje op de
stenaar Jeffrey Shaw zijn verzameld be heeft geslagen, zodat zijn vingers verge
hten bezwo- televisie afgrijzen en agressie veroorzaak
werkt en opgeslagen in de computer. Het lijkbare ritmische lijnen trekken. Tot de
te en de uche-uche-ceremonie van Robert
drie bij vier meter grote scherm bevindt soundtrack behoort in dit geval een tan
rt?
Jasper Grootveld bij het Lieverdje we
zich op de bodem van de verdiepingen go. Het Spaanse lied verhaalt van een
kelijks verwarring en paniek zaaide bij
hoge open vide, je kijkt er van bovenaf op man die vertwijfeld een misdaad aan de
overheid en middenstand.
_
neer. Met 'kijken’ is trouwens onbehol politie opbiecht. Over dit beeld vloeit
met aan het
pen uitgerukt wat aan komplekse erva tenslotte een plaatje uit een boek over
iddelen zijn Verlossing?
ring wordt losgemaakt in dit audio-vi- handlijnkunde. De lijnen in de handpalm
'rde, literair Meer in het algemeen kan men zeggen dat
ise schouw veel van wat Artaud voor ogen stond in
zijn met tekens gemarkeerd.
<*
suele environment.
en twintig later jaren, zij het niet over de hele linie,
De wisselende beelden van Shaw’s The Aan dit werkstuk, waarvan de konceptie
brengen tot verwezenlijkt is. De rol van de schrijver is
narrative landscape zijn gekoppeld aan slechts een fraktie kostte van de tijd die
aringen. De soms teruggedrongen (Werkteater) ten
een wolk van geluiden. De vertellende gemoeid was met de technische realisa
stem is daarin het meest markant. Soms tie, zitten enkele opwindend innoverende
er de drager faveure van regisseur en akteur. Het psy
heeft deze het karakter van een monolo- aspekten. De meest opmerkelijke is de
seibrujkt om chologisch realisme is. mede dank zij
gue intérieur, van een emotionele ont stuurknuppel, een pookje waarmee de
i dialoog te Brecht overigens, niet meer alleenzalig
boezeming, soms hoor je vragen stellen of bezoeker zelf zijn weg kan kiezen in het
. maar wordt makend. De vakbekwaamheid van de
aanbevelingen geven, dan weer ontstaat huis van Shaw’s verbeelding. Het is daar
bezwering, akteur berust niet meer louter op zijn
er een dialoog of een onvolgbare kombi- door anders dan het bekijken van een
strumentale inlevende diktie. Het publiek wordt niet
natie van zinsdelen. En ook al is het zo dat statisch kunstwerk zoals een schilderij,
hypnotise- meer slechts behaagziek tegemoet getre
de inhoud van de gesproken tekst in dat de aandacht vaak niet langer dan een
: ophitsende den, maar - als dat zo uitkomt - ook
eerste instantie aan de aandacht ontsnapt paar minuten gevangen houdt. .
erking ver- schofferend. De scheiding tussen spelers
omdat het beeld zo prominent aanwezig The narrative landscape veroorzaakt een
sing van het en toeschouwers kan - in voorkomende
is,
er ontstaat een kommunikatief en zowel aktieve als intensieve houding bij
ereist, want gevallen - worden opgeheven.
vriendelijk klimaat waarin de kijker zich de kijker. Het is een geheel nieuwe bele
ijn sterkere Maar integraal zijn de theorieën van
venis om een gebied dat je al kent, weer
aangesproken en betrokken voelt.
morden. De Artaud nooit in praktijk gebracht, noch
Wat Jeffrey Shaw (1944, Melbourne) met opnieuw door te lopen. Het geeft de
de realisti- bij zijn leven (men bezie de foto’s van het
zijn computer heeft gekreëerd, is een bezoeker het gevoel datje kunt teruggaan
'ijn van de door hem eigehandig geschreven, gere
struktuur waarbinnen hij gevoelens, in de tijd.
literlijke te- gisseerde en gespeelde Les Cenci en ver
herinneringen, beelden die hem intrige Fascinerend is de mogelijkheid om - ook
n innerlijke gelijken die met zijn gepassioneerde ge
ren een bepaalde plek geeft. Een huis met met het pookje - in te zoomen op de
rele oktaven schriften), noch na zijn dood. En het is
negen kamers waarvan iedere kamer een beelden. Het detail verliest dan zijn sa
willekeurige ook maar de vraag of dat kan. En of het
eigen geschiedenis en een eigen atmo menhang en wordt abstrakter naarmate
nen treffen, moet. Want verlossing...?
sfeer heeft. Nu het eenmaal is ingericht, het groter wordt.
aagd van de Om te eindigen met het in de aanhef
staat de deur open en mogen de bezoekers Binnen een willekeurig beeld wordt de
te is wel dat aangehaalde citaat van Fritz Raddatz. Dat
er uitgebreid rondkijken.
ontwikkeling van de schilderkunst in
kreativiteit gaat zo verder: „De kunst als ritueel, ver
Zelf noemt de bouwer het een ’land- notedop herhaald. Een Figuratieve voor
t in zichzelf van de werkelijkheid, van de wereld afge
schap’. Het eerste beeld in ieder van de stelling verandert in een gloeiend im
rvolgens op keerd, tekens afgevend. Staan we al mid
negen kompartimenten toont een stukje pressionistisch landschap en eindigt als
igen. Zo zal den in een gigantische omwenteling van
van de aardkorst zoals dat er vanuit de een konstruktivistische kleurenstudie.
waarbij een onze gevoels- en gedachtenwereld, waarin
lucht uitziet. Een stadsplattegrond bij De computer blijkt daarbij tot oneindig
im en geest ideeën worden vervangen door beelden?
voorbeeld of de patronen welke een boer veel fijnere detaillering in staat te zijn dan
>k en opper Wordt het tijdperk van Descartes, ’Ik denk
met de traktor in de akker rijdt. Boven bijvoorbeeld de video. Vanuit de drie
de krachten dus ik ben’, vervangen door een neo-Schodien is het basisbeeld, waar men na een primaire kleuren blauw, rood en groen (!)
zuiverende penhaueriaans: ’lk weet niet dus ik ben’?
een satellietfoto van de aarde. „Een cli kunnen 254 mengkleuren samen worden
ïigd te voor- Willen wij de totale oorlog - tegen de
ché”, meent Shaw, „maar evengoed één gesteld. Als bezoeker voel je je op het ene
rede?”
van de mooiste beelden van de laatste moment de schilder zelf, het andere mo
ie schrijver, De tijd zal het leren. Hardhandig des
tijd.” Daaroverheen staan Hebreeuwse ment verschaft de mogelijkheid om je
jgisehe tek- noods.
letters geprojekteerd waarmee naar de ogen over het landschap te laten dwalen
rbannen en
tekens van de Dierenriem wordt verwe en als het ware een bril op te zetten om
NIC BRINK
ur en gangzen. Een tamelijk tweeslachtig perspek- details te onderscheiden watje een godelangrijkste
tief, dat rationeel misschien niet klopt delyke alure geeft.
sseur. Dat is
maar imaginair geen enkel probleem op Ook de taal is onderworpen aan een
ï kreëert uit
levert. Dit uitgangsplaatje is met rode kompleet
herscheppingsproces,
nu
ispireert en
lijnen
in negen velden verdeeld. Het getal gebleken is dat een monoloog per compu
spireren en
negen (drie maal drie) werd gekozen ter kan worden veranderd tot een dialoog.
vanwege de repeterende faktor waarin Wat nu in Aorta wordt gepresenteerd is
uiteindelijk ook een cirkel besloten ligt.
het eerste werk van een serie getiteld: The
Ieder negende deel is op zijn beurt opge architecture of the body - the body of
dat Artaud,
bouwd uit een drietal beelden, die samen architecture. Het lijkt een nieuwe stap en
n herkend is
een 'verhaal' vormen. De tekstuele ver dat is verrassend in dit tijdperk van te
>f inspirator,
bindende draad schreef toneelschrijver ruggang en synthese.
zijn invloed
ïkonstateerd
Dirk Groeneveld (verbonden aan het Rotllende toon
terdamseStudio’s Onafhankelijk Toneel).
TINEKE REYNDERS
den toen en
De eerste beeldfase heeft steeds betrek The Narrative Landscape van Jeffrey Shaw
menten van
king op het landschap, de tweede op kan nog tlm 22 juni beleefd worden in Aorta.
: trachtten te
mensen, hun omstandigheden of gevoe Spuistraat 189. Amsterdam, dinsdag tlm za
e het Living
lens en de laatste is van de beide eerste terdag, 13-18 uur.
mer rituele
beelden de abstrakte transkriptie, een
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Dwalen door de ruimten
van de ziel
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