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Hoewel de meeste kunstenaars voor het maken van hun werk 
traditionele materialen en technieken gebruiken, zijn er de 
laatste tientallen jaren collega’s bijgekomen die zich laten 
inspireren door de moderne wetenschap en techniek. Mede door 
de snelle ontwikkelingen op het gebied van de (mini)elektrortika 
zijn begrippen als computerkunst, videokunst en dergelijke, in 
opkomst. Een computergestuurd ‘schilderij’ als kunstvoorwerp 
in het interieur, is binnen niet al te lange tijd werkelijkheid. Een 
van de pioniers op dit gebied is Jeffrey Shaw. Komende maand 
presenteert hij zijn NARRATIVE LANDSCAPE in Amsterdam. Het 
projekt reist nadien naar San Francisco, Rotterdam (okt.) , 

; Brussel en Parijs.
DOOR KEES POLLING

Traditionele kunstuitingen als een schil
derij of een beeld hebben voor menigeen ’n 
nogal statisch karakter. Het schilderij 
hangt immers bewegingsloos aan de 
muur, een bronzen beeld verandert nu 
eenmaal niet meer van houding. Met de 
opkomst van de modernisten aan het 
begin van deze eeuw, werd duidelijk dat 
kunstenaars zochten naar andere, nieuwe 
materialen en gingen experimenteren 
met ongebruikelijke technieken teneinde 
hun creatieve bedoeling gestalte te geven. 
Verworvenheden uit de moderne weten
schap vormden, en vormen nog steeds een 
belangrijk onderdeel in die ontwikkeling. 
Men ging gebruik maken van imitatiema- 
terialen, zoals bijvoorbeeld acrylverf in 
plaats van olieverf. Anderen legden zich 
weer toe op de verandering die materialen 
kunnen ondergaan onder invloed van 
natuurelementen: licht, vochtigheid, wind 
etc. De natuurwetenschap verschafte 
vaak de benodigde kennis. Kunstenaars 
die heden ten dage in de weer zijn met de 
mogelijkheden die moderne elektronika te 
bieden heeft, spreken vaak van ‘installa
ties’.
Kenmerkend daarvoor is dat, evenals bij 
het zien van een schilderij, een toeschou
wer het kunstzinnige ervan min of meer 
passief beleeft. Toch komen er steeds meer 
kunstuitingen op dit gebied, die de geïnte
resseerde actief willen betrekken, het pu
bliek mogelijkheden biedt te participeren. 
Populair gezegd: je mag er met de handen 
aan zitten.
Publieksdeelname als voornaamste on
derdeel van een kunstwerk, streeft de 40- 
jarige Australische kunstenaar Jeffrey 
Shaw na. De afgelopen vijftien jaar woont 
Shaw in Nederland. Hier heeft hij zich tot 
een van de meest vooraanstaande ‘compu
ter graphics -kunstenaars ontwikkeld.
In zijn vroege werken, eind jaren zestig, 
begin jaren zeventig, experimenteerde hij 
al met verschillende vormen van pu
blieksparticipatie. Bekendheid kreeg hij 
vooral met zijn serie Points of View I, IIen 
III, die hij een paar jaar geleden expo- 

, sierde. Evenals zijn nieuwe installatie 
'The Narrative Landscape, die in juni 
tijdens het Holland Festival in het Am
sterdamse Aorta te zien is, waren deze 
werken afhankelijk van wat de bezoekers 
er mee deden. Met een tweetal joysticks 
werd het publiek in Points of View 
uitgenodigd beeld en geluid te manipule

ren, zich die nieuwe wereld eigen te 
maken en daar in door te dringen.
‘Wat ik doe zou ik niet zo snel beschrijven 
als videokunst’, zegt de kaalhoofdige Shaw 
beslist ‘Het aandeel van de videoappara
tuur is feitelijk heel triviaal. Alleen het 
uiterlijk wordt erdoor bepaald. Ik noem het 
zelf liever ‘computer-graphic-kunst’, aan
gezien het meer te maken heeft met hoe je 
middels een computer met beelden kunt 
werken. ’

Jeffrey Shaw heeft zijn opleiding als 
kunstenaar goeddeels genoten in Londen

en Milaan, waar hij een paar jaar op de 
kunstacademie zat Daarnaast verdiepte 
hij zich langere tijd in architectuur, dat 
als een beslissende factor in zijn werk 
beschouwd kan worden. De materialen 
waarmee Shaw tegenwoordig voorname
lijk werkt, zijn videoapparatuur en ge
avanceerde computers en beeldschermen. 
‘Met het manipuleren van heel verschillen
de technieken heb ik me eigenlijk altijd 
bezig gehouden. Uitgangspunt was daarbij 
voortdurend, dat ik zo wel een nieuw kunst
werk wilde maken als een nieuw medium 
onderzoeken. Uit nieuwe omstandigheden 
put ik ook de meeste inspiratie. De moei
lijkheden die je tegenkomt en moet over
winnen, de nieuwe mogelijkheden die je
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krijgt, die beïnvloeden de vormgeving. Je 
moet dan echter wel openstaan voor nieuwe 
media, geen vooroordelen hebben en je niet 
snel laten afschrikken.’

BEELDSYNTHESIZER
Hoewel Shaw tevreden terugkijkt op de 
spraakmakende serie Points Of View- 
installaties, vindt hij deze werken tech
nisch reeds achterhaald. ‘Technische ont
wikkelingen gaan de laatste jaren zo enorm 
snel, die zijn nauwelijks meer bij te benen. 
Neein The Narrative Landscape. Als ik 
deze installatie vijf jaar geleden had willen 
maken dan zou het me zeker twintig keer zo 
veel geld gekost hebben. Om nog maar te 
zwijgen van de energie en tijd die ik er dan 
in had moeten stoppen. Voor Points Of 
View had ik slechts de beschikking over een 
relatief kleine computer, met betrekkelijk 
gelimiteerde visuele mogelijkheden. Zo kon 
je bijvoorbeeld uitsluitend simpele lijnen 
tekenen. En alleen in zwart en wit Als ik 
daar nu mee aankom dan wordt ik 
uitgelachen. Hoe knap en goed de Point Of 
View op zich ook in elkaar zitten, het feit 
blijft dat de beelden vergeleken met huidige 
computerspelen dóódsimpel zijn en dat het 
zwart-wit ook behoorlijk rudimentair over
komt. Ik schaam me er echt niet voor, hoor! 
Het blijven prachtige installaties, maar 
helaas zijn ze anno 1985 ietwat gedateerd.’ 
Wat Shaw na deze installaties wilde, was 
werken met kleuren, maar daarvoor had 
hij een grotere computer nodig met 
aanzienlijk meer geheugen. Nu geen 
‘simpele’ driedimensionele lijnen meer, 
maar een wereld bestaande uit complete 
beelden en complexe combinaties daar
van. Mét The Narrative Landscape slaag
de Shaw daarin, dankzij de razendsnelle 
technologische ontwikkelingen en de 
enorme kostendaling.
‘In de popmuziek’ legt de kunstenaar uit, 
‘zie je goed waartoe zo’n ontwikkeling leidt. 
Een hausse in elektronische klanken! Te
genwoordig kun je spotgoedkoop enorm 
geavanceerde synthesizers kopen. Ook wat 
het visuele veld betreft staat de ontwikke
ling niet stil. Zo voorzie ik dat er binnen 
afzienbare tijd betaalbare beeldsynthesi- 
zers op de markt gebracht zullen worden. 
Die zijn er eigenlijk nu aL Neem bijvoor
beeld het tekenprogramma van de Apple 
Maclntosh-computer. Dat is een enorm

I krachtig beeldinstrument. En binnen het 
I bereik van iedereen!’

SPONSOR
The Narrative Landscape (Verhalend 
Landschap) vervaardigde Shaw onder 
auspiciën van stichting De Appel en het 
Holland Festival en met financiële steun 
van het ministerie van WVC. De appara
tuur kreeg de artiest voor een groot deel 
van de computergigant IBM, die daarmee 
een vorm van kunstsponsoring en tech
nische research combineert. ‘Inmijngeval

‘The Narrative Landscape is gebaseerd op 
wat ik hiervoor in Points Of View ontwik
keld heb. Zowel conceptueel, als in technisch 
en artistiek opzicht. Conceptueel gezien is 

-het een voortzetting en verdere uitdieping 
van eerdere ideeën, terwijl de artistieke 
ontwikkeling grotendeels gelijk op gaat met 
de technische vooruitgang.

In het werk verkent elke bezoeker de 
beelden op zijn eigen specifieke manier. 
‘Het gaat ayiders dan in gangbare vormen 
van kunst’, zegt Shaw. ‘Vergelijk het met 
een schilderij. Als je het bekijkt, zie je ook 
steeds andere dingen. Je kunt slechts een 
kle in deel tegelijk scherp zien. Je blik gaat 
daarom van de ene naar de andere kant en 
iedereen volgt zijn eigen route. Vandaar 
dat een schilderij, hoewel materieel volko
men statisch, tevens het produkt van de 
kijker is. In mijn werk beleeft de kijker nog 
meer dan dat, want hij maakt zijn eigen 
reis door het kunstwerk, hij vormt als een 
choreograaf zijn eigen theaterstuk. Het is 
een tocht in de tijd en de kijker voert aktief 
handelingen uit om het werk te verkennen.’

Bij de Point of View-installaties moest de 
bezoeker in een stoel gaan zitten en kon hij 
met twee joysticks het beeld op een 
monitor, of geprojekteerd op een scherm, 
veranderen. Zodoende kon je als het ware 
de achterkant van het beeld naar voren 
halen, of het beeld van onder- of juist van 
bovenaf bestuderen.
The Narrative Landscape wordt daaren
tegen van bovenaf geprojekteerd op een 
horizontaal scherm van ongeveer drie bij 
vier meter. De toeschouwers zien de 
beelden vanaf een er omheen gesitueerde 
balustrade. Eén bezoeker heeft de contro-

is het zo’, zegt Shaw daarover, ‘dat ik er 
piet die apparatuur en eèn aantal bestaan
de programma’s nog allesbehalve was. Het 
meeste heb ik zelf moeten aanpassen. Om 
daartoe in staat te zijn ben ik kortgeleden 
nog bij fen aantal mensen en bedrijven in 
de V.S. wezen kijken. Uiteindelijk heb ik de 
beschikbare apparatuur dusdanig op el
kaar aangesloten dat ik er optimaal mee 
kon werken. Bestaande programma’s heb 
ik gecombineerd en waar nodig bewerkt en 
uitgebreid met eigen programmatuur. De 
afgelopen maanden heb ik er fulltime aan 
gewerkt Anders had ik het nooit kunnen 
maken. Wat dat betreft is het echt een uniek 
kunstwerk. Zoals in deze installatie beel
den, geluiden en technieken zijn gecombi
neerd heeft vóór mij nog nooit iemand 
eerder gedaan.’

Ie over de joystick (ditmaal slechts één) en 
onderzoekt daarmee de beelden.
‘Mijn spel is als een groot theaterspekta- 
kelstuk met een choreograaf. Maar die 
'choreograaf is steeds iemand anders’, 
grijnst Shaw enthousiast. ‘Er is een 
basisbeeld, ofwel niveau een, dat afgetast 
kan worden. Horizontaal en, al inzoomend, 
vertikaal. Inzoomend ga je er op een 
gegeven moment doorheen en bereik je een 
niveau met negen beelden. Je komt slechts 
terecht in een ervan, maar dan zijn er nog 
acht in de buurt. Elk van die negen beelden 
heeft nog twee beelden onder zich, die 
thematisch verbonden zijn. In alle gevallen 
is het een kwestie van er doorheen breken en 
een nieuw niveau bereiken.’
‘Parallel aan de beelden bevat de installa-
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tie teksten van Dirk Groeneveld van het 
! Onafhankelijk Toneel. Hij schreef speciaal 

voor deze installatie een negental verhalen. 
Een voor elk beeld en de daaronder 
liggende twee verwante beelden. Deze ver
halen liggen ingesloten in het beeld. Ze 
staan er niet in geschreven, maar worden 
gesproken. Door al zoomend en reizend het 
beeld af te tasten, bereik je op een gegeven 
moment het opslaggebied van een tekst, of 
van een deel ervan. Dan klinkt ineens een 
stem door de ruimte. Naar wens kun je dan 
in dat gebied blijven of verder gaan. ’'

FRAGMENTEN
Kan de kijker de beelden als het ware 
manipuleren, de tekst ligt geheel vast 
Toch is het niet zo dat dit daardoor het 
enige voorspelbare onderdeel van het 
werk is. Je moet het namelijk, zo maakt 
Shaw duidelijk, vergelijken met een boek 
datje niet gewoon bij de eerste bladzijde 
begint, maar waarin je nu eens hier en dan 
weer daar, een fragment leest Met andere 
woorden, de manier waarop je door het 
boek gaat is geheel de jouwe. Je maakt als 
het ware je eigen boek gebaseerd op het 
bestaande. De teksten hebben in feite geen I 
einde. Er is een begin, aangezien het boek 
eerst opengeslagen wordt op het basisni
veau, maar vanaf dat moment bepaalt 
iedereen de volgorde van de teksten zelf. 
‘Bovendien is het zo’, voegt Shaw daar nog 
aan toe, 'dat alleen de eerste bezoeker 
helemaal bij het begin start De volgende 
bezoekers vangen daar aan, waar hun 
voorganger het boek open heeft laten liggen. 
Het fascinerende van deze werkicijze is, dat 
je tekstfragmenten kunt verstoppen op 
willekeurige plaatsen in het beeld. Terwijl 
je een beeld aftast en verkent kun je 
toevallig in een gebied komen waar zo’n 
tekst verborgen zit Of je ze ontdekt hangt af 
van de plaats waar je je bevindt maar ook 
van het inzoomniveau. En teksten kunnen 
ook op een bepaald beeld tussen twee 
beelden verborgen zitten.’
Dat er verband zit tussen zijn werk en 
sommige geavanceerde computerspelle
tjes ontgaat de kunstenaar ook niet. ‘Wat 
ze gemeen hebben is dat beide geheel 
vastliggen, terwijl de speler het verloop van 
het spel bepaalt
Toch zijn er meer verschillen dan over
eenkomsten: ‘De vraag is nog niet eens 
zozeer of ik in staat zou zijn zelf zo’n spel te 
ontwerpen, maar of ik dat zou willen. Een 
computerspel is namelijk, hoe je het ook 
bekijkt allereerst een commercieel produkt, 
waarin enorm veel geld en tijd is en wordt 
geïnvesteerd. En dat moet er ook weer 
uitkomen. Dat komt helemaal niet overeen 
met mijn werkwijze.'
Technisch gezien is mijn-werk misschien 
ook wel minder complex dan veel compu
terspelletjes, maar het bevat tevens onder
delen die geenr enkele maker van zo’n spel I 
ook maar een moment zou overwegen toe te 
passen. Het is gewoonweg niet commercieel, 
want te kunstzinnig. En het doel is heel 
anders. Mijn werk is vredig en meditatief, 
mensen moeten er uren achtereen mee 
kunnen doorbrengen. Computerspelen heb
ben daarentegen een razendsnel ritme. In 
relatief zeer korte tijd moet een enorme 
hoeveelheid informatie worden opgenomen 
en verwerkt Als je niet oppast ben je uit of 
dood. Wat ik in mijn werk juist nastreef is 
het creëren van een complex geheel van 
beelden en geluidsbronnen, die aan elkaar 
gerelateerd zijn op meer dan één manier, en 
waarin de kijker zelf de verbanden legt en 
deze verkent.' U


