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zegdwordt) dathet een modestromingzalzijn, dieweerzal wegebben.Bovendienliggendenieuweendegevestigdebenaderingenop eenaantalpun-

Met de ogen wijd dicht
DE 'VISUALTURN" BINNENDE CULTUURWETENSCHAP

ten niet eens zo ver uit elkaar. Met name de wat meer kwalitatief ingestelde

sociologie heeft echt wel verwantschap met bepaalde benaderingswijzen

ANNEKE SMELIK

binnen de cultural studies. Ik denk dat daar wel hele interessant verbin-

dingslijnente leggenzijn. Tussen mediastudiesen cultural studies ligt ook
een heelbelangrijkelink. Datzelfdegeldtvoor derelatie tussen de gammaen de alfabenadering. Jekunt niet zeggen: "Ach, daar hebben we niets mee te
maken. " Buiten de dear houden heeft geen enkele zin. Ik zie daar in de toekomst wel wat nieuwe vormen en nieuwe instituten ontstaan, die weer

nieuwelangevenaandebestuderingvankunstencultuur. Hieruitzoudan
op denduurtochweleenbenaderingkunnengroeiendiedenaamcultuurwetenschapzoukunnengaandragen.AIserin Nederlandeenduidelijkcentrum zou zijn voor cultural studies in brede zin, wat er nog niet is, dan zoudenwedaarzekerin geinteresseerdzijn.'
Interview door: HeUekevan den Braber, RadboudUniversiteit Nijmegen

Vorig jaar is in Nederland een moord gepleegd op een filmmaker vanwege
een controversieel kort filmpje dat hij gemaakthad. Is de regisseurnu vermoord om debeelden die hij in Submission produceerde, ofwas het om debe-

ledigingendiehijinzijncolumnseninterviewsuitte?Zoeenvoudigkanhet
niet warden gesteld; dezaakligt uiteraard gecompliceerder. Ook Ayaan Hir-

siAliwerdallangerbedreigdvoordatzijSubmissionmaaktemetVanGogh.
Toch heeft devertoning op televisie van dat korte filmpje van tien minuten
de woede en verontwaardiging opgeroepen van veel al dan niet fundamen-

talistischemoslims, en ookvan sommigeautochtonekijkers. Hetmulticulturele dramarondSubmissionduidtop deenormemachtvanhetbeeld.
De macht van het beeld, en daarmee de angst ervoor, is onderdeel van de

discussie overdevisua;turn dieonzecultuur heeft doorgemaakt in deafgelopendecennia.Zoalsaltijdmetmodieuzetermenishetnietgemakkelijkom
die 'visuele omwenteling' te dateren. De term is pas in 1994 door William
Mitchell geintroduceerd - hij noemt het overigens depictoria; turn. Deaandacht voor visualiteit en voor visuele media dateert natuuriijk van veeleerder. Defascinatievoorhetmechanische beeldvalt alin denegentiende eeuw
teplaatsen, met deuitvinding van nieuwe media als fotografie enfilm (Crary 1990). Deuitvinding van radio entelevisie leiddein detwintigste eeuwtot
een fascinatie met mediatechnologie, die zich vervolgens voortzette in het
interactieve medium van internet.

Mitchellplaatstdevisualturn echternietzozeerbinnendecontextvaneen
voortdurende stroom uitvindingen van steeds weer nieuwe(re) media, maar

in eersteinstantiebinneneenfilosofischkader.Hetideedatdefilosofiegekenmerkt wordt door opeenvolgende omwentelingen komt van de Ame-

rikaansefilosoofRichard Rorty (1967). Rorty stelt dat zo'n omwenteling
plaatsvindtwanneereennieuweproblematiekzichaandientterwijl oudere
paradigma's uit het zicht verdwijnen. Hij benoemt de laatste fase in de geschiedenis van defilosofie als delinguistic turn. Met delinguistic turn duidt
Rorty op het verschijnsel dat de linguistiek, semiotiek, retoriek en andere
modellen van tekstualiteit het bepalende kader vormen voor kritische reHectics op de hedendaagse kunst en cultuur. In dit artikel zal ik het idee van
een visuele wending kritisch onder de loep nemen in relatie tot ontwikke7-
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lingen binnen de cultuurwetenschap. Om Mitchells aankondiging van een
visual turn goedte kunnenbegrijpen, is hetnoodzakelijkom eerstde context van de linguistic turn te verkennen.

al turn, die ik hier met 'visuele wending' wil vertalen. 2 Deze wending vol;
dus nogal sne'l op de vorige. Bovendien is er sprake van een tendens om d
ene na de andere turn uit te roepen, zoals de experiential turn (naar aanle

ding van het boek over de 'beleveniseconomie' van Pine & Gilmore) en 6
De linguistic turn

spatial turn die elders in deze bundel ter sprake komt. Momenteel wordt oo

De linguistic turn is nauw verbonden met het linguistisch model dat ten
grondslag ligt aan de semiotiek van De Saussure. Hierdoor ontstaat aan-

gesproken van een cultural turn, een aura! turn en een mediamatic turn. H(

dacht voor de structuralistische analyse van de 'grammatica' van elk

op de duizelingwekkende snelheid van de veranderingen in onze cultuur.

lijkt erop dathethelebegrip 'turn' aaninflatie lijdt, maarwellichtduidthi

systeem, of dit nu een mythe, advertentie, film of een literair werk betreft,
filmsemioticus Metz (Sims 1998). De centrale opvatting dat taal paradig-

Mediageletterdheid
Een eerste argument voor het idee dat we een visuele wending in de praktij

matischis voorbetekenis, wordtdoorvrijwel alle postmodernefilosofen ge-

en theorie van de geesteswetenschap meemaken, ligt in de voor de hand Us

volgd.' VolgensdepsychoanalyticusLacaniszelfshetonbewustealseentaal
gestructureerd.EndehistoricusFoucaultintroduceerthetbegrip'discours

gendeobservatiedatwein eenbeeldcultuurleven:'(... ) welive in a culture c

(vertoog) om machtsrelaties te analyseren. Hoewel al snel de instabiliteit
van taalenbetekenisgeving op devoorgrond wordt geplaatst, zoals in hetde-

chell 1994, 5). De populariteit en alomtegenwoordigheid van de beeldcultuu

constructivisme van Derrida of in de postmoderne teloorgang van de 'Gro-

geletterdheid, of, breder, mediageletterdheid,geldtookvoorhetonderwijs i-

te Verhalen'van Lyotard,blijft ook in hetpoststructuralisme nog steedsde

Nederiand. Toch is dit onderwerp nog maar bitter weinig doorgedrongen i'

zoals in het werk van de antropoloog Levi-Strauss, de vroege Barthes of de

images, a society of the spectacle, a world of semblances and simulacra' (Mi'
maken kritische reflectie tot een absolute noodzaak. De vereiste van visuel

tekst centraal staan (Sims 1998).

de curricula van het Nederiandse onderwijs, van lagere en middelbare schoc

De linguistic turn, waarin alles opgevat kan warden als een 'tekst of als
' discursief,isuitermatevruchtbaargeblekenvoordecultuurwetenschap.In
de eerste plaats opende het nieuwe mogelijkheden voor interpretaties, door
analysevanbegrippenparenalsbetekenaarenbetekende,paradigmaensyntagma, enmetafoor enmetonymie (VandenBraembussche 2000). Doorhet

tot deuniversiteit.3 Nederlandloopt hierinternationaalgezienbeslistin aclter. De slepende discussiesop het ministerie van Onderwijs, binnen univei

nauwe verbond tussen semiotiek en psychoanalyse werd een nieuw licht ge-

worpen op het subject (Silverman 1983). In detweede plaats ontsloot deopvatUng datalles 'tekst' is nieuwe objecten van onderzoek diehettraditionele
veld van de literatuurwetenschap overschrijden. Immers, ook architectuur,

mode, muziek, sport, damesbladenof eenvideoclip - om watwillekeurige

siteiten, maar ook in kranten, waarin altijd maar weer op de 'gevaren' van d

beeldcultuurwordt gewezenen gejammerdwordt over de teloorgangvan d
schrift- en leescultuur, getuigen van weinig realiteitszin. Daarmee bestaat he

risico dathet onderwijs deels de aansluitingmet de jeugd mist en ook de kc
mende generaties visuele analfabeten zullen blijven. Mediageletterdheid i
hard nodig om grip te krijgen op de hedendaagsebeeldcultuur. Nu ontstaa
er een klooftussen ervaring (veel kijken) en kennis (gebrek aan scholing)
die mensen minderweerbaarmaakt tegen de beeldcultuurwaarze deel va;

voorbeelden te noemen - kunnen als een te analyseren tekst warden opgevat. Er ontstond vanaf de jaren zeventig dan ook een hausse aan semiotische

uit maken.

analyses van allerhande culturele verschijnselen, dievoor een deel onder de

ons tot onszelf, de ander, en de werkelijkheid verhouden via mediale middi

noemer 'cultural studies' gevatkunnenwarden.

len, dan zullen we op die media moeten kunnen reflecteren. Doen we da
niet, dan lopen we het risico om met 'de ogen wijd dicht' in de ons om
ringendebeeldcultuurteleven. i QokMitchellwijstop hetmaatschappelijk.

Voor Rorty is de linguistic turn een fundamentele omwenteling in defilosofie. Zo'n omwentelinggebeurtniet al te vaak, wantRortyzietmaardrie
verschuivingen in dewesterse filosofie: van dingenin de antieke en middel-

Als we, zoals Oosterling in dezebundel stelt, 'middelmatig' zijn omdat w

belang van het duiden en begrijpen van beelden. Kennis in de vorm vai

eeuwse filosofie, naar ideeen in de zeventiende tot de negentiende eeuw, naar

'visuele geletterdheid' is nodigom visuelecultuur te kunnen apprecierenei

woorden in detwintigste eeuw (geciteerd in Mitchell 1994, ii). Mitchell stelt

daartoe is media-educatie een vereiste. Maar visuele geletterdheid is me'"

dat we ons momenteel al in de volgende omwenteling bevinden: de pictori-

dan alleen cognitieve kennis. Beelden hebbenalles te maken met machtei
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metwaarden; dathebbenwekunnen zienin denasleep vanSubmission. Mit-

chellrelateertinzijnboekdeanalysevanbeeldendanookaankwestiesvan

kennis ('warerepresentaties'), ethiek ('verantwoordelijkerepresentaties')
enmacht('effectieverepresentaties') (1994.6). Vooreentheoretischebenadering van beeldcultuur zou ik ook dekwestie van plezier willen toevoegen;kijkplezierisimmerseenbelangrijkelementinvisuelerepresentaties.s
Doormediageletterdheid lerenweeenhoudingaanvangelijktijdige distan-

tieenpassieinonzeomgangmetdemiddelenwaarwijdagelijksgebruikvan
maken; een houding die Mulvey zo mooi omschreven heeft als 'passionate

detachment'(1989,26).Zolerentoeschouwersomverantwoordelijkheidte
nemenvoordeprocessendiekijkplezier,zingevingenidentificatieteweeg-

brengen.Plezierinvisuelecultuurisnooitonschuldiggeweestendatishet
vandaagminderdanooit. Eenalertekijkhoudingkandetoeschouwersinzichtgevenin demagie, schoonheid encomplexiteit vandehuidigebeeldcultuur, maarhenookweerbaarmakentegendemachtenmanipulatievan
beelden.Alleendanzijnkijkersverzekerdvanzinvolleparticipatieenvankritischplezierin devisuelecultuur.
Multimediaentechnologie

Wonderiijk genoeg is Mitchells betoog deels gebaseerd op negatieve argu-

menten.Hifschrijftzelfs:'thisisa relentlesslynegativebook' (1994,6). Dat
klinkt iets dramatischer dan het is, omdat hij met dezeuitspraak aangeeft

geentheorieoverbeeldenteproduceren, maarindringendevragentewillen
stellenomdewoord-beeldproblematiekineenander,meerinterdisciplinair,
kaderteplaatsen. Mitchell signaleert eenangstvoorhetbeeldin degeestes-

wetenschap;hieropbaseerthijinhogematedeconstateringdatersprakeis
vaneenvisuelewending.Dieangstvoorhetbeeldiseeuwenoudenvooreen

grootdeelteherleidentothetverbodopgesnedenbeeldeninhetOudeTestament.' Mitchellherkentookin dehedendaagsefilosofieeenfundamentele

angstvoorhetbeeld;depostmodernefilosofieisimmersgebaseerdophet
belangvantaal.Enigszinsfreudiaansduidthijdieangstalshettekendater
een visuele wending gaande is: 'This anxiety, this need to defend "our

speech" against "thevisual" is,I wantto suggest, a suresignthata pictorial
turn istakingplace' (1994.13).

Mitchell karakteriseertdepostmodernetijd als eenparadox.Want, stelt
hij, aandeenekantwardenweoverweldigd doornieuwevormen vanvisu-
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cultuurdievolledigwordtgedomineerddoorbeeldenbehoortalleszinsto
technische mogelijkheden, en dan ook nog op mondiale schaal: McLuh.
'global village' is allang een feit. Specifiek voor devisuele wending op dit i
ment in onze geschiedenis is dan ook dat het beeld overal en altijd aanwi
is, in steedsnieuwerevormen, maarnog immer oudeangsten oproept.
Een ander element van de postmoderne conditie is dat het beeld onein
complex isgeworden. Wanneer wehet over hetbeeld hebben, danis erop g.
enkele manier sprakevan een naievemimesis: het idee dathet beeld simi
weg een kopie ofweerspiegeling van dewerkelijkheid is. Het postsemiotis.
beeldisvolgensMitchell opgenomenin eeningewikkeldspelvanrepresei
ties, doortrokkenvan macht, vertogen, instituties en technologie (1994, i
Het gaattegenwoordig om multimedia waarin beeld, tekst en geluid integi
zijn opgenomen die ook nog eens mondiaal warden gedistribueerd en gee
sumeerd (Smelik 2004). Neem bijvoorbeeld het genre van devideodip, w;
in dans, tekst, muziek en film samenkomen. Maar ook een filmpje als 5

mission is multimediaal; het maakt gebruik van beweging (de choreogr>
van lichamen in de ruimte), decor (theatrale setting), gesproken tekst
monoloog), geschreven tekst (de Arabische kalligrafie op de naakte lie
men), geluid (zoalsvaneenknallendezweep), muziek (muziek, recitaties'
deKoran) enfilm (snellemontage, contrastrijkebelichting,cameravoerir
Eencultuurwetenschappelijkeanalysezalaldezemultimedialeaspecten m
ten onderkennen. Voor Mitchell (1994, 5) is het multimediale aspect \
groot belang, omdat hij meent dat niet alleen het beeld doorregen is met
woord, maar ook andersom: een tekst is altijd heterogeen en multimedi;

In zijn visie bestaat er geen zuivere visuele of verbale kunst. Daarbij he
Mitchell niet eens rekening gehouden met digitale technieken die ook i
eensde lineairetijd en ruimte doorbreken. Zoals Rodowickhet stelt:'[...]

gitalculturepresentsuswithmixed,layered,andheterogeneousaudiovis
imagesunfoldingin a nonlinearspaceandtime (2001, 212).
Om decomplexiteitvan debeeldcultuurrechtte doen, is hetnodigeen
der soort vragen te stellen. Vragen naar toeschouwerschapen ervaring
voorbeeld, zoalsperceptie, deblik, kijkplezier, manipulatieen identificat
Mij lijken andere vragen even belangrijk, zo niet belangrijker. Naar rr
smaakblijft Mitchell te dichtbij hetbeeldals kunstenbesteedthij te wei
aandachtaan de rol van media als technologie. Ik wil tweevoorbeelden
ven van visuele praktijken die ons leven, en ook de kunst, diepgaandbt

ele simulatie en illusionisme die de cyberneticaen de elektronische repro-

vloeden. Beeld wordt vaak automatisch opgevat als iets dat louter de buit

ductieonsbrengen.Aandeanderekantisdeangstvoordemachtvanhet

kant laat zien. Maar medische visualiseringstechnieken brengen ook
binnenkantin beeld. Rontgenapparaten, echoscopie, endoscopie, magii

beeldzooudalshetbeeldenmakenzelf.Defantasievan- ofangstvoor- een
74 ANNEKE SMELIK
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resonansimaging (MRI) en computertomografie (CT) zijn kijkinstrumenten
die door huid en bot heengaanen het inwendigevan het lichaam openleggen voor het oog (Van Dijck 2001). Kunstenaars, zoals Stelarc, Orlan en
Wendy Kirkup, gebruiken deze technologieen en brengen daarmee het lichaamwelopeenheelanderemanierinbeelddanhetschoonheidsideaalzo-
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Ie perspectief. Ik bied hier geen volledige opsomming van de veranderingi
aan, maar hebvooral willen aangeven dat devisuele wending diep ingrijpt
onze cultuur. Dat veranderingsproces zullen cultuurwetenschappers
kaartmoeten brengen.

als dat in de massamediatot ons komt.

Een ander voorbeeld van mediatechnologie zijn panoptische technieken
(Foucault 1979). Voortdurende observatie vindt plaats met behulp van bewakingscamera'sop straat, in het openbaarvervoer en in gebouwen. Hiervan gaat een grote mate van disciplinering uit. Zo laten opsporingsprogramma's ons beelden uit bewakingsvideo'szienom de boeven te vangen,
terwijl realityprogramma's tonen hoe onze medeburgers de fout ingaan in
het verkeer. Satellieten in de ruimte houden ons ook onafgebroken in de ga-

ten (Parks 2005). Met de standaarduitrusting van GPS (Global Positioning
System) weten mobiele telefoons steeds waarwij ons bevinden. Toen ik in Italie op vakantiewas, stuurde mijn mobieltje steedsberichtenin de trant van

Engagement

De visuele wending heeft eigenlijk niet of nauwelijks tot een debat gele
binnenmediastudiesofcultuurwetenschap, maarwelin aanverwantedisi
plines, zoals literatuurwetenschap en kunstgeschiedenis. Hier begint mt
zich er rekenschapvan te geven dat het object verandert, bijvoorbeeld do>
detoepassing van montagetechnieken ofhypertekst procedes in het boek, .
doorhet gebruikvan nieuwemediaals video en internet in moderne kun?
Zoals ik al eerder aangaf, verandert met het object van onderzoek ook h
soort vraagstelling, methodologie en theorievorming. Een belangrijk aspe.

vandevisuelewendingisdeuitbreidingvanhetobjectbuitendeengekade
van tekstualiteit.

'u bent nu in Pisa, waar u de scheve toren kunt bezoeken' of 'u bevindt zich

Visuele objecten warden vooral bestudeerd binnen mediastudies, waar c

nu op de Piazza Signoria in Florence; wist u dat de David van Michelange-

linguistic turn evenzeer heeft plaatsgevonden. Mediastudies hebben zic
ontwikkeld vanuit de filmwetenschap, die zich in de jaren zeventig aan i
universiteiten heeft gevestigd.8 Hoewel er natuurlijk sprake is van verschi
lende scholen en richtingen binnen de filmkunde, kan over het algemee
toch gezegd warden dat de linguistic turn een grote invloed heeft gehad. C
introductie van semiotiek, psychoanalyse en deconstructie in het Angelsai
sischtaalgebiedvielmin ofmeersamenmetdeopkomstvandeacademisch
filmwetenschap. Het gezaghebbendefilmtijdschrift Screenheeft hierin ee
voortrekkersrol gespeeld.
Tochis binnenhetbredegebiedvan demediastudiesal snel hetbesefdoo

lo... ', enzovoort. Even voelde ik me weer het kleine meisje datzich altijd en

overaldoorGod gezienweet; nu is diegoddelijkealomtegenwoordigheidvervangen door een anonieme, panoptische blik. Van het heel kleine (microscoop, mobieltje) tot het heel grote en verre (telescoop, satelliet) komt het
begrip 'ruimte' in hetviziervan debeeldcultuur.
Visuele cultuur gaateenverband aan metwetenschap entechnologie, voorheen geen gangbare objecten van onderzoek voor de cultuurwetenschap.
Ook op het gebiedvan de media zelfzijn twee belangrijke ontwikkelingen
gaande die het veld kwantitatief en kwalitatief grondig veranderen: convergentie en digitalisering (Cartwright 2002). De convergentie heeft in de eerste plaats betrekking op de groeiende concentratie van mediaproducenten
door samenvoeging van multinationals en de voortschrijdende globalisering. Deze kwesties warden nog weinig onderzocht binnen de cultuurwetenschap,maarzijnwelvangrootpolitiekbelang.Dedigitaliseringheeftniet
alleen gezorgdvoor dekomstvan nieuwemediazoalsinternet en computergames, maar heeft ook vergaande effecten op debestaande media die elkaar
'remedieren' (Bolter & Grusin 1999; Manovich2001). Hetmedialandschap
zal daardoor ingrijpend veranderen, terwijl media steeds intensiever gebruikt gaan warden. Vanwege de remediatie, multimedialiteit en intermedialiteitvandigitalecultuur, pleit MariannevandenBoomen (2005) vooreen
mediaticturn - het gaatimmers al langniet meer uitsluitend om hetvisue,6
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thodologie voor de studie van media kan opleveren. s Zo zal het duidelijk zij
dat het begrip 'tekst' in relatie tot het multimediale object - fotografie, filn
televisie, internet - op z'n zachtst gezegddiffuus en heterogeen is. De rijl
dom

aan

audiovisuele

semiotische

tekens gaat

ver

voorbij

een

singulier bi

grip van de tekst. Vele op de linguistiek en literatuurwetenschap gebaseerci
begrippen behoeven bijstelling om toegepast te kunnen warden op he
audiovisuele object. Het begrip 'point of view' heeft bijvoorbeeld in de lifa
ratuur altijd een metaforische betekenis, maar kent in film ook een matt
riele basis in de cameratechniek.

Daarnaast is debeperking tot de 'tekst' weinig zinvol bij debestudering Vdi
media. Media functioneren immers in een maatschappelijke en culturel
77
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context. Uiteraardgeldtditvoorallekunst, maarhetbehoeftvermoedelijk
weinig pleidooi dat bij een uitsluitend tekstimmanente analyse van film,
televisieen internetdeinvloedvanproductieen receptiebuitenzichtblijft.

HetzoubijvoorbeeldheeleenzijdigzijnomvanSubmissioneenesthetische
analyse te maken, door uitsluitend aandachttevragen voor de subtiele belichting, devloeiende camerabeweging ofdespannende montage. Dekeuze
voor eencontroversiele regisseur heeft ongetwijfeld invloed gehadop depro-

ductievanhetfilmpje, doorhetkorter, snellerenspannendertemaken.De
uitzendingbinnenhetkadervaneendrieuurdurendinterview' s avondslaat
bijeenalsintellectueel bekendstaande omroep (VPRO)heefteenandereffect
danhetfilmpjevertonentijdensprimetimeopeencommercielezender.De
politiekeladingblijktuithetfeitdatHirsiAllineenandertelevisieprogrammahetfilmpje samenmetmoslimvrouwen in eenBlijf-van-mijn-lijfhuis bekeekomhun (boze)reactiestebespreken.Kortom,politiekeenmaatschappelijke aspecten vormen eenonmisbaar onderdeel in mediaonderzoek.
Uithetvoorgaandevolgtdatdestudienaardepostmodernemediacultuur
uitdeaardvandezaakinterdisdplinairzalzijn.Daarnaastheeftdeopkomst
van depoststructuralistische theorie gezorgd voor een zeker engagement in
mediastudies.In dezetweeaspecten- engagementeninterdisciplinariteit -

studeerd moet warden. Bovendien richt cultuurwetenschap zich op de h
dendaagse, (post-)moderne, maatschappij; hierin zit de intrinsieke aa
dachtvoor technologie, media en populaire cultuur verweven.

Tentweedeisin decultuurwetenschap hettraditionele cultuurbegrip lose,
zongenvandegelijkschakelingmet 'hoge'cultuur. Deovergangvan deli;
guisticturnnaardevisualturndiemomenteelplaatsvindt(ofalheeftplaat
gevonden),zouweleenskunnenduidenopdeverdwijningvaneenhoudba.
onderscheid tussen hogeenlagecultuur. Dezeisimmers vooreengrootdc
gebaseerdopdecontroversetussenwoordenbeeldindewestersecultuur. d

hetwoordzietalsexpressievandeverhevenheid vandegeest, enhetbeeld a
uitdrukkingvanemotieendelagerelustenvanhetlichaam.'Hoge'cultui
en 'lage' cultuurzijn echternieteenduidigtekoppelen aanbepaaldediscipl
nes.Elkekunstvormheeftz'nlagecultuur,denkmaaraanportrettenvanhi
zigeunerjongetje-met-de-traan of de Bouquetreeks-romannetjes. Daarent.

genkennenfilm, televisieeninternetookhun 'hoge'kunstvormen. Ook i
Submission zieje devermenging tussen hoog en laag, zoals in de kunstzinn

geaankleding enverfilming diehetfilmpje tot 'kunst' maken, terwijl hetgi
bruikte medium televisie laagdrempelig is. Het tonen van naakte vrouwenl

meestal onvertaald wordt gelaten, maar die ik graag zou willen aanduiden
als 'cultuurwetenschap'. '° Omdat media en cultuur elkaar voor een groot

chamenverwijstenerzijdsnaareenlangetraditievanhetvrouwelijknaakti'
de schilderkunst en beeldhouwkunst, en anderzijds naarde pornografie i'
film enoptelevisie. Terwijl defilmmaakster zichberoeptopargumenten va'
puurheidenschoonheiduitdeeerstetraditie,zijnveelkijkersgevallenover d

deeloveriappen,ishetzelfsdevraagofdezetweeterreinenwelgoedvanel-

associatievankorantekstenmeterotiekenporno.

liggen demediastudies zeerdichttegen decuitum! studies aan;eenterm die

kaarte scheiden zijn. Daarom is hetzinnig om tot slot in te gaanop hetvakgebied van de cultuurwetenschap.

In dehistorischeoverzichtendieop dit gebiedzijn verschenenin de jaren

negentig (Grossberg etal. 1992;During 1993; Storey1996)", ligt steedsweer
denadrukophetfeitdatcultuurwetenschapnieteendisciplineisnocheen
duidelijkemethodologischeof theoretischebasiskent. Dit heeftaltijd tot
problemen vandefinitiegeleid:alsergeenduidelijkuitgangspunt isvoordomein. methode en theorie, wat is cultuurwetenschap dan? Interdisciplina-

riteitbetekentechternietdatergeengemeenschappelijkekenmerkenaante

wijzen zijn. Uit degenoemde anthologieen zijn devolgende kenmerken uit

Indediscussieover'hoog'en'laag'zijnookdedemocratiseringendecorn
mercialiseringvanbelang. Doordetoegenomenwelvaarten doordemedi,
iskunst voorvrijwel iedereen bereikbaar. Degigantische bezoekersaantallei

vangrotetentoonstellingenwijzenhierop, evenalsde 'festivallisering'vai
degrotesteden.Cultuuris 'in' enwordtgraagenin grotehoeveelhedengc
consumeerd. Commercie is niet langer voorbehouden aan lage cultuui
maaris allang doorgedrongentot de hogecultuur, zoals blijkt uit de wekc
lijkse toptienlijstjes voor literatuur, de stapels cd's met muziekvan Bachei
Mozart bij het Kruidvat, of de sponsoringvan het Stedelijk Museum doo
Audi.

degeschiedenisvancultural studiestedestilleren." Teneerstehanteertde

Eenderdebelangrijk kenmerk is hetengagement van cultuurwetenschap

cultuurwetenschapeenbreedbegripvan cultuur- gebaseerdopWilliams
beroemdeuitspraak'culture as a wholewayof life' (1958).Cultuurwetenschapbestrijktdanookhetheleterreinvandekunsten,media,ideologie,institutiesencommunicatie.Hetgaathierom eenopvattingvancultuurals

Hetvakgebiedwordtgekarakteriseerd dooreensterk politieke betrokkenhek
bij de analyse van cultuur. Cultuurwetenschappers schrikken er niet voo;

eenpraktijk,diealtijdinrelatietotzijnsocialeenhistorischestructurenbe78 ANNEKE SMELIK

terug om te analyseren hoe cultuur structurele ongelijkheid instandhoudt

Hetbegrip'ideologie'staatdanookcentraal.Aanvankelijkginghetvoora
om klasse(met namein deBritsestroming), maaral snelkwamendaarca
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tegorieen bij als sekse, etniciteit, leeftijd en seksuele voorkeur. Dit heeft
uiteraard te maken met de ontwikkelingen die in de afgelopen decennia

plaatsvonden, zoalsdeopkomende jeugdcultuur, devrouwenbeweging ende
bevrijdingvanseksualiteit,demulticulturaliseringvanwesterselanden,de
postkolonialeerfenis,endevergrijzing.Al dezesocialegebeurtenissenhebben een grote invloed op kunst en cultuur. Submission is een pregnant voorbeeldvan enkele van deze elementen: de emancipatievan moslimvrouwen

in een multiculturele en postkolonialemaatschappij. Hetfilmpje heefthet
felle debatover deverstrengelingvan sekseverschillenen etnischeverschillen nogverder op scherp gezet. Voor HirsiAli betekent dat eendeconstructie
vanvrouwelijke subjectiviteit binnen detraditionele islam, terwijl sommige
moslima's juist pogen een vrouwelijke subjectiviteit te construeren met behoudvan de moslimidentiteit, die zich eventueel uit in het dragenvan een

hoofddoek,incombinatiemetopleidingeneenbetaaldebaaninhetwesten.
Steedsweer onderhandelt een cultuur over betekenisvolle verschillen, zoals
tussen man en vrouw, zwart en wit, jong en oud. De analyse van de werking

van ideologie in een cultuur door 'verschil' tot stand te brengen, is terug te
voeren op het begrip 'differentie' dat met de postmoderne filosofie zijn intrede deed. Met de aandacht voor ideologie heeft de cultuurwetenschap oog

gekregenvoor deconstructiesen deconstructiesvan subjectiviteit. Of, om
het anderste zeggen,cultuurwetenschapbestudeerthoeiemandin debestaandecultuur haarofzijn subjectiviteitvormgeeft.

Met deogenwijddicht

3 VoorhetlagereenmiddelbareonderwijsprobeerthetNederiandsInstituutvoorFilmeduc,-

indelacunetevoorzien,metdiversesoortenlespakkettenenonderwijsprogramma's.
4 DezeonmogelijketermiseenverwijzingnaardetitelEyesWideShut(iy)y),delaatstef;

van Stanley Kubrick.

5 InEffectiefbeddvormen (1999) hebik samenmetcollega'sgeprobeerd dezekwestiesvank<
nis,ethiek,machtenplezierinrelatietotbeeldenteanalyseren.

6 Overdeiconofobieisveelgeschreven,ondranderedoorMitchellzelf(1986)enPeters(1901
zievooreenkorteverhandcling overonbehagen tegenover hetbeeldSmelik, 2004.Jay'(190

heefteendoorwrochtestudiegeschrevenoverdeminachtingvanhetbeeldindeFransefilos

fie.

7 ZievooreenuitstekendeinleidingPracticesoflookingvanSturken& Cartwright(2001).

8 Filmwetenschap, enlaterfilm-entelevisiewetenschap, heeftzichinAmerika endeons01
ringendeEuropeselandengestaagontwikkeldbinnendeuniversiteiten,vanuitheelversch
lende disciplinaire achtergronden, zoalsmassacommunicatie binnen de socialewetensch.r
pen,enjournalistiek,literatuurwetenschap,theaterwetenschapof(zij hetwatmindervaai

kunstgeschiedenis binnenletteren. Ditheefttotgevolggehaddatdenaamgevingvanhetv;,

gebiedheeldiversisenregelmatigverandert(zievooreenkritischebespreking,Cartwrigi

2002).Mitchellprobeertdemeerconservatievekunstgeschiedenisteopenenvoor"destudied

visuelecultuurenmediastudies.In Nederlandheeftfilmkundezichvooralvanuitinstitute

voortheaterwetenschapontwikkeld.Ditvakgebiedkreeghierpasindejarennegentigvoeta,
degrand,althanswatonderwijsbetreft.Inmiddelstrekkenmediastudiesverreweghetgrootst
aantalstudentenbinnendefaculteitenletteren. Ooknunogishetonderzoekmetechtgeii

stitutionaliseerdindeacademischewcreld;zobestaatergeenlandelijkeonderzoeksschoolvoo

mediastudies,watleidttotversnipperingvanhetonderzoekengebrekaanopleidingvanprc
movendi.DeKNAWverrichtomdezeredenmomentecl(2005)eenverkenningvoorhetgebic,

van mediastudies.

9 Hetisopvallendhoezeerdemetafoorvantaalnogsteedsopgangmaaktbinnenmediastudie.

zelfsvoordestudievandigitalemediagebruiktManovich(2003)nogdezelfdemetafooral
Metz (1970) indertijd voor film.

De visuele wending heb ik geplaatst binnen de context van de cultuurwetenschap, omdat ditvoor mij demeestzinnige academische inbedding is. De

w OokophetgebiedvandeculturalstudiesisNederlandeenlaatkomer;2ievooreeninleidin;

studie naarbeeldcultuur die mij als cultuurwetenschappervoor ogen staat,

11During(1993)enStorey(1996)zijnBritsgeorienteerd, enGrossbergetal(1992)Amerikaans
12Ikbenmeervanbewustdatikculturalstudieshiergemakshalvegelijkschakelaancultuur

is intermediaal en interdisciplinair gegrondvest, methodologisch rijk geschakeerd, en politiek geengageerd. Zo gewapend kan de cultuurwetenschapper het culturele transformatieproces begrijpen waarin deaudiovisueIe media een centrale rol spelen.

Baetens& Verstraete(2002).

wetenschap,terwijlernatuurlijkverschillendehistorischeontwikkelingenzijnaantewijzenill
deAngelsaksische landenenNederiand.Tochwilik ervoorpleiten om cultuurwetenschap

nauwteverbinden aandekritischetraditievandecultural studies, wilhetvakgebiedaanslui.
tingvindenbijhedendaagseontwikkelingen. AIshet20isdatdegeesteswetenschappen zichin
eencrisisbevinden,danisinmijnvisieeengeengageerdecultuurwetenschap daareenmogelijk

antwoordop.
Noten

1 Deleuze & Guattari (1972 en 1980) vormen hierop een uitzondering. Zij stellen een niet-talig
en anti-oedipaal model voor waarmee zevoorbij willen gaan aan de semiotische preoccupatie

metbetekenis,interpretatieenrepresentatie. Ditisvermoedelijkderedenwaaromhunwerk
vergeleken met deandere Fransefilosofen relatieflaatbinnen decultuurwetenschap isgeredpieerd, en daarbij eerder binnen disciplines als filmwetenschap en muziekwetenschap dan
binneneentekstueel gerichtedisciplinealsdeliteratuurwetenschap.
2 Ikkieshiervoor hetwoord 'visueel', niet alleen omdat heteengoedevertaling isvan hetwoord
.

pictorial', maarookomdatdeterm 'visualturn' inmiddels meerisingeburgerd enhetveld van

'visuele cultuur' sinds Mitchells artikel een grote vlucht heeft genomen (zie Journal ofVisual

Culture,voll, nri, 2002).Bovendienverwijsthetwoord'pictorial'watengernaardediscipline
vandekunstgeschiedenis, terwijl hetwoord 'visual' ookhetheleveldvan demediaerbijbetrekt.
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