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Dit essay is gebaseerd op de oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het
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Universiteit Nijmegen op vrijdag 10 oktober 2003. Correspondentie met de
auteur via e-mail: a. smelik@let. kun. nl.

In denbeginnewashetbedd.
Vrij naarJoh. 1:1
'Een nieuwe vorm van intelligentie'

In 2002 was een betoverend reclamefilmpje op televisie te zien. Het ging
om eenreclamevoor eenautovanhetmerk Nissan.2 Hetfilmpje tovert met
zwart-witbeelden, cameravoering, belichting, montage en muziek een pittoreske Zuid-Europese stad tevoorschijn. Een auto beweegt zich door de
straten als een magisch object zonder bestuurder. Dit eerste beeld bewerk-

stelligt direct een analogie: kennelijk bezit deze nieuwe auto dezelfde
eigenschappenvan karakteristieke schoonheidals de oude stad. De auto
^

maakt deel uit van het culturele erfgoed. Maar dan openbaart zich een klein
wonder. Het asfalt opent zich en verandert in water. Dolfijnen springen op

V'

naastdeautoenduikenin de straatterug; ze 'zwemmenin hetasfalt'
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Dit complexe beeld roept vele suggesties, associaties en betekenissen op.
Eeneerste suggestie is datdezemagisch^ auto een mirakel kanbewerkstelligen door dolfijnen uit het asfalt te laten verschijnen. De auto neemt een

sprookjesachtige gedaante aan; eenknipoog naar dehedendaagse popula-

riteit van magie a la Harry Potter. De betovering zit 'm deels ook in de
vormgeving, zoals de combinatie van traagheid en snelheid die teweegge^

brachtwordt door de slowmotionvan de beelden, terwijl de montage vrij

snel is; 27beeldovergangen in 30 seconden. Demuziek met een nadrukke-

lijkebeat,vermengd met geluidenvanstromend waterensonarimpulsen,

draagt bij aandie combinatie van ritme en dromerigheid.
Denatuurverschijnt in dezereclame opverrassende wijzein eenverstedelijkte omgeving. Asfalt wordt water, de straat een zee met dolfijnen. Wat

hard is wordt vloeibaar en flexibel. Waar water steeds schaarser wordt op
aarde en zeeenoverbevist raken, wordthier op wonderbaarlijkewijze een

surplus opgeroepen. Dereclame herschept met technologische middelen

devolheidvandenatuurinhethartvancultuur:destad.Technologietransformeertderelatietussennatuuren cultuur, watin dewoordenvanweten-

schapsfilosofe Donna Haraway resulteert in een 'heruitvinding van de
natuur'.3

Hetfilmpje bewerkstelligt zoeentweedeanalogie, namelijk tussen autoen

dolfijn. Dekoning op zeeis als dekoning op straat: eenmeester in slim-

held,snelheid,schoonheidensouplesse.IndeGrieksemythologieheeftde
dolfijn een heilige status. Het dier was toegewijd aanApollo enAphrodite,
enaande godvan de zee, Poseidon. Hierdoor krijgt dehypermoderne auto

mythischekwaliteiten toegedicht. Het goddelijke aanzienvandedolfijn is

echter niet beperkt tot de Oudheid. New-ageadepten en milieuactivisten
borduren voort op de mythische dolfijn, gekoppeld aan het beeld van
Flipper, deeeuwig glimlachende dolfijn. Heden ten dageis dedolfijn icoon
geworden

voor een

ecologische wereld,

waarin

een

gezond eye nwicht

is

gevonden tussen natuur en cultuur. We kopen toch allemaal dolfijnvriendelijke blikjes tonijn? Deze iconische waarde vinden we terug in de beeldvorming vanbijvoorbeeld Greenpeace en Earth Dolphins. Door in dereclame dolfijnen op te roepen, verkrijgt de vervuilende auto een ecologische
waarde.

In sommige subculturen heefthetnieuwe-tijdsdenken zichverbonden met
een intens enthousiasme voor de nieuwste technologieen. In cybercultuur

bijvoorbeeld, wordt de dolfijn vaak ingezet als icoon voor digitale technolo-

gie, wellicht vanwege zip verfijnde sonarsysteem In decyberfilm Johnny

Mnemonic (Robert Longo, 1995) krijgt de digitale dolfijn een haast goddelijke status als redder van demensheid. Dewereldvan dereclame is ingesprongen op het beeld van de dolfijn met zijn spirituele entechnologische
connotaties. Bryld en Lykke noemen dit de cyborgdolfijn, die figureert als
cybernetisch organisme inreclames voorcomputer softwareentelecommu-

nicatie. 4 De tekst in beeld - 'intelligence attracts intelligence' - verbindt

nog eens explidet de oceanische wijsheid van dedolfijn met het technologische vernuft van de auto.

Hierontspint zicheenlaatstelijn vanbetekenis tussen autoendolfijn. Het
redamefilmpje maaktgebmikvandigitaletechnologie omdedolfijnen realistischin beeldtebrengen. letswaarvanelkekijkerweetdathetnietkan,
ontrolt zichtoch voor haar ofzijn ogen: asfalt verandert in water, dolfijnen

springen opuitdestraatenduikenerinterug. Digitaletechnologie schotelt
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een beeld voor dat analoog en daarmee natuurgetrouw lijkt, maar het niet
is. Hier is geen sprake meer van representatie, maar van simulatie. 5 We

zouden deze beelden als virtueel kunnen bestempelen, omdat ze zich
bewegen tussen fantasie en werkelijkheid. In het logo verwijst de tekst
'SHiFT_expectations'naar deze verschuivingvan de verwachtingenvan de
kijker. Dezekanin hetdigitaletijdperker nietmeeropvertrouwendateen
beeldnaardewerkelijkheidverwijst, omdater geenwaarneembaarverschil
is tussen analoge en digitale beelden. De kijker moet dan ook steeds

opnieuw de relatie tussen werkelijkheid, beeld en verbeelding evalueren.6
Het fantastische element wordt versterkt door een jongetje dat op het einde

in beeldverschijnt en in opperste verbazingzijn hoofdomdraait. Ookhet
kind weet dat wat hij ziet niet mogelijk is, maar voor hem zijn de wonderen
de wereldnog niet uit.
Tot slot komt het logo in beeld. Pas danweet de kijker om welk merk auto
het gaat. Volgens Naomi Klein vormt het logo de internationale beeldtaal
die de huidigecommercialiseringen globaliseringkenmerkt.7 We zien dat
de natuur, in devorm van de dolfijn, onderdeelwordt gemaaktvan dat pro-

ces: 'a new form of intelligence' verschijnt bij het logo in beeld. 8 Klein
argumenteert overtuigend hoezeer een geglobaliseerde economie wereldwijd afhankelijk is van logo's, imago's, beelden. Ik zou zelfs een stap verder
willen gaan en stellen dat het hedendaagse kapitaal wordt gevormd door
het beeld.9 Aangezienalles tegenwoordigwordt vertaald en verhandeld in
audiovisuele termen, zijn de media - net als het kapitalisme - een immanent systeem geworden dat geen oorzaak of doel meer kent buiten zichzelf.10

Dit ultrakorte filmpje verenigt enkele tegenstrijdige elementen van de
beeldcukuur in zich: natuur en cultuur, virtualiteit en realiteit, cosmologie
en technologie, het sacrale en het commerciele. In dit essay bespreek ik
gedigitaliseerde beelden uit reclame, film, videoclips, fotografie en inter-

netkunst, die de grenzen van de waarneming en van identificatieverleggen. Daarmee verleggen ze ook de grenzen van het genot, het behagen in
beeldcultuur. Binnen mijn leeropdracht 'Visuele Cultuur' wil ik dezenieuwevormen van kijkplezier en zingevingonderzoeken.
Behagen

Het redamefilmpje biedt de kijker visuele schoonheid en technologisch

raffinement, in die mate dat zij ofhij daareen grote mate van behagenin
kan scheppen. Door juist een reclame te kiezen, wil ik het positieve potentieel van visuele cultuur naar voren halen, ook - ofmisschien wel juist - in
zijn meer banale en commerciele verschijningsvormen. Laatik eerst definieren wat visuele cultuur is. In engere zin versta ik onder visuele cultuur
een cultuur waarin het beeld dominant is geworden ten opzichte van het
woord. " Van een schriftcultuur zijn wij sinds de uitvinding van fotografle,
film, televisie, video, cd-rom en internet in rap tempo een beeldcultuur
geworden. In bredere zin versta ik onder visuele cultuur een mondiale
mediamaatschappi],waarinbeeld, tekst en geluid integraal warden geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd.
Met de bespreking van het reclamefilmpje heb ik het behagen in visuele
cultuur onderde aandachtwillenbrengen. Denotievanbehagenhebik, zij
het als antoniem, ontleend aanhetbefaamdegeschriftvan SigmundFreud,
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Dos Unbehagenin der Kultur, waarvaneen echo in mijn ondertitel door-

Uinkt. 12Hetfreudiaanse'onbehagen'zijndetweeoffersdiecultuurvraagt:

eenverdringingvandeseksueledriftenenvandeagressie.Cultuurisvoor
Freud een eeuwige stnjd tussen Eros en Thanatos. In dit essaywil ik de

nadruk leggen op de Eros, in dealgemene zinvan behagen, lust, plezier,

geluk. Dit doe ik om pragmatische redenen, want we leven in een mediamaatschappij waaraanwij ons niet kunnen onttrekken. Als visuele cultuur

ons voortdurend en overal omringt, 24 uur per dag, van de huiskamer en
hetkantoor tot op straat danlijkt hetmij gezondervoor onswelzijn enons

humeuromteonderzoekenhoediteenmogelijke bronkanzijnvanbehagen.
Beeldverbod

Beeldcultuur roept echtervaakonbehagen op. Datonbehagen verpakt zich
bij kijkers, journalisten enookacademiciinweerzintegeneenvisuelecul-

tuur die verantwoordelijk wordt gehouden voor aUeriei'ellende, -zoals ver-

yl akking,

hedonisme

en

zelfs

geweld.

Om te kunnen

^

genietenvan

het

beeld^ ishetdanookeerst nodig om dit 'onbehagen' historisch teverklaren.

Laatikdaaromkortdegeschiedenisvanhetbeeldverbodbespreken.
Deprotestantse cultuur vandelagelandenheefthettweedegebod serieus

genomen: 'Gij ziilt u geen gesneden beeld noch eenige gelijkenis make'n,

!an^hrtgeen_,boven;m denheme1'is' nochvanhetgeen"datonder,~opde

aarde,is, nochvanhetgeen datin dewaterenonderdeaardeis. 'I3-Het'SuZ
testamentische verbod op gesneden beelden getuigt van een millennialange^argwaan tegenhet beeld, die de joodse, chnstefijke en ook islamitische

cultuur diepheeftbejnvloed. Volgens JanPeters heeftde angst'voor'het

beeld te maken met het animistische idee dat het beeld beschouwd kan
warden als een incarnatie van het afgebeelde. I4 Zo is er sprake'van een

i^! ieiimzin, nig> magischverband tussen beeld en afbeelding, waarbij het

beeldeenbepaaldemachtverkrijgt. Hoewelhetbeeldverbod deontwikkeling van de beeldende kunst in de westerse cultuur niet heeftkunnen

tegenhouden, werderweleeuwenlang fel gedebatteerd overhet"!
idolatrie.

In.de. bee,ldvi^n^,gehouding.SPeeltvolgens Peters deopvatting meedat

,

k!!^rid-uitd,mkkil^gzouziinvandeverhevenheidvandegeest,terw^i

het beeldgerelateerdwordt aanemotie en aan de lagereTusten van het
uchaam-Hi) stelt: Idestrildte8enhetbeeldis(... ) vaak(0.7eenpieidooivo6r

(1996. P.16). Hoeweldecontroverse'tussen woorden beeYdeen
constanteonderstroom is in dewesterse filosofie, verdiept hetwantrouwen
ten opzichte van de verbeelding zich vooral in het cartesiaanse"denke^

Paradoxaal genoeg ontwerpt de opkomende wetenschap vooral visualiseringstechnieken, ^van telescoop tot microscoop, terwijf het"wantrouwen
tegenhet scopische regime tegelijkertijd toeneemt. Tijdens deVeriichtin£
groeitdan^ookdeantagonistischetegenstelling tussenwoordenbeeId. Het
gekoesterde veriichtingsideaal vanhetwoordalsbronvankenms. rationa-

Uteitenvooryi tgang,

werkt door in het

algemene onbehagen

waarmee

de

uirtegenwoordignogvaakbejegendwordt.I5

Volgens Peters draait de rivaliteit tussen hetwoorden hetbeeld om hetver-

schiltussen'natuuriijke' en'conventionele' tokens. Hetbeeldvertoont een

natuurlijkegelijkenismetdefysischerealiteit,terwijldetaalgebmikmaakt
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van conventionele, dat wil zeggen, toevallige tekens. Het taalteken wordt

omzijnabstractere,mentalevermogensvaneenhogereordegeacht.16Met
deuitvindingvanhettechnischreproduceerbarebeeldin fotografieneemt
dediscussieinheftigheidtoe. Degelijkenistussenbeeldenobjectlijkt nu
compleet, omdat de technologie van de camera de werkelijkheid rechtstreeksregistreert. Hetmechanischtotstandgekomenbeeldcreeertvoorde
ki)ker - ondanksdevele technischeingrepen- eentransparantie, die de
schilderkunstbijvoorbeeldontbeert. Dit maakthet fotografischebeeldtot
een accuraat en universeel communicatiemiddel, maar in de ogen van

velen bepaaldniet tot kunst. Daarbij wordt vergeten of ontkend dat het
beeldnaastgelijkendetekensookinhogemategebmikmaaktvansymbolische conventies. I7

Werkelijke virtualiteit

In de twintigste eeuw verandert het beeld van status. Met de komst van

mediaals fotografie,film en televisiewordthetbeeldongekendpopulair.
Ditdoeteendebatoplevenoverhogeenlagecultuur, dattot opdedagvan
vandaag voortduurt. 18 Het voert te ver om daar in deze context op m te
gaan.Welwil ik deaandachtvestigenop detoenemendeontheiligingvan

het beeld. Doordathet beeldin de loop der eeuweneen instrument wordt
van wetenschappelijke rationaliteit, ontnemen wetenschap en technologie
aan het beeld zijn heilige status. Als een beeld eindeloos gereproduceerd
kan warden, dan verliest het volgens de cultuurfilosoof Walter Benjamin
een auravan originaliteiten authenticiteit.I9

Desecularisatie vanhetbeeld zetdefinitiefdoor in depostmoderne cultuur

die in de jaren zestigopkomt. In de postmodeme visie is er geen onbemiddeldetoegangtot dewerkelijkheid.Wij nemendewerkelijkheidaltijd
via symbolische tekens waar, via representaties in woorden en beelden. De

filosoofJean Baudrillard stelt dat het onderscheidtussen echt en onecht,
tussen realiteit en representatie niet te maken is, omdat het beeld niet meer

dewerkelijkheidrepresenteert,maarsimuleert.20Wezagenditalindeverschijningvan de dolfijnen midden in de stad in het reclamefilmpje. De
opvatting datwij in een simulacmm leven, heeftniette maken met een pla-

toons ofboeddhistischideeover het illusoirekaraktervan de realiteit, maar

met een technologische cultuur waarin de media de werkelijkheid op een

fundamenteelniveauvormgeven,enookindiewerkelijkheidingrijpen.Dit
kan zelfs met terugwerkende kracht, zoals blijkt uit het bekende voorbeeld
uit Forrest Gump (VS, Robert Zemeckis, 1994) waarin Tom Hanks figuren
uit het verleden ontmoet, zoals president KennedyofJohn Lennon. Deze
simulatie van een historisch geloofwaardige gebeurtenis wordt mogelijk
gemaakt door digitale technieken. Digitale media doorbreken dan wel de
'natuuriijke' relatie tussen het beeld en het afgebeelde, maar vanuit een
postmodern perspectiefverandert de relatie tussen realiteit en representatienietwezenlijk.Hetwasnooitmogelijkomdewerkelijkheidrechtstreeks
te ervaren ofom de ontologische grens tussen echt en onecht, tussen wer-

kelijkheidenverbeeldingtetrekken.WilliamMitchellsteltdanookdatwij

in het digitale tijdperk hoogstens onze onschuld en cartesiaanse droom
zijn kwijtgeraakt. 21

Ook Manuel Castells is van mening dat de werkelijkheid altijd al virtueel
werdwaargenomen.22 Hij noemt de visuele cultuur waarinwi] leven een
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cultuur van real virtuality, van 'werkelijke virtualiteit'. Met dit oxymoron

duidthij eencultuuraanwaarindewerkelijkheidvolledigondergedompeld
is in de media. Multimedia zijn zo alomvattend geworden dat de mense-

lijke ervaring erin geabsorbeerdwordt. De cultuur van werkelijke virtualiteit kan met een eenvoudig voorbeeld geillustreerd warden. Op 11september 2001 was ik bepaald niet de enige televisiekijker die bij de beelden van
de ineenstortende Twin Towers aan een Hollywoodfilm moest denken. In
de weken na 11 Septemberverschenen regelmatig verhalen in de pers van
mensen overal ter wereld, die dachten naar een Amerikaanse film te kijken. Het feit dat president Bush na de ramp regisseurs en schrijvers uit

Hollywood op het Witte Huis uitnodigde om hem te vertellen wat mogelijke scenario'svooraanvallenindetoekomstzoudenkunnenzijn,laatzien
hoezeer de grens tussen echt en onecht, tussen feit en fictie, in de visuele
cultuur aan het vervagen is.

Met plezier van de kijkervaring
De vraag is wat het gedigitaliseerde, onbetrouwbare beeld doet met ons
kijkgenot. Omdat kijkervaringen steeds meer onze beleving van de werke-

lijkheid inkleuren, kunnenwe stellen datvisuele cultuur de geleefdewerkelijkheid deels vervangt. Daarin ligt ook de sleutel tot de sterke lustbeleving van de kijker. Terwijl in conventionele films en televisiedrama's het
kijkplezier vooral gelegen is in het oedipale verloop van het verhaal - boy

meetsgirlmeteenklassiekhappyend- verschuiftditin depostmodernecultuur naar een wijze van vertellen die gekenmerkt wordt door discontinuiteit, fragmentatie, diversiteit en heterogeniteit. Hoewel sommigen de
opheffing van een traditionele verhaalstructuur betreuren en er zelfs een
esthetische crisis in zien, heeft dit geleid tot nieuwe vormen van behagen
in open eindes, tegenstrijdigheden, intertekstualiteit, pastiche en ambiguiteit.

Ditis hetvertrekpuntvoor eencultuurvanwerkelijkevirtualiteit, dieverder

gaatdandecrisisvanrepresentatiediehetpostmodernismekenmerkt. Nu
het beeld ontdaan is van narratieve pressies en van de dwangtot representatie, kanhet de aandachtvestigenop zijn eigenretorischekrachtenvisue-

Iepracht. Het simulacrumemancipeertzichvandeautoriteitvanhetorigineel. Het behagen in visuele cultuur wordt nu onafhankelijk van noties als
waarheid, originaliteit en authenticiteit. Hoewel dit maar al te vaak opgevat
wordt als relativisme en nihilisme, zie ik het daarentegenals het aanboren
van nieuwe vormen van kijkplezier, andere bronnen van betekenis en

hedendaagsemogelijkhedenvoor identificatie. Hetverliesvanhet aurazie
ik dan ook als een bevrijding die door de digitalisering van visuele cultuur
alleen maar meer uitgebuit kan warden. Ik zal twee voorbeelden geven van
twee verschillende vormen van kijkplezier die door digitalisering mogelijk

warden gemaakt, namelijk de overrompelende kijkervaring en de vervreemdende identiflcatie.

Een nieuwe vorm van behagen in de visuele cultuur is gelegen in de overweldigende ervaring. In visuele cultuur is de speurtocht naar ervaring terug
te vinden in het aanspreken van de andere zintuigen dan het oog; ervaring
wordt letterlijk sensatie. 2? Sommigen stellen dat wevan een beeldcultuur al
over zijn gegaan naar een 'ervaringscultuur', waarin ervaring gesimuleerd
wordt in multimediale omgevingen.24 Simulering en stimulering vallen
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samen. Dit vindt vooral plaats in de sdencefictionfilm, een genre waarin
hetkijkplezier grotendeels bestaatuit eenvisueel en auditiefspektakel door
midddvan spedale effecten. Eenvoorbeelddaarvanis 'dereis door de tun-

nel'. In sdencefictionfilms over virtuele werkelijkheden reizen personages
via een virtuele tunnel razendsnel naar cyberspace. ^ Deze tunnel wordt'in
beeld gebracht door computeranimatie en gevisualiseerd als een claustrofobische tunnel, diehet personage - en dekijker - met zeer grote snelheid
opzuigt.26

De duizelingwekkende snelheid van de virtuele camerabeweging en de
abstractie van de computerbeelden maken duidelijk dat we het beeld als
representatie achter ons hebben gelaten en het beeld als louter ervaring
zijn binnen getreden. Hier doet zich de paradox voor dat de personages,
vaak cyborgs, zoeken naar mogelijkheden om het fysieke lichaam te overstijgen, doorhet achterte laten in dewerkelijkheiden louter geestte worden in cyberspace, terwijl de kijker juist temggeworpen wordt op een zintuiglijke ervaring en daarmee met haar of zijn fysieke lichaam
geconfronteerdwordt, bijvoorbeeldin deduizelingvanhetkijken naareen
dergelijke spectaculaire scene. 27Detunnel als overgang van de ene naar de
anderewereldwerdal sneleentoposin populairecuhuur,dienietalleenin
sdencefictionfilmsmaarookinvideoclipste zienis. Eenvoorbeelddaarvan
is te vinden in Monolith ofDoubtvan de gothic band After Forever (1999).
Het kijkpleziervan de duizelingwekkendetocht door de digitaletunnel is
daar overgoten met een spiritueel sausje, verbeeld door de vrouwelijke
stem die naar een hoogtepunt voert.
Uit deze voorbeelden blijkt dat visuele cultuur de norm van het realisme

loslaat. Een gesimuleerde kijkervaring is echter geen 'zwart gat' dat ons
wegvoert van de werkelijkheid. Het is een nieuwe manier om ons in contact te brengenmet de onbekendeen onvoorstelbare effectenvan technolo-

gische ontwikkelingen. De intensiteit van de kijkervaring, bijvoorbeeld in
de complexiteit of in de razende snelheidvan de beelden, maakt een vrij
directe inslag op ons zenuwsysteem en vereist dan ook dat wij de zintuig-

lijkewaamemingopnieuwcoderen.28Defantasievande'plug-in-drug'van
depioniers die Virtual Reality ontwikkelden, wordt dagelijks in sciencefictionfilms, videoclips en computer games al waargemaakt. 29 De kijkervaring
vergtvanonsom dedeurenvandewaarnemingwijdopente zettenenkan
zoleidentot nieuwevormenvanbehagen.
Het plezier van de identificatie

Een geheel andere vorm van kijkplezier is gelegen in processen van identificatie. Identificatie met een ander is een belangrijke bron van kijkplezier;
zonder identificatie kan er bijna geen sprake zijn van behagen in visuele
cultuur. Ookhierwilik laten zienhoedigitalemediadit aloudeprocesvan
empathieenvereenzelvigingmetdepersonagestransformeertdoordeversmelting vanmens entechnologie. Als wij een gedigitaliseerd gezicht zien,
identificerenwij onsinfeitemeteencyborg,eenmens-machine.Dezeidentificatiemet 'deAnder'is nietnieuwin visuele cultuur, maaromdatdigitaIekunst en cultuur de grens tussen zelfen ander, tussen mens en machine,
tenietdoet, realiseren wij ons dat wij zelfdie Ander zijn. Ik bespreek digita-

Ie beelden die de grensvervagingtussen computerkunst, nieuws, reclame
en modefotografie kenmerken. 30
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Ik begin met een voorbeeld uit het tijdschrift Time, de omslag uit 1993

'The new face of America'. ?1 Met de toen nieuwe morphing-techniek heeft

Time in de computer verschillende etnidteiten vermengd tot 'het nieuwe

gezicht van Amerika', het door de computer gegenereerde beeld van een

inulti-etnische vrouw. 32 De abstractie van dit vrouwelijke gelaat is af te
lezen uit haar volmaakte trekken en haar naaktheid.33 Deze virtuele en

gekleurde Mona Lisaglimlacht dekijker toeter geruststelling vandeangst

voor een toekomst waarin de witte etnidteit als dominante groep verdwijnt.

Zwarte critici hebben erop gewezen dat een dergelijke identificatie met de
etnische ander op zich niet progressief is. bell hooks noemt dit de con-

sumptievanetnidteit; 'eatingtheother',34terwijl PaulGilroyophetgevaar
van romantisering wijst in dit geglobaliseerde mi.dticulturalisme. 35 Naar

mijn ideewijkt deomslag van Timedaarin zoverre vanaf,dathetbeeldde
witte kijker oproept tot een futuristische identiflcatie: het nageslachtzal
nietlangerwit, maargekleurdzijn. Indiezinvergthetvandewittekijker
het voorstellingsvermogen om zichzeifals gekleurd te ervaren. Mocht de

kijker dat als een probleem zien, dan roept de abstracte schoonheidvan
deze vrouw genoeg kijkplezier op om de identificatie toch te doen plaatsvinden.

De witte kijker identificeert zich bij 'het nieuwe gezicht van Amerika' met
een dubbele Ander, waarvan de etnische andersheid wel in het oog springt,

maar de digitale andersheid niet. In de digitale fotoserie 'Artificial Beauty:
Venus' uit 1997-1998 combineert de Nederlandse kunstenaar Micha Klein

explidet deze dubbele andersheid van etniciteit en virtualiteit. 36 We zien

boven in beeld vier kleine foto's van een aantal etnische modellen, die in

stappen 'gemorphf warden tot een gekleurde Venus onder in beeld. In
haarkunstmatige schoonheid lijkt dezevirtuele Venus op deMona Lisavan
Time, maar de virtuele achtergrond van kristallen en de paarse haarkleur

laten er geen moment twijfel over bestaan dat het gaat om een digitale
ingreep. Heteindresultaatis danookdermatevirtueel, dathetgezichtverontrustend overkomt. Kunnen we ons nog identificeren met een gesimu-

leerd gelaatdattegelijkertijd zo menselijken zovreemdis? Degedigitaliseerde Venus lijkt een parodie op het vrouwelijke schoonheidsideaal dat
ons dagelijks in visuele cultuur omringt.
De Nederlandse kunstenares Inez van Lamsweerde heeft in de bekende

fotoserie 'Thank You Thighmaster' uit 1993 op vergelijkbare wijze kritiek

geleverd op demythe vanvrouwelijke schoonheid in dewesterse cultuur. 37

Als een van de eerste kunstenaars heeft zij digitale techniekert aangewend
om een beeld te creeren waarin mens en machine zo versmolten zijn, dat

het nauwelijks waarneembaar is, maar toch een vervreemding produceert
die identificatie ongemakkelijk maakt. Zij heeft modepoppen uit de jaren

zestigin decomputeraangekleedmet eenmenselijkehuid,waarbijzij de
openingen van het lichaam heeft afgesloten. Er ontstaat een paradoxaal

beeldvan echtheid- de glanzendehuid, de gezwollenaderenin devoeten
en de handen - en van onechtheid - het poppengezicht, de borsten zonder

tepels, het afwezige geslacht. Zo zijn Pam, Britt en Kim tegelijkertijd
vreemd en vertrouwd, kwetsbaaren onaantastbaar.

Inezvan Lamsweerdestartte eentrend. In de jarennegentigwerdhet heer-

sendevrouwbeeld als toppunt van onechtheid door veelkunstenaars aande

kaakgesteld.38Daarbijwordtdeinauthenticiteitvanvrouwelijkheidgekoppeld aan de versmelting met technologie. Het is alsofhet beeld van de
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cyborgduidelijkernaarvoren brengthoezeerde schoonheidvan het vrouwelijk gelaat en van het vrouwelijk lichaam een onnatuuriijke constmctie
is. In 'VirtualBeauty'uit 1999en 'DreamofBeauty'uit 2002toont Kirsten
Geislervrouwendiehetmiddenhoudentussencyborgsenmannequins.39
Hiermee geeft zij zowel commentaar op het robotachtige karakter van
mannequins als op de pomografische beelden van digitale vrouwen op het
internet. 40 Het ontbreken van haar, zowel hoofdhaar als lichaamshaar, is

een semiotischtekenvoor detechnologiseringvan het menselijklichaam.
Een machine heeft immers geen haar. De huidigenorm van een gladde,
ongeschoren huid is dan ook op te vatten als een impliciete wens om meer
op een machine dan op een dier te lijken. Meer cultuur, minder natuur.
Wellicht ligt identificatie met dit soort mens-machinebeeldenniet voor de

handvoor ouderetoeschouwers,maarjongerenblijken maaral te enthousiast te zijn over de toenemende digitalisering in representaties van het
menselijk lichaam. Ofhet nu om mode gaat,videoclips, computer games
of dancecultuur,4I digitaliseringin beeld en geluid is zo vanzelfsprekend
geworden dat de vermenging tussen mens en machine, zoals in de flitsen-

de 'Space Nicky' van Micha Klein uit 1996, een grote aantrekkingskracht
heeft.

Dit hangt samen met de rol van technologie in visuele cultuur. Een kenmerkvandebeeldcultuurvannu is datdetechnologienietlangertransparant is en dus onzichtbaar voor de kijker, maar juist in volle glorie wordt
geetaleerd. Deze hypermedialiteit (de term komt van Bolter en Gmsin)
maakt de kijker bewust van het medium. 42 Net als bij het reclamefilmpje

datik besprakaanhetbeginvan dit essay,heeftdekijker geenmoment de
indruk naar iets te kijken dat 'net echt' is. Het beeld en geluid zijn met
behulp van verschillende technologieen door en door gemultimedialiseerd,
wat zijn weerslag heeft op representaties van het lichaam. 43 De hypermedi-

aliteit maakt dat de onnatuurlijkheid van menselijke identiteit geen
abstract concept meer is, maar een dagelijks gegeven. Ofwe het nu willen
ofniet, we warden van jongs afaan gevormd door technologie. Zoals de
omslag van Newsweek vorig jaar aankondigde: wij zijn'Transformed by
Tech'44

Met het onderzoek naar vervreemdende identificatie, als ik het zo paradoxaal mag uitdrukken, heb ik in beeld gebracht hoe populaire cultuur verontmstend kan zijn en daarmee aankan zetten tot discussie over de 'normaliteit' van eigen waarden, normen en ervaringen. 45
Seculiere spiritualiteit

In dit essayheb ik beeldenbehandelduit reclame, film, videoclips, digitale
fotografie en internetkunst, die de grenzen van de waarneming en van
identificatie verleggen. Daarmee verleggen ze ook de grenzen van behagen
in devisuele culhiur. Sterkernog, vermoedelijkroepen debeeldenvaakeen
gevoel van onbehagen op. Om die reden zie ik het als een belangrijk project
om nieuwe betekenissen en zelfs nieuwe waarden in deze beelden te exploreren.

In culturele termen zijn het magischebeelden die zowel angst als verlangen oproepen. Angst voor veriies van kijkplezier, betekenisgevingen identificatie zoals we die kennen, maar ook het verlangen om andere vormen
van kijkplezier, betekenis en identificatie aan te boren. Angst voor de
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teloorgangvanzelfenidentiteit, enverlangenom datoudezelfloste laten
en eenflexibeleervaringvanidentiteitnate streven. Juistomdatdebeelden
zijn losgezongen van conventies van realisme, kunnen ze een bron van

inspiratievormen in onze benadering"vande hedendaagsetechnocukuur.
Want naar mijn mening doet met de ontheiliging van het beeld een seculiere vorm van spiritualiteit haar intrede in de digitale revolutie. Immers, in
de cultuur van werkelijkevirtualiteit is het beeldbevrijd van de wetten van
realistische representatie. Dit opent mogelijkheden voor een hemieuwde
sacralisering van het beeld, die in onze geseculariseerde tijd nu eenmaal
vooral profaanzal zijn.
De overrompelende kijkervaring en de identificatie met de ander wil ik
onderzoeken als momenten van seculiere spiritualiteit in visuele cultuur.

In het eerste geval omdat het gesimuleerde beeldde kijker stimuleert om
uit te stijgen boven de beperkte ervaring van de werkelijkheid. De duikende

dolfijnen,detochtdoordetunnelofdeandersheidvanhetgedigitaliseerde
gelaat tillen ons - al is het maar voor eventjes - over de voorspelbaarheid
vanhetdagelijkslevenheen.Inhettweedegevalomdatdeidentificatiemet
de ander de kijker stimuleert om uit te stijgen boven een verstard en vast-

geroest zelfbeeld. In gedigitaliseerdegezichtenidentificerenwi] ons over
de grenzenvanons eigenegoheen.Wezullen ons meer enmeerrealiseren

hoeinnigweverbonden zijn met technologie. In datontregelende moment
van de vervreemdende identificatiewordt onze ervaring van zelfen identiteit verrijkt en verdiept.

Tot slot wil ik wijzen op het maatschappelijke belang van het kijken.
Nieuwevormen van kijkplezier, betekenis en identificatievinden niet van-

zelf plaats. Cognitieve kennis in de vorm van 'visuele geletterdheid' is
nodig om visuele cultuur te kunnen apprecieren en daartoe is media-edu-

catie eenvereiste. Zo leren we een houdingaanvan gelijktijdige distantie
en passie in onze omgang met de media waarwij dagelijks gebruik van
maken. Daarnaast zal de toeschouwer verantwoordelijkheid moeten
nemen voor de processen diekijkplezier, zingeving en identiflcatie teweegbrengen. Behagen in visuele cultuur is nooit onschuldig geweest en dat is
het vandaag minder dan ooit. Een alerte kijkhouding kan de toeschouwer

inzicht geven in de magie, schoonheid en complexiteit van de huidige

beeldcultuur. Dan zijn we verzekerd van zinvolle participatie en van kritisch behagenin de visuele cultuur.
Noten

Ik bedankRosi Braidotti, Bernadettevan Dijcken KarenHillegevoorhun commentaar
op een eerdere versie van deze rede.

Redamefilmpjevoor Nissan,vervaardigddoorTBWANebokoCampaign,2002; de still
uit dit filmpje is met toestemming van de makers afgedrukt.
Haraway, Donna (1991), Simians, cyborgs and women. The reinvention of nature. Londen:
Routledge.

Bryld, Mette & Nina Lykke (2000), Cosmodolphins. Feminist cultural studies oftechnology,
animals andthe sacred. Londen: Zed Books. De term 'cyborg' komt uit de cybemetica,
maar is vooral als utopische figuratie gelanceerd door Donna Haraway in haar beroemde

'Manifesto for cyborgs. Science, technology and socialist feminism in the 19803', in
Simians, cyborgs andwomen. Op. cit. (oorspr. 1985).
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JosevanDijckpleitterechtvooreen'hernieuwdefilosofischereflectie'opdezecomplexe
materie, in haar oratie Televisie in het tydperk van de digitale manipuleerbaarheid.
Amsterdam: Vossiuspers, 2002, p. 19; gepubliceerd in Tijdschrift voor
Communicatiewetenschap,3, 233-248.

Klein, Naomi (2001), NoLogo. Londen: Flamingo.
Zie voor een culturele analyse van de globalisering van zowel natuur als cultuur Sarah

Franklin,CeliaLury& JackieStacey(2000),GlobalNature,GlobalCulture.Londen:Sage.
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