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‘(Dit en dat zijn gescheiden)’
door Maarten Steenhagen

Er wordt wel eens geopperd dat we in de wereld van 
vandaag niet langer weten wat afstand is. Eén klik op je muis 
is genoeg om wat dan ook aan de rest van de gemeenschap 
beschikbaar te maken. Een global village lijkt het daardoor; 
alles en iedereen om de hoek. In e-mail of op weblogs over-
bruggen we zo dagelijks immense kloven, afstanden in zowel 
ruimte als tijd. Of eigenlijk, we hebben techniek die dat voor 
ons doet, want natuurlijk bestaan alle tussenliggende ruimtes 
nog wel – we merken ze alleen niet langer op de manier zo-
als we dat voorheen gewend waren. 

Hoe meer deze afstanden door techniek aan ons oog en onze 
beleving worden onttrokken, hoe vrijblijvender het doorkruis-
en ervan wordt. Steeds makkelijker, en ook steeds anoniemer, 
zijn we niet langer zelf een onderdeel van de overbrugging, 
maar worden we er buiten gehouden. Door de ene afstand 
onvoelbaar te maken, creëren we een andere: de afstand van 
de toeschouwer ten opzichte van het gebeuren zelf. Vaak 
genoeg zijn we op die manier ook een toeschouwer van delen 
van onze éigen levens. Immers, zien we onszelf niet meer en 
meer precies zo als onze profielpagina’s ons presenteren? 
Het zou je het idee kunnen geven dat afstand iets fundamen-
teels is. Het is niet op te heffen, maar alleen te verplaatsen, 
zodat ze op andere vlakken voelbaar wordt.

Een analyse van wat afstand is biedt een belangrijke opening 
om de hedendaagse stroomversnelling van communicatieme-
dia te begrijpen. Maar zodra je over ‘afstand’ nadenkt stuit 
je direct op haar wederhelft: ‘beweging’. Een afstand kan 
immers niet zomaar bestaan, maar is altijd een afstand tus-
sen hier en daar. Door twee punten te markeren, in ruimte 
of in tijd, wordt een beweging tussen beide een werkelijke 
mogelijkheid. Het denken over afstand en beweging vormde 



het startpunt in het dubbelproject METHODS / REMOTELY dat 
Vincent van Gerven Oei, Michela Pelusio en Dorota Walen-
tynowicz in oktober en november in Kunsthuis SYB reali-
seerden. De drie kunstenaars zijn elk niet al te lang geleden 
afgestudeerd aan de afdeling ArtScience van de Haagse 
kunstacademie (KABK). Dit crossover-departement is een 
samenwerking tussen deze academie, het conservatorium in 
Den Haag en de Leidse Universiteit. In diezelfde hoek is men 
op dit moment druk bezig de felbegeerde Nederlandse ‘PhD 
in de kunsten’ mogelijk te maken – een academische promoti-
emogelijkheid voor mensen met een artistieke insteek. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat een dergelijke kruisbestuiving 
tussen kunst en theorie ook prominent te vinden is in het werk 
dat Van Gerven Oei, Pelusio en Walentynowicz in SYB uitvo-
erden.

De Beweger
In 1984 publiceerde componist Dick Raaijmakers een theo-
retisch werk met daarin een nauwgezette analyse van het 
fenomeen beweging. De vorm van het werk is wonderlijk; 
geïnspireerd op de positivistische opbouw van Ludwig Wit-
tgensteins Tractatus Logico-Philosophicus (1921), waarin 
elke stelling genummerd is en logisch voortvloeit uit de voor-
gaande. Precies zo is Raaijmakers’ De Methode bijna als 
een poëtisch leerdicht opgebouwd. Beweging is er als een 
axiomatisch systeem uiteengezet, bestierd door formules en 
definities van de verschillende componenten die een beweg-
ing uitmaken. Zo is er ook altijd een beweger en een bepaald 
pad of spoor waarlangs de beweging zich voltrekt. Een be-
weging kan immers niet zomaar bestaan, maar is altijd een 
beweging van ‘dit naar dat’. Daarmee impliceert ze automa-
tisch een afstand, en zo leidt ook het denken over beweging 
op haar beurt onoverkomelijk weer tot de eerder genoemde 
wederhelft. 

Het boek van Raaijmakers bleef sinds zijn publicatie helaas 
grotendeels onopgemerkt, vooral omdat het door het ont-
breken van een vertaling niet verder reikte dan de Neder-
landse taalgrens. Van Gerven Oei nam dan ook de taak op 

THE TIME REPEATS ITSELF
environmental video installation 



zich om tijdens zijn verblijf in Beetsterzwaag De Methode in 
het Engels te vertalen, en het werk in eenzelfde beweging 
grondig te bestuderen. Dit resulteerde in het manuscript van 
The Method, alsmede in een diep inzicht in de grondstructuur 
van beweging en Raaijmakers’ visie hierop. Dat een kunste-
naarsresidentie wordt gebruikt voor het vertalen van een 
theoretisch werk geeft de vervlochtenheid van artistieke en 
theoretische arbeid weer. Maar precies omdat De Methode 
niet als een zuiver filosofisch werk, maar meer als een lijvig 
gedicht is opgebouwd maakt het dat vragen over precies 
deze relatie tussen kunsten en theorie niet ongeopperd kun-
nen blijven. Zodoende nodigde Van Gerven Oei de Italiaanse 
dichter Alessandro de Francesco uit, die zich reeds langer 
met de raakvlakken tussen beide bezighoudt. In een serie 
van op video vastgelegde boswandelingen en een publieke 
voordracht vond een uitwisseling van gedachten plaats.

De Informatie
Een consequentie van de theoretische insteek die Van Gerven 
Oei kiest, is dat er van een gangbare expositie van resultaten 
geen sprake kan zijn. Het beoordelen van zijn vertaling als 
een kunstwerk op zich zou de hele onderneming trivialiseren. 
Hij geeft dan ook een afsluitende lezing waarin hij zijn bev-
indingen in bijna anekdotische bewoordingen uiteenzet, 
vooruitblikkend op een mogelijke publicatie van The Method. 
Anders is dit echter voor Pelusio en Walentynowicz. Zij werk-
ten samen aan REMOTELY, een technisch complexe video-in-
stallatie in twee delen, die volledig geïnspireerd is op vragen 
over de hedendaagse economie van informatieoverdracht. 

Het resultaat is door en door audiovisueel. In twee ruimtes 
zijn in totaal drie projecties te zien, en het geluid hiervan 
gonst doorheen het hele gebouw. Pelusio en Walentynowicz 
kozen de tegenwoordige vorm van het internet als model. In 
zijn beginjaren was het web nog duidelijk eenrichtingsver-
keer. Via een achterdeur van FTP-protocollen en HTML-codes 
werd de inhoud van het web op z’n plaats gebracht. Vervol-
gens was deze aan de gebruikerszijde middels het browsen 
door pagina’s en het geven van zoekopdrachten te raadple-



gen. Dit oude internet was in wezen gemodelleerd naar 
bestaande informatiekanalen, zoals televisie en krant. De 
groots aangekondigde 2.0-versie van het Net breekt hier op 
een radicale wijze mee. En daar zitten we nu middenin. Niet 
langer komt de inhoud van achteren, maar prominent door 
de voordeur, vaak samen met de gebruiker zelf. De structuur 
van de websites wordt zo gereduceerd tot een rigide omhul-
sel waarin op een dynamische manier informatie kan worden 
toegevoegd, gewijzigd en verwijderd, alles terwijl ze ook 
gelezen en bekeken wordt. 

De Toeschouwer
En precies zo’n omhulsel is door middel van videoprojectoren, 
luidsprekers, camera’s en microfoons tussen de brokkelige 
muren van Kunsthuis SYB opgericht. Het geheel functioneert 
als een groot digitaal geheugen. In zichzelf produceert het 
niets; wat we uiteindelijk zien is uitsluitend gebaseerd op onze 
eigen input. Een geheugen kan immers niet zomaar bestaan, 
maar is altijd een proces van herinneren van dit of dat. Door 
aanwezig te zijn temidden van de installatie wordt de toe-
schouwer vastgelegd en via vertraagde projecties en con-
stante herhalingen hiervan weer opnieuw in de ruimtes inge-
bracht. In de jaren zeventig experimenteerde de Amerikaanse 
kunstenaar Dan Graham reeds met het tonen van dergelijke 
vertraagde video-opnames van de toeschouwer, maar waar 
het bij Graham in een tijd van Minimal Art om de rol van de 
toeschouwer in de ruimte zelf ging, brengt het werk van Pelu-
sio en Walentynowicz in een hedendaagse context vooral de 
afstandelijke verwerking en manipulatie van de informatie zelf 
onder de aandacht.

Eén van de projecties werpt een fel kader op een oude 
tegelmuur van het monumentale pand. Op het moment dat 
je deze wand nadert blijken echter de karakteristieke stukjes 
keramiek uiteen te vallen. Zo lijkt de structuur van de ruimte 
zelf te verworden tot een chaos van tegelfragmenten, die 
evenzogoed als digitale pixels kunnen worden gezien. Een 
gonzende toon zwelt ondertussen vanuit de achtergrond 
steeds harder aan. Iemand rent om de installatie zachter te 
zetten. Voor Walentynowicz overbodig, want “wat is er mis 



met feedback?” Het is amusant om te bedenken dat de oor-
spronkelijke, uit elkaar gegroeide betekenissen van het woord 
‘feedback’ – namelijk die van ‘commentaar’ enerzijds en 
een rondzingende cirkel van in- en output anderzijds – in het 
internettijdperk weer verdacht dicht bij elkaar beginnen te ko-
men. Denk eens aan de ellenlange reactiepagina’s onderaan 
online-nieuwsberichten en webmagazines. Elk van de reacties 
kan aanleiding zijn voor weer een aankomend artikel, waar-
door het nieuwe internet steeds meer aanzwelt tot een rondz-
ingende fluittoon van comments.

De Stroom
Ook in REMOTELY laat iedere nieuwe beweging zo haar 
eigen spoor na, en dit spoor leidt ook direct een eigen leven. 
Bij binnenkomst zie je na een fractie van een seconde je eigen 
figuur op de muur geprojecteerd, maar het beeld en daarmee 
jouw bewegingen herhalen zich. En nog eens komt jouw 
beeltenis om de hoek lopen. Langzaam vervaag je weer, als 
een schim, maar reeds nieuwe opnames hebben zich al met 
de oude vermengd. Op het moment dat je bent vastgelegd 
is jouw representatie niet meer iets van jezelf, maar gaat het 
systeem ermee aan de haal. Ineens worden je eigen beweg-
ingen onbelangrijk, en neemt juist het elektronische spoor 
dat ze hebben achtergelaten het voortouw. Ook Raaijmakers 
reflecteert op het zelfstandige bestaan van een spoor. In De 
Methode schrijft hij: ‘Wanneer iemand zich laat leiden door 
een dergelijk / voorhanden reëel spoor / gaat dat spoor hem 
letterlijk voor / en gidst hem door de wereld. / Zo ontstaat na 
herhaalde malen trekken een parcours / dat derden tot na-
doen kan aanzetten.’

De ‘derden’ waar Raaijmakers over spreekt, dat zijn we zelf. 
Het zijn van toeschouwer, of bekijker, is de standaardhouding 
waar vanuit we tegenwoordig de wereld beleven. Het is de 
nieuwe afstand die we hebben tot een wereld vol techniek die 
weliswaar voortdurend in beweging is, maar waarvan wij niet 
langer zelf de bewegers zijn. De stroom raast voort, en wij 
staan begeesterd aan haar oevers.

THE TIME REPEATS ITSELF
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CAMERA TRACKING SYSTEM
video still

DEFINE ‘REALTIME’
video/ webcam installation

DEFINE ‘REALTIME’
video/ webcam installation



REMOTELY 
by Michela Pelusio and Dorota Walentynowicz 

The aim of the project is to explore the influence of physical 
distance on out perception of virtual space-time and digital im-
age.

Using simple principles such as reflections, replications, cam-
era tracking, delay and reverberation the artists will turn the 
gallery space of Kunsthuis SYB into an organism responsive to 
the presence of observers. The observer becomes a part of the 
art installations, through subjective decisions. The influence of 
the computer and communication technologies of our time is 
clearly visible, through elements such as instability of space, 
multiple personalities, autoscopia, simultaneuos self replicating 
images, connection 
traffic. These essential elements of computer networks are used 
here as a source of artistic creation;  the physical space and 
emotional distance between the information’s transmitter and 
receiver is utilized in a performative fashion.
During their stay in SYB artists realized three installations: “ 
The time repeats itself”, “A misplaced wall” and “Define ‘real-
time’ “

THE TIME REPEATS ITSELF
environmental video installation 
Two screens are placed in the window cavities that remain 
after rebuilding of the gallery space of the kunsthuis. The im-
age beamed on them seems to be mirroring a passage across 
the room; this mirroring is however illusive. Due to spatial and 
temporal displacement of recording cameras, the traffic in the 
corridor is subject to distortion and delay. A fake perspective 
is formed. The space appears as curved. The images of people 
passing overlap in varying intervals. The size of the interval 
increase each time a person’s presence is detected in the room

A MISPLACED WALL
environmental video installation
A wall of the kunsthuis was subject to a video intervention. It’s 
nature is that of a monument, which needs to be held at a distance 
and therefore cannot be touched. This feature was a departure 
point for a work that juxtaposes the withdrawn position of observ-
er with participatory nature of physical reality. An image of the 
wall is re-projected onto its surface. As soon as a visitor’s pres-
ence is detected in front of it, this image is subtly set in motion thus 
making the observation of the object impossible. The experience is 
enhanced by 
a thrilling sound produced through “breaking” of the image into 
singular tiles.

DEFINE ‘REALTIME’
video/ webcam installation 
The work’s aim was a realtime subtraction of a moving image from 
its static background. For this realization
a location directly outside of the exhibition space was  chosen:a 
street site and a nearby busstop, which were 
considered in their funtional approach to time (waiting for..) The 
experiment resulted in a poetic record of changes taking place in 
the environment. It also brought up the issue of uncontrolled image 
flow, streamed via webcams whose number in our surrounding is 
systematically growing.

credits:
REMOTELY was realized during an artistic residency in Kunsthuis 
SYB, Beetsterzwaag, The Netherlands
concept and realization: Michela Pelusio (www.Maakali.org), 
Dorota Walentynowicz (www.dobrze.nl)
programming support: Mirko Lazovic, Marnix Dekker
production: KUnsthuis SYB (www.kunsthuissyb.nl)
documentation: Denis Guzzo (www.denis.guzzo.name)
the lecture of invited researcher dr Gabriele Lenzini (Aw@reness: 
the opportunities and risks in the e-communication era) that took 
place on nov.15 is posted at http://www.vimeo.com/2298850



MaaKali.orG
Art work by 

Michela Pelusio


