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DE AMBIGUÏTEIT VAN BEELDEN 
EN/OVER EMOTIES

Dit essay onderzoekt ambiguïteit in 
grafisch ontwerp. Enerzijds omdat het 
hard aanleunt bij het onderwerp en het 
opzet van mijn master project en ander-
zijds is het een eigenschap die ik in mijn 
tekeningen tracht te krijgen. Omdat mijn 
project opereert in het therapeutische 
veld link ik dit daarnaast ook aan de 
Gestaltpsychologie en -therapie.

STRUCTUUR VS AMBIGUÏTEIT
Ondanks het feit dat de aard van 
visuele communicatie ambigu kan zijn, 
wordt dit in grafisch ontwerp weinig 
toegepast en dat voornamelijk omdat 
grafisch ontwerp vaak wordt bepaald 
door systemen. Hiërarchie, grids, lay-
out, leesbaarheid en bruikbaarheid 
maken deel uit van de taal die deze 
systemen definieert. 

Grafisch ontwerp is vaak een 
gestructureerd en geordend proces. 
Veel grafische ontwerpers bouwen hun 
carrière op het creëren van duidelijke 
beelden en velen trachten zelfs om 
ambiguïteit in visuele communicatie  
te verminderen.

Het is echter voordelig voor gra-
fisch ontwerpers om ambiguïteit te 
verstaan omwille van zijn potentieel om 
visuele communicatie te verbreden. 
Want juist door ambiguïteit te erkennen 
als een effectieve vorm van communi-
catie, kunnen grafisch ontwerpers hun 
taal en de manier van communiceren 
verruimen. Net als de massacultuur 
waar grafisch ontwerp deel van uit-
maakt, staat het niet vast en is het altijd 
in een staat van verandering, dus daar 
is zeker ruimte voor ambiguïteit.

THE SEVEN TYPES OF 
AMBIGUITY

Er wordt erkend dat ambiguïteit be-
staat in de wereld van grafisch ont-
werp, maar er blijft een discussie of dit 
een effectieve manier is om met kijkers 
te communiceren. William Empson 
heeft een boek 1 geschreven over de ze-
ven vormen van ambiguïteit in poezië. 
Ik vind dat dit model ook van toepas-
sing kan zijn op grafisch ontwerp.

De eerste vorm kan worden  
beschreven als een vergelijking of  
metafoor en wordt beschouwd als  
de meest simpele vorm van ambi- 
guïteit. De tweede vorm treedt op 
wanneer twee of meer verschillende 
betekenissen volledig oplossen in  
één betekenis. In de derde vorm 

worden twee schijnbaar niet-ver-
bonden betekenissen tegelijkertijd 
gegeven. De vierde vorm combineert 
verschillende betekenissen om zo 
conflicten in de geest van anderen te 
onthullen. De vijfde vorm kan worden 
beschreven als een “gelukkige verwar-
ring”. In de zesde vorm is de betekenis 
óf tegenstrijdig óf niet relevant en 
wordt de toeschouwer gedwongen om 
interpretaties te verzinnen. De zevende 
is de laatste en meest ambigue van de 
groep. Het is een complete tegenstrij-
digheid en onthult een scheiding in de 
geest van de auteur.

In het veld waarin mijn project 
opereert kan dit natuurlijk ook bekeken 
en vergeleken worden; namelijk bij de 
beelden van de T.AT. 2. Deze beelden 
moesten voldoen aan een aantal 
criteria; ambigu zijn was een grote 
voorwaarde. Deze test is wel al zeer 
verouderd en het heeft een soort van 
opgelegde dramatiek. Dat is binnenin 
dit veld ook al gezegd en geweten, want 
er is een opvolger van deze test: The 
Columbus van Martinus Jan Langeveld. 
Beiden zijn wel nog steeds in gebruik, 
hangt af van psycholoog tot psycho-
loog, maar de T.A.T. wordt eerder ge-
bruikt als de beelden uit The Columbus 

3 niet genoeg blijken. De T.A.T. blijft wel 
meer ambiguïteit uitstralen.

Ik heb de T.A.T. beelden die ik 
gevonden heb allemaal in één van de 
zeven categorieën proberen steken, 
maar degene die er voor mij meteen 
uitsprongen en die ik meteen kon 
plaatsen waren de volgende:

De eerste (Fig. 1) is een combinatie 
van de derde en de vierde vorm, die 
naar mijn mening dicht bij elkaar liggen. 
De vrouw kijkt op een bepaalde manier 
naar de man achter haar, dat kan wor-
den geïnterpreteerd als bang/verbaasd, 
of juist aandachtig. Wat de patiënt daar 
van maakt zegt veel over zijn denkwijze.

Het tweede voorbeeld (Fig. 2) 
behoort volgens mij in de zesde vorm. 
Deze situatie en de emoties op de man 
of vrouw hun gezicht kunnen zó veel 
verschillende dingen betekenen, dat in 
deze situatie de patiënt echt de bete-
kenis zal moeten verzinnen.

Het derde voorbeeld (Fig. 3) past  
in de zevende vorm. Er is een duidelijke 
splitsing; het zou twee dingen zou kun-
nen betekenen. Óf wil deze persoon 
zich afschermen van wat er buiten is en 
de deur dicht trekken óf ze wil juist heel 
graag weg uit deze ruimte en probeert 
uit deze kamer te ontsnappen.

Nel Nuytkens
WOORDELOOS

De volgende beelden heb ik ook probe-
ren categoriseren: Type 1: Fig. 4, 5 en 6, 
Type 3: Fig. 7, 8, 9, 10 en 11, Type 4: Fig. 
12, 13 en 14, Type 6: Fig. 15, 16, 17, 18 en 
19, Type 7: Fig. 20, 21 en 22

Hieruit blijkt dat types 2 en 5 amper 
tot nooit worden gebruikt voor psycho-
logische doeleinden, maar het toont 
ook aan dat types 3 en 6 het meest 
worden gebruikt in deze setting. De be-
doeling van deze beelden is om een re-
actie te krijgen van de kijker, waaruit de 
therapeut bruikbare informatie haalt 
over hoe het denken van de patiënt in 
elkaar zit. Dan is het natuurlijk logisch 
dat er óf een irrelevante betekenis óf 
verschillende en tegenstrijdige beteke-
nissen tegelijkertijd worden gegeven. 
Deze beelden lokken volgens mij de 
patiënten het meeste uit om hun eigen 
interpretatie aan het beeld te geven. 
Op die manier kunnen ze de therapeut 
een zo goed mogelijk beeld van hun 
denkwijze aanbieden.

KIJKER ALS ACTIEVE 
DEELNEMER

Een van de voordelen van ambigu gra-
fisch ontwerp is dat de kijker een actie-
vere deelnemer wordt. Als iets visueel 
ambigu is, wordt het moeilijk om te 
zeggen wie de auteur is, omdat de be-
tekenis van het werk van kijker tot kijker 
kan verschillen. Roland Barthes schreef 
een essay genaamd ‘Death of the au-
thor’ waarin het concept van ontwerper 
als maker verschuift naar ontwerper als 
auteur; hij stelt dat met de ‘dood van de 
auteur’ de geboorte van de lezer komt 
en de lezer de betekenis van het werk 
kan verzinnen. Dit is erg belangrijk voor 
visueel ambigue communicatie omdat 
de kijker wordt uitgenodigd om de bete-
kenis te vervolledigen.

Hoewel de grenzen van auteur-
schap in onduidelijke communicatie 
kunnen vervagen, heeft de kijker de 
mogelijkheid om meer geactiveerd 
te worden, omdat hij een deelnemer 
wordt in het creëren van de betekenis 
van het werk.

Het feit dat een kijker een actieve 
rol krijgt bij een ambigue afbeelding, 
maakt dit de geschikte tool om te 
gebruiken in een setting waar woorden 
soms tekort schieten, en waar ambi-
gue beelden een positieve toevoeging 
kunnen zijn. 

GESTALT
De effectiviteit van ambigue beelden  
in therapie is al langer gebleken, voor-
namelijk uit de T.A.T. uit de jaren 30. 
Deze test was zelfs tot vele jaren daar-
na nuttig, maar op de dag van vandaag 
zijn deze beelden zeer verouderd. 

Gestaltpsychologie is voornamelijk 
gericht op visuele perceptie, gedefini-
eerd als het waarnemen van objecten 
door middel van de verzameling van 



ESSAYING ESSAYS ESSAYING ESSAYS 1110

indrukken door de hersenen. Dit leunt 
aan bij het idee van de T.A.T. en is dus 
een veld waarin mijn project makkelijk 
kan opereren.

Gestalttherapie is een psychothe-
rapeutische stroming die ontstaan is 
in de jaren 40 als alternatief voor of 
aanvulling op de bestaande stromin-
gen. Deze therapie zet de wijze van 
contact leggen centraal. Er is een grote 
bereidheid om in de therapie te expe-
rimenteren met nieuwe vormen van 
contact maken, wat perfect aansluit bij 
de opzet van mijn project.

Deze therapie gaat uit van een 
fenomenologisch 4 perspectief, wat 
in mijn ogen nauw verbonden is met 
ambiguïteit: de werkelijkheid is geen 
objectief en voor iedereen gelijk ge-
geven, maar subjectief, persoonlijk en 
afhankelijk van hoe ze bekeken wordt.

Aangezien ik in zekere mate toch 
ook verandering in mijn beelden wil 
brengen om evolutie weer te ge-
ven vond ik de volgende quote van 
Max Bill 5 zeer relevant:

“Continuity refers to that which 
persists. Continues to exist always in 
the same form. Change is the opposite 
of continuity. It’s that which mutates, 
albeit within certain limits.”

Wanneer hij deze twee criteria toe-
past op grafisch ontwerp krijgt hij een 
vraag die eindigt in: “What should be 
consistent and what should change?” 

Een belangrijke vraag die ik in mijn 
achterhoofd moet houden bij mijn 
eigen proces. Ik moet een beeld maken 
dat ambigu is en verschillende dingen 
kan betekenen, maar tegelijkertijd 
moet ik er voor zorgen dat het net zo 
interpreteerbaar blijft terwijl er ook 
evolutie in zit.

1
Seven Types of 
Ambiguity, William 
Empson, 1930

2
Thematische 
Apperceptie Test

3
De beelden van de 
Columbus zijn nergens 
online te vinden en door 
de corona crisis kan 
ik deze ook nergens in 
kijken of vinden.

4
De fenomenologie is een 
filosofische stroming in 
de hedendaagse filosofie 
ontstaan op de grens van 
de 19e en 20e eeuw, die 
uitgaat van de directe en 
intuïtieve ervaring van 
fenomenen, en hieruit de 
essentiële eigenschap-
pen van ervaringen en 
de essentie van wat men 
ervaart probeert af te 
leiden.

5
Gelezen in ‘A *New* 
Program for Graphic 
Design’ door David 
Reinfurt, 2019
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Fig. 17

Fig. 19 Fig. 22

Fig. 21

Fig. 20

Fig. 18

FIG 1–22
Beelden uit de T.A.T., ontwikkeld door psycholoog 
Henry A. Murray en artiest en psychoanalyticus 
Christina D. Morgan tijdend de jaren 30.

De film ‘Parasite’ (2019) door regisseur 
Bong Joon-ho bevat als belangrijke 
bouwsteen een studie rond de schizo-
frene zone (Fig. 1). Een term die gebruikt 
wordt in de psychologie van de kunst, 
waarbij de kunstenaar zijn gedachten 
en gevoelens uit in de rechter-on-
derhoek van het werk. Onderzoek en 
sprake van de schizofrene zone vond 
al plaats rond het midden van de 20e 
eeuw en het is een onderwerp dat psy-
chologen, kunstfilosofen en kunstkriti-
ka tot heden bezig houd. Welke waar-
heid zit er in de term een schizofrene 
zone? Is er enkel sprake van deze term 
in de beeldende kunsten? En wat is het 
belang van een rechter onderhoek?

Jonathan Lambrix
BRC



ESSAYING ESSAYS ESSAYING ESSAYS 1514

Fig. 1 Parasite still, Bong Joon-ho

TYPOLOGIE
Een typologie is de verzameling van 
types. Het is universeel gereedschap 
waarbij men een kader bepaald om op 
verschillende wijzen te handelen met 
objecten of de dieper liggende lagen te 
bestuderen. Er word orde gecreëerd 
in een onderzoeksveld en objecten 
krijgen een karakter toegewezen. Een 
typologie staat in beweging en zal 
nooit volledig zijn, dit voornamelijk 
door het bestuderen van de houding 
van de mens tegenover het object die 
in verschillende tijden, omstandighe-
den, prioriteiten of beroepen zich ook 
aanpassen. Het creëren en ordenen 
van types wordt inhoudelijk bepaald 
door zijn doelstelling. De vorming van 
een type vind plaats in de confrontatie 
van het object met de doelstelling van 
de gebruiker. Door het maken van deze 
types creëer je orde in het kader en 
maak je de objecten hanteerbaar voor 
verder onderzoek. Een van de meest 
gekende typologieën in het gebied van 
design / fotografie zijn de fotografische 
typologieën van The Becker’s (Fig. 2). 
Bernd en Hills Becker zijn pioniers op 
het gebied van typologieën, met als 
meest gekende werk hun foto’s van 
watertorens. De foto’s zijn van ver-
schillende watertorens genomen maar 
door dezelfde afstand, hoek, belichting 
en de gelijke grijswaarden van alle 
foto’s zijn er vele gelijkenissen waar te 
nemen. Men krijgt bijna het gevoel dat 

dezelfde foto steeds opnieuw genomen 
word. In eerste instantie werden deze 
foto’s onder landschappen geclassi-
ficeerd maar ze hadden volgens The 
Beckers een eigen stijl binnen de foto-
grafie nodig hadden om ze te scheiden.

Bij het bestuderen van typologie-
en en de waarde die een rechteron-
derzoek kan dragen in verschillende 
gebieden waaronder grafisch ontwerp, 
beeldende kunsten en architectuur 
sluiten beide mooi aan elkaar. Door een 
typologie te schijven over de rechter-
onderzoek geef ik het element een 
bepaalde waarde door toegewezen 
karakteristieken en creëer ik bewust-
zijn. De rechter onderhoek wordt de 
dag van vandaag zowel onbewust 
als bewust dagelijks gebruikt in de 
kunsten, zoals in de werken van Nel 
Aerts (Fig. 3). Nel Aerts onderzoekt 
de positie van de kunstenaar in onze 
maatschappij en de misverstanden 
ervan. Ze maakt illustratieve werken in 
verschillende materialen, maar in het 
meerendeel van haar werken zie je een 
verschil tussen het totaalbeeld en de 
rechter onderhoek. Ook ontwerpers 
Fred Lateur, Lotte Neirynck leggen de 
focus op de rechter onderhoek in hun 
ontwerpen voor de NMBS (Fig. 4). We 
worden er dagelijks mee geconfron-
teerd, rechter onderhoeken worden 
bewust en onbewust gecreëerd al is 
er geen bewustzijn naar het algemeen 
beeld van het design element.
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Fig. 3 Nel Aerts, Museum M

Fig. 2 Watertorens, The Becker’s Fotografische 
typologieën 

Fig. 4 NMBS, Fred Lateur, Lotte Neirynck

Niet enkel in de hedendaagse kunsten 
word er een onderscheid gecreëerd 
tussen de rechter onderhoek en het 
totaalbeeld. Nederlands Cobra kun-
stenaar Tjibbe Hooghiemstra verduis-
terd, verlicht of vergroot de hoek in 
zijn schetsen (Fig. 5). Naast Tjibbe heb 
je vele Cobra kunstenaars die deze 
technieken ook gebruiken waaronder 
Jean Michel Basquiat of Karel Appel. 
Het lijkt een eigenschap aan deze 
periode of het bewustzijn van de kracht 
die een rechteronderzoek kan dragen. 
Kunstenaar Marcel Broodthears was 
zich hier ook erg bewust van. Naast zijn 
sterk conceptuele werk van voorna-
melijk typografische elementen wist 
hij ook een onderscheid weer te geven. 
Doormiddel van het toevoegen van 
kleur, aanpassingen in een reeks of het 
volledig afbreken kan je in zijn geschrif-
ten, prints maar zelf ook beeldhouw-
werken verschil waarnemen (Fig. 6–7)

Door het schrijven van een typolo-
gie over de rechter onderhoek word er 
een waardering voor het designelement 
gecreëerd. Er is een duidelijk verschil 
tussen wat er met toeval gebeurt en wat 
met opzet gemaakt is maar de grens 
tussen het bewustzijn en onbewustzijn 
is veel lichter. Een onderzoek naar een 
klein element als een rechter-onder-
hoek, het bewust worden van de nood-
zaak, maar ook welke betekenis het kan 
dragen. Symbolisch en materieel.
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Fig. 5 Do time (1999), Tjibbe Hooghiemstra Fig. 7 Marcel Broodthears, Soleil Politique MKHA

Fig. 6 Marcel Broodthears, Soleil Politique MKHA
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Lynne De Kok
CALATHEA ON
REPEAT
EEN ETMAAL VAN MIJN 
CALATHEA

Ik ben opgegroeid omringd door vele 
planten dankzij de passie van mijn 
moeder. Door dat tropische planten 
zo aanwezig zijn in mijn leven heb ik 
altijd al de drang gehad om er iets mee 
te doen, dus ben ik mezelf er meer in 
gaan verdiepen. Zo sprong na onder-
zoek voornamelijk de calathea plant 
in het oog. Waarom de calathea? De 
plant komt in vele variaties voor, zowel 
in kleur, patroon en vorm. Wat de plant 
ook zo speciaal maakt is dat hij door 
de dag beweegt. Zo stelde ik mezelf de 
volgende vragen: waarom beweegt de 
plant, waar komt hij vandaan, hoe komt 
het dat er zoveel verschillende soorten 
zijn en hoe komen ze in onze huiska-
mers terecht? 

CALATHEA
Calathea is wat we een plantengeslacht 
of genus noemen en binnen dit genus 
zijn er talloze soorten. We mogen het 
dus niet hebben over de calathea. Als 
je het verspreidingsgebied van al deze 
soorten samenneemt dan omslaat 
dit volledig Midden en Zuid-Amerika. 
Er zijn individuele soorten met een 
vrij groot verspreidingsgebied, waar 
andere soorten slechts op één plek in 
de hele wereld te vinden zijn. De plant 
komt aan zijn verschillende patronen 
en kleuren door natuurlijke selectie. 
Ze helpen de planten om te overleven 
in de ondergroei van het regenwoud. 
Het gegeven van de natuurlijke selectie 
deed mij denken aan de stillevens van 
Abraham Mignon (Fig. 1). De uitbundige 
vormen, kleuren en de krachten zorgen 
ervoor dat de bloemen een eigen leven 
leiden. De bewegingen van de stengels 
en hoe de bloemen vallen, zijn tekenen 
van de moedwillige natuur. 

KLEUREN, PATRONEN EN 
VORMEN.

Doordat zeer weinig licht de bosbodem 
bereikt, gebruiken de planten in deze 
laag verschillende types bladgroen om 
het zoveel mogelijk golflengtes uit het 
lichtspectrum te halen. Ook het rode 
licht wordt niet gebruikt door de meeste 
planten, waardoor relatief meer hiervan 
de bosbodem bereikt. Veel calathea 
soorten hebben een rood paarse onder-
kant van het blad door de aanwezigheid 
van anthocyanen 1.  

Dit werkt als een spiegel die het rode 
licht dat door het blad gaat nog eens 
weerkaatst. Daarnaast kunnen de kleur-
patronen ook een camouflage of mimi-
cry2 functie hebben. De hedendaagse 
Adriana Picker (Fig. 2) illustreert planten 
en bloemen in felle kleuren. Door naar 
de illustraties te staren krijg je ook het 
gevoel dat ze speelt met de camouflage. 
Doordat de meeste kleuren en patro-
nen gereguleerd worden door een zeer 
beperkt aantal genen ontstaan er ge-
makkelijk mutaties. Een grote diversiteit 
aan patronen ontstaan hierdoor. Men 
spreek over de afgelopen tien miljoen 
jaar, wat snel is in evolutie termen. Er 
kunnen grote verschillen voorkomen 
binnen dezelfde soort en zelfs binnen 
dezelfde populatie. Calathea bella heeft 
bijvoorbeeld twee kleurvormen die in de 
natuur door elkaar groeien. De tweede 
vorm werd vroeger als een aparte soort 
calathea musaica beschouwd. Hoewel 
ze op het eerste zicht totaal verschillend 
zijn, zijn de bladeren morfologisch iden-
tiek, inclusief het verloop van de nerven.  
Zo goed als alle patronen bij calathea 
zijn in de natuur ontstaan. De soorten 
die in de natuur voorkomen krijgen  
een wetenschappelijke naam bestaan-
de uit twee delen, bijvoorbeeld calathea 
bella. Als er selectie of kruising  
van meerdere soorten door de mens  
is gebeurd dan wordt een stukje van  
de naam tussen aanhalingstekens ge-
plaatst. Zoals calathea ‘candela’  
of calathea ‘white fusion’.

DE REIS.
Hoe het komt dat deze planten tot bij 
ons komen, is voor elke soort anders 
geweest. Meestal werden deze meege-
bracht van ontdekkingsreizen. Vooral 
tijdens de 18e en 19e eeuw was er een 
heuse jacht naar nieuwe planten. Het 
was niet evident om levende tropi-
sche planten mee terug te nemen. Na 
uitvinding van de Wardian case 3 ging 
dit iets makkelijker. De eerste Zuid-
Amerikaanse kamerplantsoorten die 
in Europa terecht kwamen, zijn vaak 
afkomstig uit de Atlantische regenwou-
den. Ze groeien van aan de oostkust van 
Brazilië tot Midden-Amerika. Nieuwe 
soorten worden nog steeds ontdekt.

Fig. 1 Stilleven, 
Abraham Mignon.

Fig. 2 A Brightness Falls, 
Adriana Picker.

1
Anthocyanen: kleurstof 
die terug te vinden is in 
planten. Het zorgt voor 
de typische paarsrode 
kleur.

2
Mimicry : Dieren of plan-
ten die andere levens-
vormen gaan nabootsen. 
Het wordt bekeken als 
overlevingstechniek.

3
Wardian case: was een 
vroeg type terrarium, een 
afgesloten bescher-
mende container voor 
planten.

SYMBOLIEK
Inheemse bevolkingen van Zuid-
Amerika gebruiken de calathea nog 
dagelijks. De bevolking van Costa Rica 
gebruiken de grote bladeren om hun 
doden mee in te wikkelen, of ze ge-
bruiken de calathea lutea als wax voor 
meubels. Bij ons heeft de plant ook een 
symbolische waarde die staat voor een 
nieuw begin. Zo bestaat de Engelse 
term: ‘to turn a leaf’.

BEWEGING
Hoe het komt dat de plant beweegt is 
niet geweten. Wetenschappers denken 
dat dit komt als bescherming of om 
hun bladeren te reinigen. Ook wordt er 
gedacht dat licht en luchtvochtigheid 
hier meespelen. De plant is voor mij 
sierlijk, elegant en heeft vrouwelijke 
kenmerken. Al deze eigenschapen 
doen mij denken aan de patronen van 
William Morris (Fig. 3). Hij haalde zijn 
inspiratie ook uit de natuur en creëer-
de structuren door zijn ontwerpen te 
onderbouwen van sterke, vloeiende en 
ritmische lijnen, die stengels, bladeren 
en takken uitbeelden. 

Deze inspiratiebronnen spelen voor mij 
een enorme rol. De pracht en praal van 
de natuur wekken vrouwelijke, sierlijke 
en elegante gevoelens op, maar ook de 
patronen die ze creëren zijn fascine-
rend. Deze aspecten wil ik niet kwijt 
spelen in mijn werk. Doordat de calat-
hea beweegt maakt het haar uniek en 
ook anders dan andere planten. Deze 
bewegelijkheid wil ik niet verliezen en 
speelt een belangrijke rol. Ik ga mijn 
eigen calathea een etmaal observeren 
en hiervan patronen creëren met elk 
hun eigen unieke karakter. Mijn onder-
zoeksvraag is, hoe geef ik het karakter 
van mijn calathea weer door middel 
van patronen?

Fig. 3 Strawberry thief, 
Wiliam Morris.
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Fig. 4 

Fig. 4–6
Calathea on repeat zijn werken die voortkomen uit 
mijn passie voor de plant. Door het proces heen was 
het heel belangrijk voor mij om de beweging en de 
patronen van de calathea hier bij te betrekken. Ik wilde 
de plant verder ontdekken en zien tot welke beelden 
ik kon bekomen. Door het spelen met de vierentwin-
tig uren foto’s, de planten uit te snijden en ze in het 
negatief te plaatsen geeft dit een ander gevoel van 
iets buitenaards. De kleuren die tevoorschijn komen 
zijn niet meer de originele kleuren van de calathea 
plant, maar ze zijn even bijzonder. Aangezien de 
calathea makkelijk muteert, voelt het voor mij aan als 
een nieuwe soort calathea die ontstaan is. Door de 
vierentwintig uur beelden op verschillende manieren 
samen te brengen en te spelen met de positie, creëren 
we uiteenlopenden beelden. Ook door ze te blijven 
combineren en te overlappen groeien er automatisch 
andere beelden in, hoe langer je naar de beelden kijkt 
hoe meer dingen die je gaat zien, soms abstract, soms 
zeer figuratief. De caltathea plant is dus zo veel meer 
dan gewoon een plant.

Fig. 5

Fig. 6
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Floor Compeers
HET PUNT WAAROP 
EEN KUNSTWERK 
IS VOLTOOID

Het proces van een ontwerp brengt 
een soort van onvoorspelbaarheid met 
zich mee omdat elke ontwerper an-
dere handelingen onderneemt tot het 
bekomen van een afgewerkt product. 
Experimentele handelingen kunnen 
een hulp zijn in een ontwerpproces, 
maar deze kunnen ook een ongewenst 
resultaat vertonen. We botsen vaak op 
frustrerende situaties waar verschillende 
fouten bijkomen te zien. Deze fouten 
kunnen gemaakt worden in het ontwerp-
proces, maar kunnen ook bij de afwer-
king tevoorschijn komen. Dit maakt het 
proces van een kunstwerk interessant 
doordat er een verhaal achter zit.

DENKEN ALS PROCES
“Denken is een proces dat op weg is 
naar zijn eigen voltooiing. We kunnen 
onderbroken en onvoltooide gedachten 
begrijpen en denken beschouwen als 
een proces dat een vorm zoekt, een ge-
stalt; dit is een esthetisch proces … En in 
het tweede geval wordt het denken een 
auto-reproductief proces, dat automa-
tisch tot nieuw denken leidt. We kunnen 
denkketens onderscheiden waarin 
individuele gedachten hun eigen kettin-
gen vormen, in elkaar gehaakt om een 
structuur van gedachten te vormen.” 1 

Vilém Flusser was een filosoof en 
schrijver geboren in Praag. Hij begreep 
schrijven en ontwerpen niet als iets dat 
een verlichtende handeling beschrijft, 
maar een continue reeks veronderstel-
lingen, accidenten en toevallige gebeur-
tenissen. Het denken staat centraal in 
een ontwerpproces. Denken kunnen we 
beschouwen als een proces dat opzoek 
is naar een vorm. Het ene idee kan tot 
een nieuw idee leiden en deze vormen 
samen een gedachten structuur.

WERK ONDER CONSTRUCTIE
“I took my favorite book, Street of 
Crocodiles, and by removing words 
carved out a new story.” 2 

‘Tree of Codes’ is een roman 
geschreven door Jonathan Safran 
Foer. Hij wilde een boek maken van een 
ander boek door woorden letterlijk uit 
te snijden. Hij heeft het boek Street of 
Crocodiles verwerkt in zijn boek Tree of 
Codes (Fig. 1). Het binnenwerk van het 
boek is gemaakt door Sarah de Bondt. 
De onvoorspelbaarheid zit hier in de 
vorm van het boek. Er worden gaten ge-
sneden uit de bestaande tekst waardoor 
er een toevallige structuur ontstaat. 

 “Ontwerpen betekent ook weten 
wanneer je niet moet ontwerpen.” 3

Studio Edhv heeft het project 
Debug (Fig. 2) gemaakt rond grafisch 
prints die tot stand zijn gekomen door 
insecten over een model te laten lopen. 
In dit model liggen stukken tekst of 
vormen die een hoger reliëf hebben 
zodat de insecten hier niet over kunnen 
lopen. Door het pad van de insecten te 
visualiseren ontstaat er een patroon 
rondom de tekst of vorm. Ze maken 
gebruik van het onvoorspelbare van  
de natuur om patronen te creëren. 

“We vragen het publiek om deel te 
nemen aan de ontwikkeling van onze 
projecten. De resulterende projecten 
breiden uit en groeien als planten en to-
nen hun innerlijke organisatieproces.” 4

Studio Moniker is een interactieve 
ontwerp studio die verschillende pro-
jecten opstart die worden beïnvloed 
door een publiek van buitenaf. De re-
sulterende projecten blijven verander-
lijk en groeien waarbij ook het proces 
van het project in de kijker wordt gezet. 
Participatory scarf design is een pro-
ject waarbij je zelf met je pijltje op de 
computer kan bewegen over een sjaal 
met een patroon dat ontworpen is door 
Studio Moniker. Doordat iedereen het 
oorspronkelijke patroon kan aanpas-
sen, blijft het project een voortdurend 
proces waar men oneindig veel varia-
ties kan maken.

TOEVAL IN GRAFISCH ONTWERP
“Een lettertype kan onleesbaar zijn  
en een boek kan een sculptuur blijken 
te zijn.” 5

Alfabet (Fig. 3–4) is een typogra-
fisch experiment van Roosje Klap. Het 
alfabet is ontworpen naar aanleiding 
van de kunstwerken en vormen van 
Khaleb de Groot. Het hele alfabet 
is gezeefdrukt over elkaar heen. Er 
ontstaan zo nieuwe vormen door toeval 
omdat ze de letters ontwerpt naar 
vormen van een andere kunstenaar. 
Ze drukt de letters over elkaar heen 
waardoor er uit elke combinatie weer 
een nieuwe vorm ontstaat. 

Fig. 1 Tree of Codes by 
Jonathan Safran Foer, 
2010

Fig. 2 Debug by Studio 
Edhv., 2010

ONVOLTOOIDE KUNSTWERKEN 
UIT DE KUNSTGESCHIEDENIS

Kunstenaars uit de kunstgeschiedenis 
hebben veel onvoltooide werken die 
soms zelfs tentoongesteld werden. Ze 
zeggen ook wel eens dat alle kunstwer-
ken onvoltooid zijn omdat ze enkel bij 
het publiek hun bestemming vinden. 
Het doel van kunst is het voorstellen en 
het uitdagen van een zoektocht naar 
betekenis. Deze zoektocht kan het 
leven van de toeschouwer veranderen 
dankzij nieuwe inzichten, emoties en 
ervaringen. In het boek Unfinished: 
Thoughts Left Visible wordt de evolue-
rende notie van onvoltooidheid onder-
zocht, zowel opzettelijk als onopzette-
lijk. Er staan verschillende onvoltooide 
kunstwerken in van grootmeesters uit 
de kunstgeschiedenis.
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VOLTOOID OF ONVOLTOOID
“Hoe kunst wordt gemaakt, lijkt voor 
kunstenaars soms even mysterieus 
als voor niet-kunstenaars. Wat echter 
verrassend genoeg grotendeels onder-
belicht blijft, dat wil zeggen niet geheel 
onontgonnen, is het hoogtepunt van dit 
proces – het punt waarop een kunst-
werk is voltooid. Wanneer is er genoeg 
afgenomen? Wanneer is er genoeg toe-
gevoegd? Wanneer is het werk af?” 6 

Het proces van een kunstwerk blijft 
vaak onontdekt. De kunstenaar beslist 
zelf om dingen toe te voegen of weg 
te laten in zijn of haar kunstwerk. De 
handelingen die men uitvoert tijdens 
een proces zorgen ervoor dat het 
kunstwerk een transformatie onder-
gaat. Elke kunstenaar heeft een andere 
manier van werken. Sommige hande-
lingen hebben een positieve invloed op 
de vordering van het kunstwerk, maar 
soms moet je ook dingen weglaten. Het 
punt waarop een kunstwerk compleet 
is, kiest de kunstenaar zelf. 

“De kunstenaar is niet klaar als hij 
een reeks problemen heeft opgelost, 
maar als zijn werk hem voorstelt dat 
er geen verdere taken moeten worden 
uitgevoerd. In die zin is de kunstenaar 
dan klaar.” 7

Een kunstenaar weet redelijk goed 
wanneer hij klaar is met een kunstwerk, 
maar dat is niet hetzelfde als zeggen 
dat het kunstwerk klaar is. Wanneer 
de kunstenaar alles heeft gedaan wat 
hij kan, blijft de vraag of het de moeite 
waard is om op zichzelf te staan, als 
een object van esthetisch genot.  
De drempel van tevredenheid varieert 
enorm van kunstenaar tot kunstenaar. 
Het kunstwerk is alleen klaar als de 
kunstenaar het zo beoordeelt. Als hij 
het niet beoordeelt dan zegt de kun-
stenaar dat het niet af is. 

“Wat ik bedoel met het creatieve 
proces is dat stuk van mentale en fy-
sieke activiteit tussen het begin en  
de laatste aanraking – tussen de 
gedachte “daar kan ik iets aan hebben” 
en de gedachte “het is afgelopen”. 
Mijn probleem is wat er in dit interval 
gebeurt – hoe het kunstwerk zelf tot 
stand komt en zijn karakter krijgt in  
de stadia of fasen van dit proces.” 8

Sofie Stikkers
MARS IS MY 
FAVORITE COLOR 
ALCOHOL

Ethylalcohol of ethanol is de bekend-
ste vorm van alcohol. Alcoholische 
dranken maken al zeer lang deel uit van 
het dieet van de mens. Archeologen 
vermoeden dat gefermenteerde, 
alcoholhoudende dranken al 10.000 
jaar geleden werden gebrouwen. In het 
zuiden van China werd bewijsmateriaal 
gevonden dat dit vermoeden bevestigt 
Alcohol is een drank met verschillende 
verschijningsvormen en is aanwezig in 
vele facetten van het dagelijks leven en 
de artistieke wereld. Bovendien is alco-
hol volledig ingeburgerd in onze cultuur. 
Het is een drank die tegelijkertijd 
oneindig en eindig is. Sinds de 20ste 
eeuw heeft alcohol een meer mythi-
sche bijklank gekregen. Drinkende 
kunstenaars worden meestal aan-
schouwd als helden in tegenstelling  
tot gewone alcoholisten.

BUKOWSKI
“Drinken is een tijdelijke vorm van 
zelfmoord waarbij ik mezelf mag doden 
en daarna weer tot leven kan komen. 
Drinken is gewoon een beetje pasta om 
mijn armen en benen en mijn piemel en 
mijn hoofd en de rest vast te houden. 
Schrijven is slechts een vel papier. Ik ben 
iets dat rondloopt en uit een raam kijkt.”

Alcohol wordt door Bukowski 
beschouwd als het ultieme vlucht-
middel voor het dwingende schrijven, 
met andere woorden het schrijven dat 
gemarginaliseerd wordt t.o.v. hemzelf.

CHRISTIANE F. 1981
‘Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ is een 
autobiografisch verhaal dat verfilmd 
werd in 1981. De 13-jarige Christiane 
F. is een onschuldige tiener die in 
een draaikolk van alcohol en heroï-
ne terecht komt. De film schept een 
duidelijk beeld van een verslaving maar 
heeft weinig aandacht voor de vlucht 
van Christiane en de nood om gewoon 
ergens bij te horen. 

DIONYSUS (13DE EEUW VOOR 
CHRISTUS)

De druif was het symbool voor kracht 
en weelde, moed en zwakte en bijge-
volg ook het symbool voor Dionysos. 
De god van de wijn was heilig voor de 
Grieken. Wijn bracht opwinding, inspi-
ratie, troost en genezing. 

 DAG EN NACHT 
Grafisch ontwerp vertaalt de tijdsgeest 
en bepaalt bij het ontwerp en ontwerper 
wat de maatschappij verwacht of net niet. 

In mijn project wil ik op zoek gaan naar 
de manier waarop alcohol en verslaving 
grafisch weergegeven kunnen worden. 

ENDORFINE 
De hersenen van probleemdrinkers 
veranderen. Dit komt door de invloed 
van endorfine op de hersenen. Hoog 
drankgebruik geeft de probleemdrin-
kers een prettig gevoel waardoor ze in 
een vicieuze cirkel terechtkomen. 

FELIX VAN GROENINGEN 1977 
 In de film Beautiful Boy legt Van 
Groeningen de focus bij journalist 
David Sheff die in zijn memoires de 
verslaving van zoon Nic heeft vastge-
legd. De verwoede en meestal vergeef-
se pogingen om zijn verslaafde zoon 
te helpen tonen de machteloosheid 
waarmee de naaste omgeving van een 
verslaafde vaak te maken krijgt.

GIN TONIC
Gin tonic werd heruitgevonden door 
mixologie. Groenten en kruiden verrij-
ken de drank en geven er een gezonde 
toets aan. Drinken wordt een beleving: 
ontspanning en ontsnappen in de 
hype van het moment. Het past bij de 
hedendaagse maatschappij waarbij 
onthaasten met een verantwoorde 
drank past bij het wekelijks ritueel. 

HERMANN
Het raster van Hermann toont aan  
dat iemand die heeft gedronken 30 
procent minder contrast ziet. (Fig. 1)

INUIT
De Inuit laten een dode zeemeeuw 
fermenteren en maken zo alcohol.

JA
Niet drinken is gezonder,  
maar volgens velen saaier.

KORSAKOV
Een blijvende geheugenstoornis 
veroorzaakt door een tekort aan 
vitamine B1 omwille van het chronisch 
alcoholmisbruik. Karakterverandering, 
depressie, psychose en o.a. desoriën-
tatie zijn hiervan het gevolg.

LANDRETH CHRIS 1961 
Animator Rayn Larkin wordt door 
Landreth in een animatiefilm in beeld 
gebracht. Rayn, die door zijn verslaving 
evolueerde van een genie naar een ver-
woeste persoonlijkheid, werd vervormd 
weergegeven, om zowel de innerlijke 
als de uiterlijke waarheden te tonen. 
Landreth vat het samen in de woorden 
van Anais Nin “we zien dingen niet zoals 
ze zijn, we zien dingen zoals wij zijn.”

MARIE ELLEN MARK 1940–2014
Haar werk toont zonder filter de zijkant 
van de maatschappij: daklozen, versla-
ving, eenzaamheid en prostitutie. (Fig. 2)

NULTOLERANTIE 
In Europa hanteren Tsjechië, Hongarije, 
Slovakije, Roemenië, Oekraïne en Wit-
Rusland een nultolerantie t.o.v. drinken 
tijdens het rijden.
 

OSCAR WILDE 1854–1900 
Oscar Wilde beschrijft de hallucine-
rende stof thujon die aanwezig is in 
absint als volgt: “Na het eerste glas zie 
je de dingen zoals je zou wensen dat ze 
waren, na het tweede zie je de dingen 
zoals ze niet zijn. En uiteindelijk zie je de 
dingen zoals ze echt zijn en dat is het 
afschuwelijkste ter wereld. Drank heeft 
op zich verruimende aspecten waarin 
de waarheid verbloemd wordt of juist 
heel hard in het gezicht ontploft.” 

Absint had in de 19de eeuw zijn po-
pulariteit te danken aan kunstenaars, 
schrijvers, dichters en intellectuelen. In 
Parijs kreeg het de bijnaam de groene 
fee. Het prikkelde de creativiteit van 
de kunstenaars en ze werden door de 
drank geïnspireerd.
 

PSYCHISCHE EFFECTEN 
Impotentie, depressie, waanbeelden, 
beven, desoriëntatie, achterdocht, 
sentimenteel gedrag, agressie, 
wantrouwen, jaloezie, dementie maar 
ook plezier, energie, inspiratie zitten 
allemaal in hetzelfde glas.

QUOI?
Niet drinken is asociaal  
net als alcoholisme.

RECLAME?
Alcoholreclame van nu is subtieler dan 
30 jaar geleden. De jeugdige uitstraling, 
de associaties met sport en mooie, 
gezonde mensen zorgen ervoor dat de 
jongeren al op jonge leeftijd aange-
trokken worden tot alcohol. Drinken 
versterkt het sociaal contact en hier 
speelt men graag op in. In de 20ste 
eeuw had men vaak een humoristische 
kijk op alcoholconsumptie. Deze kijk 
verscherpte de visuele communicatie. 
De reclamebeelden toonden het boei-
ende sociale klimaat waarin alcohol 
werd gebruikt. (Fig. 3) 
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Het idee rond alcoholreclame was en 
is constant in beweging. Deze reclame 
creëert voor- en tegenstanders maar 
door bepaalde situaties uit te vergroten 
minimaliseren ze het alcoholgebruik.

Nu vormen sensibiliseringscam-
pagnes rond alcohol een tegengewicht. 
De combinatie van alcohol en verkeer 
wordt beschouwd als not done. 

Anti-alcohol affiche: de donke-
re kant van alcohol wordt door het 
gebruik van zwart benadrukt. Door 
het beperkte kleurgebruik blijft het 
werk hangen. Vraag is of de agressieve 
aanpak ervoor zorgt dat er minder 
gedronken wordt. (Fig. 4)

 Paul Rand “Beperkte kleur in  
combinatie met zwart en wit, die een 
schitterende maar neutrale achter-
grond bieden, is vaak veel effectiever 
dan het gebruik van veel kleuren.
Bovendien maakt de neiging van zwart-
wit om andere kleuren op te fleuren en 
te verlevendigen, vaak elke kleur meer 
gearticuleerd dan wanneer deze alleen 
wordt gebruikt of in combinatie met 
andere primaire of secundaire kleuren.”

SNOW DASH 1981–2009 
 New Yorkse kunstenaar die zijn per-
soonlijke ervaringen met seks, drugs en 
geweld verwerkte in zijn kunst. (Fig. 5)

VODKA
Bevshots MicroArt maakt microscopi-
sche foto’s van verschillende alcoholi-
sche dranken. De foto’s zijn verbluffend 
van kleur en elke drank heeft zijn eigen 
structuur. (Fig. 6)

L. H. WIENER 1945
L.H. Wiener zei over drank: “Waar het 
wezen van de kunst schuilt in de mani-
festatie van het talent om de werkelijk-
heid in essentie weer te geven en door 
de fixatie ervan de dood te tarten, daar 
schuilt het wezen van de drankzucht 
juist in het lonken van de dood,…”

“Hoe paradoxaal is het dan niet, 
dat het juist de zelfvernietigers 
blijken te zijn die de mooiste kunst 
voortbrengen!” 

Wanneer men op zoek gaat naar  
de essentie van de werkelijkheid kan 
de relatie tussen kunst en alcohol 
ervoor zorgen dat het zelfdestructieve 
aspect naar boven komt.

XTC
Alcohol wordt gemarginaliseerd t.o.v. xtc. 
Het risico op verslaving is veel kleiner bij 
xtc en de gevolgen minder drastisch. 

 
YESTERDAY TOMORROWS 
TINDERSTICKS 1999 

De drang en de kracht zijn steeds met 
elkaar in gevecht en de hoop zweeft 
steeds tussen de twee. Ergens gisteren 
of morgen moet het lukken om terug  
te gaan naar een nuchter leven waar  
de eigen wil wint.

ZIEKTE?
Door een minder goed functionerend 
beloningssysteem (voor een deel gene-
tisch bepaald) zijn mensen vatbaarder 
voor verslaving. Het positieve gevoel 
wordt opgeslagen als een krachtige her-
innering en is moeilijk om te weerstaan.

Fig. 1 Raster van Hermann 

Fig. 3 spending too much time with the wife mid  

Fig. 4 anti alcohol affiche  

Fig. 2 Mary Ellen Mark, want more 
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Fig. 5 Cory Reynolds, Date 6/24/2013 

Fig. 6 Bevshots micro art vodka 
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OVER PIXELS EN PIGMENTEN, 
BRAILLE EN KLEUREN, OPEN 
RAMEN EN BLINDEN.

Dit is een project dat uitzoekt hoe 
een blinde kleur en kunst zou kunnen 
ervaren door middel van aanraking en 
tracht deze personen een nieuw vorm 
van zelfstandigheid aan te bieden.

Met blindheid associeert men Braille, 
maar wat is Braille eigenlijk? (Fig. 1) 
Het is geen taal, maar een lees- en 
schrijfsysteem dat gebruikt wordt door 
personen met een visuele beperking 
en blinden. Het werkt net als gedrukte 
tekst, als een code die de geluiden, 
fonetiek en semantiek van een taal 
reproduceert. 1 Het probleem met 
Braille is dat het niet universeel is, elke 
taal heeft zijn eigen systeem en dat is 
wat er wil vermeden worden met dit 
project. Er wordt gestreefd naar een 
systeem dat kleuren vertaald met een 
universeel verstaanbaar systeem, dat 
gebaseerd zou zijn op het systeem dat 
gebruikt wordt in het printen en op de 
schermen: CMYK/halftone en RGB.

Wanneer er een digitaal beeld 
geprint wordt, wordt dit beeld van 
het RGB-systeem vertaald naar het 
CMYK-systeem. Een digitaal beeld 
wordt gevormd door verschillende 
pixels die op hun beurt gevormd 
worden door het samenbrengen van 
drie zeer kleine, zeer dicht op elkaar 
staande maar toch gescheiden licht-
bronnen, een daarvan is rood, de ander 
is groen en de laatste is blauw (RGB). 2 
Een gedrukt beeld maakt daarentegen 
gebruik van een ander kleurensys-
teem. Hier worden er vier verschillende 
pigmenten, nl. cyaan, magenta, geel 
en zwart (CMYK), over elkaar heen ge-
drukt waardoor er verschillende kleu-
ren ontstaan. Dit systeem wordt ook 
wel ‘vier kleurenproces’ genoemd, naar 
het aantal basiskleuren het gebruikt. 
Als men inzoomt op een gedrukt beeld 
kan men halftone of kleine stippen inkt 
dat op naast en op elkaar liggen zien. 
(Fig. 2) Bij het CMYK-systeem moet 
men wel oppassen voor registratiefou-
ten en moiré. De afzonderlijke inkten 
moeten elk met een specifieke hoek af-
gedrukt en perfect uitgelijnd worden. 3

In dit project wordt er een combinatie 

gemaakt van deze twee verschillen-
de systemen. Dit nieuwe systeem 
gebruikt slechts drie kleuren (rood, 
groen en blauw van het RGB-systeem) 
en gebruikt een raster en het principe 
van het overlappen van het CMYK-
systeem. In tegenstelling tot RGB 
en CMYK, krijgt elke kleur een eigen 
symbool in het nieuwe systeem, zo 
krijgt rood een gevulde cirkel, groen 
een lijn en blauw een gevuld vierkant. 
De symbolen zullen op deze manier bij 
overlapping een nieuw symbool maken 
dat voor een gemengde kleur zal staan. 
Een ander bijzonder aspect is dat het 
in reliëf geprint zal worden zodat het 
ervaren van de kleuren centraal komt 
te staan. Het voornaamste is niet dat 
de blinde de kleuren herkent, maar  
ze ervaart en onderscheidt.

‘Windows with a view’ bestaat uit 
vier verschillende schilderijen van 
vier verschillende kunstenaars en vier 
verschillende kunststromingen, met als 
algemeen thema het open raam, met 
of zonder uitzicht. Er is gekozen voor 
dit thema omdat juist dat iets is dat een 
blinde niet kan zien. Het is iets dat wij, als 
personen zonder visuele handicap, elke 
dag kunnen zien en ervaren en vanzelf-
sprekend vinden, maar een blinde niet. 
Daarnaast is er ook gekozen voor ver-
schillende kunstenaars uit verschillende 
kunststromingen om een soort spectrum 
van dat thema weer te kunnen geven en 
zodat blinden iets meer te weten kunnen 
komen over de geschiedenis van de 
kunst. Volgende schilderijen werden 
geselecteerd: View from the Artist’s 
Window – Martinus Rørbye (Romantiek); 
(Fig. 3), Open Window, Collioure – Henri 
Matisse (Fauvisme); (Fig. 4), Window – 
Richard Diebenkorn (Expressionisme); 
(Fig. 5) en Open Window, Hôtel de 
Bourgogne (study) – Ellsworth Kelly 
(Minimalisme). (Fig. 6)

Er is gekozen voor vier zeer ver-
schillende kunststromingen, kunste-
naars en kunstwerken. We beginnen  
bij Martinus Rørbye. Martinus Christian 
Wesseltoft Rørbye was een Deense 
schilder die gekend stond voor zijn 
genrewerken en landschappen.  
Zijn View from the Artist’s Window, 
 is een schilderij van toen hij nog jong 
was (ca. 1825). Het schilderij kondigt de 

May Antoine
255 0 0, 0 255 0, 
0 0 255 (WINDOWS 
WITH A VIEW)
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vele reizen aan die hij later zou maken. 
De gekooide vogel in het open raam 
is een voorstelling van zichzelf, op de 
grens tussen de veiligheid van zijn 
ouderlijk huis en de wijde, onbekende 
wereld die door een afgemeerd schip 
wordt voorgesteld. Dit legde hij alle-
maal vast vanuit zijn ouderlijke huis in 
Kopenhagen. Het werk wordt geken-
merkt als een van de beste werken uit 
de Gouden Eeuw van de Deense schil-
derkunst door het gebruik van alledaag-
se voorwerken, in helder licht.

Het tweede kunstwerk dat hier aan 
bod komt is van Henri Matisse, een 
Franse schilder en beeldhouwer. Hij 
staat tegenwoordig bekend als de merk-
waardigste fauvist uit Frankrijk, maar in 
zijn tijd werd er wel anders over hem ge-
sproken. La fenêtre ouverte à Collioure 
en La femme au chapeau waren zeer 
geviseerd door de Franse kunstcritici. 
De kritiek was vernietigend, er werd 
onder andere gezegd: “Afgezien van de 
gebruikte materialen, heeft dit alles niets 
meer met schilderwerk te maken. Het 
zijn barbaren die men bij ongeluk verf 
in handen gaf, kinderen die men naar 
hartenlust met een schildersdoos liet 
morsen…”. 4 Later werd dit kunstwerk 
gezien als een icoon van het vroege 
modernisme. Het is een klein maar ex-
plosief werk en wordt gevierd als een van 
de belangrijkste vroege schilderijen van 
de zogenaamde fauve-school. Het Open 
Window geeft het uitzicht weer uit het 
raam van zijn appartement in Collioure, 
aan de zuidkust van Frankrijk. We zien 
zeilboten op het water, gezien vanuit 
Matisse’s hotelraam met uitzicht op de 
haven. Hij keerde regelmatig terug naar 
het thema van het open raam in Parijs 
en vooral tijdens de jaren dat hij in Nice 
en Etretat, spendeerde en in zijn laatste 
jaren, met name eind jaren ’40.

Richard Diebenkorn was een 
Amerikaanse schilder en prentkunste-
naar met zijn eigen stijl van abstracte 
expressionistische schilderkunst. In het 
midden van de jaren ’50 werd hij gezien 
als een belangrijk figuratieve schilder 
dat schilderde in een stijl dat een brug 
had geslagen tussen Henri Matisse 
en het abstract expressionisme. Het 
bovenstaande kunstwerk van Henri 
Matisse, Open Window, Collioure, en 
View of Notre-Dame, beïnvloedden zijn 
werk enorm. Window van Diebenkorn 
kan gezien worden als een soort eer-
betoon aan Matisse. In het schilderij is 
het niet duidelijk of er wel degelijk een 
raam te zien is, of het een opening van 
een overdekt terras is. Het uitzicht is 
abstracter, het is niet zeer duidelijk wat 
we zien – misschien een uitzicht over 
de stad of het strand van Santa Monica, 
waar hij toen leefde. Wel is er overduide-
lijk perspectief en diepte waar te nemen 
door het gebruik van schuine rechten en 
verschillen in kleurschakeringen.

Fig. 1 Braille wordt gedrukt in reliëf.

Fig. 2 Een uitvergrootte afbeelding van een oog. 
De halftone dots zijn zeer duidelijk zichtbaar.

Fig. 3 View from the Artist’s Window van Martinus Rørbye (1825). 
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Fig. 4 Open Window, Collioure van Henri Matisse (1905).

Fig. 5 Window van Richard Diebenkorn (1967).
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Tenslotte, Ellsworth Kelly, een 
Amerikaanse schilder en beeldhouwer 
uit de minimalistische kunststroming 
(Hard Edge). Toen hij in contact kwam 
met de werken van Arp, herkende hij 
zijn eigen ambitie om moderne kunst te 
creëren. De kunst van Arp, dat gebruik 
maakt van het toeval, inspireerde Kelly 
om kunst te maken dat zo anoniem 
mogelijk was en waarin het persoon-
lijke, zoals een toets kleur of verf, zo 
veel mogelijk was teruggedrongen. In 
1949 bezocht de jonge Amerikaanse 
schilder het Museum van Moderne 
Kunst in Parijs en geraakt gefascineerd 
door de ramen. Net als Pierre Bonnard, 
die een paar decennia eerder had 
gezegd dat “het beste aan musea de 
ramen zijn”, legt Kelly uit: “In oktober 
1949 in het Museum van Moderne 
Kunst in Parijs realiseerde ik me dat 
de grote ramen tussen de schilderijen 
me meer interesseerden dan de kunst 
die daar te zien was. Ik maakte een 
tekening van een raam en later, in mijn 
atelier, maakte ik wat ik beschouw als 
mijn eerste object, Window, Museum of 
Modern Art, Paris. Vanaf dat moment 
was het schilderen zoals ik het ken-
de voor mij klaar. De nieuwe werken 
zouden schilderijen/objecten worden, 
ongesigneerd, anoniem. Overal waar 
ik keek, werd alles wat ik zag iets om 
te maken, en het moest precies zo 
gemaakt worden als het was, met 
niets toegevoegd. Het was een nieuwe 
vrijheid: er hoefde niet meer gecom-
poneerd te worden. Het onderwerp 
was er al gemaakt, en ik kon van alles 
nemen; het was allemaal van mijzelf: 
een glazen dak van een fabriek met zijn 

gebroken en gepatchte ruiten, lijnen 
van een wegenkaart, de vorm van een 
sjaal op het hoofd van een vrouw, een 
fragment van het Zwitserse Paviljoen 
van Le Corbusier, een hoek van een 
Braque-schilderij, papierfragmenten in 
de straat. Het was allemaal hetzelfde, 
alles mag.” (Ellsworth Kelly in Coplans 
1971, pp. 28–30) 5 Een van de vooron-
derzoeken voor dit werk was Open 
Window, Hôtel de Bourgogne, van 
hetzelfde jaar 1949.

Zoals hiervoor vermeld werd, zullen 
deze schilderijen vertaald worden op 
een visuele of tactiele wijze (Fig. 7). 
Hier zal gefocust worden op het ‘zien’ 
zelf, de (rijkheid aan) kleuren en de 
gradaties van de kleuren. Hierbij hoort 
ook een gedeelte dat uit Braille-tekst 
bestaat en dat een korte uitleg bij elk 
schilderij geeft. Op deze manier tracht 
dit project personen met een visue-
le handicap autonomie te geven. Ze 
kunnen nu hun eigen oordeel vellen, in 
plaats van enkel de interpretatie van 
iemand anders te horen. 

Het eindproduct van dit project 
zou een spectrum van verschillende 
soorten schilderijen over het centrale 
thema van het open raam. De werken 
zullen op schaal zijn en volledig in reliëf 
gedrukt worden, in het zwart-wit. Op 
die manier kunnen personen met een 
visuele beperking de rijkheid en diver-
siteit aan kleuren van bepaalde werken 
eindelijk ervaren. ‘Windows with a view’ 
streeft naar een betere kwaliteit van 
het leven van mensen met een visuele 
handicap en richt zich op sociale inclu-
sie, want iedereen heeft het recht om 
van kunst en kleur te mogen genieten.
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Luka Lenie
OPEN BRIEF AAN MEZELF

Ik wil u niets leren. Ik wil u geen curriculum opleggen. Ik wil niet dat 
u mij gehoorzaamt. Ik wil u niets uitleggen. Ik wil het niet opnieuw en 
opnieuw uitleggen tot u het eindelijk begrijpt. Ik wil u niet verkondigen 
hoe het wél moet en wat de feiten zijn. Ik wil u niet leren wat anderen 
mij ooit geleerd hebben, niet uitleggen wat aan mij ooit uitgelegd werd. 
Ik wil u niet zeggen hoe het wel en niet moet. Ik ben even onwetend als 
u. Welkom bij de perfecte school.

“En zeg niet dat je dat niet kunt. Je kunt zien, je kunt spreken, je 
kunt tonen, je kunt herinneren. Wat heb je nog meer nodig? Een abso-
lute aandacht voor het zien en opnieuw zien, het zeggen en opnieuw 
zeggen. En probeer niet om me te bedriegen of jezelf te bedriegen? Is 
het wel dat wat je hebt gezien? Wat denk je ervan? Ben je geen denkend 
wezen? Of denk je dat je alleen maar lichaam bent? […] De leerling 
moet alles zelf zien, zonder ophouden vergelijken en altijd antwoorden 
op de volgende driedubbele vraag: Wat zie je? Wat denk je ervan? Wat 
doe je ermee? en zo tot in het oneindige.” 1 (Fig. 1)

Heeft iemand u als kind ooit uitgelegd hoe de taal werkt? U kan 
toch spreken? Leren ontwerpen is als een taal leren, kijk rond u heen, 
probeer het te interpreteren, te spreken en er vervolgens op uw manier 
mee te communiceren. U bent de perfecte docent. U bent de perfecte 
student. U bent dat waarnaar de perfecte school op zoek was.

PS                   Deze brief kunt u bekijken als een nieuw voorstel, een  
                        alternatief op het reeds bestaande (kunst)onderwijs 
                        binnen grafisch ontwerp. Docent en student zijn gelijk. 
PPS                Ik zou u graag wat meer vertellen over de geschiedenis 
                        van het kunstonderwijs, mij lijkt dat wel relevant. Door 
                        hier een korte geschiedenis neer te pennen, ga ik echter 
                        in tegen mijn eigen brief. U zult in dat geval van mij 
                        moeten aannemen wat waar is en wat niet en daar weinig 
                        of niets van leren of onthouden. In plaats daarvan geef ik 
                        u in bijlage (Fig. 2) een kort lijstje met enkele scholen of 
                        andere verwijzingen die de moeite waard zijn om even 
                        nader te bekijken. Het zijn voornamelijk scholen die grote 
                        veranderingen met zich meebrachten en alternatieven 
                        toonden voor het gekende kunstonderwijs. U kan ze 
                        googelen, opzoeken in boeken of misschien zelfs nog 
                        bezoeken … aan u de keuze.
PPPS              Uit de bibliografie zal u meer leren dan uit dit korte essay. 
PPPPS           Bedankt Rancière, of beter: uw boek, de onwetende 
                        meester. U was in al uw onwetendheid een zeer goede 
                        meester bij het schrijven van deze brief.
PPPPPS         Kies zelf wat u van deze open brief gelooft. “… het boek  
                        dat in plaats van mij kennis bevat, de zielzorger die voor 
                        mij een geweten heeft en de arts die mij het dieet voor
                        schrijft: in alle gevallen kan ik mijzelf afzijdig houden.” 2

PPPPPPS      (Fig.  1): De dubbelrol: twee rollen die gespeeld worden 
                        door eenzelfde acteur.
PPPPPPPS    “Who says there’s only two of us,” he said mischievously, 
                        “maybe there’s three … or four of us.” 3 Misschien bent u  
                        niet alleen een docent en student, maar ook een 
                        ontwerper, kunstenaar of artiest.
PPPPPPPPS “He that is taught only by himself has a fool for a 
                        master.” 4
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KUNSTSCHOLEN EN 
-ONDERWIJS HEBBEN 
DE LAATSTE 100 JAAR 
ENORME VERANDERINGEN 
DOORGEMAAKT.

De eerste (en hoogstwaarschijnlijk 
meest bekende) verandering die inging 
tegen de standaard academie, was de 
oprichting van Bauhaus (1919). Minder 
bekende, maar gelijkaardige scholen 
zijn de UNOVIS group (Malevich, 1919) 
en VkhUTEMAS (Moskou, 1920). Deze 
drie scholen werden gezien als voor-
stellen om de wereld te hermaken. 
Eén van de belangrijkste kenmerken 
van hun onderwijs was dat men er 
talent minder belangrijk vond dan 
creativiteit. Creativiteit, echter, kon niet 
worden aangeleerd, enkel aangewak-
kerd en beoefend. Hoewel Bauhaus 
in 1932 z’n deuren noodgedwongen 
moest sluiten, heeft de school ernorm 
veel invloeden en indrukken nagelaten. 
Niet toevallig, opende meteen nadat 
Bauhaus sloot, Black Mountain College 
(1933, Ashville, North Callifornia) waar 
de geest van Bauhaus bleef voortleven. 

In de daaropvolgende jaren werd 
het Westerse kunstonderwijs uitge-
breider, professioneler, duurder, meer 
gecommercialiseerd, … Ondanks dat 
blijft er een collectief gevoel bestaan 
dat er iets algemeen moet veranderen. 
In een periode van studentenopstan-
den, nood aan alternatieve instituten, 
vrije scholen en anti-universiteiten ont-
stond zo CalArts (1961). Deze school 
bracht niet langer een ode aan het 
aangeboren talent, nee, hier moest  
een artiest zich niet enkel op het 

maken van kunst focussen, maar ook 
leren spreken en performen. Er komt 
meer en meer kritiek op educatie in  
de vorm van overdracht van kennis in 
één richting en het gegeven dat edu-
catie stilaan een gecommercialiseerde 
industrie is geworden, ontworpen om 
mensen klaar te stomen voor het échte 
leven. Ronde deze periode (jaren ’60) 
wordt er gesproken van de ‘educational 
turn’. Hier ligt de focus voor een groot 
deel op het vinden van een methode 
waarbij kunst kan worden gemaakt 
buiten de bestaande, traditionele, 
educatieve en institutionele struc-
turen. Het idee was geïnspireerd op 
radicale organisaties uit de jaren ’60 
die zich richtten op het revolutioneren 
van educatie en wat er zich in musea 
afspeelde. Een goed voorbeeld hiervan 
is de Free International University 
in Düsseldorf (Joseph Beuys) en de 
AntiUniversity in Londen (een kort 
experiment uit 1968 ter promotie van 
zelf-georganiseerd onderwijs). 

Sinds de vroege jaren 2000 is 
er duidelijk een enorme opkomst te 
merken van dit soort ‘zelf-georgani-
seerde’ scholen. Ze zijn kleinschaliger 
en onderscheiden zich van andere 
scholen doordat ze vormen aannemen 
als leesgroepen, lezingen, tentoonstel-
lingen, salons, enz. Bovendien verdwijnt 
in deze scholen de hiërarchie tussen 
docenten en studenten en komen ze 
op gelijk niveau te staan. Spreken over 
‘participanten’ is in dat geval meer op 
de juiste plaats. Een goed overzicht 
van deze scholen is te vinden op de 
website: ‘the teachable file’. 

Yi-Ting Lee
APPEARANCE OF 
FACELESSNESS: 
THE HIDDEN POWER 
IN NARRATIVE

There are two types of paintings, ex-
plains the artist: a portrait or a land-
scape. “Which is cheaper?” asks the 
man. “The landscape,” replies the art-
ist. “Well, can you make a landscape of 
me?” replies the man. – Alan Berliner, 
Nobody’s Business (1996) (Fig. 1)

Face: a window to identify a subject 
and its uniqueness. It shows in every 
kind of narrative. Faces pop up in social 
platforms while scrolling, spread while 
the news presenter is speaking. In fic-
tion and non-fiction, in word and image, 
we find faces. We as narrator and au-
dience as well can’t deny the fact that 
we have been benefited from face as 
a strong, effective carrier. Face holds 
its power and status. But how about 
Facelessness? Is Facelessness a loss 
of power opposite to Faceness? Or is it 
actually indicating another face of pow-
er? How could we sense it, approach it, 
or even use it? First, we could start the 
journey from a marvellous description 
of Facelessness by Maurice Blanchot:

“What happens when what is seen 
imposes itself upon the gaze as if the 
gaze were seized … the gaze gets taken 
in, absorbed by an immobile movement 
and a depthless deep … what fasci-
nates us robs us of our power to give 
sense. It abandons … the world, draws 
back from the world, and draws us 
along … Whoever is fascinated doesn’t 
see, properly speaking, what he sees 
… Fascination is fundamentally linked 
to neutral, impersonal presence, to 
the indeterminate They, the immense, 
faceless Someone. Fascination is the 
relation the gaze entertains.” 1

Now, we could refine the descrip-
tion above into three essential features 
of Facelessness: First, it always comes 
along with a certain link. Second, it pro-
vokes attraction. Third, it needs to be 
observed. Here is my analysis: the link 
comes from the commonness between 
things, along with some general me-
diocrity. It could follow not only social 
structure or cultural zeitgeist, but also 
the scientificity from physical features 

of the substance itself, such as texture, 
color, temperature…etc. This scientific 
aspect of commonness suggests an 
unbreakable precondition, which is 
built on our senses on a biological level. 
Like how we sense texture, color and 
temperature. Under this precondition, 
we could reach a further level of narra-
tion, even make it inorganic but living, 
mindless but spiritual.

This attraction is caused by a 
common impulse of filling absence with 
meanings to comfort ourselves against 
a meaningless vacancy. When the 
absence of face opens the wormhole 
which links all the scattered values, we, 
the audiences, fill the hole immediately. 
What is scattered keeps being scat-
tered. But, at the same time, It allow us 
to move towards any spot immediately. 
A wormhole of symbolization. (Fig. 2)

Then: the observation. This behav-
ior is actually generally applied to all 
kinds of objects. However, what makes 
a difference between the Faceness 
and Facelessness is the nature of the 
observations themselves. When we see 
things with no face, the observation 
is linking; When we see things with a 
face, the observation is distinguish-
ing, or say, recognizing. Therefore, we 
could say that the status of the object 
decides how we sense the object. 
Confronted with Facelessness, an 
audience couldn’t see what it see, 
feel what it feel. So they are forced 
to link to something that is equally 
absent but reachable, reasonable and 
understandable, to persuade them-
selves that they did witness what just 
occurred. On the other hand, the status 
of Faceness leads to a messy display 
of things being seen. To sum up, these 
three features above show the power 
of Facelessness. But how to practice it 
as a tool in narration? Let’s take a look 
at some examples. 

‘Nobody’s Business’, is an inter-
view documentary by Alan Berliner. 
The story is about a reluctant inter-
viewee, Oscar Berliner, the director’s 
father, who shows his Facelessness by 
strongly claiming how boring, common 
and unimportant he is. However, the 
audience can’t help but to be drawn 
into Oscar’s story and fill themselves 
into the wormhole of the commonness 
that he claimed. It has been found 
out that he actually owns a unique, 
irreplaceable but universal life story. 
We can see that the director tries to 
play with the opposite concepts of 
commonness and uniqueness. The 
contrast between the two comes from 
the link between an individual and 
society.(Fig. 3–3.1) The quote from 
the opening scene announce it out 
loud: portrait and landscape. These 
two kinds of visual narratives fitly 
refer to the concepts of Faceness and 
Facelessness. Besides the dichotomy 

1
The Space of Literature, 
trans. Ann Smock 
(Lincoln and London: 
University of Nebraska 
Press, 1982), pp. 32–33
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Fig. 3.1 The contrast between uniqueness and com-
monness, individual and society, people and Oscar 
Berliner.

Fig. 3 The contrast between uniqueness and com-
monness, individual and society, people and Oscar 
Berliner.

Fig. 2 Links/Wormholes between Values. 

Fig. 4 The stone character in the story ‘A Stone, A Man and A Crow’.

Fig. 1 The opening scene of ‘Nobody’s Business’ 
by Alan Berliner. With a narrator telling the story bet-
ween a man and an artist.

Fig. 5 Image search result of word stone.

of portrait and landscape, the director 
also jokingly shows us another possibil-
ity: the landscape of a portrait. What he 
points out could help us infer that the 
concept of Facelessness and faceless 
are not mutually exclusive.

Another example is my book 
project ‘A Stone, A Man and A Crow’. 
The first chapter tells the story of a 
faceless, mindless and heartless stone.
(Fig. 4) It allows a sculptor to crave it 
into a sculpture. In the story, the phys-
ical features of the stone become the 
precondition for readers to understand 
the story fully. Meaning, this precon-
dition is based on the commonness of 
what we know about stone.(Fig. 5) With 
this layer, we could more genuinely 
discuss about the sense of stone, the 
love of stone, the enlightenment and 
the desperation of stone.

From these two cases above, we 
could see how Facelessness can be 
applied in narratives, how and what it 
links to. Maybe we could say it bold-
ly: Just like faces, Facelessness is 
everywhere. When we are telling a story 
about faces, its influence spreads like a 
net. Facelessness is the hole in this net. 
It’s empty, but it invisibly ties everything 
in a much more comprehensive and 
intensive way. So: watch out for the net 
(and further: watch out for the hole).

INTIMATE SUGGESTIONS OF 
A LATERAL GRAPHIC DESIGN 
PRACTICE

… Is the essay written alongside the 
project of the same name. It takes you 
on a brief, personal journey through 
the project’s references, thoughts and 
ideas on navigational strategies in a 
world excessively rich in information 
and possibilities. 

I. THE BEGINNING
On July 25th 2019 at 15:43, around 
the same time that I made a video of a 
flower while being stuck in a traffic jam 
somewhere on the German freeway, 
I wrote in the note application on my 
phone: Everything Is Interesting And 
Anything Is Possible (Fig. 1).

These were the words I had been 
thinking while frustratingly trying to 
come up with a subject for my final pro-
ject; because I was interested in hun-
dreds of things, had hundreds of ideas, 
and also a hundred ways of which I 
could execute each idea. Eventually, 
instead of opting for a single, external 
subject, I chose to stick with this sen-
tence and make it my title, as well as 
my subject of investigation. 

The title, as it appears now, has be-
come a statement. It words what I think 
characterizes just about any working 
field of today, that largely bases itself 
on a marriage with technology – graph-
ic design being no exception. Namely, 
that our possibilities, in creating tools 
and creating with tools, seem perverse-
ly abundant, and continue to grow at a 
pace that even enthusiasts will have to 
work hard to keep up with them. And, 
that, if our guards are down, our eyes 

are open and our attention is willing, 
everything is possibly interesting, and 
will easily arouse any curiosity. 

Having realized the bountiful 
existences of interesting things and 
possibilities, has been about as terrify-
ing as it has been motivating. As much 
as it might inspire or fuel any creation, 
it calls for a strategy, a direction, a nar-
rowing down of things and for making 
choices – it calls for a practice of nav-
igation. Adrienne Maree Brown, points 
out in her book ‘Emergent Strategy: 
Shaping Change, Changing Worlds’, 
that the word strategy is in fact a 
military term, meaning a plan of action 
towards a goal. She describes it, beau-
tifully, as “reducing the wild and won-
derful world into one thing that we can 
grasp, handle, hold onto, and advance”.1 
I recognize my aim in this sentence, for 
this project, and for everything else 
there is to comprehend.

Following the realization, of the 
abundance of subjects and solutions, 
as well as the need for a strategy to 
guide one through it – two specific 
questions emerged, and these have 
served as the leading research ques-
tions throughout this project: 
1. How do I navigate through all of this 
(visual) information? How do I filter and 
orchestrate it? 2. How do I choose and 
operate my tools?

II. THINKING
Apart from being attracted to the idea 
of not setting on a traditionally defined 
choice of subject, and making the ex-
cess of possibilities a research target 
instead of eliminating them – I have had 
some intentions since the beginning 

Nanna Reseke
THINKING 
THROUGH AND 
THINKING ABOUT: 
EVERYTHING IS 
INTERESTING AND 
ANYTHING IS 
POSSIBLE 
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Fig. 1 Flower.

Fig. 3 Paragraph from Edward Tufte’s Envisioning 

Fig. 2 Vilhelm Bjerke Petersen, Øvelse i at Se På Kunst, (1979)

of this project. I wanted to spend this 
year on reimagining, redefining and 
expanding my design practice, and 
to build a foundation for its future. I 
wanted to practice seeing and search-
ing for lateral solutions, beyond that 
which we consider to be standardized 
knowledge. In my first project proposal, 
I wrote: “I urge to go backwards, to re-
sume play and experiment, to de-learn, 
to not knowing rules or caring about 
them (in order to go forwards).” To do 
this, I first had to define what, to me, are 
the ingredients of a practice, and these 
are as follows:

Sources: when making work, wheth-
er a design or a drawing, it almost always 
has a reference in some shape or form, 
hence our sources play an important 
role in what we eventually produce. 

Tools: it goes without saying, that 
whatever it is we want to make, it re-
quires a tool to do so. And, finally, 

Methodology – probably the core of 
any practice, lies in how we approach 
both of the above, in our methods, and 
in our strategies for thinking.

The three things above are, also, 
what have been the main areas of 
interest and research in this project. 
They are subjects on which I have 
tried to build and maintain a critical 
awareness, in order to review my own 
practice, as well as my knowledge on 
other practices. 

A book that I kept coming back 
to, during my process, and especially 
during my attempt to push the reset 
button, is ‘Transforming Knowledge’ 
by American philosopher Elizabeth 
Kamarck Minnich. As much as it is a 
book about dominant social structures 
and the critique of these, ‘Transforming 
Knowledge’ is a book about thinking 
itself, critical thinking, unthinking…  
She writes: “Changes are necessary,  
I believe, not only to transform what is 
accepted as knowledge by any domi-
nant culture and what is passed on to 
new generations, but for the sake of 
thinking itself.” 2

It ocurred to me that I had been 
neglecting something as simple as 
thinking, within the choices I make, or 
rather, haven’t made, in my creative 
activities, and in my practice in general. 
This led me to think, about thinking, as 
a necessary tool to reimplement in my 
working processes. Because thinking is 
always readily accessible, doesn’t cost 
you anything and doesn’t belong to any 
specific occupation, it may seem an 
easy addition to an already established 
practice. But, as Hannah Arendt re-
minds us in ‘The Human Condition’, “[…] 
It is in fact far easier to act under con-
ditions of tyranny than it is to think.” 3

III. ANYTHING
Regarding tools, and given the senti-
ment that anything is possible, I have 
found it necessary to thoroughly 
consider the tools that I choose (and 
don’t choose) to work with. Although 
the amount of possibilities may seem 
generous, it is my impression that 
most of these are believed to be given 
to us by corporate software (such as 
Adobe). Oskar Laurin, a Stockholm 
based designer, writes: 

“Working with graphic design today 
you are expected to work in a certain 
way, but also with certain tools. The 
tools provided by Adobe has since 
the beginning of the 21st century been 
almost compulsory for the graphic de-
signer. InDesign is the professional soft-
ware of choice, with almost no compe-
tition. (…) In this way a tool has become 
neutral. A choice that is not considered 
a choice in a design process.” 4

While I never felt particularly 
threatened by the fact that Adobe’s 
software is, most of the time, my only 
tool, I do feel concerned by the fact 
that working with it has not fully been 
my own choice, but a choice made by 
the market of the field I’m working in. In 
other words, I have not actively thought 
about my own (design) tools, yet. I have 
taken in accepted knowledge – and 
now I want to transform it …

Consequently, I began searching 
for alternative instruments that could 
serve as an expansion of my existing 
toolbox. At first, the tools that caught 
my attention were manual and dated 
drawing tools, such as the pantograph 
(Fig. 4), and the drawing plates from 
Free Hand Designer (Fig. 5) – with 
which I have been investigating nu-
merous visual possibilities. This wasn’t 
actually done on purpose, as I don’t 
mean to make this project an antidote 
against digital tools, nor a looking 
backwards towards a romantic past. 

I eventually started looking into 
open source software and code, such 
as Donald Knuth’s Metafont and LaTeX 
(Fig. 6, 7). Coding is, almost, an entirely 
new interface to me, yet one that I’ve 
been willing to explore. Moreover, the 
inclusion of open source software in 
this project has become increasingly 
important, as they seem to share some 
ground principles. While the accumulat-
ed information in this project has grown, 
I have realized that keeping it open and 
possible to distribute freely, is key.

At this point, I deem my additions 
successful, I am convinced that these 
tools have expanded not only my 
toolbox, but also my possibilities to 
create and experiment beyond visual 
language, as I have known it so far.
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Fig. 4–4.3 A pantograph.

Fig. 4.2

Fig. 4.1

Fig. 4

IV. EVERYTHING 
I am going to return to ‘Transforming 
Knowledge’. In one of its multiple fore-
words, Kamarck Minnick wrote ‘A Note 
on Sources’, a short text that suggests 
that our greatest ideas come to us in 
conversation, and that we cannot near-
ly offer introductions (or reference) to 
all of those with whom we have spoken. 
To me, it seems to be not only in 
conversation, but from anywhere, that 
ideas appear and come into shape. 

With this in mind, our reference lists 
would inevitably become very large, 
not to say infinite. From a graphic de-
signer’s point of view, I am interested in 
what it would look like to compile such 
a list, if everything is seen as reference, 
and also, how it would be organized. 

This led me to think of associative 
image pairing as a means of orches-
trating images in a completely intuitive 
manner. This has been done many 
times already, to name a few: Aby 
Warburg and his ‘Mnemosyne Atlas’ 
(1927–1929), industrial designer George 
Nelson’s ‘How To See’ (1977) (Fig. 8), 
‘The Situationist Times’, whose whole 
publishing practice under Jacqueline de 
Jong was led by this method of archiv-
ing and bringing together images from 
previously unrelated contexts (Fig. 9). 

In David Reinfurt’s ‘A *New* 
Program for Graphic Design’, we are 
introduced to Bruno Munari, whose 
practice, too, is characterized by a 
generally playful approach, in which 
seeing, and thinking about what is 
seen, becomes a tool. A tool that can 
be used for organizing and taking in any 
visual input in order to expand one’s ar-
chive – but also to expand on the ideas 
of how things ought to be seen, versus 
how they can be seen. In his books ‘The 
Circle’, ‘The Triangle’ and ‘The Square’, 
Munari compares his finds of geomet-
ric shapes, across culture and time, 
proposing an associative and lateral 
way of looking. (Fig. 10) Reinfurt writes, 
on these books by Munari: 

“There are serious limitations to 
this approach, but for Munari it offered 
a way to keep his practice moving. ( …) 
This directed movement is particu-
larly necessary in a design practice, 
where clients, deadlines and technical 
constraints often conspire to assert 
their demands. Designers need their 
own inner compass, or may quickly find 
themselves blown off course.” 5

To me, it seems that these methods 
are about being attentive. It is about 
being ever alert and observant of your 
surroundings, which, in turn, will keep 
your interests wide and ever expanding. 

Fig. 7 Donald E. Knuth, The METAFONTbook, 1986

Fig. 6 Donald E. Knuth, The TEXbook, 1984

Fig. 5 A Free Hand Designer map set 

Fig. 8 George Nelson, How To See (1977)
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Fig. 10 Bruno Munari, The Triangle

Fig. 9 Spread from the Situationist Times 

V. THE TABLE 6

Finally, as this project’s agenda is  
inasmuch a preparation for the future, 
as it has been an exploration of pos-
sibilities within the realm of graphic 
design – I wanted to set off by also 
imagining what my future workspace 
could look like. For a while I have been 
wanting to build my own desk, which, 
besides the computer, seem to be a 
necessity of comfort for most design-
ers. While I doubted the relevance of 
actually building one (for this project) 
back and forth, it eventually seemed a 
nice thing to execute. I thought that it 
could become the final container of all 
accumulated results of the project; a 
sort of ending. It could become a way 
to gather and present them, but at the 
same time provide a space to set off, 
to continue; a beginning … The things 
I imagine the container to hold, are: 
A surface to present on, A surface to 
work on, A surface for contemplating,  
A computer, A pencil, A stack of paper, 
A pantograph, A Free Hand Designer 
And, finally, a library selection of  
relevant books.

For the design of this desk I looked 
towards the furniture designs of Enzo 
Mari. On the practice of Enzo Mari, 
G.C. Argan wrote: “To survive he had 
to start making the tools with which to 
build himself a place to live in. Mari is 
right, everyone should have a project: 
after all it is the best way to avoid being 
designed yourself.” 7 

I chose one of Mari’s dining tables 
(Fig. 11) as a starting point, because I 
liked the container-like space under-
neath the tabletop. I thought that, with 
a few adjustments, for example by flip-
ping the planks underneath, the space 
would become even more inviting: as 
a place to store, keep a library, and to 
present on (Fig. 12).

Mari shared all of his furni-
ture designs in the handbook 
‘Autoprogettazione?’, which allows  
the user to build the furniture designs  
on their own, as well as to make chang-
es to it, if they prefer. You can call it  
a sort of manual open source book,  
for do-it-yourself furniture builders,  
if you will. It was important to Mari, 
too, to abolish that which, according 
to Elizabeth Kamarck Minnich, would 
be the conferral of “that peculiar thing, 
ownership of ideas” … 8 

Fig. 11 Enzo Mari, dining table 
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falsify the history of ideas 
by making it appear as if 
all Important Ideas are in 
texts, and only in texts. 
They also inaccurately 
and unfairly privilege 
those who write over 
those who think, talk, 
act, and teach with such 
involvement that they do 
not pause to produce the 
texts that, in a text-domi-
nated culture, confer that 
peculiar thing, ownership 
of ideas.”

Fig. 12 Reworked Enzo Mari table
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(AS A CHILD IN THE DIASPORA)

Calamities that befell southern Iraq has left people abandoning their 
crafts, art and cultural heritage, prioritizing other things to survive. 
From the multiple invasions to the drainage of the marshes, the Marsh 
Arabs were displaced and forced to leave their traditional way of living. 
This led to the elimination of new developments in traditional crafts/
art fields. One of the many affected fields was the izār rug weaving. 

The Iraqi izār rugs hold stories, myths, symbols and patterns 
derived from ancient Sumerian culture (ancient city of Uruk more spe-
cifically). They are the key to the past, present, and future in the Iraqi 
context, in many ways. They teach us who we are, they are our mothers 
and grandads (an Iraqi saying). 

Rugs in many cultures have a mix of notable functions: not only 
do they serve as a soft cushion that protects you from the cold hard 
ground, but they are also a language of documentation. Rugs witness a 
very specific history. Different cultures emerging and merging, narra-
tives that are usually not recorded in textbooks. Weaving is usually 
grouped into the crafts category and therefore have been overlooked 
and looked down upon in the global west; On top of this, it was mostly 
practiced by women, and therefore disregarded as not important.

When does crafts meet design? How do we tackle the deconstruc-
tion of our biases on certain fields outside of the purview of the design 
aesthetic? In reality, weaving is a complex mathematical process that 
even influenced the development of computing. 1 In my project I use 
pixels and the display of a computer to translate the patterns and 
symbols of the Iraqi rugs. Each small square (PIXEL) on the display 
represents one knot in the rug (see translation example Fig. 1).

 In doing my research I ran into some difficulties finding some 
specific information. When, recently, my mother visited Iraq, I asked 
her to do a bit of field work on my behalf. As she was asking around in 
Baghdad, a lot of people there didn’t even believe her, saying: “I didn’t 
even know that they made rugs in the south, are you sure?” This added 
many layers to my inquiry, and demonstrated how urgent the matter is. 
In the end she found a book 2 (see spread scan Fig. 2), which shed some 
light on the origin of some of the symbols featured on the rugs, their 
meanings, their indigenous, social and historical relevance. 

Now, how do I, as a designer, translate the woven (rug) patterns and 
symbols into a virtual space? Simultaneously, how do I speculate on re-
telling the stories they embody? How do I give this artform a new life? 

I am interested in the visual language that these rugs hold and the 
feeling they evoke. (See example rug Fig. 3) There is so much to take 
in, from the patterns, grids, colorful repetitions to the way the visual 
hierarchy is challenged.

These are some of the questions and tools I am exploring to nav-
igate through this project. My goal is to create a game, wherein the 
player takes control of a specific character. They can move, interact and 
discover a fictional space inspired by the rugs’ design. 

As I mentioned above, I will be translating patterns, symbols and 
illustrations and placing them in this fictional space. I hope to translate 
and interpret the woven language of these rugs into digital medium, 
and make it accessible on all platforms (web, phone, computer), but 
ultimately introduce a younger generations of Iraqis in the diaspora to 
our disappearing (but never forgotten) cultural heritage, in an attempt 
to offer a way to re-access memory and knowledges, to encourage 
interest and nourish passion. 

Hussein Ali Hadi Sheikha Al-Lami
UNRAVELING A CULTURE

1
 Kayla Mattes on ‘is weav-
ing ‘women’s work’?’ I-D 
V https://i-d.vice.com/
en_us/article/ev8j5z/
weaving-art-womens-
work

2 
AL-TURATH AL-SHA’BI, 
Quarterly journal of folk-
lore, Issued by the house 
of public cultural affairs

Fig. 1 translation from knot to pixel 

Fig. 2 spread scan of AL-TURATH AL-SHA’BI, Quarterly journal of folklore 

Fig. 3 Iraqi Marsh Arab Wedding Blanket
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Het online sociaal netwerk is een 
mondiaal verbonden fenomeen, dat het 
karakter van een massamedium heeft 
gekregen. In enkele minuten verspreid 
je informatie aan miljoenen mensen. 
Facebook-oprichter Mark Zuckerberg 
ziet in 2012 het openen en verbinden van 
de wereld als zijn missie. Volgens hem 
leert iedereen van mensen die anders 
denken. En kom je deze andersdenken-
den in het dagelijks leven niet tegen, dan 
zijn zij in ieder geval wel in grote getallen 
op zijn online social netwerken.

Slechts acht jaar na Zuckerberg’s 
uitspraak zien we een tegenoverge-
stelde beweging: sociale media worden 
steeds meer een gesloten systeem 
waarin overtuigingen worden versterkt 
door communicatie en herhaling (Fig. 1). 
Volgens Nicolò Medici schotelen sociale 
platformen als Youtube en Facebook 
ons voor wat we toch al denken, of dit 
nu fake is of van betrouwbare bron. 
Mensen hebben behoefte om aan te 
sluiten bij groepen en zo gelijkgestem-
den te bereiken. Degenen die het met de 
groep oneens zijn, worden afgestoten. 
Er is geen ruimte voor debat, met als 
gevolg dat polarisatie optreedt (Fig. 2).

Als lid van een groep hoor je vooral 
de echo van je eigen gelijk in een eigen 
veilige wereld: de echokamer. Binnen de 
echokamer creëert de groep een eigen 
werkelijkheid, ook al weet iedereen dat 
het niet helemaal klopt met de realiteit.

Met het verschijnsel van de echo-
kamer zien we steeds minder online 
informatie die ons wereldbeeld kan 
oprekken en ons perspectief kan ver-
groten. Het verschijnsel intrigeert om 
vanuit een kort historisch perspectief te 
verkennen en het gedachtegoed van de 
echokamer als tribe te onderzoeken.

Die onderzoekende houding is on-
derdeel van de artistieke aanpak waar-
bij ik het fenomeen van de echokamer 

van binnenuit en van buitenaf wil ver-
kennen. Ik wil het publiek aanmoedigen 
om uit hun eigen echokamer te breken 
en te verbinden met mensen waar zij 
het niet mee eens zijn. Dat is een manier 
om hen uit te dagen het eigen blikveld 
te herzien, of juist te erkennen dat het 
publiek het bij het rechte eind heeft. De 
verantwoordelijkheid om te kiezen voor 
de aantrekkingskracht van echokamer 
versus het debat is aan het individu!

HISTORISCH PERSPECTIEF: VAN 
ONAFHANKELIJKE CYBERSPACE 
NAAR ECHOKAMER

Filosoof Marshall McLuhan sprak in 
de jaren zestig over een global village, 
waarbij massamedia het mogelijk zou-
den maken om wereldwijd te commu-
niceren door tijds- en ruimte barrières 
te overschrijden. Met de ontwikkeling 
van het internet werd de voorspelling 
van McLuhan werkelijkheid en groeide 
het vertrouwen dat media mensen 
dichterbij elkaar kunnen brengen. In 
de Californian Ideology beschrijven 
de media theoretici Richard Barbrook 
en Andy Cameron (1995) de hippie 
cultuur in het California van de jaren 
zestig als de wortels van de digitale 
cultuur. Zij laten zien hoe het culturele 
bohemianisme van San Francisco en 
kunstenaarsgemeenschappen sa-
mensmelten met de high-tech indus-
trieën van Silicon Valley. De vrije geest 
van de hippies en de ondernemende 
ijver van de yuppies lieten een digitale 
utopie ontstaan via een cyberspace 
waar alle individuen zich met behulp 
van informatietechnologie vrij konden 
uitdrukken. Versterkt door technolo-
gisch determinisme ontstond een mix 
van links hippie-anarchisme en rechts 
economisch liberalisme: de voorhoede 
van de strijd voor sociale bevrijding van 
de arme westkust van California. 

Jip Brantjes
DE ECHO VAN JE 
EIGEN GELIJK IN 
EEN VEILIGE 
WERELD: ‘DAT WAT 
ONS VERBINDT, 
MAAKT ONS BLIND’

Tegelijkertijd werd zichtbaar dat de 
datahonger van computergebruikers, 
overheden en bedrijven niet alleen 
vooruitgang bracht, maar ook onge-
lijkheden tussen bevolkingsgroepen 
in stand hield. En bovendien links en 
rechts polariseerde. Onder andere 
door de ingebouwde vooroordelen in 
algoritmen. En door het beperken van 
ieders vrijheid doordat internetbedrij-
ven informatie over iedereen verza-
melen met het doel in de cyberspace 
steeds ongemerkter te beïnvloeden 
wat iedereen leest, denkt en doet.

ECHOKAMER ALS 
TRIBE: TEGENGESTELDE 
ONDERZOEKSPERSPECTIEVEN

Het groeiende wantrouwen tegenover 
groepen met een andere levensop-
vatting of politieke voorkeur speelt de 
vorming van echokamers in de hand. 
Individuen zoeken mensen in de wereld 
wiens denkwijze de hunne vertegen-
woordigt, zo stellen de onderzoekers 
van The Hutch Report (2018). Zij 
creëren een gesloten lus die leidt tot 
tribal echo kamers. Als je opgesloten 
zit in een tribale echokamer, wordt je 
niet blootgesteld aan de andere kant 
van het argument (Fig. 3). Ideeën die te-
gengesteld zijn aan die van de tribe, zijn 
als een virus waartegen bescherming 
nodig is. Deze mentaliteit versterkt 
segregatie op basis van mening en 
politieke voorkeur. Met als gevolg dat 
de politieke polarisatie toeneemt en de 
beperking van discussies een bedrei-
ging vormt voor democratieën. Maar 
de meningen over de echokamer zijn 
verdeeld. Seth Godin ziet een gedeelde 
denkwijze juist als de start van een gro-
te beweging met vele volgers. Volgens 
hem begint een tribe met een gedeeld 
idee dat verandert in een gemeen-
schappelijk doel en strijdkreet. Het 
verhaal waarin iedereen gelooft wordt 
groter dan zichzelf. De tribe maakt 
duidelijk voor wie de stam wel is of niet 
is en onderscheid zich van een menigte 
dankzij de aanwezigheid van leiders die 
onderlinge communicatie mogelijk ma-
ken. De tribe moet volgens Godin aan-
gemoedigd, ondersteund en versterkt 
worden. De echo van het eigen gelijk is 
een kracht van de beweging (Fig. 4).

In hun onderzoek geven Elizabeth 
Dubois and Grant Blank aan dat het 
bestaan van de echokamer tegen-
strijdig is. Het internet creëert een 
high-choice mediaomgeving waar-
in individuen toegang toe hebben 
tot nieuws en politieke informatie van 
diverse bronnen. In tegenstelling tot 
omgevingen met weinig keuze, kunnen 
internetgebruikers hun eigen infor-
matiebronnen selecteren. Binnen een 
diverse media-omgeving bestaan twee 
mogelijke gevolgen: individuen kunnen 
blootgesteld worden aan verschillende 
perspectieven of ze kunnen media 

selecteren op een manier die het echo-
kamer effect veroorzaakt (Fig. 5). Deze 
dualiteit kan ervoor zorgen dat een deel 
van de bevolking zich in echokamers 
bevindt, terwijl mensen met een grotere 
mediadiversiteit de echokamer vaak 
weten te vermijden. Hoe meer individu-
en zich blootstellen aan diverse media, 
hoe kleiner de kans dat ze zich in een 
echokamer bevinden. De vorming van 
echokamers heb je zelf in de hand.
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Fig. 1 ‘Herhaling versterkt overtuiging’, Jip Brantjes, 2020
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Fig. 2 ‘Toenemend wij-zij-denken’, Jip Brantjes, 2020

Fig. 3 ‘Opgesloten in eigen waarheid’, Jip Brantjes, 2020 Fig. 5 ‘Verschuiven tussen gelijkgestemden’, Jip Brantjes, 2020

Fig. 4 ‘Eigen gelijk als bewegingskracht’, Jip Brantjes, 2020
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I have always been feeling a persevering curiosity for something that 
remains concealed behind. There are hundreds of stories that build  
a façade and hundred ways to understand it. The urge of getting to the 
bottom of things has manifested in various actions. From proving that 
electricity, despite being invisible, still works when you put fingers into 
an electric outlet, to curiosity that emerges as talking to pedestrians  
for ages while hurrying up for a very important meeting. Eventually, 
rather than physical experiments, nosiness pushed me to people who  
I consider the biggest puzzle.

There are two thousand kilometres between Belgium and Poland. 
Regardless of the Internet and phone connection, my grandmother and 
I decided to communicate through letters. What manifested itself dur-
ing this period of letter-writing was that the shape of the letters was 
greatly influenced by emotions present in the act of writing. 

I came across the book ʻYou’ of Ann Noël which comprises more 
than 400 drawings by the artist from the late 1970s and early ’80s; 
all handmade variations of the letter ʻi’. (Fig. 1) This finding confirms 
that the letters are not only about the content and stories told, but they 
disclose a semantic context. Every message has a hidden agenda which 
is not visible at first glance. It’s more about leaving behind traces that 
serves to form a broader outlook: the general context added to these 
clues creates new meaning.

Agata Dudzińska
READING IN 
THE UNWRITTEN

Fig. 1 ‘You’ Ann Noël
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We all leave traces. Some people do it consciously and explicitly. Their 
story is usually based on meticulously selected information they choose 
to share. Others reveal information without the intention of exposing.

With this in mind, I took a closer look at the artistic practice of 
Sofie Podolski. This conflicted teenager was marked by the persistent 
urge to crisscross her own language 1 which resulted in wild visual 
experiments. (Fig. 2) Podolski approached writing as an engagement. 
“Writing is a living thing” 2 – she used to say. Indeed, Sofie called her-
self an “unfinished poem” which transformed her writing into being. 
Podolski was constantly deepening the mystery of writing and reading 
thus giving her letters an intimate architecture. To read her book was to 
see her face and understand vivid life.

Fig. 2 An intimate architecture of Sofie Podolski’s letters
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Nonetheless, how do you translate the act of probing into graphic 
design? Luckily, Bruno Munari comes to rescue. The Italian designer 
proved that any idea can be expressed as a sign, as well as the fact that 
a sign can be expressed in multiple ways. I decided to explore asemic 
writing as this relates directly to the Munari’s concept. 

Wordless forms of writing are influenced by different factors with-
out perceiving the entire process. With the non-specificity of asemic 
writing comes affluence of meaning, which is left for the reader to fill  
in and interpret. 

As a visual experiment I decided to start my own wordless diary. 
This idea quickly became almost a daily routine which I called the 
ʻLine Alphabet’. As the writing and drawing kept evolving, I started to 
notice differences between the pages. (Fig. 3) Visual traces I had col-
lected made my personal picture more complete. ʻLine Alphabet’ was an 
exercise that helped me understand certain conditions which influence 
the drawings: I discovered the irresistible urge to decode and analyse 
every mark. I began investigating.

Fig. 3 ‘Line Alphabet’, my own wordless diary
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During my research I came across the work of Guy Rombouts. His work 
focuses on similar themes to the ones I was pursuing. Rombouts de-
signed his own alphabet in search of alternative communication systems. 
For him, verbal language was too limiting. Forms and colours, symbols, 
signs and signals played a major role in his new alphabet. (Fig. 4)

Fig. 4 ‘Alphabet’ of Rombouts
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What I found especially interesting, is that Rombouts also provided a 
key for decoding his work. The artist left space for interpretation while 
at the same time introducing an interactive design. Otherwise search-
ing for meaning becomes like groping in the dark.

I tried to translate the information I collected into tools. I came up 
with an experiment and gave my friends empty postcards with the 
hope of receiving personal messages. They knew about my project 
and I instructed them to use everything but words. I was expecting to 
obtain messages that in a radical way explored the idea of non-verbal 
communication. (Fig. 5) Bearing in mind my own experiments and the 
broad practical knowledge of Rombouts, Munari or Albers, I was all set 
to decode the messages. 

Fig. 5 My friends’ personal messages



ESSAYING ESSAYS ESSAYING ESSAYS 6766

Unfortunately, impersonal outcomes proved that the attempt had 
failed. Disappointed with the result I decided to investigate whether a 
different postcard design would produce a different result. For the very 
first time I designed a communication tool which would suggest a form 
for the kind of message I wanted to obtain. Consequently, an important 
idea of mise-en-scène emerged. I decided to design an environment 
where the whiteness of the paper is rather challenging than tedious. 
Folding, cutting out the paper resulted in various shapes of postcards. 
(Fig. 6) During this time, I received regularly a postcard from a friend. 
I noticed that she had revealed a secret using a postscript space which 
is usually placed under the conventional regards. I realised that addi-
tional remark might be triggered by the layout. (Fig. 7)

Fig. 6 Various shapes of postcards

Fig. 7 Postcard from a friend who revealed a secret
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And here it was, a confirmation for my entire research which led me 
through an ocean of doubts and frustrations. My workspace is full of 
graphic tools which already helped me in sharing personal insights. 
(Fig. 8) For all this time, I have been using margins, post-its or folded 
book corners as puzzle pieces to discover the final idea of my master 
project. I had been neglecting the fact that what interested me the most 
was everything but the image-frame. 

Fig. 8 My personal notes
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This suddenly makes me think back about the first paragraph of this 
essay. Every single note taken on a margin while studying another book, 
every colour of post-it I have used to emphasise important chapters and 
every white space filled with questions I wrote down, depict me. 

The concept of framing, or better, the idea of invisible elements 
which take crucial part to the construction of an image, has never been 
more clear. I would like to emphasise the personal part of the design 
by adding notes on the margins. Moreover, I think that the idea of 
hors-champ can be adapted to a broader artistic medium way beyond 
print. Have you ever wondered how could the margins of a movie look 
like? Could I stick a colourful post-it into the radio broadcast? What if 
reading is an unwritten?

1
Sophie Podolski: Le 
pays où tout est permis 
/ The country where 
everything is permit-
ted. Edited by Caroline 
Dumalin. WIELS and 
Mercatorfonds, 2019

2
Sophie Podolski: Le 
pays où tout est permis 
/ The country where 
everything is permit-
ted. Edited by Caroline 
Dumalin. WIELS and 
Mercatorfonds, 2019

Design as Art (A 
Language of
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Bruno Munari, Penguin 
Books Ltd, 2008
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Al zolang wij als mens over onszelf 
nadenken, denken wij ook na over onze 
dood en onze vergankelijkheid, al zó 
lang geven mensen expressie aan de 
emoties van melancholie. Melancholie 
duikt universeel op, onder vele namen 
en komt al sinds mensenheugenis voor 
in beschrijvingen van de menselijke 
conditie. Ze heeft met het besef van 
tijd, eindigheid en vergankelijkheid te 
maken en met het terugkijken naar wat 
voorbij en verloren is. Enerzijds houdt 
melancholie een zekere tristesse in. 
Deze komt voort uit het besef dat ons 
bestaan geen enkel doel dient. Dat ons 
leven in feite compleet leeg en zinloos 
is en eigenlijk een triestige bedoening 
is. Anderzijds genereert dit besef ook 
iets waardevol, omdat we weten dat 
we vrij mogen omgaan en iets doen 
met dat besef, de angst en het verdriet 
dat we daarrond voelen. We zijn vrij 
om de zinloosheid te bezweren en het 
gemis zonder oorzaak om te zetten in 
iets constructiefs 1. Deze vrijheid zorgt 
ervoor dat mensen op verschillende 
manieren met dit besef zullen omgaan. 
Elke mens is een homo melancholi-
cus (Fig. 1). Iemand die weet heeft van 
verlies, eenzaamheid en vergankelijk-
heid en troost zoekt. Troost zoekt door 
dit besef te proberen ombuigen tot 
reflectie, zelfbewustzijn en creativiteit, 
ofwel probeert te verdringen door zich 
te richten op macht, materie en ver-
strooiing. Maar mensen zullen dit besef 
van verlies, eenzaamheid en vergan-
kelijkheid gedurende hun hele leven 
op verschillende manieren proberen 
ombuigen. Soms zullen ze willen creë-
ren en scheppen, vilten en schilderen, 
keramieken en avondschool volgen, 
soms zullen ze willen reflecteren en 
filosoferen of geld, macht en aanzien 
verwerven, kleren kopen en spullen, 
heel veel spullen. En soms zullen ze 
zichzelf willen afleiden en verstrooi-
en, gaan dansen en feesten, liken en 
delen, gezinnen oprichten en huizen 
herinrichten. En zo ontstaat er veel. 
Bloemstukjes en gedichten, theepot-
ten, initialen gekerfd in bomen (Fig. 2), 
vol geschreven toiletdeuren en muren, 
stickers, fuiven, gezinnen, huizen, wij-
ken, steden, religie, relieken, oplichterij 
en rommel, foto’s, monumenten en zui-
len. En soms, soms ontstaat er kunst. 

Irma Maria Marcel 
POSTERS, STICKERS 
EN MELANCHOLIE. 

1
VAN AKEN, PETIT, 
Adriaan, Johan, Het 
einde is nabij, Mortsel: 
MartHa!tentatief, 2017.

Fig. 1 Gravure Melancholia I, Albrecht Dürer 

Fig. 2 Vol gekerfde bamboostengels in 
Jardin Marjorelle, Marrakech 
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Melancholie is een stemming die men-
sen over de grenzen van tijd, cultuur, 
geloof en etniciteit heen met elkaar 
verbindt. Dat is op zich ook niet zo 
verwonderlijk, aangezien melancholie 
de stemming is die het verlies van de 
vergankelijkheid voelbaar maakt waar 
we van jongs af aan mee te maken 
hebben. Melancholie is eigen aan de 
menselijke conditie. Maar waar vindt 
deze dan haar oorsprong? Volgens J. 
Hermsen en L. Andreas-Salomé 2 ligt 
de grond van onze melancholische 
aard in onze eerste levensfasen, onze 
vroegste kindertijd. Op jonge leeftijd 
ontdekken alle mensen dat alles wat 
leeft ook sterfelijke is en bijgevolg 
afstevent op een onontkoombaar ein-
de, een onafwendbare dood. Mensen 
beseffen ook dat zij hiertoe behoren, 
ze realiseren zich dat ze bestaan en 
dat ze er dus ook ooit niet meer zullen 
zijn. Melancholie of weemoed heeft 
dus altijd met tijdsbesef te maken; het 
beseffen dat er tijd is, dat deze voorbij 
gaat en dat dit impact heeft op alles 
wat bestaat. Mensen gaan dus in ver-
schillende culturen, geloven en landen 
op verschillende manieren om met 
het verlies van leven en het verlies van 
mensen. Volgens Salomé zijn er twee 
menselijke ervaringen die een tegenge-
wicht bieden voor onze melancholieke 
aard namelijk: de liefde en de kunst 3. 
Kunst biedt hier een antwoord, hier 
biedt kunst troost. 

Kunst en melancholie vormen al 
eeuwen een bijna vanzelfsprekend 
paar. Melancholie is erg nauw met ons 
tijdsbesef en herinneringsvermogen 
verbonden. De mens is een aan de 
tijd geketend dier dat in staat is om 
te onthouden en te herinneren en om 
een onderscheid te maken tussen het 
verleden en de toekomst. Door deze 
capaciteiten kunnen we terugkijken 
naar wat voorbij is, beseffen dat het 
voorbij is en van dit besef weemoe-
dig worden. Als mens hebben we de 
vrijheid om met deze weemoed om te 
gaan. Sommigen kunnen zich bij dit 
besef neerleggen maar anderen zullen 
dus op een meer actieve of creatieve 
manier met dit besef willen omgaan. 
Dit verlangen om met bepaalde zaken 
creatief om te gaan is eigen aan de 
kunstenaar. Wie creëert, wie schept, al 
schrijvend, schilderend, componerend, 
boetserend, onthult het menselijk tijds-
besef door te spelen met het ritme en 
de cadans van zinnen, beelden of klan-
ken. Wie creëert, wie schept zoekt een 
manier om met de tijd, tijdelijkheid en 
de dood om te gaan. En omdat wij ons 
als mens bewust zijn van het bestaan, 
van ons eigen bestaan en hoe dit uit het 
niets, iets geworden is, zal de creatieve 
mens ook het verlangen voelen om iets 
vorm te geven of uit te drukken dat nog 
nooit bestaan heeft of niet (meer) te 
herinneren is. Op deze manier bevindt 

2
HERMSEN, Joke J., 
Melancholie van de 
onrust, Amsterdam: 
Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2017.

3
ANDREAS-SALOMÉ, 
Lou., In der Schule 
bei Freud. Tagebuch 
eines Jahres 1912–1913. 
Welsch: Manfred 
Klemann, 2017.

kunst, het creëren, scheppen of het 
vormgeven zich even dicht bij de dood 
als bij het ongeborene. Het Egyptische 
woord voor beeldhouwer wordt niet 
toevallig letterlijk vertaald als “hij-
die-levend houdt” 4. De Egyptenaren 
geloofden namelijk dat de overledene 
voor altijd zou blijven voortbestaan, 
wanneer zijn gelijkenis bewaard bleef. 
Daar waar een mens iets uit het niets 
creëert, botsen verleden en toekomst, 
geboorte en dood. Zo valt kunst altijd 
een beetje uit de tijd. Kunst en kun-
stenaars spelen en bewegen volgens 
de schilder Paul Klee in een tussentijd 
of tussenwereld, die zintuiglijk kan 
worden ervaren maar niet talig kan 
benoemd worden. Kunst laat zich 
niet in door tijd beteugelen, zoals de 
dichter W.H. Auden schreef: “All our 
intuitions mock/ the formal logic of the 
clock” – mensen die scheppen drijven 
spot met het monotone tikken van de 
klok. Mensen gebruiken kunt om te 
herinneren, om te vereeuwigen. Om 
te troosten. Zo zijn er allerlei gedenk-
tekens ontworpen door mensen om 
andere mensen te herinneren. Een 
ander woord voor deze gedenktekens 
is monument. Het woord monument 
is afgeleid van het Latijnse woord 
monumentum, “dat wat herinnert”, van 
het werkwoord monere, “zich herinne-
ren”. Standbeelden (Fig. 3), plaquettes 
(Fig. 4) en gedenkzuilen (Fig. 5, 6) zijn 
drie voorbeelden van monumenten. 
Hun belangrijkste doel is om impact te 
hebben: eeuwig blijven bestaan en een 
herinnering blijven. Daarom zijn ze ge-
maakt van duurzame materialen zoals 
marmer of brons en staan ze meestal 
in de publieke ruimte.

Soms denk ik: Er is geen melan-
cholischer vak dan dat van grafisch 
ontwerp. Waar kunst buiten de tijd valt, 
staat grafisch ontwerp er midden in. 
Grafisch ontwerp wordt gevormd door 
contradicties. Het balanceert tussen 
vluchtigheid en eeuwigheid, tussen 
tergend traag en razendsnel. Er is geen 
kunstvorm die zo met tijd vervloch-
ten is als grafisch ontwerp. Grafisch 
ontwerp staat niet enkel midden in 
de tijd maar maakt tijd ook tot haar 
onderwerp, tot haar speelterrein. Ze 
interfereert met de tijd alsook met 
onze tijdservaring; ze communiceert, 
verkondigt, duidt aan, benadrukt en 
vertelt altijd een verhaal. Ze vraagt 
aandacht, concentratie en tijd van 
haar toeschouwers en ontwerpers. Ze 
is hier en nu, ze dwingt tijd af van haar 
toeschouwers en wil een verandering 
teweeg brengen, op korte of lange 
termijn. Dat we naar daar gaan of naar 
ergens anders, dit straks luisteren of 
dat nu doen. Ze is alomtegenwoordig in 
ons dagelijkse leven. Grafisch ontwerp 
is niet alleen nu en veel later, maar ook 
vroeger en voorheen. Ze vraagt tijd en 
geeft het weg maar bewaart het ook. 

4
GOMBRICH, Ernest H., 
The Story of Art, p.58, 
Londen: Phaidon Press 
Limited, 2016.

Fig. 3 Standbeeld van Aristoteles in het 
Aristotelespark, Stagira 

Fig. 4 Gedenksteen voor de dichter 
Ch. Van Lerberghe

Fig. 5 Zuil van Marcus Aurelius, Rome

Fig. 6 Detail: Reliëf op zuil van Marcus Aurelius
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Ze stockeert en archiveert, houdt bij, 
in kranten, boeken, encyclopedieën 
en tijdschriften. Het woord tijdschrift 
betekent etymologisch magazijn 
(zoals in het Nederlandse magazijn), 
verwijzend naar het feit dat het veel 
dingen kan bevatten voor een langere 
periode. Grafisch ontwerp overleeft 
haar makers, ontwerpers en generaties 
gebruikers: het injecteert ons leven 
met een troostend gevoel van lange-
termijngeheugen 5. Voor de maker of 
ontwerper heeft dit gevoel niet zozeer 
te maken met de inhoud of de bood-
schap van het ontwerp, maar veeleer 
met het vormgeven en de daad van 
het creëren. Grafisch ontwerp beves-
tigd het bestaan van de maker, maar 
het heeft ook de mogendheid om het 
bestaan van anderen te bevestigen. 
Grafisch ontwerp is een belofte, een 
afspraak, een herinnering.

5
PAS, Johan., Artists’ 
Publications: The Belgian 
Contribution, p.17, Londen: 
Koenig Books, 2017.

In het boek Beeldtaal, Jos van den 
Broek & Willem Koetsenruijter ver-
telt men dat in de loop van de tijd de 
opvattingen over afbeeldingen en de 
taal van het beeld sterk gewijzigd zijn. 
Beeldtaal is de taal waarmee we een 
beeld laten spreken, iets tonen en het 
zo aan onze belevingswereld onttrek-
ken. Beeld maakt grote hoeveelheden 
data overzichtelijk, moeilijke begrippen 
duidelijk, complexe relaties inzichtelijk 
of niet functionele zaken helder. Bij ge-
illustreerde beelden komt er een extra 
factor kijken. Niet enkel de illustratie als 
beeld maar ook de manier waarop de 
ontwerper kiest om dat beeld met zijn/
haar (illustratie) techniek te illustreren/
verbeelden. Het kunnen toepassen 
van deze technieken in dienst van het 
overbrengen van een betekenis legt 
de interpretatie in de handen van de 
maker. Het is deze interpretatie die op 
verschillende manieren kan worden 
gevisualiseerd en de lezer een keuze 
geeft bij het lezen van het beeldverhaal.

“Children’s picture books are the 
very first books we encounter, and they 
form an important, constantly evolving 
and dynamic sector of the publishing 
industry.” – Martin Salisbury

Zoals Salisbury in zijn onderzoek 
met het boek, Children’s picturebooks 
aanhaalt is het belangrijk dat we 
vanaf het eerste boek waarmee we in 
contact komen een uitdaging zien in 
de manier waarop we het beeldverhaal 
lezen. We moeten investeren in de 
manier waarop we verhalen vertel-
len en verbeelden. Met de groeiende 
belangstelling voor prentenboeken 
als grafische vorm, vragen sommige 
mensen: “Is het kunst?” Evenzo, met 

meer stilistische vrijheid die het genre 
binnensluipt, vragen anderen: “Is het 
geschikt voor kinderen?” De antwoor-
den op deze vragen verschillen sterk 
tussen verschillende culturen, maar 
het is mogelijk om te beweren dat het 
prentenboek een vacuüm begint te 
vullen in verhalende, representatieve 
grafische kunst. Prentenboeken wor-
den voornamelijk gepubliceerd voor 
consumptie door kinderen, wat geen 
factor mag zijn bij het beoordelen van 
hun artistieke verdienste, en even-
min de context van massaproductie. 
Context lijkt een onevenredig sterke rol 
te hebben gespeeld in de wereld van 
kunst waardering en kan leiden tot een 
luie benadering van het lezen van af-
beeldingen. De allerbeste prentenboe-
ken worden tijdloze mini-kunstgalerijen 
voor thuis, een samensmelting van 
concept, artwork, ontwerp en produc-
tie die plezier geeft aan en de ver-
beeldingskracht en stimuleert zowel 
kinderen als volwassenen. Het boek als 
kunstwerk is een concept dat eeuwen 
teruggaat tot de vroegste handge-
maakte boeken. Tegenwoordig lijken 
de grenzen tussen de boek kunsten, 
literatuur en commerciële grafische 
kunst op te gaan in het prentenboek.

Een systeemanalyse is een stap in 
een ontwerp of besluitvormingsproces, 
waarbij men door praktisch aanwen-
den van de methode van de systeem-
theorie bepaalde zaken onderzoekt. 
Tijdens zo’n onderzoek illustreert men 
de verzamelde informatie aan de hand 
van lijn grafieken. Voor de start van 
mijn onderzoek ben ik gaan kijken hoe 
deze grafieken worden afgebeeld en 
welke beeldtaal kenmerken ze hebben. 

Marie Janssens
‘WIE HET BEELD 
HANTEERT, HEEFT 
MACHT. WIE EEN 
MASKER GEBRUIKT, 
KAN ZICH EEN 
ANDERE IDENTITEIT 
AANMETEN.’
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De grafiek is typerend voor zijn theore-
tische en afstandelijke beeldtaal, een 
beeldtaal die ingezet wordt om enkel 
duidelijk en helder over te komen. 
Geen gebruik van emotie, texturen of 
abstractie. Ik paste een systeemana-
lyse toe bij de start van mijn master 
project. Ik creëerde steeds twee 
uitersten binnen vier hoofdstukken in 
verband met het thema beeldverhaal. 
Opbouw van een geïllustreerd beeld 
(Fig. 4). Het boek als een object (Fig. 5). 
Verhaal constructie (Fig. 6). Illustratie 
techniek kenmerken (Fig. 7). Binnen 
deze vier hoofdstukken koos ik vier 
paar uitersten waar in ik beeldend 
verder experimenten zou uitvoeren. 
Ik keek naar wat deze lijntekeningen 
mij nog meer zouden kunnen vertel-
len dan enkel hun theoretisch kader. 
Nieuwe betekenissen vinden en leggen 
in beelden die in oorsprong niet ogen 
als illustraties voor een beeldverhaal. 
Deze lijntekeningen zie ik als een begin 
van een beeldtaal, vertrekkende van 
zijn theoretisch en vlak karakter. Een 
taal die kan evolueren naar gelang de 
keuzes die ik verder zal maken bij het 
ontwerpen van een beeldverhaal.

“Wie het beeld hanteert, heeft 
macht. Wie een masker gebruikt, kan 
zich een andere identiteit aanmeten.” 
– Marie Janssens. Versta jij de taal die 
ik spreek met mijn beelden? Of is het 
de toegepaste illustratie techniek die 
zich niet wil laat lezen. Wanneer ik een 
beeldverhaal wil illustreren sta ik er 
dan bij stil welke keuzes ik inzet bij het 
ontwerpen ervan? Ik heb de uitersten 
gecreëerd, maar wil terug naar het 
midden. Een nieuw begin, voor nieu-
we middens. Zo kan ik verder andere 
kanten op gaan zoals bij een wind-
roos. De grijze zones gaan verkennen 
met nieuwe keuzes. Ik kijk naar wat 
er al werd geïllustreerd (Fig. 1–1.2), 
(Fig. 2–2.2) en (Fig. 3–3.2) en in welke 
categorieën zij thuis horen binnen mijn 
vier hoofdstukken. Zo kan ik mijn eigen 
beeldtaal creëren en de keuzes die ik 
verder maak telkens inspireren op de 
beeldtaal van uit de op gelijste prenten-
boeken. Ik vertrek vanuit een prent en 
leg mezelf keuzes op bij het ontwerpen 
van een volgende prent die ik normaal 
niet zou maken.

Fig. 1 Anna Kövecses, 
Ábécés könyv

Fig. 1.2 Ingela P 
Arrhenius, In het bos

Fig. 1.1 Frank Flöthmann, 
Grimms märchen ohne 
worte

Fig. 2.2 Lewis Carroll, 
The Mouse’s tale

Fig. 3.2 Nicholas 
Stevenson, careless 
campers

Fig. 2.1  Jordy van 
den Nieuwendijk, What 
Makes Something Art, 
Anyway?

Fig. 3.1 Monica Ramos, 
Grocery

Fig. 3 Beatrice 
Alemagna, Harold 
Snipperpot’s Best 
Disaster Ever

Fig. 2 Ed Cheverton, 
the city

Fig. 4 weinig – veel lees elementen

Fig. 5 pagina’s – pagina Fig. 7 laag – lagen

Fig. 6 climax – anti-climax



ESSAYING ESSAYS ESSAYING ESSAYS 7978

Imagine that you could be cloned, that 
the person you see in the mirror could 
walk out and stand next to you, an 
identical twin, a copy of yourself. You’ve 
been duplicated. It has long been an 
obsession in fiction that all of us have 
a doppelgänger, like the cult film ‘Dead 
Ringers’ by David Cronenberg, a movie 
about inseparable identical twins with 
an unsettling concept of two bodies,two 
minds, one soul. Someone who looks 
like us, who shares our behavior and our 
soul. Douglass Coupland explored this 
in his essay “I Am You and You Are Not 
Me: A Three-Part Look at Biography”.

“After a lifetime of you filling the 
Cloud with volcano loads of your 
personal information, all of that data 
will aggregate together to form a meta 
version of yourself – your meta-you – 
your cloudganger. Your cloudganger 
could make copies of itself, billions if 
it so wished. In my mind I’m seeing a 
planet covered by Tesla waves of elec-
tricity, every person born since 2010 
coexisting at once, arguing and solving 
crossword puzzles and yacking away 
endlessly.” – Douglass Coupland

Coupland suggests that our 
cloudganger could be an immortal 
digital copy of ourselves, behaving 
and thinking like us. These copies 
could continue living in a vast cyber-
space, long after human existence on 
this planet has ended. Regardless of 
whether this thought experiment is 
a window into the future, it does not 
touch on the cosmetic appearance of 
our digital clones. Would they look ex-
actly like us? Or would they rather be “a 
tapeworm-like thing that’s a trillion bits 
long”, a not very aesthetically pleasing, 
shapeless and colorless data storage. 
What if you could have the opportu-
nity to design your own counterparts, 
essentially redesigning yourself, as a 
creative possibility of eternalizing your 
existence? You could start simulating 
the way you want your cloudganger to 

look by methods of digital sculpting 
and shaping your virtual self-using 3D 
software. The advances in 3D scanning 
and modeling and the rise of virtual and 
augmented reality could take our deep 
desire to be virtually represented, for 
example on social media, to the next 
level. A 2017 study by The Georgia 
Institute of Technology reveals that 
more than half of all selfies are focused 
on appearance. This is an indication 
that we must really like our own looks, 
or more accurately, we enjoy how we 
appear in online and digital media. 
But there’s a taboo associated with 
taking and posting pictures of yourself 
(online); A traditional point of view with 
a negative connotation. It seems that 
a lot of people look down on this idea 
of taking a selfie, possibly editing this 
photo using software like Facetune 
and Photoshop, posting it online and 
enjoying it. (Fig. 1) This can often end up 
looking nothing like our actual selves 
but rather a framework of perception. 
It’s often regarded as being conceiting 
and self-obsessed. Having the eye 
looking at the I. But the fact that you 
are able to create, in a sense, a digital 
clone of yourself online, creating an av-
atar that you can model and moderate, 
seems like a possibility with a wide vari-
ety of creative solutions. (Fig. 2) Only a 
curated side of ourselves is supposed 
to be public and remembered by the 
never-forgetting cloud and its users.

“Artists of both the past and 
present express their individuality and 
versions of their identities through 
self-portraits. Dutch post-impres-
sionist painter Vincent van Gogh, for 
instance, painted 36 self-portraits 
in his short 37-year lifetime. Yet, van 
Gogh considered one of his many 
self-portraits, that of Saint-Rémy in 
August 1889, as particularly true to his 
personality. In this portrait, he posed 
himself as the established painter he 
believed he had become, despite his 

Yanis Berrewaerts
EYE AM YOU AND 
YOU ARE NOT ME: 
AN AUTONOMOUS 
ANATOMICAL 
DESIGN EXPERIMENT

Fig. 1 Render view 1
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Fig. 2 Render view 2

lack of sales. He gave himself a serious 
expression, a three-quarter pose, and 
the props – brushes, palette, and easel 
– that Rembrandt and other great 
painters of the past had used in their 
own self-portraits. Van Gogh had seen 
such classic self-portraits in the Louvre 
in Paris.” – Self-portraits and the pur-
suit of immortality, Artefactmagazine

Now let’s explore what the options 
are when we would use our own body 
as a digital paint brush. A first option 
would be to design yourself the way the 
world sees you. You would copy your-
self as an identical reflection of your 
physical appearance. Another option 
would be to start with your personal 
perspective of who you are rather 
than your physical traits, in a sense 
this would portray your own truth. By 
redesigning ourselves digitally, we are 
unhindered by the limits that nature 
imposes on us. Our artificial self-por-
trait could take on every imaginable 
graphical form. With functionality out 
of the picture, practical elements like 
limbs and sensory systems aren’t a 
necessity. (Fig. 3) Instead, you could 
see the body as a vectoral space, a 
polygon. Have you ever wanted to be 
an insect, a fish or even an ocean? 
Creativity would be the only thing that 
could limit the appearance of your pro-
cessed clone. And why would we stop 
there? After rendering out your digital 

twin, you can also create a virtual 
world that’s inhabited by your cloud-
ganger, a landscape fully sculpted by 
yourself. (Fig. 4) Or what if your clone 
is that created world? Let go of all your 
habits and preconceptions and merge 
the concepts of a digital persona and 
virtual world into one skin-covered 
entity. A world filled with elegant, 
prismatic polygons, topped with liquid 
marble, surrounded by rivers of hydro-
ponic skin, with snake-like mountains 
covered in metal spikes. (Fig. 5) You 
really have the option to sculpt yourself 
in whatever way you want. Designing 
yourself the way you see, want to be 
seen or aspire to be seen. Synthesize 
the real with new elements, inflate 
your dreams, materialize your feelings, 
mimic influences or manufacture new 
perspectives. Imagine creating this 
self-portrait with your own skin as a raw 
block of clay, by using your keyboard 
and cursor the way a sculptor uses his 
hands and tools to mould a sculpture. 
Merging the anatomical designer with 
the autonomous design into a hybrid.

“According to the ancient myth 
of Pygmalion, art is a response to 
the desire to create an artificial body 
that simultaneously resembles and 
overcomes the natural body. Both art 
and biology are concerned with form.” 
– Matthew Barney

Boyman, M. (Producent), 
Cronenberg, D.
(Regisseur). 1988. Dead 
Ringers [Film]. Universal 
Pictures. (Canada)

Zapperi, G., (2014) 
Matthew Barney, or 
the body as machine. 
Christiane Hille; Julia 
Stenzel. Cremaster 
Anatomies, Transcript 
Verlag, pp.191–204.

Kaspar, L., (2018) Self-
portraits and the pursuit 
of immortality [Article]. 
Artefact Magazine. 
(United Kingdom)

Coupland, D., (2013) I 
Am You and You Are 
Not Me: A Three-Part 
Look at Biography, 
Shopping in Jail: Ideas, 
Essays, and Stories for 
the Increasingly Real 
Twenty-First Century, 
Berlin: Sternberg Press.
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Fig. 3 Render view 3 Fig. 4 Render view 4
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Fig. 5 Render view 5

INVESTIGATIONS INTO 
METHODS OF REGISTRATION

In an era where everyone is constantly 
seeking to beat the clock even when 
that means delivering what they need 
at the eleventh hour – time seems to 
push and cast people’s routines and 
habits, often imprisoning or dictat-
ing a sort of unbalanced rhythm. It is 
like every moment is the moment of 
truth and we are desperately working 
against the clock. Information is within 
the blink of an eye, if that’s not already 
a tremendously generous excess. 

“Time doesn’t exist. Clocks exist.” 
Or so I believed in 2012, when I was 15 
years old and in my high school years. 
This rather radical statement written 
for a Sociology project is not related 
to a subjective opinion anymore but is 
over truly questioning the meaning and 
interpretation of time as we know it. 
We know seconds, hours, months and 
years, which explicitly rule our lives by 
the minute, consequently shaping the 
way we organise our days. Historically 
speaking, these conventions purpose-
fully coincide with the astronomical 
flow of our solar system, but these 
numbers and standard periods are 
a human invention. Evidently, this 
supremacy of the uncontrollable and 
formidable fourth dimension has to be 
measured and analysed for us to feel 
slightly dominant in relation to time.

‘It’s a matter of time’ is a year-long 
investigation into the possibilities within 
the registration and annotation of time. 
It is a research derived from a time-re-
lated obsession, with its main focus on 
generating one or multiple alternative 
systems or clocks. In this project, the 
word clock does not always mean the 
typical device many of us have hanging 
on our kitchen’s walls, but is more of a 
metaphor for this cyclic and never-end-
ing movement that makes us aware of 
the passage of time. As an assignment 
for her class of Typography 1, Ines 
Cox questioned the importance of 
time-measuring devices (Fig. 1) in a sim-
ilar way I did when starting to envision 
this Master project. Ines encouraged 
her students to “think of an alternative 
mode of operation to measure time” by 
designing a sort of clock.

Time-measuring instruments can 
be described as anything that exhibits 
two basic components: (1) a regular, 

constant, or repetitive action to mark 
off equal increments of time, and (2)  
a means of keeping track of the incre-
ments of time and of displaying the 
result 2. A typical analog clock gener-
ally has three hands that indicate hour, 
minute and second and twelve marks 
on its face to represent twelve hours 
(or half a day) 3. American designer 
David Reinfurt describes what he 
considers to be a remarkable wrist-
watch design (Fig. 2) by Swiss designer, 
Max Bill: “The watch needed to realise 
several functions. It should work as a 
regular 12-hour watch, but also indicate 
the date. It should mark the seconds 
and have both stopwatch timer and lap 
functions. Bill designed the watch face 
in a way that resolves these somewhat 
competing desires and renders them 
as a single coherent gestalt. […] The 
result merges the discrete functions 
into one clear whole.” 4

It is so natural to see clocks every-
where that they can at times be over-
looked except when they are noticed for 
their specific function. Many artists and 
designers have explored this awareness 
of time by analysing clocks. Christian 
Marclay shows this consciousness not 
only of the clock, but of the incessant 
passage of time in his 24-hour video 
‘The Clock’ (Fig. 3) 5. It is a timepiece: the 
same time shown on the footage is the 
time when the visitor is watching it. On 
the other hand, Maarten Baas makes 
himself the hands of time in the series 
‘Real Time’ (Fig. 4) 6. In contrast, John 
Menick plays with our vastly known con-
ventions: “A single watch altered so that 
an entire day will take 28 standard hours 
to pass. An individual may live on this 
time and negotiate the difference in any 
manner they choose.” 7 This sort of work 
challenges something we never ques-
tion (namely, how long on hour should 
last). A more allegorical use of the word 
clock could be applied to the oeuvre of 
On Kawara: an artist who registered his 
private routines into mechanised almost 
ritualistic-like processes (Fig. 5–6) 8.

This project is also being guided by 
theoretical research, as it will be con-
nected to a thesis on the same subject. 
The starting question of the work was 
“How have humans developed tools to 
document and archive time?”. Multiple 
other questions came up later, and 
the ultimate inquiry is “What is kind 

Vitória Mattiello Damiani
IT’S A MATTER
OF TIME 

Fig. 1 Excerpt from a 
typography assignment, 
Ines Cox (2018)

Fig. 2 Junghans 
Chronoscope, originally 
designed by Max Bill 
(1961)

Fig. 4 ‘Schiphol Clock’ 
from the series ‘Real 
Time’, Maarten Baas 
(2009)

Fig. 3 ‘The Clock’, 
Christian Marclay (2010)
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Fig. 6 ‘I Got Up’, On Kawara (1972)

Fig. 5 On Kawara’s notes for his series ‘I Met’ (1972)

1
‘Clock’ – Typography 
Assignment, Ines Cox 
(2018): The assignment 
instructed the student: 
“Design a clock. Or 
better: create a design 
that can measure, keep 
and/or indicate time. It’s 
important to question 
the conventions of time 
indication and create 
your own system that 
visualises a specific con-
cept. Please think about 
an alternative mode of 
operation to measure 
time. Are seconds, min-
utes and hours still fitting 
to our modern-day life-
style? Your clock should 
be designed on a poster. 
Is your poster itself the 
clock? Or is your clock 
presented on the poster? 
Use typography and no 
images. The choice and/
or creation of a typeface 
and/or letterforms is 
essential.” According 
to Ines, the assignment 
did not quite work as 
she had expected it to: 
the students ended up 
designing something 
philosophically related 
to time, instead of a 
clock-poster that would 
play with newly designed 
numbers and time 
indications.

2
www.encyclopedia.
com/science-and-tech-
nology/mathemat-
ics/mathematics/
measurement-time.

3
Horology terminology 
can get complicated 
when naming a clock’s 
functions and pieces. 
Fortunately, the words 
hand and face are 
reasonably obvious: the 
former is the indicator of 
time which is generally 
made out of a thin piece 
of metal and very 
variable in form, while the 
latter refers to a clock’s 
frontal surface.

4
‘A *New* Program For 
Graphic Design’, David 
Reinfurt (2019). In the 
chapter ‘G-E-S-T-A-
L-T’, Reinfurt presents 

Max Bill. He calls him a 
“generalist who didn’t 
make crisp distinc-
tions between design 
practices”. To describe 
how multiple his work 
was, Reinfurt exemplifies 
it by discussing the Ulm 
School. Bill did not only 
design its building, but 
he was the school’s first 
director, who also de-
signed its curriculum and 
taught classes. Bill even 
designed the furniture 
of the institution. As the 
biggest example of this 
plurality of functions, 
the Ulm stool became a 
symbol of the multiplicity 
of Max Bill: it served as 
a stool, bookcase, 
supporting stand. It was 
modular and could be 
stacked, taking up a quite 
small amount of space.

5
‘The Clock’, Christian 
Marclay (2010). The 
American artist took 
three years to realize 
this project. Thousands 
of excerpts of movies 
were collaged together 
for the creation of the 
24-hour video that tells 
time. Yet, it tells much 
more: it is a never-ending 
film that works on a loop 
and is synchronised 
with the clocks of the 
viewers. It creates an 
imminent awareness of 
time, because the viewer 
sees how much time he 
spent at ‘The Clock’. Its 
narrative is constantly 
interrupted to remind the 
viewer what time it is, as 
much as it is a journey 
through cinematographic 
history.

6
‘Real Time’, Maarten 
Baas (2009). In this se-
ries, the Dutch designer 
depicts clocks in various 
ways. He makes time 
pass manually, and even 
though he can decide 
what time it is, the clocks 
work correctly telling the 
viewer the current time. 
One of the most famous 
works of the series was 
the ‘Schiphol clock’, 
placed in the busy airport 
of Amsterdam. Other 

of impact does the constant action of 
annotating time have in us?” The Italian 
critic Gianni Barbacetto asserts: “An 
extremely powerful everyday filter is 
the clock. […] The clock tore humans 
away from lived time marked by natural 
rhythms and by the duties of social 
labour into the power of measured 
time, objective and abstract. […] Time 
became linear, homogeneous, empty, 
irreversible, cumulative, eschatological, 
oriented towards a goal.” 9 ‘It’s a matter 
of time’ will play with the boundaries of 
designing the so-called clocks, and at 
what point they can generate a whole 
new social order.

remarkable works are the 
‘Grandfather clocks’ and 
the ‘Sweepers clock’.

7
‘Giving Time’, John 
Menick (2000). To create 
‘Giving Time’, American 
writer and artist John 
Menick had a technician 
alter a watch’s speed so 
that it would take exactly 
28 standard hours for 
the hands to go around 
twice. The user would live 
their life dictated by the 
watch, gradually becom-
ing out of pace with the 
rest of the world and just 
as gradually they would 
be in pace again. Menick 
was highly inspired by 
his own research about 
standardized time.

8
The Japanese post-mod-
ern artist On Kawara 
created various series 
throughout his life, like ‘I 
Got Up’, ‘I Met’, ‘I Went’, 
and many others. These 
series had one thing in 
common: they worked as 
systematic documen-
tations of specific days, 
which were treated as 
single entities by them-
selves. When combined 
in a deep analysis, it is 
possible to essentially 
reconstruct these years 
of the artist’s life, who, 
ironically enough, was so 
private that it is hardly 
possible to read about 
his personal life online. 
This contrast of describ-
ing intimate routines 
in a rather technical 
and emotionless way 
becomes remarkable 
as an oeuvre alone can 
turn into a detailed 
autobiography.

9
‘Design Interface’, Gianni 
Barbacetto (1988). In this 
analysis of the commu-
nication between man 
and machine, Barbacetto 
explains the cultural 
and political impact 
of the development of 
time-measuring.

 1
“Lucien, die laat thuis-
kwam van het Quat’z’Arts 
bal, maakt zijn vrouw 
Yvonne wakker, die dan 
een scène begint te 
maken. Als het stel naar 
bed wil gaan, belt de 
postbode aan. De bood-
schapper brengt vrese-
lijk nieuws: Madame’s 
moeder is dood. Even 
later, wanneer iedereen 
onderweg is naar het huis 
van Madame’s moeder, 
verneemt het koppel dat 
de postbode een vrese-
lijke fout heeft gemaakt. 
Hij heeft de verkeerde 
mensen ingelicht, het 
is de moeder van de 
buren die is gestorven! 
De boodschapper wordt 
verjaagd en het koppel 
bevindt zich weer in een 
huiselijk tafereel …” Het 
theaterstuk ‘Feu la mère 
de madame’ van George 
Feydeau deelt niet alleen 
zijn titel met mijn essay, 
maar deze titel was ook 
de eerste aangeplakte 
aankondiging op de 
Colonne Morris.

2
Zuilen duiken in 
verschillende steden 
op om de ruimte voor 
aankondigingen en 
reclame te beperken tot 
enkele ronde kolommen 
verspreid over de stad. 
Dit om een eenheid te 
creëren in het straat-
beeld of om simpelweg te 
combineren. Zo bestond 
in Parijs bijvoorbeeld de 
traditie van de Moorse 
kolommen, dit zijn aan-
plakzuilen gecombineerd 
met urinoirs (Fig. 1). De 
zuilen van Berlijn zijn 
in 1854, geïnspireerd 
door de ronde urinoirs in 
Parijs, ontwikkeld door 
de Berlijnse drukker 
Ernst Litfaß als maatre-
gel tegen wild plakken. 
Door gebrek aan hygiëne 
bij de Moorse kolommen 
en voor de aanleg van 
bredere boulevards in 
Parijs, door stedenbou-
wer Georges-Eugène 
Haussmann en stadsar-
chitect Gabriel Davioud, 
werd er een wedstrijd 
georganiseerd voor zui-
len die specifiek dienen 
voor theatervoorstellin-
gen. Gabriel Morris won 
en de voorgaande zuilen 
werden vervangen door 
zijn Colonnes Morris met 
een uivormige koepel en 
een zeshoekige dakrand 
met aan de hoekpunten 
leeuwenkoppen (Fig. 2).

Anno 2020 wordt de reclamezuil 2 ge-
troffen door een virus. Het verspreidt 
zich snel en over de hele wereld. Het 
is een dodelijk virus en enkele zuilen 
zijn in levensgevaar. Vooral de oudere 
zuilen zijn een risicogroep, maar ook 
de jongere kunnen getroffen worden 
door dit virus. Plots lijken de zuilen te 
verdwijnen uit het straatbeeld. Niet 
omdat ze er niet meer staan, maar 
omdat hun boodschap drastisch aan 
het veranderen is.

De overheid neemt alle aankon-
digende platformen over door alle 
posters dezelfde boodschap en look te 
geven. Gelukkig gaan ook vele ontwer-
pers hiermee aan de slag door, aan de 
hand van ontwerp, antwoord te geven 
op de actuele gebeurtenissen.  
Er ontstaat een uitdaging om een 
nieuwe beeldtaal te ontwikkelen voor 
de boodschappen van algemeen nut, 
schrijft Geert Vanderspeeten in een 
artikel in De Standaard. Zijn artikel 
‘Nieuw virus, nieuwe graphics: visuele 
communicatie in tijden van pandemie’3 
verscheen op vrijdag 3 april 2020  
en schetst een duidelijk beeld van  
de invloed van het virus op ontwerp.

Langzamerhand ondergaat ook  
het straatbeeld een verandering, de 
huidige situatie dwingt aanplakzuilen 
om zichzelf hieraan aan te passen. 
Echter was de zuil, los van het virus, al 
een veel voorkomend medium waar 
kunstenaars 4, vroeger en nu, mee aan 
de slag gaan. Ieder vult dit op zijn eigen 
manier in. 

De dagen zonder evenementen in 
het vooruitzicht en met een lijst vol ge-
annuleerde of verplaatste festiviteiten 
vinden nu plaats. Zuilen vertellen ons 
niet meer hetzelfde, alhoewel ze nog 
steeds op een manier aankondigen, is 
het nu toch anders. Zij die ons telkens 
onthullen wat voor amusement eraan 
ging komen, verzamelen en verspreiden 
nu andere informatie. Ze tonen ons een 
alternatief scenario. Het virus neemt 
over en heeft de zuilen bereikt. Ook 
evenementen moeten nu geannuleerd 
worden, maar hoe ziet dat er dan uit?

Sari Vandersmissen 
‘FEU LA MÈRE DE 
MADAME’ 1
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3
Geert Vanderspeeten: 
“In het straatbeeld 
overheerst vooral de 
chaos. Pictogrammen en 
posters, verbodstekens 
in diverse formats, lange 
tekstvellen met maat-
regelen: er wordt nogal 
wat geafficheerd.” “Het is 
ruisinfo die je niet meer 
leest”, zegt Valentijn 
Goethals van het grafisch 
collectief Smoke & Dust. 
“Deze week zag ik aan 
een woon-zorgcentrum 
acht blad zijden met 
info hangen, die al deels 
was gedateerd.” Dit 
is een unieke situatie 
voor vormgevers: de 
pandemie treft alle 
bevolkingsgroepen, alle 
leeftijds categorieën 
en culturen. Goethals: 
“Inderdaad een fantasti-
sche kans voor krachtige 
typografie, tegenover de 
grafische chaos en dui-
zend stijlen die je nu door 
elkaar ziet. Mijn devies: 
simpel en lichtvoetig. 
Bij alle paniek is er ook 
nood aan iets positiefs. 
Clear Channel heeft dat 
begrepen, met stay safe 
op de bushokjes, alleen 
vergezeld van een hartje. 
Frisser en attractiever 
zijn de -dagelijkse posts 
van ontwerpersduo Jan 
& Randoald: ze lieten 
hun fantasie los op social 
distancing, in trefzekere 
beelden.” (Fig. 3) 

4
John McCracken maakt 
zuil vormen als sculptuur 
die de ruimte tussen 
vloer en wand definiëren 
(Fig. 4). De opvatting van 
een zuil in het werk ‘The 
endless column’ van 
Constantin Brâncuși is 
dan weer een voorbeeld 
van een ritmische geom-
etrie die oneindige toena-
me mogelijk maakt, zoals 
een kolom die boven 
zichzelf uitstijgt (Fig. 5). 
Hedendaagse ideeën 
van Ria Pacquée (Fig. 6) 
die net als Piero Manzoni 
(Fig. 7) op een sokkel 
gaat staan, worden 
vergezeld door Gustav 
Vigelands menselijke zuil 
genaamd ‘Monolitten’, 
bestaande uit 121 figuren 
(Fig. 8). Leon Vranken 
vormt een zuil door het 
stapelen van Belgische 
blauwe steen en Iroko-
hout in het werk ‘Raised 
elevation’ (Fig. 9). Ook 
‘Setting up a cabinet’ van 
Theo de Meyer en Arthur 
Dekker gaat over het 
construeren en stapelen 
als manier van organise-
ren (Fig. 10). De zuil krijgt 
hier plots een totaal an-
dere functie door drager 
te zijn van onder andere 
publicaties en niet alleen 
van aangeplakte posters. 
Zoals Bart Decroos het 
zegt: “To allow something 
to happen. To set up 
means most of all to allow 
things to happen, without 
precisely knowing what. 
Without end or direction, 
but especially with the 
idea of something happe-
ning as such. To set up is 
only the beginning”.

Fig. 1 reclamezuil gecombineerd met urinoir Fig. 2 Colonne Morris 

Fig. 3 Jan en Randoald, social distancing, 2020

Fig. 6 Ria Pacquée, De 
Sokkel #2 , Pointing and 
Shouting, 2011

Fig. 5 Constantin 
Brâncuși, Endless 
Column (version 1), 1918

Fig. 4 John McCracken, 
Rhythm, 2008

Fig. 7 Piero Manzoni, De 
sokkel van de wereld, 1961

Fig. 8 Gustav Vigeland, 
Monolitten, 1924–1944

Fig. 9 Theo de Meyer 
en Arthur Dekker, Setting 
up a cabinet, 2014–2017

Fig. 10 Leon Vranken, 
Raised Elevation
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Het interesseert me hoe elk object een 
bepaalde betekenis heeft. Deze bete-
kenis kan veranderlijk zijn, het betekend 
dat elk object vol symboliek zit en psy-
chologische relaties heeft. Het object is 
een voorwerp dat zowel een materiële 
als een onstoffelijke waarde met zich 
mee draagt. Wat is juist de metafysische 
relatie tussen het object en de kijker? 
Wat is het wezenlijke van elk object? 

Ik geloof erin dat elk object zijn 
algemene betekenis draagt maar ook 
een persoonlijke waarde met zich mee 
neemt. De connotatie die je legt is heel 
persoonlijk en is gelinkt met een erva-
ring, herinnering of fantasie.

Zorgt het vervreemden van objecten 
ervoor dat al deze waarden wegvallen of 
gaan ze zich met elkaar vermengen? 

Vervreemding betekend altijd van 
iets vervreemden, het vreemd worden 
van een bepaalde werkelijkheid. Er 
is een bepaalde visie waarover men 
vervreemdt. Het creëert afstand tot 
het bestaande waardoor er een gevoel 
van verwarring ontstaat. Door het 
vervreemden van alledaagse objecten 
kan de functionaliteit ineens wegval-
len. Hoe kan ik functie geven aan een 
disfunctioneel object?

PutPut is bijvoorbeeld een artistiek 
duo dat werkt rond het vervreemden 
van verschillende alledaagse objecten. 
Door de combinatie van deze gekende 
voorwerpen creëren ze surrealistische 
taferelen. Ze hebben een fascinatie 
voor de metafysische relaties verbon-
den aan alledaagse objecten. ‘Fitting’ is 
een fotografische reeks van meubels. 
Ze zijn voortdurend aan het onderzoe-
ken naar nieuwe toevoegingen naar 
huishoudelijke voorwerpen. In deze 
serie introduceren ze een vluchtige 
aanwezigheid in deze surrealistische 
meubelstukken. De reeks bestaat uit 
meubels die een toevoeging hebben 
gekregen die een integrale functie 
nabootsen. Deze meubels combineren 
ze met andere voorwerpen, zoal een 
sinaasappel als wiel (Fig. 1), een blad  
van een huisplant als stoelleuning (Fig. 
2) of een stokbrood als poot (Fig. 3).  

Door de combinatie van de gekende 
voorwerpen ontstaat er een vreemd 
beeld waar we twee keer naar moeten 
kijken voordat we ze snappen. 

Eén van mijn vervreemde ideeën is 
startende van een boek te bekijken als 
een fysiek object. Wat maakt een boek 
een boek? Een simpele beschrijving is 
dat het een stapel papier is, deze verza-
meling van papier benoemen we als de 
dikte van het boek. Als we spreken over 
de dikte van het boek stel je eerder de 
vraag hoeveel informatie er in het boek 
te vinden is. Dus hoe dikker het boek 
hoe meer informatie. Maar als de dikte 
van een boek een bepaald punt bereikt 
kunnen we spreken over de hoogte 
ervan. Dus het boek zou 10 cm hoog zijn 
in plaats van 10 cm dik. Door gebruik 
te maken van het woord hoogte valt de 
context van informatie weg en spreken 
we over het fysieke object boek. 

Een interessant voorbeeld is 
19:30 Stacks (Fig. 4) van Aleksandra 
Domanovic. 19:30 stacks is een serie 
van sculpturen gemaakt van gestapeld 
papier. De stapels bestaan uit A4 en A3 
papieren die tot zeker één meter hoog 
komen. Aleksandra Creëert beelden 
die enkel zichtbaar zijn op de zijkanten 
van deze sculpturen. Ze doet dit aan  
de hand van randloos te printen waar-
door bij het stapelen het beeld tot zijn 
recht komt. Ze gebruikt papier eerder 
als een materiaal dan als een medium.  
Ze gebruikt de zijkanten/randen van 
papier in plaats van de voor en achter-
kant ervan. Papier heeft in haar werk 
een andere functionaliteit gekregen 
dan wij gewoon zijn. 

Ben Denver maakt bijvoorbeeld 
ook gebruik van het idee boek. Hij 
maakt eerder surrealistische taferelen 
waarbij hij een reeks ongewone boeken 
maakt. De reeks genaamd ‘Catalog 
Press’ bestaat uit meerdere boeken 
die elk uniek zijn. Zoals ‘20 Slices 
of meat’ (Fig. 5) dat bestaat uit: “20 
slices of mortadella from Zingerman’s 
Delicatessen. Bound in mortadella with 
inlaid fat lettering.” Of 1 Roll (Fig. 6) dat 
bestaat uit: “285 sheets of Charmin 

Annelise Cerchedean
HET IS GEEN 
OBJECT VAN 
PAPIER, HET IS EEN 
PAPIEREN OBJECT.

Fig. 1 PutPut: Fitting 
2014, editie 1/5

Fig. 2 PutPut: Fitting 
2014, editie 2/5

Fig. 3 PutPut: Fitting 
2014, editie 3/5 

Fig. 4 Aleksandra 
Domanovic: 19:30 free 
stacks, 2010

Ultra Strong Toilet Paper.” Zo heeft  
hij een reeks van 11 boeken gemaakt. 
Bij het bekijken van zijn werk zien we 
de herkenbare vorm van een boek dat 
uitgewerkt is in verschillende materia-
len en thema’s. De combinatie van de 
herkenbare vorm en zijn inhoud zorgt 
voor een verwarrend beeld. 

Mijn ‘papieren object’ (Fig. 7) is  
een reflectie van papier als materiaal 
en hoe deze plooibaar kan zijn. Door 
zijn hoogte wordt het een tastbaar 
object. Het is een architecturaal iets 
dat een eigenheid krijgt en vraagt om 
begrepen te worden. In eerste instantie 
is het een vreemd object dat niet direct 
geplaatst kan worden maar toch zijn 
herkenbaarheid heeft. Het is een door 
vier gevouwen vel papier dat een extra 
dimensie in de hoogte heeft gekregen. 
Door deze simpele aanpassing wordt 
het een blok-achtig object. In tegen-
stelling tot papier met enkel een voor 
en achterkant kunnen we bij dit object 
ook spreken van zijkanten. Geven deze 
zijkanten mij meer ruimte om op te 
werken of zorgt dit voor problemen?

Er ontstaat een verwrongen werke-
lijkheid die in mijn ogen een betekenis 
draagt. Vanuit een ander standpunt is 
er een vrije associatie omdat zij de kern 
van het idee niet kennen. Het verant-
woorden van deze fantasie is niet van 
groot belang omdat juist die vrije asso-
ciatie een interessante insteek geeft. 
De vrije associatie kan in een zekere zin 
beïnvloed worden. De subtiele veran-
dering van de hoogte van een geplooid 
vel papier zorgt ervoor dat het gekende 
idee van papier volledig wegvalt. Een 
normale gebruik van dit object, is nog 
niet bepaald. Het ‘papieren object’ kan 
bijna bekeken worden als een nieuw 
soort medium dat papier zou vervan-
gen. Het verlengt de fysieke grenzen 
van de grafische wereld. Ik transfor-
meer iets gewoon naar ongewoon.  
Kan ik dit met verschillende objecten 
doen om verschillende scenes te creë-
ren? Ik wil alledaags objecten opnieuw 

configureren van de context en functie. 
Alles op een één of andere manier van 
functioneel naar disfunctioneel vertalen. 

Door de aanpassing in de hoogte  
valt de functie van papier volledig weg. 
Het object is een soort disfunctioneel iets 
geworden dat we niet makkelijk kunnen 
plaatsen. Het vervreemd beeld laat toe 
om erover te fantaseren. Als kijker ga je 
onbewust objecten analyseren en pro-
beer je ze te begrijpen. In dit geval speelt 
fantasie een grote rol maar hoe kan je 
een vervreemdt object analyseren? 

Stel dat je zou moeten schrijven 
op dit object, zou dit nog even gemak-
kelijk zijn als we het gewoon zijn? Het 
object bestaat uit vier delen waardoor 
het enkel op 1 zijde kan steunen. Dus 
als ik zou schrijven op het object van 
links naar rechts zou het object op een 
gegeven moment kantelen. Omdat het 
object niet meer plat is word  
het normale gebruik ervan belast. 

 Het is menselijk om dingen te  
willen plaatsen is een logische scene. 
Daarom is het interessant om de kijker 
de vrijheid te geven om te kunnen fanta-
seren over deze vervreemde objecten. 
Dit zorgt er ook voor dat elk persoon 
een eigen realiteit creëert en ze gaan 
vergelijken met anderen. Er ontstaan 
verschillende dialogen tussen de kijkers 
om tot één realiteit te komen.

Het vervreemden van de structuur 
binnen een bepaalde realiteit creëert 
de illusie/fantasie van andere moge-
lijke functies. De convergentie van het 
reële en niet-reële. Er is een vertrou-
wen met alledaagse objecten en zijn 
functie waardoor de ineenstorting van 
zijn functionele regelmaat zorgt voor 
verwarring. Het surrealistische object 
is een projectie van een theatrale 
allegorie; het is een soort duplicatie van 
betekenissen in een conceptuele tijd 
en ruimte. Deze sculpturale vorm duit 
op eerder een symbolische betekenis 
dan een functioneel gebruik. 
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Fig. 5 Catalog Press: 20 Slices of meat, 2020

Fig. 7 Annelise Cerchedean: Paper object, 2019

Fig. 6 Catalog Press: 1 Roll, 2020

De interesse rond verhuizen is deze 
zomer begonnen bij mijn eigen verhuis. 
Tijdens het verhuizen zag ik een proces 
dat wij ook als grafisch ontwerper 
doorlopen. Een proces van selecteren, 
elimineren, verplaatsen, opkuisen, 
achterlaten, weggooien, transporteren, 
inpakken, uitpakken … Maar voorna-
melijk ook het wegtrekken vanuit een 
oude omgeving en het installeren in 
een nieuwe omgeving. Het modulai-
re aan een verhuisproces zou een 
interessante invalshoek in de grafische 
ontwerptaal kunnen krijgen.

Een huis is een bouwwerk waarin 
mensen kunnen wonen en leven. Het 
beschermt ons tegen neerslag, wind, 
extreme temperaturen en ongedierte. 
De oppervlakte is meestal in verschil-
lende kamers opgedeeld, sommige 
huizen bevatten ook een tuin, terras of 
garage. Een huis heeft minstens één 
ingang in de vorm van een poort of 
een deur. Huizen hebben ook glazen 
ramen voor een natuurlijke lichtinval en 
verluchting. Er bestaan verschillende 
soorten huizen naargelang de indeling, 
aantal verdiepen, hoogte, grootte, 
bouwtype, gelegenheid … Verder wordt 
er ook qua eigendom onderscheid 
gemaakt, tussen een koophuis of huur-
huis. De tijdelijkheid van een verblijf-
plaats kan ook invloed hebben in welke 
maten men zich thuis voelt.

Net zoals de indeling van het huis 
bepalend is, geldt dit ook voor een 
tentoonstellingsruimte of een ruimte 
gerelateerd aan een kunstwerk. Een 
wijziging in de inrichting kan de func-
tionaliteit van de ruimte veranderen 
en kan een ander soort beleving doen 
ervaren. Dit versterkt de interactie 

tussen het werk en de toeschouwer.  
In ‘Homes for America’ 1 wil Dan 
Graham (Fig. 1) weg van de standaard 
presentatie van een kunstwerk, door 
de kunstgalerij met het bijkomende 
white cube formaat in te ruilen voor 
een magazine. Een ander werk van 
Graham, ‘Public space/two audien-
ces’ 2 (Fig. 2), (Fig. 3), bestaat uit twee 
ruimtes met aan weerszijden spiegels 
waartussen een geluidsdichte glazen 
wand staat. De interactie en invloed 
die op de kijkers uitgeoefend wordt, 
geeft een zeer bevreemdend gevoel. 
Het omgekeerde gebeurt in de kortfilm 
‘Dogville’ 3 (Fig. 4), (Fig. 5) waar een 
originele setting wordt gemaakt dat 
bestaat uit een plattegrond zonder 
muren, maar waar de acteurs elkaar 
niet lijken te zien.

Een thuis is een plek waar men zich 
veilig en op zijn gemak voelt, zoals in  
de lyrics van ‘Machine Gun Kelly 
(Home)’ wordt er gesproken over dat zijn 
thuis een plaats is, een plaats waar hij 
naar toe kan gaan om zijn zorgen te ver-
geten. Zo bestaat er ook de uitdrukking 
“zich thuisvoelen”, thuis heeft in meeste 
gezegden een positieve connotatie. Dit 
wil zeggen dat die persoon zich ergens 
comfortabel (bij) voelt of in overdrach-
telijke betekenis wijst het op dat iemand 
met iets goed bekend is. Zoals in het 
spreekwoord “van alle markten thuis 
zijn”, wil dit zeggen dat de persoon goed 
is in allerlei dingen. Een thuis gaat dus 
niet alleen over een plek maar ook over 
een bepaald gevoel dat je hebt, dit ge-
voel kan ook ontstaan door de mensen 
die er aanwezig zijn. Zo kan iemand zich 
meer thuisvoelen bij zijn lief thuis, wan-
neer die persoon zijn eigen thuissituatie 
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Fig. 1 GRAHAM, Dan, Homes for America, Arts Magazine, New York, 1966–67

Fig. 3 GRAHAM, Dan, Public Space/Two Audiences, 
Venice Biennale, 1976

Fig. 2 GRAHAM, Dan, Public Space/Two Audiences, 
Venice Biennale, 1976

of de relatie met zijn eigen familie niet 
goed is. Zo gaat het lied van ‘Edward 
Sharpe and the Magnetic Zeros (Home)’ 
over hoe dat ook een persoon iemand 
zijn thuis kan zijn.

Machine Gun Kelly – Home: “Home, 
a place where I can go to take this off  
my shoulders. Someone take me home.”

Edward Sharpe and the Magnetic 
Zeros – Home: “Ah, home, let me come 
home. Home is wherever I’m with you. 
Ah, home, let me come home. Home  
is wherever I’m with you.

Net zoals gewone verhuisdien-
sten, bestaan er ook gespecialiseer-
de verhuisdiensten in het verhuizen 
van kunstobjecten. Ze hebben een 
expertise in het inpakken, vervoeren en 
bewaren van kunstwerken. Soms komt 
het door oncontroleerbare omstan-
digheden dat men ergens niet langer 
kan verblijven. Dit was ook het geval bij 
de tempels van ‘Aboe Simbel’ 4 (Fig. 6), 
die in 1964–1968 door geografische 
veranderingen moest uitwijken voor 
het huidige Nassermeer. Hoe monu-
mentaal het kunstwerk ook is, door het 
modulair te maken valt het steeds wel 
te verplaatsen naar een nieuwe locatie. 
Zo werd het ‘Vrijheidsbeeld’ 5 al in 1847 
van Frankrijk in stukken verscheept, en 
opnieuw in New York in elkaar gezet.

Bij het verplaatsen van een kunst-
werk moet je wel rekening houden met 
de persoonlijkheidsrechten van de 
kunstenaar, de maker van een kunst-
werk beschikt over morele rechten, die 
gekoppeld zijn aan het makerschap. Dit 
bestaat om de integriteit van de maker 
te beschermen (Artikel 25 Auteurswet). 
Wanneer er door middel van verplaat-
sing, het werk er slechter vanaf komt 
door de nieuwe omgeving, is er sprake 
van een aantasting. Dit was het geval bij 
een oorlogsmonument in Dinkelland 6, er 
was sprake van aantasting bij het werk. 
Een kenmerkend onderdeel van het 
kunstwerk was een zonnewijzer, wanneer 
het werd verplaatst naar een andere 

locatie, werden de centrale effecten van 
de zon op het monument veranderd. 
Waardoor de rechter besloot dat er op 
deze wijze een aantasting/ verminking 
van het werk plaatsvond. Er leeft een 
interactie tussen het kunstobject en zijn 
omgeving, het veranderen van omgeving 
levert verandering van context, waardoor 
de persoonlijkheid van het werk kan 
veranderen of zelfs verdwijnen.

Heidegger 7 bepaalde al dat kunst 
een object is, het is een ding dat net 
zoals andere dingen verplaatst kan 
worden. In een essay van Laermans 8 
wordt er gesproken hoe een kunstwerk 
verschillende posities kan innemen 
in een huis. Hoe het een permanente 
gast, medebewoner of eregast kan zijn. 
Maar aan het eind van zijn essay vertelt 
hij hoe de banale alledaagsheid en 
huiselijkheid van een woonst dat aura – 
zoals Walter Benjamin 9 het zou noe-
men – kan ontnemen, door het in een 
doodgewoon object te transformeren.

Net als een kunstobject beschikt 
een huis ook over een aura, een 
persoonlijkheid en uitstraling. Door de 
essay van Laermans zou ik net durven 
denken dat het aura van een huis 
sterker is dan dat van een kunstob-
ject. Want het is de indeling en plaats 
binnenin de woonst die het kunst-
object een positie geeft, en het is de 
alledaagsheid van de woonst dat het 
kunstwerk in een doodgewoon object 
kan transformeren.

Zoals George Carlin het beschrijft, 
is een huis een container dat enkel en 
alleen bestaat voor onze spullen 10 in te 
bewaren. Wanneer je verhuist of ergens 
gaat verblijven moet je steeds verschil-
lende versies van je huis maken. Het is 
een proces van selecteren en elimi-
neren – inpakken, uitpakken en weer 
inpakken – om alleen met de hoogstno-
dige spullen verder te gaan. Dit is een 
parcours dat wij als grafisch ontwerper 
in het ontwerpproces ook doorlopen.
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Fig. 4 VON TRIER, Lars, Dogville, USA: Land of Opportunities-trilogie, 2003

Fig. 5 VON TRIER, Lars, Dogville, USA: Land of Opportunities-trilogie, 2003

Fig. 6 Aboe Simbel, Opdrachtgever: Ramses II, 
Egypte, 13e eeuw voor Christus
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