Bevindingen door kijkgedrag
rond het project Kurt’s Zimmer van Karin van Pinxteren
T E K S T: F R E E K L O M M E
Toen ik door het boek Kurt’s Zimmer Publikation ging, las ik over en keek
ik naar een ruimte die de blik naar zich toetrekt en die de blik opslokt, maar
die tevens een ego lijkt te bezitten, een ruimte die terug zou kunnen kijken.
Dit is gebaseerd op A. het feit dat de ruimte ramen heeft waardoor de
kijker van buiten naar binnen kan kijken en een esthetische ervaring beleeft
in de traditie van de kunstenaar Anish Kapoor en B. omdat er vanuit het
concentrische middelpunt van het werk ook een uitstraling naar buiten is,
die de kijkers lijkt te kaderen in ovale portretten.
De preoccupatie van de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) met
het Pantheon, een koepelgevangenis waarin de cellen in een cirkel zijn
gebouwd met op de binnenplaats een centrale toren voor de bewaker,
drong zich aan me op toen ik me in Kurt’s Zimmer verdiepte. In deze
gevangenis zijn de cellen in een cirkel gebouwd, tegen de buitenmuur.
De binnenkant is hol en bestaat in een overdekte binnenplaats. Hierin
staat, precies in het midden, een toren voor de bewaker. De bewaker zit
hier onzichtbaar, zoals ook het centrum van Kurt’s Zimmer in oneindigheid abject wordt. De gevangene in het panopticum weet niet wanneer hij
wordt bekeken, zoals ook de persoon die Kurt’s Zimmer bekijkt niet weet
of hij bekeken wordt.

Freek, ik ben onder de indruk en enigszins verward in positieve zin. Ik herinner me namelijk helemaal niet ooit met je gesproken te hebben over mijn drijfveer om werk te maken,
namelijk het feit dat je als zeer complexe eenheid, mens, je in een oneindig koud heelal
begeeft en bestaat.

Ik kan het geen plek geven via het geloof omdat ik zo rond mijn 10e levensjaar wist dat ik
daar niets mee had, mijn eigen verantwoordelijkheid niet wilde afschuiven.
In het geloof houden de mensen elkaar in de gaten, wordt het individu gekneveld en
daarboven zweeft ook nog eens een groot oog. Daarnaast maakt het geloof de ruimte/
het universum letterlijk heel klein. De andere manier om het te onderzoeken is de
wetenschap, maar dat is mijn terrein niet, alhoewel ik het reuze interessant vind en over
Mijn bevindingen rond Kurt’s Zimmer Publikation:
theorieën lees die het bestaan proberen te duiden. Vreemd besef dat alles uit gas en
- iets aantreffen is iets anders dan iets vinden,
materie bestaat. De aarde als een bol met een gestolde korst waar alles op gebeurd.
- een uitzicht is iets anders dan oneindigheid,
Onder ons kookt de lava en boven ons is het donker, oneindig en ijskoud. En op die korst
- een esthetische ervaring is iets anders dan esthetische sublimiteit,
een heftigheid aan emoties en dat pér individu en niemand begrijpt de ander of kan de
- filosoferen is iets anders dan het vertellen van een verhaal.
ander voelen. En we kunnen ook alleen maar vooruit lopen. We kunnen niet omhoog,
niet omlaag en niet achteruit lopen, dat laatste zou kunnen maar is onhandig. Sporen
Iets aantreffen is iets anders dan iets vinden.
uitwissen gaat niet, gedane zaken nemen geen keer, we draaien ons om en moeten
Zonder precies te weten wat, schuiven er bij Karin van Pinxteren dingen het onder ogen zien. We kunnen niet terug uit lopen een spoor wissen en de handeling
in elkaar. Zonder dat ze precies weet wat er in elkaar schuift, is het wel opnieuw doen.
duidelijk dat de dingen vorm hebben. Het is een beeld, een gestalte die er
is en die er niet is.
Je verwoordt het als het endogene en het exogene, zeer de spijker op de kop.
Ik probeer het via de kunst te begrijpen en te onderzoeken, dat is mijn terrein. Het is voor
Een uitzicht is iets anders dan een oneindigheid.
mij de L-Dopa om wakker te blijven, permanent te ontwaken uit het bestaan. En er schuiBij Karin loopt het uitzicht, het te kaderen blikveld, over in een oneindig- ven inderdaad dingen in elkaar. Naast de uiteindelijke werken zijn schetsen en notities
heid, een blikveld dat in de diepte uitloopt tot het punt dat ze ongrijpbaar voor mij even belangrijke beelden. Proces. Geschoold in grafische- en architectonische
wordt.
vormgeving is er een fascinatie voor het noteren, de betekenis en de zeggingskracht in
de tweede en derde dimensie. De ruimte in de tweede dimensie is hoe tegengesteld
Een esthetische ervaring is iets anders dan esthetische sublimiteit.
het ook klinkt vele malen groter dan de ruimte in de derde dimensie. Tezamen verrekte
In Kurt’s Zimmer wordt de microkosmos, de esthetische ervaring geabsor- interessant, een gegeven dat in de Existentiële Interieurs wordt gecombineerd.
beerd door de macrokosmos, het esthetisch sublieme.
Mijn allereerste echte kennismaking met kunst, het moment dat het in het hoofd echt
Filosoferen is iets anders dan het vertellen van een verhaal.
binnenkomt, was een met groene alglaag bedekte iglo van Mario Merz in Kröller Müller,
In het beeld van de sublimiteit verliest elke grond zijn bodem. Lucht en de tweede was het werk van El Lissitzky. Achteraf beseft had de iglo geen ingang en
aarde worden één, alles hult zich in een sluier die het nabije en de verte gebruikt Lissitsky de axonometrische weergave, een methode die ik oerlelijk vond op de
samentrekt, die het endogene en exogene in zich samentrekt. Dit totaal academie die we moesten toepassen, maar die ik later ben gaan waarderen omdat er
is geen verzameling maar is vacuüm en abject zoals het niet-leven of geen verdwijnpunt is, een gegeven dat de lelijkheid van deze methode overstijgt.
hetgeen achter het universum.
De ingang en de tijdslijn blijven terugkomen in mijn werk.
Echter! Ze toont zich in een beeld, geworpen op aarde, te vatten door het
beleven van verhalen of door het ervaren van sublimiteit. Het abjecte heeft De vergelijking met het panopticum, erg mooie parallel omdat het door te trekken is naar
in het esthetisch sublieme zijn vorm, de vorm van religie, de vorm van Big Brother, is naast Kurt’s Zimmer nog verder te trekken naar de werken ‘Aldo’s Comangst, de vorm van extase. Overkoepelend: de emotie die wij met andere missionaire’ waarin een portier lopend tegen de klok in met een knipperlamp rondom
primaten gemeen hebben.
de vuurtoren van Aldo Rossi probeert te begrijpen waarom er geen ingang in zit en
beseft dat wanneer een persoon dood is er geen antwoord meer gegeven kan worden
3. Kurt’s Zimmer
maar alleen speculatie over blijft en ‘Classified’ waarin een vrouw en een meisje in een
Het panopticummodel gaat er van uit dat de gevangene, de persoon die rond gebouw uit een nis tevoorschijn komen om op de middenstip een indoctrinerende
kijkt naar het centrale punt, gedisciplineerd wordt. Doordat hij onder toe- oefening uit te voeren.
zicht staat, wordt hij ‘genormaliseerd’.
Wanneer je dit gegeven toepast op Kurt’s Zimmer, lijkt het er op Met Kurt’s Zimmer Publikation ben ik voor mijn gevoel van een berg af gesprongen,
dat niet de bewaker maar het esthetisch sublieme disciplineert. De subli- welbewust, heel risicovol. Iedereen had de vrijheid gekregen te doen wat hij of zij wilde.
miteit tekent zich af als beleving van een vacuüm, het endogene dringt zich Ik wist absoluut niet wat er binnen zou komen, intussen mezelf drie keer in de rondte
op maar zonder enig gezicht.
werkend om de publicatie gefinancierd te krijgen.
De drijfveer bestond uit het vertrouwen in de mensen die ik had uitgenodigd. Ik wilde
1
Hoe kun je spelen met Het object speelt met zijn publiek door te anticiperen op de maar al te geen requiem; boek open, moeilijke positieve tekst en nog een, gevolgd door plaatjes,
iets dat je niet kent….? menselijke onwetendheid van het onbekende1 en te anticiperen op de boek uit. Door vrijheid te geven is de de publicatie ontstaan, is er ruimte ontstaan voor
emoties die dit los kan maken. Het toont aan dat beelden en verhalen, het individu. Het individu respecteren betekent ook de controle uit handen geven en
wanneer ze zonder specifieke grond en door toeval worden samenge- accepteren. Vertrouwen is misschien nog wel moeilijker dan controleren.
bracht in een associatief geheel, erg krachtig kunnen zijn. Deze kracht
wordt dan vaak ‘subliem’ genoemd.
Karin van Pinxteren, Heeswijk, 31 maart 2008
Kurt’s Zimmer toont aan dat de emotie een sterke raadgever is.
Dit toont ze aan doordat ze haar toeschouwer meeneemt in een domein
dat zich zowel aan ons gestel als aan ons gemoed opdringt.
Kurt’s Zimmer toont aan dat juist religie, het geloven in iets
subliems, iets onaards, ons gemoed en gestel enorm kan fucken door ze
mee te nemen in iets wat niet is.
Freek Lomme, Eindhoven, 29 maart 2008
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Ontsnappen aan muizenissen lukt me
pas op de valreep van de schemering.
Schuifelen gedachten weg - het donker in.
Dan wordt toegeven aan de slaap een
haalbare kaart.
Op die dagen zou zelfs het vertrouwde
vuur
in deze toren gedoofd mogen worden.
De nacht laten vallen als een doek.
Wat denk je, zou de wachter daartoe
bereid zijn?
Manon Berendse
hij gelooft niets
krachten die ze niet kennen
wij denken niet alleen met onze hersens
het zit van binnen
het geheel is mooi om te zien
het zware donkere groen van de bossen
Frank Eerhart
Te meer daar zijn gezicht af en toe wordt
gevangen in het gele schijnsel van de
roterende lamp. Alsof ‘Kurt’s Zimmer’ wil
zeggen; “Voila, daar ben je!” Of misschien
beter: “Wie ben je?’
Ulco Mes
Het onbepaalde “een” drukt niet meer
uit dan gedachte en mogelijkheid. Maakt
geen keuze,
definieert niet. Blijft algemeen, neutraal.
Laat in het midden welke grens. Ligt de
grens wel ooit in het midden? Bestaat het
midden?
Chris Manders
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