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teleThe Neolithic period signalled great change in the Stone Age, as man made the
gradual transition from hunter-gatherer to farmer. Becoming less nomadic and
finding the opportunity for self-organisation within the natural order, the first
cultivators and settled communities emerged. Undeniably connected to this new
formation of community, the ritualistic traditions of the Neolithic people left their
greatest legacy in the form of astonishing monuments, emphasising the basis of
their beliefs in nature and the worship of the unseen forces of its cycles.
Today, as all around us existing systems disintegrate and mutate, true progress
seems to be inconceivable. The difficulty of coming to terms with the intricate
language of dying capitalist economies is enough for anyone to go in search of
something new and question the market driven values and beliefs of our society. It
has been proven that periods of economic instability give rise to self-organisation
in various forms as a way to for people to grasp on to a reality over which they can
exercise some semblance of control.
In his two new video works, Dan Walwin takes prehistoric and contemporary belief
systems as starting points in an exploration of freedom and rationality. Set in rural
South West England, the films take two distinct journeys that symbolise a desire
for progress and new experience both in their subject matter and their execution.
Telemotive and Immortality (both 2011) suggest in their titles the hope of an
eternally advanced future. Presented as distinct but connected works, the artist’s
approach to production augments the multiple elements and references that form
the two videos. Filmed and edited using contrasting techniques, the two works
find overlaps in their presentation, where the use of adjoining spaces and sound
bleed make for a subtle dialogue on human behaviour. They present prehistoric
communities and their ritualistic traditions as an avenue through which to
investigate contemporary culture.
Walwin’s approach to the production of image strikes a chord with Jacques
Ranciere’s conception of the dialectical montage and symbolic montage, in
which he discusses the effect of bringing together such disparate subjects as
“assimilating heterogeneous elements and combining incompatible things...”1
in order to create two different affects through image. Whereas the dialectical

montage aims to reveal the unexpected and hidden meanings of an image
through a clash and “establishes the absolute reality of desires and dreams”2,
the symbolic montage works “between elements that are foreign to one another
[it works] to establish a familiarity, an occasional analogy, attesting to a more
fundamental relationship of co-belonging.”3
These two concepts of image production and affect seem apt for discussing
Walwin’s works as there is something both of the dialectical and the symbolic in
these videos that attests, respectively, to the political and mystery, as Ranciere
describes them4. The formal presentation of the works and the points at which
they overlap become devices in an exploration of belief and behaviour in
contemporary society through an unlikely association with the practices of our
Neolithic ancestors.
In Ranciere’s sense of the dialectical montage as a tool for revealing hidden
meanings through a clash of disparate elements, Telemotive presents the car
not as the cocoon of purpose and safety for consumer marketing’s image of
freedom, but as an aid to the men in their mysterious and ominous actions. The
car is the fifth protagonist in this unfolding broken narrative and acts as a confine
for the one man who is led by the other three, perhaps against his own will. It is
apparent the men are on a journey in a literal sense and although their purpose
is enigmatic, their trance-like behaviour is ritualistic and somehow associated
with the natural land. Each scene is presented from a myriad of vantage points
with the camera capturing the action from multiple angles like CCTV footage,
creating an air of suspicion. An accomplice to their actions, the car becomes a
symbol of our reliance on and submission to the uncompromising development
of technology. Even in a paganistic relationship with the earth, modern technology is
required to make the spiritual journey more practical; the clash questioning both our
attachment to such technology and the possibility that we might live without it.
In Immortality, a free party5 is taking place away from the structures of law and
society. The scene is silent, despite the importance of sound in what is taking
place. At points dance music filters through from the soundtrack of Telemotive
and introduces a dialogue between the two works. This cross-referencing creates
associations between the strange ritualistic journey of the men in the car and
the group of revellers. The disparity of the gliding and free camera movements
of Immortality provides an alternate sense of physicality to the fast sequences of
the previous video. It echoes the state of the individuals at the party, together and
free like the communities who gathered around monuments during the solstices
in prehistoric times to experience statelessness and collective awareness, in
crucial moments for man and cosmos. The unrestricted freedom of the free
party scene is one in which this self-organised community is searching for
an enlightening experience akin to a spiritual journey. Subtly playing out the
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relationship between the distant periods of contemporary culture and prehistoric
religious practices, Walwin’s work presents a symbolic approach in assembling
“elements in the form of mystery”6. Mystery for Ranciere is that affect of a
symbolic montage where two distant elements are presented “not to contrast
worlds, but to present, in the most unexpected ways, a co-belonging.” Through
doing so, the silent scene is both the search for transcendence and the place of
social dissent.
The English countryside is a reoccurring element in Walwin’s practice, serving
as a neutral, active or occasionally hostile setting for a sequence of events. As
the cosmic cycles were key to the prehistoric people, these works romanticise
a nostalgic longing for a closer connection; sweeping panoramas, details and
sounds providing stark contrast to the inharmonious nature of contemporary
human activity. It is in both works passive but very much present. The complete
absence of speech in Telemotive heightens the soundtrack of the surrounding
countryside, cut abruptly with that of footsteps, the intrusive car engine, and the
distant sound of dance music. We are allowed to imagine the disruption to the
countryside that a free party might cause but the floating footage is eerily silent,
as if seen by an external force.
Any notions of freedom are coupled with the impossibility of true escapism,
proposing that all practices of communities in the 21st century are mediated
by consumerism (the symbol of the car in Telemotive) or state regulation (the all
seeing eye of the camera in Immortality). The groups are practicing outside of
what society might deem rational, whether it is a strange oppressive ritualism or
drug-fuelled hedonism. It seems that neither will achieve what they have set out
to, as each work carries in it a moment of disruption that indicates the power of
that external force. In Telemotive it is the presence of law and order when our four
protagonists drive through what looks to be a police check point. In Immortality it
is when the revellers simultaneously turn and run into the woods, for no apparent
reason. Taken from a scene in E.M. Forster’s short story The Story of a Panic
(1911), the driving force here seems unlikely to be that of mysterious nature7 and
more a result of our surveillance society. The enforcement of strict controls on
such events and gatherings leaves little room for this kind of community to be
anything but temporary. The initial rise of the free party scene may have been
over 20 years ago, but it is a reminder of more recent news reports on the return
of underground rave culture. The political and economic situation of the present
day echoes those of the late 1980s; recession, austerity measures and a highly
disenchanted youth searching for an alternative. The idea of a need for genuine
experience becomes futile for Walwin, as he reminds us with equal doses of
romanticism and cynicism that this has been the eternal goal of human societies.
/ Rahila Haque
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Notes
1. Ranciere, Jacques, The Future of the Image, Verso: London 2007, 		
pp.56
2. Ibid.
3. Ranciere, pp.57
4. Ranciere describes the dialectical montage as having activist 			
potential in its ability to use a violent conflict of difference to reveal 		
hidden truths. On the other hand, the symbolic montage is much 		
more cohesive, and uses a sense of mystery in an image of unity 		
to present heterogeneous elements; it is much more in the 			
field of artifice than revelation. Ranciere, pp.56-8
5. The ‘free party’ (or illegal rave) culture of the late 1980s and 			
early 1990s in the UK saw thousands of people convene with			
sound systems for large parties at various locations 				
around the country. Information of the location would only 			
be given at short notice in order to keep it from reaching 			
the police. With the aim of holding a rave in the freedom of an 		
unregulated environment, the countryside of the South West and 		
Wales were prime locations.
6. Ranciere, pp.57
7. In E.M. Forster’s story, a group of people visiting a scenic hillside 		
in Southern Italy are overcome with an indescribable fear of 			
the power of the natural landscape, which causes them all 			
to simultaneously turn and flee down into the woods. One of the 		
party, a young boy, remains and becomes changed after the event. 		
The story makes subtle references to the Greek God of the wilds, Pan.

Verwijzingen
1. Rancière, Jacques, The Future of the Image (De toekomst van het beeld),
Dan Walwin
Verso, London 2007, p.56
2. Ibid.
tele3. Rancière, p.57
4. Rancière beschrijft de dialectische montage als in het bezit van 		
activistische mogelijkheden omdat hij in staat is tot een heftig conflict
van meningen om verborgen waarheden te onthullen. Aan de andere kant
is de symbolische montage veel samenhangender in zijn gebruik van een
gevoel van mysterie in een beeld van eenheid om heterogene elementen te
presenteren; dit bevindt zich meer op het gebied van kunstmatigheid dan
op dat van de openbaring. Rancière, pp.56-8
5. In de cultuur van de ‘free party’ (of illegale rave) van de late jaren tachtig en
vroege jaren negentig in Engeland kwamen duizenden mensen samen met
geluidsapparatuur voor grote feesten op verschillende locaties door het
land heen. Informatie over de locatie werd pas kort van tevoren gegeven
om die buiten bereik van de politie te houden. Voor het doel van het 		
houden van een rave in de vrijheid van een omgeving met weinig vaste
regels was het platteland van het zuidwesten van Engeland en van Wales
een toplocatie.
6. Rancière, p.57
7. In E.M. Forsters verhaal wordt een groep mensen die een pittoresk 		
heuvellandschap in Italië bezoeken overmand door een onbeschrijflijke
angst voor de kracht van het natuurlijke landschap, die hen aanzet om
allemaal tegelijk terug te keren en de bossen in te vluchten. Een lid van de
groep, een jonge man, blijft en verandert na deze gebeurtenis. Het verhaal
verwijst subtiel naar Pan, de Griekse god van de vrije natuur.

Telemotive, 2011 / video stills

Ieder idee over vrijheid is gekoppeld aan de onmogelijkheid van echt
escapisme en stelt dat alle bezigheden van gemeenschappen in de
eenentwintigste eeuw vergezeld gaan van consumentisme (het symbool van
de auto in Telemotive) of staatsregulering (het alziende oog van de camera in
Immortality). De groepen handelen aan gene zijde van wat de maatschappij
nog rationeel zal vinden, of het nu gaat om een vreemd, benauwend ritualisme
of om een door drugs gevoed hedonisme. Het lijkt alsof ze allebei hun doel
niet zullen bereiken omdat ieder werk een moment van verstoring in zich
draagt dat de macht van die externe kracht aangeeft. In Telemotive is dat
de aanwezigheid van law and order wanneer onze vier protagonisten rijden
door wat een controlepost van de politie lijkt te zijn. In Immortality is dat het
moment waarop de feestgangers zich allemaal tegelijk omdraaien en het bos
in rennen zonder dat daar en duidelijke reden voor wordt gegeven. Afkomstig
uit een scene in E.M. Forster’s korte verhaal The Story of a Panic (1911), lijkt
het onwaarschijnlijk dat de drijvende kracht hierachter die van de mysterieuze
natuur is7 maar eerder het resultaat van onze op surveillance gebaseerde
maatschappij. Het afdwingen van strenge controle over zulke gebeurtenissen
en bijeenkomsten laten weinig ruimte open voor het idee dat dit soort
gemeenschap anders dan tijdelijk zou kunnen bestaan. De eerste opkomst
van de free party scene dateert van meer dan twintig jaar geleden, maar dit
herinnert eerder aan meer recente nieuwsberichten over de terugkeer van de
underground ravecultuur. De hedendaagse politieke en economische situatie is
een echo van die van de late jaren tachtig; recessie, versoberingsmaatregelen
en een zeer gedesillusioneerde jeugd die naar een alternatief zoekt. Het
idee van de noodzaak van een authentieke ervaring wordt futiel voor Walwin
omdat hij ons er met even veel romantiek als cynisme aan herinnert dat dit het
eeuwige doel van menselijke samenlevingen is.
/ Rahila Haque

Dan Walwin
teleDe Neolithische periode kondigde een grote verandering aan in de Steentijd
doordat de mens zich geleidelijk ontwikkelde van jager-verzamelaar tot boer.
Omdat hij minder nomadisch werd en voorwaarden voor zelforganisatie
binnen de natuurlijke orde vond, ontstonden de eerste landbouwers en vaste
gemeenschappen. De ritualistische tradities van de Neolithische tijd waren
onverbrekelijk aan deze nieuwe vorming van gemeenschappen gebonden
en lieten als meest bijzonder erfenis verbazende monumenten na die het
fundament van hun geloof in de natuur en de verering van onzichtbare
krachten van haar cycli beklemtoonden.
Op dit moment in de tijd, nu bestaande systemen overal om ons heen uit
elkaar vallen, lijkt echte vooruitgang ondenkbaar. Het probleem van het
leven met de complexe taal van een stervende kapitalistische economie
volstaat voor iedereen om op zoek te gaan naar iets nieuws en vraagtekens
te zetten bij de door de markt aangedreven normen en waarden van onze
maatschappij. Het is bewezen dat in perioden van economische instabiliteit
zelforganisatie zich in verschillende vormen manifesteert als een manier
waarop mensen greep kunnen krijgen op een werkelijkheid waarover ze enige
controle kunnen hebben.
In zijn twee nieuwe videowerken neemt Dan Walwin prehistorische en
eigentijdse geloofsystemen als uitgangspunt voor een onderzoek naar vrijheid
en rationaliteit. De films spelen op het platteland van zuidwest Engeland en
maken twee verschillende reizen die een verlangen naar vooruitgang en naar
nieuwe ervaringen symboliseren, zowel qua onderwerp als qua realisering.
Telemotive and Immortality, beide uit 2011, suggereren door hun titels de
hoop op een oneindig geavanceerde toekomst. Ze worden getoond als
afzonderlijke werken die toch in verband met elkaar staan en de manier
waarop de kunstenaar omgaat met de presentatie vergroot de veelvoudige
componenten en verwijzingen die in beide video’s te vinden zijn. De
twee werken zijn gefilmd en gemonteerd met behulp van contrasterende
technieken maar er zijn overlappingen in hun presentatie, waarbij het gebruik
van aangrenzende ruimtes en het doorklinken van geluid een subtiele dialoog
over het menselijk gedrag tot gevolg hebben.

Ze tonen prehistorische gemeenschappen en hun ritualistische tradities als
een ingang naar het onderzoeken van de eigentijdse cultuur.

gehechtheid aan dergelijke technologie als de mogelijkheid dat we zonder
haar zouden leven ter discussie.

Walwins benadering van beeldproductie resoneert Jacques Rancière’s
concept van dialectische en symbolische montage waarin hij het effect van
het samenbrengen van ongelijksoortige onderwerpen bespreekt als “het
assimileren van heterogene elementen en het combineren van onverenigbare
grootheden…”1 teneinde door middel van het beeld twee verschillende
affecten te creëren. Waar de dialectische montage het onthullen van
onverwachte en verborgen betekenissen van een beeld door middel van
een botsing tot doel heeft en “de absolute werkelijkheid van dromen en
verlangens poneert”2, werkt de symbolische montage door “tussen elementen
die elkaar vreemd zijn […] een vertrouwdheid tot stand te brengen, een
incidentele analogie die getuigt van een meer fundamentele relatie in de zin
van bij elkaar horen.”3

In Immortality vindt een free party5 plaats buiten de structuren van wet en
maatschappij. Het scenario is stil, ondanks het belang van geluid in wat er
aan de gang is. Op sommige plekken dringt dance muziek uit de soundtrack
van Telemotive door en introduceert een dialoog tussen de twee werken.
Dit verwijzen roept associaties op tussen de vreemde ritualistische reis van
de mannen in de auto en de groep feestgangers. De ongelijksoortigheid
van de glijdende en vrije camerabewegingen van Immortality verschaft
een afwisselend gevoel van lichamelijkheid aan de snelle opeenvolging
van beelden in de eerste video. Hierdoor ontstaat een echo van hoe de
mensen op het feest zich voelen, samen en vrij als de gemeenschappen
die in prehistorische tijdens de zonnewendes bij elkaar kwamen rondom
monumenten om egoverlies en gezamenlijk bewustzijn te ervaren op cruciale
momenten voor mens en kosmos. De onbeperkte vrijheid van de free party
scene is er een waarin deze zelfgeorganiseerde gemeenschap op zoek is naar
een ervaring van verlichting die verwant is aan een spirituele reis. Walwins
werk, dat op subtiele wijze de relatie tussen de ver van elkaar verwijderde
perioden van de hedendaagse cultuur en prehistorische rituele praktijken
uitbeeldt, presenteert een symbolische benadering in het bij elkaar brengen
van “elementen in de vorm van een mysterie”6. Voor Rancière is het mysterie
dat door een symbolische montage veroorzaakt affect, waarin twee ver van
elkaar verwijderde elementen worden gepresenteerd “niet om werelden met
elkaar te laten contrasteren, maar om op de meest onverwachte manieren
een gevoel van bij elkaar horen te presenteren.” Door dat te doen wordt de
zwijgende scene tegelijkertijd de zoektocht naar transcendentie en de plek
voor een maatschappelijk afwijkende mening.

Deze twee concepten van beeldproductie en affect lijken ter zake bij het
bespreken van Walwins werken omdat er in deze video’s zowel iets van het
dialectische als iets van het symbolische te vinden is, die respectievelijk
getuigen van het politieke en het mysterie, zoals Rancière ze beschrijft4.
De formele presentatie van de werken en de punten van overlapping worden
instrumenten in een onderzoek naar geloof en gedrag in de hedendaagse
maatschappij door middel van een onwaarschijnlijke connectie met de
gebruiken van onze Neolithische voorouders.
In Rancière’s betekenis van de dialectische montage als een instrument om
verborgen betekenissen te onthullen door een botsing van ongelijksoortige
elementen, presenteert Telemotive de auto niet als de cocon van
doelgerichtheid en veiligheid, het beeld dat de consument door marketing
opgedrongen krijgt, maar als een hulpmiddel voor de mannen en hun
mysterieuze en onheilspellende handelingen. De auto is de vijfde protagonist
in dit zich ontvouwende maar ook gebroken narratief en functioneert als
overgangsgebied voor de ene man die, misschien tegen zijn wil, wordt geleid
door de drie anderen. Het is duidelijk dat de mannen in letterlijke zin op
reis zijn en hoewel hun doel raadselachtig is, is hun trance-achtige gedrag
ritualistisch en op een of andere manier verbonden met het natuurlijke land.
Iedere scene wordt gepresenteerd vanuit myriaden gezichtspunten waarbij de
camera de actie vastlegt vanuit velerlei hoeken zoals CCTV gefilmd materiaal,
waardoor een atmosfeer van argwaan ontstaat. De auto, medeplichtig aan
hun daden, wordt een symbool van ons vertrouwen in en onze overgave aan
de onverzettelijke ontwikkeling van de technologie. Zelfs in een paganistische
verhouding met de aarde wordt de moderne technologie geacht de spirituele
reis praktisch beter uitvoerbaar te maken; de botsing stelt zowel onze

Het Engelse platteland is een terugkerend element in Walwins oeuvre,
waar het fungeert als een neutrale, actieve of soms vijandige omgeving
voor een opeenvolging van gebeurtenissen. Zoals de kosmische cycli van
belang waren voor de prehistorische mensen, romantiseren deze werken
een nostalgisch verlangen naar een nauwere samenhang; overweldigende
panorama’s, details en geluid staan in scherp contrast met de weinig
harmonieuze aard van de hedendaagse menselijke activiteit. In beide
werken is het platteland op een passieve manier toch zeer aanwezig. De
totale afwezigheid van spraak in Telemotive verhevigt de soundtrack van het
omringende platteland die abrupt wordt doorbroken door voetstappen, de
opdringerige automotor en het van veraf komende geluid van dance muziek.
We mogen ons voorstellen hoe een free party het platteland verstoort, maar
de zwevende camerabeelden zijn griezelig stil, alsof ze worden gadegeslagen
door een kracht van buitenaf.

