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I’m thinking of The Sound of Music — the political 
undercurrent of this film. How music is used in the 
moments of crisis — during a Nazi concert as a ruse 
to escape through the mountains. I’m thinking of how 
easily Austrian folksongs of joy and love match the 
kitsch, Nazi ideology. I’m thinking of Julie Andrews 
and the domestic revolution her singing inspires when 
she takes over as nanny. I’m thinking of the fine lines 
between hate and joy, I’m thinking of complexity, 
gibberish, pseudo-science; the millennial grammar 
crisis on our hands, and the extra-curricular in art. I’m 
thinking of ‘fashion, duh’1, and decay, I’m thinking of 
the burgeoning tolerance for intolerance. I’m thinking 
of Herbert Marcuse and Anaïs Nin, of their writing 
on polymorphic sexuality2 and its counter-cultural 
ramifications.  
 The artworks considered in this piece — part of the 
Oomph series from P/////AKT — are analyzed from the 
vantage of my own broader interest in artistic, popular, 
and classical culture. It’s best to explain my interest in 
art as a reflection of my extra-curricular experience of 
cultures of living. I suspect, for instance, that my brief 
stint as a furniture mover in the Netherlands resonates 
strongly with how I conceive of form and materiality in 
sculpture. It made sense to me that what I experienced 
as a concern for formal sculpture in P/////AKT’s 
shows would mirror the direct environment’s modus 
operandi, reflecting both the conditions for labour in the 
Netherlands — its never-ending building project — and 
how (non)life gets staged for (or by) the spectator-
listener-passerby. The order of the building site, its 
stacked and piled materials, the interior grids of steel 
and concrete, comprises this country’s formal mythology 
of Herculean task forces to be performed in order to 
remain above water. The analogy between artist and 
builder is, I suppose, as good as any other, but stresses 
deference, and might soften the loud furore that is often 
made around an artwork’s genesis.                                      
 Cut. In Ricardo van Eyk’s Pilot (Oomph part 1), the 
space resembles a facsimile of a construction site. You 
recognize a fondness for the builder’s nitty-gritty, an 
ecology of the worker’s habitat. R. showed me a filterless 
rollie cigarette he’d cached within a cubbyhole of 
plasterboard, like a relic. Van Eyk exemplifies an aspect 
of shows at P/////AKT prior to the Oomph series; artists 
like Evita Vasiljeva, Dan Walwin have builder’s minds in 
which the objects could be mistaken for left-behind tools, 
or simply anomalous forms of industry. Dan Walwin’s 
elaborate metal installations frame videos of Dutch 

water lands titled with poetic constructions like ‘Cess, 
jel ever terrass’ (2014), ‘sound Valley status’ (2019), 
poems in arcane surrealist swamp-tongues — titles 
that act like sonic scores for their surroundings. The 
sounds of words are crucial.                                     ‘I don’t 
need the words I need the sound, sound, sound, sound, 
sah-ah-own’ sings Carly Rae Jepsen who reverberates 
the Symbolist decree of sense over meaning: art not for 
art, the feeling goes… but something real… ‘a taste of 
your lips’! Paul Verlaine mirrors Jepsen’s sentiment: 
‘De la musique avant toute chose / (…) et tout le reste 
est littérature’.3 Verlaine made the sound of words his 
credence, something that pop music has taken to heart. 
Literature, le reste, is apocryphal, footnotes! Perhaps 
Verlaine — in keeping with pop music’s synthetic 
animations: ABBA’s accented English sang as it was 
(mis)heard on the radio, like melted phonemes over 
discobeats — sensed how the urgency of the simply said 
could hit home when animated by machines for making 
music. Jepsen and Verlaine share a candid bareness 
of words, almost rustic if it weren’t so heavy with 
elegance and femininity. ‘Soyons scandaleux sans nous 
gêner’4 is the type of plea that won Verlaine universal 
acclaim, from sin-riddled Catholics to romantic atheists. 
Verlaine’s techniques for writing included seeking 
consonance over alliteration or rhyme, and altering 
words genders to imbue them with a dreamy, dance 
quality. Words must sing in order to be (re)animated.                                                   
 Cut. Springtime, 2019. Pedro Barateiro’s writing, 
performance, and presence all use voice in a monologued 
stream of words. After seeing his show at P/////AKT,  
he spoke at an event at De Appel autobiographically as  
in his many scripts and films, a form of auto-theatre.  
I remember at one point his line of thought seemed  
to reach an impasse: ‘you can’t buy the experience of  
an artwork’! The perceived exasperation drove home  
the sense of a stale crisis in which the artist and 
collector linger.                                                    
 A crisis is a di!cult or dangerous situation. In 
books it is the decisive moment for better or worse. 
Nothing left to say, just action. ‘A little less conversation 
/ a little more touch my body’ sings Ariane Grande 
anticipating the departure from language as a necessary 
course of action. The song ‘Into You’ instrumentalizes 
her vocal range; a heavily syncopated breath for bass, 
and a chorus of adlibs turn the song into an orchestrated 
plea for silence using all means available for the ‘oomph’ 
to happen.                                                 ‘Sometimes giving a 
kiss to someone is a form of silencing the other person, 
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a way of owning that person,’ says Barateiro in the 
sound installation My body, this paper, this fire. The 
kiss as gesture has meanings beyond a"ection, as a 
stage direction it works the drama... His voice has been 
modulated with voice software into an exaggerated bass 
in order, I’m told, to play with his naturally feminine 
voice. Not unlike AG, a theatre of proliferating selves 
emerge from his writing. While his work references 
theatre through masks and acting, he applies the 
metaphor of theatre to its governance of reality rather 
than as a medium in itself. As Adrian Kear5 has argued, 
the operation of ‘theatricalization’ does not ‘originate 
from the theatre’s stage at all, but comes from the act 
of seeing: rendering the seen into a scene irrespective 
of the ‘actor’s knowledge or consent’. Kear’s argument 
centers on theatre’s role in containing and limiting 
theatricality. By investigating theatre’s instruments 
for staging, Barateiro explores human interactions in 
terms of their deceitfulness. The history of theatre, 
or the theatre itself becomes the loci for investigating 
how we are being staged, and what goes unseen: ‘how 
to wear a mask?’ What is not theatricalized: the ‘crisis’ 
or non-seen moment between mise-en-scènes, when we 
dissent from playing our self?                                   P/////AKT’s 
art cosmology is rational. It operates upon principles of 
order and logic without recourse to a telos. It is reflective 
of the country’s building ethos at large. The Greek God 
of poetry and creation — Apollo — is reimagined as a 
nameless construction-worker in overalls operating 
a machine, dragging it back and forth like an ancient 
farmer with their plough. An aesthetic concern for 
labour is the praxis of socialism and art in which 
building is an exercise in seeing too. The tradition of 
socialist architecture is deeply entrenched within the 
city of Amsterdam through the idealism of its architects, 
yet social housing is the butt of a joke, a spectre of the 
past in an endlessly pressing housing crisis. It is crucial 
that contemporary artists, local or not, can reflect on 
the nature of the surroundings and their uncertainty: 
here today, rebuilt tomorrow. In P/////AKT art is given 
the space to grow without stating the overall purpose or 
urgency. ‘Oomph’ stands for the very power of art to do 
so: to speak beyond language or the body and through 
our unconscious. The anomalous event is sought after 
through a consistent formula: solo presentations to 
think anew the space’s nice proportions, its garage-from-
the-future, cubic delineations… At times, however, the 
form art takes is self-giving. The performance during 
Mickey Yang’s Closed Eyes, Marijn Ottenhof’s The ghost 

in the machine sampled electronic rhythms interlaced 
with spoken word, looped and jungled beats, conjuring a 
faux club-ambience within the gallery. Juxtaposed with 
Mickey Yang’s hyperreal assault on advertisements, the 
‘oomph’ felt ironically turned in on itself. Washing art 
at the machine’s trompe l’oeil setting: artifice comes to 
resemble itself too much and gets mistaken for source 
material. The emancipatory politics on o"er dissipate.                          
 Cut. Unrehearsed calligraphy is approached in Katja 
Mater’s show, Dear Sides, the penultimate show in the 
Oomph series (part IV). Her handmade fonts, projected 
in film conjured the experience of text as seen from 
the Dyslectic reader. The experience of reading being 
redefined through palindromes, and barely legible letters 
reading like dancing cryptograms. As I type I question 
my own education, my grammar, and syntax in search of 
futurity. In the Roman Silver age, writers like Gregorius 
van Tours tore up the rules of Latin grammar — unable 
to distinguish male and female syntactic constructions. 
His punk poetics were symptomatic of the turbulence of 
the times: the collapse of the empire, Gothic invasions, 
and a very viral Christianity. Relearning how to read and 
write within modified alphabets seems a valid pastime 
for myself, notwithstanding art viewers in search of 
sensory and sense-making politics!                               
                                  On one of the wetter evenings, I arrived 
at the gallery during a performance by Gerard Herman 
amidst the works of Leyla Aydoslu, hailing from 
Antwerp and Ghent respectively. The former sang jolly 
songs of online romance — ‘ik heb je naam op google 
ingetikt’6 — among other things, and was mechanically 
assisted by a tinny, playbacked back-up band. In between 
GH’s phlegm-ish singing stood LA’s ‘living organisms’: 
a two-inch clay layer upon the floor decked out across 
the space in that ochre-tinged, claymated orange, 
like a soft, rooftile coloured plateau. Adjacent to this, 
DNA-like slabs of concrete paper-maché were framed 
in mid-air as if emerging from the wall. The clay rug 
bore large puddles, and its positioning enhanced the 
well-proportioned space.                                                     I once 
saw a middle-aged male art critic burst into tears at 
the sight of Isa Genzken’s Ellipsoids. These wooden 
spears in bright lacquered colours are tribally eloquent, 
elongated elliptical mysteries; IG’s sculpture conjures 
notions of esoteric order imposed upon the arts in 20th 
century Germany and Austria, like Rudolf Steiner and 
Wilhelm Reich who in radically di"erent ways sought 
for principles of order beyond science — to quantify 
the aethereal especially in relation to its experience. 
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A building without any corners — Steiner’s concept for 
the Goethaneum — is a pain for house-decorating in its 
total commitment to bendiness. His modernist dreams 
aren’t everyone’s utopia. Otherwise, consider Wilhelm 
Reich’s design for the orgone accumulator7, a metal box 
one can sit inside insulated with steel-wool, designed 
to concentrate and intensify the healing properties of 
orgone — a universal healing energy that could avert the 
user’s fascist propensities. Reich died in a US prison 
after having fled the Nazi’s. These architectures propose 
freedom to the inhabitant. IG’s Ellipsoids contain tacitly 
the energies of modernist organic architecture. Her 
later work was even far more explicit and physical in 
their unbridled architectural fantasies. The ellipsoids, 
however, are silent repositories made before the storm.   
 ‘Love is more than telling me you want it’ sings 
Jepsen in The Sound. The same holds true for meaning, 
which can hold a purpose of art at large both before and 
beyond its vision, it’s futurity: the politics of an artwork 
are much larger and more complex than its statement, 
they are rhythms too. There is no such concept as of what 
an artist should do, yet the artwork’s poetics and its 
built-in system of address can serve as instructions by 
driving home their vision, our feeling. What is opaque 
about feelings or intuition? In Jepsen’s case, a love song 
masks her own poetics, her artistic means of production. 
And, if a love song contains a manual on how to make 
music within it, can the reverse not work too; are essays 
on, say, politics not compounded ruses for love songs and 
instructions for intercourse?8

1   I’m quoting Sabrina Taraso" as 
encountered in her piece from Mousse 
magazine on Karen Kilminik. Available 
from: <http://moussemagazine.it/
karen-kilimnik-sabrina-taraso"-2019/>  

2  I encountered this concept in Herbert 
Marcuse’s Eros and Civilization, 
which derives from Freud’s theory of a 
pre-mature unfocused libidinal drive. 
Marcuse contrasts production through 
the libido with the state of unhappiness 
that we encounter in the 20th Century 
social and economic conditions for 
labour.

3   ‘Music before everything / all else is 
literature’. My translation. Verlaine, 
P. (2009) from Jadis et Naguères, Art 
Poétique. Available from: <http://
verlaineexplique.free.fr/jadisetn/
artpoete.html> 

4  ‘Let us be scandalous without shame’. 
My translation. 

5   Adrian Kear, How does Theatre 
think through Theatricality? Part 
of Thinking through Theatre and 
Performance  p. 286 — 310 

6  ‘I have googled your name’. My 
translation.

7  I encountered the orgone accumulator 
last December when it was featured 
in the exhibition orgonomics curated 
by Pádraic E. Moore at Garage, 
Rotterdam, 2019. For this exhibition, 
Kenneth White built a replica of 
Reich’s invention together with Peggy 
Ahwesh, Keith Sanbourn, and Soyoung 
Yoon. The word ‘orgone’ is probably 
an amalgam of org-asm and -one as in 
‘ozone’. 

8  Rosa Luxembourg’s love letters 
are examples of what I mean with 
essayistic love. I saw a beautiful 
sculptural excavation of her writing at 
Milena Bonilla’s recent exhibition Eden 
Hotel at A Tale of a Tub. 
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The Sound of Music komt me in de zin — de politieke 
onderstroom van deze film. Hoe muziek gebruikt wordt 
op kritieke momenten — tijdens een nazi-concert als 
list om door de bergen te ontsnappen. Ik denk aan het 
gemak waarmee Oostenrijkse volksliedjes van blijdschap 
en liefde bij de kitsch van de nazi-ideologie passen. Ik 
denk aan Julie Andrews en de huiselijke revolutie die 
haar zangkunst veroorzaakt als zij als oppas de touwtjes 
overneemt. Ik denk aan de dunne lijn tussen haat en 
blijdschap, ik denk aan complexiteit, koeterwaals, 
pseudowetenschap, de nu spelende grammatica-crisis 
van de millennials, en buitenschoolse activiteiten in de 
kunst. Ik denk aan ‘mode, snap je1 en verval, ik denk aan 
plots ontluikende tolerantie voor intolerantie. Ik denk 
aan Herbert Marcuse en Anaïs Nin, aan hun teksten over 
de polymorfe seksualiteit2 en haar vertakkingen in de 
tegencultuur. 
 De in dit stuk — onderdeel van de Oomph serie 
van P/////AKT — geanalyseerde kunstwerken-worden 
beschouwd vanaf de uitkijkpost van mijn eigen bredere 
belangstelling voor artistieke, populaire en klassieke 
cultuur. Mijn kunstinteresse kan het best uitgelegd 
worden als een weerspiegeling van mijn buitenschoolse 
ervaring van leefculturen. Ik vermoed, bijvoorbeeld, 
dat mijn korte optreden als meubelverhuizer in 
Nederland sterk doorklinkt in mijn benadering van 
vorm en materiaal in beeldhouwkunst. Voor mij was 
het logisch dat wat ik ervoer als een zekere aandacht 
voor formele sculptuur in de exposities van P/////AKT 
de modus operandi van de directe omgeving zou 
weerspiegelen, waardoor én de arbeidsomstandigheden 
in Nederland — zijn eindeloze bouwproject — én de 
enscenering van het (niet-)leven voor (of door) de kijker-
luisteraar-voorbijganger, uitgelicht worden. De orde 
op de bouwplaats, zijn gestapelde en bijeengebrachte 
materialen, staafroosters van gewapend staal en 
beton omvatten de formele mythologie van dit land, te 
volvoeren door waarlijk herculische strijdmachten, 
om maar boven water te blijven. De analogie tussen 
kunstenaar en bouwer is, denk ik, net zo goed als elke 
andere, maar legt de nadruk op eerbied, en verzacht 
wellicht het luide bazuingeschal dat het ontstaansproces 
van een kunstwerk vaak vergezelt.
 Knip. In Ricardo van Eyks Pilot (Oomph deel I) 
lijkt de ruimte op een kopie van een bouwplaats. We 
herkennen a"ectie voor het instrumentarium van 
bouwers, een ecologie van de habitat van de werker.  
R. liet me een gerolde sigaret zien zonder filter, die hij in 
een compartimentje van gipsplaten had opgeborgen, als 

reliek. Van Eyk illustreert een aspect van exposities in 
P/////AKT voorafgaand aan de Oomph serie; kunstenaars 
zoals Evita Vasiljeva, Dan Walwin hebben de mentaliteit 
van een bouwer waarbij objecten aangezien zouden 
kunnen worden voor achtergelaten stukken gereedschap, 
of voor buitenissige uitingen van nijverheid zonder meer. 
Dan Walwins doorwrochte metalen installaties kaderen 
video's van Nederlandse waterlandschappen getiteld 
met poëtische constructies zoals ‘Cess, jel ever terrass’ 
(2014), ‘sound Valley status’ (2019), gedichten in geheime 
surrealistische moeras-tongen — de titels fungeren als 
geluidspartituren voor de omgeving. De klanken van de 
woorden zijn cruciaal.                                     ‘I don’t need 
the words I need the sound, sound, sound, sound, 
sah-ah-own’ zingt Carly Rae Jepsen, en zo kaatst ze 
het symbolistische decreet dat het zintuiglijke boven 
betekenis staat terug: kunst niet voor kunst zegt ’t 
gevoel... maar voor iets echts... ‘a taste of your lips’! Paul 
Verlaine beaamt Jepsens sentiment: ‘Muziek boven alles 
/ (…) en de rest is literatuur.’3 Verlaine maakte de klank 
van woorden tot zijn geloof, iets dat de popmuziek ter 
harte genomen heeft. Literatuur, le reste, is apocrief, 
voetnoten! Misschien dat Verlaine — in de pas met de 
popmuziek en haar synthetische bezielingen: ABBAs 
geaccentueerde Engels zingt zoals het (verkeerd) 
gehoord werd op de radio, als gesmolten fonemen boven 
de discobeats uit — aanvoelde hoe de urgentie van wat 
eenvoudig gezegd wordt haar bestemming zou vinden, 
eenmaal geanimeerd door machines voor het maken 
van muziek... Jepsen en Verlaine delen een openhartige 
naaktheid van woorden, haast rustiek als zij niet zo 
doordrongen was van elegantie en vrouwelijkheid. ‘Laten 
we schandalig zijn zonder ons te schamen’4 is het type 
pleidooi dat Verlaine universele bijval bezorgde, van met 
zonde overladen katholieken tot romantische atheïsten. 
Verlaines schrijftechnieken omvatten het zoeken naar 
samenklank boven alliteratie of rijm, en het veranderen 
van woordgeslachten om ze te impregneren met een 
dromerige dansante kwaliteit. Woorden moeten zingen 
om (opnieuw) tot leven te komen.
 Knip. Voorjaar, 2019. Pedro Barateiros teksten, 
performances, en présence gebruiken allemaal de stem 
in een monologische woordenstroom. Nadat ik zijn 
expositie in P/////AKT gezien had, sprak hij op een event 
in De Appel, autobiografisch zoals in zijn vele scripts 
en films, een vorm van auto-theater. Ik herinner mij dat 
zijn gedachtegang op zeker punt een impasse scheen te 
bereiken: ‘je kunt de ervaring van een kunstwerk niet 
kopen’! De blijk van ergernis wees ondubbelzinnig op 
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het bestaan van een soort bedompte crisis waarin de 
kunstenaar en verzamelaar verwijlen.
 Een crisis is een moeilijke of gevaarlijke situatie. 
In boeken is dit het beslissende moment ten goede 
of ten kwade. Niets meer te zeggen, alleen actie. ‘A 
little less conversation / a little more touch my body’ 
zingt Ariane Grande vooruitlopend op het afstand 
doen van taal als een essentiële handelswijze. Het lied 
‘Into You’ maakt haar vocale bereik tot instrument; 
zwaar gesyncopeerde adem als bas en een refrein van 
geïmproviseerde woorden veranderen het lied in een 
georkestreerd pleidooi voor stilte, waarbij alle beschikbare 
middelen ingezet worden opdat de ‘oomph’ plaats kan 
vinden.                                       ‘Soms is het geven van een kus 
aan iemand een vorm om de andere persoon tot zwijgen 
te brengen, een manier om die persoon te bezitten’, zegt 
Barateiro in de geluidsinstallatie My body, this paper, 
this fire. De kus als gebaar heeft betekenissen voorbij 
genegenheid, als regieaanwijzing bewerkstelligt dit het 
drama... Zijn stem is gemoduleerd met stemsoftware 
tot een overdreven bas om, zo wordt me vertelt, te 
spelen met zijn van nature vrouwelijke stem. Niet 
anders dan bij AG stroomt uit zijn teksten een theater 
van woekerende personae voort. Terwijl zijn werk 
door maskers en toneelspel naar het theater verwijst, 
past hij de metafoor van het theater toe op de manier 
waarop het de werkelijkheid bestuurt, in plaats van 
op het medium zelf. Zoals Adrian Kear5 heeft betoogd, 
komt de operatie van de ‘theatralisering’ helemaal niet 
voort uit het theaterpodium, maar uit de kijkhandeling: 
het omzetten van het geziene in een scène, ongeacht 
medeweten of toestemming van de ‘acteur’. Kears 
redenering gaat over de rol van het theater in het 
beheersen en beperken van theatraliteit. Door de 
theaterinstrumenten voor enscenering te onderzoeken, 
exploreert Barateiro menselijke interacties in termen 
van hun bedrieglijkheid. De geschiedenis van het 
theater, of het theater zelf worden loci voor een inspectie 
van hoe wij zelf geënsceneerd worden, en wat daarbij 
ongezien blijft: ‘hoe het masker te dragen?’ Wat niet 
getheatraliseerd wordt: de ‘crisis’ of het niet-geziene 
moment tussen toneelschikkingen, wanneer we 
afwijken van onszelf spelen?                                        De kunst-
kosmologie van P/////AKT is rationeel. Zij functioneert 
op principes van orde en logica zonder beroep te doen 
op een telos. Het is een algemene afspiegeling van ’s 
lands bouwethos. De Griekse God van de poëzie en de 
schepping — Apollo — wordt opnieuw voorgesteld als 
een naamloze bouwvakker in overall die een machine 

bestuurt, heen en weer sleept als een oude boer 
haar ploeg. Een esthetische aandacht voor arbeid is 
gebruikelijk in socialisme en kunst waarin bouwen ook 
een oefening is in het zien. De traditie van socialistische 
architectuur is diep verankerd in Amsterdam als stad 
via het idealisme van haar architecten, maar sociale 
woningbouw is het mikpunt van spot, een spook uit het 
verleden in een nijpende huisvestingscrisis waar maar 
geen eind aan komt. Het is cruciaal dat hedendaagse 
kunstenaars, lokaal of niet, kunnen nadenken over 
de aard van de omgeving en de onzekerheid daarvan: 
vandaag hier, morgen herbouwd. In P/////AKT krijgt 
kunst de ruimte om te groeien zonder een generiek 
doel of urgentie te benoemen. ‘Oomph’ staat voor deze 
speciale kracht van kunst om dat te doen: spreken 
voorbij taal of het lichaam en via het onbewuste. De 
uitzonderlijke gebeurtenis wordt nagejaagd door 
middel van een consistente formule: solo presentaties 
om de mooie proporties, zijn garage-uit-de-toekomst, 
kubusvormige a#akeningen… opnieuw te denken. 
Soms echter neemt de kunst een vorm van versterving 
aan. De performance die plaats vond tijdens Mickey 
Yangs Closed Eyes, Marijn Ottenhofs The ghost in the 
machine sampelde electronische ritmes vervlochten 
met gesproken woord en een geloopte warboel van beats, 
waardoor de galerie een artificiële club-ambiance kreeg. 
Gepaard aan Mickey Yangs hyperrealistische aanval 
op advertenties, kreeg de ‘oomph’ een ironische in-
zichzelf-gekeerdheid. Kunst wassen in de trompe l’oeil 
van de machine: de kunstgreep begint te veel op zichzelf 
te lijken en wordt voor bronmateriaal aangezien. De 
propositie van emancipatorische politiek lost op.             
 Knip. Katja Maters expositie, Dear Sides, de 
op een na laatste in de Oomph serie (deel IV), kwam 
dicht in de buurt van ongerepeteerde kalligrafie. Haar 
handgemaakte fonts, geprojecteerd in film, toverden 
tekst tevoorschijn zoals gezien door de dyslectische lezer. 
De ervaring van het lezen werd opnieuw gedefinieerd 
via palindromen en nauwelijks onderscheidbare letters 
lijkend op dansende cryptogrammen. Terwijl ik dit typ 
twijfel ik aan mijn eigen vorming, mijn grammatica 
en syntaxis met het oog op morgen. In de Romeinse 
Zilveren eeuw deden schrijvers als Gregorius van Tours 
de regels van Latijnse grammatica teniet — het werd 
onmogelijk om mannelijke van vrouwelijke syntactische 
samenstellingen te onderscheiden. Zijn punk-poëtica 
was symptomatisch voor de onstuimigheid van de tijden: 
de ineenstorting van het rijk, Gotische invasies, en een 
Christendom dat zich als een heftig virus verbreidde. 
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Opnieuw leren lezen en schrijven binnen aangepaste 
alfabetten lijkt een deugdelijk tijdverdrijf voor mezelf, 
in weerwil van kunstkijkers op zoek naar sensuele en 
betekenisvolle politiek!                                              Op een van 
de nattere avonden arriveerde ik in de kunstruimte 
tijdens een performance van Gerard Herman tussen de 
werken van Leyla Aydoslu, respectievelijk a$omstig 
uit Antwerpen en Gent. De eerste zong vrolijke 
liedjes over online romantiek — ‘ik heb je naam op 
google ingetikt’ — onder andere, en werd mechanisch 
geassisteerd door een blikkerige, geplaybackte 
begeleidingsband. Tussen GHs flegmatische zang 
stonden LAs ‘levende organismen’: een laag van 5 cm klei 
was op de vloer van de ruimte gelegd in dat oker getinte 
claymation oranje, als een zacht plateau in de kleur 
van dakpannen. In samenspraak hiermee waren DNA-
achtige stukken papier-maché in de lucht gestoken, 
alsof ze uit de muur kwamen. Er lagen grote plassen 
op het kleitapijt, en zijn plaatsing versterkte de fraaie 
ruimtelijke verhoudingen.
 Ooit zag ik een mannelijke kunstcriticus van 
middelbare leeftijd in tranen uitbarsten bij het zien 
van Isa Genzkens Ellipsoids. Deze houten speren in 
glanzende, gelakte kleuren zijn tribaal welsprekende, 
uitgestrekte elliptische mysteriën; IGs sculptuur roept 
noties op van een aan de kunsten in het 20ste-eeuwse 
Duitsland en Oostenrijk opgelegde esoterische orde, 
zoals Rudolf Steiner en Wilhelm Reich op radicaal 
verschillende manieren naar ordeningsprincipes 
zochten voorbij de wetenschap — om het etherische te 
kwantificeren, speciaal in relatie tot de ervaring. Een 
gebouw zonder hoeken — Steiners concept voor het 
Goetheanum — is een kwelling voor woninginrichters 
door zijn totale toewijding aan souplesse. Zijn 
modernistische dromen zijn niet ieders utopie. 
Anderzijds, neem Wilhelm Reichs ontwerp voor de 
orgone accumulator 6, een metalen doos om in te 
zitten, geïsoleerd met staalwol, gemaakt om je te 
concentreren en de genezende eigenschappen van orgon 
te intensiveren — een universele helende energie, die de 
fascistische neigingen van de gebruiker kon voorkomen. 
Reich stierf in een Amerikaanse gevangenis nadat hij 
gevlucht was voor de nazi’s. Deze bouwwerken beloven 
vrijheid aan de bewoner. IGs Ellipsoids bevatten 
stilzwijgend de energieën van de modernistische 
organische architectuur. Haar latere werk is zelfs 
nog veel explicieter en fysieker in zijn ongebreidelde 
architecturale fantasie. De ellipsoïdes echter zijn stille 
opslagplaatsen, tot stand gekomen voor de storm.

 ‘Love is more than telling me you want it’ zingt 
Jepsen in The Sound. Dat geldt ook voor betekenis, het 
doel van een kunstwerk voorbij zijn visie of toekomstige 
lot: een politieke en ritmische bestemming — wat het 
kunstwerk nodig heeft! Alhoewel de vraag wat een 
kunstwerk ‘moet’ doen, nooit aan de orde hoeft te 
komen, kan zijn poëtica tastbaar gemaakt worden en de 
geadresseerde instrueren door zijn visie volkomen uit 
te leven, ons gevoel aan te boren. Wat is er onduidelijk 
aan gevoelens of intuïtie? In Jepsens geval maskeert een 
liefdeslied haar eigen poëtica, haar artistieke productie-
middelen. En, als een liefdeslied een handleiding 
kan bevatten over hoe je muziek kan maken, zal het 
omgekeerde dan ook niet werken; zijn essays over, 
bijvoorbeeld, politiek niet ook vernuftige listen voor 
liefdesliedjes en richtlijnen voor seksueel verkeer?7
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20 January — 3 March 2019

Text by Frank Koolen, Keep Moving
Reflected upon by Piet Tuytel, Inside/Outside, 
a talk by Piet Tuytel and screening of Koyaanisqatsi, 3 March 2019
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Ricardo van Eyk 
Pilot

1   Ik citeer Sabrina Taraso" in haar 
stuk uit Mousse magazine over Karen 
Kilminik. Beschikbaar op: <http://
moussemagazine.it/karen-kilimnik-
sabrina-taraso"-2019/>

2  Dit concept kwam ik tegen in Herbert 
Marcuse’s Eros and Civilization, 
hetgeen afgeleid is van Freuds theorie 
van een premature ongerichte libidinale 
drang. Marcuse contrasteert productie 
door het libido met de toestand van 
ongeluk waarop we stuiten in de 
20ste-eeuwse sociale en economische 
arbeidsomstandigheden.

3  ‘De la musique avant toute chose / (...) 
et tout le reste est littérature’. Verlaine, 
P. (2009) uit Jadis et Naguères, Art 
Poétique. Beschikbaar op: <http://
verlaineexplique.free.fr/jadisetn/
artpoete.html>

4 ‘Soyons scandaleux sans nous gêner’. 

5  Adrian Kear, How does Theatre 
think through Theatricality? Part 
of Thinking through Theatre and 
Performance p. 286 — 310. 

6  Ik kwam de orgone accumulator 
afgelopen december tegen toen hij 
opgenomen was in de expositie 
orgonomics, met Pádraic E. Moore als 
curator, in Garage, Rotterdam, 2019. 
Voor de expositie bouwde Kenneth 
White een replica van Reichs uitvinding 
samen met Peggy Ahwesh, Keith 
Sanbourn, en Soyoung Yoon. Het woord 
‘orgon’ is waarschijnlijk een amalgaam 
van org-asme en -on zoals in ‘ozon’.

7  Rosa Luxembourgs liefdesbrieven 
zijn voorbeelden van wat ik bedoel 
met essayistische liefde. Ik zag een 
prachtige sculpturale evocatie van haar 
schrijven in Milena Bonilla’s recente 
expositie Eden Hotel in A Tale of a Tub.
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