
1

Universiteit Gent
Academiejaar 2010 – 2011 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Master Kunstwetenschappen
Masterproef
Promotor: Prof. Dr. Claire Van Damme
Jozefien buydens

Een kritische bijdrage tot het onderzoek naar de participatie van de toeschouwer en zijn lichamelijke 
betrokkenheid bij moderne en hedendaagse kunst

Lygia Clark: een     
 evolutie naar tactiliteit. 



2



3

 

DANKWOORD

INLEIDING

HOOFDSTUK 1 – VROUWELIJK ARTISTIEK TALENT TEN TIJDE VAN EEN DOOR MANNEN GEDOMINEERD MILITAIR 

REGIME

1. BRAZILIË IN DE 20STE EEUW

1.1. POLITIEKE EN SOCIO-ECONOMISCHE SITUATIE

1.2. ARTISTIEKE CONTEXT

2. LYGIA CLARK: EEN BIOGRAFIE

HOOFDSTUK 2 – TOESCHOUWERPARTICIPATIE EN LICHAMELIJKHEID IN DE INTERNATIONALE KUNSTCONTEXT 

VAN DE 20STE EEUW

1. DE INTRODUCTIE VAN DE TOESCHOUWER IN HET KUNSTWERK

1.1. ABSURD THEATER. DADAÏSME, FUTURISME EN SURREALISME 

1.2. DE HAPPENING. EFFECTIEVE INTEGRATIE VAN DE TOESCHOUWER IN HET KUNSTWERK

1.2.1.  Allan Kaprow

inhoudstafel



4

2. DE INZET VAN HET LICHAAM & LICHAMELIJKHEID IN DE KUNST

2.1. BODY ART. DE MUTILATIE VAN HET (VROUWEN)LICHAAM 

2.1.1.  Marina Abramoviç

2.2. PERFORMANCE. DE NOODZAKELIJKE AANWEZIGHEID VAN DE TOESCHOUWER

2.2.1.  Vito Acconci

2.3. DE ZINTUIGEN 

2.3.1.  Hermann Nitsch

HOOFDSTUK 3 – LYGIA CLARK, DE ANALYSE VAN EEN OEUVRE WAARNAAR WORDT GEKEKEN, WAARAAN WORDT 

GEPARTICIPEERD EN WAARIN WORDT GEVOELD

1. KIJKEN. DE FIGURATIE WIL BUITEN DE GRENZEN VAN HET KADER TREDEN 

1.1. GRUPO FRENTE. HET PRILLE BEGIN

1.2. GRUPO NEOCONCRETO. HET KUNSTWERK TREEDT DE RUIMTE VAN DE TOESCHOUWER BINNEN 

2. PARTICIPEREN. DE TOESCHOUWER INTERAGEERT MET HET WERK

2.1. BICHOS (1960)

2.2. CAMINHANDO (1964) 

3. VOELEN. TACTILITEIT IS KUNST

3.1. NOSTALGIA DO CORPO 

3.2. LA MAISON EST LE CORPS

3.3. LE CORPS EST LA MAISON

3.4. FANTASMATIQUE DU CORPS 

3.5. ESTRUTURAÇÃO DO SELF (1976 – 1988) 



5

HOOFDSTUK 4 – DE TOESCHOUWER WORDT IN HET KUNSTWERK GEÏNTRODUCEERD EN PARTICIPEERT 

1. WIE OF WAT IS “DE TOESCHOUWER”?

2. VERSCHILLENDE VORMEN VAN TOESCHOUWERPARTICIPATIE

2.1. DE TOESCHOUWER VOLGT DE INSTRUCTIES VAN DE KUNSTENAAR OP EN WORDT PARTICIPANT

2.2. DE TOESCHOUWERPARTICIPANT INTERAGEERT MET ZIJN OMGEVING

2.2.1.  De toeschouwerparticipant en de kunstenaar

2.2.2.  Toeschouwerparticipanten onderling

2.3. DE TOESCHOUWERPARTICIPANT IN EXTASE

3. PARTICIPEREN AAN KUNST: EEN TABOE OF EEN MUST?

3.1. THE DEATH OF THE AUTHOR

3.2. EEN ERVARING RIJKER

HOOFDSTUK 5 – TACTILITEIT. EEN AANRAKING, HET VOELEN VAN KUNST

1. DE DEFINITIE VAN TACTILITEIT

2. DE GESCHIEDENIS VAN TACTILITEIT

2.1. EEN SUPREMATIE VAN HET ZIEN OF VAN HET VOELEN?

2.2. DISCRIMINERENDE TACTILITEIT EN EMOTIONELE TACTILITEIT. DE NEUROFYSIOLOGISCHE CONTEXT

2.3. DE PROBLEMATIEK TUSSEN KIJKEN EN VOELEN. EEN VERSCHIL IN ERVARING?

3. DE ORIGINALITEIT VAN TACTILITEIT

3.1. EMOTIONELE TACTILITEIT IN HET OEUVRE VAN LYGIA CLARK

3.2. TACTILITEIT IS EEN KUNSTVORM



6

3.2.1.  Lygia Clark & tijdgenoten: trendsetters van tactiliteit

3.2.2.  Tactiliteit in de actuele kunst en zijn integratie in het leven van alledag

4. TACTILITEIT IN EEN MUSEALE CONTEXT

HOOFDSTUK 6 – HET MENSELIJKE LICHAAM & LICHAMELIJKHEID IN DE ARTISTIEKE KUNSTCONTEXT 

1. HET LICHAAM IN DE KUNST

1.1. HET LICHAAM VAN DE TOESCHOUWERPARTICIPANT

1.2. HET LICHAAM VAN DE KUNSTENAAR

1.2.1.  De kunstenaar versus de kunstenares

1.2.2.  De kunstenaar versus de toeschouwerparticipant

2. TABOES OMTRENT HET LICHAAM

2.1. DE INVLOED VAN RELIGIE

2.2. BRAZILIË VERSUS HET WESTEN

CONCLUSIE

LIJST MET AFBEELDINGEN

BIBLIOGRAFIE



7

« Si tu n’as pas de visage, tes mains parleront à sa place. 

Si tu n’as pas de cœur, tes mains parleront pour toi. Si tu 

n’as pas de tête, elles t’en feront une. Mais si tu n’as 

pas de mains, tu as beau te cacher derrière ton visage, ton 

cœur, ton raisonnement, … »

. Lygia Clark .
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Tijdens het eerste semester van mijn 3de bachelorjaar ging ik op Erasmus naar Berlin. 

Deze ervaring was voor mij op vele vlakken een verrijking.  Tijdens mijn studies aan 

de Freie Universität werd ik geconfronteerd met het verschil in onderwijs tussen 

België en Duitsland. Nieuwe studiemethodes en een andere manier van lesgeven, 

waarbij iedere student door de docent een onderwerp toegewezen krijgt en daarover 

een les dient voor te bereiden, verbreedden mijn algemene kijk op de kunstwereld. 

Tijdens het vak Grundlagen der Kunstgeschichte in einer globalisierten Welt, gedoceerd 

door mevrouw Lydia Haustein, maakte ik kennis met niet-westerse, moderne en 

hedendaagse kunst. De Braziliaanse kunstenares Lygia Clark was het onderwerp 

van mijn presentatie. Ze deed me versteld staan van de vindingrijkheid van haar 

werken en opnieuw stond ik verbaasd over de mogelijkheden in kunst. 

Lygia richtte in 1954, samen met collega-kunstenaar Hélio Oiticica, de Grupo 

Frente, op.1 Vijf  jaar later, in 1959, nam ze deel aan de eerste tentoonstelling van de 

Grupo Neoconcreto en ondertekende ze het manifest.2 Haar oeuvre heeft zich over 

een tijdspanne van ongeveer dertig jaar ontwikkeld van abstracte schilderkunst, naar 

sculpturale werken, experimenten met toeschouwerparticipatie en eindigde tenslotte 

in het domein van de psychotherapie. Deze eindfase benoemde zij Estruturação do 

Self. Hier vormde het zintuiglijke voelen,  geëvoceerd door de Objectos Relacionais – 

dagdagelijkse voorwerpen met een verschillende textuur en gewicht, zoals plastiek 

zakjes gevuld met water/en of  zand – het kunstwerk.3 

Het eigenlijke thema van mijn onderzoek handelt over tactiliteit. Een ruim begrip, 

1.  GULLAR F., (2010), p.223

2.  IDEM, p.225

3.  BRETT G., (1998), p.4

inleiding
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daar men naast de voor de hand liggende betekenis van het zintuiglijke voelen, de 

term ook gebruikt in de context van de tactiliteit van het horen, zien, smaken en 

ruiken. In deze laatste betekenis wordt eerder de ‘textuur’ van het geluid, het zicht, 

de smaak en de geur bedoeld dan de zintuigen zelf. Dit onderzoek daarentegen 

handelt over het voelen zelf  - de gewaarwordingen, die ontstaan als gevolg van het 

lichamelijk contact met een object, vormen het eigenlijke kunstwerk. 

Daar Lygia Clark het uitgangspunt vormt in dit onderzoek naar tactiliteit, zal ik 

mij vooral toespitsen op die periode in haar oeuvre vanaf  1960, het moment zij de 

deelname van de toeschouwer inluidde met haar sculpturale werken Bichos.4 Van dan 

af  is het quasi onmogelijk haar oeuvre onder één bepaalde noemer te plaatsen, tot 

grote vreugde van de kunstenares, die zich afzette tegen de institutionalisering van 

kunst en tegen het kunstobject an sich.5 Zoals Guy Brett het stelt, laat haar oeuvre 

zich vanaf  de jaren ’60 het best omschrijven als ‘life-act’.6 

Met Lygia Clark in gedachten, en vooral met haar idee de toeschouwer te laten 

participeren aan het kunstwerk en de daarmee in verband te brengen tastzin, bepaalde 

ik het onderwerp van mijn onderzoek – Lygia Clark: een evolutie naar tactiliteit. Een 

kritische bijdrage tot het onderzoek naar de participatie van de toeschouwer en zijn lichamelijke 

betrokkenheid bij moderne en hedendaagse kunst. Tactiliteit is met andere woorden het 

centrale thema van dit onderzoek. Daar het begrip meerdere betekenislagen dekt, 

is het noodzakelijk die ene voor dit onderzoek specifieke definitie af  te bakenen: 

het effectieve zintuiglijke voelen, de prikkel die men voelt als een object op de 

huid rust of  als men het vast neemt in zijn handen. Dat het voelen op zich, één 

van de vijf  zintuiglijke waarnemingen van de mens, het zelfstandige kunstwerk 

vormt, lijkt een nieuw gegeven in de geschiedenis van de kunst. Het is dit specifieke 

tactiliteitsbegrip, zoals het naar voren komt in het oeuvre van Lygia Clark, dat mij 

fascineert. 

4.  CLARK L., (1998), p.121

5.  CLARK L., BOIS Y.-A., (zomer 

1994), p.87-88 Yve-Alain Bois 

beschrijft in zijn artikel Nostalgia 

of  the Body de breuk tussen Clark 

en de kunstwereld, toen in 1973 een 

curator Clark’s werken als ‘Body 

Art’ en ‘Happenings’ omschreef. 

Enkel Guy Brett waagt het zich in 

zijn boek van 1968 Kinetic Art haar 

werken in te delen onder de titel 

kinetische kunst.

6.  BRETT G., (1998), p.3
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Tactiliteit heeft enerzijds betrekking op het lichaam en lichamelijkheid, anderzijds 

op de participerende toeschouwer. Beide aspecten zijn noodzakelijke voorwaarden 

vooraleer men van tactiliteit kan spreken: het kunstwerk wordt niet aangeraakt 

als niemand participeert, er is evenmin sprake van tactiliteit als er geen lichaam 

is dat voelt. Zij vormen met andere woorden belangrijke maatstaven voor dit 

onderzoek. Doch, staan zij als individuele entiteiten ook op zichzelf. Om die reden 

is dit onderzoek, naast de kunsthistorische studie naar Lygia Clark, opgesplitst in 

een onderzoek naar de toeschouwer als participant enerzijds en naar het lichaam 

en lichamelijkheid anderzijds. In beide delen zal het oeuvre van Clark telkens het 

uitgangspunt vormen en worden historische en recente artistieke ontwikkelingen 

tegen de achtergrond van haar werk bekeken. Haar oeuvre vormt met andere 

woorden de casus waarlangs het concept tactiliteit verder uitgewerkt zal worden. 

Het doel is een antwoord te bieden op de vraag of  tactiliteit wel degelijk zo’n 

nieuw begrip is in de kunst, heeft het zich in de loop van de kunstgeschiedenis niet 

al eerder gemanifesteerd of  heeft het zich vooral in de context van de moderne 

en hedendaagse kunst ontwikkeld. Met andere woorden, ‘Is tactiliteit een nieuwe 

kunstvorm?’, ‘Hoe wordt zij tot uitdrukking gebracht in de kunst?’ en ‘Wat is de rol 

die het oeuvre van Lygia Clark hierin heeft gespeeld?’.  

Om op al deze vragen een accuraat antwoord te kunnen geven, is het van wezenlijk 

belang dat het onderzoek op betrouwbare bronnen steunt. Die bronnen die de 

grootste impact hebben gehad op mijn onderzoek zullen hieronder kort worden 

omschreven en de betrouwbaarheid ervan zal worden aangetoond.  
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De belangrijkste bron over Lygia Clark die ik voor dit onderzoek raadpleegde, 

was de tentoonstellingscatalogus Lygia Clark, uitgebracht naar aanleiding van de 

gelijknamige tentoonstelling, die van 21 oktober 1997 tot 27 september 1998 

opeenvolgend in Fundació Antoni Tàpies te Barcelona, in MAC te Marseille, in 

Fundação de Serralves te Porto en tot slot in de Brusselse BOZAR te zien was. 

Deze catalogus is tegelijkertijd ook de enige monografie die ik van de kunstenares 

vond. Dit boek is voor mijn onderzoek van uitzonderlijk belang daar het naast 

de teksten van kunsthistorici Paulo Herkenhoff, Yve-Alain Bois en psychoanalyste 

Suely Rolnik, de – in Franse vertaling – zelfgeschreven teksten van Lygia Clark 

bevat. Bois voegde in zijn artikel Nostalgia of  the Body in een goede Engelse vertaling 

een aantal van Clarks teksten toe. De Lygia Clark website biedt haar  origineel in 

het Portugees geschreven teksten aan, alsook een slechte Engelse vertaling, die 

ik verkies niet te gebruiken om fouten in het onderzoek te vermijden. Ik kies er 

bewust voor de vertalingen uit de tentoonstellingscatalogus te gebruiken omdat 

dat een betrouwbare bron is. Omdat Clark tevens een goede kennis bezat van het 

Frans, zal ik haar in dit onderzoek telkens in het Frans citeren.  

Dat Brett, Bois en Rolnik de kunstenares persoonlijk kenden, houdt enigszins een 

risico in. Het zou kunnen leiden tot een gebrek aan objectiviteit in hun beoordeling 

over de werkwijze en het eindresultaat van Clarks artistiek creatieproces. Doch, 

wanneer hun teksten met die van de kunstenares zelf  of  sommige andere auteurs 

worden vergeleken, blijkt dat zij door hun vriendschap niet in hun perceptie 

omtrent haar oeuvre werden gekleurd. In andere artikels wordt er vaak op deze drie 

auteurs hun schrijfwerk teruggegrepen. Zij kunnen enigszins worden bestempeld 

als dé ‘Lygia Clark-kenners’, een voorsprong op hun collega’s hebben zij dankzij de 

hechte band die zij met de kunstenares hebben opgebouwd. 

De Lygia Clark catalogus bevat naast de theoretische teksten van de kunstenares 
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eveneens exclusief  en kwalitatief  hoogstaand fotomateriaal van Clarks 

groepsexperimenten en individuele therapeutische sessies. Het fotomateriaal van 

Lygia’s oeuvre dat in deze thesis is opgenomen, komt bijgevolg voornamelijk uit 

desbetreffende catalogus. 

Voor het oeuvre van Lygia Clark ten tijde van de Grupo Neoconcreto gebruikte ik de 

tentoonstellingscatalogus ‘O Desejo a Forma’, uitgebracht naar aanleiding van de 

gelijknamige tentoonstelling aan de Akademie der Künste in Berlin, die liep van 3 

september tot 7 november 2010. Hoewel Clarks werken uit deze periode voor dit 

onderzoek van minder belang zijn, zijn zij noodzakelijk voor het volledige begrip 

van de kunstenares haar oeuvre. De catalogus omvat het neoconcrete manifest dat 

zij samen met andere kunstenaars in 1959 ondertekende, een vergelijking tussen 

concrete en neoconcrete kunst en de invloed van de Grupo Neoconcreto op het 

Brazilië van de 20ste eeuw.

Voor een omschrijving van Clarks werken na 1960 deed ik een beroep op 

tijdschriftartikels van Yve-Alain Bois, Guy Brett en Simone Osthoff, elkeen 

verschenen in befaamde kunstwetenschappelijke tijdschriften als Leonardo en 

October.  

Voor het specifieke onderzoek naar toeschouwerparticipatie, richtte ik mij 

vooral tot de tentoonstellingscatalogus The Art of  Participation: 1950 to Now. De 

tentoonstelling die van 8 november 2008 tot 8 februari 2009 te zien was in het 

San Francisco Museum of  Modern Art, stelde werken tentoon van kunstenaars als 

Allan Kaprow, Lygia Clark en Marina Abramoviç, die van hun aanvankelijk passieve 

publiek een actieve deelname vragen aan het kunstwerk. Het boek omvat teksten 

van Rudolf  Frieling, Robert Atkins en Boris Groys, die voor dit onderzoek een 

dankbare hulp zijn geweest. 

Daarnaast raadpleegde ik tevens Frank Popper’s Le Déclin de l’Objet.7 Popper is 7.  POPPER F., (1975)
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een kenner in die kunsten die een participerende toeschouwer verlangen en is als 

professor verbonden aan de universiteit van Parijs in het vakgebied van esthetica 

en kunstgeschiedenis. Het boek handelt over de verwerping van het object en 

schetst de algemene artistieke context van de tweede helft van de 20ste eeuw. Hij 

geeft in zijn werk de oorzaken aan van een stijgende vraag naar meer participatie 

bij de toeschouwer en wat de exacte gevolgen daarvan zijn. Popper is met andere 

woorden een vaste waarde op vlak van kunst en toeschouwerparticipatie.

De informatie opgenomen in het boek Touch in Museums is een enorme stap 

voorwaarts geweest in het specifieke onderzoek naar tactiliteit.8 Iedere auteur 

wiens tekst opgenomen is in het boek behandelt een deelaspect van het centrale 

thema, gaande van een neurofysiologische benadering van ‘het voelen’, over een 

korte geschiedenis van de rol van de toeschouwer met betrekking tot participatie 

in de kunst en tot slot de mogelijkheden van tactiele kunst in hedendaagse musea. 

De sterkte van dit boek is dat het de lezer met andere woorden de mogelijkheid 

biedt het centrale begrip tactilteit op verschillende niveaus te benaderen. Iedere 

tekst is voorzien van een uitgebreide bibliografie en is gestoeld op algemeen 

wetenschappelijk aanvaarde werken als die van Michel Foucault. 

Tactiliteit, die door objecten bij de toeschouwer wordt geëvoceerd, is in het oeuvre 

van Lygia Clark het eigenlijke kunstwerk. Het voelen doet men bewust worden van 

het eigen lichaam en men zal zich door de intimiteit van het aanraken emotioneel 

aan het object binden.9 Het aspect ‘het voelen als kunst’ wordt in de bronnen weinig 

tot niet besproken. Zelfs de tactiele ervaringen van Clarks toeschouwers worden in 

geen enkele kunstwetenschappelijke bron vermeld, hoewel daar het zwaartepunt 

ligt van de kunstenares haar werk. Slechts één werk omvat de essentie van Clarks 

oeuvre, From Object to Event, 65 interviews die psychoanalyste en goede vriendin 

van Clark Suely Rolnik tussen 2004 en 2006 afnam met ex-participanten van de 

8.  CHATTERJEE H.J., (2009)

9.  CRITCHLEY H., (2008), p.61
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kunstenares. Iedere getuigenis vertelt gedurende ongeveer een uur over zijn of  

haar persoonlijke relatie met Clark en de gevoelens die ze beleefden gedurende de 

groepsexperimenten en/of  therapeutische sessies. Uiterst relevant in de reeks zijn 

de getuigenissen van twee van Clarks ex-studenten aan de Sorbonne: het echtpaar 

Gaëlle Bosser en Claude Lothier.10 Zij zijn in mijn onderzoek de enige twee over 

wiens persoonlijke, tactiele ervaringen van tijdens de cursus ‘Sensorial Approach’ ik 

beschik en zijn met andere woorden uniek. Naast deze getuigenissen wordt er tevens 

kennis genomen van de vriendschappen die Clark onderhield met psychoanalyste 

Suely Rolnik, kunsthistoricus Yve-Alain Bois en kunstcriticus Guy Brett. 

Het specifieke onderzoek naar lichamelijkheid baseert zich grotendeels ook op 

de bronnen die hierboven reeds werden beschreven, daar toeschouwerparticipatie 

en lichamelijkheid nauw aan elkaar verbonden zijn. De teksten die in het boek The 

Body and the Arts van editors Saunders, Maude en Macnaughton zijn opgenomen, 

handelen één voor één over het lichaam in de beeldende kunst, en over de kijk 

op dat lichaam doorheen de geschiedenis. Methodologische invalshoeken gaan 

van historisch over kunsthistorisch tot anatomisch, sociologisch en psychologisch. 

Saunders, Maude en Macnaughton zijn alle drie verbonden aan de universiteit van 

Durham in het Verenigd Koninkrijk. Saunders en Maude zijn er respectievelijk 

professor en lector Engelse literatuur, en Macnaughton is er directeur van het 

Centre for Medical Humanities en seniorlector geneeskunde.

Het onderzoek naar tactiliteit staat tot nu toe nog in de kinderschoenen. Tactiliteit 

is een ruim begrip en wordt, zoals hierboven reeds vermeld, niet uitsluitend in het 

kader van het voelen op zich besproken. De zoektocht naar die bronnen die dat 

wel doen is bijgevolg niet evident. Vaak wordt enkel het aspect van lichamelijkheid 

of  dat van de participerende toeschouwer aan tactiliteit gerelateerd en niet 

10.  ROLNIK S., ‘From Object to 

Event’ [interview Gaëlle Bosser en 

Claude Lothier[, (juli 2004)
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beiden tegelijkertijd, hoewel beide aspecten noodzakelijke bestaansvoorwaarden 

zijn om van tactiliteit te kunnen spreken. Bronnen die uitsluitend over 

toeschouwerparticipatie of  lichamelijkheid handelen, zijn wel voorhanden, 

bijvoorbeeld de tentoonstellingscatalogus The Art of  Participation. 1950 to Now. 

Hieruit blijkt dat deze drang de toeschouwer in het kunstwerk te betrekken eigen 

is aan de tijdsgeest van het midden van de 20ste eeuw, een logisch gevolg van de 

moderniteit. Na de breuk met de traditionele kunsten ontstond de behoefte aan 

een nieuwe beeldtaal die zich uitte in het oeuvre van happeningkunstenaars als 

Allan Kaprow, in de Body Art van Marina Abramoviç en de performances van Vito 

Acconci. Toch verschilt de aanpak van deze kunstenaars met die van Lygia Clark. 

In de bronnen over het oeuvre van Clark kiest men er ofwel voor die werken te 

bespreken, vervaardigd ten tijde van de Grupo Neoconcreto, ofwel die vanaf  de 

Bichos in 1960. Er wordt met andere woorden een duidelijk onderscheid gemaakt 

tussen haar tweedimensionale werken en haar ruimtelijke werken. Haar hele oeuvre 

wordt nauwelijks als een samenhangend geheel bekeken. Hoewel het oeuvre van 

Clark zonder twijfel eclectisch oogt, is iedere nieuwe fase het logische gevolg van 

de voorgaande. 

Hoewel er wel degelijk melding wordt gemaakt van de bijzonderheid van Clarks 

werken na 1960, wordt er niet nadrukkelijk op haar keuze om van tactiliteit haar 

eigenlijke kunst te maken, ingegaan. 

Iedere tactiele ervaring is persoonlijk. Elkeen heeft een andere beleving van het 

voelen van eenzelfde object. Desondanks wordt er in de bronnen over Clark nooit 

melding gemaakt van de persoonlijke ervaringen van de participanten aan haar 

werken. Dit vormt voor dit onderzoek nochtans een belangrijk onderzoeksveld. 

Clarks groepsexperimenten en therapieën worden uitvoerig besproken, maar het 

effect ervan op zijn participanten wordt in de literatuur achterwege gelaten. Dit 
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is enerzijds te wijten aan het feit dat Estruturação do Self  slechts een individuele 

beleving van het kunstwerk mogelijk maakt en niet aan het grote publiek kan worden 

tentoongesteld.  Anderzijds kunnen de meest belangrijke auteurs van het oeuvre 

van Clark – Rolnik, Bois en Brett – niet over hun persoonlijke ervaringen vertellen 

daar zij zelf  nooit aan deze sessies hebben deelgenomen.11 Toch rijst onwillekeurig 

de vraag hoe deze therapeutische sessies in hun werk gingen en welke gevoelens er 

bij de patiënten werden geëvoceerd. 

In dit onderzoek zal gepoogd worden bovenvermelde hiaten zo goed mogelijk 

op te lossen. Bijgevolg zal ik de informatie over de verschillende deelaspecten 

van dit onderzoek – ‘Het tactiele oeuvre van Lygia Clark’, ‘Lichamelijkheid’ en 

‘Toeschouwerparticipatie’ – aan elkaar koppelen wat uiteindelijk tot een coherente 

conclusie zal leiden.        

Het onderzoek zal in de eerste plaats vanuit kunsthistorisch perspectief  benaderd 

worden. De ‘trend’ tactiliteit manifesteert zich op een specifieke manier in de 

kunstwereld. Hoe die tot uiting komt zal nader onderzocht worden door een 

antwoord te bieden op vragen als ‘Hoe uit tactiliteit zich in de kunst?’, ‘Wie zijn de 

voorlopers van deze trend en hoe manifesteert die zich in de actuele (kunst)wereld?’ 

en ‘Hoe is tactiliteit ingebed in de kunstgeschiedenis?’. 

De keuze voor deze invalshoek is eveneens te wijten aan de beslissing kunstenares 

Lygia Clark als uitgangspunt te nemen. Zij en haar oeuvre, een manifestatie van 

tactiliteit pur sang, verdienen terecht een plaats binnen het kunsthistorische discours. 

Lygia Clark zelf  was tegen het in vakjes plaatsen van haar oeuvre.12 Uit respect voor 

haar mening zal ik dit dan ook niet doen. Doch kan men er niet van onderuit dat 

het wel degelijk van belang is haar binnen de kunstcontext te situeren, haar oeuvre 

te positioneren ten opzichte van tijdgenoten, voorlopers en navolgers. Ook al zal 

11.  ROLNIK S., ‘From Object to 

Event’ [interview Guy Brett, Yve-

Alain Bois en Suely Rolni]

12.  BOIS Y-A., (1994), p.87
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ze niet worden gecatalogiseerd tot één specifieke groep, deze context maakt het 

duidelijker in wat voor klimaat de kunstenares leefde en werkte.

Het oeuvre van Lygia Clark is moeilijk toegankelijk: de werken uit haar beginperiode 

zijn niet in één museum ondergebracht, maar eerder over de hele wereld verspreid; 

vervolgens mogen de werken, die na 1960 ontstonden en waaraan de toeschouwer 

diende te participeren, wegens conservatieredenen niet meer aangeraakt worden; 

tenslotte zijn de groepsexperimenten en therapeutische sessies werken die door 

de participanten op het moment zelf  werden ervoeren en slechts enkel nog via 

fotomateriaal en/of  de Objetos Relacionais tot ons komen. 

Ik bezocht in november 2011 de tentoonstelling ‘O Desejo a Forma’ in de Akademie 

der Künste te Berlin. Deze overzichtstentoonstelling liet werken zien van die 

kunstenaars die zich in 1959 bij de Grupo Neoconcreto hadden aangesloten. Een aantal 

van Clarks schilderijen – waarmee zij onderzoek deed naar het doorbreken van de 

ruimte van het tweedimensionale vlak van het doek 13 – en een paar verschillende 

versies van de Bichos – die voor het onderzoek naar tactiliteit een keerpunt betekenen 

– waren aanwezig. De tentoonstelling was mijn enige kans het werk van Clark 

effectief  te kunnen bezichtigen. Ook al ging de essentie van het werk verloren, het 

aanraken van de Bichos was wegens conservatieredenen verboden.

In het onderzoek naar de ervaring van de aanraking van het werk en/of  de objecten 

kan ik zelf, omwille van het verbod de werken aan te raken, geen meerwaarde 

bieden. Hiervoor dien ik mij dus te beroepen op de getuigenissen van Clark’s ex-

participanten. 

De galerie Raven Row te London organiseerde vorig jaar van maart tot mei 2010 

de tentoonstelling ‘A History of  Irritated Material’ waar tien van de vijfenzestig 

gefilmde interviews van Suely Rolnik te zien waren en van Engelse ondertitels waren 

voorzien. Pas na afloop van deze tentoonstelling kreeg ik over het videomateriaal te 

13.  BRETT G., (1998), p.19
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horen. Ik contacteerde Raven Row met de vraag of  het mogelijk was deze video’s 

bij hen in de galerie te bekijken en in december 2010 ging ik er drie dagen langs. 

Om het hele concept rond tactiliteit ten volle te kunnen begrijpen wordt het 

onderwerp tevens kort vanuit een neurofysiologische, cultuurvergelijkende en 

gendergeoriënteerde invalshoek bekeken. Daar ik zelf  niet de middelen heb op deze 

specifieke domeinen onderzoek te doen, zal ik mij beroepen op de door anderen 

reeds gedane studies in hun vakgebied en zal ik in deze thesis notie geven van hun 

bevindingen. 

Allereerst is het in de context van tactiliteit van belang de werking van onze hersenen 

te bekijken wanneer een object of  een ander lichaam onze huid raakt. ‘Wat voor 

prikkels zijn het die we voelen?’, ‘Hoe worden ze in onze hersenen omgezet?’, en 

‘Wat voor reactie brengen zij teweeg?’ zijn vragen waarop een antwoord zal trachten 

gegeven te worden. Vervolgens zal er in het licht van het cultuurvergelijkend 

onderzoek ingezoomd worden op het aspect van lichamelijkheid. Er zal worden 

onderzocht of  er een verschil bestaat in de kijk op het lichaam in het Westen en 

in Latijns-Amerika. Indien dat het geval is zullen de eventuele oorzaken tegenover 

elkaar worden afgewogen. Tot slot zal die lichamelijkheid vanuit het domein van de 

genderstudies bekeken worden. Het zal een antwoord bieden op vragen omtrent 

het verschil tussen het mannen- en het vrouwenlichaam en omtrent taboes rond 

lichamelijkheid, al dan niet in de context van kunst.

Zoals hierboven reeds werd vermeld vormt Lygia Clark het vertrekpunt in het 

onderzoek naar tactiliteit. Zij is degene aan de hand van wiens werken de evolutie van 

en naar meer tactiliteit in de kunst zal worden aangetoond. Een bespreking van haar 

oeuvre is in dit geval noodzakelijk om de draagwijdte van tactiliteit goed te kunnen 

verstaan. Daarnaast is het evenwel van belang kennis te nemen van haar biografische 
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achtergrond, die wordt beschreven in het eerste hoofdstuk, Vrouwelijke artistiek 

talent ten tijde van een door mannen gedomineerd regime. De politieke 

situatie van het Brazilië van de 20ste eeuw is zodanig verschillend van de Westerse 

situatie, dat ook dat het vermelden waard is. Met andere woorden, de artistieke 

activiteiten van Lygia Clark, en dan vooral die vanaf  de jaren 1960, zullen worden 

bekeken tegen de achtergrond van het Braziliaanse socio-politieke klimaat. Daar 

tactiliteit ook vanuit een cultuurvergelijkend perspectief  zal worden bekeken, is de 

positionering van de kunstenares in de Braziliaanse cultuur een interessant gegeven. 

Er zal tevens kort melding worden gemaakt van de algemene artistieke context van 

het 20ste-eeuwse Brazilië. Hieruit blijkt de invloed die de Europese kunstscène van 

dat moment op andere landen uitoefende.14

In het tweede hoofdstuk Toeschouwerparticipatie en lichamelijkheid in de 

internationale kunstcontext van de 20ste eeuw wordt aan de hand van deze 

voor dit onderzoek essentiële kernbegrippen als ‘toeschouwerparticipatie’ en 

‘lichamelijkheid’ de internationale kunstcontext van de 20ste eeuw geschetst. In 

de context van de participerende toeschouwer heb ik Allan Kaprow uitgekozen 

als voorbeeld. Hij is als grondlegger en boegbeeld van de Happening één van 

de eerste kunstenaars die zijn passieve publiek actief  in zijn kunst betrok.15 Qua 

lichamelijkheid zijn het de Body Art van Marina Abramoviç, de performances van 

Vito Acconci en de op de zintuigen betrokken Aktionen van Hermann Nitsch die 

de verschillende mogelijkheden van het lichaam in de kunst illustreren. Mijn keuze 

voor deze vier kunstenaars heeft te maken met het specifieke karakter van elk van 

hun werk. Elkeen daagde op een bepaalde manier de kunsttraditie uit en stelde de 

waarden en normen van de maatschappij waarin hij leefde in vraag. In de laatste 

drie hoofdstukken,  over toeschouwerparticipatie, tactiliteit en lichamelijkheid, zijn 

het hun werken die in relatie tot het oeuvre van Lygia Clark, op een mooie manier 

14.  ANREUS A., (1996),  p.208

15.  BERGHAUS G., (2005), p.84
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het specifieke karakter van de Braziliaanse haar kunstwerken aantonen, aanvullen 

en/of  weerleggen.    

In het derde hoofdstuk Lygia Clark, de analyse van een oeuvre waarnaar wordt 

gekeken, waaraan wordt geparticipeerd en waarin wordt gevoeld, wordt Clarks 

oeuvre uitgebreid besproken, zowel de werken uit haar beginperiode als die werken 

die van belang zijn voor het specifieke onderzoek naar tactiliteit. Ook al lijkt het 

oeuvre van Clark op het eerste zicht een amalgaam van verschillende stijlen, het 

heeft een lineaire evolutie doorgemaakt. Iedere fase is het logische gevolg van de 

voorgaande, er wordt met andere woorden eerst naar haar kunst gekeken, vervolgens 

nodigt zij haar toeschouwer uit te participeren en ten slotte maakt de participant 

zijn eigen kunst door te voelen.  

Qua indeling baseerde ik mij voor dit hoofdstuk op de tentoonstellingscatalogus 

Lygia Clark. Dit boek bevat de zelfgeschreven teksten van Clark, waarin zij de 

betekenis, de vorm en de functie van haar afzonderlijke werken beschrijft. Daar 

deze catalogus, omwille van Clarks teksten en omwille van de logische opbouw, 

een zeer belangrijke bron vormt voor mijn onderzoek, heb ik de vrijheid genomen 

de indeling uit de catalogus gedeeltelijk over te nemen. Iedere ondertitel, vanaf  

‘Nostalgio do Corpo’, is ontleend aan de verschillende fases uit Clarks oeuvre die 

zij zelf  zo heeft ingedeeld en benoemd. De zelfgeschreven teksten van Clark acht ik 

dermate van belang dat zij de basis vormen voor dit hoofdstuk. Net als Yve-Alain 

Bois in zijn tekst Nostalgia do corpo te kennen geeft, zou het afbreuk doen aan de 

theoretische werken en/of  beschrijvingen van haar oeuvre, als wij die links zouden 

laten liggen.16 Zij zijn een bron uit eerste hand, een ongeziene kans haar kijk op 

haar eigen oeuvre beter te begrijpen. Om de draagkracht van Lygia’s woorden extra 

te benadrukken, wordt er veel uit haar werken geciteerd. Ook omwille van haar 

zorgvuldig uitgekozen woordkeuze.

16.  BOIS Y-A., (1994), p.85 
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Na deze drie inleidende hoofdstukken op het eigenlijke onderzoeksthema, wordt 

het eerste aspect dat rechtstreeks betrekking heeft op ‘tactiliteit’ uitgelicht. Hoe 

Lygia Clark zich ten opzichte van tijdgenoten, voorlopers en actuele tendensen 

verhoudt, wordt in de volgende drie hoofdstukken duidelijk gemaakt. Haar oeuvre 

zal enerzijds worden afgewogen tegenover kunststromingen en trends die zich in 

het midden van de 20ste eeuw in de internationale kunstwereld manifesteerden, 

anderzijds zal het in het perspectief  van de meest recente ontwikkelingen worden 

geplaatst. 

Hoofdstuk vier De toeschouwer wordt geïntroduceerd in het kunstwerk 

en participeert gaat in op het concept van de toeschouwer als participant. 

Er wordt ingegaan op de vraag wie de eigenlijke toeschouwer is, of  deze term 

meerdere betekenislagen dekt en of  het al dan niet gebruikt kan worden in de 

context van de participerende toeschouwer aan een kunstwerk. Vervolgens zullen 

verschillende vormen van participatie aan een kunstwerk worden beschreven. 

Nodigt de kunstenaar zijn publiek uit met het doel een vooropgesteld stappenplan 

te doorlopen of  krijgen zij de teugels zelf  in handen? Interactiviteit tussen 

participanten onderling, een relatie tussen deelnemers onderling of  een band tussen 

kunstenaar en publiek? Toont iedereen zich vervolgens wel bereid te participeren 

aan kunst? Zijn de verwachtingen van de kunstenaar aan zijn publiek soms niet te 

provocerend en te verregaand? Tot slot kan men zich afvragen wat de gevolgen van 

toeschouwerparticipatie zijn voor het statuut van de kunstenaar zelf.

Het vijfde hoofdstuk  Tactiliteit. Een aanraking, het voelen van kunst omvat de 

kern van het specifieke onderzoek naar tactiliteit. Een nauwkeurige definitie van 

het begrip zal nogmaals duidelijk maken dat het in dit onderzoek enkel om ‘het 

voelen’ an sich gaat. Vervolgens zal er een kort overzicht gegeven worden van hoe de 

toeschouwer in de loop van de kunstgeschiedenis kunst heeft ‘gepercipieerd’ – door 
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te kijken of  door te voelen, en waarom? Daarmee wordt de problematiek omtrent 

het verschil in ervaring wanneer men het kunstwerk aanraakt of  wanneer men het 

bekijkt in verband gebracht. Alsook wat er in onze hersenen gebeurt als een object 

of  een ander lichaam onze huid raakt. Vervolgens wordt het specifieke tactiele 

karakter van Clarks werken uit de doeken gedaan en worden er vragen gesteld naar 

hoe tactiliteit zich vandaag al dan niet in de kunstwereld manifesteert. Tot slot zal 

de houding van musea ten aanzien van tactiliteit en interactiviteit in ogenschouw 

genomen worden en worden de voor- en nadelen tegenover elkaar afgewogen.

Het zesde en laatste hoofdstuk Het menselijke lichaam & lichamelijkheid in de 

artistieke kunstcontext betreft het lichaam van zowel toeschouwerparticipant als 

kunstenaar in het kunstwerk. Er zal worden onderzocht wat het verschil is tussen de 

inzet van het vrouwenlichaam of  het mannenlichaam in kunst, hoe het lichaam van 

de kunstenaar zich verhoudt tot dat van de toeschouwer en tot slot wat de eventuele 

oorzaken zijn van taboes omtrent het lichaam en lichamelijkheid en hoe culturen 

daarin onderling kunnen verschillen.

Kortom, iedere problematiek in dit onderzoek zal vanuit het oeuvre van Lygia 

Clark vertrekken en zal op die manier verder worden onderzocht. Deze thesis 

heeft niet de intentie een monografie te vormen van de kunstenares en uitsluitend 

een beschrijving te zijn van haar oeuvre. Tactiliteit staat centraal en Lygia Clark 

vormt de spil waarrond het hele verhaal omtrent de kunsthistorische evolutie van 

tactiliteit is opgebouwd. De aspecten ‘lichamelijkheid’ en ‘toeschouwerparticipatie’ 

zijn noodzakelijke bestaansvoorwaarden voor tactiliteit, staan desalniettemin ook 

op zichzelf, en worden om die reden in deze thesis tevens afzonderlijk besproken.
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Daar Lygia Clark het uitgangspunt vormt van dit onderzoek naar tactiliteit, is 

het van belang de kunstenares te positioneren in de ruimte en de tijd. Een korte 

politieke en sociaal-economisch schets biedt een inzicht in de context waarin de 

kunstenares werkzaam was. 

Daarnaast wordt de Braziliaanse artistieke scene beschreven in relatie  tot de 

politieke, sociale en economische situatie van het Brazilië in de jaren ’60 en ’70, op 

dat moment een militaire dictatuur.*  

hoofdstuk 1
vrouwelijk artistiek talent ten tijde 
van een door mannen gedomineerd 
militair regime

* LEFFINGWELL E., (april 2007), p.45
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1 BRAZILIË IN DE 20 STE EEUW

1.1 POLITIEKE EN SOCIO-ECONOMISCHE SITUATIE

Brazilië kent een bewogen geschiedenis. Portugese ontdekkingsreizigers zetten in  

1500 voet aan wal en vingen aan met de kolonisatie van het land. Langzaamaan nam 

Brazilië verschillende westerse gebruiken en politieke denksystemen over. Het land 

is sindsdien aan grote politieke en socio-economische veranderingen onderhevig 

geweest. In 1822 werd het land onafhankelijk.

Aan het begin van de 20ste eeuw was Brazilië een republiek.17 Deze was in handen 

van rijke koffiebaronnen, die omwille van de dreigende concurrentie van de 

opkomende industrie, de industrialisering van het land doelgericht tegengingen.18 

Dit leidde tot een economisch dieptepunt in 1912. Ook tijdens de Grote Depressie 

in 1929 ging Brazilië economisch door een diep dal.19 

Met de aanstelling van generaal Gétulio Vargas als nieuwe president in 1930 

verandert de situatie en kent het land een grote economische vooruitgang, dankzij 

de financiële staatsteun aan de industrie.20 De dictatuur van Vargas houdt aan tot 

in 1945. 

Zijn opvolger, generaal Eurico Dutra, herstelt tenslotte de democratie.21 Vanaf  dan 

volgen verschillende presidentstermijnen elkaar op. Ondertussen strijden extreem 

rechts en extreem links wisselend om de macht. 

In 1961 wordt João Goulart aangesteld als president. Het land is gedurende zijn 

regeerperiode onderhevig aan een enorme inflatie, de kloof  tussen links en rechts 

wordt steeds groter en de regering komt omwille van aanhoudende proteststemmen 

en revoltes onder druk te staan.22 De dreiging van de steeds groter wordende 

17.  LAHMEYER LOBO E.M., 

(1996), p.424

18.  IDEM, p.426

19.  IBIDEM

20.  IDEM, p.427

21.  IDEM, p.428

22.  IDEM, p.430
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groep communisten en de wankele economie zorgde ervoor dat er onder leiding 

van maarschalk Humberto de Alencar Castelo Branco een militaire samenzwering 

plaatsvond, die leidde tot de staatsgreep van 31 maart 1964.23 Dit is het begin van 

de militaire dictatuur die tot 1982 zal duren.24 

De Braziliaanse bevolking zag in hem dé oplossing voor het probleem het land 

uit de socio-economische impasse te halen waarin het omwille van het beleid van 

vorige regimes terecht was gekomen. Dat de democratie plaats ruimde voor een 

militair regime leek op dat moment van geen belang.25 Drie jaar later wordt Artur 

da Costa e Silva tot nieuwe president verkozen.26 

Op 13 december 1968 vindt er een tweede machtsgreep plaats, waarbij de 

aanvankelijk ‘zachte dictatuur’ plaatsmaakt voor een strengere ‘harde dictatuur’, met 

Costa e Silva als dictator.27 Op 25 oktober 1969 wordt generaal Emílio Garrastazu 

Medici verkozen, hij is de derde militaire president.28 Vanaf  de dictatuur van Costa 

e Silva worden proteststemmen door de staat zonder pardon het zwijgen opgelegd. 

Inwoners van Brazilië worden, in opdracht van politieke leiders, gemarteld en 

vermoord.29 Dergelijke wanpraktijken duurden voort tot halverwege de jaren ‘70.30 

Desondanks bleven de militairen aan de macht, telkenmale op democratische wijze 

herverkozen omwille van hun productieve economische beleid dat Brazilië uit de 

socio-economische crisis hielp.31 

Het proces van democratisering wordt op 15 maart 1974 met de benoeming van 

Ernesto Geisel als nieuwe president op gang gebracht.32 Hij zorgde ervoor dat er 

definitief  een einde kwam aan de martelpraktijken van gevangenen en er werd 

steeds minder gecensureerd.33 Het proces van democratisering kwam op gang, maar 

het is pas in 1982 dat het militaire regime effectief  ten einde kwam.34 

23.  STOLS E., (1996), p.194

24.  IDEM, p.201

25.  DE GROOT K., (1989), p.335

26.  STOLS E., (1996), p.204

27.  IDEM, p.194

28.  IDEM, p.207

29.  IBIDEM

30.  IDEM, p.210

31.  DE GROOT K., (1989), p.336

32.  STOLS E., (1996), p.213

33.  IDEM, p.214

34.  IDEM, p.218



26

1.2 ARTISTIEKE CONTEXT

In het begin van de 20ste eeuw doen nieuwe Europese kunststromingen als 

kubisme, futurisme en expressionisme hun intrede in de Latijns-Amerikaanse 

cultuur, meer specifiek in die van Brazilië. Lokale kunstenaars nemen deze nieuwe 

westerse tendensen over en vermengen ze met eigen inheemse invloeden.35 Een 

tegenbeweging tegen deze tendens ontstaat in de jaren 1920. Zoals blijkt uit de 

Modern Art Week in São Paulo, georganiseerd door een aantal Braziliaanse 

kunstenaars en intellectuelen en waarin verschillende kunstvormen aan bod komen. 

Centraal staat hier de Braziliaanse cultuur, terwijl het belang van Europese invloeden 

in de kunst in vraag wordt gesteld.36 

In de jaren die volgen infiltreren vervolgens het Europese surrealisme, 

constructivisme en abstractie in de Latijns-Amerikaanse artistieke context.37 In de 

jaren 1950 vormt beweging een centrale factor in de optische en kinetische kunst.38

De Braziliaanse militaire dictatuur die in 1964 werd geïnstalleerd, belemmerde heel 

wat creatief  talent in hun kunstbeleving. De militaire machthebbers hechtten geen 

belang aan kunst en cultuur. Zelfs creatief  of  extravagant geklede burgers werden 

als een reële bedreiging voor de samenleving te beschouwd.39 In culturele kringen 

leidde het dictatoriale regime tot zelfspot, tot uiting gebracht in de individuele 

kunstwerken van Braziliaanse kunstenaars.40     

Als gevolg van de door de militairen uitgevoerde wanpraktijken, ontvluchtte heel 

wat artistiek talent het land. Opsluiting in één van de Braziliaanse gevangenissen 

was iets dat men voor eigen bestwil ten alle tijde trachtte te vermijden. Heel 

wat kunstenaars vluchtten naar Europa en werden er ditmaal rechtstreeks door 

Europese kunststromingen beïnvloedt.   

35.  ANREUS A., (1996),  p.208

36.  LAHMEYER LOBO E.M., 

(1996), p.426

37.  ANREUS A., (1996), p.209

38.  IDEM, p.210

39.  STOLS E., (1996), p.208

40.  IDEM, p.221
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Daarnaast was er ook een grote groep creatievelingen  die in Brazilië bleef. Enerzijds 

de kunstenaars die zich groepeerden in het Tropicalismo, en zich hoofdzakelijk 

toelegden op het veruitwendigen van stereotype eigenheden van de Braziliaanse 

cultuur.41 Anderzijds de kunstenaars die deel uitmaakten van de Grupo Neoconcreto 

en in hun kunstopvatting lijnrecht stonden tegenover de idealen/opvattingen van 

de Tropicalismo. Kunstenaars werkzaam in de lijn van de Grupo Neoconcreto, die 

in 1959 van de grond kwam, hingen als kinderen van de moderniteit een heel ander 

gedachtegoed aan. 

Kortom, de Braziliaanse cultuur is in de 20ste eeuw enorm beïnvloed geweest door 

de artistieke ontwikkelingen die plaatsvonden in Europa. Desalniettemin hebben 

Braziliaanse kunstenaars ook een eigen beeldtaal ontwikkeld, die in de politiek meest 

woelige periode tijdens de jaren 1950/1960, tot uiting komt in de kunstwerken van 

de Grupo Neoconcreto.    

41.  IDEM, p.208
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2. LYGIA CLARK: EEN BIOGRAFIE

Lygia Pimentel Lins werd, geboren op 23 oktober 1920 in Belo Horizonte, als 

dochter van een welstellende senatorenfamilie. Op 18-jarige leeftijd huwt zij de 

ingenieur Aluízio Clark Ribeiro. Samen krijgen zij drie kinderen: Elizabeth, Alvaro 

en Eduardo.42 

Na de geboorte van haar kinderen, schrijft ze zich in 1947 in aan de kunstschool 

van Rio de Janeiro. Zij krijgt er les van Roberto Burle Marx en Zélia Salgado. Drie 

jaar later, in 1950, reist ze naar Parijs waar ze les volgt bij Dobrinsky en Fernand 

Léger. Twee jaar later keert zij terug naar Brazilië.

In 1954 richt ze samen met kunstenaars Decius Vieira, Palatnik en João José da 

Costa de Grupo Frente op. In 1959 sluit Lygia Clark zich, samen met Lygia Pape, haar 

goede vriend Hélio Oiticica en anderen, aan bij de Grupo Neoconcreto. Een artistieke 

stroming die zich afzet tegen het rationalisme van de Grupo Concreto, waar de Grupo 

Frente deel van uitmaakte.

Na haar geslaagde pogingen een relatie tot stand te brengen tussen het 

tweedimensionale vlak van het schilderij en de ruimte, gaat zij effectief  in de ruimte 

werken. In 1960 maakt zij haar Bichos. Hierbij vraagt zij de toeschouwer, door het 

‘vervormen’ van de sculptuur, te participeren aan het werk.43 Vanaf  dit moment 

maakt zij werken die enkel betekenis krijgen dankzij de actieve participatie van 

degene die het werk ‘bekijkt’. 

Met het instellen van de dictatuur in 1964 ontvlucht Lygia Clark het land uit angst 

voor de gruwel waartoe de politieke leiders in staat blijken te zijn. Zij vestigt zich 

nogmaals in Parijs. Daar Clark vaak te kampen krijgt met emotionele crisissen, voelt 

zij zich er vaak eenzaam en is er het merendeel van de tijd ongelukkig. Toch slaagt 

zij erin haar artistieke carrière in Europa verder uit te bouwen. In 1972 wordt zij 

42.  N.N., (1998), p.351

43.  IDEM, p.353
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docente aan de Université de Sorbonne  van het vak ‘Sensorial Approach’. De 

experimenten die ze er met haar studenten, tussen 21 en 27 jaar oud, uitvoert, zullen 

uiteindelijk leiden tot de eindfase van haar carrière.44 Het doel van haar lessen is 

haar studenten zodanig te mobiliseren dat zij zich, door middel van het vertrouwen 

op elkaar, op een respectvolle manier bewust worden van hun eigen lichaam. 

Op het moment dat er in juli 1976 in Brazilië een einde komt aan de martelpraktijken, 

keert Lygia Clark definitief  terug naar Rio de Janeiro. Eenmaal terug vangt zij aan 

met haar psychotherapeutische werk Estruturação do Self.45 Kennissen en vrienden 

van Lygia vermelden in getuigenissen vaak over de negatieve gemoedsgesteldheid 

van de kunstenares op het einde van haar leven. Zijzelf  geeft in haar persoonlijke 

geschriften toe zelf  baat te hebben aan de psychotherapieën die zij met haar 

participanten uitvoert. Op het einde van haar leven voelde zij zich steeds eenzamer 

en werd zij telkens overweldigd door een zekere melancholie. Deze gevoelens 

werden versterkt toen haar beste vriend en collega-kunstenaar Hélio Oiticica 

overleed. 

Op 26 april 1988 overlijdt de kunstenares te Rio de Janeiro aan een hartinfarct.46 

44.  IDEM, p.355

45.  IBIDEM

46.  IDEM, p.357
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Toeschouwerparticipatie, tactiliteit en lichamelijkheid lopen als een rode draad 

doorheen het oeuvre van Lygia Clark. Was zij daarmee een kind van haar tijd? De 

frequentie waarmee een aantal thema’s in de hedendaagse kunst en die van de 20ste 

eeuw terugkeren, bieden een antwoord op deze vraag.

Een analyse van de kunstproductie van voorgangers, tijdgenoten en opvolgers van 

de kunstenares is noodzakelijk om haar binnen de internationale en hedendaagse 

artistieke context te kunnen plaatsen. 

hoofdstuk 2
toeschouwerparticipatie en 
lichamelijkheid in de internationale 
kunstcontext van de 20 ste eeuw
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1. DE INTRODUCTIE VAN 
DE TOESCHOUWER IN HET KUNSTWERK

1.1 ABSURD THEATER. DADAÏSME, FUTURISME EN 

SURREALISME. 

In het begin van de 20ste eeuw ontstaat een avant-garde die zich afzet tegen het 

traditionele kunstendiscours in het algemeen en tegen het kunstobject an sich in 

het bijzonder.47 Het gedachtegoed van deze modernistische kunstenaars vindt 

zijn oorsprong in het 19de-eeuwse Gesammtkunstwerk van Richard Wagner, die zich 

steevast verzette tegen het gangbare individualisme van de kunstenaars van zijn 

tijd.48 Het ideale kunstwerk was het totaalkunstwerk dat tot stand komt wanneer 

kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines gezamenlijk aan dat ene artistieke 

project samenwerken.49 Vervolgens hechtte Wagner niet zozeer belang aan de 

creativiteit van de kunstenaar, maar eerder aan het artistieke verlangen van het volk, 

dat voor Wagner de eigenlijke echte kunstenaar is.50  

Aan het begin van de 20ste eeuw wordt deze tendens naar artistieke individualiteit en 

het alleenrecht op auteurschap door avant-gardistische kunstenaars tenietgedaan. 

Zij zetten hun statement kracht bij door kunst te creëren die eerder vluchtig is 

van aard, zowel in de tijd als in de ruimte. Performance bleek daarbij het medium 

bij uitstek.51 De toon wordt gezet met de Dada-performances van Hugo Ball in 

het Zwitsere Cabaret Voltaire. Deze absurde theateropvoeringen zonder betekenis 

lokken heftige reacties uit bij het publiek.52 Aanvankelijk verlieten acteurs vaak 

onder het misprijzende gejoel van het publiek de scène, later werden zij door de 

toeschouwers met groenten en fruit bekogeld.53 Het Italiaanse Futurisme rond 

Filippo Tomasso Marinetti vertoont qua toeschouwerparticipatie grote gelijkenissen 

47.  FREEMAN J., (2007), p.25

48.  GROYS B., (2009), p.21

49.  IBIDEM

50.  IDEM, p.22

51.  BERGHAUS G., (2005), p.19

52.  GROYS B., (2009), p.25

53.  FREEMAN J. (2007), p.35
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met het Dadaïsme. In tegenstelling tot hun Zwitsere collega’s deden zij dat niet 

door het brengen van een betekenisloos klanktheater, maar door het creëren van 

een publiekelijk schandaal door middel van fascistische statements.54 Surrealisten als 

André Breton hechten dan weer belang aan het onderbewustzijn en de herinnering. 

Ook bij deze kunstenaars ging het niet om het eigenlijke kunstobject, maar om 

datgene wat zijzelf  in hun dromen beleefden en hoe men die beleving aanvoelt. Het 

schilderij is met andere woorden de weerslag van die beleving. De toeschouwers 

van surrealistische kunst kunnen participeren door het uiten van hun persoonlijke 

reactie op de nieuwe en vaak provocerende thema’s.55 Het provocerende karakter van 

deze diverse kunststromingen verdween vrij snel. Performances werden meerdere 

malen herhaald, het publiek wist wat zij te zien zou krijgen en het shockeffect waar 

het in deze opvoeringen om te doen was, ging verloren.56  

De kunstproductie van het begin van de 20ste eeuw betekende een breuk met de 

traditionele opvattingen over kunst. De jaren 1920 luidde een tendens in die in het 

begin van de jaren ‘50 zou leiden tot het centraal plaatsen van het creatieproces 

van het kunstwerk en niet zozeer, zoals tot dan gangbaar was, het kunstobject an 

sich.57 De aanzet tot deze nieuwe vorm van kunst is reeds duidelijk waar te nemen in 

bovenvermelde modernistische stromingen. 

Duchamps Urinoir bijvoorbeeld doet niet enkel het kunstobject maar ook de 

kunstenaar naar de achtergrond verdwijnen. Het dagdagelijkse voorwerp wordt 

tot kunstwerk benoemd. Het wordt uit zijn normale gebruikscontext gehaald 

en verliest zijn waarde omdat het in zijn nieuwe omgeving zijn oorspronkelijke 

functie onmogelijk kan vervullen. Duchamp verhief  de urinoir tot kunst, maar dat 

had evengoed iemand anders kunnen zijn. De ‘handtekening’ van dé kunstenaar 

op het object doet er niet meer toe: het startsein voor de effectieve en artistieke 

54.  GROYS B., (2009), p.24

55.  IDEM, p.26

56.  IBIDEM

57.  POPPER F., (1975), p.9
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toeschouwerparticipatie is gegeven.58  

1.2 DE HAPPENING. EFFECTIEVE INTEGRATIE VAN DE 

TOESCHOUWER IN HET KUNSTWERK

1.2.1. Allan Kaprow

In navolging van de avant-garde van het begin van de 20ste eeuw, die met hun 

performances de toeschouwer in het kunstwerk trachten te betrekken, wordt er 

na de Tweede Wereldoorlog volop geëxperimenteerd met lichamelijkheid en 

toeschouwerparticipatie. 

De naoorlogse schilderkunst wordt gekenmerkt door Action Painting en Art 

Informel. Action painter Jackson Pollock zet de toon met zijn drip paintings: grote 

doeken waar hij de verf  tegenaan gooit. Niet het eindresultaat, het afgewerkte 

schilderij, maar het creatieproces, waardoor het werk tot stand komt, is belangrijk.59 

De actie van het schilderen vormt met andere woorden de kern van het kunstwerk. 

Met het gedachtegoed van Jackson Pollock en de toeschouwerparticipatie van de 

avant-garde in gedachten, ontstaat op het einde van de jaren 1950 de ‘Happening’, 

met Allan Kaprow als grondlegger en boegbeeld van de beweging.60 Hij streefde naar 

een nieuwe kunstvorm, één die de dagdagelijkse realiteit en de wereld van kunst in 

elkaar laat overvloeien.61 Hiertoe creëerde hij met alledaagse objecten en materialen 

een environment waarin door zowel performers als toeschouwers opeenvolgend acties 

worden uitgevoerd.62 Sommige acties werden vooraf  bepaald, maar improvisatie en 

toevallige gebeurtenissen vormden de kern van de happening.63 Iedere happening 

was met andere woorden uniek en kon nooit op exact dezelfde manier worden 

herhaald.64 Kaprow had niet tot doel een verhaal te vertellen.65 Zijn kunst gebeurde, 

58.  FRIELING R., (2009), p.37

59.  ATKINS R., (2009), p.51

60.  BERGHAUS G., (2005), p.84

61.  IDEM, p.102

62.  SCHIMMEL P., (2008), p.11

63.  BERGHAUS G., (2005), p.87

64.  BERGHAUS G., (2005), p.102

65.  SCHIMMEL P., (2008), p.15



34

Afb. 1a.
ALLAN KAPROW, 18 Happenings in 6 Parts, 1959, 
happening, New York, Reuben Gallery

Afb.1b.
ALLAN KAPROW, 18 Happenings in 6 Parts, 1959, 
happening, New York, Reuben Gallery



35

net zoals alles in het dagelijkse leven ook gewoon gebeurt. 

Het kunstwerk dat het effectieve ontstaan van de happening inluidde, tevens 

Kaprow’s meest gekende werk, is 18 Happenings in 6 Parts (Afb.1a en 1b) dat in 

1959 werd opgevoerd in de Reuben Gallery in New York.66 De titel verwijst naar 

de zesdelige indeling van de happening, ieder deel bestaande uit drie performances, 

die elk in een afzonderlijke ruimte werden opgevoerd. Genodigden ontvingen een 

uitnodiging voor de happening, bestaande uit allerhande foto’s en objecten. Op 

de avond van de happening zelf  kregen zij in de galerie een programmaboekje 

dat instructies bevatte die zij als toeschouwers dienden op te volgen en waarin 

het parcours was uitgestippeld dat zij dienden af  te leggen.67 Iedere performance 

werd uitgevoerd door Kaprow zelf, professionele acteurs en collega-kunstenaars.68 

De performers lieten het verloop van de actie afhangen van het ‘script’ en de 

choreografie, zoals door Kaprow opgesteld, en het toeval van het moment.69 

Een jaar later, in 1960 maakt Kaprow in de Judson Gallery in New York de 

happening Apple Shrine (Afb.2). De toeschouwer wordt er door een wirwar van 

paadjes, gemaakt van kippengaas, krantenpapier en karton, naar een altaar geleid, 

waar hij wordt uitgenodigd één van de echte of  plastiek appels te nemen waaruit 

het altaar is gemaakt.70   

In 1961 vindt in New York in de Martha Jackson Gallery de happening Yard 

(Afb.3) plaats. Kaprow maakte van de tuin van de galerie een recyclagepark voor 

autobanden. Toeschouwers werden uitgenodigd in de tuin over de versleten 

autobanden te kruipen en er mee te ‘spelen’. Net als in zijn andere happenings zijn 

de acties van de toeschouwers aan strikte regels verbonden.71 

66.  IBIDEM  

Dat Kaprow zijn happenings 

overwegend in kunstgalerieën 

uitvoerde, heeft te maken  met 

de manier van tentoonstellen van 

schilderkunst, de kunstdiscipline 

waarin deze nieuwe kunstvorm zijn 

oorsprong vond.

67.  IDEM, p.17

68.  IBIDEM

69.  BERGHAUS G., (2005), p.86

70.  SCHIMMEL P., (2008), p.17

71.  IBIDEM
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Afb.3.
ALLAN KAPROW, Yard, 
1961, happening, New York, 
Martha Jackson Gallery

Afb.2.
ALLAN KAPROW, Apple Shrine, 1960, happening, 
New York, Judson Gallery
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2.  DE INZET VAN HET LICHAAM & LICHAMELIJK-
HEID IN DE KUNST

De jaren 1960 brachten in navolging van de happenings van Allan Kaprow een 

nieuwe tendens teweeg. Toeschouwers werden niet enkel meer op een objectief  

niveau in het werk betrokken. Met andere woorden, er kwam een einde aan het 

louter uitvoeren van artistieke opdrachten die een meerwaarde, maar geen noodzaak 

vormden. Niet enkel het lichaam van de kunstenaar, maar ook het lichaam van de 

toeschouwer wordt tot kunst verheven, en wordt zowel op emotioneel als op fysiek 

vlak in het werk betrokken.72 Het effectieve gebruik van het lichaam is een tendens 

die westerse, maar ook Braziliaanse kunstenaars gretig hebben aangenomen.73

2. 1 BODY ART. DE MUTILATIE VAN HET (VROUWEN)

LICHAAM 

De meest nadrukkelijke vorm van kunst waarin het lichaam op een provocerende 

manier naar voren wordt gebracht, staat beter bekend als Body Art. Kunstenaars die 

zich in het veld van deze kunstvorm ophouden, manifesteren zich in de jaren 1960. 

Het is een bewogen tijd waarin men het conservatieve juk van de vorige eeuwen van 

zich af  tracht te werpen en men taboes omtrent seksualiteit en vrouwelijkheid tracht 

te doorbreken. De wereldwijde studentenrevoltes van mei ’68 zijn een katalysator 

en brengen het proces van vernieuwing op gang. 

Het feminisme steekt bijgevolg de kop op. Vrouwelijke kunstenaars genieten van de 

verworven vrijheden en gebruiken hun eigen lichaam als medium van hun kunst. 

Het naakte vrouwelijke lichaam zet zich af  tegen de traditionele rol van de vrouw 

en is een sterke reactie op de eeuwigdurende dominantie van de man.74 De inzet van 

72.  FRIELING R., (2009), p.42

73.  IBIDEM

74.  COTTINGHAM L., (2000), p.126
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het eigen lichaam is met andere woorden een manier om ideologische denkkaders 

in vraag te stellen en dit gebeurt door buiten de conventies van het eigen lichaam 

te treden.75 Zij stellen hun lichaam bloot aan onleefbare omstandigheden, hoge 

fysieke pijnen en angst. Hiermee maken zij het statement sterke vrouwen te zijn: 

zij doorstaan de fysieke pijn van snij- en brandwonden en verdragen tevens de 

mentale pijn van onderdrukking. Kunstenaressen als Gina Pane, Orlan en Carolee 

Schneemann mutileren hun lichaam, al dan niet met behulp van plastische chirurgie, 

en dat in functie van hun kunst. Doch dient men een aantal mannelijke kunstenaars 

in ogenschouw te nemen die zich tevens op het vlak van Body Art manifesteren, 

maar hun lichaam niet noodzakelijkerwijze aanwenden om te wijzen op sociale 

onderdrukking. Dennis Oppenheim bijvoorbeeld stelt in zijn werk Red zijn lichaam 

urenlang bloot aan fel zonlicht. Na afloop meet hij de graad van verbranding af, 

door een vergelijking te maken tussen de huid die aan de zon is blootgesteld en de 

huid die was bedekt.  

Body Art heeft in algemene zin veel weg van een performance. Het kunstwerk 

wordt vaak live opgevoerd, wat wil zeggen dat kunstenaar en publiek een directe 

dialoog met elkaar aangaan. Sommige Body Art-kunstenaars vragen de expliciete 

participatie van de toeschouwers voor het welslagen van het werk. Het oeuvre van 

Marina Abramoviç is daar een voorbeeld van. Het is tevens het meest uitgelezen 

voorbeeld van Body Art pur sang. Abramoviç komt op als geëmancipeerde vrouw, 

maar houdt dat niet als hoofddoel voor.  

2.1.1. Marina Abramoviç

In maart 2010 maakt Marina Abramoviç furore met haar performance The Artist is 

Present (Afb.4) in het MoMa te New York. Zij zit in totaal zeshonderd uur stil op een 

75.  IDEM, p.121
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Afb.4.
MARINA ABRAMOVIÇ, The Artist is Present, 
performance, 600u, 2010, New York, MoMa
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stoel. Bezoekers van de performance krijgen de mogelijkheid op de stoel tegenover 

de kunstenares plaats te nemen en te blijven zitten zolang zijzelf  willen.76 The Artist 

is Present vormt enigszins het vervolg op de performances Nightsea Crossing die zij 

van 1981 tot 1987 in totaal 22 keer op verschillende locaties samen met haar man 

Ulay uitvoerde. Zowel gedurende de performance in het museum als die buiten de 

muren van het museum, huldigen beiden zich in een diep stilzwijgen, nemen zij 

geen voedsel tot zich en drinken zij enkel water om niet uit te drogen.77  

Abramoviç maakt Body Art, vaak in de meest extreme zin van het woord: fysieke 

uitputting en lichamelijke uithouding zijn centrale begrippen in het oeuvre van 

de kunstenares. Ze gebruikt haar eigen lichaam als medium voor haar kunst en 

schrikt er niet voor terug met haar kunstwerken tot het uiterste te gaan, ook al 

dreigt ze daarmee haar leven in gevaar te brengen. De zes uur durende performance 

Rhythm 0 (1974, Afb.5a en 5b), opgevoerd in Studio Morra te Napels, is daarvan 

een voorbeeld. Marina Abramoviç is, naast de 72 andere objecten die zijn uitgestald 

op een tafel, gaande van fruit over tuingereedschap tot wapens, een object. Al deze 

voorwerpen, ook (het lichaam van) de kunstenares, staan volledig ter beschikking 

van het publiek, dat met de beschikbare materialen het lichaam van de kunstenares 

dient te bewerken.78 Gedurende de performance evolueert de publieksparticipatie 

van een absolute passiviteit naar extreme agressiviteit.79 Het gebruik van gevaarlijke 

voorwerpen door sommige participanten had bijgevolg de tussenkomst van andere 

aanwezigen tot gevolg en leidde tot het effectief  stopzetten van de performance.80 

In een groot deel van het oeuvre van Abramoviç speelt toeschouwerparticipatie 

een grote rol. Doordat de kunstenares haar lichaam inzet in haar kunst en dat in 

combinatie met het publiek die het lichaam dient aan te raken, maakt haar werken 

extra provocerend. Imponderabilia (1977, Afb.6) is daarvan een voorbeeld. Deze 

performance vond plaats in de Galleria Comunale d’Arte Moderna te Bologna. 

76.  ILES C., (2010), p.40

77.  ABRAMOVIC M., (2010), p.138

78.  IDEM, p.74

79.  FRIELING R., (2009), p.40

80.  IBIDEM
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Afb.5a.
MARINA ABRAMOVIÇ, Rhythm 0, 1974, 
performance, 6u, Napoli, Studio Morra

Afb.5b.
MARINA ABRAMOVIÇ, Rhythm 0, 1974, 
performance, 6u, Napoli, Studio Morra
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Zij  duurde tot de politie, slechts 90 minuten na het effectieve begin ervan, de 

performance stopzette.81 Essentie van het werk is dat de kunstenares samen met 

haar levensgezel Ulay naakt in een deuropening staan, elkaar aankijkend. Iedere 

toeschouwer die wil passeren, dient zich tussen de naakte lichamen te wringen. Aan 

hem de keuze of  hij zich naar Abramoviç of  naar Ulay keert.82   

Doch vraagt zij niet in ieder werk om de deelname van de toeschouwer. Tijdens de 

één uur durende performance Rhythm 10 (1973, Afb.7), uitgevoerd in het Museo 

d’Arte Contemporanea te Roma, steekt zij met tien messen, verschillend in grootte, 

in sneltempo tussen de vingers van haar linkerhand. Iedere keer dat zij zichzelf  

snijdt neemt ze een ander mes. Deze actie wordt gedurende de performance 

meerdere malen herhaald.83        

Met andere woorden, Abramoviç provoceert op meerdere niveaus. Allereerst is de 

keuze haar lichaam te mutileren tijdens haar performances op zich al een agressieve 

daad, waar men als toeschouwer onverschrokken naar dient te kijken, of  zelfs dient 

te interveniëren indien nodig. Vervolgens vervormt zij haar publiek van passieve 

naar actieve, tot zelfs agressieve wezens. Zij daagt hen uit zodat de grenzen tussen 

realiteit en illusie vervagen. Zij voert haar toeschouwers terug naar een oerinstinct: 

agressie en overlevingsdrang.     

2.2 PERFORMANCE. DE NOODZAKELIJKE AANWEZIGHEID 

VAN DE TOESCHOUWER

Andere kunstenaars maken in hun werk tevens gebruik van hun eigen lichaam, 

maar doen dat in tegenstelling tot Abramovic, op een veel minder agressieve 

manier. Vaak situeren deze kunstenaars zich op het domein van de performance, 

81.  ABRAMOVIC M., (2010), p.100

82.  IBIDEM

83.  IDEM, p.60
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Afb.6.
MARINA ABRAMOVIÇ, Imponderabilia, 1977, 
performance, 90min, Bologna, Galleria Comunale d’Arte 
Moderna

Afb.7.
MARINA ABRAMOVIÇ, Rhythm 10, 1973, 
performance, 1u, Roma, Museo d’Arte Contemporanea
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een kunstvorm die het, in navolging van het klassieke theater, mogelijk maakt het 

lichaam op een evidente manier in te zetten in het kunstwerk.

Omdat performance een vluchtige kunstvorm is en slechts één keer exact 

uitvoerbaar, zijn de enige getuigenissen het foto- en videomateriaal gemaakt tijdens 

de performance.  

De kunstenaars die volgen, geven elk een heel andere invulling aan hun oeuvre. 

Daar waar Acconci dichter tegen zijn publiek staat, is het in de Aktionen van Nitsch 

om de interactie tussen de performers te doen.  

2.2.1. Vito Acconci

Vito Acconci geeft in zijn performances de relatie tussen het lichaam en de ruimte, 

de relatie tussen de publieke en private sfeer weer.84 Hij hecht tevens belang aan de 

bewustwording van je Zelf.85 Daartoe maakt hij gebruik van zijn eigen lichaam en 

dat van de toeschouwer. 

Seedbed (1972, Afb.8a en 8b) werd opgevoerd in de Sonnabend Gallery te New York. 

Acconci zelf  lag onder een valse houten vloer. Boven hem liepen de toeschouwers. 

Aan de hand van de geluiden die hij hoorde, stelde hij zich de persoon voor die het 

geluid voortbracht en ging hij volledig op in zijn seksuele fantasieën over degene in 

kwestie. Acconci masturbeerde aan een microfoon, de geluiden die hij produceerde 

waren te horen in de galerie. Het publiek werd, of  men het nu leuk vond of  niet, 

getuige van de kunstenaars seksuele bevrediging. Het kunstwerk bestaat met andere 

woorden uit de lichamelijke ervaring van de kunstenaar: net als in het oeuvre van 

Marina Abramoviç gaat Seedbed over fysieke uithouding en het aftasten van (sociale) 

grenzen.86 

De performances waarbij het publiek nauwer betrokken is, zijn Following Piece (1969, 

84.  WARD F., (2002), p.18

85.  IBIDEM

86.  IDEM, p.40
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Afb.8b.
VITO ACCONCI, Seedbed, 1972, 
performance, New York, Sonnabend 
Gallery

Afb.8a.
VITO ACCONCI, Seedbed, 1972, 
performance, New York, Sonnabend 
Gallery
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Afb.9) en Proximity Piece (1970, Afb.10). Het eerste werk vond plaats in de straten 

van New York. Acconci koos een willekeurige voorbijganger en achtervolgde die 

persoon tot op het moment het onmogelijk werd deze actie verder te zetten – 

het moment dat de ‘participant’ een gebouw binnenging of  in zijn auto stapte. 

Op dat moment richtte Acconci zich tot een andere passant en herhaalde de 

situatie. Proximity Piece is gelijkaardig van opzet, maar vond plaats in een museum. 

De ‘slachtoffers’ van Acconci zijn deze keer de museumbezoekers zelf. Acconci 

benaderde de persoon die hij had gekozen, volgde die of  imiteerde die zodanig 

dat de ander zich oncomfortabel begon te voelen. De essentie van de performance 

komt er met andere woorden op neer dat de kunstenaar ofwel zijn participanten 

parasiteert of  absorbeert.87 

Acconci dient kortom zijn eigen lichaam te gebruiken om de performance te 

doen welslagen, het lichaam is een noodzakelijk medium in de performance. De 

toeschouwer en diens lichaam worden in bovengenoemde werken van Acconci 

medeplichtig aan het werk, ook al zijn zij zich daar niet van bewust.   

2. 3 DE ZINTUIGEN

Naast de inzet van het lichaam dat choqueert omwille van zelfmutilatie of  het 

doorbreken van de grens tussen publieke en private sfeer wordt ook hetgene het 

lichaam voelt in de kunstproductie geïntroduceerd. Het grootste gedeelte van het 

oeuvre van Braziliaanse kunstenaars Lygia Clark en Hélio Oiticica wordt door 

zintuiglijkheid bepaald.88 

Ook in Europa vindt men kunstenaars terug die de zintuigen van hun toeschouwers 

aanwenden in hun kunst. Kunstenaar Hermann Nitsch neemt het voortouw. 

87.  ACCONCI V., (2002), p.92

88.  FRIELING R., (2009), p.42 

Het oeuvre van Lygia Clark wordt 

in de volgende hoofdstukken 

uitvoerig besproken.
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Afb.9.
VITO ACCONCI, Following Piece, 1969, performance, 
Straten van New York

Afb.10.
VITO ACCONCI, Proximity Piece, performance, 1970
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2.3.1. Hermann Nitsch

De Oostenrijker Hermann Nitsch ving zijn artistieke carrière aan in de jaren 1950. 

De schilderijen die hij maakte lagen stuk voor stuk in de traditie van de Action 

Painting van Jackson Pollock.89 Zijn doeken zijn met andere woorden ontstaan door 

er in een spontane impuls potten verf, later emmers bloed, tegenaan te gooien. In 

het Europa van de jaren 1950 schaart hij zich naast kunstenaars als Yves Klein en 

George Mathieu, die net als Nitsch schilderijperformances voor een al dan niet groot 

publiek opvoeren.90 Het belang dat de kunstenaar aan het creatieproces van het 

schilderij hecht, ligt aan de basis van de ontwikkeling van Nitsch’ fascinatie kunst te 

maken die zich in de tastbare realiteit afspeelt.91 Als gevolg van deze drang naar een 

real life experience ontwikkelt hij zijn Orgien Mysterien Theater (O.M. Theater). Onder 

deze noemer voert hij zijn Aktionen uit, stuk voor stuk een samengaan van theater, 

muziek en schilderkunst.92 Aanvankelijk ontbrak aan Nitsch’ performances iedere 

narratie, later introduceert hij poëzie. Hij ontdekt de kracht van taal, die in de geest 

van de mensen (zintuiglijke) herinneringen kan oproepen.93 

Net als Wagner ziet Nitsch het belang in van de verbondenheid tussen mensen. 

Wagner bracht in zijn Gesamtkunstwerk verschillende mensen fysiek bij elkaar, 

daar zij met zijn allen aan één en hetzelfde project dienden samen te werken.94 

Nitsch daarentegen is eerder gefascineerd door de manier waarop gebeurtenissen 

uit het verleden mensen op een onderbewust niveau aan elkaar verbindt.95 In zijn 

Aktionen voert hij zowel figuren uit de mythologische en religieuze geschiedenis, als 

waargebeurde historische feiten op en brengt op die manier realiteit en kunst bij 

elkaar.96 De geschiedenis, waarin dood en verrijzenis de boventoon voeren, wordt 

met andere woorden zichtbaar in zijn kunst. Het drama dat in de Aktionen wordt 

herhaald en verhaald vormt een therapie voor degenen die er aan deelnemen.97 

89.  DENK W., (2008), p.29

90.  ATKINS R., (2009), p. 52

91.  SCHMIED W., (2008), p.217

92.  IBIDEM

93.  NITSCH H., (2008), p.

94.  Cfr. Supra. Wagners’ 

Gesammtkunstwerk wordt reeds 

behandeld in het onderdeel over het 

modernisme.  

95.  DENK W., (2008), p.39

96.  IBIDEM

97.  NITSCH H., ‚Text on the o.m. 

theater’ [internet], (2011), alinea 2
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Nitsch wil zijn publiek laten zien, smaken, ruiken, horen en voelen.98 Het contact 

met het warme bloed en het rauwe vlees, die een wezenlijk onderdeel van de 

Aktionen vormen, wekt heftige emoties en agressie op. Het drama dat als gevolg van 

de zintuiglijke waarnemingen bij de participanten wordt geëvoceerd, is de eigenlijke 

esthetische ervaring.99 Men wordt zich bewust van zijn eigen Zijn.100

De effectieve uitvoering van Nitsch’ Aktionen verloopt op minutieuze wijze: er 

wordt een strak script uitgeschreven en naar bijpassende muziek gezocht.101 Iedere 

Aktion vraagt om tijd. De ene duurt amper een half  uur, de andere zes dagen. 

Het hoogtepunt uit Nitsch’ artistieke carrière is de zes dagen durende 100.Aktion 

(Afb.11a, 11b en 11c), die van 3 tot 9 augustus 1998 plaatsvond in Prinzendorf  

(Oostenrijk). Het leiden van 150 orkestleden en 150 acteurs vraagt heel wat 

coördinatie, het ontvangen van een 1000-tal bezoekers een degelijke organisatie.102 

Nitsch beschrijft het 6 tages-spiel als “eine Komposition von realen Geschehnissen, 

das über alle fünf  Sinne erfahrbar ist”.103 Het is een symfonie waarin drama, rust 

en exces elkaar opvolgen en die op de laatste dag zal uitmonden in een welverdiend 

volksfeest.104

98.  NITSCH H., (2008), p.80

99.  NITSCH H., ‘Text on the o.m. 

theater’ [internet], (2011), alinea 2

100.  IDEM, alinea 3 

101. SCHMIED W., (2008), p.217

102.  N.N., ‘6 tages-spiel’ 

[internet] (2011), alinea 2 en 3 

103.  IDEM, alinea 5

104.  IDEM, alinea 6 en 7
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Afb.11a.
HERMANN NITSCH, 100.Aktion, 1998, performance, 
Prinzendorf
Afb.11b.
HERMANN NITSCH, 100.Aktion, 1998, performance, 
Prinzendorf
Afb.11c.
HERMANN NITSCH, 100.Aktion, 1998, performance, 
Prinzendorf
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In het kader van dit onderzoek naar tactiliteit zijn slechts die werken uit 

het oeuvre van Lygia Clark van belang, die zij vervaardigde vanaf  de Bichos 

van 1960. Omdat de betekenis van deze werken niet begrepen kan worden 

zonder kennis te nemen van de artistieke en theoretische doelstellingen 

van de kunstenares, kies ik er in dit hoofdstuk bewust voor een overzicht te 

geven van haar hele oeuvre.

hoofdstuk 3
Lygia Clark, de analyse van een 
oeuvre waarnaar wordt gekeken, 
waaraan wordt geparticipeerd en 
waarin wordt gevoeld
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1.  KIJKEN. DE FIGURATIE  
WIL BUITEN DE GRENZEN VAN HET KADER TREDEN

1.1 GRUPO FRENTE. HET PRILLE BEGIN

Lygia Clark startte haar carrière in 1954 met de oprichting van de Grupo Frente. 

Hierin werd zij bijgestaan door bevriende kunstenaars Hélio Oiticica, Lygia Pape, 

Decius Vieira, Rubem Ludolf, Palatnik en João José da Costa.105 

Deze kunstgroepering ontstond in het licht van de Concrete Kunst, die zich in 

de jaren 1930 had ontwikkeld in Europa, met boegbeelden als Van Doesburg, 

Mondriaan, Albers en Max Bill.106 

Bill omschreef  Concrete Kunst als volgt:

“Concrete painting eliminates all naturalistic representation; it avails itself  

exclusively of  the fundamental elements of  painting, the color and form of  the 

surface. Its essence is, then, the complete emancipation of  every natural model; 

pure Creation.”107

In het Brazilië van het midden van de 20ste eeuw worden deze Europese avant-

gardistische ideeën door de Grupo Frente  overgenomen en worden zij omgezet in 

een eigen beeldtaal.108 Daar Clark van 1950 tot 1952 in Parijs studeerde, heeft zij 

de mogelijkheid gehad kennis te nemen van de theorieën van Max Bill en van Van 

Doesburg en kon zij binnen de groep haar kennis doen gelden. 

Ondanks de kunsttheorieën die zij in het kader van deze groepering ontwikkelde, 

zijn haar werken uit deze periode voor het onderzoek naar tactiliteit van weinig 

belang. Aangezien Clark doorheen haar carrière een hele evolutie meemaakte, 

105.  N.N., ‘Biography’ 

[internet] (2011), alinea 2

106.  IBIDEM

107.  Arnasson, p.461

108.  BRETT G., (1998), p.22 

/ OSTHOFF S., (1997), p.288
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Afb.12.
LYGIA CLARK, Superfície Modulada n°20, 1956, verf  op hout, 60 x 120 cm

Afb.13.
LYGIA CLARK, Planos em superfície modulada série n°5, 1957, verf  op 
hout, 80 x 70 cm
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waarin iedere nieuwe fase het logische gevolg is van de vorige, is haar artistieke 

bijdrage aan deze groepering het vermelden waard en ligt zij aan de grondslag van 

haar overstap naar de Grupo Neoconcreto.    

Bij de start van haar carrière als beeldend kunstenares had Lygia Clark hoofdzakelijk 

oog voor het creëren van een nieuwe ruimte.109 Zij tracht het traditionele schilderij 

ongedaan te maken, door de figuratie en het kader van het doek te laten overlopen 

in de ruimte waartegen het doek wordt opgehangen.110 Haar eerste grote verdienste 

in deze richting is de ‘ontdekking’ van de linha orgânica in 1954. Zij omschrijft deze 

organische lijn als de lijn die zichtbaar wordt als twee oppervlakken van dezelfde 

kleur elkaar raken of  overlappen.111 Deze lijn staat op zichzelf  en geeft met andere 

woorden vorm aan de ruimte.112 Ter illustratie van haar bevindingen maakt zij de 

serie Superfície Modulada (1955-1957, Afb.12). 

Vervolgens maakt zij de serie Planos em superfície modulada série B (1957-1958, Afb013), 

waarin zij het concept van de organische lijn nog verder uitwerkt. 

Zij spreekt over de tijd die de toeschouwer nodig heeft de verschillende werken uit 

dergelijke series te kunnen bekijken, als onderdeel van het kunstwerk zelf.113 Ook 

al is in deze artistieke beginperiode van Clark nog geen sprake van tactiliteit, doch 

vraagt zij reeds om de participatie van de toeschouwer, door hem actief  te laten 

deelnemen in het creëren van de, zoals zij het noemt, mechanische ruimte, met 

andere woorden de tijd.114 

1.2 GRUPO NEOCONCRETO. HET KUNSTWERK TREEDT DE 

RUIMTE VAN DE TOESCHOUWER BINNEN

Als reactie op het toenemende rationalisme van het concretisme, verlaten een 

109.  CLARK L., (1998), p.83

110.  BRETT G., (1998), p.19 

111.  CLARK L., (1998), p.71

112.  IDEM, p.83

113.  IDEM, p.84

114.  IBIDEM
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aantal leden in 1959 de Grupo Frente.115 Zij verenigen zich in datzelfde jaar in de 

Grupo Neoconcreto: Lygia Clark, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Amilcar de Castro, Franz 

Weissmann, Reynaldo Jardim en Théon Spanúdis ondertekenen het manifest, 

opgesteld door Ferreira Gullar.116 

In het manifest wordt op het ongelukkig gekozen begrip ‘grupo’ gewezen, daar de 

neoconcrete kunstenaars zichzelf  niet als tot-deze-ene-specifieke-groep-behorende 

beschouwen: 

“Their commitment is above all to their own particular experience and they will remain together 

for as long as the deep affinity that brought them together lasts.”117

Onrechtstreeks maakt Clark hier ook melding van in een brief  aan Mondriaan in 

mei 1959, waarin zij die doelstellingen/ontdekkingen aanhaalt die de leden van de 

Grupo Neoconcreto heeft samengebracht:

“Au moment où le groupe a été crée, il y avait, à mon sens, une profonde identification: c’était 

la prise de conscience d’un espace-temps, d’une réalité nouvelle, d’une expression universelle, qui 

englobait la poésie, la sculpture, le théâtre, la gravure et la peinture.»118

Zoals blijkt uit het bovenstaande citaat van Clark zijn de ‘leden’ van de Grupo 

Neoconcreto niet enkel beeldend kunstenaars, maar ook dichters en schrijvers.119 

Hoezeer zij in hun diverse kunstdisciplines van elkaar verschillen, het is hun 

gezamenlijk verzet tegen het rationalisme van de Grupo Concreto dat hen onderling 

aan elkaar verbindt.

“We do not conceive an artwork neither as a ‘machine’ nor as an ‘object’, but as a ‘quasi-corpus’, 

115.  GULLAR F., (2010), p.223

116.  IDEM, p.225

117.  IBIDEM

118.  CLARK L., (1998), p.115

119.  GULLAR F., (2010), p.225
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i.e., a being whose reality is not limited to the exterior relations of  its elements; a being decomposable 

for analysis, that only reveals itself  totally upon a direct phenomenological approach.”120

Het kunstwerk dient met andere woorden opnieuw in het dagelijkse leven te 

worden geïntegreerd.121 Het is een levend lichaam. Noties als vorm, grootte en 

kleur zijn eraan inherent en kunnen niet los van elkaar worden besproken.122 Het 

is van belang de toeschouwer te betrekken in het bestaan van het werk door een 

persoonlijke reactie te evoceren.123 

In het licht van deze groepering zet Lygia Clark haar onderzoek naar de ruimte voort. 

Het resultaat is haar reeks Unidades (1959, Afb.14). De frame en de oppervlakte van 

het schilderij, en de achtergrond waartegen het werk is opgehangen lijken in elkaar 

over te vloeien. De organische lijn, die in dit geval de linha lûz (de lichtlijn) wordt 

genoemd, wordt niet enkel op vierkante en rechthoekige oppervlakken aangebracht, 

maar ook op cirkelvormige. Ook in dit geval versmelten achtergrond en werk in 

elkaar, maar wordt de ‘figuratie’ door de lichtlijn vervormd.124

Kort daarna maakt zij haar Contra-relevo (1959, Afb.15) waarmee ze het 

tweedimensionale vlak van het schilderij verlaat voor het driedimensionale werk. 

De stap naar de creatie van de Bichos is gemaakt!125

120.  IDEM, p.224 

121.  CLARK L., (1998), p.71: 

“Je crois fermement à la recherche d’une 

fusion entre ‘art et vie’”

122.  GULLAR F., (2010), p.224

123.  IBIDEM

124.  CLARK L., (1998), p.105

125.  IDEM, p.106
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Afb.14.
LYGIA CLARK, Unidades, 1959, verf  op hout, elkeen 30 x 30 cm

Afb.15.
LYGIA CLARK, Contra-relevo, 1959, verf  op hout, 140 x 140 x 2.5 cm
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2.  PARTICIPEREN. DE TOESCHOUWER INTERA-
GEERT MET HET KUNSTWERK

2. 1. BICHOS (1960)

De Bichos (1960, Afb.16), gecreëerd in het licht van de Grupo Neoconcreto, vormen in 

het kader van dit onderzoek, een eerste keerpunt in het oeuvre van de kunstenares: 

het idee de toeschouwer effectief  te laten participeren aan het kunstwerk krijgt 

hier voor de eerste keer vorm. 

Iedere Bicho is een sculptuur bestaande uit aluminium platen van verschillende 

grootte en vorm die aan elkaar verbonden zijn door middel van scharnieren. Clark 

vraagt de toeschouwer het werk aan te raken, het te vervormen, door de platen 

open en toe te klappen. Er ontstaat een wederzijdse relatie tussen de Bicho en 

de toeschouwer: de Bicho antwoordt op de bewegingen van de participant en 

omgekeerd.126 

Daar zij het rationele kunstvoorwerp an sich verwerpt en het kunstwerk voor haar een 

levend organisme is, kan niet iedere beweging van de platen door de toeschouwer 

worden uitgevoerd, zonder dat een andere beweging daaraan is voorafgegaan.127 

Hoeveel verschillende bewegingen de Bicho maken kan, is niet met zekerheid te 

zeggen. Hierover zegt de kunstenares:

« Je n’en sais rien, vous n’en savez, mais lui, il le sait. » 128

De titel doet het werk met andere woorden alle eer aan. ‘Bicho’ is Portugees voor 

‘het beest’, ‘het dier’. Een levend organisme dat reageert op impulsen van buitenaf. 

126.  CLARK L., (1998), p.121

127.  OSTHOFF S., (1997), p.282

128.  CLARK L., (1998), p.121

Afb.16.
LYGIA CLARK, Bichos, 1960, 
aluminium, 45 x 50 cm
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Ieder inwendig proces is afhankelijk van het andere.129  

De aspecten ‘participatie’ en ‘het kunstvoorwerp als quasi-corpus’ maken van de Bichos 

een toonbeeld van de uitwerking van de doelstellingen van de Grupo Neoconcreto.

Kunst bestaat voor Clark vanaf  nu enkel dankzij de actieve deelname van de 

toeschouwer. Is er geen participatie, dan is er ook geen kunst. De participant leeft 

het kunstwerk en beleeft op die manier zichzelf.130 

De kunstenaar komt stilletjes aan op het tweede plan: zijn taak bestaat erin de 

toeschouwer uit te nodigen deel te nemen. Die laatste heeft op zijn beurt de 

mogelijkheid het voorstel aan te nemen of  het te weigeren.131  

2.2. CAMINHANDO (1964)

Caminhando (1964, Afb.17a, 17b en 17c) luidt de effectieve verwerping van 

het kunstobject in. Vanaf  dit moment is hét kunstwerk de participatie van de 

toeschouwer, dé Ander.132 

Het werk bestaat uit een Moebiusstrip, een brede reep papier waarin een wrong 

wordt gelegd en waarvan beide uiteinden nadien aan elkaar worden vastgemaakt. In 

het midden van de strip maakt de toeschouwer een opening van waaruit hij in de 

lengte van de strip verder knipt. Wanneer hij de hele strip heeft rondgeknipt, dient 

hij te kiezen of  hij links of  rechts van het beginpunt zal verder knippen. Deze actie 

herhaalt hij tot hij niet verder knippen kan en de strip in een lange sliert uiteenvalt. 

In tegenstelling tot de Bicho is de actie van het knippen direct. De participant 

draagt er onmiddellijk de gevolgen van. Er is geen dialoog tussen het object en 

129.  IBIDEM

130.  Idem, p.122

131.  Idem, p.233

132.  HERKENHOFF P., (1998), p.46
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het subject.133 De kunstenares heeft de participant de mogelijkheid aangeboden 

zichzelf  te beleven.134        

Het is de keuze die hij maakt links of  rechts te knippen, die de essentie vormt van 

het kunstwerk.135 Er is met andere woorden geen kunstwerk voordat de participant 

begint te knippen en er is er ook geen nadat hij geknipt heeft. Iedere particuliere 

actie is uniek en zal zich nooit een tweede keer herhalen.136 

133.  CLARK L., (1998), p.153

134.  IDEM, p.159

135.  CLARK L., (1998), p.151

136.  IDEM, p.155

Afb.17a. 17b. 17c.
LYGIA CLARK, Caminhando, 
1964
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3. VOELEN. TACTILITEIT IS KUNST

In de loop van mijn onderzoek constateerde ik dat er een wezenlijk verschil bestaat 

tussen participatie en tactiliteit. Hoewel beide begrippen betrekking hebben op 

elkaar – zonder participant kan er niet gevoeld worden – staan zij ook los van 

elkaar – deelname aan kunst houdt niet noodzakelijkerwijze tactiliteit in, met 

andere woorden, de toeschouwer hoeft niet noodzakelijk te voelen om te participeren. 

Dankzij dit inzicht kan ik in het oeuvre van Clark een duidelijke lijn trekken tussen 

die werken hierboven beschreven, die een aanloop waren naar tactiliteit, en die 

werken die effectief  tactiel zijn.    

3.1. NOSTALGIA DO CORPO

Het tweede grote keerpunt in het oeuvre van Lygia Clark, dat van uiterst belang is 

voor dit onderzoek, is het moment zij het zintuiglijke ‘voelen’ tot het eigenlijke 

kunstwerk maakt. 

In het jaar 1966 maakt zij dagdagelijkse voorwerpen als plastiek zakken gevuld met 

water, zand, lucht en/of  schelpen, tot hulpmiddeltjes om bij de participant ‘het 

voelen’ te evoceren:

“La proposition (le mot ‘d’oeuvre’ dénotant la passivité du résultat d’un travail 

antérieur, ne convenait plus ici) nous fait prendre conscience de notre propre 

corps.”137

De participant wordt zich met andere woorden bewust van zijn eigen lichaam door 

137.  CLARK L., (1998), p.188
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(v.l.n.r.)
Afb.18.
LYGIA CLARK, Pedra e ar, 1966

Afb.19a/19b/19c.
LYGIA CLARK, Livro sensorial, 1966, 
boekje met plastieken zakjes als bladzijden 
die verschillende soorten materialen bevatten, 
18 x 18 cm

Afb.20.
LYGIA CLARK, Respire comigo, 1966

Afb.21.
LYGIA CLARK, Diálogo de mãos, 1966
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middel van sensaties die worden geëvoceerd door objecten van buitenaf.138 

Clark zelf  benoemt Nostalgia do Corpo als de meest gevarieerde fase in haar oeuvre, 

daar de verschillende ‘voorstellen’ tot het voelen onderling heel gevarieerd zijn.139 

Het gaat van Pedra e ar (1966, Afb.18), zakjes gevuld met water en schelpen; over 

Livro sensorial (1966, Afb.19a, 19b en 19c), een boekje waarvan de pagina’s tactiele 

sensaties teweegbrengen; Respire comigo (1966, Afb.20), een rubberen buis die 

wanneer je beide uiteinden aan elkaar verbindt en je ze als een accordeon open en 

toe trekt doet denken aan de menselijke ademhaling; tot ten slotte Diálogo de mãos 

(1966, Afb.21), waarbij de handen van twee participanten door middel van een 

Moebiusstrip aan elkaar verbonden zijn, elkaar aanraken en bewegen. 

  

3.2. LA MAISON EST LE CORPS

Daar Clark steeds meer werken creëert die een dialoog inhouden – een ‘dialoog 

tussen mens en object’ of  een ‘dialoog tussen mensen’ – neemt het aspect van 

het voelen toe.140 In deze fase worden aanvankelijk alle zintuigen aangesproken, 

naderhand slechts die van de tastzin. 

In 1967 ontwerpt Clark de Máscaras sensoriais (Afb.22). Deze grote ‘maskers’ die het 

hoofd van de participant volledig bedekken, spreken tot alle zintuigen: zien, ruiken, 

smaken, horen en voelen. Vanaf  het moment hij één van deze kappen draagt, sluit 

hij zich af  van de werkelijkheid en beleeft hij zijn ervaringen vanuit zichzelf.141 

“Ce que je veux vraiment et que j’ai pu capter dans quelques masques, c’est l’infra-

sensoriel, ou le sensoriel-mental.”142

138.  IDEM, p.247

139.  IDEM, p.188

140.  BRETT G., (1998), p.26

141.  CLARK L., (1998), p.219

142.  IDEM, p.220
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Afb.23.
LYGIA CLARK, A casa é o corpo. Penetração, ovulação, germinação, 
expulsão, 1968

Afb.22.
LYGIA CLARK, Máscaras sensoriais, 1967

Afb.24.
LYGIA CLARK, Máscaras abísmo, 1968
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In tegenstelling tot Nostalgia do Corpo, waar de participant (het subject) en het voorstel 

(het object) strikt van elkaar gescheiden bleven, vindt er hier een versmelting plaats 

van het subject en het object. De participant gaat met andere woorden een directe 

dialoog aan met zijn eigen lichaam.143 

Van een dergelijk dialoog is ook sprake in A casa é o corpo. Penetração, ovulação, 

germinação, expulsão (1968, Afb.23), bestaand uit een constructie van ongeveer 8 

meter lang en 2 meter hoog, waar de participant doorheen dient te lopen.144 

Deze installatie stelt het vrouwelijke geslachtsorgaan voor, waarbij men, wanneer 

men door de installatie wandelt, via tactiele ervaringen kennis neemt van het eigen 

lichaam.145   

Subject en object versmelten volledig met de Máscaras abísmo (1968, Afb.24).  Het 

object wordt als het ware door de participant geïncorporeerd. De dialoog vindt 

enkel nog plaats in de participant zelf. Ieder proces verloopt enkel nog mentaal.146 

Met deze maskers wordt vooral de tastzin aangesproken, en niet zozeer alle 

zintuigen, zoals bij de Máscaras sensoriais het geval was. 

Het lichaam wordt met andere woorden in al deze werken ‘het huis’ van iedere 

tactiele ervaring. De participant “devient l’objet de sa propre sensation”147. Het werk 

wordt geïncorporeerd door de toeschouwer.

“The proposition perceived before by the spectator as something exterior to him and enclosed in a 

strange object, is now lived as part of  himself.”148

143.  CLARK L., (1998), p.220

144.  IDEM, p.228

145.  IDEM, p.229

146.  HERKENHOFF P., (1998), p.48

147.  CLARK L., (1998), p.247

148.  CLARK L.,  ‘1965: Art, 

Religion, Space-Time’ [internet] 

(2011), alinea 2 
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3.3 LE CORPS EST LA MAISON

In deze derde fase in de ontwikkeling naar meer tactiliteit in het oeuvre van Clark, 

wordt de mens een object voor zichzelf. Het object an sich is in deze fase volledig 

verdwenen en de participant zal zichzelf  slechts door middel van zichzelf  beleven.149 

De kunstenaar verdwijnt volledig op de achtergrond. Vanaf  nu zijn het de 

participanten die elkaar onderling voorstellen doen waar de andere op in kan gaan.150

Deze werken worden gekenmerkt door een toename van het aantal participanten. 

Meerdere deelnemers zijn noodzakelijk om desbetreffende sensaties te kunnen 

ervaren. Vervolgens kunnen deze werken overal worden uitgevoerd: binnen en 

buiten op straat of  in het park.151 Zelf  heeft Clark deze werken de benaming 

structuur of  architectuur meegegeven door de grote bouwkundige figuren die door 

de participatie ontstaan.152

In Arquiteturas biológicas: Ovo-mortalha (1968, Afb.25) zitten twee participanten met 

hun gezicht naar elkaar, hun handen en voeten in nylonzakjes die aan een groot 

plastiek zeil zijn bevestigd. Door hun lichaam vrij te laten bewegen, verzoeken zij 

de andere zijn lichaam volledig met het plastiek te omwikkelen.

Met het werk Estruturas vivas (1969, Afb.26) wordt door middel van de bewegingen 

van vier rechtstaande participanten een structuur gemaakt met een elastieken koord 

die aan de voeten van vier op de grond liggende participanten zijn vastgeknoopt.

3.4. FANTASMATIQUE DU CORPS

In 1968 ontvlucht Lygia Clark Brazilië omwille van de politieke situatie. Ze vestigt 

zich in Parijs waar ze les geeft aan de Sorbonne. In iedere les leert zij haar studenten 

149.  BRETT G., (1998), p.27

150.  CLARK L., (1998), p.247

151.  IBIDEM

152.  CLARK L., (1998), p.233
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< Afb.25.
LYGIA CLARK, Arquiteturas biológicas : Ovo-mortalha, 1968

Afb.26.
LYGIA CLARK, Estruturas vivas, 1969
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meer en meer op elkaar te vertrouwen door middel van elkaars aanwezigheid en het 

lichamelijke contact.153 

In één van de Rolniks interviews ‘From Object to Event’ die ik bekeek in 

Raven Row Gallery getuigen twee ex-studenten over hun ervaringen in Clarks 

lessen. Onbeschrijfbare gevoelens, ondefinieerbaar verruimende ervaringen. Ze 

beschrijven een aantal oefeningen, die ze samen verwezenlijkten, en benoemen de 

aanwezigheid van Clark als essentieel in het slagen van de oefening.154

Een van de bekendste oefeningen is de Baba Antropofágica (1973, Afb.27a en 27b) 

waarbij één student wordt bedolven onder draad, die door de andere studenten 

eerst in de mond werd genomen en dus doordrenkt is van hun speeksel.

Bij Canibalismo (1973, Afb.28) ligt één van de studenten in een groot pak op de 

grond. In de buurt van zijn buik, zit een grote rits aan het pak, waarin fruit zit. 

Andere studenten zijn geblinddoekt, openen die rits, eten het fruit en laten elkaar 

ook proeven.

De oefening Relaxação (1974-1975, Afb.29a en 29b) kan ruim worden opgevat. 

Er zijn verschillende voorstellen van Clark in het volbrengen van deze opdracht. 

Kenmerkend voor ieder voorstel is het lichamelijke contact tussen de studenten 

onderling, het geblinddoekt zijn en het voelen van sensaties waneer Clark langskomt 

met één van haar objecten uit Nostalgia do Corpo.

De experimenten die Clark in deze cursus doet met haar studenten, en dan vooral 

Relaxacão, zijn een directe aanloop tot het 3de grote keerpunt in haar oeuvre: 

Estruturaçaõ do Self  (1976), de tactiliteit ten dienste van de psychoanalyse. 

153.  BRETT G., (1998), p.27

154.  ROLNIK S., ‘From Object 

to Event’ [interview], (2004-2005)
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Afb.27a. 27b.
LYGIA CLARK, Baba Antropofágica, 1973

Afb.28.
LYGIA CLARK, Canibalismo, 1973

Afb.29a. 29b.
LYGIA CLARK, Relaxação, 1974-1975
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3.5. ESTRUTURACÃO DO SELF (1976 – 1988)

Bij terugkeer in Brazilië begint Clark met haar psycho-therapeutische werk 

Estruturação do Self  (1976, Afb.30a, 

30b en 30c), in vertaling ‘Constructie van het “ik”’.   

Vanaf  dit moment beschouwt zij zichzelf  niet langer als kunstenares maar als 

therapeute.155 Toeschouwers en participanten zijn nu patiënten en komen bij Clark 

langs voor een psychotherapie. Ieder ‘kunstwerk’ is een sessie van ongeveer een 

uur en heeft een louterend effect voor zowel de ‘patiënt’ als de ‘therapeut’.156 De 

behandeling duurt voort tot het moment Clark er een punt achterzet. Dit is meestal 

waneer zij haar cliënt als genezen beschouwt of  wanneer ook zijzelf  merkt geen 

baat meer te hebben aan de behandeling.157 

Daar zo’n therapie individueel is en niet voor het grote publiek tentoon wordt 

gesteld, rijst de vraag hoe dergelijke sessies in zijn werk gingen.

De therapie vond voor iedere patiënt tussen de één à drie keer per week plaats 

in haar appartement in Rio de Janeiro. Een kleine kamer met rode verlichting, 

muren en kussens bekleed met stof  met luipaardmotief.158 De patiënt is tijdens 

de therapie geblinddoekt en op zijn ondergoed na naakt, wat de functie van de 

Objetos Relacionais ten goede komt. Deze relationele objecten zijn dagdagelijkse 

voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een plastiek zak gevuld met water, zand of  lucht, 

elkeen met een verschillend gewicht en een andere textuur. Hiermee prikkelt Lygia 

de zintuigen van haar patiënten, die op hun beurt door hun onwetendheid over 

wat zij op hun huid voelen, ruiken of  horen, zeer intense gevoelens beleven en/

of  oude herinneringen die zij vergeten of  verdrongen hadden oproepen. Het is het 

155.  BRETT G., (1998), p.20

156.  ROLNIK S., ‘From Object 

to Event’ [interview], (2004-2005)

157.  IBIDEM

158.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Jards 

Macalé], (mei 2005)
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doel van Clarks therapie dat haar patiënten deze traumatische ervaringen bij haar 

kunnen verwerken.159 

Gedurende twaalf  jaar, tot aan haar dood in 1988, ontving zij patiënten voor 

dergelijke sessies.160 Dit maakt Estruturação do Self  tot één van de meest belangrijke 

werken voor het onderzoek naar tactiliteit, daar het voor Clark en de patiënten 

enkel nog draait om tactiliteit. 

Toeschouwers participeren: zij voelen en zij verwerken. 

159.  BRETT G., (1998), p.29

160.  MARXEN E., (2009), p.136

Afb.30a.30b. 30c.
LYGIA CLARK, Estruturação do Self, 1976-1988
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In het oeuvre van Lygia Clark neemt de toeschouwer en zijn wil aan haar kunst te 

participeren een centrale plaats in. De toeschouwer is in deze context eerder een 

participant zonder wie het kunstwerk niet kan bestaan. De toeschouwer/participant 

is met andere woorden onmisbaar. Doch kan men zich vragen stellen naar deze 

onbekende participant: wie is hij, waarom neemt hij deel, vindt hij dat leuk of  voelt 

hij zich verplicht? 

hoofdstuk 4
de toeschouwer wordt in het 
kunstwerk geïntroduceerd en 
participeert



73

1.  WIE OF WAT IS “DE TOESCHOUWER”?

Het substantief  ‘de toeschouwer’ is in de strikte zin van het woord degene die kijkt, 

afgeleid van het werkwoord ‘toeschouwen’ wat zoveel betekent als kijken naar. Men 

is bij een evenement aanwezig, maar zal uitsluitend passief  de actie beschouwen en 

zich in geen geval mengen in datgene wat effectief  gebeurt. 

Ook in andere talen houdt het begrip ‘de toeschouwer’ een zekere passiviteit in. Het 

Engelse woord spectator en het Franse spectateur vinden beiden hun oorsprong in het 

Latijnse woord spectare wat (be)kijken betekent. 

Het begrip ‘toeschouwer’ is op zich een vrij algemeen begrip. Het krijgt naargelang 

de context waarin het wordt gebruikt een andere betekenis.  Men kan toeschouwen 

hoe men op straat een gevecht uitvecht, maar men kan als toeschouwer ook een 

performance bekijken. De toeschouwer is met andere woorden niet noodzakelijk 

verbonden met het kijken naar kunst. Het begrip krijgt slechts in de kunstcontext 

zijn specifieke betekenis van de cultuurbegaande intellectueel die kunst opzoekt en 

bekijkt. 

Elk individu is in de hedendaagse visuele cultuur, waarin men langs verschillende 

multimediakanalen als tv en internet door beeldmateriaal wordt overspoeld, ‘een 

toeschouwer’. Alles wat wij zien nemen wij voor waar aan, het is de ‘tastbare’ 

realiteit, met andere woorden het bewijs dat iets effectief  heeft plaatsgevonden, 

waarvan de uitspraak “eerst zien, dan geloven” een perfecte illustratie is. De media 

speelt dan ook in op de behoefte van een door sensatie doordrongen mens, die 

verlangt naar sensationele verhalen en beelden. Zij publiceert zowel geïdealiseerde 

als gewelddadige beelden, als bewijs voor de glamour en verschrikkingen die zich 

ergens op de wereld afspelen, en voldoen op die manier aan de sensatiezucht van 
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het grote publiek, dat op zijn beurt wederom door deze beelden wordt aangesterkt. 

In de context van kunst gaat de toeschouwer naar toneel, zet hij zich één van de 

comfortabele stoelen van het theater en bekijkt hij de scène. Diezelfde toeschouwer 

bezoekt een tentoonstelling in een museum, betreedt de tentoonstellingsruimte en 

heeft, in tegenstelling tot de ervaring in het theater, de mogelijkheid voor zichzelf  

te bepalen welke werken hij bekijkt en voor hoe lang hij dat doet. In zekere zin 

heeft de toeschouwer in het museum een iets grotere bewegingsvrijheid dan de 

toeschouwer in het toneel. 

Het theater had en heeft tot op de dag van vandaag, hetzij in mindere mate, voor 

de toeschouwers tot doel de andere aanwezigen te bekijken en er door bekeken te 

worden. Dat is voor lange tijd de enige ‘actieve’ rol van de toeschouwer in het theater 

geweest. Later, in het begin van de 20ste eeuw lokken theatermakers heftige reacties 

uit bij hun publiek. Hugo Ball bijvoobeeld provoceerde met zijn klanktheater dat in 

tegenstelling tot wat op dat moment gangbaar was geen enkele verhaal vertelde en 

het absurde liet zegevieren.161 

Wat gebeurt er wanneer de passieve toeschouwer in de beeldende kunsten en in 

de kunstwereld in het algemeen een participeert in het creatieproces en hij van 

wezenlijk belang wordt voor het ontstaan en/of  bestaan van het kunstwerk? 

Het is vanaf  de jaren 1950 dat de toeschouwer door sommige kunstenaars 

uitgenodigd wordt aan hun kunst te participeren en is hij niet meer uitsluitend 

diegene die kijkt.162 Zijn handelen, de eigenlijke actie, en niet het passieve kijken, 

wordt belangrijk en vormt de kern van het werk. De toeschouwer is niet meer de 

toeschouwer in de strikte zin van het woord, het begrip dekt vanaf  dat moment niet 

meer de volledige lading van waar het eigenlijk voor staat. 

Voor wie op zoek gaat naar een alternatieve term voor dit fenomeen zal het 

161.  GROYS B., (2009), p.25

162.  BERGHAUS G., (2005), p.84
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opvallen dat er in het vocabularium geen enkel woord te vinden is dat specifiek 

staat voor de toeschouwer die participeert aan een kunstwerk. Men zou deze 

nieuwe toeschouwer in de kunst een deelnemer aan kunst kunnen noemen. Toch is 

‘deelnemen aan’ ongelukkig gekozen daar het deelnemen op zich niet specifiek 

naar een artistieke activiteit verwijst. ‘Deelnemen aan’ wordt eerder algemeen in 

de dagdagelijkse context gebruikt, in de trant van deelnemen aan een seminarie, 

deelnemen aan een sportcursus en deelnemen aan een groepsmanifestatie. Men kan 

wel degelijk aan het artistieke creatieproces van een kunstwerk deelnemen, maar 

ook hier dient dan gewezen te worden op de specifieke context waarin het woord 

wordt gebruikt. Tenslotte blijft de lading van de term eerder passief  van aard. Men 

kan deelnemen aan een seminarie, maar of  die deelname actief  is, is nog maar de 

vraag. Men neemt reeds deel door enkel en alleen aanwezig te zijn en de informatie 

die door de lesgever wordt meegedeeld in zich op te nemen. 

Vervolgens zou men kunnen overwegen de term participant in de mond te nemen. 

Hoewel dit begrip ook eerder een algemene strekking heeft, verdient het alvast 

enige voorkeur daar het allicht wijst op de actieve deelname van de persoon 

die met de term wordt aangeduid. Het wijst met andere woorden op de actieve 

deelname in een seminarie, de actie van het sporten en de actieve geëngageerdheid 

tijdens een manifestatie. Daar waar ‘de deelnemer’ niet genoodzaakt is zelf  actief  

iets te doen, is ‘de participant’ dat wel. Toch blijkt ook hier weer dat het begrip 

niet volledig op zichzelf  staat, het is en blijft noodzakelijk de context waarin de 

participant participeert te vernoemen. Het woord zelf  geeft wel aan dat er actie 

wordt ondernomen, maar het vat niet samen waaraan er wordt geparticipeerd. Het 

begrip op zich wijst met andere woorden wederom niet op de bijzonderheid van de 

artistieke activiteit. 

De term die wellicht het meest bij de beoogde definitie aansluit is de 
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toeschouwerparticipant. Enerzijds wijst het begrip op de functie die men als toeschouwer 

vervult, men gaat naar een specifieke plaats – het theater of  het museum – om er 

kunst te bekijken. De participant verwijst dan op zijn beurt naar de toeschouwer als 

cultuurliefhebber die door de kunstenaar wordt uitgenodigd deel te nemen aan het 

kunstwerk en er tenslotte wezenlijk deel van zal uitmaken.



77

2.  VERSCHILLENDE VORMEN VAN TOESCHOUW-
ERPARTICIPATIE

2.1. DE TOESCHOUWER VOLGT INSTRUCTIES VAN DE 

KUNSTENAAR OP EN WORDT PARTICIPANT

In de jaren 1950 wordt de toeschouwer voor het eerst effectief  bij de kunstproductie 

en in het kunstwerk betrokken. Kunstenaar Allan Kaprow is als grondlegger van de 

happening een trendsetter op dat vlak.163 Hij was pro toeschouwerparticipatie van 

de toeschouwers en liet zijn publiek door middel van strikt op te volgen instructies 

aan zijn happenings deelnemen.164 

In zijn 18 Happenings in 6 Parts stonden de instructies die men diende op te volgen 

in het programmaboekje van de happening neergeschreven. Deze aanwijzingen 

gingen over wanneer men een object in de performance mocht aanraken, over hoe 

men zich doorheen de verschillende ruimtes van de galerie diende te begeven en 

uiteindelijk over wanneer men mocht applaudisseren.165 

In de happening Yard leek de participatie van de toeschouwer op een vrijere manier 

te gebeuren. Niets is minder waar. Kaprow spoorde zijn publiek aan in de tuin van 

de galerie te gaan en zich te amuseren met het verplaatsen van de autobanden, maar 

ook in dit spel waren zij aan strikte regels verbonden.166 

In de happenings van Kaprow kwam het er voor de toeschouwerparticipanten min 

of  meer op aan dat zij de wil van de kunstenaar inwilligden. Op dit vlak houdt de 

happeningkunst van Kaprow een paradox in. Enerzijds hechtte hij immens veel 

belang aan het toeval van het moment en improvisatie167, anderzijds onderworp 

hij zijn publiek aan strakke regels die het nauwgezet diende op te volgen wilde het 

kunstwerk tot een goed einde gebracht worden168. 

163.  BERGHAUS G., (2005), p.84

164.  IDEM, p.86

165.  SCHIMMEL P., (2008), p.17

166.  IBIDEM

167.  BERGHAUS G., (2005), p.87

168.  IDEM, p.86
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De Duitse kunstenaar Hermann Nitsch schrijft net als Kaprow een stappenplan 

uit dat de degenen die aan zijn Aktionen participeren nauwgezet dienen op te 

volgen.169 In het geval van zijn 100.Aktion is een dergelijke richtlijn noodzakelijk 

om het 150-koppige orkest, de 150 participanten en het grote bezoekersaantal te 

kunnen organiseren. In tegenstelling tot Kaprow is voor Nitsch de ervaring die zijn 

toeschouwerparticipanten tijdens hun deelname aan de Aktionen hebben het meest 

doorslaggevend. Zijn stappenplan is wel degelijk noodzakelijk voor het welslagen 

van het werk daar zijn Aktionen enorm veel organisatie vragen.

Lygia Clark creëerde haar Bichos op hetzelfde moment als het ontstaan van Kaprow 

zijn happenings. Zij nodigde haar toeschouwers uit de sculpturen aan te raken en 

ze te vervormen door de aluminiumplaten open en toe te klappen.170 Zij legde 

haar publiek, in tegenstelling tot Kaprow en Nitsch, geen voorwaarden op tot het 

aanraken van het werk. Zelf  beweerde zij dat niemand, behalve de Bicho zelf, ooit 

zal weten hoeveel verschillende bewegingen de Bicho kan maken.171 

De toeschouwerparticipant volgt niet de instructies van de kunstenares op, maar 

gaat effectief  een dialoog aan met het kunstwerk. Men klapt een plaat open of  

toe waardoor een andere beweging bijgevolg mogelijk of  onmogelijk wordt 

gemaakt, met andere woorden ‘het antwoord’ van de Bicho op ‘de vraag’ van de 

toeschouwer.172 De participant gaat in op ‘de instructies’ van de Bicho wil hij het 

werk ten volle ervaren. Het is met andere woorden Lygia’s doel geweest met deze 

aluminiumsculpturen een wisselwerking op te bouwen tussen de toeschouwer en 

het kunstwerk en zij is daar ten volle in geslaagd.

In het latere werk van Clark, en dan vooral vanaf  Nostalgia do Corpo, biedt zij haar 

publiek dagdagelijkse voorwerpen aan die zij dienen aan te raken en waarmee zij 

zich bewust worden van hun eigen lichaam.173 Ook hier is er wederom geen sprake 

van instructies die de kunstenares haar toeschouwers oplegt. Zijzelf  beschouwt 

169.  N.N., ‘6 tages-spiel’ 

[internet] (2011), alinea 2 en 3

170.  CLARK L., (1998), p.121

171.  IBIDEM

172.  IBIDEM

173.  IDEM, p.247
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deze objecten als het voorstel zij haar toeschouwers aanbiedt.174 Ze geeft hen de 

mogelijkheid de objecten aan te raken en zichzelf  met andere woorden te leren 

kennen, aan hem of  haar de keuze of  hij het voorstel aanneemt of  niet. 

De enige fase in Clarks oeuvre waarvan men zou kunnen stellen dat de toeschouwers 

instructies dienen op te volgen, is wanneer zij onderricht geeft aan de Sorbonne. 

Zij tracht haar studenten op elkaar te laten vertrouwen en stelt in functie hiervan 

een experiment op dat zij samen met haar studenten uitvoert. Zelf  gaf  Lygia Clark 

geen effectieve richtlijnen, maar het was haar aanwezigheid bij het experiment dat 

de eigenlijke instructie vormde, alles in goede banen leidde en die volgens Gaëlle 

Bosser noodzakelijk was voor het welslagen van het experiment.175 

174.  IDEM, p.188

175.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Gaëlle 

Bosser en Claude Lothier], (juli 

2004)
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2.2. DE TOESCHOUWERPARTICIPANT INTERAGEERT MET 

ZIJN OMGEVING

2.2.1. DE TOESCHOUWERPARTICIPANT EN DE 

KUNSTENAAR

Niet elke 20ste-eeuwse kunstenaar gaf  zijn publiek instructies. Sommige kunstenaars 

prefereerden het hun toeschouwers absoluut géén richtlijnen te geven. Zij berustten 

eerder op het toeval en op de geëngageerdheid van de toeschouwer. 

Dit kan tot heel extreme kunst leiden waarbij ik bijvoorbeeld direct terugdenk aan de 

Body Art van Marina Abramoviç, waarin haar eigen fysieke uithoudingsvermogen 

centraal staat. In haar performance Rhythm 0 stelt zij haar eigen lichaam ter 

beschikking van het aanwezige publiek, dat aanvankelijk zeer beschroomd de 

objecten gebruikt die de kunstenares zelf  ter hunner beschikking heeft gesteld en 

die zij kunnen gebruiken om haar lichaam te pijnigen en te versieren. Abramoviç 

laat haar publiek begaan, zijzelf  neemt alle verantwoordelijkheid voor wat er zich 

tijdens de performance voordoet.176 Naarmate de performance vordert, wordt 

het publiek brutaler en durven zij de kunstenares met steeds meer gewaagde 

gebruiksvoorwerpen te bewerken. Wanneer de situatie zodanig uit de hand dreigt te 

lopen, wordt de performance door andere toeschouwerparticipanten zelf  stopgezet 

om het leven van Abramoviç te redden.177 

Hetzelfde gebeurt in Lips of  Thomas (1974), een performance waarin de kunstenares 

op sterven na dood is en zij volledig op de goodwill van de interagerende toeschouwer 

vertrouwt die haar leven redt.

Vito Acconci gaat in Seedbed een seksuele relatie aan met zijn publiek.178 De 

kunstenaar ligt onder een klein podium in de galerie waar hij zijn performance 

176.  ABRAMOVIC M., (2010), p.74

177.  FRIELING R., (2009), p.40

178.  WARD F., (2002), p.40
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opvoert, fantaseert over het publiek hij over de plankenvloer hoort lopen, 

masturbeert en deelt zijn seksuele fantasieën met het aanwezige publiek. Hoewel 

kunstenaar en toeschouwer niet rechtstreeks met elkaar in contact komen ontstaat 

er zoals dat bij Marina Abramoviç het gevals is, een al dan niet gewenste relatie 

tussen de twee. Enerzijds omdat Acconci seksueel fantaseert over de aanwezige 

toeschouwers, anderzijds omdat het aanwezige publiek getuige is en het onderwerp 

vormt van iemands seksuele beleving.

Zowel de werken van Abramoviç als van Acconci zijn een zeer gewaagd voorbeeld 

van hoe de kunstenaar het publiek uit zijn tent kan lokken en op die manier een 

interactie teweeg kan brengen tussen de kunstenaar en de toeschouwerparticipant. 

De wisselwerking tussen Lygia Clark en haar publiek verloopt desalniettemin op 

een heel ander niveau. Daar waar Abramoviç eerder aan zelfdestructie doet, zal 

Clark in Estruturação do Self een heilzame band opbouwen met haar patiënten. 

Het kunstwerk is een psychotherapie, met de kunstenares als therapeute en de 

toeschouwerparticipant als patiënt.179 Zowel de kunstenares als de patiënt heeft 

baat bij de therapeutische sessie. De interactie tussen de twee is, in tegenstelling 

tot in het werk van Abramoviç, vrij intiem daar het om een genezingsproces en/

of  verwerking van persoonlijke trauma’s gaat. Die intimiteit wordt, vooral voor de 

patiënt, aangesterkt door het lichamelijk contact met Lygia en de tactiele sensaties 

die worden geëvoceerd door de Objetos Relacionais. 

Zoals hierboven reeds werd vermeld, is het voornamelijk Lygia’s aanwezigheid die 

het kunstwerk in goede banen leidt en een sublieme kunstervaring tot stand brengt. 

Door sommige van haar ex-participanten wordt zij zelfs omschreven als zijnde het 

effectieve kunstwerk dat een directe relatie aangaat met haar publiek.180    

179.  BRETT G., (1998), p.20

180.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Gaëlle 

Bosser en Claude Lothier], (juli 

2004)
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2.2.2. TOESCHOUWERPARTICIPANTEN ONDERLING

Naast de kunstenaar die zelf  een relatie wil aangaan met zijn toeschouwers, is er 

ook die kunstenaar die een relatie tussen zijn toeschouwerparticipanten onderling 

tracht te creëren.

Marina Abramoviç bijvoorbeeld verdeelt haar eigen publiek onder in verschillende 

kampen. Zij zet met andere woorden de toeschouwers die effectief  aan haar 

performances deelnemen tegen elkaar op. Dat wordt duidelijk in Rhytm 0 waarbij je 

aan de ene kant die participanten hebt die Abramoviç bewust pijnigen en molesteren 

en aan de andere kant diegenen die haar willen beschermen tegen het geweld haar 

wordt aangedaan. 

Hier staat Lygia Clark lijnrecht tegenover. Met haar groepsexperimenten aan 

de Sorbonne wil zij tussen haar studenten een hecht groepsgevoel creëren dat 

gebaseerd is op het vertouwen in elkaar en wil zij met andere woorden onderlinge 

conflicten tussen haar participanten ten allen tijde voorkomen. Het aansporen van 

het lichamelijke contact tijdens de experimenten creëert op zijn beurt een intieme 

band die vertrouwen evoceert.181 

Ook Hermann Nitsch tracht in zijn Aktionen een groepsgevoel tussen zijn 

toeschouwerparticipanten tot stand te brengen door ze samen in zijn performances 

een collectief  verleden te laten herdenken. Zij raken door het contact met de 

bloederige ingewanden in trance waardoor zij tevens de gruwelen van het verleden 

samen kunnen verwerken.182       

2.3. DE TOESCHOUWERPARTICIPANT IN EXTASE 

De toeschouwerparticipant kan vervolgens op een zodanige manier aan een 

181.  BRETT G., (1998), p.27

182.  DENK W., (2008), p.39
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Afb.31.
LYGIA CLARK, Viagem, 1973
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kunstwerk participeren dat hij er zichzelf  in verliest. Dit is enigszins het geval in de 

Aktionen van Nitsch. Zoals hierboven wordt vermeld, beleven de deelnemers de hele 

actie zodanig intens zij in een roes terechtkomen en louter op automatische piloot 

verder handelen.183 Het denkvermogen wordt met andere woorden uitgeschakeld 

en het is het lichaam dat het roer overneemt.    

Clarks studenten en patiënten geven zich tijdens de participatie aan haar experimenten 

en therapeutische sessies letterlijk over. Het experiment aan de Sorbonne Viagem 

(1973, Afb.31) waarin één van de deelnemers door zijn medestudenten in een 

laken wordt gewikkeld en doorheen de schoolgebouwen wordt meegedragen, 

maakt dankzij zijn vertrouwen in de ander zijn hoofd leeg en beleeft bijgevolg een 

bijzonder vredevolle sensatie.184

In Estruturação do Self  maken Clarks patiënten een gelijkaardige ervaring mee. Zij 

schenken hun lichaam in vol vertrouwen aan de kunstenares. Een vertrouwen dat 

mede tot stand wordt gebracht door de intimiteit van het lichamelijke contact dat 

plaatsvindt tussen Clark en haar patiënten. De sensaties die men ervaart brengen 

rust, men houdt op met nadenken en men laat zich uitsluitend nog laat leiden 

door de ervaring van de sensaties van het eigen lichaam. Sommige patiënten lieten 

hun gedachten op zo’n manier los zij in een diepe slaap terechtkwamen en pas 

uren nadien terug wakker werden, totaal herboren door de zorgeloosheid die zij 

gedurende de sessie hadden meegemaakt.185

Clark en Nitsch verschillen van elkaar omwille van het vertrouwen dat Clark tussen 

haar participanten onderling en tussen kunstenaar en patiënt voorstaat, daar waar 

de participanten bij Nitsch in trance de controle over hun lichaam verliezen. 

183.  NITSCH H., ‘Text on the 

o.m. theater’ [internet], (2011), alinea 2

184.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Gaëlle 

Bosser en Claude Lothier], (juli 2004)

185.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Jards 

Macalé], (mei 2005)
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3. PARTICIPEREN AAN KUNST:  EEN TABOE OF EEN 
MUST?

3.1. THE DEATH OF THE AUTHOR

Roland Barthes waande een tijd geleden de auteur dood. Zijn bezorgdheid bleek 

achteraf  ongegrond. De ‘auteur’ leeft nog steeds, ook al wint de onbekende 

toeschouwer in de beeldende kunsten aan belang. De kunstenaar is en blijft degene 

die een concept uitdenkt, het tot uitvoering brengt en slaagt in zijn succes.186 De 

toeschouwerparticipant is zelf  niet creatief, hij neemt deel aan het kunstwerk, maar 

maakt in sé niets. 

Het gevaar van toeschouwerparticipatie is dat het de grenzen tussen kunst en 

het dagelijkse leven enigszins vervaagt. Doch is dit de kern van kunstenaar Allan 

Kaprows oeuvre. In de happening Apple Shrine gebeurt iets alledaags, het plukken 

van een appel, en die handeling vormt op zich het eigenlijke kunstwerk.187  

Wanneer die grenzen tussen kunst en realiteit vervagen wordt het voor de 

participerende toeschouwer bijgevolg moeilijk een onderscheid te maken tussen 

wat kan en wat niet.188 Dat is bijvoorbeeld het geval in het werk Rhythm 0 van 

Abramoviç, waarin de kunstenares de grenzen tussen het dagelijkse leven en de 

kunstwereld op zo’n manier in elkaar laat overvloeien dat sommige mensen zodanig 

in de war geraken zij in een impulsief  moment de kunstenares bijna van het leven 

beroven. Ook al neemt Abramoviç alle verantwoordelijkheden voor datgene 

tijdens de performance met haar gebeurt op zich, men mag wel degelijk niemand 

vermoorden. 

De toeschouwer krijgt met andere woorden een steeds grotere invloed op het 

verloop van het kunstwerk, maar het is en blijft tenslotte de kunstenaar die het idee 

186.  FRIELING R., (2008), p.35

187.  IDEM, p.43

188.  IDEM, p.41
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naar voren brengt.

3.2. EEN ERVARING RIJKER

Toeschouwers die bij Lygia Clark langsgingen voor een therapeutische sessie of  

degenen die als student aan de experimenten van Lygia Clark hebben deelgenomen, 

beweren zelf  zich met levenservaring te hebben verrijkt. Zij zijn misschien 

moeizaam uit hun rol van passieve toeschouwer getreden en hebben met beide 

handen het voorstel te participeren aangenomen. 

Lichamelijk contact en effectieve betrokkenheid versterken de artistieke ervaring, 

net als dat het geval is men in het dagelijkse leven betrokken wordt in een alledaagse 

situatie.189 189.  Op dit aspect wordt 

in Hoofdstuk 5 uitgebreid 

verdergegaan, vooral in 3.2.2. 

Tactiliteit in de actuele kunst en 

zijn integratie in het leven van 

alledag.
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Wat verstaat men onder de term ‘tactiliteit’? Beperkt het zich uitsluitend tot ‘het 

voelen’ of  worden de andere zintuigen ook aangesproken? En vooral, is het in de 

kunstcontext een nieuw begrip of  heeft het altijd al bestaan?  

In het derde hoofdstuk, waarin het oeuvre van de kunstenares wordt 

omschreven, wordt reeds vermeld dat voor dit onderzoek uitsluitend die 

werken van Clark van belang zijn die de participatie van de toeschouwer 

vragen. Daar de oefeningen met studenten aan de Sorbonne en de therapieën 

van Estruturação do Self bij de toeschouwer tactiliteit evoceren, worden zij 

hier als casus gebruikt om aan te tonen wat er in het licht van dit onderzoek 

precies onder tactiliteit wordt verstaan. 

hoofdstuk 5
tactiliteit. een aanraking, 
het voelen van kunst
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1.  DEFINITIE VAN TACTILITEIT

Beperkt tactiliteit zich slechts tot ‘het voelen’ of  kunnen de andere zintuigen ook 

terugslaan op deze term? Doorheen mijn literatuuronderzoek kwam ik heel wat 

bronnen tegen die tactiliteit niet uitsluitend aan het gevoelsmatige aspect koppelen, 

maar ook aan de andere zintuigen: zien, horen, ruiken en smaken.  

In dit onderzoek is het zeer belangrijk een duidelijke grens te trekken tussen de 

verschillende aspecten. Het werk van Lygia Clark vormt het uitgangspunt omwille 

van ‘het voelen’ als centraal begrip in het grootste deel van haar oeuvre. Het is ook 

‘het voelen’ zelf  waar ik mij in mijn onderzoek op toespits. Tactiliteit staat met 

andere woorden gelijk aan voelen. 

2.  DE GESCHIEDENIS VAN TACTILITEIT 

2.1. EEN SUPREMATIE VAN HET ZIEN OF VAN HET 

VOELEN?

De westerse cultuur is een visuele cultuur die wordt gekenmerkt door kijken en 

bekeken worden, twee aspecten waar reeds bij onze verre voorouders sprake van 

was. Doch, die overmaat aan visuele impulsen is er niet altijd geweest. Wat zijn de 

precieze redenen voor een switch van het multisensoriële naar het visuele? Ook 

in de kunstwereld is dit een vraag die men zich terecht kan stellen. De werken uit 

een museumcollectie kunnen niet worden aangeraakt, daar het bezoekersaantal van 

hedendaagse musea immens hoog is en iedere aanraking uiteindelijk nefast zou zijn 

voor de conservatie van eeuwenoude kunstwerken. Toch is dit niet altijd zo geweest. 
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In de 18de eeuw ontstonden de eerste grote publieke musea.190 Uit persoonlijke 

getuigenissen blijkt dat de weinige museumbezoekers van toen de mogelijkheid 

hadden de kunstcollecties aan te raken.191 Het aanraken van de kunstwerken diende 

educatieve doeleinden en was bijgevolg gerechtvaardigd.192 

In het midden van de 19de eeuw keert het tij. Het complexe ticketsysteem van 18de-

eeuwse musea, dat enkel toegang verschafte aan de aristocratische klassen en de 

uitsluiting inhield van de sociaal lagere arbeidersklasse, werd afgeschaft.193 Het 

bezoekersaantal steeg op tien jaar tijd met meer dan het dubbele.194 Op dat moment 

werd het verboden nog langer kunstwerken aan te raken. Dit verbod kwam er 

aanvankelijk niet zozeer uit angst voor het groot aantal bezoekers dat de werken 

zou aanraken en wat op termijn nefast zou zijn, maar eerder uit de overtuiging 

dat de aanwezigheid van de arbeidersklasse op zich schade aan de werken zou 

berokkenen.195 

“Once the working classes started visiting museums, touching objects was no longer regarded as an educative 

or pleasurable experience; it now ran against ‘common sense’ and ‘common justice’.” 196

Candlin stelt dat de switch van een (meer) tactiele cultuur naar een visuele cultuur 

te wijten is aan de moderniteit.197 Het houdt de opkomst in van het positivisme, 

waarin ‘het zien’ een centrale plaats inneemt, de gulden weg naar waarheid en meer 

kennis. De omvorming van de westerse cultuur naar een visuele cultuur is te wijten 

aan onze verzamelwoede en het aanleggen van collecties, uitsluitend bedoelt om 

naar te kijken.198 

Het lichaam en datgene wat men ziet zijn in de loop van de geschiedenis van elkaar 

gescheiden geraakt en het is Lygia Clark die met haar werken getracht heeft beiden 

weer met elkaar te verzoenen.199 

190. CANDLIN F., (2008), p.9

191.  IDEM, p.13

192.  IBIDEM

193.  IDEM, p.14

194.  IBIDEM

195.  IDEM, p.15

196.  IBIDEM, p.16

197.  IDEM, p.9

198.  IDEM, p.10

199.  BRETT G., (1998), p.7
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2.2 DISCRIMINERENDE TACTILITEIT EN EMOTIONELE 

TACTILITEIT. DE NEUROFYSIOLOGISCHE CONTEXT

Dankzij onze zintuigen nemen wij de omgeving rondom ons waar: wij zien via onze 

ogen, wij ruiken door onze neus, wij horen dankzij onze oren, wij smaken met onze 

tong en voelen via onze huid. Enkel om te kunnen smaken en te kunnen voelen 

is rechtstreeks contact met het object en het lichaam van de mens noodzakelijk. 

De tong is een smaak- en tastorgaan dat naar de hersenen niet enkel de smaak van 

het voedsel dat men tot zich neemt doorstuurt, maar ons ook meer vertelt over de 

structuur ervan. Dankzij de ontelbare sensoren die in onze huid zijn vervat, neemt 

men sensaties als pijn, jeuk en temperatuur waar.200 Met de handen kan men de 

vorm, de grootte en de oppervlaktestructuur van een object waarnemen. Indien 

dit niet het geval zou zijn, is het onmogelijk objecten vast te nemen, ze effectief  te 

gebruiken en te bewegen.201 

Twee soorten tactiliteit worden van elkaar onderscheiden. Enerzijds is er de 

discriminerende tactiliteit, de tastzin waarmee men zijn omgeving waarneemt, anderzijds 

is er de emotionele tactiliteit, die uitmaakt of  de aanraking van een object met de huid, 

of  van huid op huid, leuk of  onaangenaam is.202 Het is voor een beter begrip van 

het oeuvre van Lygia Clark vooral deze laatste vorm van tactiliteit die van wezenlijk 

belang is. Zij benut de textuur en het gewicht van de Objetos Relacionais in haar 

Estruturação do Self op zo’n manier zij bij haar ‘patiënten’ heftige emoties opwekken. 

Emoties zelf  zijn het gevolg van lichamelijke behoeften als dorst en honger, jeuk, 

koude en warmte.203 Zij zijn voor de mens noodzakelijk om te overleven, indien 

men niet aan zijn lichamelijke behoeften voldoet, gaat men dood.204 

Zowel de ervaring van de discriminerende als emotionele tactiliteit gebeurt via de 

200.  McGLONE F., (2008), p.43

201.  IDEM, p.42

202.  IDEM, p.49

203.  CRITCHLEY H., (2008), p.61

204.  IDEM, p.67
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zenuwen aanwezig in de huid. De signalen die zij van buitenaf  opvangen worden 

in een codetaal naar de hersenen doorgestuurd, die ze zowel in een objectieve als 

subjectieve gewaarwording van de omgeving omzet in een emotionele beleving van 

de aanraking, wat wil zeggen dat men pijn, jeuk, warmte of  koude zal voelen, en dat 

men zich in de hersenen een beeld zal vormen van het object men vasthoudt. Recent 

onderzoek heeft aangetoond dat bij emotionele tactiliteit een ander gedeelte van de 

hersenen wordt geactiveerd dan bij discriminerende tactiliteit, wat er op wijst dat 

beide vormen van voelen op een bepaald punt wezenlijk van elkaar verschillen.205       

2.3. DE PROBLEMATIEK TUSSEN KIJKEN EN VOELEN. EEN 

VERSCHIL IN ERVARING?

Men kan zich terecht afvragen of  de toeschouwer een kunstwerk wezenlijk anders 

zal percipiëren wanneer hij het object aanraakt of  waneer hij er enkel naar kijkt. 

Voelen is rechtstreeks, men raakt iets, men zet de stap iets vast te nemen waardoor 

men nauwer betrokken raakt bij hetgene men voelt. Aanraken zal met andere 

woorden steeds intiemer zijn dan enkel kijken, waarbij het contact tussen degene 

die kijkt en degene of  datgene bekeken wordt telkens onrechtstreeks zal zijn. De 

afstand tussen het object en het subject zal met andere woorden steeds behouden 

blijven.  

Het specifieke onderzoek naar deze problematiek wordt al vrij snel bemoeilijkt. 

Eerst en vooral kent iedere mens zijn eigen persoonlijke achtergrond waartegen hij 

zijn dagdagelijkse ervaringen weerspiegelt, waar hij zijn eigen kennis uit put en waar 

hij er een eigen interpretatievermogen op na houdt.206 Vervolgens bepaalt de cultuur 

waarin men opgroeit taboeonderwerpen en evoceert het denkkader een bepaalde 

levensstijl die voor iemand bepaalt wat aanvaardbaar is en wat niet. Persoonlijke 

205.  IDEM, p.69

206.  ONIANS J., (2010), p.8



92

ervaringen en de cultuur waarin men opgroeit zorgen ervoor dat eenzelfde reactie 

op een bepaald kunstwerk quasi onmogelijk is. 

Wanneer men dan nog wil onderzoeken wat het verschil is in de persoonlijke 

ervaring van iemand die naar kunst kijkt en iemand die het aanraakt, zal nooit 

tot een sluitend antwoord komen. Iedere mens is uniek, iedere mens heeft andere 

ideeën en complexen, niemand zal ooit exact hetzelfde op een kunstwerk reageren 

en er hetzelfde over denken. Het onderzoek zou van een zodanige omvang zijn 

daar ieder individu afzonderlijk aan een studie zou worden onderworpen.   

3.  DE ORIGINALITEIT VAN TACTILITEIT

3.1. EMOTIONELE TACTILITEIT IN HET OEUVRE VAN 

LYGIA CLARK

Voor iedere kunstenaar is het onmogelijk vooraf  te weten welke reactie zijn kunstwerk 

bij de toeschouwer teweeg zal brengen. Dit is het gevolg van de persoonlijkheid 

van de toeschouwer zelf. De individuele ervaring van het kunstwerk is met andere 

woorden voor iedereen anders, alsook wanneer het kunstwerk dient aangeraakt te 

worden. Doch, in het licht van dit onderzoek naar tactiliteit is de reactie van de 

participant van immens belang. De 65 interviews ‘From Object to Event’ die Suely 

Rolnik opnam met diegenen die ooit bij Clark in therapie zijn gegaan en waarvan 

ik er 10 heb kunnen bekijken, zijn een heel belangrijke bron. In de literatuur over 

het werk van Lygia Clark wordt nooit vermeld welke reacties dergelijke tactiele 

ervaringen op de gemoedsgesteldheid van haar ‘patiënten’ uitlokten of  wat haar 

participanten gedurende de sessies effectief  ervoeren. 
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Zoals hierboven reeds vermeld is een dergelijke ervaring voor iedereen anders, toch 

zijn er een aantal constanten die bij de participanten meerdere malen terugkeren. 

Hun reacties op het specifieke verloop van een sessie is moeilijk te achterhalen, daar 

iedere therapie een andere opbouw kende. 

Net als bij haar studenten aan de Sorbonne vertellen heel wat van Lygia’s patiënten 

over de hechte relatie die zij persoonlijk met haar opbouwden. Zij zagen haar 1 à 2 

maal per week en dat gedurende een paar maanden. Zowel studenten als patiënten 

beschouwden haar aanwezigheid als essentieel in het slagen van haar experimenten 

aan de Sorbonne enerzijds207, het tot een goed einde brengen van iedere individuele 

psychotherapie anderzijds208. 

Doch, wanneer de verschillende interviews met elkaar worden vergeleken, blijkt 

dat Lygia zelf  een dergelijk persoonlijke relatie niet met haar patiënten opbouwde. 

Zij prefereerde het tijdens de sessie enkel via de objetos relacionais met haar 

patiënten te communiceren, wat Estruturação do Self onderscheidt van een klassieke 

psychotherapie.209 Na de therapie babbelde zij met haar patiënten uitsluitend over 

dagdagelijkse dingen en niet over intieme onderwerpen.210 Zanger Caetano Veloso 

ging in 1976 een paar maanden lang twee keer per week bij Lygia langs voor een 

therapie, hoewel hij op dat moment geen psychische moeilijkheden had.211 Hij ging 

uitsluitend voor de esthetische ervaring van het voelen van verschillende gewichten 

en texturen op zijn lichaam. Hijzelf  trachtte een hechte relatie op te bouwen met 

Lygia. De intieme gesprekken die hij met haar trachtte aan te knopen werden snel 

door haar afgebroken en de reden dat zij abrupt de therapie stopzette had ook 

hiermee te maken.212 Ook muzikant Jards Macalé maakt hier vermelding van in zijn 

interview. Hoewel Lygia en hij vaak samenwerkten, werd er van hem niet verwacht 

dat hij tijdens de sessie zijn hart bij haar kwam luchten.213 De getuigenissen van deze 

207.  ROLNIK S., ‘From Object 

to Event’ [interview Gaëlle Bosser en 

Claude Lothier], (juli 2004)

208.  ROLNIK S., ‘From Object 

to Event’ [interview Jards Macalé], (mei 

2005) / ROLNIK S., ‘From Object to 

Event’ [interview Guy Brett], (juli 2004) 

/ ROLNIK S., ‘From Object to Event’ 

[interview Suzane de Moraés], (april 2005)

209.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Caetano 

Veloso], (april 2005)

210.  IBIDEM

211.  IBIDEM

212.  IBIDEM

213.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Jards 

Macalé], (mei 2005)
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twee mannen staan lijnrecht tegenover die ervaring waar actrice en regisseuse Suzane 

de Moraés over vertelt. Beide mannen spreken over hun tactiele ervaringen als 

betrof  het een erotische ervaring en verklaren allebei hun liefde voor Lygia. Suzane 

daarentegen spreekt eerder over leuke, maar vooral beangstigende ervaringen.214 

De sensatie die zij tijdens één van haar sessies bij Clark ervoer, was de herbeleving 

van de eerste agressie die zij als baby heeft gekend: iemand die haar geïrriteerd uit 

de wieg nam.215 Suzane begon te huilen, Lygia troostte haar tijdens de sessie en 

in tegenstelling tot de sessies bij beide mannen, babbelden Lygia en Suzane heel 

wat over de ervaring van Suzane, ook al gebeurde dat buiten de sessie.216 Net als 

Caetano beschrijft zij de ervaringen die zij ervoer tijdens de therapie als esthetische 

ervaringen en benadrukt zij de schoonheid van het voelen op zich.217 Suzane, 

aanvankelijk twijfelachtig tegenover het werk van Clark, brak door toedoen van de 

therapie definitief  met vooroordelen en begon een nieuw leven.218 

Het echtpaar  van Gaëlle Bosser en Claude Lothier zijn twee van Clarks ex-

studenten van aan de Sorbonne. Hoewel in deze fase van het oeuvre van Clark 

tactiele ervaringen niet noodzakelijkerwijze door de Objetos relacionais worden 

teweeggebracht, worden deze wel geëvoceerd door het lichamelijke contact tussen 

de studenten onderling. 

De experimenten in deze lessen hadden niet het individuele maar het collectieve 

lichaam als doel, waarbij iedere student in zijn eigen lichaam was gekeerd.219 Deze 

oefeningen waren met andere woorden de effectieve voorlopers van Estruturação do 

Self. Claude Lothier vertelt tijdens het interview over zijn ervaring als diegene die 

tijdens het werk Voyage in doeken werd omwikkeld en door zijn medestudenten 

doorheen de school op handen werd rondgedragen.220 Hij spreekt van het ‘zich 

overgeven’ aan de ander en het vertrouwen hij in die ander diende te stellen voor 

214.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Suzane 

de Moraés], (april 2005)

215.  IBIDEM

216.  IBIDEM 

217.  IBIDEM

218.  IBIDEM

219.  ROLNIK S., ‘From Object 

to Event’ [interview Gaëlle Bosser en 

Claude Lothier], (juli 2004)

220.  IBIDEM
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het welslagen van de oefening.221 Gedurende de ‘reis’ voelde hij zich licht: hij had 

het gevoel een trip te maken waarin hij zijn eigen lichaam vergat.222 

Lichamelijk contact tussen de studenten was een kernbegrip tijdens de lessen: 

zij raakten elkaar aan en voelden elkaar op elkaars lichaam. De sensaties die dat 

teweegbracht gingen van pijnlijk, over erotisch tot beschermend.223 Desalniettemin, 

leverde het voor ieder van hen een groter vertrouwen in de mensheid op. 

Iedere persoonlijke getuigenis vertelt uitsluitend over positieve ervaringen. Daar ik 

niet alle interviews heb kunnen bekijken, ga ik er van uit dat er participanten zijn 

geweest die minder leuke ervaringen hebben gehad tijdens de therapie. Suzane de 

Moraés vertelt bijvoorbeeld over haar ex-man, die ook in therapie was bij Lygia, dat 

hij zich ‘gedumpt’ voelde toen zij de therapie abrupt stopzette.224 

Doch, er wordt gesproken over een wonderbaarlijke ervaring, die voor het grootste 

deel reeds werd mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van Lygia Clark zelf.225 

3.2. TACTILITEIT IS EEN KUNSTVORM

3.2.1. LYGIA CLARK & TIJDGENOTEN: TRENDSETTERS VAN 

TACTILITEIT

Happeningkunstenaar Allan Kaprow nodigt in 1961 tijdens de happening Yard  zijn 

toeschouwers uit versleten autobanden, die in de achtertuin van de  Martha Jackson 

Gallery zijn opgestapeld, vast te nemen en ze te verplaatsen.226 Kaprow hechtte hier 

geen belang aan het gevoel dat het vastnemen van de banden bij de participanten 

evoceert, als wel om de actie die zij uitvoeren. De aanpak van Kaprow verschilt in 

dien zin aanzienlijk van wat zijn tijdgenote Lygia Clark in het midden van de jaren 

221.  IBIDEM

222.  IBIDEM

223.  IBIDEM

224.  ROLNIK S., ‘From 
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de Moraés], (april 2005) 
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226.  SCHIMMEL P., (2008), p.17
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’70 voor ogen had. Met haar Bichos (1960) vroeg zij de toeschouwer slechts het werk 

te vervormen en het op die manier ook te maken, daar de Bicho niet bestond als 

het niet werd aangeraakt en vervormd.227 Daar waar Kaprow eerder de nadruk legt 

op de activiteit van het publiek en geenszins verwacht dat het publiek een intieme 

band opbouwt met de banden die het verlegd, verwacht Clark dat wel, zij staat een 

dialoog voor tussen mens en Bicho. 

Bij Clark ging het er met de Bicho niet om een tactiele ervaring te evoceren, dat 

komt pas later, wanneer zij met haar dagdagelijkse voorwerpen in 1966 de fase 

Nostalgia do Corpo inluidt. Vanaf  dat moment gaat de toeschouwer een tactiele 

dialoog aan met de dagdagelijkse objecten die de kunstenares hem aanbiedt. Het 

gebruik van  verschillende materialen met elk een andere structuur evoceert bij de 

toeschouwerparticipant verschillende tactiele sensaties die hem bewust maakt van 

zijn eigen lichaam.228 

Later worden diezelfde sensaties in Clarks groepsexperimenten aan de Sorbonne 

teweeg gebracht door de aanraking van de studenten onderling. In Cannibalismo 

bijvoorbeeld, worden de studenten geblinddoekt en betasten zij degene die op de 

grond ligt. In Baba Antropofagica beleeft diegene die wordt bedolven door de in 

speeksel gedrenkte draden het gevoel van sterfte en wedergeboorte. Doch, tactiliteit 

wordt in deze fase ruimer opgevat, het beslaat niet enkel het gevoel dat wordt 

geëvoceerd door de aanraking tussen de studenten onderling en het object, het gaat 

tevens over de ervaring van het deelnemen aan één van de experimenten die ergens 

hetzelfde effect teweegbrengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Claude Lothier in 

Voyage één van die studenten is die wordt ingepakt en door medestudenten wordt 

meegedragen. Omdat zijn zicht wordt afgebroken dient hij zich te beroepen op 

zijn andere zintuigen om alles te kunnen ervaren. Hoewel hij uitsluitend wordt 

meegedragen beweert hij tactiele sensaties te zijn gewaargeworden tijdens de tocht 

227.  CLARK L., (1998), p.121

228.  CLARK L., (1998), p.247
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doorheen de schoolgebouwen van de Sorbonne.229

In de laatste fase van Clarks oeuvre draait alles enkel nog om de tactiele ervaringen, 

die worden geëvoceerd door de Objetos Relacionais. Ook hier wordt de patiënt 

wederom door een blinddoek van zijn zicht beroofd, waardoor ook hij de tactiele 

sensaties dubbel zo intens beleeft. 

Het is Hermann Nitsch die met zijn Aktionen Clarks oeuvre op dat punt het meest 

benaderd. Deelname aan zijn performances zijn een multisensoriële ervaring.230 Het 

spel met de ingewanden en het bloed doet de participanten tevens bewust worden 

van hun eigen lichaam en trachten zij zich op die manier een collectief  verleden te 

herinneren.231 

Daar waar Clark en Nitsch zich vooral bekommerden om de tactiele sensaties die 

teweeg worden gebracht bij de toeschouwerparticipanten, gaat het er bij Abramoviç 

en Acconci anders aan toe. Abramoviç pijnigt zichzelf. Zij is met andere woorden 

diegene die pijn ervaart en zich bewust wordt van haar eigen lichaam. Het is de 

wonde die voor degene die toekijkt het bewijs is van de pijn die iemand voelt, 

wat op zijn beurt weer inspeelt op het gevoel van die toeschouwer.232 Het verschil 

tussen Abramoviç en Acconci is dat Abramoviç zichzelf  pijnigt waar Acconci 

zichzelf  bevredigt. Ook hij wordt zich meer bewust van zijn eigen lichaam doordat 

hij voldoet aan zijn seksuele begeerte. Datgene hij voelt is een aangename fysieke 

ervaring, de aanraking van zijn eigen hand. De toeschouwer die Acconci hoort 

masturberen is met andere woorden getuige van diens beleving van zijn lichaam.

Kortom, daar waar Clark en Nitsch zich vooral bekommeren om de al dan niet 

aangename tactiele ervaringen van hun toeschouwerparticipanten, gaan Abramoviç 

en Acconci vooral nadruk leggen op hun eigen lichaam en lichamelijkheid. De 

229.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Gaëlle 

Bosser en Claude Lothier], (juli 

2004)

230.  NITSCH H., (2008), p.80

231.  NITSCH H., ‘Text on 

the o.m. theater’ [internet], (2011), 

alinea 3

232.  KUPPERS P., (2007), p.86
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tactiele ervaringen van beide laatstgenoemde kunstenaars gebeurt enkel bij 

henzelf. De wonden die Abramoviç bij zichzelf  aanbrengt en de commentaren 

van de masturberende Acconci zijn voor de toeschouwer enkel het bewijs dat de 

kunstenaars tactiele ervaringen ondergaan.  

 

3.2.2. TACTILITEIT IN DE ACTUELE KUNST EN ZIJN 

INTEGRATIE IN HET LEVEN VAN ALLEDAG   

De introductie van nieuwe media heeft ingrijpende gevolgen gehad op het leven 

van de mens. Met de opkomst van de televisie in de jaren 1960 kan iedereen snel 

met beelden op de hoogte worden gebracht van wat er zich in de wereld afspeelt. 

De gevolgen van het internet, dat in de jaren 1990 aan zijn opmars begon, zijn in 

die zin zelfs nog drastischer. Nieuwsberichtgeving en verwerving zijn instant.233 

Men heeft de mogelijkheid onmiddellijk op actuele gebeurtenissen te anticiperen. 

Meningen worden gevormd, met iedereen gedeeld en iedereen die wil kan er op 

reageren.234 Iedereen die vandaag de dag in de massamedia wil participeren, staat via 

sociale netwerksites als Facebook en MySpace online met elkaar in verbinding.235 

De wereld is een dorp. In de wereld van het internet bestaat ons lichaam enkel nog 

virtueel, abstract en niet tastbaar. Het internet vormt een wereld op zich waarin 

iedereen zijn eigen virtuele ‘ik’ opbouwt. 

Deze nieuwe technologische tendensen hebben niet enkel het leven van de 

gewone mens aanzienlijk verandert, maar hebben ook de vernieuwing binnen de 

kunstproductie bepaalt. Het heeft de manier waarop toeschouwers participeren 

aanzienlijk verandert, alsook de manier waarop zij en kunstenaars hun lichaam in 

de kunstproductie inzetten. 

De tendens zich af  te keren van het kunstobject an sich dat zich in de jaren 1960 

233.  ATKINS R., (2009), p.53

234.  IDEM, p.62

235.  IDEM, p.63
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en 1970 manifesteerde in de werken van Lygia Clark, Allan Kaprow, Hermann 

Nitsch, Marina Abramoviç en Vito Acconci zet zich vandaag de dag nog steeds 

verder. Deze kunstenaars zetten zich in het midden van de 20ste eeuw definitief  af  

tegen de traditionele kunsten en doorbraken daarmee sociale taboes. Vandaag zet 

men zich af  tegen de oversaturatie aan beeldmateriaal dat de laatste decennia door 

de massamedia teweeg werd gebracht. Het beeld is in ons dagelijks leven zodanig 

geïntegreerd dat het een vanzelfsprekendheid is geworden. Het beeld op zich 

volstaat in de kunstwereld niet meer de toeschouwer te bekoren. De manier waarop 

iedereen vandaag via het internet altijd en overal zijn mening kan verkondigen en zijn 

leven met anderen kan delen, illustreert de drang van de mens zijn stem te kunnen 

uitbrengen, zichzelf  belangrijk te kunnen voelen. Men is in het algemeen mondiger, 

men neemt zelf  initiatief  en geeft zichzelf  vorm via zijn virtuele ‘ik’. Daar men het 

heft in eigen handen heeft volstaat het passief  beschouwen van kunst niet meer. 

Indien men zich betrokken wil voelen, dient men te kunnen participeren. Daar 

het internet de eigenschap heeft een abstracte wereld te zijn die wordt bewoond 

door virtuele, niet tastbare lichamen, en daar het zo’n invloed uitoefent op ons 

dagelijkse leven, is er de drang herinnerd te worden aan dat lichaam van vlees en 

bloed. Participatie in een (artistiek) evenement kan daarbij helpen. Het doet men 

net als dat het geval is geweest bij Clark, Nitsch, Abramoviç en Acconci bewust 

worden van het eigen lichaam. 

Een aantal jaar geleden nam ik zelf  deel aan de performance The Smile off  your 

Face van het theatergezelschap Ontroerend Goed. In een rolstoel, geblinddoekt 

en handen vastgebonden werd ik door één van de acteurs meegevoerd. Onderweg 

werden al mijn zintuigen aangesproken, behalve dan die van het zicht. Ik hoorde, ik 

smaakte, ik rook en ik voelde. Omdat ik niet kon zien en ik niet wist wat er precies 

met mij gebeurde, stonden al mijn andere zintuigen op scherp. Al deze ervaringen 
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waren zo intens dat de laatste scène, waarin de blinddoek werd afgedaan en ik een 

heel korte dialoog aanging met een mannelijk acteur, heel beklijvend en emotioneel 

was. Ik voelde mij, door de sensaties die ik zopas had ervaren, veel meer betrokken 

bij hetgene de acteur op het laatste zei en voelde. Ik ervoer tactiliteit in het theater, 

maar zij had zonder twijfel effect. Deze voorstelling doet mij nu denken aan de 

therapeutische sessies van Lygia Clark. Hoewel ikzelf  nooit de kans heb gehad 

en zal hebben één van de kunstenares haar sessies mee te maken, zijn de tactiele 

sensaties die ik gedurende deze voorstelling ervoer gelijkaardig aan die van Clarks 

patiënten en studenten.    

Van 3 juli tot 2 oktober 2011 loopt in Z33 te Hasselt de tentoonstelling NET 

door het designercollectief  Numen/For Use (Afb.32).236 Deze groep werd in 1998 

opgericht door Sven Jonke, Nicola Radeljkovic en Christophe Katzler. Twee van 

hen studeerden respectievelijk aan de School of  Design/Architecture in Zagreb, de 

andere studeerde aan de School voor Toegepaste Kunst in Wenen. Het collectief  

staat gekend om zijn grote ruimtelijke installaties. In Z33 heeft het een immense 

constructie van zwarte netten opgebouwd, waar de toeschouwer doorheen kan 

lopen, klimmen en klauteren. Tactiliteit wordt geëvoceerd door de participatie en 

het aanraken van de netten waaraan men zich gedurende zijn tocht door de lucht 

aan vastklampt. Het collectief  zelf  verwierf  een aantal jaren geleden bekendheid 

met zijn ruimtelijke installatie Tape, een constructie waar de toeschouwer doorheen 

kon kruipen, geheel opgebouwd uit doorschijnende plakband.237 

Ook de reclamewereld speelt in op deze drang naar participatie en tactiliteit. Het 

ontstaan van studio’s die door middel van moderne technologieën interactieve 

installaties opbouwen is tevens het vermelden waard. Recentelijk werd in het Victoria 

Station te London een installatie opgebouwd waarbij passanten uitgenodigd werden 

op een grote cirkel te gaan staan, naar het scherm voor hen te kijken en daarop 

236.  N.N., ‘NUMEN/For 

Use – NET’ [internet], alinea 1

237.  IDEM, alinea 2 Afb.32.
NUMEN/FOR USE, NET, 
ruimtelijke installatie, 2011, Z33, 
Hasselt
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naast zich een engel op aarde zagen neervallen.238 Velen trachten de engel, die enkel 

zichtbaar was op het scherm, aan te raken. Voor velen is deze interactie een ludieke 

en aangename ervaring. Deze installatie bleek achteraf  een reclamecampagne te zijn 

voor het deodorantmerk Lynx. Het aantal keren het filmpje op Youtube is bekeken, 

getuigt van de populariteit van interactiviteit.     

Tactiliteit zoals ze in het oeuvre van Lygia Clark werd ervaren, wordt vandaag 

op een heel andere manier gepercipieerd. Daar waar de kunstenares rechtstreeks 

inspeelde op de tastzin van haar toeschouwerparticipant, situeert het voelen zich 

nu vooral op de ervaring die men heeft van het deelnemen aan een kunstwerk of  

evenement. De tactiliteit gaat zich met andere woorden verinwendigen. Het voelen 

wordt wel degelijk geëvoceerd, maar eerder in functie van de participatie aan een 

kunstwerk of  evenement. 

4.  TACTILITEIT IN EEN MUSEALE CONTEXT

Lygia Clark trachtte kunst buiten de context van het museum te plaatsen. Zij schuwde 

iedere poging van kunsthistorici en critici haar in één bepaalde kunstgroepering 

of  stijl te plaatsen. Kunst diende volgens haar opnieuw in het alledaagse leven te 

worden geïntegreerd.239 Daar slaagt zij in met haar groepsexperimenten die worden 

uitgevoerd tijdens haar cursus aan de Sorbonne en vooral met de therapieën van 

Estruturação do Self, die bij haar thuis in Rio de Janeiro plaatsvonden. 

Kunstenaars als Lygia Clark en Hermann Nitsch die hun toeschouwers onderling 

laten participeren aan kunst trachten een gemeenschapsgevoel tussen die 

participanten te bewerkstelligen.240 Vandaag trachten musea in te spelen op die 

238.  N.N., ‘Lynx Angels fall from 

the Sky’ [internet], (alinea 2)  

Bekijk de reclamecampagne op 

volgende link: http://www.fluffylinks.

com/lynx-angels-victoria-station/

239.  BOIS Y-A., (1994), p.87

240.  FRIELING R., p.48
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drang te participeren aan kunst, het lichaam te gebruiken en zintuiglijke sensaties 

waar te nemen. Hiertoe wordt naar interactieve oplossingen gezocht als het gebruik 

van computers, touchscreens en andere multimediakanalen. Het museum zal met 

andere woorden zowel sociale relaties als esthetische ervaringen door middel van 

participatie trachten te evoceren om bij de toeschouwer een diepere indruk na te 

laten.241 

Iedere bezoeker van een tentoonstelling zal het bezoek voor zichzelf  zo aangenaam 

mogelijk trachten te maken. Uit onderzoek is gebleken dat de manier waarop 

men zich doorheen een museum begeeft meer te maken heeft met persoonlijke 

interesses en associaties die men legt, dan met de infrastructuur van het museum 

zelf.242 Desalniettemin wordt men door de regels van het museum in zijn vrijheid 

beperkt, men mag bijvoorbeeld de kunstwerken niet aanraken en men dient de 

rust in het museum te respecteren.243 Er is tevens bewijs geleverd dat men door 

de interesse van medebezoekers wordt aangespoord een werk te bekijken.244 Hoe 

meer interactie het museum van zijn bezoekers onderling vraagt, hoe langer de 

herinnering aan de collectie zal voortduren.

 

241.  IBIDEM

242.  HEATH C., VOM 

LEHM D., (2004), p.43

243.  FRIELING R., p.46

244.  HEATH C., VOM 

LEHM D., (2004), p.49
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Vanaf  het moment de toeschouwer de grens van het passieve beschouwen 

overschrijdt en hij actief  participeert aan een kunstwerk, stelt hij een deel van zijn 

lichaam – bijvoorbeeld de zintuigen – of  zijn hele lichaam ter beschikking van die 

kunstproductie. Zowel het lichaam van de toeschouwerparticipant als dat van de 

kunstenaar of  kunstenares wordt in kunst opgenomen. 

De kijk op het lichaam en lichamelijkheid wordt tevens cultureel bepaald. Iedere 

cultuur heeft zijn eigen normen en waarden in verband met het bedekken en/of  

versieren van het menselijke lichaam. 

hoofdstuk 6
het menselijke lichaam & lichamelijkheid 
in de artistieke kunstcontext
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1.  HET LICHAAM IN DE KUNST

1.1 HET LICHAAM VAN DE TOESCHOUWERPARTICIPANT 

De toeschouwer die door de kunstenaar wordt uitgenodigd aan een kunstwerk deel 

te nemen of  het te helpen doen ontstaan, gebruikt hiertoe zijn lichaam. Wanneer 

hij een kunstwerk slechts passief  dient te beschouwen, vindt er louter een mentaal 

denkproces plaats in zijn hoofd.245 Actieve deelname aan het creatieproces van 

een kunstwerk vereist de inzet van het lichaam van de toeschouwerparticipant, die 

voor zichzelf  nog steeds kan uitmaken of  hij zijn eigen lichaam ten volle voor het 

kunstwerk wil inzetten of  niet. 

De toeschouwer die in het oeuvre van Lygia Clark één van haar voorstellen 

aanneemt, gebruikt zijn lichaam bijvoorbeeld om de Bicho te manipuleren, tactiele 

sensaties te ervaren, te participeren aan groepsexperimenten aan de Sorbonne en 

tot slot zijn lichaam in totale overgave in handen te geven van de kunstenares. Het 

is met andere woorden in Estruturação do Self, de laatste fase van Clarks oeuvre, 

het lichaam van de toeschouwerparticipant ten volle wordt benut om bij hem een 

gevoel van harmonie en vertrouwen op te roepen. Het is slechts op die manier het 

kunstwerk – of  de therapie – volledig tot zijn recht komt. 

Lygia vervaardigde vrijwel van bij het begin van de jaren 1960 objecten die de 

tastzin van haar publiek aanspreken en in Estruturaçõ do Self  beter bekend staan als 

de Objetos Relacionais. Het doel zij daarmee voor ogen had is degenen die de plastiek 

zakjes gevuld met water, lucht, zand en schelpjes aanraken en ermee spelen bewust 

te doen worden van hun eigen lichaam.246 De lichamelijkheid die Clark tracht 

te evoceren heeft betrekking op de verschillende materialen en diens specifieke 

stofeigenschappen en texturen, die bij degene die ze aanraakt tactiele sensaties 

245.  VAN DAMME C., (2007), p.4

246.  CLARK L., (1998), p.247
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teweegbrengen en het bewustzijn aanwakkeren. 

Hermann Nitsch stimuleert, in tegenstelling tot Lygia die zich uitsluitend toespitst 

op de tastzin van haar publiek en patiënten, met zijn Aktionen alle zintuigen van zijn 

performers. Zij smaken, ruiken en voelen de bloederige en glibberige textuur van 

de ingewanden, zij horen de klassieke muziek die speelt gedurende de performance 

en zij zien een bloederig verleden dat in de Aktion wordt herdacht.247 

Nitsch maakt zijn performances met andere woorden tot multisensoriële ervaringen. 

Net als bij Clark vraagt Nitsch in die zin om de volledige inzet van het lichaam van 

zijn participanten. De performance zou een deel van zijn effect verliezen indien de 

participanten hun lichaam niet ten volle zouden benutten.

In het oeuvre van beide kunstenaars wordt met andere woorden van de 

participerende toeschouwer een totale lichamelijke overgave ten voordele van het 

kunstwerk gevraagd. 

Niet iedere kunstenaar verwacht dit van zijn publiek. Abramoviç en Acconci 

bijvoorbeeld stellen zich reeds tevreden met de lichamelijke aanwezigheid van hun 

publiek. Daar performance een vluchtige kunstvorm is, bestaat het enkel op het 

moment dat het opgevoerd wordt en is de aanwezigheid van een publiek met andere 

woorden een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van de performance. 

Omdat in Seedbed Acconci fantaseert naar aanleiding van de geluiden die zijn publiek 

maakt, is de aanwezigheid van de toeschouwer hier echt wel van wezenlijk belang. 

Bij Abramoviç wordt er van de toeschouwer ook niet steeds meer verwacht dan 

dat hij aanwezig is. Gedurende de performance Rhythm 10 steekt de kunstenares 

met messen tussen haar vingers en wordt er van het publiek enkel verwacht dat het 

aanwezig is en toekijkt. 

247.  NITSCH H., (2008), p.80
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1.2. HET LICHAAM VAN DE KUNSTENAAR

Ook de kunstenaar benut zijn lichaam in het creëren van kunst. Er blijkt een 

wezenlijk verschil te bestaan tussen de manier waarop de kunstenaar zijn lichaam 

gebruikt en de manier waarop de kunstenares dat doet.  

De toeschouwer die kunst bekijkt gaat een relatie aan met het kunstwerk. Wanneer dat 

kunstwerk uit het lichaam van de kunstenaar bestaat wordt er met andere woorden 

een rechtstreekse relatie tussen de kunstenaar en de toeschouwerparticipant tot 

stand gebracht.

1.2.1. DE KUNSTENAAR VERSUS DE KUNSTENARES

De sociale revoluties die in de jaren 1960 plaatsvonden hebben processen 

op gang gebracht waar wij vandaag de dag nog steeds voordelen uit halen. De 

studentenrevoltes van mei 1968 maakten definitief  een einde aan taboes omtrent 

seksualiteit en lichamelijkheid, het feminisme kwam nog sterker op als voorheen en 

dit luidde het ontstaan in van de genderstudies.248 

In de kunstwereld lijkt het wel alsof  vrouwen pas vanaf  de jaren 1960 capabel 

zijn kunst te maken.  Voordien werd er in de westerse kunstgeschiedenis amper 

melding gemaakt van een vrouwelijke kunstenaar. Dit in tegenstelling tot een land 

als Brazilië, waar men de kunstproductie altijd al als een ambacht heeft aanzien en 

bijgevolg tot de specifieke taken van de vrouw wordt gerekend.249 Mannen hebben 

de taak buitenshuis geld te verdienen, daar waar het creëren van kunst thuis kan 

gebeuren.250

 Opvallend is dat het vanaf  de jaren ’60 vooral vrouwen zijn die met een heel 

provocerende kunst naar buiten treden, daarvan getuigd de Body Art van Abramoviç. 

248.  FREEMAN J., (2007), p.112

249.  AMARAL A.A, (1993), p.17

250.  IDEM, p.18
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De kunstenares pijnigt voor een groep toeschouwers haar eigen lichaam, ze snijdt 

er in en verbrandt het. Fysieke pijn voelen is een persoonlijke ervaring die men met 

niemand kan delen. De wonde op de huid is de enige manier waarop men de pijn 

die men voelt aan de buitenwereld kenbaar maakt. Het voelen van pijn maakt de 

mens meer dan ooit bewust van zijn eigen lichaam en lichamelijkheid, dat iemand 

als Marina Abramoviç zichzelf  mutileert, lokt om die reden bij het publiek heftige 

reacties uit.251 Dit is de kunstenares haar manier de toeschouwer nauwer bij het 

kunstwerk te betrekken.

Ook mannelijke kunstenaars gebruiken hun lichaam in performances en kunst. 

Vito Acconci provoceert met zijn performance Seedbed waarin hij de publieke en 

persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot seksualiteit, in elkaar laat overvloeien. 

De kunstenaar pijnigt zichzelf  niet gedurende zijn performance, maar schenkt 

zichzelf  het plezier van seksuele bevrediging. 

Het verschil tussen beide kunstenaars is te wijten aan de manier waarop (het lichaam 

van) man en vrouw doorheen de geschiedenis zijn gepercipieerd. Vrouwen werden 

eeuwenlang door de man gedomineerd en op de achtergrond verdrongen. Wanneer 

daar in de jaren ’60 eindelijk een einde aan komt, willen zij de mannelijke buitenwereld 

met die onderdrukking confronteren. Het lijkt wel alsof  vrouwelijke kunstenaars 

als Abramoviç in hun kunst die pijn van onderdrukking en minderwaardigheid, die 

vrouwen doorheen de eeuwen hebben doorstaan, willen aantonen.252 

De man daarentegen is nooit met een dergelijke problematiek geconfronteerd en 

zet zijn lichaam bijgevolg ook op een totaal andere manier in zijn kunst in. Hoewel 

Acconci zijn toeschouwers tot onderwerp van zijn seksuele fantasieën maakt en 

hij ze gewild of  ongewild getuige laat zijn van dat genot, wordt de performance 

niet onderbroken, daar sommige van Abramoviç’ performances zoals Imponderabilia 

(1977) door de politie wordt stilgelegd.253 

251.  KUPPERS P., (2007), p.86

252.  POTKIN H., (2000), p.75

253.  ABRAMOVIC M., (2010), p.100
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Het is frappant te weten dat kunst die amper 30 jaar geleden door een vrouw werd 

gemaakt abrupt werd stopgezet terwijl men één van haar mannelijke tijdgenoten 

gewoon liet begaan. Het lijkt wel alsof  men de kunst van vrouwen als een gevaar 

voor de persoonlijke levenssfeer ziet.    

Lygia Clark onderging in geringe mate ergens hetzelfde lot. De kunstenares werd 

door tijdgenoten niet altijd door iedereen evenveel gewaardeerd. Heel wat van 

Clarks studenten en toeschouwerparticipanten hechtten heel veel belang aan haar 

fysieke aanwezigheid voor het welslagen van het werk.254 Zij stelde met andere 

woorden haar eigen lichaam ter beschikking ten voordele van de artistieke ervaring 

van de ander. Doch, in Estruturação do Self  was de therapie niet alleen helend voor 

de patiënt, maar ook voor Lygia zelf. Wanneer de kunstenares na verloop van tijd 

zelf  geen baat meer had aan de sessie met één specifiek iemand, onderbrak zij de 

therapie onmiddellijk.255 Haar lichaam was het middel door hetwelk een ander kon 

worden genezen en was tevens zelf  het onderwerp van de therapie.  

In deze laatste fase van het werk van Clark wordt de kunstenares zelf  vaak met 

een scheef  oog bekeken. Voor de kunstwereld was deze therapie niet langer kunst 

pur sang, maar evenmin was zij voor psychologen een echte therapeute, daar haar 

objectgerelateerde en lichamelijke therapie op dat moment nog geen onderdeel van 

de standaardtherapie vormde. Men vond dat Lygia provoceerde en men vond haar 

een kwakzalver.256 

De vraag die zich tenslotte stelt is of  er net hetzelfde op Estruturação do Self  zou zijn 

gereageerd als de kunstenaar in kwestie een man was geweest?

254.  ROLNIK S., ‘From Object 

to Event’ [interview Gaëlle Bosser en 

Claude Lothier], (juli 2004)

255.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Suzane 
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256.  ROLNIK S., ‘From 
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1.2.2. DE KUNSTENAAR VERSUS DE   

TOESCHOUWERPARTICIPANT

Lygia Clark bouwde gedurende haar oeuvre een hechte band op met haar 

toeschouwerparticipanten: zij nam samen met haar studenten deel aan de 

groepsexperimenten die zij uitvoerde aan de Sorbonne en stond in nauw 

contact met haar patiënten. Door de fysieke aanrakingen en het uitwisselen van 

persoonlijke problemen in Estruturação do Self, is de relatie die de kunstenares met 

haar toeschouwerparticipanten aanging direct en in die zin ook heel bijzonder. 

Abramoviç treedt in haar performance Imponderabilia, die zij samen met Ulay 

uitvoerde, in fysiek contact met haar publiek wanneer zij zich in de deuropening 

tussen de naakte lichamen van de kunstenares en haar levensgezel dienen te wringen. 

De kortstondige relatie tussen de naakte lichamen van Abramoviç en Ulay en het 

geklede lichaam van de toeschouwer is geen persoonlijke relatie tussen kunstenares 

en toeschouwer zoals dat bij Clark het geval was. Men voelt wel elkanders lichaam, 

maar kent elkaars intieme achtergrond niet.

De band die Acconci in Seedbed met zijn publiek opbouwt is in tegenstelling tot 

Abramoviç en Lygia Clark indirect. Zijn publiek wordt het onderwerp van zijn 

seksuele fantasieën, ze horen hem masturberen, maar zien hem niet en raken hem 

ook niet aan.

Het is op dit niveau zich het wezenlijke verschil tussen Imponderabilia van 

Abramoviç en Seedbed van Acconci situeert. Daar waar de relatie kunstenaar – 

toeschouwerparticipant bij Abramoviç direct lichamelijk is, is dat allesbehalve bij 

Acconci het geval. Abramoviç provoceerde meer dan dat Acconci dat deed omdat 

hij zichzelf  tijdens het masturberen onder een planken vloer verborg. 

De misprijzende kritieken die Clark te verduren kreeg, waren tevens te wijten aan 
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het feit zij zowel met mannen als vrouwen lichamelijk contact had, ook al had dat 

geen enkele seksuele connotatie. Voor de kunstwereld waren haar therapieën te 

therapeutisch en voor psychologen was en bleef  zij een amateur. Dat Clark in de 

rosse buurt van Rio de Janeiro woonde en werkte zal het beeld van de kunstenares 

op dat vlak allesbehalve goed hebben gedaan.257

In tegenstelling tot de wil van kunstenaars hun publiek te laten deelnemen, bouwen 

zij zelf  slechts zelden met dat publiek een fysieke relatie op. Dit lijkt enigszins 

logisch daar het een zeker risico inhoudt, men weet nooit met wat voor iemand 

men te maken krijgt, het publiek van een performance is telkens een verrassing, 

geen enkele bezoeker kan vooraf  worden gescreend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

Rhythm 0 van Marina Abramoviç, een performance die door een aantal aanwezige 

toeschouwers werd stopgezet op het moment één van de aanwezigen zich bereid 

betoonde Abramoviç een kogel door het lijf  te jagen. De relatie kunstenaar – 

toeschouwerparticipant houdt met andere woorden telkens een risico in. 

   

2.  TABOES OMTRENT HET LICHAAM

2.1. DE INVLOED VAN RELIGIE

Tot in het midden van de 20ste eeuw behoorden seksualiteit en lichamelijkheid in 

het algemeen tot de taboesfeer. De cultuur waarin men opgroeit oefent hierop een 

grote invloed uit en het denkkader houdt idealen voor waaraan iedereen wenst 

te voldoen. Religie is altijd zowat in alle culturen één van de meest invloedrijke 

factoren op het dagelijkse leven van de mens geweest. 

De katholieke kerk heeft lange tijd de kunstproductie beheerd. Schilderijen van 

257.  ROLNIK S., ‘From 

Object to Event’ [interview Jards 

Macalé], (mei 2005)
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oude meesters werden in opdracht van de paus en de kerk vervaardigd.258 De kerk 

bepaalde de religieuze onderwerpen die werden afgebeeld, heidense taferelen waren 

verboden. Op deze werken wordt heel wat bloot afgebeeld, maar of  het lichaam in 

de katholieke kerk wel degelijk zo gegeerd is, kan men betwijfelen. 

De katholieke kerk houdt niet van het lichaam. Het is de ziel, die gevangen zit 

in lichaam en na de dood overgaat naar het eeuwige leven in het hiernamaals, zij 

eren. Het leven op aarde is tijdelijk en het lichaam van de mens is het instrument 

waarmee men het er hier op aarde het beste van dient te maken.259 Het tijdelijke is 

slecht en bijgevolg is het lichaam vuil, tevens omdat het ons confronteert met onze 

beperkingen.

In de Bijbel staat dat vanaf  Adam en Eva zich vanaf  het moment zij uit het paradijs 

worden verdreven ‘naakt’ voelen. Zij schamen zich voor hun lichaam en voor hun 

lijfelijkheid. 

Seksualiteit staat nauw in verbinding met dat lichaam. Als het lichaam als vuil wordt 

ervaren heeft dat ook gevolgen gehad voor die seksualiteit.260 Seks uitsluitend in het 

teken van de voortplanting heeft niet alleen seks binnen het huwelijk tot gevolg, het 

maakte homorelaties eveneens onmogelijk.  

2.2. BRAZILIË VERSUS HET WESTEN

Het is opvallend dat Brazilianen een heel andere kijk hebben op het lichaam dan 

dat men in het westen heeft. De jaarlijkse carnavalsviering waarin de Samba wordt 

gedanst is daar een treffend voorbeeld van. Zowel mannen als vrouwen lopen 

halfnaakt over straat en zien daar dan ook geen enkel probleem in. In het westen 

voelen de meeste mensen zich heel gauw bekeken, hoewel paradoxaal, enerzijds 

liggen westerse vrouwen in monokini op het strand, anderzijds schaamt men zich 

258.  BROWN D., (2009), p.25

259.  IDEM, p.26

260.  IDEM, p.27
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voor zijn lichaam als men zich in een gemeenschappelijke ruimte dient om te 

kleden. Dit kan men enigszins in verband brengen met de invloed van de katholieke 

kerk. Toch is het dan nog vreemd aan te nemen waarom men in Latijns-Amerika 

zo’n andere kijk heeft op dat lichaam dan hier. Het katholicisme is toch ook daar 

momenteel de meest gepraktiseerde religie? 

Volgens Simone Osthoff  heeft die cultus van het lichaam in Brazilië alles te maken 

met het feit dat de Braziliaanse cultuur in sé een amalgaam is van verschillende 

indiaanse culturen.261 Deze culturen worden gekenmerkt door de mondelinge 

overdracht van kennis van de ene generatie op de andere. 

Een specifieke beeldtraditie in de kunst zoals wij die in het Westen kennen, 

hebben zij evenmin. Hun kunstbeleving is meer in het dagelijkse leven ingebed 

waardoor iedere lichaamsversiering, iedere dans, ieder juweel specifiek voor een 

bepaalde gelegenheid wordt gemaakt of  voorbereid. In de religieuze context van 

deze culturen wordt, in tegenstelling tot het christendom, vooral de hergeboorte 

herdacht.262 Het lichaam dat de samba danst tracht te verleiden en voor even de 

grenzen tussen de religieuze wereld en die van alledag op te heven.263 

Religies liggen met andere woorden wel degelijk aan de basis voor een verschil in 

kijk op het lichaam in Brazilië en in het westen. 

261.  OSTHOFF S., (2000), p.38

262.  IBIDEM

263.  IDEM, p.39
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In de recente kunstgeschiedenis wint tactiliteit aan belang en neemt zij een 

bijzondere plaats in. Het is onmogelijk de tastzin enkel op zichzelf  te betrekken, het 

heeft de context van toeschouwerparticipatie en lichamelijkheid meer dan nodig. 

Zonder lichaam is er geen tastzin, zonder dat men aanraakt zal men niet voelen.

In de 20ste eeuw vindt er qua beeldtaal in de kunstwereld een ommezwaai plaats. 

Toeschouwers worden in het creatieproces van kunst of  in het kunstwerk zelf  

geïntroduceerd – aanvankelijk in het provocerende  theater van dadaïsten, 

surrealisten en futuristen, nadien ook in de beeldende kunsten met de happenings 

van Allan Kaprow, de Body Art van Marina Abramoviç, de performances van Vito 

Acconci, de Aktionen van Hermann Nitsch en tenslotte vanaf  de jaren 1960 in 

het oeuvre van Lygia Clark. De passieve toeschouwer, wiens taak jarenlang enkel 

maar bestond uit het kijken naar kunst, wordt nu door de kunstenaar uitgenodigd 

effectief  deel te nemen. Deze participatie manifesteert zich op meerdere niveaus, 

de participant volgt ofwel slaafs de instructies op die de kunstenaar hem aanreikt, 

antwoordt ofwel spontaan op de voorstellen die de artiest hem doet of  hij laat zich 

volledig leiden door het kunstwerk en schakelt zijn rationele verstand uit. 

Men participeert, dus bijgevolg stelt men zijn lichaam ter beschikking van de 

kunst. Kunstenaars kunnen van hun toeschouwers verlangen dat zij onderling met 

elkaar participeren, maar de kunstenaar zelf  kan eveneens een artistieke, creatieve 

relatie aangaan met zijn publiek. Dit leidt soms, zoals bij Marina Abramoviç, tot 

hallucinante situaties waarbij men speelt met leven of  dood en waarbij het van 

de toeschouwer afhangt of  hij de kunstenaar in kwestie van de dood redt of  niet. 

besluit
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Een kunstwerk waarin de nauwe samenwerking tussen toeschouwerparticipanten 

een wezenlijk onderdeel vormt van het kunstwerk, evoceert vertrouwen. Dit wordt 

duidelijk in het werk van Lygia Clark dat zij met haar studenten aan de Sorbonne 

uitvoerde, maar ook in de Aktionen van Hermann Nitsch.

De inzet van het lichaam in kunst houdt niet noodzakelijkerwijze zelfdestructie 

in, maar kan ook de  zintuigen aanspreken en op die manier een multisensoriële 

kunstervaring teweegbrengen.

Hoe kunstenaars omgaan met hun eigen lichaam en dat van hun publiek is 

tevens sterk genderbepaald. Westerse vrouwen hebben hun vrijheid pas in de 

jaren 1960 verworven en daar zijn eeuwen van onderdrukking aan voorafgegaan. 

Studentenrevoluties van mei ’68 doorbreken taboes omtrent seksualiteit en 

lichamelijkheid, feministische groepen en verenigingen hebben daar op in gespeeld. 

Vrouwen zijn in de kunst met andere woorden tot de jaren 1960 afwezig geweest. 

Met uitzondering tot de vrouwelijke kunstenaars in Brazilië. Kunst wordt daar als 

ambacht aanzien en wordt tot de dagtaken van de vrouw gerekend. Met andere 

woorden ook weer niet de meest geëmancipeerde vorm van kunstbeleving. 

Indien vrouwen zich als volwaardige kunstenaars in de kunstwereld willen doen 

gelden, grijpen zij naar nieuwe, provocerende kunstvormen. Daar zij in de 

traditionele kunsten niet opgemerkt worden omwille van het grote merendeel aan 

mannelijke kunstenaars die de kunsten eeuwenlang hebben gedomineerd, gaan zij 

in de jaren 1960 en 1970 shockeren met Body Art en performance. Zij gebruiken 

hun lichaam en provoceren omdat zij enkel op die manier opvallen en de aandacht 

krijgen die ze verdienen.         

Hoewel Lygia Clark enigszins vervat is in de traditie die in het midden van de 20ste 

eeuw de opkomst van de toeschouwer in het kunstwerk inluidt, staat zij er ook 

enigszins buiten. Vanaf  1960 wordt de toeschouwer van haar oeuvre een participant. 
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De Bichos en de voorwerpen in Nostalgia do Corpo vragen om aangeraakt te worden. 

Haar sculpturen en dagdagelijkse objecten zijn een uitnodiging, een voorstel, naar 

de toeschouwer toe te participeren aan het werk. Het is een uitnodiging waarop de 

passieve toeschouwer zelf  beslist te anticiperen of  niet. 

In Estruturação do Self  is de situatie enigszins anders. Lygia Clark geeft alle touwtjes in 

handen van haar patiënt, die volledig zelf  bepaalt hoe hij zijn kunst ervaart, daar de 

therapeutische sessies zich enkel nog op het niveau van het voelen situeren.  Lygia 

Clark is uitsluitend aanwezig om met de Objetos Relacionais tactiele sensaties teweeg 

te brengen. Het voelen is het eigenlijke kunstwerk, dat door de tactiele sensaties die 

het bij de patiënt evoceert het verwerken van persoonlijke trauma’s tot gevolg kan 

hebben. De hele kunstervaring vindt plaats in het hoofd van de patiënt en is met 

andere woorden strikt individueel. Het is die intimiteit, die persoonlijke beleving 

van de tastzin die het werk van Clark zo bijzonder maakt. Geen enkele andere 

kunstenaar doet haar na. Hermann Nitsch werkt zeer gericht in op de zintuigen van 

de deelnemers aan zijn Aktionen, maar staat eerder de ervaring van het groepsgevoel 

voor dan de zintuiglijke ervaringen van het individu.

Tactiliteit blijkt een heel complexe materie te zijn. Ik constateerde in de loop van 

mijn onderzoek dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen participatie en tactiliteit. 

Hoewel beide begrippen betrekking hebben op elkaar – zonder participant kan er 

niet gevoeld worden – staan zij ook los van elkaar – deelname aan kunst houdt niet 

noodzakelijkerwijze tactiliteit voor, met andere woorden, de toeschouwer hoeft niet 

noodzakelijk te voelen om te participeren. Dankzij dit inzicht heb ik in het oeuvre 

van Clark een duidelijke lijn kunnen trekken tussen die werken die een aanloop zijn 

geweest naar tactiliteit en die werken die effectief  tactiel zijn – met andere woorden, 

die objecten vanaf  ‘Nostalgia do Corpo’. 
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Vervolgens is de emotionele ervaring van tactiliteit bij iedereen anders. Elkeen 

bereikt op een ander moment zijn pijngrens en kan meer of  minder koude 

verdragen. De ene ervaring zal bij één iemand positief  bevonden worden, terwijl 

het bij de ander uitsluitend negatieve gevoelens opwekt. Tactiele ervaringen als 

zijnde het eigenlijke kunstwerk beschouwen, houdt met andere woorden omwille 

van de subjectiviteit ervan, een risico in. In de therapeutische sessies van Lygia 

Clark zijn de tactiele sensaties niet voor iedereen trauma verwekkend geweest, maar 

voor velen ook gewoon aangenaam en relaxerend. 

Door aanraking met een object wordt men zich bewust van zijn eigen lichaam. 

Tactiliteit biedt wel degelijk een meerwaarde voor de persoonlijke ervaring van 

het kunstwerk. Daarvan getuigt tevens de actuele tendens van interactief  design 

en/of  kunst. Doordat kunst jarenlang enkel draaide rond visuele waarneming en 

men vandaag de dag door de media wordt overspoeld met beeldmateriaal, is het 

aanraken van een object en het deelnemen aan een artistieke activiteit een dankbaar 

geschenk. Fysieke deelname suggereert een grotere betrokkenheid. Daar iedereen 

heden ten dage zichzelf  via het internet en sociale netwerksites kan doen gelden, 

verlangt men er steeds meer naar ook het heft in de kunstwereld in eigen handen te 

kunnen nemen. De virtuele wereld van het internet wordt bewoond door virtuele 

mensen en vormt een leven op zich. Desalniettemin, staat daarbuiten de dagelijkse 

realiteit met mensen van vlees en bloed die zich stuk voor stuk trachten  waar te 

maken. 

Kortom, het is meer dan ooit duidelijk dat het visueel waarneembare beeld in de 

actuele kunstwereld niet meer volstaat. Hoewel de drang er is te kunnen participeren 

en het eigen lichaam gewaar te worden, is de stap naar tactiliteit nog steeds niet 

volledig gezet. De ervaringen van de tastzin worden door velen nog altijd niet als 
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aangenaam ervaren, zijn door de intimiteit van het gevoel dat net iets te provocerend. 

Lygia Clark is en blijft voorlopig de enige kunstenares die zich volledig op het 

terrein van ‘het voelen’ waagde. Het staat in alle geval vast dat men vandaag, mede 

dankzij de moderne technologieën, op weg is naar een nieuwe beeldtaal die de 

kunstgeschiedenis een nieuwe richting zal doen inslaan, de richting naar meer tactiliteit.
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lijst van afbeeldingen
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