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Inleiding 
 

"Goede kunst haalt niet alleen ons hart en onze hersens overhoop, maar roept ook rissen vragen op en als allereerste 

vraag: wie ben ik?" 

Charlotte Mutsaers1 

 

“(...) it has consistently been those people we call artists who push these [imaging] technologies to limits that otherwise 

wouldn’t or couldn’t have been imagined in order to interrogate the very limits of subjectivity itself.” 

Amelia Jones2 

 

Kunst heeft de belangwekkende eigenschap dat zij, bijgestaan door een waaier aan diverse en 

alternerende media, vormen en expressies, vragen doet rijzen die strikt gezien haar domein 

overschrijden. Dit geldt niet in het minst voor het domein van de lichaamskunst, waarin 

kunstenaars de fysieke en geestelijke grenzen van het lichaam aftasten. Zoals Lea Vergine in Body 

art and performance stelt, bezit lichaamskunst de kracht “(…) to grasp the existent in all of its brutal 

physicality (…)”.3  

 

Dit soort kunst refereert aan de vroegste manifestaties van de mens, zoals primitieve 

initiatierituelen of spirituele gebruiken, waarin zelfverminking, zelfkastijding of lichaamsascese 

centraal staan. Ze draagt sporen van verlangens naar religiositeit en oneindige existentie en 

tegelijk keert zij zich bij heel wat lichaamskunstenaars op het letterlijke niveau net tegen het 

bovenaardse of goddelijke. Ultieme harmonie en eeuwigheid worden aan de kaak gesteld door 

het zichtbaar maken van de vergankelijke materialiteit van de mens en zijn lichaam. De 

schaduwkanten van ons lichamelijke, maar ook mentale bestaan worden niet ontweken maar net 

opgezocht. Lichaamskunst onderneemt een openlijke zoektocht naar de menselijke identiteit, 

haar driften en onderdrukte begeertes.  

 

Dit soort kunst grenst bij wijlen aan outsiderkunst, en zij legt daarbij dezelfde dualistische 

processen van het mens-zijn bloot. Tijdens het creatieproces laat de lichaamskunstenaar bijgevolg 

misschien nog sterker de sporen van zijn 'kwetsuren' na in zijn kunst. Het proces van 

subjectwording is hier, zoals overigens in alle kunst, een centraal  gegeven en het kunstwerk, het 

lichaam zelf, toont op ostentatieve wijze hoe de kunstenaar, hier bijna letterlijk, subjectief 

geïmpliceerd zit in zijn kunstwerk, zijn lichaam.  

 

Hoewel het oeuvre van de Duitse kunstenares Annegret Soltau (1946, Lüneburg) het genre van 

de lichaamskunst strikt genomen overschrijdt, is de aanwezigheid van haar subjectieve Zelf in 

                                                        
1 Charlotte Mutsaers, Kersebloed  (Amsterdam: De Bezige Bij, 2009), p. 16. 
2 Amelia Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject  (Londen/New York: Routledge, 
2006), p. xvii. 
3 Lea Vergine, Body art and performance. The body as language.  (Milaan: Skira, 2007), p. 8. 
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haar kunstwerken zeer verwant aan bovenstaande typering van lichaamskunst. Soltau’s werk 

maakt deel uit van de ruimere kunstcontext die vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw 

mogelijkheden biedt in het verkennen van de beeldende krachten van het (eigen) lichaam. In 

Duitsland en daarbuiten staat zij vooral gekend als vertegenwoordiger van de bodyart. Met de 

integratie van (eigen) lichaamsprocessen in haar kunstwerken, tracht Soltau de connectie tussen 

lichaam en geest weer in evenwicht te brengen.4  

 

Over het oeuvre van Annegret Soltau zijn relatief weinig studies verschenen. Er bestaan een 

handvol Duitstalige monografieën, voornamelijk in de vorm van – eerder beperkte – 

tentoonstellingscatalogi, en enkele thematische overzichtswerken, in de zin van catalogi van 

groepstentoonstellingen. Verder zijn er een aantal belangwekkende essays waarin delen van 

Soltaus oeuvre vanuit specifieke invalshoeken benaderd worden. Zo heeft William Ganis enkele 

reeksen van Soltau met fetisjisme en doodsdrift in verband gebracht.5 Klaus D. Pohl besprak het 

tijdsaspect in haar oeuvre.6 En feministes Janice Monger en Andrea Wuerth koppelden tot slot 

Soltau’s werk aan het doorbreken van taboes omtrent het abortusdebat in Duitsland.7  

 

Het onderzoek dat in deze scriptie wordt ondernomen, heeft de ambitie om Soltau’s werk te 

benaderen vanuit het onmiskenbaar centrale, doch anderzijds wat abstractere thema van de 

zelfrepresentatie. Hoewel meerdere bronnen erkennen dat het oeuvre van Soltau in grote mate 

bepaald wordt door de aanwezigheid van de persoon ‘Soltau’, en sommige bronnen zelfs enkele 

paragrafen wijden aan het mechanisme van zelfrepresentatie in haar werk8, werd deze invalshoek 

nog niet systematisch verkend. Aan de basis van deze scriptie liggen twee vragen: een hoe-vraag 

en een wat-vraag. De eerste vraag is hoe Annegret Soltau zichzelf voorstelt in de verschillende 

media die ze gebruikt. Op welke manier toont ze haar Zelf? Hoe representeert ze haar Zelf? De 

tweede vraag is vervolgens wat voor een Zelf ze toont. Welke concepties van het Zelf en de 

representatie ervan gebruikt ze, past ze toe, schuift ze naar voor of wijst ze veeleer af? 

 

Methodologisch is een dergelijke studie over zelfrepresentatie best veeleisend. Zoals Abigail 

Solomon-Godeau schrijft: “But because the very language of self-representation, including its 

artistic languages, differs from medium to medium, genre to genre, and context to context, it 

requires in each instance a careful attention to the specificity of the visual object in question – its 

forms, its resources, its conditions of possibility, its location within concrete and material 

                                                        
4 Ulrike Ritschel en Annegret Soltau, Annegret Soltau. Female Genealogy.  (New York: Goldstrom Gallery, 1999), p. 6. 
5 William V. Ganis, "String theories: Annegret Soltau's transitional, fetishistic photocollages," Afterimage 36, nr. 4 
(2009). 
6 Klaus D. Pohl, Annegret Soltau. Zeiterfahrung.  (Darmstadt: Hessisches Landesmuseum, 1995). 
7 A. Wuerth en J. Monger, "The body as battleground: images of the German abortion debate.," in Conquering Women. 
Women and War in the German Cultural Imagination, red. S. Baackman en Sy-Quia H. (Berkeley: University of California 
Press, 2000). 
8 Zo bijvoorbeeld Fritz Franz Vogel, The Cindy Shermans: inszenierte Identitäten. Fotogeschichten von 1840 bis 2005.  
(Keulen: Böhlau, 2006). 
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circumstances and historical determinations.”9 Hoewel op verschillende niveau’s van abstractie, 

patronen geïdentificeerd kunnen worden, draait het dus uiteindelijk om de uniciteit van het 

individuele kunstwerk: a la limite spreekt elk kunstwerk de taal van de zelfrepresentatie op eigen 

wijze. 

 

Om enerzijds, toch ergens een lijn te vinden qua medium, genre of context, en om anderzijds, 

geen kader over de kunstwerken heen te leggen, maar het oeuvre zelf te laten spreken, heb ik er in 

deze scriptie voor geopteerd zelfrepresentatie bij Annegret Soltau te behandelen in termen van 

een aantal opmerkelijke, recurrente motieven in haar oeuvre. Natuurlijk zal blijken dat Soltau’s 

oeuvre zich ook kenmerkt door een brede diversiteit aan mediale vormen, die uiteraard telkens 

ook hun eigen manier van zelfrepresentatie met zich meebrengen. Op deze mediale specificiteiten 

ingaan, zou ons echter te ver leiden en zou er een meer kunsttheoretische studie omtrent 

zelfrepresentatie van maken (hoewel we in deze scriptie uiteraard evenmin geheel voorbijgaan 

aan mediale specificiteit). De kern van het methodologisch uitgangspunt van deze studie van 

zelfrepresentatie in het oeuvre van Soltau is dus dit netwerk van steeds weerkerende motieven, 

motieven die bovendien gestructureerd zullen worden vanuit het lichaam, dat een prominente 

plaats inneemt in Soltaus kunstwerken.  

 

De scriptie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt zelfrepresentatie kunsttheoretisch en -

filosofisch benaderd, met een focus op de structuren inherent aan de contemporaine media, waar 

ook Soltau gebruik van maakt. Ook het lichaam en de vrouw worden in dit theoretische deel 

uitgelicht, daar ze kernthema’s zijn in Soltaus kunst. Deze kunsttheoretische inzichten vormen 

een algemeen kader op metaniveau, dat toelaat om het aspect van zelfrepresentatie beter te 

kunnen duiden en kritisch te benaderen.  

 

In hoofdstuk 2 wordt vervolgens Soltau zelf en haar oeuvre, zowel historisch als systematisch 

gesitueerd. Hierbij komen ook vormelijke continuïteiten aan bod, want naast inhoudelijke 

recurrente motieven, kunnen ook interessante analogieën aangestipt worden wat Soltau’s 

werkwijze betreft over de uiteenlopende media heen. 

 

Hoofdstukken 3 en 4 vormen dan de eigenlijke analyse van zelfrepresentatie bij Soltau in termen 

van de hogergenoemde recurrente motieven. Hierbij wordt uitgegaan van een op het eerste 

gezicht onproblematisch onderscheid tussen, in hoofdstuk 3, het zelf als dusdanig, in de zin van 

op zichzelf genomen, en in hoofdstuk 4, het zelf in de wereld, in relatie tot en in confrontatie met 

de ander. Maar of dit onderscheid daadwerkelijk gemaakt kan worden, of er sprake kan zijn van 

een zelf op zichzelf genomen, wars van de relaties met de ander, is een vraag die (misschien wel 

bij uitstek) Soltau’s oeuvre opwerpt en die in de context van deze scriptie dan ook niet uit de weg 

wordt gegaan. 
                                                        
9 Abigail Solomon-Godeau, "The woman who never was: self-representation, photography, and first-wave feminist 
art," in WACK! Art and the feminist revolution., red. Lisa Gabrielle Mark (Los Angeles: Museum of Contemporary 
Art, 2007), p. 338. 
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Hoofdstuk 1: De kunst van het zelfrepresenteren 

1.1 The man behind the painting 
 

In Self/Image, een recente studie waarin de onmiskenbare link tussen lichaam, visuele 

representatie en het concept van het Zelf  (zowel het begrijpen, als het ervaren van dit Zelf) 

onderzocht wordt, toont kunstcritica Amelia Jones aan hoe kunstenaars doorheen de eeuwen 

heen gebruik hebben gemaakt van “technologies of representation” om het eigen subject uit te 

drukken of op te voeren met visuele middelen.10 Algemeen gesteld treedt het individu achter het 

kunstwerk vanaf de renaissance voor het eerst prominent op de voorgrond. Kunst wordt vanaf 

dan gezien als de manifestatie van een menselijk subject en in traktaten zoals Leon Battista 

Alberti’s (1404-1472) De pictura wordt omschreven hoe de schilder de wereld aanschouwt als door 

een open raam – merk op: ‘zijn’ open raam – en hoe hij wat hij ziet, reconstrueert op doek.11 

Deze man, die in het centrum van de waarneming staat, is de uomo universale, het subject dat zich 

mentaal en fysiek zo individueel en gedegen mogelijk heeft weten te ontwikkelen als een 

creatieve, intellectuele duizendpoot. Het Zelf dat zich in dergelijk ideaal gerepresenteerd ziet, 

vinden we vandaag de dag terug in het posthumane streven – waar de transhumanistische 

beweging een extreem voorbeeld van is en de ruimtewedloop in de periode van de Koude Oorlog 

een minder extreem – naar de ultieme manifestatie van het individu als een geperfectioneerd, 

onfeilbaar, ongenaakbaar en zelfs onsterfelijk wezen. Deze posthumane mens is een radicale 

versie van het renaissancesubject, dat volgens Jones gecentreerd is in zijn eigen individualisme en 

de wereld vanuit een “singular point of view” aanschouwt.12 De renaissancekunstenaar dicht zich 

bovendien de kunde toe de wereld, en dus ook de andere individuen, of ‘Zelven’, die haar 

bewonen, middels zijn gepriviligeerde goddelijke inspiratie in beelden te kunnen herscheppen 

zoals ze is13 – wat in deze context gelijk staat aan: zoals ze aan hem verschijnt. In Jones’ visie 

vertolkt Alberti’s ‘venster’ als representerend instrument bijgevolg de opvatting dat, door de gave 

van de kunstenaar, beeld en Zelf kunnen samenvallen. Meer bepaald: het renaissanceschilderij 

kan het ‘ware’ wezen van de dingen bevatten, waaronder ook het ‘ware’ Zelf.  

 

De (vroeg)moderne tijd die volgt op de renaissance is een periode gekenschetst door het ontstaan 

van de grote industrieën. Daarnaast brokkelt het geloof in een transcendente, alles 

overschouwende God gaandeweg af, waardoor het veranderlijke karakter van maatschappelijke 

en sociale normen en structuren duidelijk wordt. Het menselijke, ‘bezielde’ leven krijgt een 

mechanische concurrent in de fabrieksrobot, die bovendien in de talloze machineparken de 

leiding lijkt te nemen over de mens. Het subject lijkt niet alleen op microniveau slechts een 

radertje in een machine te worden – zoals Charlie Chaplins Modern Times (1936) of Fritz Langs 

                                                        
10 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. xiii. 
11 Ibid., p. 4. 
12 Ibid., p. 5. 
13 Ibid. 
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Metropolis (1927) weten uit te drukken in iconische scènes waar de mens respectievelijk verstrikt 

geraakt in de geoliede raderen van de fabrieksband of gebogen gaat onder de eentonigheid van 

een tien uur durende werkdag –, maar op macroniveau komt het autonome, in zichzelf 

gecentreerde renaissancesubject evenzeer onder druk te staan. Ook het ontstaan van nieuwe 

beeldtechnologieën zoals de fotografie tekent deze periode. Met de komst van de fotografie 

ontwikkelt zich tegelijk de mogelijkheid tot reproduceren. Deze beide innovaties hebben als 

gevolg dat de mens overspoeld wordt met beelden en representaties van het individu. In zijn uit 

1936 daterend Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit beschrijft Walter 

Benjamin hoe de mensen in zijn tijd bevangen worden door een verlangen de dingen steeds 

dichter naar hen toe te willen brengen (of eerder, zo bemerkt hij, dichter naar de massa’s), vaak 

onder de vorm van beelden, omdat het unieke voorwerp doorgaans onbereikbaar blijft.14 De 

reproductie stelt de mens in staat dit verlangen te bevredigen, in contrast met bijvoorbeeld het 

tastbare schilderij, en bovendien het eenmalige van elke situatie te overwinnen door de 

reproductie ervan.15 Benjamin koppelt deze analyse verder aan een omgaan met kunst dat hij als 

typerend ziet voor zijn tijd:  

 

“De accenten komen volkomen anders te liggen, zodra we van de fotografie als kunst naar de 

kunst als fotografie overgaan. Ieder zal hebben kunnen vaststellen, hoeveel gemakkelijker je door 

een foto greep kunt krijgen op een schilderij, maar vooral op een beeldhouwwerk, om maar te 

zwijgen van architectuur, als je het vergelijkt met de werkelijkheid. (...) Goed beschouwd zijn de 

mechanische reproductiemethoden een verkleiningstechniek waardoor de mens in staat is 

kunstwerken te beheersen, de enige manier waarop hij ze nog kan gebruiken.”16  

 

Het verlangen van de mens om andere mensen, situaties of voorwerpen dicht bij zich te hebben 

onder de vorm van beelden, of reproducties van die beelden, verraadt dus volgens Benjamin een 

relatie van macht: het is een middel om deze mensen, situaties en voorwerpen te ‘verkleinen’ en 

dus te ‘bevatten’, zelfs te controleren. Ook Susan Sontag wijst op deze machtsrelatie wanneer ze 

in On photography stelt dat fotograferen gelijk staat aan het zich toe-eigenen van het object dat 

gefotografeerd wordt.17 De drang om de wereld te willen omsluiten in beelden groeit dankzij de 

industriële productietechnieken en de komst van de massamedia uit tot een algemeen goed, dat 

mensen moet toelaten de autonomie over zichzelf terug te claimen.  

 

Binnen het domein van de beeldende kunsten lijken de maatschappelijke veranderingen er voor te 

zorgen dat het renaissance-ideaal, met Alberti’s schilder die de wereld door zijn open raam 

aanschouwt als exemplarisch voorbeeld, zijn equivalent vindt in het modernistische 

kunstenaarsgenie. Jones haalt aan hoe Martin Heidegger in zijn in 1938 verschenen essay Die Zeit 

des Weltbildes de moderniteit omschrijft als een periode gekarakteriseerd door de ontwikkeling van 

                                                        
14 Walter Benjamin, "Kleine geschiedenis van de fotografie," in Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid en andere essays (Amsterdam: Boom, 2008), p. 61. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 68. 
17 Susan Sontag, Over fotografie, trans. Henny Scheepmaker (Amsterdam: De Bezige Bij, 2011), p. 12. 
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het subject als het centrum van de kennis, waarin kunstwerken gezien worden als resultaat van 

louter subjectieve ervaringen en als expressies van het menselijke leven.18 De kunst in de periode 

van de moderniteit wordt dan ook gedomineerd door kunsticonen zoals Pablo Picasso (1881-

1973), Salvador Dali (1904-1989), Jackson Pollock (1912-1956) of Andy Warhol (1928-1987), 

allemaal – blanke, mannelijke, Euro-Amerikaanse – kunstenaars waarrond een doorgedreven 

personencultus ontstaat, waarin Jones het logische gevolg ziet van de dreiging die de nieuwe 

technologieën uitoefenen op "the centered individual creator".19 De beeldtechnologieën uit de 

(vroeg)moderne samenleving, die het subject aangrijpt om zijn autonomie te bevestigen, lijken 

echter mee aan de basis te liggen van het ondergraven van diezelfde autonomie, vooral daar waar 

ze het Zelf trachten te representeren.  

 

In La chambre claire – uitgegeven in 1980, ironisch genoeg het jaar dat hij zelf overlijdt na een 

aanrijding – beschrijft Roland Barthes hoe fotografie als medium steeds de dood in zich draagt: 

een foto toont ons wat niet meer is, wat heeft opgehouden te bestaan, een verstard subject.20 Een 

foto herinnert ons aan mensen en gebeurtenissen die voorbij zijn en nooit meer weer komen. Een 

foto is ook steeds een object, hoe reëel het plaatje ook aanvoelt. Fotograferen is met andere 

woorden ook objectiveren en, waar Benjamin en Sontag reeds leken op aan te sturen, een subject 

tot object maken. Wat fotografie met andere woorden veroorzaakt, is een verschuiving in de tot 

dan toe gangbare opvattingen met betrekking tot het representeren van het Zelf. Het ‘ware’ Zelf 

representeren, lijkt immers onmogelijk geworden, want het is reeds niet meer ‘daar’, het is reeds 

een object. De constructie rond het kunstenaarsgenie – als verderzetting van de goddelijk 

geïnspireerde renaissanceschilder – die het ‘ware’ zelf weet te vangen op doek (in marmer, op 

tekenpapier, in de donkere kamer, ... ) barst bijgevolg uiteen. Daarenboven komt het Zelf op zich 

als een ‘kenbare’, ‘reële’ en ‘waarachtige’ entiteit onder druk te staan, gezien het groeiende besef 

van haar culturele en maatschappelijke relativiteit. Volgens Jones valt het dan ook niet te 

verwonderen dat in deze periode het psychoanalytische model ontstaat als een kader om de 

tendensen van het modernisme – de structuren van subjectificatie in relatie tot visuele beelden en 

kunst – en deze nieuwe manieren van visuele representatie (gebaseerd op fotografische 

technieken) uit te leggen en te plaatsen.21  

 

De veranderingen en ambivalenties aangevat in de (vroeg)moderne periode zetten zich verder 

door in onze tijd. Het subject wordt erkend als onderworpen aan politieke ideologieën, 

massamedia, biologische driften, socio-culturele structuren, enzovoort. De idee van een 

authentiek Zelf, “a self-present, unified, and sovereign ego”,  is in onze samenleving verdrongen 

door de idee van een radicaal gespleten, verdeeld, pluraal en uiteengedreven Zelf.22 Onze 

                                                        
18 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. 5. 
19 Ibid., p. 6. 
20 Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie.  (Paris: Gallimard, 1980). 
21 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. 6. 
22 Abigail Solomon-Godeau, "The woman who never was: self-representation, photography, and first-wave feminist art," in 
WACK! Art and the feminist revolution., red. Lisa Gabrielle Mark (Los Angeles: Museum of Contemporary Art, 2007), p. 
337. 
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Westerse samenleving, met zijn vloed aan beelden in alle mogelijke formaten, op al even diverse 

dragers – producten ontsproten uit ons enorme arsenaal aan technologieën van visuele 

representatie – lijkt niettemin wel geobsedeerd door de wens het Zelf weer te geven om het te 

kunnen bevatten. “We don’t know how to exist any more without imaging ourselves as a 

picture”, merkt Jones op.23 Onze huidige maatschappij is volgens haar onderworpen aan een 

pijnlijke paradox: het Zelf wordt voortdurend geobjectiveerd in beelden om zijn bestaan als een 

subject te bevestigen, maar tegelijk confronteren deze representaties ons met het onwrikbare falen 

om het Zelf als een coherente en kenbare entiteit te kunnen bevatten.24 

 

De preoccupatie met de zoektocht naar het auteurschap over ons leven komt volgens Carlo 

Strenger voort uit het feit dat niemand van ons te kiezen heeft over het ‘basismateriaal’ van zijn 

eigen leven.25 Noch onze ouders, ons lichaam, onze aangeboren talenten, onze moedertaal of 

onze cultuur werden gekozen: ze werden ons ‘gegeven’.26 “We are like bricoleurs who have to 

work with objects trouvés in a junkyard rather than choosing the base materials of our selves in 

advance”, schrijft Strenger.27 Het besef van onze, bovendien niet zelf gekozen, geconstrueerdheid 

is in onze huidige samenleving met andere woorden zo groot, dat we het gevoel willen hebben 

zelf de leiding te kunnen nemen, als ‘bricoleurs’, over hoe de geconstrueerdheid verder zal 

verlopen. We willen op zijn minst de afloop van de constructie nog in eigen handen hebben. Hier 

moet de reden gezocht worden voor de niet-aflatende behoefte onszelf te representeren in 

beelden. Representatie draait daarom in de eerste plaats misschien niet zozeer om het 

beheersbaar maken van de anderen en de wereld die we bewonen, maar eerder om het 

verhinderen zelf totaal beheerst te worden door de anderen en de wereld. Of, zoals Lynda Nead 

het formuleert: “(...) to represent, is to take power; it is to tell your own stories and draw your 

own lines, rather than succumb to the tales and images of others. Of course, there is a risk 

involved; you might not end up telling a fairy-tale with a happy ending, but at least you are the 

narrator and are in control of the means of narration.”28 

 

De contemporaine kunstenaar lijkt de kenteringen in deze visie op het (representeren van) het 

Zelf mee te nemen als achtergrond voor zijn kunstenaarspraktijk.29 Tegenwoordig kunnen we 

vaststellen dat de hedendaagse kunst vooral een individueel subject uitdrukt dat niet te 

onderscheiden valt van “the condition of being subject to”, stelt Abigail Solomon-Godeau.30 De 

populariteit van het zelfportret als uitdrukkingsmiddel valt te begrijpen vanuit deze tendens. Het 

                                                        
23 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. xvii. 
24 Ibid. 
25 Carlo Strenger, "The self as perpetual experiment: psychodynamic comments on some aspects of contemporary urban 
culture," Psychoanalytic Psychology 20, nr. 3 (2003): p. 439. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Lynda Nead, The female nude: art, obscenity and sexuality  (Londen: Routledge, 1992), p. 82. 
29 Natuurlijk bestaan er ook in de hedendaagse kunst nog representaties van het subject, zoals zich dat in het 
renaissanceideaal aftekende. Kunstenaars zoals de Australiër Stelarc menen nog steeds een Zelf te kunnen presenteren dat de 
wereld om zich heen onderwerpt, en niet omgekeerd. Ironisch genoeg is de prangende voorwaarde voor dit soort ‘soevereine 
Zelf’ wel de opheffing van de eigen lichamelijkheid. 
30 Solomon-Godeau, "The woman who never was: self-representation, photography, and first-wave feminist art," p. 337. 
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traditionele zelfportret – vaak een vorm van zelfrepresentatie, maar niet steeds – speelt in op het 

geloof dat het zelfportret als beeld het ‘ware’ artistieke subject, de ‘echte’ aard van de kunstenaar, 

onthult aan de kijker.31 Geënsceneerde fotografische zelfportretten, zoals bijvoorbeeld deze van 

Cindy Sherman (1954), overdrijven de performativiteit echter zodanig – in het geval van 

Sherman is het beeld steeds volledig in scène gezet en wordt de pose zo nadrukkelijk gebracht dat 

ze onontwijkbaar wordt – dat ze zichtbaar maken dat we het subject achter het beeld nooit ‘echt’ 

te zien krijgen en dat we dit subject ook nooit kunnen kennen.32 De oplossing voor de eigentijdse 

paradox van het subject moet volgens Jones dan ook net gezocht worden in het aanvaarden van 

dit onontkoombare einde van het autonome, integrale Zelf als een kern achter de representatie: 

“Nothing is there but representations (...) For what is the ‘real’ except what we acces or capture 

through representational practices (...)? Are we anything but composed, representational, photo-

graphed (...)?”33 Wanneer we dit vertrekpunt accepteren, ontstaat er haar inziens een nieuw veld 

van mogelijkheden. Het zelfportret toont ons hoe technologieën van representatie niet alleen 

subjectiviteiten mediëren, maar tevens produceren.34 Hoewel het portret steeds de ‘dood’ van het 

subject markeert, schrijft Jones, opent zich net op dat moment paradoxaal genoeg een nieuw 

‘leven’.35 Het zelfportret staat nooit stil, maar ontleent zijn betekenis aan een oneindige stroom 

van toekomstige verbintenissen, waarin veranderende verlangens en interesses nieuwe contouren 

produceren voor het afgebeelde subject.36 

 

 

1.2 Body/Image 
 

Bij het overdenken van het mechanisme achter de representatie van subjecten, komt steeds 

onvermijdelijk de vraag naar de rol van het lichaam op de proppen. Volgens Jones proberen we 

doorgaans toegang te krijgen tot het Zelf vanuit deze meest zichtbare vorm: het lichaam dat 

fungeert als een ‘teken’ voor het subject.37 Hieraan gekoppeld kan een opmerkelijke analogie 

getrokken worden tussen het lichaam en het visuele beeld. Net zoals we beelden (van onzelf of 

anderen) manipuleren in functie van hoe we de persoon achter het beeld willen geïnterpreteerd 

zien, manipuleren we ons lichaam (via mode, tatoeages, lichaamstaal, tot – volgens Susan 

Sontag38 – zelfs littekens en ziekte toe) als cues die de ander moeten toelaten ons ‘diepere’ zelf als 

het ware af te lezen van ons lichaam. Deze visie plooit bijgevolg terug op het reeds beschreven 

geloof in een kenbaar Zelf dat zich middels ons lichaam manifesteert. Het lichaam is kortom 

steeds het mediërende element: het lichaam medieert enerzijds het Zelf naar de ander toe en 

                                                        
31 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. 43. 
32 Ibid. 
33 Ibid., p. 33. 
34 Ibid., p. 44. 
35 Ibid., p. 72. 
36 Ibid. 
37 Ibid., p. xv. 
38 Susan Sontag, "Ziekte als metafoor," in Ziekte als metafoor. Aids en zijn metaforen. (Baarn: Anthos, 1993), p. 38. 
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anderzijds is de visuele representatie van een subject steeds een representatie die tot stand kwam 

via het lichaam van dat subject. 

 

In Understanding media: the extensions of man beschrijft Marshall McLuhan hoe elke nieuwe 

technologie een middel is om het lichaam uit te breiden, waardoor bij de uitvinding ervan deze 

meteen geïncorporeerd wordt in ons ‘lichaamsschema’ (“body schema”).39 Zo kan het wiel gezien 

worden als een uitbreiding van de voet, het boek als een aanvulling op het oog, kleding als een 

extensie van de huid, de computer als een verderzetting van de hersenen, enzovoort.40 Hoewel de 

ideeën van McLuhan veelvuldig bekritiseerd werden, is de grondgedachte interessant. Veelal 

wordt de populariteit van nieuwe media, zoals (digitale) fotografie en film, maar ook internet 

(met bijvoorbeeld zijn sociale netwerksites), verklaard vanuit de optiek dat deze media een 

platform bieden dat dienst doet als een verlengde van onze identiteit, van ons Zelf. Ook de 

opvatting dat technologische ontwikkelingen – in dit geval de nieuwe media in hun hoedanigheid 

van zelfrepresenterende technologieën – gezien kunnen worden als lichaamsextensies, 

veronderstelt een duidelijk onderscheid tussen een oorspronkelijk lichaam, het Zelf dat erin 

vervat zit, en de extensie, merkt Sigrid Schade op.41 In dat geval moet er echter eerst een 

consensus bestaan over wat een ‘normale’ lichamelijke staat definieert, en die lijkt er niet te zijn.42  

 

De ambigue status van het lichaam komt voort uit zijn tweeledigheid. Het lichaam heeft steeds 

een dubbele rol, die resulteert in een tweevoudige (zelf)waarneming, stelt Schade.43 Het eigen 

lichaam is steeds zowel een sprekend, als een gesproken lichaam.44 Maurice Merleau-Ponty heeft 

het in zijn essay L’ œil et l’ esprit uit 1960 analoog over een lichaam dat steeds zowel zienend, als 

zichtbaar is; het observerende lichaam kan tegelijkertijd zichzelf observeren.45 Dit heeft overigens 

als gevolg dat het zienende lichaam weet dat het ook voor anderen zichtbaar is. Het sprekende, 

zienende lichaam is het lichaam dat zichzelf representeert in beelden, daar waar het gesproken, 

zichtbare lichaam het lichaam is dat gerepresenteerd wordt. Deze twee dimensies in het hebben 

van een lichaam kunnen gekoppeld worden aan de twee manieren die Jones onderscheidt om het 

Zelf te benaderen, namelijk het “self-as-being” (zienend, sprekend, representerend) en het “self-

as-image” (zichtbaar, gesproken, gerepresenteerd).46 Middels het lichaam dat we ervaren als 

subject – en net omdat we ervaren –, ervaren we onszelf tegelijk als een beeld, een object. 

 

Vanaf de vroege jaren zeventig van de twintigste eeuw vormt zich een beweging van kunstenaars 

die, laverend tussen performance, fotografie en levende beeldhouwkunst, het eigen lichaam tot 

                                                        
39 Marshall McLuhan, Understanding media: the extentions of man  (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1964). 
40 Ibid., p. 4. 
41 Sigrid Schade, "Extenstions hybrides. Brève histoire de l'image du corps dans l' art et les médias.," in Body extensions: art, 
photography, film, comic, fashion, red. Claudia Pantellini en Peter Stohler (Stuttgart: Arnoldsche, 2004), p. 65. 
42 Ibid. 
43 "Körper - Zeichen - Geschlecht," in Körper und Repräsentation, red. Insa Härtel en Sigrid Schade (Opladen: Leske + 
Budrich, 2002), p. 84. 
44 Ibid. 
45 Maurice Merleau-Ponty, L' oeil et l' esprit, Folio Essais (Paris: Gallimard, 2007). 
46 Amelia Jones, "Working the flesh: a meditation in nine movements," in Live: art and performance, red. Adrian Heathfield 
en Hugo Glendinning (Londen: Tate, 2004), p. 135. 
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kunstwerk claimen. De lichaamskunst of bodyart lijkt, door het lichaam – wanneer het gezien 

wordt als mediërend instrument tussen het Zelf en het visuele beeld – als vertrekpunt te nemen, 

de keten van representaties in te korten. Deze kunststrekking tast de limieten van de subjectiviteit 

daardoor als nooit tevoren af. “They work the surface to explore the depths”, merkt Jones op.47 

Onvermijdelijk botsen deze kunstenaars op het versnipperde en versplinterde Zelf dat in de 

moderniteit ontbloot werd door de technieken van visuele representatie. Net zoals het subject 

steeds een “subject to” is – met de woorden van Solomon-Godeau –, geldt dit ook voor het 

lichaam. Met de publicatie Body art and performance, die voor het eerst verscheen in 1974, een 

periode waarin de bodyart nog in volle ontwikkeling was, wenste Lea Vergine deze nieuwe 

kunstenaarsbeweging een stem te geven. In een inleidend essay schrijft ze hoe bodyart “always 

involves (...) a loss of personal identity.” 48  Daarenboven is de lichaamskunstenaar steeds 

“obsessed by the obligation to exhibit himself in order to be able to be”, voegt ze eraan toe.49 

Lichaamskunstenaars ogen immers steeds getormenteerd door een onnoembaar lijden, dat 

Vergine verbindt aan het ‘in-de-wereld-zijn’ van het subject, terwijl het voor datzelfde subject 

onmogelijk blijkt een ‘echte’ relatie aan te knopen met die wereld.50 Het is een pijn die met andere 

woorden voortkomt uit de dichotomie tussen subject en object waar het Zelf mee geconfronteerd 

wordt. Vergine haalt in deze context ook Merleau-Ponty’s opvatting aan dat we het lichaam 

enkel kunnen kennen door het te ‘beleven’.51 Ze concludeert daaruit dat we onze identiteit 

moeten laten samenvallen met ons lichaam, waardoor we alle drama’s die zich in dat lichaam 

afspelen eveneens moeten assimileren.52 Het lichaam, suggereert Vergine dus, wordt door de 

lichaamskunstenaar als representant van het Zelf aangenomen om deze pijnlijke subject-

objectkloof te overbruggen. Er is immers geen alternatief, geen andere keuze dan dit te doen. 

Daardoor wordt het lichaam echter – als representerend instrument – zelf tot object gemaakt en 

wordt er kortom een afstand gecreëerd tussen het Zelf (waar dat ‘diepere’ Zelf zich ook moge 

situeren) en het lichaam. Wat Vergine de lichaamskunstenaar toedicht, is het volgen van 

opnieuw dezelfde paradox waar Jones het over had wanneer het subject de autonomie van het 

Zelf wil bevestigen middels visuele representatie.  

 

Volgens Vergine is bodyart ook een reactie op het onvermogen in onze tijd om echte relaties tot 

stand te brengen; een gegeven dat deze kunstvorm met nostalgie esthetiseert. 53 

Lichaamskunstenaars drijven deze traumatische ervaring uit door de ervaring van de 

overwinning ervan te reproducerenen en door anderen hierin te laten participeren.54 Bodyart 

bevredigt zo gezien vooral de narcistische, exhibitionistische drang  van een subject op zoek naar 

bevestiging. Toch bieden enkele auteurs een alternatieve lezing van lichaamskunst. Peggy Phelan 

countert het vaak aangehaalde argument dat lichaamskunst in de eerste plaats een 

                                                        
47 Ibid., p. 134. 
48 Vergine, Body art and performance. The body as language., p. 7. 
49 Ibid., p. 8. 
50 Ibid., p. 15. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid., p. 12. 
54 Art on the cutting edge: a guide to contemporary movements  (Milaan: Skira, 2001), p. 201. 
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exhibitionistisch en narcistisch spektakel van (mentale of fysieke) pijn en zelfmutilatie zou zijn, 

door erop te wijzen dat deze acties in de eerste plaats aandacht vragen voor de gedeelde 

sterfelijkheid van het menselijke lichaam, die universeel is en niet enkel het eigen ‘ik’ betreft, en 

voor de mogelijke opheffing van deze pijn door middel van een publiek ‘ritueel’.55 Phelans visie 

sluit aan bij wat volgens Gorsen omschreven wordt als de sociale component van performance:  

 

“The ‘performer’ of living art offers the beholder empathy in an everyday situation that he himself 

experienced in the hope that this self-presentation will bring about communication or interaction. 

If many performers (...) emphasize the ‘social aspect’ of their works, this means that they place 

their trust in communication with the other person through the confirmation and experience of one’s 

own self in it’s temporal existence.”56 

 

De kloven en wonden die door lichaamskunstenaars in het lichaam geslagen worden, nemen 

volgens Jones twee vormen aan. Enerzijds zijn er de ‘echte’ verwondingen, die insisteren op de 

tastbaarheid en sterfelijkheid van het vlees, en op de manier waarop het lichaam door ziekte 

en/of hypocrisie werd beschadigd.57 Dit soort wonden refereren aan de trauma’s waar Vergine op 

doelde, of de gedeelde sterfelijkheid die Phelan vermeldde. Daartegenover zijn er de ‘valse’, 

gefakete verwondingen, die vooral de status van het lichaam als beeld lijken te bevestigen of onder 

de aandacht brengen.58 Zelfs ondanks het ‘sociale karakter’ van bodyart, blijft het probleem van 

de kloof tussen subject en object immers onopgelost. Bekende lichaamskunstenaars, zoals Marina 

Abramovich (1946) of Franco B (1960), veroorzaken door de rituele pijn van zelfverminking een 

disconnectie tussen het lichaam en het Zelf, stelt RoseLee Goldberg.59 Er kan eerder gesteld 

worden dat deze kunstenaars de disconnectie die er reeds was, uitvergroten door de object-staat 

van het lichaam flagrant te beklemtonen. Toch hoeft dit – net als bij het zelfportret – niet het 

eindpunt te betekenen. Wanneer het lichaam als beeldend middel, als ‘object’, overgeleverd 

wordt aan de ander, begeeft het zich in net hetzelfde interpretatiecontinuüm als het 

gefotografeerde zelfportret. Het lichaam van de lichaamskunstenaar opent zo gezien niet alleen 

het eigen lichaam op letterlijk niveau, maar ook op metaforisch niveau, om gevuld te worden met 

de verlangens, angsten, connecties en interpretaties van anderen.  

 

 

1.3 Een nieuw mediaal tijdperk: foto, video en digitalisering 
 

Nu de relatie tussen visuele representatie, het lichaam en het Zelf stelselmatig werd ontrafeld, kan 

in meer detail teruggekeerd worden op de nieuwe media, die het schilderij van het toneel lijken te 

                                                        
55 Peggy Phelan, "The returns of touch: feminist performances 1960-80," in WACK! Art and the feminist revolution., red. Lisa 
Gabrielle Mark (Los Angeles: Museum of Contemporary Art, 2007), p. 355. 
56 P. Gorsen, "The return of existentialism in performance art," in The art of performance: a critical anthology, red. Robert 
Nickas en Gregory Battock (New York: Dutton, 1984), pp. 138-39. 
57 Jones, "Working the flesh: a meditation in nine movements," p. 139. 
58 Ibid. 
59 RoseLee Goldberg, Performance art: from futurism to the present  (Londen: Thames and Hudson, 1988), p. 164. 
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verdringen. Deze nieuwe manieren van representeren, bezitten namelijk een aantal 

karakteristieken die hen onderscheidt van de meer traditionele media. Ze brengen bijgevolg ook 

specifieke bepalingen met zich mee betreffende visuele zelfrepresentatie. In zijn bespreking van 

de fotografie introduceert Benjamin het begrip ‘aura’60, dat hij ook in zijn analyse van het 

medium film toepast. Film – in tegenstelling tot theater – vereist volgens Benjamin dat de mens 

bewust afstand moet doen van zijn aura, dat steeds gebonden is aan het hier en nu en waarvan er 

geen afbeelding bestaat.61 Hij citeert in deze context Pirandello die beschrijft hoe de filmacteur 

niet alleen verbannen wordt van het toneel, maar ook van zijn eigen persoon in die zin dat zijn 

lichaam zijn substantie verliest.62 Benjamin typeert de filmopname verder als een toestand van 

vervreemding: “De bevreemding die de acteur voor de camera overvalt (...) is wezenlijk van 

dezelfde aard als de bevreemding die de mens voelt voor zijn eigen spiegelbeeld. Het spiegelbeeld 

kan nu alleen van hem worden losgemaakt, het is verplaatsbaar geworden. En waar wordt het 

naartoe verplaatst? Naar het publiek.”63 Benjamins begrip ‘aura’ lijkt dus gekoppeld te zijn aan 

het beleven van tijd en ruimte, maar ook aan uniciteit en materialiteit (in dit geval het concrete 

lichaam van de acteur). Wat hij schrijft over het medium film is eveneens van toepassing op 

fotografie, waar diezelfde vervreemding aan het werk is die het lichaam lijkt te reduceren tot een 

‘self-as-image’, een ‘body-as-image’. Het is de registratie van deze tijd-ruimte dimensie die 

volgens Benjamin samenhangt met de ‘auratische blik’ die men in de vroegste portretfoto’s wel 

nog kan terugvinden: “Door het procedé zelf moesten de modellen hun leven in dit ogenblik 

concentreren, in plaats van het haastig voorbij te laten gaan; tijdens de lange duur van de 

opnamen groeiden de modellen als het ware de foto in en kwamen zo in de scherpste 

tegenstelling te staan tot de verschijningen op een momentopname (...)”.64 De verschillende 

zijnstoestanden, instinctieve reacties en emoties, verspreid over de duur van de opname, werden 

op die manier geconcentreerd in één enkel beeld. Dit verklaart voor hem de aanwezigheid van 

een aura in deze vroege foto’s, in tegenstelling tot recentere fotografische beelden. De snelheid en 

precisie van het huidige (digitale) fototijdperk hebben de aura in die zin volledig onderuit 

gehaald.   

 

Verder introduceert Benjamin ook het begrip ‘het optisch-onbewuste’: het deel van de 

werkelijkheid dat door de camera geregistreerd kan worden, maar niet door het blote oog.65 Het 

beduidt datgene wat normaal enkel onbewust, in fracties van seconden, wordt verwerkt en door 

de fotografie zichtbaar wordt gemaakt in vaste, trage beelden – denk aan de chronofotografie van 

Étiennes-Jules Marey (1830-1904) die beweging zichtbaar maakt, of de macro-opnames van Karl 

Blossfeldt (1865-1932) die de wondere wereld der planten ontsluiten. Het is een manier van 

                                                        
60 Benjamin omschrijft de ‘aura’ als volgt: “Wat is eigenlijk aura? Een vreemd weefsel van ruimte en tijd: eenmalige 
verschijning van een verte, hoe nabij zij ook is. Als je op een zomernamiddag, terwijl je rust, een bergkam aan de horizon 
volgt, of een tak die zijn schaduw over degene die ze waarneemt werpt, tot het ogenblik of het uur deel wordt van hun 
verschijning – wil dat zeggen dat je de aura van deze berg, van deze tak ademt.” (Benjamin, "Kleine geschiedenis van de 
fotografie," p. 61.) 
61 "Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid," pp. 24-25. 
62 Ibid., p. 24. 
63 Ibid., p. 27. 
64 "Kleine geschiedenis van de fotografie," p. 56. 
65 Ibid., p. 52. 
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waarnemen waarbij de fotograaf vanuit het detail vertrekt, en zich zo onderscheidt van de manier 

van waarnemen door een schilder. Benjamin benut de metafoor van magiër en chirurg om de 

twee verschillende benaderingswijzen te typeren. De magiër neemt afstand om het geheel te 

bezien, daar waar de chirurg analytisch en fragmentarisch tot in de diepte doordringt. Benjamin 

ziet in de oppositie tussen schilderkunst en film dezelfde mechanismen terugkomen:  

 

“Magiër en chirurg verhouden zich tot elkaar als schilder en cameraman. De schilder neemt in zijn 

werk een natuurlijke afstand tot het gegeven in acht, de cameraman daarentegen dringt diep in het 

weefsel van de werkelijkheid binnen. Er is een kolossaal verschil tussen de beelden die beiden 

veroveren. Dat van de schilder is een totaalbeeld, dat van de cameraman een in vele stukken 

gebroken beeld, waarvan de delen volgens een nieuwe wet worden samengevoegd.”66  

 

De vaststelling van Benjamin lijkt in ons digitale en virtuele tijdperk steeds raker te zijn. Deze 

manier van omgaan met de werkelijkheid – en met het Zelf – houdt onvermijdelijk een vorm van 

fragmentatie in door detailanalyse. Jones meent dat zowel fotografie als film gezien kunnen 

worden als een verlengde van Alberti’s representerend systeem: media die spreken van het 

verlangen om te kunnen zien vanuit één centraal gezichtspunt.67 Wat we door dit ene oog van de 

camera te zien krijgen, is echter een toestand van radicale fragmentatie. 

 

Parallel zouden we kunnen spreken van een soort van ‘verkleining van het lichaam’ – analoog 

aan de verkleining van onze omgeving door de fotografie, zoals hierboven besproken werd – in 

de hedendaagse portretfotografie: zelfrepresentatie door middel van fotografie om vat te krijgen 

op jezelf. Het is erg vergelijkbaar met de fase waar heel wat pubers heden ten dage door gaan – en 

waar sociale media handig op inspelen –, namelijk het fotograferen van zichzelf in allerlei (vaak 

seksueel getinte) ‘rollen’ als een soort identische zoektocht naar het ware ‘ik’. Het is een proces 

dat wil aftasten welke mogelijke rollen er in het lichaam verscholen liggen. Het is precies dit 

proces waar Fritz Franz Vogel op doelt wanneer hij het heeft over zelfrepresentatie in het 

geënsceneerde fotografische beeld: “In diesem Geviert spielen Menschen Rollen. Sie setzen ihr 

Ich in Szene. Weil der Mensch ein soziales Wesen ist, ist er gleichzeitig ein Rollenspieler. Er 

probiert unterschiedliche Zuschreibungen aus, lebt sie aus, fasst sich und erkennt sich in seinem 

Tun. Daraus resultiert seine Identität. Hinter der Erscheinung tritt das Sein zu Tage, das Zeigen 

führt zur Bedeutung.”68 Vogel stelt met andere woorden dat in het ‘vierkant’ van de foto de 

menselijke drang tot uiting komt om zichzelf in scène te zetten. Het aannemen van verschillende 

rollen, het overschouwen van zichzelf en de eigen gedragingen of uiterlijkheden, en het op die 

wijze aftoetsen en construeren van de eigen identiteit beschouwt hij als een diep menselijke act. 

De achterliggende gedachte is dat achter de verschijning het zijn tevoorschijn komt en dat het 

tonen leidt tot betekenisgeving. Het is echter slechts een fijne scheidingslijn die het onderkennen 

van de menselijke duale gegevenheid – deze van het gesproken, gezien, gerepresenteerd worden 

                                                        
66 "Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid," pp. 31-32. 
67 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. 5. 
68 Fritz Franz Vogel, "Staged Photography: Einführung," Laatst geraadpleegd op 28 juli 2012 
http://www.stagedphotography.ch/information/1einfuehrung.html. 
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(het aannemen van rollen, het ‘self-as-image’) en de ervaring van het zelf spreken, zien, 

representeren (‘self-as-being’) – afscheidt van de overtuiging dat achter deze ene pool van de 

dualiteit (de rol) de andere zich openbaart als het ‘ware’, ‘reële’ Zelf van de mens (die deze rollen 

‘speelt’). 

 

Naast de fotografie is volgens Helmut Friedel videofilm een soortgelijk spiegelinstrument. Hij 

stelt vast hoe in videokunst het lichaam een opvallend prominente rol speelt – en dat dit 

bovendien voor videokunstenaars van beide geslachten geldt – en geeft hiervoor een aantal 

verklaringen.69 Na de fotografie is video de nieuwe ‘spiegel’, waarin bovendien – als in een echte 

spiegel – spiegelbeeld en gespiegelde volledig samenvallen in de tijd.70 Opname en weergave 

verlopen bij video immers gelijktijdig. Hierdoor wordt een bestendige controle over het 

opgenomene mogelijk en door de beweeglijkheid van de videocamera kan de video niet alleen 

gedetailleerd handelingen van het lichaam in rust registreren, maar ook van het beweeglijke 

lichaam.71 De videokunstenaar heeft overigens geen cameraman nodig, daar de kunstenaar zijn 

camera zelf kan instellen en laten lopen.72 Het alleen zijn met de camera creëert een sfeer van 

intimiteit, biedt een platform voor narcistische zelfbewondering. Bovendien laat de camera de 

kunstenaar toe zijn eigen lichaam te ‘onderzoeken’ vanuit ongewone, nog niet eerder geziene 

gezichtshoeken of standpunten en de veranderingen aan het eigen lichaam te registreren73 – met 

andere woorden waar te nemen zoals een chirurg. Het lichaam kan als veranderlijke, levendige, 

verwonderlijke en vergankelijke entiteit bekeken en in beeld gebracht worden op een zeer directe 

manier.74 “Gerade dieses Alleinsein des Videokünstlers bei seiner Arbeit ist sicherlich ein weiterer 

wesentlicher Grund für das Entstehen von sehr eindringlichen und intimen Dialogen zwischen 

Künstler und Kamera, in denen der Künstler von aussen unbeobachtet nur sich selbst beschreibt, 

darstellt, zeigt”, stelt Friedel.75 Zoals eerder aangehaald, ligt voor Sontag net in dit aspect van 

fotografie een machtsrelatie verborgen. Ze merkt op hoe het fotograferen van mensen gelijk staat 

met hen te schenden, aangezien je hen kan zien zoals ze zichzelf nog nooit konden zien, 

waardoor je iets van hen weet wat zij zelf nooit konden weten.76 Sontag geeft hier tegelijk ook de 

reden die het maken van zelfportretten zo aantrekkelijk maakt: het stelt de mens in staat zijn 

lichaam te verkennen op manieren zoals hij het zelf nooit rechtstreeks had kunnen verkennen. 

Haar bevinding sluit in die zin aan bij deze van Friedel betreffende videokunst. De keerzijde van 

de medaille is echter dat je jezelf tot object maakt. 

 

Daar waar Friedel het samenvallen van filmbeeld en lichaam thematiseert, wijst Buchanan net op 

de afstand tussen beide. Het filmische lichaam toont volgens Buchanan steeds een lichamelijke 

                                                        
69 Helmut Friedel, "Video-Narziss. Das neue Selbstbildniss.," in Videokunst in Deutschland 1963-1982. Videobänder, 
Videoinstallationen, Video-Objekte, Videoperformances, Fotografien., red. Wulf Herzogenrath (Stuttgart: Gerd Hatje, 1982), 
p. 75. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid., p. 76. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Sontag, Over fotografie, p. 25. 
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afwezigheid, aangezien het alludeert op het a priori-moment van opname, waardoor het zich in 

tijd en ruimte onderscheidt van het lichaam van de kijker.77 In tegenstelling tot het geschilderde of 

gebeeldhouwde lichaam heeft het filmische lichaam wel een exacte, materiële connectie met het 

anatomische karakter, de stijl en beweging van het echte lichaam dat het formeel in herinnering 

brengt.78 Dit technologisch gereproduceerde lichaam roept daarom dezelfde verwachtingen op als 

het fotografische lichaam, namelijk de verwachting van waarheid en werkelijkheid.79 Met Jones 

kan hier aan toegevoegd worden dat film daarom wel steeds het verlangen naar de niet-aflatende 

aanwezigheid van het lichaam in zich heeft.80 Buchanan dicht het filmische lichaam door die 

verwachting een krachtige potentie toe in onze maatschappij: het helpt ons idealen, maar ook 

monsters construeren en beïnvloedt de wijze waarop we over onszelf en elkaar denken.81 Het 

heeft dus niet alleen een esthetische, maar ook een psychologische en sociale status.82 De 

filmische lichamen die  we volgens Buchanan bekijken met een “self-identifying gaze”, doen ons 

wegdromen, aangezien de afstand ervoor zorgt dat de processen van ziekte en verval uit het echte 

lichaam niet lijken te gelden voor de filmische lichamen.83  

 

Wat Buchanan lijkt uit te drukken is dat het filmische lichaam door een element van afstand een 

krachtig medium is voor het aftoetsen van ideologieën, opvattingen en structuren. Bovendien kan 

het deze – minstens – tijdelijk als reëel laten overkomen door het aspect van fotografische 

waarheid dat er inherent aan is, maar toch kan het onze echte, vleselijke lichamen niet schenden. 

Het is met andere woorden een krachtig verbeeldingsinstrument dat ons toelaat grenzen af te 

tasten. Het is bovendien en om dezelfde redenen een krachtig middel tot zelfrepresentatie. Toch 

is bij film dezelfde ambivalentie vast te stellen als bij fotografie: enerzijds spreekt er het verlangen 

uit van het overwinnen van de dood, maar anderzijds moet het levende, doorbloede lichaam 

daarvoor ‘gedood’ en tot een object gemaakt worden. 

 

Bij de digitale media (digitale fotografie en film, maar ook bijvoorbeeld virtuele realiteit) speelt 

het verlangen om los te komen van de kwellingen en het verval van het eigen lichaam een nog 

doorgedrevener rol. Men zou zelfs kunnen spreken van een verlangen het vleselijke lichaam op te 

laten lossen in de digitale wereld van pixels en rasters, om daar zijn oneindige bestaan verder te 

zetten. Digitale media hebben schijnbaar minder te kampen met het doodselement dat in 

fotografie en videokunst vervat zit, aangezien ze een geheel eigen wereld lijken uit te bouwen, die 

los staat van de fysieke wereld. Vaak wordt echter vergeten dat ook deze immateriële, digitale 

wereld slechts bestaat middels de fysieke dragers die haar in stand houden (zoals de tastbare 

computerchips in laptops of de turbines die de elektriciteit leveren voor deze ‘immateriële’ 

wereld). Toch is er een opmerkelijk verschil tussen dit soort media en alle voorgaande. Schade 

                                                        
77 J. Buchanan, "Celluloid formaldehyde? The body on film.," in The body and the arts, red. Corinne J. Saunders, Ulrika 
Maude en Jane Macnaughton (New York: Palgrave Mcmillan, 2009), p. 270. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. xiv-xv. 
81 Buchanan, "Celluloid formaldehyde? The body on film.," p. 271. 
82 Ibid. 
83 Ibid., p. 285. 



 16 

merkt op hoe het numerieke beeld van de digitale media niet langer een referent in de echte 

wereld vereist, zoals dat wel bij schilderkunst, analoge fotografie of video nog het geval was.84 

Bovendien kan dit numerieke beeld de traditionele media simuleren85 – denk maar aan de talloze 

schilder- of tekensoftware, of de populariteit van een programma als Instagram dat ons in staat 

stelt onze digitale foto’s een ‘retrofeel’ mee te geven. Ironisch genoeg, zo merkt Schade op, is het 

numerieke beeld daardoor extra kwetsbaar voor vervalsingen en manipulaties86 – alweer een extra 

laag van vermomming, schijn, maskerade, illusie en representatie. 

 

 

1.4 The woman behind the picture 
 

Tot nog toe werd in de bespreking van de mechanismen van visuele zelfrepresentatie nog maar 

weinig aandacht besteed aan de repercussies voor het lichaam als een geslachtelijk gegeven, 

namelijk voor de man of vrouw (of een van de vele tussenvormen die door recent 

wetenschappelijk onderzoek werden aangetoond) die zich ‘achter’ het beeld bevindt. Toch is het 

discours over de ingebakken ‘genderisering’ van beeldtechnologieën tot op de dag van vandaag 

een belangrijk punt van discussie in theorieën omtrent zelfrepresentatie. In 1973 schrijft 

filmtheoretica Laura Mulvey het invloedrijke essay Visual Pleasure and Narrative Cinema, waarin ze 

de dominantie van de “male gaze” – waarbij ze de door Lacan behandelde problematiek van de 

blik, “le regard”, feministisch recupereert – bespreekt, een ‘gaze’ die de vrouw tot object van 

verlangen reduceert: “This is what makes cinema quite different in its voyeuristic potential from, 

say, strip-tease, theatre, shows, etc. Going far beyond highlighting a woman’s to-be-looked-at-

ness, cinema builds the way she is looked at into the spectacle itself. (...) cinematic codes create a 

gaze, a world, and an object (...).”87 Jones meent dat we Mulveys inzichten kunnen lezen als een 

rearticulatie van Alberti’s model van de (mannelijke) kunstenaarsblik, en meer specifiek als een 

vertaling ervan in psychoanalytische termen, om de rol ervan in de constructie van 

sekseverschillen te kunnen bekritiseren en ontmantelen.88 De passieve, bekeken vrouw staat 

volgens Mulvey immers tegenover de actieve mannelijke kijker, waardoor de vrouw gereduceerd 

wordt tot een “to-be-looked-at-ness”.89 Wanneer Merleau-Ponty’s opsplitsing van het subject als 

een ziend en een zichtbaar Zelf hierop betrokken wordt, dan herkent Mulveys model in de 

mannelijke blik dus een mechanisme om de vrouw te reduceren tot louter zichtbaar subject. 

Hoewel Joan Copjec erop wijst dat het renaissancebeeld van binnenuit gestructureerd werd en 

beantwoordde aan perspectivische regels en constructies die niet overeenkwamen met deze van 

de ‘reële’ buitenwereld – waardoor met andere woorden het beeld niet in se gedomineerd werd 

door een externe ‘gaze’ –, is het vooral de ideologische component van Alberti’s visie die we 

                                                        
84 Schade, "Extenstions hybrides. Brève histoire de l'image du corps dans l' art et les médias.," p. 59. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Laura Mulvey, "Visual pleasure and narrative cinema," in New York, red. Leo Braudy en Marshall Cohen (Oxford 
University Press: 1999), p. 843. 
88 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. 7. 
89 Mulvey, "Visual pleasure and narrative cinema," p. 837. 
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moeten in acht houden, meent Jones. 90  Alberti’s standpunt is inderdaad een ‘ik-die-kijk’-

standpunt, dat geen rekening houdt met de eventuele blik die vanuit het schilderij geworpen 

wordt op de kijker. Het is deze eenzijdige benadering van het kijken naar kunst die Mulvey 

problematiseert in haar tekst. 

  

Het verhaal van de ‘male gaze’ is in de eerste plaats een verhaal van de ‘male artist’. Het is de 

mannelijke kunstenaar die eeuwenlang een dominante rol heeft gespeeld in het afbeelden van 

vrouwen en van het vrouwelijk naakt in het bijzonder. Nead stipt aan hoe uitgerekend dit 

vrouwelijke naakt een belangrijke grens markeert: “The female nude is the border (...) between 

art and obscenity. The female body – natural, unstructured – represents something that is outside 

the proper field of art and aesthetic judgement; but artistic style, pictorial form, contains and 

regulates the body and renders it an object of beauty, suitable for art and aesthetic judgement.”91 

Volgens Nead is dus net het vrouwenlichaam de plaats waar bepaald wordt wat kunst is en wat 

niet. De representatie van het vrouwelijke naakt zegt met andere woorden iets over de grenzen 

van kunst. Ze verwijst verder naar de etymologie van het woord ‘obsceen’. Dit begrip zou 

afkomstig kunnen zijn van het Latijnse ‘scena’ en dus iets beduiden wat ‘buiten de scène’, buiten 

de presentatie ligt.92 Obsceniteit – met name gekoppeld aan het vrouwelijke lichaam – definieert 

volgens Nead de fijne grens tussen kunst en niet-kunst: datgene wat gezien kan worden en 

datgene wat buiten de representatie valt.93  Wat bijgevolg bínnen de representatie ligt, zegt iets 

over de idealen en visies, maar ook over de driften en angsten van het mannelijke subject dat 

representeert. Het vrouwelijke naakt is volgens Nead dan ook het symbool van de 

transformerende effecten van de hoge cultuur:  

 

“It stands as a paradigm of the aesthetic of the beautiful, a testimony to wholeness and integrity of 

form. The female nude is precisely matter contained, the female body given form and framed by 

the conventions of art. But when these conventions fail to contain the connotations of the female 

sexual body, then (...) the image is judged to have gone beyond the bounds of art; it is 

unpresentable.”94 

 

In Derrida’s analyse met betrekking tot het gebruik van stijl ziet Nead een parallel met haar eigen 

conclusies betreffende het vrouwelijke naakt. Ze merkt op hoe Derrida’s onderscheid tussen 

enerzijds het fallische instrument dat de stijl oplegt  - en bovendien meestal gehanteerd wordt 

door een man –, zoals bijvoorbeeld een penseel of een beitel, en anderzijds het receptieve 

oppervlak waar een beangstigende en onbekende kracht van uit gaat – denk aan de uitdrukking 

‘angst voor het witte doek’ –, gelijkenissen vertoont met enerzijds de dominante mannelijke 

cultuur, die zijn mening oplegt aan, en anderzijds, het vrouwelijke lichaam als een metaforisch 
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leeg oppervlak.95 Het vrouwelijke naakt, zoals gezien door onze patriarchale samenleving, toont 

dus hoe de vrouw/het oppervlak onder de heerschappij van de mannelijke stijl is komen te 

staan.96 

 

De feministische kunst die vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw de kunstwereld 

overspoelt, verzet zich dan ook verwoed tegen het mechanisme dat de vrouw onderwerpt aan de 

mannelijke ‘gaze’, beteugeling en stijl. Het is in de allereerste plaats ook een strijd tegen 

reductionistische representaties van de vrouw en tegen haar lichamelijke kolonisering.  

Daartegenover plaatst deze kunst het recht op een eigen identiteit en het recht op 

zelfrepresentatie. Nead meent dat feministische kunst daarom noodzakelijkerwijze deconstructief 

te werk gaat, in die zin dat ze de basis van de bestaande esthetische normen en waarden onderuit 

haalt en tegelijk ook uitbreidt met alternatieve representaties van vrouwelijke identiteit.97 De 

hierboven beschreven ontwikkeling van de nieuwe media en hun potentie inzake zelfrepresentatie 

is ook de vrouwenbeweging en de feministische kunst niet ontgaan. Fotografie en videokunst, en 

in de laatste twee decennia ook de virtuele realiteit van het wereldwijde web, lijken de 

uitverkoren instrumenten voor deze kunstenaressen en worden en masse ingezet om zelf te 

bepalen wat ze met hun lichamen doen en de klassieke representaties van de vrouw te 

doorbreken. Vaak nemen deze kunstenaressen zichzelf ook als uitgangspunt. De Franse ORLAN 

(1946) lijkt hierin nog het verst te gaan: met haar talloze lichaamsoperaties geeft zij haar lichaam 

letterlijk aan de kunst.98  

 

Een belangrijk onderdeel van de feministische kritiek geuit in deze kunstwerken lijkt het 

ondergraven van de essentialistische visie op identiteit en Zelf, zoals deze in de (vroeg)moderne 

patriarchale samenleving werd bestendigd. Tegenover de ideologie van een ‘natuurlijke’, 

essentialistische, biologische staat van het lichaam – en van het Zelf –, die in het bijzonder 

geslacht en seksualiteit als een onderdeel van een goddelijke of sociale orde aanduidt, zorgt de 

recente paradigmawissel in het Westen ervoor dat onze blik naar de historiciteit, de culturele 

verscheidenheid en de veranderlijkheid van deze schijnbaar gefixeerde geslachtsrollen en 

representaties wordt geleid, meent Schade.99 Deze paradigmawissel doet het Zelf met andere 

woorden van een vast, door godsdienst of sociale orde gefixeerd geheel openbarsten tot een 

veelheid van mogelijkheden die op hun beurt steeds opnieuw veranderlijk zijn. Vrouwelijke 

kunstenaars ontwikkelden verschillende strategieën om de geconstrueerdheid van het 

‘natuurlijke’ lichaam aan te kaarten of zichtbaar te maken: de maskerade, de verdubbeling, de 

persiflage of karikatuur, de ironisering, de omkering, enzovoort.100  
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98 Uta Grosenick, red. Women artists: vrouw/en kunst (Keulen: Taschen, 2002), p. 15. 
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Naast het contesteren van de bestaande modellen van de vrouw richten deze kunstwerken zich 

ook op het zichtbaar maken van wat in deze patriarchale structuren verborgen bleef. Wat níet 

gerepresenteerd wordt, is immers van evenveel belang als wat gerepresenteerd wordt, gaf Nead al 

te kennen. Ook volgens Solomon-Godeau is het net op dat snijpunt dat machtsstructuren worden 

ontbloot die bepaalde representaties toestaan, terwijl ze andere blokkeren of verbieden. 101 

Datgene wat ontbreekt in de geschiedenis van de kunst vertelt ons meer dan het visueel 

gerepresenteerde. “Rather than the female nude being seen as a progressive display of the body of 

woman, it can be understood instead as a kind of tyranny of invisibility, as a tradition of 

exclusions as much as it is a tradition of inclusions”, schrijft Nead.102 De geconstrueerdheid van 

de vrouwelijke identiteit en haar anti-essentialistisch karakter werden volgens deze redenering 

onzichtbaar gemaakt door een proces van sublimatie, maar wat lange tijd, zoals Nead opmerkte, 

zelfs totaal verbannen werd uit het domein van de kunst, was de vrouw als seksueel wezen. De 

feministische kunst tracht daarom het recht op de representatie van de vrouwelijke seksualiteit in 

eigen handen te nemen, niet weinig middels het onder de aandacht brengen, via foto, video of 

performance, van de (eigen) vrouwelijke geslachtsorganen. Ook specifiek vrouwelijke 

lichaamsprocessen en verlangens staan vaak centraal in de feministische kunst – denk aan 

menstruatiebloed, lichamelijke aftakeling in oppositie met het gangbare schoonheidsideaal, oksel- 

en schaamhaar, en meer van dat soort letterlijke verwijzingen naar het vrouw-zijn. In Pygmalion, 

painted flesh, and the female body verklaart Martin Postle dat in de moderne en hedendaagse 

schilderkunst ook de mannelijke schilder steeds meer dit reële, niet-gesublimeerde lichaam van de 

vrouw als onderwerp neemt: “(...) the relation between artist and female model, and indeed the 

function of the model in artistic practice, has undergone an immense change. The female body, 

then only a study aid and a cipher for transmitting grand historical narratives, has become an 

object of study in its own right, as the genre of the nude has been transformed into naked 

portraiture.”103 Toch plaatst hij een kanttekening die het diepgewortelde karakter van ‘Alberti’s 

venster’, door Mulvey vertaald naar onze tijd, verraadt: “What has not changed, perhaps, is the 

willingness of the male artist and of his audience to endorse unquestioningly the ‘Pygmalion’ 

construct, whereby the authorial omnipotence of the artist/creator gives him the power of 

expression over the appearance of the naked female form – wether idealised or not.”104 
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Hoofdstuk 2: Annegret Soltau en de zoektocht naar het Zelf 

2.1 Algemene karakterisering van het oeuvre 
 

Annegret Soltau komt in 1946 ter wereld in Lüneburg als een buitenechtelijk kind dat haar vader 

nooit zal kennen. Ze groeit op in een boerderij en heeft daar zelden vrije momenten. Van haar 

jeugdjaren herinnert ze zich vooral de vele taken – hooi binnenrijden, aardbeien plukken, rapen 

oogsten, helpen bij het slachten en darmen naaien –, maar ook de eenzaamheid.105 Haar 

opvoeding komt in de eerste plaats van haar grootmoeder en omdat haar moeder haar financieel 

niet wil ondersteunen, gaat ze vanaf haar zestiende reeds werken. Kort daarop vertrekt ze naar 

Engeland als au pair, waar ze instaat voor de zorg over vijf kinderen. Ondanks deze opdracht kan 

ze zich in deze periode voor het eerst toeleggen op wat ze graag doet: tekenen en schilderen. Als 

de kinderen naar school zijn of in bed liggen, volgt ze lessen op een kunstacademie. Wanneer ze 

op negentienjarige leeftijd terugkeert naar Duitsland ligt haar keuze voor de toekomst vast en 

schrijft ze zich in op de Hogeschool voor Beeldende Kunsten van Hamburg.  

 

Na haar studies in schilderkunst en grafiek, waarbij ze les krijgt van onder meer Kurt Kranz 

(1910-1997) en David Hockney (1937) – een invloed die volgens Gisela Bergsträsser in haar 

vroege werken duidelijk zichtbaar is106 – begint Annegret Soltau haar kunstcarrière met een reeks 

surrealistische etsen en tekeningen van vrouwen omwikkeld in hun eigen haren (afb. 1). Soltaus 

werk wordt in deze periode gekenmerkt door het tekenkundige, zelfs wanneer ze andere mediale 

keuzes maakt. Bergsträsser haalt aan hoe haar etsen en tekeningen een onderlinge dynamiek 

vertonen: hoewel haar tekeningen steeds zeer teer en zacht zijn, zijn ze ook beslist en welomlijnd, 

zoals haar etsen.107  

 

Vanaf 1975 vindt het motief van de omsponnen mens zijn uiting in een aantal performances met 

de sprekende titel Verbindungen, waarbij de kunstenares zichzelf of anderen omsnoert met ragfijne 

draden en deze ‘omwikkelden’ vervolgens middels dezelfde draden met elkaar in verbinding 

brengt (afb. 2 en afb. 3). Zelf karakteriseert ze deze interventies als ‘tijdservaringen’. Ze vertonen 

in die zin een verwantschap met het werk van de Braziliaanse Lygia Clark (1920-1988), die 

eveneens het lichaam van de kijker incorporeerde in haar acties, die “often involved processes of 

wrapping, binding, or otherwise transforming the body into abstract material bound by time and 

space”.108  
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Daar waar haar vroeg werk vooral figuratieve grafiek en ook tekeningen omvat, vestigt de foto 

zich al vanaf 1975 als een vaste waarde in haar oeuvre. In de reeks Selbst die ze in datzelfde jaar 

aanvat, ‘benaait’ Soltau portretfoto’s van zichzelf met spinnenwebachtige patronen (afb. 4). 

Enkele lijnen volgen de contouren van haar gelaat, daar waar anderen het brutaal doorkruisen. 

Op de rugzijde van de foto ontstaat op die manier een onwillekeurige, onbewust vormgegeven 

tekening (afb. 5). In deze vroege jaren van haar oeuvre wordt de sterk autobiografische inslag 

reeds duidelijk, die vanaf dan haar werk steeds prominenter zal gaan beheersen, evenals thema’s 

zoals de zoektocht naar het eigen ‘ik’ en de biologische geconditioneerdheid van de vrouw.109  

 

In 1978 neemt Soltau deel aan de groepstentoonstelling Gruppe 7 in de Moderne Galerie van het 

Saarlandmuseum. Het kunstenaarscollectief Gruppe Sieben werd in 1968 opgericht en verenigde 

enkele politiek geëngageerde kunstenaars uit het Duitse Saarland. Haar engagement in deze 

groep etaleert haar politieke bewogenheid als jonge kunstenares. Ook in interviews en 

opiniestukken die ze in die periode voor kranten en tijdschriften schrijft, zoekt ze steeds de 

confrontatie op en bekritiseert ze herhaaldelijk de gevestigde (Duitse) kunstscène.110 In de late 

jaren zeventig start Soltau eveneens een reeks ontmoetingen met collega-kunstenaressen om 

ideeën en levenservaringen uit te wisselen, en samen tentoon te stellen.111 In diezelfde periode 

onderneemt ze ook een groepsreis naar New York, waar ze kennis maakt met het veelbesproken 

werk van Judy Chicago (1939), The Dinner Party, en waar ze informele ontmoetingen heeft met 

Amerikaanse feministen als Yvonne Rainer (1934).112  

 

De reeksen die Selbst opvolgen, vinden alle hun ontstaansgrond in Soltaus persoonlijke 

achtergrond.  Zo concipieert ze naar aanleiding van de zwangerschappen die voorafgingen aan de 

geboorte van haar zoon en dochter een aantal werken die haar angsten omtrent het moederschap 

en haar rol als kunstenares tot uiting brengen. Schwanger (1980-1983, afb. 6) toont bijvoorbeeld 

een compilatie van foto’s genomen tijdens de verschillende fasen van haar laatste 

zwangerschap.113 Deze specifieke manier van werken, waarbij ze foto’s serieel ordent in een 

raster, een methode die ze later nog herhaalt bijvoorbeeld in het werk Im Felsenmeer (1986-1988, 

afb. 7), omschrijft ze als een ‘Fototableau’. Veel van deze fototableaus zijn bovendien ook 

‘Fotoradierungen’: ‘foto-etsen’ waarbij Soltau het negatief van de foto tussen de verschillende 

afdrukken door als het ware ‘wegetst’ door erop in te krassen met een etsnaald, zoals niet alleen 

in het werk Schwanger, maar ook bijvoorbeeld in het vroegere da-gegen-gegen (1977-1984, afb. 8 en 

                                                        
109 Enno Kaufhold, "Annegret Soltau. Genähte Wahrheiten.," Photonews, Zeitung für Fotografie 15, nr. 2 (2003): p. 20. 
110 Zo beklaagt ze in een opiniestuk uit 1977 dat de kunstscène in Darmstadt veel te weinig ruimte laat voor vernieuwing en 
betreurt ze het grote tekort aan plaatsen waar kunst als een proces tentoongesteld kan worden. Ook de kunsthandel, die ervoor 
zorgt dat galerieën in de eerste plaats bekommerd zijn over de stijging van de marktwaarde van ‘hun’ kunstenaars, zorgt 
volgens haar voor artistieke stagnatie en stilstand. Creativiteit wordt volgens haar daardoor te vaak kwantitatief in plaats van 
kwalitatief, namelijk in termen van productiecijfers en niet in termen van vernieuwing en originaliteit, gemeten. (Annegret 
Soltau, "Ein Freiraum für Künstler fehlt. Anmerkungen einer Darmstädter Malerin zu der Jugendstil-Ausstellung.," 
Darmstädter Echo, 18 januari 1977.) 
111 Mark, WACK! Art and the feminist revolution., p. 305. 
112 Ibid. 
113 Merk op hoe ook hier het motief van het inwikkelen terugkeert; dit keer met grote plastieken repen, zichtbaar in de foto’s 
aan de linker- en rechterzijde van het werk. 
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9) te zien is. Tussen 1979 en 1986 wijdt ze ook verschillende video’s aan het thema van de 

kunstenares als moeder, waaronder schwanger-sein en La Mamma. In Mutter-Glück – mit Tochter und 

Sohn (1980-1986, afb. 10) wordt een traditioneel familiekiekje dan weer omgezet in iets wat lijkt 

op een fotocollage. De individuele gezichten van Soltau zelf, haar zoon en haar dochter werden 

verscheurd, dooreen gehaald en manueel aan elkaar gestikt met naald en draad. Deze techniek, 

die in de verte lijkt te refereren aan de serie Stitched Photographs die Andy Warhol in de jaren 

tachtig fabriceerde, is niettemin uniek voor Soltau. Zelf betitelt ze dit soort werk als 

‘Fotovernähungen’ – wat in het Nederlands zoveel betekent als ‘fotovernaaiingen’. Vanaf de 

reeks Mutter-Glück maakt Soltaus beeldend werk ook consequent de overgang van zwart-witwerk 

naar werk in kleur.114 Haar kunstwerken verkrijgen daardoor een hogere mate aan realisme.  

 

Ook in de reeks Grima (1987-1989, afb. 11) blijft Soltau zelf het onderwerp van haar kunst. Door 

de integratie van dierensnuiten in het aangezicht, wil de kunstenares zich de krachten en intuïties 

van dieren toe-eigenen. Het werk alludeert verder op het primitieve gebruik van maskers om de 

animale driften in de mens op te roepen.115 De concrete aanleiding voor deze reeks is echter haar 

verblijf – dat ze te danken heeft aan een stipendium – in de Villa Massimo te Rome, waar ze in 

aanraking komt met het mythologische gegeven van de centaur: hij die half mens en half dier 

is.116  

 

Pas omstreeks 2004 verschijnt Soltaus man, de uit Darmstadt afkomstige beeldhouwer Baldur 

Greiner (1946) die ze leerde kennen tijdens haar studies in Hamburg en met wie ze in 1970 

huwde, in haar werk. Transgenerativ (2004-2008, afb. 12) portretteert het voltallige gezin met de 

ondertussen welgekende techniek van de fotovernaaiing. Deze reeks is een verderzetting van de 

serie Generativ (1994-2005, afb. 13), waarin ze de vrouwelijke lijn van haar familie afbeeldde. 

Ander recent werk getuigt dan weer van de speurtocht naar haar sinds Wereldoorlog II vermiste 

vader. Zelfportretten en officiële documenten die verband houden met haar vaders verdwijning of 

levensloop vormen de basis voor Vatersuche I – XXXXXXIX (2003-2007, afb. 14).  

 

In de laatste twee decennia van de twintigste eeuw worden digitale media en het internet 

ontzettend populair bij vrouwelijke kunstenaars. Ook Soltau experimenteert met deze nieuwere 

technieken, zoals in de, met Rorschach-tests geassocieerde serie Female Hybrids (1999-2003, afb. 

15), waarin naald, foto en draad vervangen worden door computerbewerkte assemblages. 

Tegelijk met de explosie van nieuwe media in de kunst tekent zich de trend af om in toenemende 

mate beroep te doen op traditionele ambachtelijke technieken en handwerk. 117  De 

‘breischilderijen’ van de Duitse Rosemary Trockel (1952) zijn hier een voorbeeld van. Soltaus 

                                                        
114 Enkel in haar meest recente reeks, ZeitErfahrung (2012), komt een combinatie van zwart-wit- en kleurenfotografie voor. 
Dit komt omdat Soltau in deze reeks het restmateriaal van voorgaande fotovernaaiingen, dat ze over de jaren heen bijhield, 
verwerkt. 
115 De titel Grima is immers Oudnoors voor ‘masker’. (Ute Ritschel, Annegret Soltau: female genealogy, 1999, New York: 
Goldstrom Gallery, p. 5.) 
116 Ibid. 
117 Grosenick, Women artists: vrouw/en kunst, p. 15. 
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oeuvre draagt dus beide strekkingen in zich: fotografie en nieuwe, digitale technieken blijft ze 

immers ook in deze periode combineren met ‘handwerk’, namelijk het naaien met draad. Door 

de jaren heen gaat Soltau ook door met het uitvoeren van performances, doorgaans vastgelegd op 

film, zoals MutterTochter (2001), waardoor haar oeuvre vrij gevarieerd blijft.  

 

Wanneer haar oeuvre over de hele lijn beschouwd wordt, valt een breed spectrum aan 

verschillende media en technieken op: tekeningen, etsen, foto’s, computerbewerkingen, 

videowerk en performance. Soltau ontwikkelde bovendien een bijzondere manier van omgaan 

met deze media, in het bijzonder in relatie tot de fotografie: fototableau’s, foto-etsen en 

fotovernaaiingen. Zoals William Ganis opmerkt, kunnen haar fotografische versplinteringen van 

sequenties van gehelen – de foto-etsen, geordend tot fototableau’s – gelezen worden als 

referenties aan het kubisme.118 Het is ook duidelijk hoe een werk als Schwanger (afb. 16) een 

reminiscentie is aan het werk van haar leermeester Kurt Kranz, die bekend stond om zijn 

fotografische ordeningen van lichaamsdelen (afb. 17). Boven alles blijft de fotovernaaiing echter 

hét handelsmerk van Soltaus kunst. Zoals duidelijk werd uit bovenstaande voorbeelden beslaan 

deze collages van fotografisch materiaal, met de hand verscheurd door de kunstenares en weer 

bijeengebracht met naald en draad, het grootste deel van haar oeuvre. Men zou kunnen stellen 

dat door deze bewerkingen Soltau de aura, zoals omschreven door Benjamin, terugbrengt in de 

foto. Net zoals Arnulf Rainer (1929) zijn foto’s overschildert om er een beeldende component 

aan toe te voegen, probeert Soltau met de techniek van de vernaaiing het statische karakter van 

de foto te doorbreken. De foto is in haar werk niet langer “a silent rectangle op paper”, zoals 

Christian Metz dit medium omschrijft.119 Het is de specifieke combinatie van fragmentatie, in de 

vorm van verscheurde foto’s, en 3D-toevoegingen, in de vorm van draad, die samen het 

‘gekaderd-zijn’ van de werkelijkheid terug openbreken. Op die manier lijkt Soltau het 

fotografische zelfportret terug de ‘aura’ mee te willen geven die ontbreekt aan de realistische, 

accurate foto’s die haar vertrekpunt zijn. Wat Benjamin onder de aura verstaat, is immers net 

deze materiële, unieke, tijd-ruimte dimensie. De handelingen en bewerkingen die leiden tot een 

fotovernaaiing, geven Soltau de kans, en meer bepaald de tijd, zelf als het ware terug in haar werk 

te groeien.  

 

In zijn situering van het kunstwerk in het door fotografie en reproducties overheerste tijdperk,  

stelt Benjamin verder dat door deze ontwikkelingen de handen voor het eerst ontheven worden 

van hun artistieke taken.120 Die tussenkomst van de handen – die meer inhoudt dan het louter 

induwen van de sluiterknop – is iets wat, ondanks het fotografische overwicht in het oeuvre van 

Soltau, niet te veronachtzamen is in haar werk. Met technieken als de foto-ets en de 

fotovernaaiing gaat ze net op zoek naar verschillende manieren en uitdrukkingswijzen om het 

haptische aspect van kunst te herintroduceren, om de fotografische ‘gladheid’ en 

‘reproduceerbaarheid’ te overstijgen en haar fotomateriaal terug te brengen naar het meer 

                                                        
118 Ganis, "String theories: Annegret Soltau's transitional, fetishistic photocollages," p. 7. 
119 Christian Metz, "Photography and fetish," October 34(1985): p. 81. 
120 Benjamin, "Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid," p. 10. 
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schilderkundige. Daar waar haar fototableaus reeds tijd herintroduceren in de foto, namelijk door 

de suggestie van een narratieve lijn die ontstaat middels de nevenschikking van subtiel 

veranderende beelden 121 , herintroduceren de fotovernaaiingen niet alleen tijd – door de 

fragmentatie van het beeld122 –, maar ook ruimte in de foto. Dit is ook de reden waarom ze de 

verscheurde foto’s met grove steken aan elkaar naait: “Dabei ist mir wichtig, dass der Eindruck 

der Räumlichkeit entsteht.”123 Die indruk van ruimtelijkheid is voor haar cruciaal. 

 

Soltaus werk is doorspekt met variaties op steeds terugkerende thema’s. De kunstenares is met 

name geïntrigeerd door de manier waarop tijd binnendringt in het lichaam. Tijdens de 

zwangerschap is de vrouw gebonden aan negen maanden van dracht, die op zich weer 

onderverdeeld zijn in biologische tijdssegmenten van metamorfose. In Generativ – mit Tochter, 

Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter (1994-1999, afb. 13) wordt duidelijk welk effect tijd heeft op 

het totale verloop van ons leven. Soltau plaatst zichzelf in de vrouwelijke lijn van haar familie, 

om op die manier haar eigen vergankelijkheid duidelijk te maken. Zowel zijzelf, als haar dochter, 

haar moeder en haar grootmoeder dragen delen van de verschillende levensfasen in hun naakte 

lichaam. Het procesmatige en de metamorfose zijn daarom kernbegrippen in Soltaus oeuvre die 

het statische radicaal moeten inlossen. Het vroege werk Portrait – Umschlossenen Figur (1973, afb. 

1) verwijst bijvoorbeeld naar de idee van de rups die slechts vlinder kan worden na de fase van 

verpopping.  

 

Zoals Karin Schmidt aanhaalt, staat ook de mens, diens bestaan en diens individualiteit centraal 

in Soltaus oeuvre.124 Steeds weer dezelfde vragen duiken op: “Die Frage des Was, des Woher und 

des Wohin des Menschen (...).”125 De mens staat in het centrum, in het middelpunt van haar 

gehele oeuvre. Wanneer men haar werken observeert, valt meteen op hoe die puurheid inzake 

onderwerp ook uiting vindt in een puurheid van beeld: bijna steeds is de achtergrond blank (zwart 

of wit), een omgeving onbestaande, en alle overbodige opsmuk of toevoegingen zijn weggelaten. 

De mens staat letterlijk midden in het werk en tekent zich centraal af tegen de naakte 

achtergrond. Er is geen context die het beeld aanvult. Het enige vrije lijnenspel wordt gevormd 

door het motief van de draad, dat in bijna al haar werken voorkomt. 

 

Die centrale mens is in de eerste plaats een vrouw. Soltau is naast artieste, ook een feministe –

hoewel ze zelf niet onder die noemer geplaatst wil worden, of haar werk althans niet wil 

gereduceerd zien tot louter feministisch werk126 –, die de rol bevraagt van de maatschappij in de 

vorming van de vrouwelijke identiteit. In haar werk gaat zij na hoe samenlevingsmodellen hun 

                                                        
121 Gert Reising, "Fotokonsequenzen," in Annegret Soltau: Lebenszeichen. Foto-arbeiten und Video-bänder., red. Hans 
Gercke (Heidelberg: Heidelberger Kunstverein, 1984), p. 25. 
122 Ganis, "String theories: Annegret Soltau's transitional, fetishistic photocollages," p. 8. 
123 Gudrun Jäger, "Flickwerk," Emma (2000): p. 102. 
124 Kathrin Schmidt, "Von der Zeichnung zur Fotovernähung: das werk Annegret Soltaus unter dem Gesichtspunkt seiner 
technischen Entwicklung," in Annegret Soltau, red. Kathrin Schmidt (Darmstadt: Institut Mathildenhöhe, 2006), p. 24. 
125 Ibid., p. 26. 
126 Soltau meent bovendien dat mannen veel objectiever naar haar werk kijken, omdat vrouwen te persoonlijk betrokken zijn 
bij de door haar aangekaarte problematieken en niet steeds ‘tevreden’ zijn met het beeld van de vrouw dat ze in haar werk 
terugvinden. (Dorothee Baer-Bogenschütz, Nadel und Faden, Band 4: 1996-2000, Darmstadt: Kunst Archiv Darmstadt.) 
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inwerking hebben op de eigen (vrouwelijke) biografie en waar kansen en openingen tot 

metamorfose liggen. Soltau beperkt zich inderdaad echter niet tot dit feministische discours, daar 

de bevraging naar identiteit en persoonlijkheid wordt doorgetrokken naar een algemeen menselijk 

niveau. Met haar werk – zo geeft ze zelf aan in een interview – wil ze in de eerste plaats haar 

publiek door elkaar schudden en beroeren, zodat ze een nieuwe kijk op de wereld en op zichzelf 

gewaarworden.127 

 

Ondanks dit aftasten van nieuwe opportuniteiten voor de vrouw, en voor de mens algemeen, 

heeft haar werk steeds iets van zelfverminking in zich, maar ook van subversieve desacralisering 

in de manier waarop ze het sacrale oppervlak van het kunstwerk met naald en draad doorboort. 

Soltaus oeuvre lijkt tevens een anticanon te zijn dat refereert aan het abjecte. Dood en walging 

zijn haar werk niet vreemd. In NY.FACES – chirurgische Operationen (2001-2002, afb. 18) zien we 

een glimp van Francis Bacons gedeformeerde lichaamspartijen terugkeren, zoals in Three Studies 

for Figures at the Base of a Crucifixion (1944, afb. 19). De existentiële vragen eigen aan veel bodyart 

keren ook in haar kunst terug. Dat het menselijke leven doordrongen is van zijn schaduwzijde 

vindt in haar fotovernaaiingen op beeldend vlak zijn weerslag in het gegeven dat deze werken 

steeds van een verso voorzien zijn, die even tactiel aanwezig is als de prominente voorzijde.  

 

Het is duidelijk dat haar kunstwerken een steeds verder uitdijend continuüm vormen van thema’s 

en vragen die zich door elkaar heen blijven weven. Haar werken staan steeds in verhouding tot 

elkaar en borduren op elkaar verder. Zelf zegt Soltau hierover: “Etwas ganzes Neues gibt es bei 

mir selten, meist kündigt sich das ‘Neue’ in der vorangehenden Arbeit schon an.”128  

 

 

2.2 Het aspect van zelfrepresentatie met betrekking tot het oeuvre van Annegret Soltau 
 

De sterk biografische inslag van haar oeuvre laat vermoeden dat Soltau haar kunstwerken in 

grote mate als zelfrepresenterende instrumenten ziet, die toelaten de verschillende facetten en 

verschijningsvormen van het eigen Zelf, alsook van de eigen identiteit te onderzoeken. Zelf zegt 

ze hierover: “For me it is important to gain more authenticity and directness through self-

representation (...).”129 Toch wordt na deze korte kunsthistorische en thematische situering van 

haar oeuvre eveneens duidelijk dat Soltau niet alleen een zoektocht naar het eigen Zelf wil 

ondernemen, maar met haar werk op zijn minst ook vragen, en wie weet zelfs antwoorden, wil 

formuleren die voor elke mens, elke toeschouwer van haar werk, relevant zijn. Deze drang tot 

expliciete en herhaaldelijke representatie van het Zelf houdt vanzelfsprekend verband met de 

kunsthistorische context waarin Soltau zich als kunstenares begeeft, een context waarin artistieke 

zelfonderzoekingen en zelfbevragingen schering en inslag zijn – denk aan de feministische kunst 

                                                        
127 Charlotte Martin, "Von "heisser Nadel" und "schlafenden Bildern". Interview mit der Künstlerin Annegret Soltau im 
Rückblick auf ihre Werkschau 2006," Mathilde, nr. 85 (2006): p. 38. 
128 Roswitha Siewert, Augenstimmen. Künstlerinnen arbeiten in Schleswig-Holstein.  (Lübeck: Weiland, 1988), p. 311. 
129 Ritschel en Soltau, Annegret Soltau. Female Genealogy., p. 6. 
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die vanaf de vroege jaren zeventig van de twintigste eeuw voor vrouwelijke kunstenaars het recht 

op de representatie van het eigen Zelf opeist, maar ook aan stromingen als bodyart of Fluxus, die 

vanaf de jaren zestig de grens tussen kunst en leven wensen op te heffen, of aan de opkomst van 

de conceptuele kunst, die onrechtstreeks de koppeling van subjectiviteit en kunst in vraag stelt, 

etc. Hij houdt ook verband met de algemene, maatschappelijke tendensen in het Westen, die de 

versplintering van een essentialistische invulling van het Zelf betekenden, zoals besproken in het 

eerste hoofdstuk. Tot slot verheldert ook Soltaus Duitse nationaliteit de ruimere samenhang van 

haar zelfonderzoekingen. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er met name bij kunstenaars uit 

Duitsland een zoektocht naar nieuwe, adequate uitdrukkingswijzen voor het representeren van de 

mens, van zichzelf en van de verhouding met de omgeving. 130  Naar aanleiding van de 

gruweldaden uit de twintigste eeuw wordt de individuele verantwoordelijkheid in vraag gesteld, 

naast de collectieve, en leidt de scepsis ten aanzien van een overkoepelende nationale identiteit 

tot een focus op het individu. Zelfrepresentatie, onder welke vorm ook, is – zoals eerder al werd 

aangestipt – een voor de hand liggend middel om maskerades en rollen van het eigen Zelf en de 

eigen identiteit af te tasten. Soltaus kunstwerken getuigen van haar streven naar meer 

authenticiteit en tegelijk illustreren zij hoe de kunstenares de grenzen van haar zelfbeeld wil 

verleggen. Verwachtingspatronen ten aanzien van het lichaam, maar ook ten aanzien van de 

uitbeelding van het vrouwelijke, worden ruw doorbroken en opnieuw ingevuld. Parallel aan het 

maatschappelijke verband waar zij zich als kunstenares in begeeft, komt het statische, eenduidige 

karakter van identiteit op de helling te staan. 

 

Twee karakteristieken van Soltaus oeuvre uiten deze impuls tot zelfrepresentatie het duidelijkst: 

haar herhaaldelijke keuze voor het zelfportret als artistieke vorm en haar mediale voorkeur voor 

fotografie, videofilm en performance. Hoewel een zelfportret niet noodzakelijk een middel tot 

zelfrepresentatie is, en omgekeerd zelfrepresentatie niet altijd middels een zelfportret geschiedt131, 

is de aanwezigheid van de persoon ‘Annegret Soltau’ binnen dit oeuvre erg opvallend. Steeds 

weer vertrekt ze vanuit haar eigen portret en haar eigen lichaam. Zoals Helmut Friedel vermeldt, 

kan de kunstenaar in het zelfportret compromisloos te werk gaan, vaak in tegenstelling tot kunst 

in opdracht van een ander.132 Soltau neemt in het merendeel van haar werk zichzelf als model, 

net omdat ze met zichzelf ook het verste kan gaan: “Ich kenne mich am besten, ich kann mit mir 

machen, was ich will. Ich kann mir das Gesicht aufreissen oder meinen Körper benutzen. Ich bin 

da mein bestes Modell und immer verfügbar. Wann und wie immer ich will.”133 Het bewerken 

van foto’s waarin de kunstenaar zelf als model fungeert, houdt bovendien in dat er van op een 

afstand commentaar kan gegeven worden op zichzelf en op de eigen handelingen. Of, zoals 

Friedel het formuleert: “Die Bearbeitung der Fotos durch den Künstler ist die Re-Aktion auf eine 

eigene vorangegangene Aktion und beeinflusst diese.”134 Het zelfportret kan bovendien – zoals 

met Jones werd opgemerkt in het voorgaande hoofdstuk – zeer verstorend werken, in die zin dat 

                                                        
130 "Der eigenen Identität auf der Spur," Religion Heute, nr. 4 (1990): p. 271. 
131 Solomon-Godeau, "The woman who never was: self-representation, photography, and first-wave feminist art," p. 338. 
132 Friedel, "Video-Narziss. Das neue Selbstbildniss.," p. 71. 
133 Siewert, Augenstimmen. Künstlerinnen arbeiten in Schleswig-Holstein., p. 312. 
134 Friedel, "Video-Narziss. Das neue Selbstbildniss.," p. 73. 
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het de verwachting van een inkijk op het ‘ware’ artistieke subject, op de ‘echte’ aard van de 

kunstenaar, radicaal kan doorbreken. Het is duidelijk dat Soltau met haar desorganiserende 

bewerkingen ten aanzien van haar eigen zelfportretten de kijker inderdaad wil uitdagen los te 

komen van clichématige opvattingen inzake het kunstenaarssubject, alsook inzake zijn eigen 

zelfbeeld. Op die manier wil ze de toeschouwer op weg helpen naar nieuwe, verrassende en 

onverwachte voorstellingen en invullingen van het Zelf.  

 

Ook haar mediale keuzes verraden Soltaus aandrang om vastgeroeste voorstellingen omver te 

werpen. Elk medium heeft immers zijn eigen mogelijkheden en begrenzingen, waardoor bepaalde 

thema’s in welbepaalde media prangender tot uitdrukking kunnen worden gebracht dan in 

andere.135 Ondanks het ruime spectrum aan mediale keuzes binnen Soltaus oeuvre, komen – 

afgezien van haar vroege tekeningen en etsen – de traditionele kunstvormen amper aan bod in 

haar werk. Soltau kiest in de eerste plaats voor de middelen van deze tijd, zoals performance, 

video- en fotowerk. Schilderen is voor haar een omweg, daar het menselijke lichaam als 

materiaal direct inzetbaar is. Het gebruik van videofilm en fotografie verkort het proces: de mens 

dient niet eerst met plastische of schilderkundige middelen voorgesteld te worden, maar is van bij 

aanvang reeds present en bereid om te ageren.136 ‘Ogenblikkelijkheid’ is hier het sleutelwoord en 

ze bereikt dit niet alleen door de keuze om haarzelf als – ogenblikkelijk beschikbaar – model te 

nemen, maar ook door media te kiezen die ogenblikkelijk kunnen registreren wat er zich voor het 

cameraoog afspeelt, of in het geval van performance zelfs ogenblikkelijk voor het oog van de 

toeschouwer. Deze ‘ogenblikkelijkheid’ komt voort uit de wens kunst zo dicht mogelijk bij het 

leven te laten aangrenzen. Voor Soltau vallen kunst en leven samen: ze neemt de psychische 

toestanden van de mens als haar onderwerp en maakt allesbehalve ‘objectieve’ kunst.137 Toch 

zorgt de keuze voor diezelfde media tegelijkertijd voor een afstand en voor een proces van 

objectivering, zoals in het eerste hoofdstuk besproken werd. Het staat haar toe naar haar 

zelfportret te kijken vanop een afstand en het te bezien als een kunstwerk dat als beeld, als ‘self-

as-image’, aan het publiek wordt gegeven. Om over de subjectieve ervaringen van de mens (en 

haarzelf) te kunnen spreken (het lichaam en het Zelf dat ze ervaart en dat ziet, spreekt en 

representeert), objectiveert ze dit Zelf eerst in een extern beeld om het als het ware los te koppelen 

van ‘het ervaren’ en erover te kunnen spreken of ernaar te kunnen zien als een representatie.  

 

De keuze voor kleurenfotografie moet in diezelfde optiek begrepen worden. Haar werk verkrijgt 

daardoor, zoals reeds eerder werd vernoemd, een hogere mate aan realisme en dus aan 

‘ogenblikkelijkheid’. Soltau is zich zeer goed bewust van het feit dat de kijker foto’s – en met 

name kleurenfoto’s – initieel en intuïtief als een realiteit aanvaardt. Uiteraard blijft Soltaus 

fotografisch werk een vorm van geënsceneerde fotografie, een kunstvorm die door Vogel als volgt 

gedefinieerd wordt: “Die inszenierende Fotografie ist an sich eine dokumentarisch-

                                                        
135 Ibid., p. 75. 
136 Roland Held, ""Mit mir selbst kann ich am weitesten gehen." Ein Werkstattbesuch bei Annegret Soltau.," in Kunstszene 
Darmstadt A bis Z. Verzeichnis bildender Künstler in und um Darmstadt, red. Roland Held (Darmstadt: Archiv Darmstädter 
Künstler, 1989), p. 364.  
137 Eva Brinkmann, "Kunst und Leben," Frankfurter Frauenblatt (1983): p. 32. 
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objektivierende Fotografie, die aber subjektiv verändert, verfälscht, kanalisiert oder arrangiert 

wurde (z.B. Stillleben, Aktfotografie).”138 Wanneer we de verschillende parameters bekijken die 

Vogel onderscheidt om tot een geënsceneerde foto te komen – hij onderscheidt acht parameters, 

waarvan de belangrijkste de keuze voor een welbepaalde ruimte, de aanwezigheid van een 

‘coulisse’, de keuze voor een specifieke belichting, het creëren van een personage, het gebruik van 

rekwisieten en de ontwikkeling van een plot of een verhaal zijn –,139 valt niettemin op hoe Soltau 

in haar oeuvre steeds keuzes maakt die zomin mogelijk ensceneren, en zoveel mogelijk realisme 

inhouden. Rekwisieten, achtergrond en ‘coulissen’, een plot of een verhaal, speciale belichting of 

het aannemen van een bepaald personage – de parameter waar bijvoorbeeld het werk van Cindy 

Sherman in grote mate op stoelt – zijn allemaal afwezig in haar foto-, maar ook in haar 

videowerk. Vogel onderscheidt verder verschillende soorten van fotografische ‘vertellers’, 

afhankelijk van hoe kunstenaars met bovengenoemde parameters omgaan: “Je nach Art der In-

Szene-Setzung kann von einem anderen Erzählertyp gesprochen werden: der nüchtern-

dokumentarische Erzähler, der retrospektiv-autobiografische Erzähler, der expressiv-

fiktionalisierende Erzähler.”140 Het is duidelijk dat Soltau als kunstenares ressorteert onder de 

noemer van ‘nuchtere documentaireverteller’. Het is overigens net die combinatie van een uiterst 

accuraat, realistisch, herkenbaar, ‘echt’ beeld – dat met name via performance, videofilm of 

fotografie het beste kan bekomen worden en het gerepresenteerde Zelf bovendien objectiveert als 

een ‘self-as-image’ – met artistieke handelingen en technieken die dit ‘echte’ beeld doorboren, 

verscheuren, dooreen halen, enzovoort, die ervoor zorgen dat de kijker bij zijn nekvel gegrepen 

wordt. Eenmaal ze de kijker bij het nekvel vastheeft, toont ze hem wat hij liever verborgen houdt. 

Eerder werd aangehaald hoe Buchanan opmerkt dat film kijken vooral een wegdromen en 

ontsnappen is aan verval en sterfelijkheid, maar de filmische lichamen die Soltau toont, lijken 

verre van in een droomwereld te wonen, maar eerder in een wereld vol van verval, ziekte en 

onzekerheid. 

 

Hoewel Soltaus mediale keuzes en haar voorkeur voor het zelfportret als artistieke vorm de meest 

voor de hand liggende getuigenissen zijn van zelfrepresentatie in haar werk, zijn het met name de 

recurrente motieven in haar werk die daarenboven kunnen vertellen en onthullen welk soort Zelf 

Soltau aan de toeschouwer toont of wil tonen. Dit netwerk van artistieke expressies vormt een 

interessant uitgangspunt dat toelaat om dieper te graven in deze materie. Enerzijds kunnen deze 

motieven aangegrepen worden om na te gaan of Soltau nog andere middelen benut om haar 

kunst als middel tot zelfrepresentatie in te zetten – andere dan haar mediale keuzes en haar 

voorkeur voor het zelfportret. In het vorige hoofdstuk werd besproken hoe vrouwelijke 

kunstenaars in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw naar strategieën zochten om 

het Zelf te representeren. De maskerade, de verdubbeling, de persiflage en de omkering werden 

door Schade daarbij aangehaald als voorbeelden. Hoewel Soltau in haar werk heel duidelijk 

                                                        
138 Fritz Franz Vogel, "Staged Photography: Fachbegrippe," Laatst geraadpleegd op 28 juli 2012, 
http://www.stagedphotography.ch/information/2fachbegriffe.html. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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toespitst op het zelfportret, lijkt vooral de manier waarop ze met dit gegeven van het zelfportret 

omgaat op een aantal specifieke strategieën te wijzen. Een analyse van de vaste motieven in haar 

oeuvre kan aan het licht brengen welke strategieën aan bod komen, maar ook wat we eruit 

mogen concluderen anderzijds. Er zal dus niet alleen onderzocht worden op welke manier Soltau 

haar Zelf aan ons presenteert, maar ook welke concepties van het Zelf zij bijgevolg onderschrijft 

of afwijst.   

 

Zoals aangehaald in de inleiding werd ervoor gekozen deze structuur op te bouwen rond het 

lichaam als centraal motief – het lichaam dat eerst naar zichzelf kijkt, en daarna de verhouding 

van zichzelf ten opzichte van de ander opmerkt. Soltau erkent immers als geen ander die centrale 

rol van het lichaam in het ervaren van de wereld én het eigen Zelf: “Ich habe akzeptiert, dass 

nicht nur ich denke, sondern dass auch mein Körper denkt, und dieses Wissen wollte ich in die 

Kunst einbeziehen.”141 Via het lichaam spreekt het Zelf, representeert het Zelf, ziet het Zelf. En 

waarover spreekt het Zelf? Over hoe het besproken en bekeken wordt, en over wat het 

representeert.  

 

                                                        
141 Jäger, "Flickwerk," p. 104. 
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Hoofdstuk 3: Ik, die mezelf zie 

3.1 Het ontlede lichaam 

3.1.1 Gezicht 

 

Das Gesicht ist manchesmal rund 

Und länglich. – 

Die Augen als die Treue gilt. 

die Nase in der Mitte ist. 

der Mund. Das Gesicht. 

die Menschen und Jeder hat ein Gesicht. 

Das Gesicht ist der erste Blickfänger der Menschen. 

Alexander142  

 

Het is frapant hoe – enkele reeksen uitgezonderd – Soltau in quasi al haar werk het gezicht een 

centrale plaats geeft. Het gezicht dat, zoals Charlotte Mutsaers met behulp van de poëzie van 

Alexander in Kersebloed laat uitschijnen, de eerste blikvanger van de mens is.143 Het is de kern van 

de identificeerbaarheid van mensen, en voor Mutsaers is het de kern van het mens-zijn: “Mensen 

dragen hun kersepit gewoon bovenop”144, of: “de mens is zijn hoofd (de onthoofde mens is geen 

mens).”145 Ook Kathrin Schmidt stelt vast hoe het gezicht een centrale rol speelt in Soltaus oeuvre 

en verklaart dit als volgt: “Im Gegensatz zum Rest des Körpers zeigt es sich – zumindest in 

unseren Kulturkreisen – meist unverhüllt. Es dokumentiert in besonderer Weise das Leben des 

Einzelnen und spiegelt dies im einfachsten Fall in Lach- oder Sorgenfalten wider. Nur eine 

Maske schützt vor dieser inneren Einsichtnahme.”146 Het gezicht wordt in onze Westerse wereld 

aanzien als het toppunt van individualiteit, als de uiterlijke essentie van een persoon en als de 

meest directe lichamelijke expressie van het Zelf. Wanneer we naar onszelf willen kijken, is het in 

de allereerste plaats ons eigen gelaat dat we willen zien – denk ook aan het beeld van Narcissus 

die boven het wateroppervlak hangt, turend naar zijn eigen spiegelbeeld. Volgens Sontag is het 

scherpe contrast in het beeld van de lijdende Christus aan het kruis, die ondanks de gefolterde 

staat van zijn lichaam een onbewogen gelaat laat zien, een prangend voorbeeld van hoe onze 

samenleving betekenis geeft aan het gezicht.147 Hoewel zijn lichaam gepijnigd was, bleef Christus 

binnenin, in zijn diepere Zelf, in zijn diepere ziel, onaangetast en onbewogen, een 

                                                        
142 Alexander in: Mutsaers, Kersebloed, p. 13. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Ibid., p. 12. 
146 Schmidt, "Von der Zeichnung zur Fotovernähung: das werk Annegret Soltaus unter dem Gesichtspunkt seiner technischen 
Entwicklung," p. 31. 
147 Sontag, "Aids en zijn metaforen," p. 157. 
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onbewogenheid die op zijn gezicht af te lezen viel.148 Sontag ziet in dit beeld het verlangen naar 

een ontsnappingsroute, een mogelijkheid om het gelaat gevrijwaard te houden van wat er in het 

lichaam gebeurt en omgaat.149 Hier zou aan kunnen toegevoegd worden, dat dit beeld tegelijk 

spreekt van een verlangen om het Zelf integraal te houden en het te laten ontsnappen aan de 

processen van verval en vergankelijkheid die ons lichaam tekenen.  

 

Walter Benjamin stelt dat kunst een functieverschuiving heeft ondergaan ten aanzien van de 

prehistorische tijd, toen het kunstwerk in de eerste plaats nog een cultuswaarde bezat.150 Stilaan is 

het accent verschoven naar de tentoonstellingswaarde van kunst en volgens Benjamin is vooral in 

de fotografie deze tendens aanwezig.151 Toch is er zelfs in de fotografie volgens hem nog een 

laatste front waarin de cultuswaarde primeert, namelijk het domein van de portretfotografie. Hij 

schrijft:  

 

“Maar de cultuswaarde wijkt niet zonder verzet. Ze betrekt een laatste verschansing, en wel het 

menselijk gelaat. Geenszins toevallig staat het portret in het middelpunt van de vroege fotografie. 

In de cultus van de herinnering aan de verre of de gestorven geliefden vindt de cultuswaarde van 

het beeld haar laatste toevlucht. In de vluchtige uitdrukking van een menselijke gezicht wenkt de 

aura voor de laatste maal uit de vroege foto’s. Dat is wat hun droefgeestige en met niets te 

vergelijken schoonheid uitmaakt.”152 

 

Wat Benjamin omschrijft als de cultuswaarde van een portretfoto, verbeeldt datzelfde verlangen 

naar de onschendbaarheid van de persoon en van het Zelf. Het is een portretfoto die op 

rouwkaartjes prijkt, net zoals reeds in de Egyptische oudheid zogenaamde Fayum-portretjes bij 

mummy’s in het graf werden geplaatst, omdat het gezicht dat deel van de mens weergeeft, dat we 

willen behouden, koesteren en vereeuwigen. 

 

De manier waarop Soltau in haar oeuvre omgaat met het motief van het gezicht, lijkt dit 

verlangen naar onschendbaarheid echter niet te bevestigen, maar zelfs eerder te ondergraven. Ze 

omwikkelt het gezicht met haren (afb. 20), met spinnenrag (afb. 21 – een ets die Soltau overigens 

de titel Maske meegeeft, wat een interpretatie in de richting van deze van Schmidt zou kunnen 

suggereren) of met draden (afb. 24), ze doorkruist het brutaal met lijnen en garen (afb. 4 en afb. 

23), ze doorprikt het met naalden (afb. 22), scheurt het in stukken en voegt er vreemde, niet-eigen 

onderdelen aan toe (afb. 10, afb. 11 en afb. 18). Haar gezichten worden getekend door 

deformatie, fragmentatie en verhulling. Omdat het gelaat intuïtief als het toppunt van 

menselijkheid geldt, lijken deze processen van deformatie, verminking en transformatie van het 

gezicht samen te gaan met een soort van ‘ontmenselijking’, met een deprivatie, een 

                                                        
148 Denk in dezelfde context ook aan de film Martyrs, waarin een groep exentriekelingen op zoek gaat naar de essentie van 
het martelarendom. Ze collecteren daarbij foto’s van gelaatsuitdrukkingen die een berustende zaligheid uitstralen, ondanks 
het fysieke lijden van hun lichaam.  
149 Sontag, "Aids en zijn metaforen," p. 157. 
150 Benjamin, "Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid," p. 20.  
151 Ibid. 
152 Ibid., pp. 20-21. 
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overdraagbare vernietiging van het Zelf, van de persoon en van de individualiteit. Zoals Sontag 

schrijft: “Belangrijker dan de mate van vervorming, is het feit dat het de weerspiegeling is van de 

voortschrijdende veranderingen die eraan ten grondslag liggen, de ontbinding van de persoon.”153 

Soltaus werk is in deze optiek verwant aan het werk van de Franse kunstenares ORLAN, die de 

‘oorspronkelijke’ staat van haar eigen gezicht met chirurgische ingrepen stelselmatig verwijdert. 

Het gezicht wordt in Soltaus oeuvre in de loop der jaren ook steeds prominenter ‘opengehaald’, 

opgedeeld en gefragmenteerd. Wat ons bij deze verscheurde gezichten vooral van streek maakt, 

komt overeen met wat de kunst van ORLAN volgens Jones teweegbrengt, namelijk dat we niet 

langer in staat zijn om het ‘teken’ van het aangezicht aan zijn referent (het echte gezicht, als 

omhulsel van het ‘ware’ zelf) te koppelen.154 Daar waar ORLAN echter een paradoxale retoriek 

toepast – het creëren van een ultiem schoonheidsideaal, geïnspireerd op de iconen der 

schoonheid uit de kunstgeschiedenis, om vervolgens te concluderen dat dit ideaal onbereikbaar is 

–, heeft Soltau daarentegen een erg directe aanpak die weinig aan de verbeelding overlaat. Haar 

getekende, verminkte, verscheurde en gefragmenteerde gezichten gelden als metafoor voor de 

innerlijke verscheurdheid van het Zelf, en voor de littekens die processen van buitenaf achterlaten 

op dit Zelf. 

 

Soltau ziet in haar eigen werk twee grote tendensen samenkomen: enerzijds bestaat haar werk uit 

lijnen (“der Stich, das Zeichen, die Linie”), maar anderzijds komen ook ronde volumes steeds 

terug (“der Bauch, die Kugel, der Kopf”).155 Het gelaat toont als motief zulk een rond volume.156 

Het is bovendien met de eerste tendens, namelijk met de lijnen (draden, garen, etslijnen), dat ze 

de tweede herschept, namelijk de ronde volumes – hier het gezicht. Soltau voegt er in deze 

context aan toe: “Es geht um das Füllen der runden Form. Wie Weltkugel, Kosmos.”157 In haar 

fotovernaaiingen holt Soltau hoofden uit, om ze nadien weer op te vullen met fotofragmenten. In 

dit soort werk creëert Soltau als het ware een eigen kosmos. Het verenigt de vrouwelijke 

component van het baren, het laten geboren worden van nieuw leven, met het mannelijke beeld 

van God, als schepper van de kosmos. Siewert merkt op dat haar positie als volgt kan worden 

samengevat: “Dass in mir der Kosmos ist, sonst nirgends. Ich kann eine Schutzhülle aufblasen, 

ich kann die Hülle auch sprengen.”158 De achtergrond van deze gezichten/maskers/universa is 

daarom zwart of wit gelaten. Er is geen omgeving, enkel de ronde vorm en wat er zich binnenin 

afspeelt. Het is een wereld, een kosmos, die op zichzelf staat. Elke mens is met andere woorden 

ook een kosmos, een wereld, die op zichzelf staat. Binnen dit vaste universum herschept Soltau 

                                                        
153 Sontag, "Aids en zijn metaforen," p. 158. 
154 Jones, "Working the flesh: a meditation in nine movements," p. 139. 
155 Siewert, Augenstimmen. Künstlerinnen arbeiten in Schleswig-Holstein., p. 312. 
156 Hoewel het gezicht hierin niet als centraal motief voorkomt, bevindt zich in het fototableau Im Felsenmeer ook 
bijvoorbeeld het motief van de ronde vorm. Het werk toont een naakte Soltau die, verspreid over de 35 naast elkaar 
geordende foto’s van het fototableau, in verschillende posities tussen de rotsblokken – als ronde volumes – van het 
Felsenmeer in Odenwald kronkelt, zit, staat of ligt. Het werk refereert aan de geborgenheid die een grot biedt, en die 
eveneens een soort van behuizing biedt, een beschutte plek. De ronde vormen en uithollingen in de rotsen van de spelonk 
corresponderen bovendien met de vormen van het menselijke lichaam, en Soltau benadrukt dit door de vormen ook op te 
vullen met haar naakte lichaam. 
157 Siewert, Augenstimmen. Künstlerinnen arbeiten in Schleswig-Holstein., p. 312. 
158 Ibid. 



 33 

steeds opnieuw de orde van de dingen, van haarzelf, van haar Zelf, als een teken, een metafoor, 

van hoe elke mens dit steeds opnieuw doet. Sontag ziet in de foto een miniatuurwerkelijkheid, 

die iedereen zelf kan maken of kan te pakken krijgen.159 In die zin zijn Soltaus gezichten eigenlijk 

twee miniatuurwerkelijkheden: binnenin het gefotografeerde gezicht, dat als foto reeds een 

miniatuurwerkelijkheid is volgens Sontag, bevindt er zich een tweede werkelijkheid, een tweede 

kosmos. Soltaus gezichten spreken dus niet enkel over destructie en lijden, maar ook over 

constructie en schepping. 

 

Wat opvalt wanneer haar vroege werken (bijvoorbeeld afb. 20 en afb. 21) vergeleken worden met 

haar latere werken (bijvoorbeeld afb. 11 en afb. 18), is dat de gezichten die Soltau aan de 

toeschouwer toont, steeds anoniemer worden. Deze anonimiteit komt voort uit de steeds 

doorgedrevener fragmentatie waaraan zij het motief van het gezicht onderwerpt. Daar waar zij in 

het begin nog gezichten van anderen tekent of etst, gebruikt ze bovendien consequent haar eigen 

gelaat – afgezien van de gezichten van haar dochter, moeder, zoon, man of grootmoeder. Hoewel 

haar eigen gezicht daardoor voor een stuk iconisch wordt, dringt het intieme, vaak 

verontrustende karakter van de handelingen waaraan ze dit gezicht onderwerpt deze iconiciteit 

voldoende terug om de toeschouwer te laten corresponderen met Soltaus gezicht. Door de 

combinatie van intimiteit en anonimiteit fungeren haar gezichten bijna als spiegels voor de 

toeschouwer, die middels Soltaus gezicht gewezen wordt op zijn eigen kwetsbaarheid, 

vergankelijkheid, veranderlijkheid en scheppingskracht. Haar zelfportretten zijn een soort van 

sluis naar het universum, de kosmos, van anderen. “Ich benutze mich mehr als Medium und 

kann für sehr viele Menschen stehen. Das ist mir wichtig. Das Selbstporträt ist nicht nur als 

Selbstbefragung, sondern auch als eine sozusagende ‘Durchlaufstation’ zu dem anderen hin zu 

verstehen”, zegt Soltau.160 Het gaat in haar werk immers om meer dan om louter een foto van een 

gezicht. Soltau weet haar gezichten – zeker in haar vernaaiingen – zo te bewerken dat ze de kijker 

steeds (on)rechtstreeks lijken te appeleren. Ze nopen tot een emotionele reactie bij diegene die het 

gezicht ziet. Het gezicht is niet louter een motief, maar is als het ware tevens een medium 

geworden – bij haar Verbindungen is dit zelfs letterlijk het geval, wanneer het ingewikkeld en 

ingesnoerd wordt. Friedel haalt aan hoe performancekunst de spanning tussen kunstwerk en 

kunstenaar opheft, zodat beiden samenvallen: “Das Medium wird mit dem Ich identisch, der 

Mensch wird Demonstrationsobjekt.”161 Zoals in het begin van dit stuk werd aangehaald wordt 

de mens meteen en in de eerste plaats geïdentificeerd via zijn gezicht. Wanneer het gezicht dus 

als medium wordt ingezet, valt niet alleen de spanning tussen kunst en kunstenaar, en tussen 

kunst en leven weg, maar verleent het deze kunst bovendien een extra appelerende dimensie. 

 

 

 

                                                        
159 Sontag, Over fotografie, p. 13. 
160 Siewert, Augenstimmen. Künstlerinnen arbeiten in Schleswig-Holstein., p. 312. 
161 Friedel, "Video-Narziss. Das neue Selbstbildniss.," p. 73. 
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3.1.2 Ogen 

 

In dit tijdperk van massamedia die een massale stroom aan beelden op ons af vuren, is het oog 

uitgegroeid tot het geprivilegieerde zintuig. Ook Klaus Honnef erkent deze dominante positie van 

het oog in onze Westerse samenleving en koppelt er bovendien een verschuiving in onze 

waarneming aan:  

 

“Die empirische Wirklichkeit mit ihrer vielgestaltigen Komplexität schrumpft immer mehr zu 

einer Seh-Wirklichkeit des fotografischen oder videografischen Bildes zusammen. Was der 

Fotograf durch seine Optik erblickt, blickt dem Betrachter in der fotografischen Reproduktion oder 

dem videografischen Instant-Bild als Realität entgegegen. Das meschliche Auge, das einst hören, 

riechen, schmecken und fühlen konnte, ist zur Sehmaschine verkommen.”162  

 

Wat Honnef lijkt te suggereren is dat onze leefwereld, doordat hij overspoeld wordt door 

fotografische en filmische beelden, gereduceerd wordt tot een wereld van louter beelden. We zien 

de wereld enkel nog in foto’s en in filmbeelden en we ervaren die beelden als de realiteit. Het oog 

is gereduceerd tot een passieve ‘kijkmachine’, die registreert in plaats van verwerkt. Op basis van 

vormgelijkenissen wordt het oog soms ook wel eens vergeleken met het vrouwelijke geslacht: 

“Das Aug eist das ambivaleneste Sexualsymbol schlechthin. Zeichenhaft steht es für das Moment 

der Penetration im Sinne des Eindringens von Bildern.”163 Het is een metafoor die aansluiting 

vindt bij deze passieve invulling van het oog als ‘kijkmachine’. Het oog – net als het vrouwelijke 

geslacht – is een ontvangend orgaan dat beelden laat binnendringen; het laat zich als het ware 

penetreren.  

 

In Soltaus vroege werken, bijvoorbeeld in de reeksen Portraits (afb. 20 en afb. 21), da-gegen-gehen 

(afb. 8 en afb. 9) en Verbindungen (afb. 2 en afb. 24), valt op hoe de voorgestelde mensen, die in 

deze reeksen bijna steeds ook omwikkelde mensen zijn, doorgaans hun ogen gesloten hebben, 

hun hoofd schuin afwendend en hun lichaam in een gelaten pose houdend. Deze figuren lijken 

zich af te keren van de wereld en zich op te sluiten in het eigen Zelf, alsof ze geen contact willen 

maken met wat er zich buiten hen bevindt. De ogen zijn hier nog minder dan ‘kijkmachines’: ze 

kijken helemaal niet. In sommige werken uit de reeks Selbst (afb. 4), maar zeker vanaf reeksen als 

Mutter-Glück (afb. 10 en afb. 25), Grima (afb. 11, afb. 26 en afb. 27) en Generativ (afb. 13), sperren 

de voorgestelde mensen hun ogen open. De passieve houding is verdrongen en wordt ingeruild 

voor een actieve blik, een blik die bovendien vaak recht het beeld uit kijkt, richting de 

toeschouwer. De opengesperde ogen in Soltaus kunstwerken wijzen erop hoe Mulveys ‘(male) 

gaze’ ook een ‘gaze’ terug kan verwachten. In de kunst zijn er immers steeds twee paar ogen van 

belang: deze die de kunstenaar op de wereld werpt en de ogen van de kijker, die dit ‘wereldzicht’ 

                                                        
162 Klaus Honnef, "Der privilegierte Sinn. Das Sehen im Zeitalter der Massenmedien.," in Augen-Blicke. Das Auge in der 
Kunst des 20. Jahrhunderts., red. Christiane Vielhaber (Keulen: Vista Point, 1988), p. 43. 
163 Christiane Vielhaber, "Zwischen Zeit und Ewigkeit. Augen-Blicke in der Kunst des 20. Jahrhunderts.," in Augen-Blicke. 
Das Auge in der Kunst des 20. Jahrhunderts., red. Christiane Vielhaber (Keulen: Vista Point, 1988), p. 21. 
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als kunst waarneemt.164 In het bijzonder in het geval van een gefotografeerd kunstenaarsportret, 

verwacht de kijker in de ogen van het portret te kunnen aflezen hoe de kunstenaar de wereld ziet 

en waarneemt, en hoe hij erover contempleert.165 Een bekende zinsnede – die volgens sommigen 

afkomstig zou zijn van Leonardo da Vinci (1452-1519) en volgens anderen van William 

Shakespeare (1564-1616) – luidt dat onze ogen het venster (of de spiegels) zijn naar onze ziel. 

Daar waar het motief van het gezicht in het werk van Soltau verbonden werd aan de innerlijke 

kosmos van de mens, zijn de ogen in dit gezicht als het ware poorten naar die kosmos. De 

toeschouwer hoopt meestal om via die poorten toegang te krijgen tot de innerlijke wereld van de 

kunstenaar. Ogen worden om diezelfde reden door velen aanzien als hét middel bij uitstek tot 

communicatie. Niet alleen tot communicatie met anderen – in het geval van de kunstenaar met 

de kijker, en omgekeerd –, maar ook met zichzelf.166 De kijker die het beeld aanschouwt, kijkt het 

beeld bij wijze van spreken binnen en ontdekt in het beeld van de ander zijn eigen spiegelbeeld.167 

Ogen zijn, net als gezichten, een sluis – zoals Soltau dit omschrijft – van het eigen Zelf naar het 

Zelf van de ander.  

 

Ogen geven een beeld of object ook steeds een centrum of een richting.168 In het geval van Soltaus 

fotovernaaiingen wordt dit centrum echter weggehaald van zijn verwachte plaats, verlegd, 

verdubbeld of verstoord. De beelden die op de kijker afkomen, komen duidelijk niet overeen met 

de realiteit en ze vragen om verwerking, in plaats van louter registratie. De ogen in Soltaus 

oeuvre lokken dus duidelijk activiteit uit bij de kijker. Enerzijds doordat de kunstwerken terug 

lijken te staren en een proces van communicatie op gang willen trekken, en anderzijds omdat ze 

de gangbare orde verstoren. Daardoor wordt de toeschouwer uit zijn passieve rol van 

‘kijkmachine’ getrokken en wordt hij uitgenodigd zelf actief op zoek te gaan naar een samenhang 

of naar een orde in wat hij te zien krijgt. 

  

 

3.1.3 Naaktheid 

 

Hoewel niet in alle werken, laat Soltau in haar kunst best veel naakt zien; onder meer in haar 

vroege performances (afb. 2), waar ze derden het lichaam (half) liet ontbloten, maar ook in de 

reeksen Schwanger (afb. 6), Hybrids (afb. 28), Im Felsenmeer (afb. 7), Generativ (afb. 13) en 

transgenerativ (afb. 12). Deze naakte lichamen zijn, temeer omdat Soltau in de eerste plaats uitgaat 

van haar eigen lichaam, vooral vrouwenlichamen. In haar studie van het vrouwelijke naakt in de 

kunst, The female nude, schrijft Nead: “The female nude can almost be seen as a metaphor for 

these processes of separation and ordering, for formation of self and the spaces of the other. (...) 

The western tradition of the female nude is thus a kind of discourse on the subject, echoing 
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structures of thinking across many areas of the human sciences.”169 De manier waarop het 

vrouwelijke naakt aan bod komt in de kunst, reflecteert volgens Nead met andere woorden hoe 

een samenleving over de formatie van het Zelf denkt. De wijze waarop een kunstenaar naakt 

presenteert in zijn werken, houdt steeds een bevestiging of een invraagstelling in van 

maatschappelijke waarden. Bij Annegret Soltau lijkt de keuze voor een welbepaalde presentatie 

van het (meestal vrouwelijke) naakt heel bewust te gebeuren, wat haar kunst tot een zorgvuldige 

stellingname maakt betreffende dit onderwerp.  

 

Nead verwijst in haar analyse naar Kenneth Clarks’ The Nude: a study in ideal form uit 1956, dat 

het naakt in de kunstgeschiedenis meer algemeen benadert. Clark bespreekt daarin het 

onderscheid tussen ‘naked’ en ‘nude’, een onderscheid dat Nead als volgt becommentarieert: 

“The transformation from the naked to the nude is thus the shift from the actual to the ideal – the 

move from a perception of unformed, corporeal matter to the recognition of unity and constraint, 

the regulated economy of art.”170 Nead meent in deze tweedeling dus een bevestiging voor haar 

regulatietheorie te ontwaren. De Westerse (vooral mannelijke) perceptie dat een ‘gewoon’ naakt, 

een niet-geïdealiseerd naakt, noodzakelijkerwijze een ‘onaf’ naakt is, zorgt er volgens Nead voor 

dat dit naakt binnen de beeldende kunst aan banden wordt gelegd. Deze visie op naaktheid is met 

andere woorden tegelijk een visie op de vorming en regulering van (vrouwelijke) identiteit. De 

normering schuilt precies in deze transformatie van het zogezegde ‘naked’ naar het 

gesublimeerde, kunstige ‘nude’.  

 

Walter Sickert maakte in zijn essay The naked and the Nude uit 1910 reeds dit onderscheid: “An 

inconsistent and prurient puritanism has succeeded in evolving an ideal which it seeks to dignify 

by calling it the Nude, with a capital ‘n’, and placing it in opposition to the naked.”171 In dit 

vroegtwintigste-eeuwse essay koppelt Sickert aan deze tweedeling eveneens een tendens tot 

idealisering, waar duidelijk een waardecomponent aan verbonden is. De twee termen, ‘naked’ en 

‘nude’, zijn moeilijk vertaalbaar naar het Nederlands, maar misschien kan deze oppositie nog het 

best uitgedrukt worden middels de woorden ‘bloot’ en ‘naakt’. De uitdrukking ‘bloot lichaam’ zal 

eerder gebruikt worden in een dagdagelijkse context – bijvoorbeeld in de sauna of op het strand –  

daar waar ‘naakt lichaam’ net iets meer aanleunt bij een artistieke context – vergelijk met de term 

‘een naaktmodel’. ‘In je blootje staan’ verwijst bij ons bovendien naar de volgende figuurlijke 

betekenis: de mens die zichzelf toont zonder ‘verschoningen’, zonder vermommingen en 

maskerades; hij toont wie hij ‘echt’ is.  

 

In een recent essay onderzoekt Postle dit onderscheid tussen ‘naked’ en ‘nude’ binnen de Britse 

beeldende kunst en hij stelt vast dat sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw ‘the naked’ 

                                                        
169 Nead, The female nude: art, obscenity and sexuality, p. 7. 
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171 Walter Sickert, "The naked and the Nude," in Walter Sickert. The complete writings on art., red. Anna Greutzner Robins 
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overheerst op ‘the nude’.172 Daar waar ‘the nude’ volgens hem de uitkomst is van de zoektocht 

naar een onzichtbare ideale vorm – het is daarbij de opdracht van de kunstenaar om die zuivere 

vorm uit het model te puren –, die niet alleen een universele, lichamelijke perfectie moet 

sublimeren, maar bovendien een bepaalde morele superioriteit hieraan verbindt, toont ‘the naked’ 

het specifieke, particuliere lichaam, het ongeoorloofde naakt, “the ‘degraded’ body”.173 Volgens 

Postle is de verschuiving van ‘nude’ naar ‘naked’ dan ook gerelateerd aan het aanvaarden van het 

vrouwelijke model als een seksueel wezen en aan de infiltratie van de persona van het individuele 

model in het kunstwerk. 174  Bovendien stelt hij vast dat (vrouwelijke) modellen steeds 

welwillender worden om hun individuele, niet-geïdealiseerde naakte lichamen – zeker als deze 

afwijken van de gangbare normen – te ontbloten (met hun al hun gebreken en 

onvolkomenheden), “baring the flesh as a means of self-promotion and personal self-regard”.175 

Naaktheid wordt met andere woorden ingezet als een middel tot zelfexpressie en 

zelfrepresentatie. Dit ‘ontbloten’ van het ‘reële’ menselijke lichaam houdt volgens Postle 

eveneens het erkennen in van de menselijke sterfelijkheid en het lichamelijke verval: “And while 

in 1807 the physical imperfections of the female model were criticized or surpressed, folds of 

sagging flesh, potbellies and varicose veins are now exhibited defiantly as a form of homage to 

the mortality and mutability of the human frame.”176 

 

Het naakt dat Soltau in haar werken presenteert, is duidelijk meer verwant aan ‘the naked’ dan 

aan ‘the nude’. Er is geen enkele sprake van sublimering of verheerlijking. Soltau toont zichzelf 

liefst zo ‘bloot’ mogelijk. Dit houdt in grote mate verband met haar zoektocht naar realisme en 

‘onmiddellijkheid’, die eerder werd besproken. Soltau wil processen van vergankelijkheid en 

verval niet verdoezelen of uit de weg gaan, maar wil integendeel duidelijk maken dat deze 

processen onafwendbaar zijn. Elk individu, elk Zelf, moet zich neerleggen bij zijn eindigheid. Het 

tonen van haar eigen lichaam in al zijn naaktheid, is voor Soltau een techniek om zo dicht 

mogelijk bij de essentie van het mens-zijn en bij het Zelf te komen. Ze reduceert haar lichaam tot 

zijn meest natuurlijke staat. Het lichaam is immers steeds en in aanvang reeds naakt. Dit naakt is 

in aanvang ook reeds ‘af’. Het niet-sublimeerde lichaam is voor Soltau net een essentieel 

onderdeel van het mens-zijn.  

 

Soltaus werk viel reeds herhaaldelijk ten prooi aan laagdunkende en geschokte reacties en werd 

op een gegeven ogenblik zelfs gecensureerd177. Het veelvuldig voorkomen van naaktheid zou daar 

zeker iets mee te maken kunnen hebben, al kan het niet de naaktheid op zich zijn die daarbij een 
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rol speelt. Onze maatschappij is immers oververzadigd door naaktheid en bloot. Nead wijst er – 

in een hoofdstuk over de grens tussen pornografie en kunst – op hoe de categorisering en 

toekenning van een beeld als ‘pornografisch’ niet alleen afhankelijk is van de vorm en inhoud van 

dat beeld, maar ook moet gelezen worden in termen van de “modes and sites of consumption”.178 

Naakt dat bijvoorbeeld in een kunstgalerij wordt getoond, wordt verondersteld een zekere 

‘transubstantiation’ te ondergaan, terwijl het naakt in een seksshop vooral gelezen wordt in 

termen van lichamelijkheid en lijfelijkheid, alsook in termen van zijn potentie om het lichaam 

van de kijker te ‘beroeren’.179 “Pornography sets the limits of the public (the visible) and the 

private (the hidden), but this boundary is continually changing in relation to new social, moral 

and political discourses and through the circulation of new technologies and media.”180 Het naakt 

dat Soltau toont, heeft qua vorm totaal niks weg van porno, noch qua inhoud, maar Soltau doet 

totaal geen moeite om het te sublimeren of om het naakt te verheven. Ze toont wat er is, 

realistisch en echt, en confronteert ons zo direct met onze eigen naaktheid. Dat bezorgt haar werk 

opnieuw die verstorende factor. Het onderscheid tussen ons private Zelf (met alle daaraan 

gekoppelde seksualiteit) en de publieke sfeer wordt op die manier onderuit gehaald.  

 

Nead wijst er tot slot op dat het onderscheid tussen ‘naked’ en ‘nude’ op zich al problematisch is. 

Volgens haar blijkt uit deze tweedeling de grote misvatting dat er zoiets zou bestaan als een 

ongemedieerd lichaam, een lichaam los van representatie.181 Ze schrijft:  

 

“(...) the claim that the body can ever be outside of representation is itself inscribed with symbolic 

value. There can be no naked ‘other’ to the nude, for the body is always already in representation. 

And since there is no recourse to a semiotically innocent and unmediated body, we must be 

content to investigate the diverse ways in which women’s bodies are represented and to promote 

new bodily images and identities.”182  

 

Dat is ook wat Soltau lijkt te doen, wanneer ze voorbij het proces van het ontleden van het 

lichaam gaat en overstapt naar het creëren van nieuwe samenhangen en verbanden (zie 3.2 Het 

samengestelde lichaam).  

 

 

3.1.4 Lichaamsdelen 

 

Door haar techniek van de fotovernaaiing, duiken in Soltaus oeuvre talloze ‘losse delen’ op, die 

haar kunstwerken fragmenteren. Deze delen worden in een volgende stap uiteindelijk benut om 

nieuwe, hybride gehelen te vormen (zie 3.2.1 De hybride). De aanpak van Soltau kan, analoog 

aan de eerder besproken metafoor van Walter Benjamin, vergeleken worden met de aanpak van 
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een chirurg: het systematisch en analytisch ontleden van een geheel om, in dit geval, het 

menselijke Zelf te doorgronden. Hoewel volgens Benjamin op die manier een fragmentarisch 

beeld geconstrueerd wordt, heeft deze aanpak als voordeel dat er in detail en in de diepte op de 

dingen kan worden ingezoomd. Benjamin stipt aan dat door de onvergelijkbare precisie die 

gepaard gaat met deze manier van kijken, het object van onderzoek ook vatbaarder is voor 

analyse. Het Zelf valt volgens die opvatting ook makkelijker te isoleren. Anderzijds leidt deze 

aanpak volgens Benjamin onvermijdelijk tot de “vergruizing van de aura” – namelijk door “het 

uitpellen van het voorwerp uit zijn omhulling”.183 Deze laatste zinsnede lijkt welhaast een 

letterlijke beschrijving te zijn van Soltaus werkwijze bij de fotovernaaiing, waarbij ze letterlijk 

stuk voor stuk de afzonderlijke ‘lichaamsdelen’ uitpelt uit hun samenhangende vorm. 

 

Een wezenlijk aspect van fragmentarische beelden is volgens Schade “dass sie den Spiegelbezug 

verweigern und Identifikationswünsche zumindest stören, wenn nicht ignorieren”, want – zo gaat 

ze verder – een spiegelbeeld wordt geacht ‘volledig’ (“ganz”) te zijn om de (vermeende) 

intactheid van het kijkende subject te garanderen.184 Wanneer men dus van een beeld verwacht 

dat het als spiegelbeeld fungeert, dan kunnen gefragmenteerde beelden slechts waargenomen 

worden als destructies, als letsels, kwetsuren of gebreken. 185  De sterke reacties op 

gefragmenteerde beelden, die zich ook omtrent het werk van Annegret Soltau voordoen,  komen 

met andere woorden voort uit een visie die in wezen – alweer – essentialistisch is, en die het 

mogelijk acht om het subject, het Zelf, als een ongefragmenteerd geheel op te vatten. Zulke visies 

knopen vaak ook meteen zowel een esthetisch, als een waardeoordeel vast aan het 

gefragmenteerd zijn van het beeld: gefragmenteerd staat gelijk aan lelijk, staat gelijk aan slecht, en 

niet-gefragmenteerd staat gelijk aan mooi (het schone), staat gelijk aan goed.  

 

Vanaf de 19e eeuw ontstaat de opvatting dat het discours omtrent het verziekte (verstoorde, 

gefragmenteerde) lichaam, gekoppeld kan worden aan een verziekt maatschappelijk lichaam, als 

zou het zieke en versnipperde lichaam – ook in de kunst – een product zijn van het nerveuze 

tijdperk; het wordt met andere woorden gekoppeld aan een ‘cultuurpathologie’.186 In die optiek 

zou men het werk van Soltau en haar specifieke, gefragmenteerde methodiek, kunnen relateren 

aan een versnipperd, maatschappelijk bestel, dat niet in het minst in Duitsland vast te stellen is – 

denk aan WO II en het Ijzeren Gordijn. De maatschappelijke context waarin Soltau zich begeeft, 

is er een waarin – veel meer nog dan in andere landen – vragen omtrent identiteit, nationaliteit en 

integriteit een prominente rol spelen. De gefragmenteerdheid van het lichaam, die zich uit in het 

motief van losse, afgezonderde lichaamsdelen, roept steeds weer diezelfde sfeer van onbehagen 

op: “(...) immer geht der Riss mitten durch das dargestellte Ich.”187 Het is inderdaad de act van 
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het scheuren, die het lichaam verdeelt en opsplitst in losse fragmenten. Betancourt Nunez wijst 

erop hoe deze losse onderdelen nooit gladde randen hebben, nooit netjes zijn uitgeknipt met een 

schaar: “Reissen ist unmittelbar als Schneiden und das Ergebnis im Detail zufälliger und 

individueller”.188 Haar techniek van het scheuren is een gegeven dat Soltau met andere woorden 

kenmerkt. Het is een unieke, individuele inbreng, waarmee ze haar eigen, individuele karakter 

blootgeeft.189 Het scheuren is een uiterst subjectieve daad, die bovendien en tegelijk subjectieve 

wonden verbeeldt. Het zijn Soltaus pijnlijke levenservaringen die in haar beelden de gestalte 

aannemen van scheuren en wonden.190 De verscheurde lichaamsdelen getuigen van het afbeulen 

en kwellen van het fotografische materiaal waarmee ze werkt, als uitdrukking van het existentieel 

geploeter van het menselijke (en in haar geval ook vrouwelijke) bestaan.191 Soltau is dan ook niet 

echt idyllisch over de gang van zaken in een mensenleven: “Es existiert nichts, was wirklich 

unversehrt wäre. Das Leben selbst ist eine ständige Verletzung. Es genügt die Tatsache, dass wir 

älter werden, im Laufe der Jahre immer brüchiger, immer emphindlicher werden.”192 Het leed 

dat ze uitdrukt middels het scheuren, het tonen van deze ‘fotografische wonden’, creëert ook hier 

een gevoel van verbondenheid met de kijker. Deze wordt er immers aan herinnerd dat zijn eigen 

lichaam even kwetsbaar is.  

 

Schade merkt op hoe in onze eigentijdse kunst geregeld nog figuratie opduikt, zij het op een niet-

naturalistische manier, maar als onderdelen van ‘ontbindingen’ en fragmentaties, verwant aan het 

surrealisme.193 Bovendien zijn het volgens haar vooral vrouwelijke, eerder dan mannelijke 

kunstenaars, die zich op het spanningsveld van ‘volledige’ en ‘opgeloste’ lichaamsbeelden 

begeven.194 Soltaus oeuvre plaatst zich dan ook duidelijk in bovengenoemd spanningsveld, en 

toont in die zin overeenkomsten met het werk van Jean-Paul Goude (1940) of Jenny Saville 

(1970). Het is in die zin ook niet noodzakelijk negatief gekleurd. Misschien kan er daarom eerder 

gesproken worden van deconstructie, dan van destructie: “Dekonstruktion bedeutet im 

Gegensatz zur Destruktion (...) nicht die gewalttätige Verletzung oder Zerstörung eines 

“Ganzen”, sondern macht dieses sozusagen rückgängig, indem sie die Bedingungen seiner 

Herstellung thematisiert und die Verdrängungen offenlegt, die sich in ihnen verbergen.”195 Het 

verscheuren van de verschillende lichaamsdelen tot fragmenten is ook een manier om te 

ontsnappen aan het frame dat vaak wordt opgelegd aan de mens en aan het Zelf: het vaste 

stramien, de vaste idealen, de vaste rollenpatronen en verwachtingen, maar ook het letterlijke 

frame dat de persoon capteert in een beeld en zodoende objectiveert. Soltau tracht deze 
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objectivatie om te draaien door zelf een nieuw subject te creëren met haar hybride compilaties 

(zie 3.2.1 De hybride). Het is een zoektocht, of een ‘hersteltocht’, naar wat de grenzen zijn van 

het mens-zijn, maar ook van het vrouw-zijn. Ze breekt deze grenzen open door te verscheuren en 

te fragmenteren. Eigenlijk stelt ze een uiterst destructieve – of eerder: deconstructieve – daad met 

het oog op een constructieve daad: het creëren en scheppen van nieuwe opportuniteiten en 

mogelijkheden.  

 

Nead ziet in de traditionele voorstelling van het vrouwelijke naakt een tendens tot begrenzing en 

restrictie. Soltau gaat in tegen deze traditionele voorstelling door de grenzen net open te breken 

en te versnipperen – letterlijk. Toch blijven in Soltaus fotovernaaiingen de contouren, de 

letterlijke lichaamsgrenzen, wel overeind. Het fotografische lichaam wordt als het ware 

uitgehold, uitgelepeld, en opnieuw opgevuld met losse lichaamsdelen, “(...) so dass der Umriss 

der Person gleichsam entkernt als Silhouette zurückbleibt.”196 De centrale figuur (of figuren) 

wordt in haar werk op die manier gereduceerd tot een silhouet en zijn binnenste wordt 

omgevormd tot een gefragmenteerde collage. Daardoor verharden de buitenste lichaamsgrenzen 

voor een stuk. Ze worden duidelijker uitgekristalliseerd. Bergsträsser merkt op hoe ook de 

opvallend witte achtergronden in het werk van Soltau ervoor zorgen dat de (naakte) 

lichaamscontouren zich scherp aftekenen, wat volgens haar samenhangt met Soltaus ervaring dat 

elke mens ultiem alleen is: “Die menschliche Figur (...) wird auf sich selbst begrenzt.”197 Of, (zie 

3.1.1 Gezicht): “Dass in mir der Kosmos ist, sonst nirgends.”198  

 

 

3.2 Het samengestelde lichaam 

3.2.1 De hybride 

 

Het ontleden van het lichaam heeft als consequentie het ontstaan van breuken, scheuren, losse 

delen en eindjes, fragmenten. Soltaus werk legt, naast de ontledende component, echter nog het 

meest de nadruk op de fase die erop volgt: deze van herstructurering, reconstructie, chirurgie en 

creatie. Het is vanaf de breuklijnen die in het voorgaande deel besproken (zie 3.1 Het ontlede 

lichaam) duidelijk werden, dat ze haar hybride entiteiten met hun nieuw-samengestelde 

identiteiten opbouwt. De breuk (de scheur, de fragmentatie) is geen einde, maar net een 

vertrekpunt. Nead stelt dat net dit soort breuklijnen van het groot belang zijn: “We saw (...) that 

it is often at the very edge of categories where the work of definition takes place most 

energetically and where meaning is anchored most forcefully.”199 Deze bevinding is ten zeerste 

van toepassing op het oeuvre van Soltau, waarin continu breuken worden gecreëerd ter wille van 

de herdefiniëring van identiteit of van het Zelf. “In alter Hülle entsteht das Innere des Körpers 
                                                        
196 Schmidt, "Von der Zeichnung zur Fotovernähung: das werk Annegret Soltaus unter dem Gesichtspunkt seiner technischen 
Entwicklung," p. 30. 
197 Bergsträsser, Galerie Garuda: Ausstellung A. Greiner-Soltau. 
198 Siewert, Augenstimmen. Künstlerinnen arbeiten in Schleswig-Holstein., p. 312. 
199 Nead, The female nude: art, obscenity and sexuality, p. 103. 
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neu,” stelt Schmidt.200 “Die Silhouette bleibt, doch ihr Innenleben hat sich gewandelt. (...) hat 

eine  neue Geschichte bekommen,” verklaart Soltau.201 En verder: “Meiner Arbeitsmethoden ist, 

Fragmente von existentiellen Erlebnissen, die manchem als zu intim erscheinen, in einen neuen 

Zusammenhang zu stellen.”202 Deze nieuwe samenhang heeft als uitkomst de hybride.  

 

Deze hybride wezens nemen niet alleen de vorm aan van frankensteiniaanse compilaties van 

‘gerecycleerde’ lichaamsdelen van het eigen lichaam of van de lichamen van anderen (kinderen, 

man, moeder of overgrootmoeder), maar zijn soms ook kruisbestuivingen met niet-menselijke, 

dierlijke onderdelen. Soltau introduceert deze hybride wezens met uiteenlopende 

materiaaltechnische middelen. De meest voorkomende is deze van de fotovernaaiing, waarin ze 

met naald en draad de aparte lichaamsfragmenten aan elkaar verbindt (bijvoorbeeld afb. 12, afb. 

25 en afb. 26). In deze gevallen blijven de nieuwe verbindingen steeds zichtbaar als littekens, 

hechtlijnen en verminkingen. Naald en draad overstijgen daarbij het louter materiaaltechnische, 

maar zijn bovendien aanwezig als motief (zie 3.2.2 Naald en draad). Wat Soltau in wezen doet 

met naald en draad is het abnormaliseren van ‘normaliteiten’ – in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

het werk van Joel Peter Witkin (1939), waarin abnormaliteiten genormaliseerd worden. Net zoals 

bij het monster van Frankenstein getuigen sporen (de zichtbare naden, draden, randen en rafels) 

van het geconstrueerd-zijn, van de artificiële en onnatuurlijke staat van het ‘monster’. Daarnaast 

benut Soltau ook digitale technieken en beeldspiegelingen om symmetrische, ‘gladdere’ hybride 

wezens te bekomen – zoals in de reeks Female Hybrids (afb. 15 en afb. 28). 

 

Betancourt Nunez haalt aan hoe dit aspect misschien voor veel mensen net het meest 

choquerende is in Soltaus oeuvre, namelijk het verscheuren van ‘echte’, ‘originele’, fotografische 

lichamen (zie 3.1.4 Lichaamsdelen) om met de verkregen fragmenten nieuwe beelden te 

maken.203 Volgens haar eigen criteria creëert Soltau ongewone creaturen, alsof ze een schepper is 

aan God gelijk. 204  Zowel het deconstructieproces, als de handeling van het opnieuw 

samenbrengen van de delen, waarbij er nieuwe beelden ontstaan die geenszins lijken op de 

‘originele’, is bij Soltau een fysiek proces, een manueel proces, een lichamelijk proces. Betancourt 

Nunez zegt verder: “Die Deformation von Körpern und Gesichtern wird als aggressiv erlebt, 

gerade weil die Künstlerin ihren Geschöpfen eine Identität mit menschlichem Ausdruck lässt.”205 

Het is precies omdat er ondanks de deformatie nog menselijkheid in de nieuwe hybride schuilt, 

dat Soltaus kunstwerken voor veel mensen als choquerend overkomen.206 

 

                                                        
200 Schmidt, "Von der Zeichnung zur Fotovernähung: das werk Annegret Soltaus unter dem Gesichtspunkt seiner technischen 
Entwicklung," p. 30. 
201 Jäger, "Flickwerk," p. 102. 
202 Birgit Heimbach, ""Ich bin Zeit und Dehnung"," Deutsche Herbammen Zeitschrift (2000). 
203 Betancourt Nunez, Openingstoespraak bij de tentoonstelling 'Mal bin ich Frau, Mal bin ich Mann', pp. 1-2. 
204 Ibid., p. 2. 
205 Ibid. 
206 Vergelijk met het choquerende karakter van gedeformeerde gezichten (zie 3.1.1 Gezicht). 
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Jones schrijft over ORLAN dat zij speelt met de kloof tussen teken en referent.207 Ze doet dit door 

een opening te maken in de referent zelf – in dit geval ORLANs gezicht, dat de kunstenares 

letterlijk laat opensnijden en herwerken.208 Haar kunstwerken, en meer bepaald haar operatieve 

praktijken, hebben met andere woorden de geconstrueerdheid van de grenzen tussen het ‘self-as-

image’ en het ‘self-as-being’ blootgelegd.209 ORLAN pelt de verschillende lagen van belichaming 

en representatie één voor één af, maar er blijkt geen kern te zijn die overblijft.210 In het eerste 

hoofdstuk werd reeds vermeld hoe Jones erop wijst dat er niks anders dan representaties lijken te 

bestaan, waardoor een ‘echt’ Zelf als kern achter de representatie een illusie blijkt. Wanneer we 

Soltaus werk bekijken, kunnen we zien hoe zij op dezelfde manier de referent ‘opent’ door het 

beeld ervan te openen, te scheuren. 211  Vervolgens wordt het beeld dan als een nieuwe, 

samengestelde, hybride entiteit, als een cyborg, weer gedicht. Ook in haar werk is dus zeker 

sprake van vaagheid omtrent wat ‘echt’ is en wat de ‘kern’ van het Zelf zou kunnen zijn, en of er 

überhaupt zoiets bestaat. 

 

Metz onderscheidt in zijn typering van de foto twee elementen: een ‘in-frame’ dimensie, namelijk 

wat er zich binnen het beeld afspeelt, en een ‘off-frame’ dimensie, dat wat buiten het beeld valt.212 

Traditionele fotografie heeft volgens hem – en dit in tegenstelling tot film – steeds te kampen met 

de vraag naar wat er zich buiten de foto afspeelt (‘off-frame’).213 Ganis merkt op hoe Soltau, via 

de techniek van fragmentatie waarmee ze haar hybriden samenstelt, de ‘off-frame’ dimensie van 

elk fragment eigenlijk terugbrengt tot een zoveelste ‘in-frame’:  

 

“The formal manipulations defer the visual exterior of each fragment to yet another in-frame and 

in doing so create ambiguities between each photographic fragment and the larger collective 

image. The stitched works offer a dualism of individual image(s) and united compositions of the 

human form. The viewer perceives the whole or individual parts in a rival-schemata ambiguity like 

Joseph Jastrow’s rabbit/duck illusion.”214  

 

Het is met andere woorden alsof Soltaus hybriden steeds blijven alterneren, en steeds wisselen 

tussen twee verschillende condities van het Zelf: het Zelf als een afgewerkt geheel, als een 

totaalbeeld, en het versnipperde en uiteengereten Zelf, dat steeds geconstrueerd is. Soltau weet zo 

handig in te spelen op onze psychologie als mens. Om te kunnen leven, handelen, belissingen, 

enzovoort, moeten we er immers vanuit gaan dat we als het ware één geheel zijn, één Zelf. We 

doen dit automatisch. Maar wanneer we stilstaan bij wat dit Zelf is of zou kunnen zijn, rijst het 

                                                        
207 Jones, Self/image: technology, representation, and the contemporary subject, p. 32. 
208 Ibid. 
209 Ibid., p. 33. 
210 Ibid. 
211 Ze doet dit in tegenstelling tot ORLAN niet letterlijk bij haarzelf, maar wel via de representatie van haarzelf in een beeld. 
Ze maakt haar foto’s immers altijd zo realistisch mogelijk, net omdat mensen ook zouden aannemen dat zij samenvalt met 
het beeld dat van haar gemaakt is en dat ze nadien open scheurt. 
212 Metz, "Photography and fetish," p. 83. 
213 Ibid. 
214 Ganis, "String theories: Annegret Soltau's transitional, fetishistic photocollages," p. 8. 
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besef van onze geconstrueerdheid naar boven en van de invloeden waaraan wij als Zelf 

onderhevig zijn.  

 

Soltaus zelfrepresentaties lijken bijgevolg te onderschrijven dat er niet zoiets bestaat als een vaste, 

gefixeerde ‘kern’ van het Zelf. Wel blijven haar hybriden ook steeds waarneembaar als gehelen, 

gehelen die weliswaar meteen ook hun geconstrueerdheid verraden. Zoals met Strenger werd 

aangehaald in het eerste hoofdstuk, rest er het contemporaine subject weinig anders dan zijn 

geconstrueerdheid onder ogen te komen. Daaraan kan worden toegevoegd dat dit subject 

desalniettemin – en als laatste redmiddel – wel de drang heeft om zelf te bepalen en te beslissen 

hoe zijn geconstrueerdheid verder zal gezet worden. Soltaus hybride wezens lijken te getuigen 

van haar wens om inderdaad zelf de constructie in handen te nemen. Ze zijn verankerd in onze 

tijdsgeest en maken onderdeel uit van “eines heutzutage boomenden Marktes hinsichtlich einer 

Patchwork-Identität”.215 

 

 

3.2.2 Naald en draad 

 

Vooral de draad is als motief veelvuldig aanwezig in het oeuvre van Soltau. In haar vroege 

werken, zoals bijvoorbeeld in de reeks Portraits (afb. 1, afb. 20 en afb. 21), verschijnt de draad nog 

niet tastbaar en ruimtelijk in het werk, maar is hij wel present in de vorm van haar en 

spinnenwebben. Het etsprocedé draagt in deze reeks ook onmiskenbaar bij tot het representeren 

van het zelf. “Der Faden ist für mich die haptische Linie; bei der Radierung habe ich, um die 

Stärke der geätzten Linie zu prüfen, immer mit dem Fingernagel die in die Platte geätzte Linie 

kontrolliert”, vertelt Soltau.216 De fysieke, haptische actie is voor haar van tel; het manuele spel 

en de lijfelijke ‘afdruk’ ervan, die bovendien een afdruk is van het individuele subject, van Soltaus 

Zelf. De tactiliteit van de ets staat ook toe om deze van de draad te benaderen, zoals Kathrin 

Schmidt stelt.217 De ambivalentie van het motief van de draad treedt in deze periode van Soltaus 

oeuvre ook duidelijk op de voorgrond. Schmidt zegt hierover het volgende: “Ist es ein Versuch, 

ihren Körpern und ihren Seelen einen aüsseren Halt zu geben oder sie mit einer weiteren 

Schutzhülle zu umgeven? (...) Dieser Zwiespalt zwischen dem Gefühl der Geborgenheit und 

gleichzeitig der daraus entstehenden Furcht, umgarnt, unbeweglich verschnürt und hilflos 

gefangen zu sein (...)”.218 De draad zou volgens haar dus als een soort ondersteuning of als een 

houvast kunnen dienen, of als een beschutting, een beschermende omhulling, maar de draad kan 

ook wijzen op versnoering, verstikking en gevangenneming.219 

 

                                                        
215 Vogel, The Cindy Shermans: inszenierte Identitäten. Fotogeschichten von 1840 bis 2005., p. 393. 
216 Margarete Dierks, "Spinnweben als haptische Linien. Zu der Ausstellung von Annegret Soltau im Graphik-Kabinett.," 
Darmstädter Tagblatt, 23 juni 1978. 
217 Schmidt, "Von der Zeichnung zur Fotovernähung: das werk Annegret Soltaus unter dem Gesichtspunkt seiner technischen 
Entwicklung," p. 26. 
218 Ibid. 
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Vanaf de perfomances onder de naam Verbindungen wordt de draad een tastbaar gegeven in haar 

werk. Hij maakt hier in de eerste plaats verbindingen tussen mensen (zie 4.2.2 Verbindingen). In 

de tweede helft van de jaren zeventig maakt Soltau een reeks fotografische zelfportretten in 

zwart-wit, getiteld Selbst. In deze reeks gebruikt Soltau dezelfde zwarte draad als in haar reeks 

Verbindungen om deze portretten te overnaaien (afb. 4 en afb. 23). Ze volgt de gezichtscontouren, 

legt verbindingen tussen de verschillende zintuiglijke organen (neus, oren, mond, ogen) en 

verdeelt zo het gezicht in compartimenten die ze overnaait, waardoor ze, zoals Schmidt opmerkt, 

enerzijds de uitstraling en kenmerken van het gezicht uitvergroot en versterkt, en anderzijds 

cesuren creëert.220 De techniek die ze hier toepast heeft iets weg van een soort geometrische 

tekening met naald en draad, iets wat niet gezegd kan worden van haar latere fotovernaaiingen. 

In deze reeks treedt ook voor het eerst de verso in haar werk: de onbewust ontstane 

‘draadtekening’, die aan de achterzijde van haar werk verschijnt, of zoals Schmidt het omschrijft, 

“eine Art Arbeits-Dokumentation der bewusst gestalteten Vorderseite” (afb. 5).221 Het naaien met 

draad creëert steeds een achterkant, een tweede zijde. Soltau zegt hierover: “Das ist die ‘andere 

Seite der Medaille’! Es kann sinnbildlich dafür stehen: alles hat zwei Seiten. Alles: Glück und 

Leid, Trauer und Wut etc. Durch die Erfahrung des einen kann man das andere auch 

erkennen.”222 

 

Schmidt verwijst in haar essay naar een werk van Soltau uit 1977, getiteld schwanger (afb. 29), 

waarin de techniek van het scheuren en naaien in een soort ‘protofase’ te zien is: Soltau scheurde 

in een naaktfoto van zichzelf haar lichaam in de lengte door en naaide het terug aan elkaar, als 

een reconstructie van het oorspronkelijke beeld. 223  In tegenstelling tot haar latere 

fotovernaaiingen is hier dus geen sprake van deconstructie en hybriditeit, maar van deconstructie 

en reconstructie. Schmidt omschrijft de sfeer die van het gefragmenteerde beeld uitgaat als volgt: 

“Man meint, eine Versöhnung der Künstlerin mit sich selbst spüren zu können, während man 

gleichzeitig fassungslos vor den zeitgleich entstehenden Fotoradierungen steht, die mit ihren 

tiefen Kratern von einem schonungslosen Umgang der Künstlerin mit sich selbst zeugen.”224 Dus, 

hoewel het motief van het naaien met draad enerzijds op een soort verzoening kan wijzen, een 

berusting en aanvaarding, bezit het tegelijkertijd de ambivalente en de onontkoombare 

consequentie van het litteken, het merkteken. Schmidt gaat zelfs zo ver dat ze de foto lijkt te 

associëren met zelfpijniging en –verminking, en spreekt van ‘een genadeloze omgang met 

zichzelf’. 

 

Het motief van naald en draad, als een referentie naar het huiselijke herstelwerk van de vrouw, 

ontmantelt volgens Ganis het typische mannelijke, objectiverende gegeven van de foto.225 In 

                                                        
220 Ibid., p. 28. 
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Soltaus werk heeft het naaien echter minder van doen met het vrouwelijke, dan met het 

chirurgische, stelt Karin Struck.226  Het motief van naald en draad in Soltaus oeuvre kan 

gemakkelijke geassocieerd worden met geneeskunde en chirurgie. De sporen die naald en draad 

achterlaten, lijken littekens afkomstig van operatieve ingrepen. In The story of the body and the story 

of the person: Towards an ethics of representing human bodies and body-parts stelt Michael Y. Barilan 

vast hoe in onze huidige Westerse maatschappij het verhaal van het lichaam (‘the story of the 

body’) gescheiden wordt van het verhaal van het subject (‘the story of the person’).227 De huidige 

manier van diagnosticeren binnen de klassieke geneeskunde, alsook de aanpak en werkwijze van 

chirurgen, die vertrekken vanuit de objectieve anatomie van de mens en zijn ziekte, zijn volgens 

hem daar de meest duidelijke uitingen van.228 Barilan ziet in de rijke beeldtaal van de beeldende 

kunst echter het ideale middel om deze reductionistische tendens tegen te gaan: “By being 

material but not necessarily figuratively mimetic, the visual arts harbor the promise of reconciling 

the body and the person in creative and non-reductionist ways.”229 Wanneer we het werk van 

Soltau bekijken, kunnen we inderdaad vaststellen hoe zij het verhaal van lichaam en subject 

steeds verzoent en samenbrengt. De littekens van naald en draad, die zo kenmerkend zijn voor 

haar fotovernaaiingen, zijn voor haar de sporen en de veruitwendiging van de littekens van haar 

persoonlijke geschiedenis. Het verhaal van het lichaam ís voor haar het verhaal van het subject. 

Beiden vallen samen en zijn noodzakelijk met elkaar verbonden. Wat zich innerlijk afspeelt, 

veruitwendigd zich in het lichaam als een spoor, een getuige, een wonde of een index. Hoewel dit 

bij de ‘echte’, vleselijke persoon ‘Annegret Soltau’ strikt genomen uiteraard niet steeds het geval 

zal zijn, past ze dit inzicht in haar kunst consequent toe om aan te tonen dat beiden niet los van 

elkaar gezien kunnen worden. Bovendien is er ook een symbolisch niveau verbonden aan dit 

motief: het gaat hier niet enkel over haar eigen persoonlijke verhaal, gekoppeld aan haar eigen 

persoonlijke lichaam, maar tegelijk over een algemeen gegeven, met andere woorden over het 

persoonlijke verhaal van de kijker en van ons allemaal. In de reeks N.Y.FACES – chirurgische 

Operationen, overigens een van de weinige reeksen waarin de naald als letterlijk gegeven getoond 

wordt (afb. 30), verwerkte Soltau een reeks foto’s van haar bezoek aan de tandarts tot een 

fotovernaaiing. Ook hier kan het verhaal van de persoon verbonden worden aan het verhaal van 

het lichaam. Soltau toont ons immers met choquerende directheid de angsten en beklemmingen 

die gepaard gaan met zulke tandheelkundig ingrepen. Ze koppelt de emoties en basale instincten 

van het subject (‘the story of the person’) aan de operatieve ingreep aan het lichaam (‘the story of 

the body’). Bovendien geeft ze ook hier de reeks een extra dimensie mee via de titel: haar 

persoonlijke ervaring bij de tandarts wordt verbonden aan de tragische gebeurtenissen van 9/11, 

waardoor ze lijkt te suggereren dat het persoonlijke verhaal (de persoonlijke angsten, vrees en 

verdriet) niet alleen veruitwendigd wordt in ons eigen, biologische lichaam, maar zich bovendien 

implant in het maatschappelijke lichaam. “As the threads puncture the print’s sacred surface, 

Soltau makes the viewer sure he or she looks at a physical presence and in doing so reattaches 
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these photographs to a living, temporal, spatial, haptic reality”, merkt Ganis op.230 Soltau 

overtuigt de kijker dat de realiteit van het kunstwerk ook hem aangaat, en dat ze niet toebehoort 

aan de wereld van kunst en illusie.  

 

Hoewel de naald, zoals gezegd, als motief zelden voorkomt in haar werk, is het wel de naald die 

het ‘sacrale’ oppervlak van het kunstwerk doorboort – niet alleen in de fotovernaaiingen, maar 

bijvoorbeeld ook in het werk ich überstochen uit 1991 (afb. 22). Louise Bourgeois (1911-2010) 

schrijft over de naald: “(...) all the women in my house were using needles. I’ve always had a 

fascination with the needle, the magic powers of the needle. The needle is used to repair the 

damage. It’s a claim to forgiveness. It is never aggressive, it’s not a pin.”231 Soltaus persoonlijke 

achtergrond is echter anders dan deze van Bourgeois, die opgroeide in een familie van 

tapijtmakers, en de naald is in haar herinnering vooral verbonden aan het naaien van darmen (zie 

2.1 Algemene karakterisering van het oeuvre). Toch is de naald ook bij Soltau eerder een 

constructief gegeven, aangezien het bijna steeds middels de naald is, dat draden in haar 

kunstwerken verbindingen leggen. 

 

 

3.3 Het mythologische lichaam 

3.3.1 Dierensnuiten 

 

Het motief van dierensnuiten komt voor in de reeks Grima (afb. 11, afb. 26 en afb. 27), waarin 

Soltau foto’s van haar eigen gezicht laat samensmelten met fragmenten van dierenkoppen. 

Schmidt merkt op hoe deze serie ons bijzondere moeilijkheden oplegt op het vlak van 

interpretatie door onze eigen menselijkheid: “Für uns Menschen ist es nicht möglich, ohne 

weiteres aus diesem Gesicht zu lesen. Wir sind dafür zu sehr in unserer biologischen Sphäre 

eingebunden – gefangen.”232 Volgens haar is het simpelweg onmogelijk voor ons mensen om deze 

dierensnuiten te interpreteren, daar we enkel kunnen uitgaan van onze menselijke biologie. Wat 

we daarentegen wel kunnen nagaan is Soltaus motivatie om dit motief in te zetten.  

 

De eerste werken van de reeks Grima dateren uit 1986. In deze periode verbleef Soltau, dankzij 

een beurs, in de Villa Massimo te Rome. Wellicht heeft de Grieks-Romeinse mythologische 

nalatenschap haar beïnvloed bij het tot stand komen van deze serie. Zelf verbindt Soltau deze 

reeks dierensnuiten aan de mythologische Chimaera, een wezen uit de Griekse mythologie, dat 

gecompileerd is uit onderdelen van verschillende dieren.233 De mens-dier wezens van Soltau doen 

ook denken aan de fabelwezens uit de schilderijen van Hiëronymus Bosch (ca. 1450-1516). In 

zijn schilderijen belichamen zij de apocalyptische nachtmerrie van het antropomorfe, hybride, 
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gefragmenteerde lichaam, als een toorn Gods, waardoor ze in fel contrast staan met de 

harmonieus geproportioneerde taferelen uit de renaissance, waar het composiete karakter van het 

geschilderde lichaam net zoveel mogelijk verborgen moest blijven.234 Soltaus dierensnuiten zijn in 

die zin ook een meer specifiek voorbeeld van het motief van de hybride in haar werk (zie 3.2.1 

De hybride). Soltau zelf linkt de reeks verder aan gentechnologische ontwikkelingen235, waardoor 

het gegeven van de mens die zijn eigen geconstrueerdheid in handen neemt, ook hier terugkeert.  

 

Deze Grima-reeks is eveneens gerelateerd aan de cultus van het masker – ‘grima’ is Oudnoors 

voor ‘masker’236 –: in elke mens schuilt immers dat diepe verlangen om een masker te kunnen 

opzetten en in een rol te kruipen. Soltaus ‘dierenmaskers’ kunnen in die zin gelezen worden als 

wensvoorstellingen die ze in een kunstwerk realiseert.237 In Tod und Maske van Jansen en Jansen, 

een psychoanalytisch geïnspireerde publicatie over de symbolische verbinding tussen de dood en 

het masker, wordt het werk van Soltau aangehaald als een voorbeeld over hoe mensen zich 

kunnen bevrijden van hun dwangvoorstellingen door het villen, vervellen, versnoeren of het 

dragen van een masker.238 Van maskers wordt verteld dat zij de drager het magische vermogen 

verlenen om zich de krachten te kunnen toe-eigenen van het wezen dat op het masker wordt 

voorgesteld – in het geval van de reeks Grima dus van de voorgestelde dieren. Het masker is op 

die manier een middel om iets toe te voegen aan het eigen kunnen, iets wat daarvoren ontbrak. 

 

De Grima-reeks kan echter ook gelezen worden als een metafoor voor het afnemen van onze 

maskers. Het is het menselijke gelaat dat in die lezing als masker van zich wordt afgezet. Wat 

tevoorschijn komt achter het masker van Soltaus eigen gezicht is het dier. Zo bezien, getuigt het 

motief van de dierensnuiten van een soort verlangen om terug te keren naar de oorspronkelijke 

staat van de mens – zijn ‘dierlijke’ Zelf – en van de natuur, waar dieren nog tussen mensen 

leefden en omgekeerd. Ook het fototableau Im Felsenmeer spreekt overigens van dit verlangen 

naar een soort ‘oorspronkelijke staat’ van de mens.  

 

 

 

 

 

3.3.2 Spinnenrag 

 

Omstreeks 1978 experimenteert Soltau met het gebruik van spinnenrag als beeldend materiaal. 

Soltau collecteert dit natuurproduct in kelders en huizen van vrienden en van haarzelf, door een 
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238 Hans Helmut Jansen en Rosemarie Jansen, "Tod und Maske," in Der Tod in Dichtung, Philosophie und Kunst. , red. Hans 
Helmut Jansen (Darmstadt: Steinkopff, 1989). 
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wit blad papier onder (de restanten van) het spinnenweb te plaatsen en het zo af te nemen.239 Bij 

dit proces komt soms mortel of steengruis mee, waardoor de spinnendraden variëren van ragfijn 

en kwetsbaar tot dik en gezwart door het stof of gruis.240 Op die manier ontstaan toevallige 

‘tekeningen’ van spinnendraad die zweven tussen tekening en ets, en waar Soltau amper iets aan 

verandert: “Ich bewege das Blatt während dieser ‘Aufnahme’, später ändere ich fast nie mehr 

etwas an dem entstandenen Gebilde.”241 Voor het tentoonstellen van de ‘spinnentekeningen’ 

creëerde Soltau bovendien een totaalomgeving. De zaal werd met ruim 1600 meter zwart 

kunststofgaren overwoekerd als een reusachtig spinnenweb.242 243 Ook in sommige van haar 

vroegere Portraits (bijvoorbeeld afb. 21) benutte Soltau reeds het motief van het zich tot 

spinnenweb vertakkende spinnenrag. 

 

Louise Bourgeois deelt met Soltau deze interesse voor de spinnendraad, evenals voor 

spinnenwebachtige constructies. In haar tekening Untitled (1950, Afb. 31) legt zij het verband 

tussen haar – denk in deze context ook aan Soltaus ‘omwikkelden’ –, verleidingskracht en het 

jagersinstinct van de spin. In de publicatie Drawings and observations is de tekening voorzien van 

een toelichting, geschreven door Bourgeois zelf: “The hair is very important, and it is important 

because the figure assumes that the beauty of the hair is going to seduce another figure. So it is 

very much like spider drawings of today, where the spider tries to ingratiate herself either to her 

prey or to her friends. All this is double-edged, you see, both positive and negative at the same 

time.”244 Bourgeois formuleert hier via de figuur van de spin een ambivalentie die ook in haar 

werk terugkeert, en die erg verwant is aan de dubbelzinnigheden in Soltaus oeuvre. De spin 

verenigt immers constructieve krachten – het spinnen van een web, het weven en verbinden – met 

destructieve krachten – de verleiding van de spin is immers een dodelijke verleiding.245 Het Zelf 

dat Soltau aan de kijker toont, en waarbij ze ogenblikkelijk de gemeenschappelijkheid met het 

Zelf van de kijker wenst op te roepen, verenigt analoog aan de spin krachten van de(con)structie 

en constructie.  

 

 

3.3.3 Verpopping 

 

Vooral in Soltaus vroege etsen en tekeningen valt het motief van de verpopping op, waarbij 

vrouwenfiguren lijken te verdwijnen in een cocon van haar die hen omwikkelt (afb. 1). Ook de 

                                                        
239 Dierks, "Spinnweben als haptische Linien. Zu der Ausstellung von Annegret Soltau im Graphik-Kabinett.." 
240 Ibid. 
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242 Ibid. 
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kunstenaar Tomas Saraceno (1973). Saraceno bouwde een volledige tentoonstellingsruimte om tot een gigantisch galactisch 
spinnenweb, geïnspireerd op de constructies van de zwarte weduwe.  
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inboezemt. 
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Verbindung-perfomances vertonen die aanzet tot verpopping (afb. 2). Men kan zich afvragen wat 

de ware betekenis is van de verpoppingen die Soltau neerzet: zijn het veruitwendigingen van het 

geïsoleerd zijn van de buitenwereld of gaat het om vrijwillige innerlijke emigratie?246 Het zijn 

dezelfde ambivalente vragen als deze die peilen naar de motivatie van de draad in haar werk (zie 

3.2.2 Naald en draad). Verpopping kan immers refereren naar het gegeven van de prooi, het 

gevangen zijn – in de netten van een spin bijvoorbeeld – of naar het gegeven van wedergeboorte 

en vernieuwing. 

 

Bergsträsser ziet in het motief van de verpopping vooral een verwijzing naar de mens die uit het 

collectieve treedt: het ‘Einzelwesen’ met zijn emoties – cfr. titels als Verzweiflung, Schmerz, 

Verletzung of Umschlossene Figur.247 Bovendien stelt ze vast dat het bij Soltaus vroege etsen en 

tekeningen steeds om vrouwen gaat, die zich lijken terug te trekken in hun zeer persoonlijke 

situaties en individuele gevoelens.248 Vrouwen die de ogen vaak gesloten houden en zich afkeren 

van de kijker (zie 3.1.2 Ogen). Het zijn situaties waar elke mens zich moet doorwerken en Soltau 

toont deze door haren en netten omwikkelde vrouwen zonder sentimentaliteit  of pathos; haar 

portretten zijn niet oogstrelend, maar wrang en bitter.249 

 

In het fototableau da-gegen-gehen keert het motief van de pop eveneens terug (afb. 8 en afb. 9). 

Niet alleen refereert de verpopping hier duidelijk naar het thema van de metamorfose, maar 

bovendien ordent Soltau de geëtste foto’s naast elkaar, als een raster. De techniek van het 

herhalen en ordenen van soortgelijk beeldmateriaal bewerkstelligt de suggestie van een 

ontwikkeling in de tijd, stelt Friedel: “Durch die Kombination mehrerer Fotos derselben 

Darstellung eines Themas entsteht der Eindruck einer zeitlich-räumlichen Entwicklung, werden 

Höhepunkte, Verläufe, Anfang und Ende gezeigt.”250 Het geheel krijgt hierdoor een narratief 

karakter en kondigt een transformatie aan. Oppervlakkig gezien verwijst de metamorfose naar 

een transformatie van de buitenste vorm, stelt Warner, maar wanneer we dit meer in de diepte 

ontleden, veronderstelt een metamorfose op zijn minst ook een transformatie van het Zelf.251 Een 

metamorfose onderscheidt zich in die zin van de hybride, die geen transformatie door (innerlijke) 

groei ondergaat, maar slechts een nieuwe ordening van aparte onderdelen omvat. De 

verpoppingen in het werk van Soltau houden daarentegen de belofte in dat er een nieuwe fase zal 

aanbreken, waarbij de larve (de mens) als een nieuw wezen weer naar buiten zal treden. In de 

grond valt deze thematiek daarom terug te brengen tot de christelijke narratieven van 

wedergeboorte en verrijzing.252 Warner stelt dat een metamorfose de psychische opvattingen over 
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het Zelf hermoddeleert.253 De metamorfose haalt enkele fundamentele principes omtrent identiteit 

onderuit, zoals de eenheid van lichaam en geest, de integriteit van het geheugen, en de 

consistentie van identiteit over de tijd.254 Het werk da-gegen-gehen spreekt overigens zowel van 

stilstand als van beweging, net als een werkelijke pop in de natuur, die roerloos en stil – als dood 

– aan een tak hangt en plots openbarst om nieuw leven te laten uitbreken. Het etsen op een 

fotonegatief, waardoor wat verstard was weer beweging krijgt, wordt gecombineerd met het 

fotograferen, dat al het beweeglijke tot stilstaan brengt.255 

 

Ook de werken rond Soltaus zwangerschap (bijvoorbeeld afb. 6) kunnen gelinkt worden aan het 

motief van de verpopping. De ronde vorm van de zwangere buik kan op zich gezien worden als 

een pop, een cocon, waaruit nieuw leven zal ontstaan. Het is alweer een holte, een bergplaats, 

waarin gedurende negen maanden een transformatie zal plaatsvinden, die leidt tot een dubbele 

metamorfose, een dubbele geboorte: deze van de nieuwe ‘moeder’, Annegret Soltau met haar 

getransformeerd lichaam, en deze van het nieuwe leven, het kind dat ze verwacht. Deze dubbele 

laag van metamorfose beeldt ze treffend uit in de geëtste fototableaus van haar zwangerschap, 

waarin ze haar zwangere lichaam beëtst en zo een cocon rond dit lichaam creëert, als het ware 

een cocon rondom haarzelf. In dit werk is dus sprake van twee cocons: de reële – gefotografeerde 

– buik rond het kind, en de geëtste, symbolische verpopping van Soltau’s lichaam. Op het einde 

van de zwangerschap wordt ‘de moeder als cocon’ als het ware opengebroken langs binnenuit 

door de geboorte van het kind. Ook dit heeft Soltau beeldend weergegeven in haar 

videoinstallatie gebären-müssen. In deze videoinstallatie wordt een zwart-witfoto getoond met een 

frontaal zicht tussen de opgestrekte benen van een hoogzwangere vrouw, waarvan het naakte 

lichaam slechts met een wit laken ter hoogte van de buik bedekt is.256 Ter hoogte van de vagina is 

in de wand waartegen de foto hangt een monitor ingebouwd met dezelfde foto als beginbeeld.257 

Schurende en knakkende geluiden worden hoorbaar en stilaan tekent de vorm van een hoofd zich 

af in het gladde oppervlak van de foto.258 Het geluid wordt luider en luider en na enkele minuten 

scheurt de foto brutaal open om een niet-proportioneel groot hoofd tevoorschijn te laten 

komen.259  

 

In het essay Die Mutter hinter sich lassen stipt Insa Härtel aan hoe Michel de Certeau meent dat het 

zichzelf lokaliseren en plaatsen in de ruimte, steeds gebeurt vanuit een afwezigheid, namelijk 

deze die het pasgeboren kind ervaart bij het verlaten van en uittreden uit het lichaam van de 

moeder.260 Het valt op hoe Soltau deze cocon, deze holle ruimte, deze spelonk steeds opnieuw 

creëert in haar werk (in het motief van de verpopping, of in de ronde, uitgepelde hoofden van 
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haar fotovernaaiingen – zie 3.1.1 Gezicht), wat we zouden kunnen lezen als het recreëren van de 

verloren holte van de baarmoeder en het herstellen van dit pijnlijke verlies. Veel van de figuren 

die haar ‘holtes’ bewonen, hebben immers een gekronkeld lichaam, dat refereert aan de foetus in 

de baarmoeder (zoals in de reeksen Im Felsenmeer of da-gegen-gegen). 
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Hoofdstuk 4: Ik, die de ander zie 

4.1 Het geslachtelijke lichaam 

4.1.1 Vrouw 

 

Nead stelt dat datgene wat ontbreekt in de geschiedenis van de kunst ons meer vertelt dan het 

visueel gerepresenteerde. Het is een feit dat de waarneembare, zichtbare kunstgeschiedenis ons 

heel wat vertelt over datgene wat niet binnen de normering en binnen de maatschappelijke kaders 

valt. Soltau speelt hier met haar werk, en zeker wat betreft het vrouw-zijn, direct op in. Haar 

totale oeuvre is opgebouwd rond het toonbaar maken van datgene wat doorgaans onzichtbaar 

blijft, onbesproken, ook wat betreft de vrouw. Het meest opvallende is bovendien dat ze eigenlijk 

‘gewone’, ‘dagdagelijkse’ dingen zichtbaar maakt: veroudering, zwangerschap, lijfelijkheid, 

seksualiteit. Het is de manier waarop ze deze ‘gewone’ zaken presenteert aan haar publiek, en de 

manier waarop ze alles – letterlijk – in een ander kader plaatst, waarmee ze verwarring zaait en 

verstorende ervaringen wil losweken.  

 

De feministische stroming die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw doorbrak in de kunst, 

richtte zich volgens Nead vooral op het doorbreken van twee belangrijke dichotomieën: deze van 

geheel versus fragment – zeer nadrukkelijk aanwezig in het werk van Soltau (zie 3.1.4 

Lichaamsdelen en 3.2.1 De hybride) – en deze van oppervlakte versus ‘interiority’ – eveneens een 

problematiek die Soltau behandelt, onder meer middels het veruitwendigen van de innerlijke 

littekens in scheuren of naden.261 Naast het geïdealiseerde beeld van de harmonische, ingetogen, 

kuise en vrome vrouw, bestaat er immers nog een ander beeld: een vrouwelijke identiteit die 

wordt geassocieerd met een lichamelijkheid die als het ware ‘uitbulkt’, explodeert, uit zijn voegen 

barst en ongecontroleerde vormen aanneemt, zowel figuurlijk als letterlijk. Vrouwelijkheid wordt 

in die gevallen echter vaak geassocieerd met angst en ontzag, omdat het iets zichtbaar maakt wat 

buiten de grenzen valt, buiten de menselijke controle.262 De traditionele vrouwenbeelden, waarbij 

de vrouw voor harmonie, zuiverheid en volmaaktheid staat, wordt door de beeldesthetiek van 

Soltau radicaal onderuit gehaald, merkt Gudrun Jäger op.263 Het motief van de vrouw in Soltaus 

oeuvre – een motief dat werkelijk in elk beeld aanwezig is – sluit in die zin eerder aan bij de 

ongelimiteerde  en explosieve voorstelling van de vrouw.  

 

Nead wijst er ook op hoe de problematiek van het vrouw-zijn steeds nauw verbonden is geweest 

met het medische domein: “Historically, there has been a powerful alliance between the 

discourses of art and medicine in the definition of femininity which has continued to exercise 
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power within contemporary society.”264 Feministische kunst richt zich met name veelvuldig op 

het vrouwelijke schoonheidsideaal als zijnde een product van een mannelijke, dominante visie. In 

onze hedendaagse samenleving is de link tussen (plastische) chirurgie, de maakbaarheid van de 

mens (en van de vrouw in het bijzonder) en het dominante schoonheidsideaal gauw gelegd. Er 

werd in een vergelijkbare context reeds verwezen naar het werk van ORLAN. De manier waarop 

ORLAN haar eigen schoonheid in handen neemt, hoe zij daarbij tot een compilatie van ‘the best 

of beauty in art’ komt, doet terugdenken aan het verhaal over de Griekse kunstschilder Zeuxis. 

Om zijn beroemde portret van Helena van Troje te schilderen – dat een ode aan de schoonheid 

moest worden – zou hij niet één, maar vijf meisjes als model gebruikt hebben, omdat hij er niet 

één vond die volstond. Van elk van deze modellen selecteerde hij de ‘mooiste stukjes’ uit hun 

gelaat, om zo een composiet beeld van schoonheid te creëren. Dit beroemde portret van Zeuxis – 

al is het enkel beroemd omwille van zijn mondelinge overlevering – scheen consensus te oogsten 

onder het volk als zijnde een waarlijk prachtig portret, dit in tegenstelling tot de vragende, 

kritische en geschokte reacties die ORLANs ‘schoonheid’ teweegbrengt. Het is dan ook duidelijk 

dat het bij haar in wezen niet te doen is om het bereiken van het perfecte gezicht, maar dat zij in 

de eerste plaats een aanklacht wil uiten op de ongebreidelde schoonheidsindustrie. Ook Soltaus 

werk draagt deze betekenislaag in zich. In de reeks Generativ, die familieportretten toont van de 

vrouwelijke lijn van haar gezin (zie 4.2.1 Familie), komt dit het duidelijkste tot uiting door de 

veroudering, een veroudering die steeds inherent aanwezig is al van bij onze geboorte, zichtbaar 

te maken in het jonge lichaam van haar dochter. Soltau maakt geen compilatie van de mooiste 

delen, maar ze maakt een compilatie van alle fasen die een lichaam doorloopt tijdens het leven.   

 

Zoals veel andere auteurs verdeelt Nead de feministische strekking in de kunst onder in twee 

strekkingen, die ruwweg overeenkomen met een historische periodisering. De eerste situeert 

Nead in de beginjaren van de feministische kunst, zijnde de jaren ’70. Deze golf was er volgens 

Nead vooral op gericht “to transform woman from the passive object of representation to the 

speaking subject”.265 Ook in Soltaus oeuvre kunnen we zulk een tendens onderscheiden. Het feit 

dat Soltau in het leeuwendeel van haar reeksen en werken vanuit zichzelf vertrekt, vanuit het 

eigen lichaam, het eigen gelaat en de eigen persoonlijkheid, kan gelinkt worden aan deze 

algemene tendens binnen de feministische kunst in de periode waarin zij als kunstenares haar 

carrière begon op te bouwen. De tweede strekking die Nead onderschrijft, en die volgens haar 

eerder vanaf de jaren ’90 moet gesitueerd worden, is een tendens waarbij een verschuiving 

gezocht wordt van “the implied singularity and inclusiveness of the category ‘woman’ towards a 

situating af the multiplicity and plurality of subject positions that constitute the women’s 

movement”.266 Nead omschrijft deze tendens verder als een situatie waarin niet langer gefocust 

wordt op de categorie van ‘de vrouw’ – in tegenstelling tot die van ‘de man’ – maar eerder op de 

veelheid en diversiteit die binnen deze categorie voorkomt. Het typische fragmentarische karakter 

van Soltaus werken kan verbonden worden aan deze tendens. Ook Soltau is duidelijk niet op 
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zoek naar een essentialistische herdefinitie van ‘de vrouw’. Eerder werpt ze met haar werk open 

vragen op die een breed veld van mogelijke invullingen van deze vrouw – en van menselijke 

identiteit algemeen – genereren. Het motief van de vrouw verraadt in haar werk vaak een zekere 

dualiteit. De volwassen vrouw die in Im Felsenmeer te zien is, en die embryonaal tussen de rotsen 

kronkelt, toont bijvoorbeeld tegelijk de barende – Soltau was op dat moment reeds moeder 

geworden – en de geboren vrouw, waardoor met andere woorden de spanning tussen het gevoel 

van vrouwelijke onmacht en van vrouwelijke macht zichtbaar wordt gemaakt.267 

 

Soltau heeft zelf echter altijd sterk gereageerd tegen het categoriseren van haar werk als 

feministisch. Ze wil geenszins in het hoekje van de ‘vrouwenkunst’ geduwd worden.268 Wel legt 

ze uit dat zijzelf uiteraard een vrouw is, en aangezien zij bij het scheppen vanuit zichzelf vertrekt, 

is haar werk ook ingegeven door haar vrouw-zijn. Had ze een man geweest, was dit net zo 

gegaan. Haar kunst is met andere woorden thematisch of materiaaltechnisch miscchien wel 

beïnvloed door haar vrouw-zijn, maar het is dit nooit bewust geweest. Het is geen bewuste 

zoektocht naar vrouwelijke thema’s. Het vrouw-zijn fungeert hier als een voorgegevenheid om in 

de wereld te staan, waar Soltau als kunstenares ook niet buiten kan.  

 

Toch laten vrouwenproblematieken haar niet geheel onbewogen. Soltau is duidelijk een 

voorstander van het doorbreken van de passieve, geobjectiveerde representatie van de vrouw in 

de kunst, een gegeven dat door Mulvey reeds werd geproblematiseerd. Uit een opiniestuk uit 

1977 voor de Darmstädter Echo, waarin Soltau haar bezoek aan de tentoonstelling Ein Dokument 

deutscher Kunst 1901-76 bespreekt, blijken Soltaus ideeën aangaande de objectivering van de vrouw 

in de kunst zeer duidelijk. Soltau reageert op het feit dat in de jugendstil – een kunststroming 

waarvan er verschillende meubelstukken en gebruiksvoorwerpen te zien waren in 

bovengenoemde expositie – de vrouw vaak wordt ingezet als decoratief element in stoelen, 

lampen, enzovoort, waarbij zij doorgaans het eigenlijke object zelf ook als het ware ondersteunt – 

de vrouw is bijvoorbeeld verwerkt als tafelpoot, lampenkaphouder, enzovoort.269 Soltau ervaart 

het gebruik van dit motief, deze ‘objectmatige’ aanwending van de mens, de vrouw, duidelijk als 

iets negatiefs: “Jetzt frage ich mich, wie ist es möglich, diese Objektbenutzung von Menschen so 

darzustellen und zu verherrlichen?”270 Het is duidelijk dat in haar eigen werk de vrouw zeker 

geen decoratief element is, niet gereduceerd wordt tot randfiguur dat dient ter opvulling, maar net 

iedere keer opnieuw – ook letterlijk – centraal staat. 

 

 

4.1.2 Man 
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Het motief van de man verraadt zich in de eerste plaats door zijn aanhoudende afwezigheid. De 

man is lange tijd verborgen gebleven in Soltaus oeuvre, en dit ondanks het feit dat Soltaus eigen 

man, net als zijzelf, kunstenaar is en zodoende zeer aanwezig is in haar leven. Hun beider ateliers 

zijn immers ondergebracht in het huis waar ze wonen, in de bossen van Darmstadt. Op een 

bepaald moment in hun kunstcarrière, grensden deze ateliers daarenboven aan elkaar, slechts 

gescheiden door een wand, zodat ze elkaar zelfs konden horen werken.271 Met Nead werd reeds 

aangegeven dat datgene wat níet gerepresenteerd wordt, echter van evenveel belang is als wat wel 

gerepresenteerd wordt. Dit geldt in het bijzonder voor het motief van de man.  

 

De reden van die afwezigheid moet allereerst niet gezocht worden in het feit dat Soltau zich als 

kunstenares wil beperken tot representaties van de vrouw uit feministische overwegingen. 

Hierover is ze zeer duidelijk: 

 

“Über meine erste Ausstellung berichtete die Lokalzeitung unter der Überschrift ‘Die Frauen der 

Annegret Soltau’ – und da dachte ich: Warum? Zeichne ich nur Frauen? Ich war von mir 

ausgegangen. Ich war Mensch. Ich unterschied nicht zwischen Mann und Frau. (...) Ich möchte 

nicht, dass man den Eindruck gewinnt, für mich sei nur die eine Hälfte der Menschheit interessant 

und meine Arbeit grenzedie andere Hälfte aus.”272 

 

Het ontbreken van de man wijst in de eerste plaats op haar manier van scheppen en kunst maken. 

Soltau geeft immers te kennen hoe zij enkel kunst kan maken vanuit haar hoedanigheid als 

vrouw. Ze is nu eenmaal een vrouw en kan niet buiten die hoedanigheid. Ze kan de wereld niet 

anders ervaren dan als vrouw. Het Zelf is in haar optiek dus steeds gebonden aan en beperkt tot 

zijn eigen ervaring van de wereld en zijn eigen – in de geval vrouwelijke – gegevenheid.   

 

Toch kan ook een biografisch element mee aan de basis liggen van de aanhoudende afwezigheid 

van de man in haar werk: “Ich bin unehelich geboren, was man mir immer als Makel ankreidete. 

In meinem Dorf sprach man von mir oft als dem Wechselbalg, weil mein Vater unbekannt blieb. 

Aus heutiger Sicht glaube ich, dass ich dieses Minderwertigkeitsgefühl durch die Heirat 

kompensieren konnte.”273 Het gebrek aan een vader, aan een mannelijk voorbeeldfiguur, heeft de 

jonge Soltau getekend. Zelfs in haar latere oeuvre keert dit gebrek aan een vader terug in de serie 

Vatersuche (afb. 14). Ook in deze reeks blijft de man afwezig, want er kan niet meer van hem 

gevonden worden dat papieren documenten, die zijn blijvende afwezigheid enkel maar 

versterken.  

 

Enkel in de reeks transgenerativ verschijnt de man als motief, als een nieuw element, dat haar werk 

koppelt aan de discussie rond sekse (het biologische geslacht) en gender (het culturele geslacht). 

Er ontstaan figuren die nu eens man, dan weer vrouw zijn – de tentoonstelling die de werken uit 

                                                        
271 Held, ""Mit mir selbst kann ich am weitesten gehen." Ein Werkstattbesuch bei Annegret Soltau.," p. 366. 
272 Soltau, "Annegret Soltau. Jahrgang 1946, Künstlerin.," p. 164. 
273 Ibid., p. 163. 
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deze reeks presenteerde, was getiteld Mal bin ich Frau, mal bin ich Mann. Figuren die, alweer, hun 

eigen constructie kiezen.  

 

 

4.2 Het omringde lichaam 

4.2.1 Familie 

 

Hoewel in Soltaus oeuvre het ‘Einzelportret’ van de geïsoleerde, individuele persoon overheerst, 

zijn er toch ook een aantal reeksen waar de individuele mens zich omringt weet door anderen. 

Die anderen zijn bijna steeds familieleden en verschillende van haar series getuigen van Soltaus 

famiale bindingen. De reeks Mütter-Gluck (afb. 10, afb. 25 en afb. 32), waarin ze haarzelf samen 

met haar kinderen tot nieuwe gehelen vernaait, vat Soltau aan in de periode waarin ze via een 

stipendium in Rome verblijft, alleen met haar twee kinderen. Tijdens dat verblijf is ze als het ware 

gedwongen om non stop nauw samen te leven met haar kinderen, en zonder haar man. Die 

innige, maar tegelijk onontkoombare band vindt zijn uitdrukking in de fotovernaaiingen waarin 

moeder, dochter en zoon niet langer herkenbaar zijn als onderscheiden individuen.  

 

Het is bovendien opvallend hoe haar techniek van de fotovernaaiing pas vorm krijgt na Soltaus 

eerste zwangerschap. De volledige opsplitsing en verscheuring van het eigen Zelf lijkt vanaf dat 

punt te hebben aangevangen. Haar lichaam is na de zwangerschap getransformeerd en 

geherorganiseerd door het moederschap, zowel fysiek als emotioneel. 274  Na die eerste 

zwangerschap komt Soltau op een punt waarop ze biologische en artistieke creatie combineert.  

De handelingen die ze tevoren met draad of etsnaald uitvoerde op de etsplaat, op een foto of op 

de menselijke huid – en die per slot van rekening symbolische daden bleven – heeft ze nu 

binnenin haar eigen lichaam ervaren.275 Na het baren van kinderen is het lichaam van de moeder 

immers niet alleen fysiek veranderd en getransformeerd, vanaf dat punt af is dat lichaam 

bovendien steeds omringd door de gebaarde kinderen – zoals tijdens Soltaus verblijf in Rome. 

Het versnipperen van fotomateriaal is een symbool voor de eigen identische versnippering na het 

baren en ter wereld brengen van kinderen.  

 

Reeds tijdens haar zwangerschap geeft Soltau aan welke angst haar parten speelt en maakt ze die 

angst tot thema van haar werk. Zo stelt ze onder meer negen levensgrote foto’s van haar 

zwangerschap tentoon – voor elke maand een foto – en in elke foto verwerkte ze een monitor met 

een videofilm, waarin ze de gevoelens voor elke maand uitbeelt (paniek, tweespalt, blijde 

verwachting, alleen-zijn, verscheurdheid, benauwdheid, het herinneren, het toespreken, het 

geboren worden); bovendien worden de videoschermen groter bij iedere foto en groeien zo als het 

ware mee met de zwangere buik en het toekomstige kind.276 Het krijgen van kinderen betekent 

                                                        
274 Mark, WACK! Art and the feminist revolution., p. 306. 
275 Ibid. 
276 Brinkmann, "Kunst und Leben," p. 31. 
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voor Soltau in de eerste plaats een ‘insnijding’ in haar leven als kunstenares. In de 

zwangerschapsvideo’s schwanger-sein (afb. 33) verschijnt er een sikkel boven haar naakte, 

hoogzwangere buik.277 Door haar gevoelens tot kunst te verheffen, overwint Soltau haar angst 

bewijst ze zichzelf dat het mogelijk is om beide vormen van scheppen – biologisch scheppen en 

creatief-artistiek scheppen – met elkaar te verzoenen.  

 

Ook in de reeksen Generativ en transgenerativ is Soltau omringd door haar familie (afb. 13 en afb. 

12). De direkte aanleiding voor de reeks Generativ is de dood van Soltaus grootmoeder: 

“Ausgelöst durch den Tod meiner Grossmutter, bei der ich aufgewachsen bin, wurde ich mitt 

meiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Daraus entstand die Idee, die eigene weibliche Kette 

darzustellen.”278 De angst voor het eigen ouder worden en sterven, treedt op dit punt in Soltaus 

leven prominenter op de voorgrond. Soltau toont in deze reeks de vier vrouwen die samen de 

matriarchale lijn van haar familie vormen: zijzelf, haar dochter, haar moeder en een vierde, oude 

vrouw die haar overleden grootmoeder moet voorstellen.279 Betancourt Nunez wijst erop hoe in 

de reeks Generativ de klassieke voorstelling van de menselijke levenscycli – waarbij in de regel de 

gangbare chronologie wordt gerespecteerd – op zijn kop wordt gezet: Soltau “zieht das Erleben 

dieser Phasen komplex zusammen”.280 In transgenerativ voegt ze ook de man, ‘the opposite sex’, 

aan deze klassieke voorstelling toe.  

 

Veel mensen ervaren deze beide reeksen als choquerend. Zoals eerder werd vermeld, is dit niet 

zozeer te wijten aan de naaktheid van de lichamen of lichaamsdelen – immers, in onze dagelijkse 

belevingswereld worden we overspoeld door naaktheid –, maar aan de confrontatie met onze 

eigen sterfelijkheid. Eigenlijk maakt Soltau met deze reeksen een soort van vanitastaferelen van 

het menselijk lichaam. Deze taferelen zijn memento mori’s, die ons aan onze sterfelijkheid 

moeten herinneren. Soltau confronteert ons in deze reeksen bovendien met de kwetsbaarheid van 

het mens-zijn en van de dunne lijn waarrond ‘menselijkheid’ zich centreert en concretiseert. 

Zoals eerder besproken haalt Soltau de essentialistische invulling van het Zelf onderuit met haar 

processen van verscheuren en naaien, die leiden tot nieuwe, hybride creaturen (zie 3.2.1 De 

hybride). Ina Busch haalt aan hoe een reeks als Generativ getuigt van de schrik om onze identiteit 

te verliezen, die in wezen niets anders is dan de eigenlijke doodsangst.281 “Wir werden nicht 

gerne an den ewigen, natürlichen Prozess des Werdens und Vergehens erinnert, schon gar nicht 

so realistisch,” merkt Betancourt Nunez op.282 Niet verwonderlijk werd ook op een werk uit deze 

reeks censuur gepleegd. Soltau zegt hier zelf over: “Wenn das Bild als ‘anstössig’ empfunden 

                                                        
277 Het motief van de sikkel komt voort uit haar kindertijd. Haar grootmoeder gebruikte steeds een sikkel om gras en planten 
af te snijden. (Annegret Soltau, "Experimentelle Foto- und Videoarbeiten," Mathilde, nr. 114 (2011): p. 22.) 
278 Jäger, "Flickwerk." 
279 Birgit Schröter, ""Heilung", Werke der Darmstädter Künstlerin Annegret Soltau in Schwäbisch Hall. Familienbande mit 
Mullbinden und Vernähungen von weiblichen Aktfotos.," Ärzte Zeitung, 21 juli 1994. 
280 Betancourt Nunez, Openingstoespraak bij de tentoonstelling 'Mal bin ich Frau, Mal bin ich Mann', p. 3. 
281 "Die Angst vor dem Verlust der Identität," Darmstädter Echo, 15 december 2000. 
282 Openingstoespraak bij de tentoonstelling 'Mal bin ich Frau, Mal bin ich Mann', p. 3. 
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werden sollte, dann ist es das Leben auch!!!”283 Het leven leidt inderdaad naar dood en verval 

maar niks dat zo choquerend werkt, als de – zelfs indirecte – confrontatie met eindigheid.284 

 

Door de materiaaltechnische en artistieke keuzes die Soltau maakt, toont ze deze eindigheid wel 

met een ongekende directheid: door gebruik te maken van ‘origineel’, fotografisch materiaal en 

dit materiaal te verscheuren, imiteert ze op symbolische wijze de scheuren die met de tand des 

tijds onze lichamen, en de kern van onze menselijkheid, zullen doen uiteensplijten. De oude 

vrouw zit reeds vervat in de jonge vrouw, maar ook omgekeerd. Sinds de dag van ons bestaan, is 

ons vergaan er even onlosmakelijk aan verbonden. Toch hebben wij het gevoel dat er een vaste 

kern, een stuk van ons ‘wezenlijke’ zijn, ons ‘werkelijke’ bestaan als mens, ongenaakbaar 

doorleeft in al deze levensfasen, en niet toevallig verbinden wij dat gevoel vaak aan een jongere 

versie van onszelf. De nevenschikking van de vier generaties kan volgens Vogel als metafoor 

fungeren voor de vierde dimensie: tijd.285 Deze generatieportretten spreken van een verlangen 

naar een symbiotisch, generaties overstijgend samenleven en zetten enkele populaire archetypes 

op hun kop: het jonge, onervaren meisje, de sterke moederfiguur en de oude, wijze vrouw.286 De 

vernaaiingen van moeder en kind staan op een manier ook symbool voor de kruisgang – als een 

ultiem christelijk symbool – van het leven, en voor de eeuwige cyclus van dood en 

wederopstanding, van eeuwig doorlopend leven.287  

 

Metz zegt over de fotografie, dat zij een spiegel is waarin we, beter dan in een echte spiegel, op 

elke leeftijd ons eigen ouder worden waarnemen.288 Deze uitspraak over fotografie is volgens 

Ganis ten zeerste van toepassing op reeksen als Generativ en transgenerativ.289 Ganis stelt dat 

Soltau in haar werk haar eigen dood ontkent door het Zelf te laten weerkeren over de 

verschillende generaties heen, terwijl het medium dat ze gebruikt eigenlijk net dood produceert, 

en dat ze bovendien het verlies van geliefden wil tegengaan, want het lichaam van de dochter, 

van de moeder, van de grootmoeder, zijn ook in haar lichaam vervat en zijn dus nooit helemaal 

weg.290 Toch zou men eerder omgekeerd kunnen poneren dat Soltau net de dood onder ogen 

komt, door aan te geven hoe ieder Zelf, reeds bij zijn geboorte en in zijn jeugd, ook de dood in 

zich draagt. Helmut Brandt schrijft over Generativ: “In jeder steckt der sich entfaltende wie der 

verfallende Mensch, jede ist im Übergang, im Wandel, steht in einem sozialen Kontext, der 

weder durch das Leben noch durch den Tod eines einzelnen Menschen ausgelöscht wird.”291 De 

reeks toont met andere woorden de aanvaarding van het worden en van het vergaan des levens.292 

 

                                                        
283 Soltau in: Vogel, The Cindy Shermans: inszenierte Identitäten. Fotogeschichten von 1840 bis 2005., p. 392. 
284 Ganis, "String theories: Annegret Soltau's transitional, fetishistic photocollages," p. 9. 
285 Vogel, The Cindy Shermans: inszenierte Identitäten. Fotogeschichten von 1840 bis 2005., p. 391. 
286 Ibid., p. 392. 
287 Leydecker, "Schmerzhafte Lebenszeichen: Arbeiten von Annegret Soltau in der Mannheimer Galerie Friebe." 
288 Metz, "Photography and fetish," p. 84. 
289 Ganis, "String theories: Annegret Soltau's transitional, fetishistic photocollages," p. 8. 
290 Ibid., p. 9. 
291 Helmut Brandt, "Provozierend, aber notwendig. Annegret Soltau stellt in der Haller Galerie am Markt aus.," Halle 
Tagblatt, 14 juni 1994. 
292 Ibid. 
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In haar essay omtrent fotografie vermeldt Sontag hoe de fotografie als hulpmiddel bij uitstek 

wordt ingezet om familiale banden en verwantschappen te memoreren, om daarmee de in gevaar 

gebrachte continuïteit van het familieleven in onze hedendaagse tijd – een tijd waarin volgens 

haar het gezin als eenheid weggesneden werd uit de grote familiale structuren die vroeger 

prominenter aanwezig waren – op zijn minst symbolisch in ere te herstellen.293 Naast de 

onzekerheid over de continuïteit van het eigen bestaan (angst voor de dood), is in onze erg 

individualistische, Westerse samenleving de continuïteit van het familiale bestaan inderdaad 

tanende. Families worden kleiner, worden versnipperd door vetes en scheidingen en worden 

bovendien – door de toenemende globalisering – ook geografisch uit elkaar getrokken. Zelfs het 

kerngezin, de eenheid die een halve eeuw geleden nog als eenheid kon gelden, wordt heden ten 

dage als eenheid op de proef gesteld, wordt opgebroken en gemuteerd als een nieuw-

samengesteld gezin. De familiale keten die Soltau als een symbool voor een continuerende 

familiale stamboom opwerpt, heeft daarom iets nostalgisch en sentimenteel. 

 

Naast de reeksen Mutter-Glück, Generativ en transgenerativ toont ook de performance Heilung uit 

1994 het motief van het gezin. Deze performance handelt over het verlopen van de tijd, over 

verwantschap en over trauma’s in de biografie van het individu én van de familie, en is in die zin 

verwant aan bovengenoemde reeksen.294  In deze performance krijgt het publiek een laken te zien 

met daarop een babypop en een tikkende metronoom. Na verloop van tijd komt Soltau de kamer 

binnen en gaat ze op het laken zitten, waarop ze met pleisters enkele proppen watten rond haar 

gelaat hecht. Vervolgens komt haar dochter de kamer binnen, die de metronoom sneller zet, 

tussen de benen van haar moeder gaat zitten, die ook haar gezicht met watten en pleisters 

omwindt. Nadien komt het jongere zoontje binnen, die hetzelfde ritueel ondergaat, en vervolgens 

zelf de babypop ook omwikkelt met doeken. Nadat het gehele gezin verder aan elkaar verbonden 

wordt via het hoofd, snijden de gezinsleden zich los uit dit ‘verband’ en wordt alles hersteld. 

Allen gaan weer weg en op het laken bevindt zich terug slechts de tikkende metronoom en de 

babypop, waarop nu de proppen verband liggen. Soltau verklaart hoe de pop continuïteit 

symboliseert, en hoe de metronoom, die eerst sneller en daarna weer trager gezet wordt, tijd 

symboliseert.295 Deze performance handelt eveneens over de genetische, familiale binding van de 

mens: “Ein Körper kommt aus dem anderen. Man steigt wie aus einer Verpuppung und geht 

weider in den anderen Körper über. Jeder kann sich zwar von seiner Mutter lösen, aber man trägt 

doch immer etwas von ihr und von seiner Grossmutter in sich.”296 Het motief van de verpopping 

is bovendien terug aanwezig in deze performance (zie 3.3.3 Verpopping). Soltau zelf haalt aan 

hoe haar werk steeds terugplooit op hetzelfde thema. Haar werken zijn vraagstellingen over onze 

oorsprong, en tegelijk over onze ontwikkeling en onze toekomst: Van waar komen we? Waar zijn 

we nu? Waar gaan we heen?297 

                                                        
293 Sontag, Over fotografie, p. 18. 
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4.2.2 Verbindingen 

 

Het motief van de draad kan ook bekeken worden als een motief van verbinding, van connectie, 

dat dus inherent het bestaan van iets of iemand anders inhoudt, aangezien een verbinding steeds 

plaatsvindt tussen twee elementen. Dit motief van verbinding komt het duidelijkst tot uiting in de 

performances met gelijknamige titel, waarbij Soltau vrijwilligers uit het publiek door middel van 

zwarte draden in verbinding brengt en omwikkelt. Nog voor deze reeks performances is eenzelfde 

motief van verbinding reeds te zien in een werkje getiteld Überzeichnete Frau uit 1972 (afb. 34). 

Links in beeld is nog net een stukje haar en arm te zien van een persoon die zich naast de 

geportretteerde vrouw bevindt. Bovenop het werk werd met zwarte stift het motief van weeral 

diezelfde zwarte draad getekend, die de handen en polsen van beide personen omwikkelt en 

verbindt. De volgende vraag, zoals Schmidt ze formuleert, dringt zich op: “Möchte Soltau mit 

dieser Verflechtung der beiden Menschen die auf irgendeine Weise immer vorhandene 

Verbindung oder Verknüpfung aller Menschen untereinander darstellen?”.298 

  

Hoewel de Verbindung-performances geen tekeningen zijn, beschouwt Soltau deze acties wel als 

tekenkundig: “Für mich waren diese Aktionen eine Art zu zeichnen. Anstatt die Linien in eine 

Metalplatte ‘einzugraben’, wie es bei der Radierung geschieht, habe ich beim Umwickeln direkt, 

mit einer ‘realen’ Fadenlinie gearbeitet. Ich ‘zeichnete’ mit schwarzem Garn direkt auf Kop fund 

Körper von Menschen.”299 Zoals Schmidt bemerkt over deze verbindingen, wordt elke actie door 

de verbonden partner ervaren en waargenomen als reactie, die, afhankelijk van de verbinding, 

zelfs pijnlijk kan zijn door de spanning en druk van het garen in de huid.300 Na afloop van de 

performance, laten de draadverbindingen ook letterlijk sporen na op de huid. Zijn het misschien 

de sporen van de soms moeilijke, interpersoonlijke relaties die een mens aangaat, en zelfs moet 

aangaan, als een onontkoombaar gevolg van een maatschappelijk bestaan? Soltau toont ons hier 

een individu, een Zelf, dat ‘getekend’ wordt door het samenleven en de confrontatie met anderen. 

Hoewel de representatie van het thema hier gebeurt met lichamen van andere mensen, met 

andere personen en dus andere ‘zelven’, is het eveneens Soltaus Zelf dat in dit werk getoond 

wordt. Het is namelijk haar persoonlijke inzicht – en zo ervaart ze het leven ook zelf – dat de 

contacten met andere mensen pijnlijke sporen nalaten. Het ‘tekenen met draad’ kan als een 

metafoor voor deze maatschappelijke en sociale dynamiek gelden.  

 

                                                        
298 Schmidt, "Von der Zeichnung zur Fotovernähung: das werk Annegret Soltaus unter dem Gesichtspunkt seiner technischen 
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299 Jäger, "Flickwerk," p. 104. 
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Phelan erkent in lichaamskunst een tendens om het zintuiglijke lichaam – waaronder de tastzin 

en het aanraken – ook op epistemologisch vlak, als een bron van kennis, centraal te zetten.301 

Toch vindt ze de term ‘haptische benadering van kunst’ niet passend voor kunst die een accent 

legt op het aanraken. 302  Kunst die gericht is op het aanraken, negeert immers niet 

noodzakelijkerwijs het visuele. 303  Phelans bedenkingen zijn erg toepasbaar op Soltaus 

verbindingsperformances. Hoewel het contact met de draden – een contact dat symbool staat 

voor het contact met anderen – in de eerste plaats de tastzin bespeelt, valt er zeker ook een visuele 

en zelfs cognitieve component te onderscheiden in dit werk. Niet alleen verkrijgt het geheel van 

menselijke verbindingen een zekere esthetisch, visuele waarde, maar bovendien worden de 

omstaanders die niet deelnemen aan de eigenlijke verbindingen ook visueel betrokken bij het 

geheel. Omdat het geheel zo visueel appelerend is, worden de toeschouwers gevoelsmatig 

geprikkeld en wordt om het even welk harmonisch gevoel dat ervoren bestond, verstoord. Zoals 

werd aangehaald in het eerste hoofdstuk merkt Phelan op dat veel van dit soort lichaamskunst 

een soort herhaling inhoudt van geweld dat eerder heeft plaatsgevonden en dat het gezamenlijke, 

geënsceneerde herbeleven van dit geweld, een manier is om het geweld en het gevoel van 

onmacht dat ermee gepaard gaat, de baas te kunnen of zelfs te transformeren.304 De touwtjes 

kunnen in de reeks Verbindungen zelfs letterlijk in handen worden genomen. 

 

RoseLee Goldberg onderscheidt in haar historische studie van de performancekunst twee 

manieren van omgaan met het lichaam: enerzijds kunstenaars die het lichaam manipuleren als 

een (kunst)object, en anderzijds kunstenaars die het lichaam verkennen als een element in de 

ruimte. 305  Soltaus verbindingsacties omvatten deze twee invalshoeken. Het aankleden van 

lichamen met draad, voegt een abstrakte, esthetische component toe aan deze lichaam, waardoor 

ze tot kunstobject ‘verhoffen’ worden. De verbindingen die de draden doorheen de ruimte en 

tussen de lichamen maken, maken van het geheel bovendien een soort levende, ruimtelijke 

structuur. Wat Soltau eigenlijk doet is de mentale ruimte die een lichaam inneemt 

veruitwendigen in draad. Met andere woorden verkent ze eigenlijk het lichaam als een element in 

de sociale ruimte. Ze maakt de linken en connecties zichtbaar, en toont hoe lichamen elkaar 

kunnen ‘veroveren’, ‘verstikken’ of ‘overmeesteren’. Deze performances spreken daarom over de 

fijne grenslijn tussen verbondenheid en gebondenheid. 

 

 

4.3 Het beschreven lichaam 

4.3.1 Het (persoonlijke) document 
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Het (persoonlijke) document treedt als motief in slechts twee reeksen prominent op de voorgrond: 

de reeks Personal Identity (afb. 35 en afb. 36) en de reeks Vatersuche (afb. 14). Anders dan in haar 

andere fotovernaaiingen, vult Soltau de ruimte die ze wegscheurt deze keer niet op met 

fotofragmenten, maar met documenten. 306  De reeks Vatersuche combineert, middels de 

fotovernaaiing, documenten en briefwisselingen afkomstig van de zoektocht naar haar ongekende 

vader met zelfportretten van de kunstenares. De documenten die ze in deze reeks innaait in haar 

zelfportret, zijn lacunes in haar identiteit, stelt Ganis; het zijn vragen zonder antwoord.307 Het 

enigste wat haar rest van haar vader is “das Skelett einer vermeintlichen Identität”.308 Door het 

invoegen van deze documenten in haar eigen fotografische portret, verbindt ze de identiteit van 

haar vader met deze van haarzelf.309  

 

De reeks Personal Identity verwerkt dan weer persoonlijke documenten van Soltau zelf, zoals 

chipkaarten, bank- en creditkaarten, identiteitskaarten, de geboorteakte van de kunstenares, 

enzovoort, in pasfoto’s van Soltau: “(...) die Serie zeigt die gesamte Palette meiner gespeicherten 

Identität, ohne die ich ein NICHTS wäre.”310 Deze laatste reeks werpt een aantal interessante 

vragen op. Men kan zich afvragen of dit soort documenten de ‘echte’ identiteit representeren, en 

wat er gebeurt als een individu al deze documenten verliest.311 Wat blijft er dan over van dat 

individu? 312  Dit soort documenten betekenen immers macht: ze verschaffen of ontkennen 

toegang. 313  Soltaus gezicht wordt bovendien volledig opgeslorpt door deze papieren of 

elektronische identiteitsbewijzen; enkel aan de randen zijn nog wat sprietjes haar of een paar 

oorringen zichtbaar.314 De documenten in deze werken zijn de enige aanknopingspunten om te 

raden wie Soltau is, hoe zij eruit ziet – heel af en toe, vooral in het geval van oudere documenten, 

zoals een oud rijbewijs, prijkt er een foto op dit document die Soltaus gelaat verraadt – en wat 

haar bezigheden zijn in het leven. Soltau heeft aan haar dochter opgedragen deze reeks na haar 

dood te completeren door haar overlijdensakte eveneens in te naaien in een van haar pasfoto’s – 

een logische conclusie van een reeks die begon bij het innaaien van de geboorteakte (afb. 36) – 

waardoor Soltau na haar dood als het ware verder leeft in dit beeld.315  

 

Deze reeksen problematiseren bijgevolg de afwezigheid van lichamelijkheid. De reductie van een 

individu, van een Zelf, tot zijn (persoonlijke) documenten zorgt voor meer vragen dan 

antwoorden omtrent die persoon. Hier is zelfs geen sprake meer van het gelaat als ‘masker’, als 

representatie van een ‘waar’ Zelf, maar het gelaat is simpelweg verdwenen en vervangen door het 

                                                        
306 Kathrin Schmidt, "Eine biographische Spurensuche," in Personal identity: documents & cards in lifetime, red. Bruno 
Struif (Darmstadt: Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie, 2007), p. 15. 
307 Ganis, "String theories: Annegret Soltau's transitional, fetishistic photocollages," p. 11. 
308 Schmidt, "Eine biographische Spurensuche," p. 19. 
309 Ibid. 
310 Martin, "Von "heisser Nadel" und "schlafenden Bildern". Interview mit der Künstlerin Annegret Soltau im Rückblick auf 
ihre Werkschau 2006," p. 38. 
311 Petra Gehring, "Reflektionen: Identität - und Maske," in Personal identity: documents & cards in lifetime, red. Bruno 
Struif (Darmstadt: Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie, 2007), p. 197. 
312 Ibid. 
313 Ibid. 
314 Ibid. 
315 Soltau, "Annegret Soltau. Jahrgang 1946, Künstlerin.," p. 165. 
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document, door zijn ‘bureaucratisch gedefinieerde essentie’.316 Er schuilt geen gezicht achter de 

chipkaarten. De individualiteit wordt gereduceerd tot wat een kaart of document ervan toont. 

 

                                                        
316 Schmidt, "Eine biographische Spurensuche," p. 20. 
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Besluit 
 

“Ich finde, dieses Festlegen auf eine Identität, das ist für mich nicht stimmig, dass man immer “Das Selbst” sein muss, 

das einzige Selbst.” 

Annegret Soltau317  

 

De onderzoeksvraag in deze scriptie viel uiteen in twee luiken. Enerzijds betrof ze de vraag naar 

het hoe van zelfrepresentatie in het oeuvre van Annegret Soltau, en anderzijds betrof ze de vraag 

naar het wat. De vraag naar het hoe viel uiteen in volgende deelvragen: Op welke manier 

gebruikt Soltau haar kunst als een middel tot zelfrepresentatie? Hoe is haar werk een voorbeeld 

van de representatie van het Zelf? Uit dit onderzoek is gebleken dat Soltau verschillende 

strategieën inzet in het representeren van het Zelf, strategieën die meteen ook verraden hoe zij het 

Zelf, en haar eigen Zelf, opvat en invult.  

 

De keuze voor het zelfportret als artistieke vorm, is de meest voor de hand liggende getuigenis 

van zelfrepresentatie in haar werk. Afgezien van enkele werken uit haar beginjaren als 

kunstenares, zijn al haar kunstwerken meteen ook zelfportretten. Deze zelfportretten worden 

daarenboven onderworpen aan een resem van materiaaltechnische en mediale strategieën, zodat 

ze op geen enkel moment als traditioneel kunnen worden bestempeld.  Het fotografische, 

getekende, geëtste, gefilmde, of lichamelijke – in het geval van performance – zelfportret wordt 

door Soltau overnaaid, gescheurd, bestikt, omwonden, doorboort of overetst, waardoor het ten 

dele anoniemer, maar bovenal subjectiever en individueler, ‘beeldender’ wordt.  

 

Ook Soltaus uitgesproken mediale voorkeur voor contemporaine artistieke middelen, zoals 

fotografie, videofilm, performance of digitale technieken, kunnen verklaard worden vanuit haar 

gerichtheid op het representeren van het Zelf. Deze middelen staan toe de representatie zo direct 

en onmiddelijk mogelijk te laten plaatsvinden. Naast directheid en ‘ogenblikkelijkheid’, is ook 

realisme daarbij een sleutelwoord. Het is door de hoge mate aan realisme die dankzij deze media 

kan worden, die Soltaus werken een sterk appelerend karakter geven. 

 

De analyse van enkele in Soltaus oeuvre steeds weerkerende motieven toonde aan dat Soltau ook 

verschillende (beeld)strategieën inzet inzake het representeren van het Zelf. De fragmentatie, de 

metamorfose, de (re)constructie, de maskerade en de vernaaiing zijn daarvan de belangrijkste. Dit 

netwerk van motieven bleek echter vooral nuttig in het beantwoorden van het tweede 

onderzoeksluik, namelijk van de wat-vraag. 

 

Deze vraag naar het wat van zelfrepresentatie in het oeuvre van Soltau kon eveneens opgedeeld 

worden in een aantal bijvragen: Welk Zelf toont Soltau ons? Welke concepties van het Zelf 

                                                        
317 Annegret Soltau in: Annegret Soltau, pp. 12-13. 
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onderschrijft ze of wijst ze af? Het is daarbij in de allereerste plaats van belang hoe het Zelf in 

Soltaus opvatting onomwonden verbonden is met het aspect van lichamelijkheid. Met de 

begrippen van Michael Y. Barilan kan gesteld worden dat ‘the story of the person’ in haar werk 

steeds samenvalt met ‘the story of the body’. Het is bovendien Soltaus omgang met deze 

lichamelijkheid, die toeliet een raamwerk te creëren voor de verschillende motieven in haar werk.   

 

Soltau spreekt de toeschouwer doorheen deze motieven toe vanuit de hoedanigheid van 

verschillende rollen, die tevens verschillende aspecten van haar Zelf ontbloten. Annegret Soltau is 

tegelijk vrouw, kunstenaar, model, lichaam, moeder, enzovoort. Soltaus Zelf is met andere 

woorden een versplinterd zelf, schijnbaar zonder vaste kern of zonder essentie. Het is een Zelf dat 

door Amelia Jones werd omschreven als typerend voor ‘onze tijd’, en dat komaf maakt met de 

essentialistische invulling ervan, alsof het zich als iets authentiek, ‘echt’ en integraal achter de 

representatie zou kunnen verschuilen. Het Zelf dat Soltau ons voorhoudt, is bovendien een 

subject dat steeds in beweging, nooit af en steeds veranderend is, zoals uit bovenstaand citaat 

blijkt.  Het wordt voortgedreven door zijn kwetsuren, emoties en ervaringen. Dit Zelf zit ook 

boordevol potentie en is doordrongen van het streven naar ontwikkeling en evolutie, van de 

zoektocht naar nieuwe opportuniteit en verbindingen. Het is dus ook een metamorfisch en 

magisch Zelf, dat de kracht van transformatie in zich draagt. Het werd door Soltau chirurgisch 

ontleed, en vervolgens opnieuw samengesteld. Het is daarom zowel de(con)structief, als 

constructief en plaatst fragmentatie tegenover nieuwe, hybride gehelen. Dit proces van 

constructie is overigens nooit ten einde. Het Zelf is immer en steeds ‘under construction’. Hoewel 

het subject in beweging blijft en verandert, vertoont het tegelijk de uitgekristaliseerde en 

onuitwisbare sporen en littekens als getuigenissen van deze bewegingen en transformaties. Deze 

transformaties zijn soms hoopvol, soms smartvol. De littekens kunnen spreken van 

verwachtingsvolle, nieuwe verbindingen en opportuniteiten, maar ook van innerlijke wonden en  

kwetsuren die hun uiting vinden in het lichaam. Cruciaal is echter – en volgens Strenger is dit 

meteen ook het laatste redmiddel voor het contemporaine Zelf – dat het subject eigenhandig de 

fakkel opneemt van zijn geconstrueerdheid.  

 

Soltaus oeuvre erkent ook dat het Zelf nooit buiten zijn eigen ervaring kan treden, maar dat het 

ageert vanuit zijn in-de-wereld-zijn. Dat is ook de reden waarom Soltau steeds vrouwen afbeeldt. 

Ze is nu eenmaal een vrouw, denkt dus als een vrouw, voelt als een vrouw, handelt als een vrouw 

en kan niet buiten dat vrouw-zijn gaan staan. Hoewel het gegeven van zelfrepresentatie de 

tweeledigheid van het Zelf duidelijk maakt, namelijk langs de ene kant het ‘self-as-being’, dat 

ervaart, ziet, spreekt en representeert en langs de andere kant het ‘self-as-image’ als een zichtbare 

en bespreekbare representatie, toont de kwestie van zelfrepresentatie ook onmiddelijk aan hoe 

moeilijk het is de ander te bereiken. We zullen de ander immers nooit kunnen ervaren als een 

‘other-as-being’, maar kunnen hem louter benaderen als een ‘other-as-image’. Zelf de 

representatie in handen nemen lijkt de enige, maar voorbarige oplossing om te vechten tegen 

deze onvermijdelijke objectivering van het Zelf, en dat is wat Soltau doet. 
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Toch is Soltaus Zelf – hoewel qua beeld vaak geïsoleerd van de ander – nooit helemaal op 

zichzelf en steeds omringd. Ondanks dat in deze scriptie een opsplitsing werd gemaakt tussen 

‘ik’, die mezelf zie, en ‘ik’, die de ander zie, werd bij het bespreken van de verschillende motieven 

duidelijk hoe die ander bijna steeds (onrechtstreeks) aanwezig is. De blik van kunstenaar en 

kunstkijker ontmoeten elkaar bijvoorbeeld in het gezicht van het zelfportret, of de ander is 

bijvoorbeeld aanwezig in de pijnlijke littekens van het gedeformeerde lichaam.  

 

Soltaus oeuvre vertelt dan ook geen autobiografisch verhaal. Hoewel Soltaus werk over haarzelf 

gaat, is het niet narratief. Los van enkele algemene  feiten – Soltau is moeder van twee kinderen, 

is getrouwd, gaat soms naar de tandarts en kent haar vader niet – komt de kijker niet veel te 

weten over het leven van de kunstenares. In die zin blijft haar werk ook steeds algemeen en 

universeel. Het autobiografische element wekt geen empathie door zijn narratieve inhoud, maar 

door de spiegel die het onszelf voorhoudt. De empathie die we voelen is er tegelijk eigenlijk voor 

onszelfs en dat geldt ook voor de afschuw en walging die we bij sommige van haar werken 

voelen.  

 

Wat Soltau doet, is ons erop attent maken dat we haar kunstwerken – hoewel representaties van 

haarzelf, en vooral zelfportretten, die op het eerste gezicht misleidend genoeg een 

exhibitionistische en narcistische uiting van haarzelf, haar Zelf, lijken te zijn – niet zomaar 

kunnen gelijkschakelen aan haar Zelf, zonder meer. Haar kunst doet ons onderkennen dat er 

meer aan de hand is. Ze doet ons toegeven dat er geen sprake kan zijn van een objectiveren van 

haar werk in de trant van: “Dit is Soltau en zij toont ons dit en dat in haar werk”. Neen, ze 

dwingt ons gewaar te worden dat haar beelden ook bij onszelf, ons Zelf, iets losmaken. Het 

betreft geen simpel kijken (wij die kijken) en bekeken worden (zij die bekeken wordt), maar haar 

werk kaatst terug als een spiegel die ons onze eigen driften, verlangens en angsten toont. Haar 

werk onderschrijft dus de stelling van Amelia Jones dat elk beeld dat we bekijken niet alleen een 

object is, maar ook als object steeds doordrongen is van ons eigen subject. 

 

Hoewel het Zelf niet buiten zijn eigen ervaring kan treden, kan het in die optiek wel fungeren als 

een sluis naar de ander, zoals Soltau het verwoordt. Het is in de herkenning van die 

gemeenschappelijke problematieken en worstelingen, dat het Zelf de ander ontmoet, in een 

gedeeld ervaren, zelfs al is het een ervaring van het ene ‘subject-as-image’ tot het andere ‘subject-

as-image’. Dit gedeelde ervaren neemt in de werken van Soltau boven alles de vorm aan van pijn. 

Pijn om de vergankelijkheid en sterfelijkheid van de mens. Het leven dat Soltau schetst in haar 

beelden is een smartvol leven.  
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http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/ties-1975-76/artworks/ver-bindungen-19-5-1976--2. 

 

Afb. 4. Annegret Soltau, Selbst (voorzijde), 1975, zwart-witfoto en grijze zijden draad, 30 x 40 

cm, privéverzameling. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/en/galleries/self-1975-76/artworks/279. 

 

Afb. 5. Annegret Soltau, Selbst (achterzijde), 1975, zwart-witfoto en grijze zijden draad, 30 x 40 

cm, privéverzameling. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/en/galleries/self-1975-76/artworks/279?back=true. 

 

Afb. 6. Annegret Soltau, Schwanger, 1980-1982, zwart-wit fototableau, 156 x 186 cm, Hessisches 

Landesmuseum, Darmstadt. Foto: website Annegret Soltau http://www.annegret-

soltau.de/en/galleries/pregnant-1977-82/artworks/106. 

 

Afb. 7. Annegret Soltau, Im Felsenmeer, 1986-1988, cibachrome fototableau, afmetingen niet 

teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, 

http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/chaos-of-rocks-1986-88/artworks/50 . 

 

Afb. 8. Annegret Soltau, Da-gegen-gehen 06, 1977-1984, foto-ets, afmetingen niet terug gevonden, 

bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/en/galleries/going-against-1977-84/artworks/da-gegen-gehen-06. 

 

Afb. 9: Annegret Soltau, Hindurchgehen, 1977-1984, foto-ets, afmetingen niet teruggevonden, 

bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/en/galleries/going-against-1977-84/artworks/hindurchgehen-going-through--11. 
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Afb. 10. Annegret Soltau, Mutter-Glück – mit Tochter und Sohn, 1980-1986, kleurenfoto en zwarte 

polyesterdraad, 30 x 40 cm, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt. Foto: POHL K. D., Schmidt, 

Foto: Kathrin, ed. Annegret Soltau. Darmstadt: Institut Mathildenhöhe, 2006, p.4. 

 

Afb. 11. Annegret Soltau, Grima – mit Katze, 1987-1989, kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 30 

x 40 cm, eigendom kunstenares. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/bilder/bilder.htm.  

 

Afb. 12. Annegret Soltau, Transgenerativ, 2004-2008, kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 

afmetingen niet teruggevonden, eigendom kunstenares. Foto: postkaart uit Galerie Caesar & 

Koba. 

 

Afb. 13. Annegret Soltau, Generativ – mit Tochter, Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter, 1994-1999, 

kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, afmetingen niet teruggevonden. Städtische Sammlungen, 

Frankfurt am Main. Foto: Soltau, Annegret en Ritschel, Ute, Annegret Soltau. Female Genealogy, 

New York, Goldstrom Gallery, 27.03.1999 tot 10.04.1999, p. 17. 

 

Afb.14. Annegret Soltau, Vatersuche I – XXXXXXIX, 2003-2007, papier, kleurenfoto, postkaart en 

zwarte polyesterdraad, 25 x 38 cm, Städtische Sammlungen, Darmstadt. Foto: Soltau, Annegret 

en Ritschel, Ute, Annegret Soltau. Female Genealogy, New York, Goldstrom Gallery, 27.03.1999 tot 

10.04.1999, p. 17. 

 

Afb. 15. Annegret Soltau, Female Hybrids, 1999-2003, inkjetprint op displayfolie, afmetingen niet 

teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, 

http://www.annegret-soltau.de/bilder/bilder.htm.  

 

Afb. 16. Annegret Soltau, Schwanger, 1980-1982, zwart-wit fototableau, 156 x 186 cm, Hessisches 

Landesmuseum, Darmstadt. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/bilder/bilder.htm.  

 

Afb. 17. Kurt Kranz, Augen-Reiche, 1930-1931, zwart-witfoto, 15,8 x 23,5 cm, bewaarplaats niet 

teruggevonden. Foto: FotoTapeta website, http://fototapeta.art.pl/fti-kr4j.php.  

 

Afb. 18. Annegret Soltau, NY.FACES – chirurgische Operationen (detail), 2001-2002, papier, 

kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 30 x 40 cm, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt. Foto: 

website Annegret Soltau, http://www.annegret-soltau.de/bilder/bilder.htm.  

 

Afb. 19. Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion (detail), 1944, olieverf en 

pastel op spaanplaat, triptiek waarvan elk paneel 73,7 x 94 cm, Tate, Londen. Foto: FICACCI 

L., Bacon, Keulen, Taschen, 2007, p. 13. 
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Afb. 20 .Annegret Soltau, Umschlossener Kopf (detail), 1974, aquatint en ets op papier, 7,5 x 29 

cm, bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/en/galleries/portraits-1972-74/artworks/35. 

 

Afb. 21. Annegret Soltau, Maske (nach Ulrike Meinhof), 1971-1974, ets op papier, afmetingen niet 

teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website: Annegret Soltau, 

http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/portraits-1972-74/artworks/188. 

 

Afb. 22. Annegret Soltau, Ich überstochen, 1991, foto en naalden, 30,5 x 24,5 cm, bewaarplaats 

niet tergevonden. Foto: Schmidt, Kathrin, ed. Annegret Soltau. Darmstadt: Institut Mathildenhöhe, 
2006, p.22-23. 

 

Afb. 23. Annegret Soltau, Selbst, 19, 1975, zwart-witfoto en zwarte polyesterdraad, 38,8 x 29 cm, 

bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/en/galleries/self-1975-76/artworks/209. 

 

Afb.24. Annegret Soltau, Permanente Demonstration 17.1.1976, 1976, documentatiefoto van 

performance, afmetingen niet teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website 

Annegret Soltau, http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/ties-1975-

76/artworks/permanente-demonstration-17-1-1976--2. 

 

Afb. 25. Annegret Soltau, Mutter-Glück –-mit Tochter, 1977-1986, zwart-witfoto en zwarte 

polyesterdraad, afmetingen niet teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website 

Annegret Soltau, http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/motherhood-1977-

86/artworks/225.  

 

Afb. 26: Annegret Soltau, Grima –mit Krokoilechse un Fisch, 302, zwart-witfoto en zwarte 

polyesterdraad, 69,7 x 50,5 cm, bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, 

http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/grima-1986-97/artworks/150.  

 

Afb.27. Annegret Soltau, Grima – mit Katze II, 1986-1997, kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 

afmetingen niet teruggevonden, eigendom kunstenares. Foto : website Annegret Soltau, 

http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/grima-1986-97/artworks/154. 

 

Afb. 28. Annegret Soltau, Female Hybrids, 1-26, 99b (detail), 2002, kleurenfoto en zwarte 

polyesterdraad, afmetingen niet teruggevonden, eigendom kunstenares. Foto: website Annegret 

Soltau, Schmidt, Kathrin, ed. Annegret Soltau. Darmstadt: Institut Mathildenhöhe, 2006, p.119. 
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Afb. 29. Annegret Soltau, Schwanger, 1977, afmetingen niet teruggevonden, eigendom 

kunstenares, Foto: Schmidt, Kathrin, ed. Annegret Soltau. Darmstadt: Institut Mathildenhöhe, 
2006, p.30. 

 

Afb. 30. Annegret Soltau, NY.FACES – chirurgische Operationen, 2001-2002, afmetingen niet 

teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, 

http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/n-y-faces-2001-02/artworks/263.  

 

Afb. 31. Louise Bourgeois, Untitled, 1950, inkt op getint papier, 33 x 51 cm, University Art 

Museum, University of California, Berkeley. Foto: Bourgeois, Louise. Drawings and 
observations. Londen/New York/Toronto: Bulfinch Press, 1998, p. 110. 

 

Afb. 32. Annegret Soltau, Mutter-Glück –-mit Tochter und Sohn, afmetingen niet teruggevonden, 

bewaarplaats niet teruggevonden. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/de/galleries/mutter-glueck-1977-1986/artworks/mit-tochter-und-sohn--80.   

 

Afb. 33. Annegret Soltau, Schwanger-sein, (still) 1979-1981,  30’15”, eigendom van de 

kunstenares. Foto website Annegret Soltau, http://www.annegret-soltau.de/en/pages/video-

works. 

 

 Afb. 34. Annegret Soltau,Überzeichnete Frau, 1972, 42 x 34 cm, Hessisches Landesmuseum, 

Darmstadt. Foto: website Annegret Soltau: http://www.annegret-

soltau.de/de/galleries/portraits-1972-1974/artworks/ueberzeichnete-frau-fineliner-auf-

illustrierte-privatsammlung.  

 

Afb. 35. Annegret Soltau, Personal identity – AOK, 2006, 13,2 x 9 cm, eigendom van de 

kunstenares. Foto: website Annegret Soltau, http://www.annegret-

soltau.de/de/galleries/personal-identity-2003-2012/artworks/aok.  

 

Afb. 36. Annegret Soltau, Personal identity – Gebutsurkunde, 2004, 26,7 x 17,7 cm, eigendom van 

de kunstenares. Foto: website Annegret Soltau,  http://www.annegret-

soltau.de/de/galleries/personal-identity-2003-2012/artworks/geburtsurkunde.  
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Afb. 1. Annegret Soltau, Portrait – Umschlossenen Figur, 1973, ets op papier, afmetingen niet 
teruggevonden, Städtische Sammlungen, Darmstadt. 
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Afb. 2. Annegret Soltau, Verbindungen – Permanente Demonstration, 1975-1976, documentatiefoto 

van performance, Galerie Kunstwerkstatt, Darmstadt, en Heidelberger Kunstverein, Heidelberg. 
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Afb. 3. Annegret Soltau, Verbindungen – Permanente Demonstration, 1975-1976, documentatiefoto 

van performance, bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 4. Annegret Soltau, Selbst (voorzijde), 1975, zwart-witfoto en grijze zijden draad, 30 x 40 
cm, privéverzameling. 
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Afb. 5. Annegret Soltau, Selbst (achterzijde), 1975, zwart-witfoto en grijze zijden draad, 30 x 40 
cm, privéverzameling. 
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Afb. 6. Annegret Soltau, Schwanger, 1980-1982, zwart-wit fototableau, 156 x 186 cm, Hessisches 
Landesmuseum, Darmstadt. 
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Afb. 7. Annegret Soltau, Im Felsenmeer, 1986-1988, cibachrome fototableau, afmetingen niet 

teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 8. Annegret Soltau, da-gegen-gehen 06, 1977-1984, foto-ets, afmetingen niet terug gevonden, 
bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 9: Annegret Soltau, Hindurchgehen, 1977-1984, foto-ets, afmetingen niet teruggevonden, 
bewaarplaats niet teruggevonden 
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Afb. 10. Annegret Soltau, Mutter-Glück – mit Tochter und Sohn, 1980-1986, kleurenfoto en zwarte 
polyesterdraad, 30 x 40 cm, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt. 
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Afb. 11. Annegret Soltau, Grima – mit Katze, 1987-1989, kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 30 
x 40 cm, eigendom kunstenares. 
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Afb. 12. Annegret Soltau, Transgenerativ, 2004-2008, kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 
afmetingen niet teruggevonden, eigendom kunstenares. 
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Afb. 13. Annegret Soltau, Generativ – mit Tochter, Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter, 1994-1999, 
kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, afmetingen niet teruggevonden, Städtische Sammlungen, 

Frankfurt am Main. 
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Afb. 14. Annegret Soltau, Vatersuche I – XXXXXXIX, 2003-2007, papier, kleurenfoto, postkaart 
en zwarte polyesterdraad, 25 x 38 cm, Städtische Sammlungen, Darmstadt. 
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Afb. 15. Annegret Soltau, Female Hybrids, 1999-2003, inkjetprint op displayfolie, afmetingen niet 
teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 16. Annegret Soltau, Schwanger, 1980-1982, zwart-wit fototableau, 156 x 186 cm, Hessisches 
Landesmuseum, Darmstadt. 
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Afb. 17. Kurt Kranz,Augen-Reiche, 1930-1931, zwart-witfoto, 15,8 x 23,5 cm, bewaarplaats niet 
teruggevonden. 
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Afb. 18. Annegret Soltau, NY.FACES – chirurgische Operationen (detail), 2001-2002, papier, 
kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 30 x 40 cm, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt. 
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Afb. 19. Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion (detail), 1944, olieverf en 
pastel op spaanplaat, triptiek waarvan elk paneel 73,7 x 94 cm, Tate, Londen. 



 95 

 

 
 

Afb. 20 Annegret Soltau, Umschlossener Kopf (detail), 1974, aquatint en ets op papier, 7,5 x 29 cm, 

bewaarplaats niet teruggevonden  
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Afb. 21. Annegret Soltau, Maske (nach Ulrike Meinhof), 1971-1974, ets op papier, afmetingen niet 

teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 22 Annegret Soltau, Ich überstochen, 1991, foto en naalden, 30,5 x 24,5 cm, bewaarplaats niet 
tergevonden. 
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Afb. 23. Annegret Soltau, Selbst, 19, 1975, kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 38,8 x 29 cm, 
bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb.24. Annegret Soltau, Permanente Demonstration 17.1.1976, 1976, documentatiefoto van 
performance, afmetingen niet teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 25. Annegret Soltau, Mutter-Glück –-mit Tochter, 1977-1986, zwart-witfoto en zwarte 
polyesterdraad, afmetingen niet teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 26. Annegret Soltau, Grima –mit Krokoilechse un Fisch, 302, zwart-witfoto en zwarte 
polyesterdraad, 69,7 x 50,5 cm, bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb.27. Annegret Soltau, Grima – mit Katze II, 1986-1997, kleurenfoto en zwarte polyesterdraad, 
afmetingen niet teruggevonden, eigendom kunstenares. 
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Afb. 28. Annegret Soltau, Female Hybrids, 1-26, 99b (detail), 2002, kleurenfoto en zwarte 
polyesterdraad, afmetingen niet teruggevonden, eigendom kunstenares. 
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Afb. 29. Annegret Soltau, Schwanger, 1977, afmetingen niet teruggevonden, eigendom 
kunstenares. 
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Afb. 30. Annegret Soltau, NY.FACES – chirurgische Operationen, 2001-2002, afmetingen niet 
teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 31. Louise Bourgeois, Untitled, 1950, inkt op getint papier, 33 x 51 cm, University Art 
Museum, University of California, Berkeley. 
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Afb. 32. Annegret Soltau, Mutter-Glück –-mit Tochter und Sohn, afmetingen niet teruggevonden, 

bewaarplaats niet teruggevonden. 
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Afb. 33. Annegret Soltau, Schwanger-sein, (still) 1979-1981,  30’15”, eigendom van de 

kunstenares. 
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Afb. 34. Annegret Soltau,Überzeichnete Frau, 1972, 42 x 34 cm, Hessisches Landesmuseum, 

Darmstadt. 
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Afb. 35. Annegret Soltau, Personal identity – AOK, 2006, 13,2 x 9 cm, eigendom van de 

kunstenares.  
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Afb. 36. Annegret Soltau, Personal identity – Gebutsurkunde, 2004, 26,7 x 17,7 cm, eigendom van 

de kunstenares. 

 

 


