
 

 

 

PANDAEMONIUM : Ken Russell’s artist biographies as
baroque performance
Citation for published version (APA):

van Eecke, C. C. J. (2015). PANDAEMONIUM : Ken Russell’s artist biographies as baroque performance.
[Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20151105ce

Document status and date:
Published: 01/01/2015

DOI:
10.26481/dis.20151105ce

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20151105ce
https://doi.org/10.26481/dis.20151105ce
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/b5afdc8f-80e7-40e8-b881-1870350685db


349 

SAMENVATTING 
(Dutch summary) 

 
 
  





SAMENVATTING 

351 

Dit boek is een onderzoek naar een bijzondere vorm van zelfrepresentatie: het creëren 
van een (publiek) zelf doorheen kunstwerken. Het onderwerp van het onderzoek is de 
Britse filmmaker Ken Russell (1927-2011), die vooral bekend is voor een uitgebreide 
reeks biografische films over het leven van kunstenaars, hoofdzakelijk componisten. 
Russell beweerde echter dat die films eigenlijk een soort zelfportret waren. Bovendien 
waren zijn films bijzonder eigenzinnig opgebouwd: Russell geloofde niet in de traditio-
nele, feitelijke biografie maar probeerde de kunstenaar weer te geven zoals die in zijn 
muziek naar voor kwam. Volgens Russell kan je de persoon van de kunstenaar namelijk 
het best leren kennen doorheen zijn werk, en niet via conventionele biografische feiten. 
Dat betekent dat Russell een subjectieve interpretatie geeft van het leven van de kunste-
naar op basis van zijn eigen beleving van diens werk. De conclusie die hieruit volgt, is 
dat Russells films toch vooral over Russell zelf gaan. Maar als we zijn eigen logica door-
trekken, namelijk dat je een kunstenaar best leert kennen doorheen zijn werk, dan zijn 
die films uiteraard meteen ook een vorm van zelf-representatie van Russell. In dit boek 
onderzoek ik hoe Russell er precies toe komt om zichzelf te creëren doorheen zijn kunst. 
 De hypothese die ten grondslag ligt aan het onderzoek is dat Russell een barok kun-
stenaar is en dat zijn benadering van biografie en zelfcreatie, namelijk het creëren van 
een zelf doorheen kunst, een typisch barok fenomeen is. Daarmee begeeft dit onderzoek 
zich in het domein van de neo-barok, een academisch discours in de humane weten-
schappen dat eigentijdse cultuuruitingen, met name in de populaire cultuur zoals de 
film, begrijpt als een terugkeer van of een teruggrijpen naar de barok, de cultuurperiode 
die grotendeels samenvalt met de zeventiende eeuw. Daarvoor wordt vaak verwezen 
naar de spektakel-elementen in de huidige cultuurproductie. Het interessante is dat 
Russell zelf ook vaak een barok filmmaker is genoemd op basis van zijn extravagante 
stijl. Ik argumenteer echter dat de narratieve structuur van zijn films eveneens ontleend 
is aan de historische barok en dat die structuur op zich een veel interessanter barok 
element is dan zijn extravagante signatuur. Ik toon dit aan door na te gaan welke menta-
liteit in die barokke narratieve structuren tot uiting kwam (in de zeventiende eeuw) en 
vervolgens te tonen dat gelijkaardige bekommernissen Russells gebruik van die struc-
turen motiveren. Wat de historische barok en Russell delen, is een gebruik van theatrali-
teit en kunst om een zelf en een gedeelde wereld te creëren. Vanuit die invalshoek wordt 
het veel interessanter en onthullender om zowel naar Russell als naar onze eigentijdse 
cultuur te kijken als barok. Bovendien wordt het onderzoek op die manier ook een bij-
drage aan de discipline van life writing (het bestudeert een weinig bekende en weinig 
onderzochte manier om het zelf te creëren, namelijk doorheen kunst) en aan de studie 
van performativiteit (het creëren van identiteit door herhaalde handeling). 
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Het eerste hoofdstuk biedt een nauwgezette analyse van Russells narratieve structuren 
en argumenteert dat zijn hele oeuvre gekenmerkt is door een systematisch gebruik van 
het theater-in-het-theater (of de film-in-de-film en andere varianten), en vooral ook van 
de mise-en-abyme, een theater-in-het-theater dat terugreflecteert op het kaderverhaal. Ik 
toon dit aan door een analyse van de structuur van Russells autobiografie naast een 
analyse van zijn film Mahler (1974) te plaatsen. Vervolgens analyseer ik ook een aantal 
zeventiende-eeuwse theaterteksten, met name van Molière en Corneille, om aan te to-
nen dat dezelfde structuren daar ook al werden gebruikt en, wat belangrijker is, voor 
dezelfde doeleinden, namelijk een reflectie over wat het zelf is. Het hoofdstuk eindigt 
met een bespreking van de barokke trope van het theater van de wereld, die de idee 
vertolkt dat het gehele menselijke samenleven een vorm van theater is. Die gedacht 
wordt verder ontwikkeld in hoofdstuk twee, waarin ik een close reading bied van Rus-
sells film The Devils (1971), die volledig als een theatrum mundi is opgebouwd en in die 
zin duidelijk maakt hoe de wereld precies als een theater kan worden opgevat. Op die 
manier bieden hoofdstukken één en twee samen een overzicht van de basis van Russells 
creatie van zichzelf doorheen kunst: de structurele elementen van zijn werk worden 
geanalyseerd op een manier die duidelijk maakt hoe ze verbonden zijn met de idee van 
kunst als een medium om het zelf (en de wereld) vorm te geven. 
 In het derde en vierde hoofdstuk worden deze inzichten toegepast op Russells eigen 
performance van zichzelf doorheen zijn werk. Het derde hoofdstuk gaat na hoe Russells 
ideeën over het zelf en de kunst vorm kregen binnen de context van de BBC in de jaren 
1960, toen hij daar werkte als regisseur van documentaires over kunstenaars. Ik toon 
aan dat we een geleidelijke verschuiving kunnen zien naar een steeds subjectievere me-
thode in Russells werk, en dat zijn eigen ideeën over hoe kunst werkt steeds meer gestal-
te krijgen in de manier waarop hij zijn eigen films maakt. Dat is het performatieve ele-
ment in Russell: hij doet wat hij zegt. In het vierde hoofdstuk wordt dit inzicht verder 
uitgespit door heel precies te gaan kijken naar het soort kunstenaar dat Russell wil zijn. 
Ik toon aan dat hij zichzelf presenteert als een romantisch genie. Met een uitgebreide 
analyse van de film Gothic (1986) wordt tenslotte aangetoond dat die performance van 
zichzelf als genie zich vooral articuleert in de manier waarop de film in elkaar is gezet. 
Met name de rol van montage (in de zin van Eisenstein) is cruciaal om aan te tonen hoe 
Russells films zijn rol als romantisch kunstenaar verpersoonlijken door te doen wat hij 
zegt. Ik toon namelijk aan dat de principes van montage parallel lopen aan de principes 
van de romantische poetica zoals we die vinden bij Wordsworth, die een zeer belangrij-
ke inspiratiebron was voor Russell. 
 Het boek sluit af met een essay over het zelf in barokke tijden en brengt de draden 
van het onderzoek samen. Het herneemt hoe Russell zichzelf doorheen kunst represen-
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teert en bekijkt een aantal implicaties van dat inzicht voor de studie van het barokke, life 
writing, en performance en performativiteit. 
  


