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Samenvatting 

< <Wij zijn het gedruis tussen zenders > > 

Een filosofische veskeiining vaei het werk van David Byrilie. 

op het kruispunt var1 dei inassamedia, coirceptuele kunst 

en performance-tlileuter 

In 1952 schreef John Cage zijn Jt~zaginagr h ~ d . r c a p e  No. 4, een cornposiue voor 
twaalf radro's. Tijdeiis dit  muziekstuk van vier nnjuatiten werd elke radio bespeelcl 
door twee inusici die de tot in detail uitgewerkte cornpositie uitvoerden: eéii om 
de afstemknop te becùenen, en één voor volume- en toonrcgcling. Deze musici 
waren, in de woorden van Cage, 'cvissexs op  geluldsvangst". leder geluid dat zil 
opvingen was svelkoi-n, muziekprogramna's en andere uitzendmgen evenzeer als 
storingen, ruis s11 stilte. 

Zulke uimoeringen nodigden het pubhek mt om op een a d e r e  manier te gaan 
l~uscesen, met een open oor voor de diversireir cn clc connpllexitelt clie ons c~rnringt. 
Zrjn arrisaekc en didactische pleidooi voor '"polyattentivencss"', een veelzbjcl~ge 
oplenendheid &e zichzelf niet bij voorbaat culistisclie genzcn srclt, heeft grote 
invloed uiltgeoefend op iedcr artistiek gcbied. Zrjn werlc en ideeen vortncr) d>zarëlin 
een goedie leidraad voor dit onderzack naar het werk vair David Ryrne. 

"We Are NO~SP Bef~~)eerz rj"tatrons" 1s een overzicht van het uitgcbrcide en 
heel d~verse werk van de New Yorkse kunstenaas David Byri~e (1952), mei r~adnik 
op  de cancepmele en theoretische aehtergronei van dat werk. Byrm 11eeft een 
riitgebreid e11 zoer heterogeen oeuvre ggcmakt. In de jaren '70 cil "8 wwertl BJyrne 
wereldberoemd als zanger cn artistiek leider wan de popgroep Talkimg Heads; 
daarnaast werkte bij samen met vooraanstaande kunstenaars als dieaterrni~ker 
Robert Wdson, beeldend kunstenaar Jocepli lCosuth, d~caiergroepeiï Maboei Mi- 
nes en de W'oostcr Croup, compomst Bdan Eno en vele anderen. Byrne r e p -  
seerdc fnhs en een m a o p o l a ~ s c h e  docurnentairc, werkte mcc aan nheatcil~rojcc- 



ten, hq expucecrt fotowcrk, maakt kuriistbc~eken, werkt d s  curator van exposltïës 
en beheert een eigen muzieklabel, Luaika Rop, dar de wereldwijde diversiteit van 
de hedendaagse poprn~~záek wd laten horen. 

Ryrne gebrulkt geen van deze kuncfi~omen als middel voor Individuele 
cxprecsne, maar maakt steeds cen 'Cesarntkunsturerk", een ontmoetingsplaats van 
u~iteerilopende v o m n  van axastieke representatie. En hoewel zijn werk 
functioneert in de populaire massamedia, waar ieder product, of het i ~ u  een 
filmscript is, een. mdeoclipi of cen top 40-liedje, moet voldoen aan strenge formele 
eisen van eenheid en herkenbaarheid, slaagt Byrne er vaak in om toch methoden 
toe tc passen die zijn onwikkePd in de concepmele kunst en m het performance- 
heatm. Juist in de vernaaksindustrie, waar aan ctrnvennes angstvahg wordt 
vastgehouden, is hij erin geslaagd te experimenteren met de geldende mimer.iscbc 
convenues. Hij heeft bovciidien gebruik gemaakt van een breed scala van artistekc 
methodes en wetcnscl~appelijke inz~chten om een reflexief perspectief tc 
ontwikkelen op kunst en reprcscnraiie in de breedste zm van het woord. 

In het eersce deel van laei boek, 'Xonceptual work in t l ~ e  mass media", is Byrne's 
werk gedetailleerd beschreven. I-Ict operULigshooMshik, ""Music as a tmmrtuc 
arei~a"~ begint met een paragraaf ovcr dc verschillende theoreasche benaderingen 
van muziek, van musrcologie en psychologe van de muziek tot rnu.cicksociologte, 
culnirele antropologie cn etnomusdcollog~e. De begrippen van muz~ek die liiem~r 
naar vorera korncïi worden gebmhr om de ontwikkeling tc besclwijven van Byanc's 
band, de ïalking Hcítds, van een uertal kunstacadenuiie-snideniten clie rock en rol1 
als performance-act presenteerden, tot een gemengd blank/zwart funkorkest dar 
tijdens concerten extatisch entl~ousiasme losmaakte. Tenvijl de Tallung E-Ieads in 
her begin van hii1-1 loopbaan de rituelen van rockmuziek Epataar- en drurnsolo's, 
overdïeven poses, fitlitsende belichting) angstvallig vermeden, citeerde Byinc later 
in toci~emende mate mmzihale ntwclen uat verschillende culturen, zowel uit de V.S. 
(met natne de cvaiagelische relcvisicdominccs) als niet name wt West-2Zfrika. Om 
de Afrkaansc polymci.rische inuziclr cc kunnen i~abootsen werkte hij ook samen 
met cti1otililiclcoloo1:g Jol.ini Cllei-noff, dne m Nigena was opgeleid tot madinoneel 
druinnaer. Ryrsac en Cheriiioff schtcven samen songs en muziek voor een ballet. 

I-loofdsih~k 3, "17drn and ~~eruiátnaance rheatre"', be8aandelt de mvloed van hct 
experirne~icele NewYorkse performance theater uit de jaren '70 op Uycne's werk, 
iian de hand van zijn sainenwerkiizg met vooraanstaande veïtegenwaorchgers van 
dit theater. Verwomcnheden van ckt theater zijn aan te wijzen in de Talking 
I-Ictnds-concertfilm "Srop MaLing Seilse" ccn in de televísicdociiinenraire "Tdkmg 
i-leads versus The Televisioii"'. Bovendlleii schreef 13yrne tmnxiek voor de theater- 
prod~icue "The Knce Plíiys", een onderdeel van Ruhert Wdson's mternaalonnle 
tl.ieiztcq~rojccc "rhe iC:IVII, wars"'. Ook verzorgde laij de rnuzick bij de v e r f h g  
van Mabou Mlnes\oircclsiuk "Dead End IOds - A story of nuclear power". 111 



1988 maakte Ryme met Ro'beiit !Wdscbrii en autew Hemer MUHrr " n ~ e  k+test", een 
grote theaterproduc~e ter gelegenl~eed vm liiet 750-jarig besmm van Berlijn. Dyr- 
ne% belanppjkste film is '"me Stones" wt 1986, een speelfihm waarin I - i j  werk Iran 
de msueke avantCqude com2;lheert met voorbeelden v m  perforrna~iiee uLtr het 
dagelijks leven. Aan de Glm werd meegewerkt door MerccTidz Morik cxz Spaldu~g 
Grey (van de Wooster Group), Byrne citeert bo~rmdieei uit werk van Roberr 
Wdson en het Judson Dmce Theater. A s  alledaagse vamen van pcrfomantrc 
toont de film onder andere een modeshow in een winkelcentmm, relev~sic-soaps, 
karaoke m een disco, een parade. "Tme Stories" is een informeel, coUectief Ge- 
samtkunsbwerk, eer1 film over de plaars van nabootsing en theater m het dagelijks 
leven. 

Een rode draad door Ryme's werk is zijn belangstelling voor x-ituelen en 
theatervormen uit andere c~ilmren, een belmgsteilmg die 1 4 ~  deelt met ín-idetc 
makers van performance-heaker. Hoofdsmk 4, "Anrilropology a d  rnusic",ccpeaut 
met "116 f i y k ' ' ,  Byrne's m-documentaire over C:andombPé, een hfro-rlmeliikaanse 
relige in Noord-BraziBie. "llk Aiyé" combmcert interviews en gefdmde 
ceremonieen met fdmateriaal u t  archieven, en gebrulkc vidca-montage- 
tecln~ueken om aan hct beeld visuele "voetnoten'" toe te voegen, om de 
iloeschouwer tegclijk te informeren cru onder te dornpcleil in dezc cultuur-, een 
mengsel van Afkilkaa~ise en katholieke elementen. Allderc voorlpcelden valil 
culmrele uitwisselrng zijIn Uyime's samenwerkmg met een Iaatin orkest, soundtxacks 
&e h? maakte voor een aantal documentaires over niet-Westerse kunstenaars, en 
zijn miwieklabel Luaka Bop. Dit label brengt popinuziek uit oncler anderc Brsizilte, 
Cuba, Angola, Algerije, India en Japan onder clc aandacht wan een Westers 
publiek. Byrne zoekt daarbij niet naar 'authenticke' muziek die niet door- Westerse 
pop is beuivloed, maar juist naar muzikanten &e contrasterende invloeden uit 
verschuillende tradiaes venverken, en zodoende afsteken tegen de eentonige 
l~oofdstroom van de popmuziek. 

In hoofdsiuk 5, 'T"is>rograpliiy atxd hooks'" wordt Ryrne8c; werk als bcelcleind 
kunstenaar besproken. EIet fotoboek "Stxaiigc kruial" tooni Wiiccnlopeiiicle Baeulig- 
d o m e n  van over de hele weteld samen mch quasi-religieuze winkelli~ricl~l.rt~ge~~, 
persooailijke ontboezemingen, boekomslagen ct cetera. In mmi-cssays belicht 
Byrnc de a~orntegenwoord-e behoefre urn Iets te sacraliseren. 'Tour Action 
World" is hiei~an de tegenhanger. Door jaasverslag.m van grote ondcrnem~ngen, 
reisfoldcrs, er1 inarlagement- cn self-h13rovement-goeroes te imircren en wi t  tc 
vergroten, toont. Wyrne de pogngen om zelfs de mccst: rounncuze c~minercie m 
cen rranscendent e n  inspirerend hichi ie plaatsen. "Thc New Sdns", 113;n1e's Irqdra- 
ge aan de Bicnnale van Vilerasia iri. 2001, bjkr qua tekst en ~orrngewin~ op een 
catechlstms. Sn foto" en tekst speelt Rprne hier mei her idee dat godsdiensirig 
sylnbolen cn mJrrhen de chaoéisclae werkclijkheld vervalsen, er1 desondanks on- 
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rnj~baar bhjken. Ook Byrne's werk d s  tentoonstekngsmaker komt rn dit hoofd- 
stuk WI bod. 
Om Byrne" werk adequaat te kunnen beschnijven, wordt m deel P regehlaug 
ingeg;a.an op de heorensche achtergronden van bepaalde artlsticke werhjzes ,  en 
van kunstenaars met wie Byrne heeft samengewerkt. DceB 11, "eories of 
penrEom;ltzce", is helemaal gewijd aan de theoretische achtergronden van Byrne's 
werk. Byrnc's eigen LEieoreusclne voorkeuren zijn daasbtj het iutgangspunt. 
Hoofdstuk 6 ,  "13xplo&g the foundations of performaince"",cspreekt cnkele 
pogngen om een aigcrneen menselijke grondslag voor rituelen en zeligeuze 
symbolen aan te wijzen. De Voornaamste 1s de psychologe van het onbewuste van 
CG. Jung en de claarop gccntc vergelijkende mythologie v ~ n  Joseph Campbell. 
Deze gaan ervan uit dat ectz mythologiserende fantasie eigen is aai1 de menselijke 
geest, en stellen dat iedere samenleving ruimte moet bieden aan universcïe 
archetyprsche iinpiilsen, Daar is wel iets op af te clingen: cultureel anitrapologen 
hebben Jung en de zijnen verweten dat zi j  de cruciale maatschappelijkc h~ncrie van 
m]itthcrr en nituelei~ wenvaarlozen. Byrne gebruikt l-act werk van *]ung als een 
hypothese die de vergelijkingen russen vormen van erirhouslasrne en ntuele 
bezetenlzcid in diverse culturen aanrnoedlgt en stmctmecrt. Als aanwlling l-iierop 
l-ieefé Byrnc uit socio-biologsch onderzoek geciteerd, waarin door onderzoekers 
R, Fox ea L. 'riger het bestaan van een rnensebjke 'b1ologisc1.i~ g a m a t i c a '  wordt 
ppostdeerd. ZO'II bio-grammatica zou ten grondslag liggen aan alle menselijke 
ciilniren, war helpt te verklaren dat mensen ziclz betrekkelijk gernaMrelrjk kunnen 
verplaatsen UI andere cultiisen; er zouden biolog~sche rnechamsrnen tot 
uitdnikkmiag kunnen karnen in alierlei vormen %Fan c~iltureel gcdrag. Hoe 
verschillend de benadcringen van Jung en die van de suciobiologie ook zijn, ze 
hebben met elkaar gemeen dat ze de benaderingen uitsluiten die culmrcliz als 
onclerlnng onverenigbaar besclzouwen. Zowel Jung als Fox en Tigcr stciien de 
vraag of ct aanpassingeiz nodig zrjn om in moderne, hoog-technologiscl~c 
inizatschappjjeni rckcilrng te houden :net de lir-iensehjke bel-ioeftc aan rimelea c n  
syrnholctl, zoncler echter een bevrechgerad anc\xroord te fomulcren. 

In hoofdstuk 7, "l~crfortnxnce theciry In che thcawe"', wordt deze vraag op- 
meww geforinulccrrl, maar izu 111 termen die op thcater en ritueel zijn toegesneden, 
rnidclels de ideeen van theaterinaker en perbor inance- theore~ Ricl-iard Schech- 
ner. Schechncr analyseert ~uiccnlopeizde pexfoimances en ntuelcil als een vlecht- 
werk vaiz verschillende theatrale 'talen' zoals tekst, rrnuziek, daris, sccnogradic en 
iirchirechiur. naarbij, bctrckt l~ l j  de vcrhou&ng tussen spelers en pirbhck, een on- 
dcrscheid dat tijdcns rihzelei~ vaak geheel of gedeeltelijk resloreiz gaat, wanneer alle 
Lne~olrkciz zicln bevinden 1x1 de 'qdïcmpelzonc'' \m het spel, een nisscngcbicd 
waarin het ondersclicid nrsseci spel en realiteit tijdelijk onthacl~t  wordt. Tijdens 
t11eaterxroorswUiiage11 k~mnel-i de deelnetzzers zich njdelijk verplaatsen in een andc- 
rc wereld, maar ze kunne11 ook een bhjvende tuansti,ïinatie doormaken, wanneer 



liet rutued hen voorgoed inwijdt in een nieuwe c u l ~ e l e  rol, Sd-teclrner heeft een 
uitgebreide indehg ontwikkeld om de meest uiteenlopende voltluieti va11 ritueel cn 
theater in deal1 te kunnen analyseren. Tegeal deze acl-ite.esgrouid heb h werk be- 
sproken van drie theatermakers die grote invloed op Byme hebben gehad, oit' met 
hem he vergelijken z+. Ten eerste Robert Wilson, Atnet-ika's leidende avant-prde 
regsseus-, die in zijn werk de na&& legt op de disconùn~u"teitcn in de lwaamc- 
miing, bijvoorbeeld tussen zien en horen bij de toeschouwer, of tussen tekst e n  
beweging bij de acteur. Door gebeurtenissen op het toneel te isoleren en uit te 
Inchren, en mddels een gefot-rnaliseeïde, \raak ctcsk vertraagde bewegingsreigie, 
maakt 'i'ilsan zijn voorstellingen tot een laborato~-iurn waarin de tocschori~ves zijn 
aandacht kan inchren op zijn eigen waarnesnKigsprocesserr, door na te @ani 013 

basis van welke psychtsche behoeften hij de door Wilson gescl-teidezi wamie- 
Rlingsdomeinen zelf weer combii~eert. De Wooster Group presenteert een door 
montage verdichte varun van realisme, waarbuj de mpjpende sdering van de 
waargenomen werkehjkheìd door de massailicdia wordt benadrukt. ln liet werk 
van de Wooster Group wordt met alle mogelijlke theaixaie middelcii onderzocl-ir 
hoe zulke hducinerende sxileriplgen deel uitmaken van de Il-iistorische werkelijk- 
heid. De loopbaan v m  Laurie Anderson, tenslotte, vertoont welierlei raakvlakken 
met die van Byxne. Anderson's werk, met name haar voorstelling "IJnited States", 
laat zien hoe de mogelijkheid om het bestaan in een coherent levensverl-iaal vorn-i 
te geven wordt ondermijnd in een sx11enlevlng die zichzelf voortdurend herclefi- 
nieca aan de hand wan de laatste rechnologische onitwikkeliilgerr. Tegelijkci~ijd 
bieden de elecit9onische media ongekende mogelijkh-hcden om verlialcn en rinielen 
uit te wisselen erz opnieuw te monteren. 

Twee voorbeelden kunnen her bovenstaande verduidelijken. In een liedtekst 
&e hj schreef voor Robert Wdson's ""The l h e e  Playsn, getiteld "Tl-te Sound of 
Business", (zie blz. 94-95) beschrijft Byme een alledaagse auroxlt. 

"%c reden m zwddijkc nchnng op de srielweg. Voor *.íbkcii riaar ecil andcïc staal, grntcl Jati dc &t.rcl 

die achtcr hen lag Zakcri werden geclaan wldens kantoortsren, 11) bcidc s~cclcri 13c~.c i i t  golct ook :LI* 
zakelilk. Het gcvoel aridcrc auto's in te halen was. ook xriliel~jk her gcvt>el\iin r.:ikciidrrcn~, licr gevci~l 
l a n g a m ~  te dlrtlvcn dona een vcld van bcwcgeride woertLtigcn I l i t  was clc worc snellïcid d i  s n c l i ~ ~ i d  

van 7akcn Ixc op dc cqfers op de snelheidhmetcr~ 
Ben? van de mee  speelde mei de rndro, lsng7aaraz wrssclenrl vati de ene xen~dci. ilaar de nndci, 

soms Lwsrerrle hij naar nvec ~cmlers  tegelijk O p  ccn zctidei praatte een mat1 met ecii aiadcic man 
aan de teIrtoon. De rrndcre zcndcs sprelllc oude hits, voorgoed vctclwc~~en 

" 

Deze dondgewot-ie sitwaue is in alle opzichten bepaald door trchnologisclie media. 
Steden, auto", si-ielwegen, radiosenders, telefoon, radiiogccprekkci~, poprnuzick: 
I-iet zijn in deze tekst allemaal overlappende media, cbe samen een ongrilpb:rar, 
dnjrend gevoel opleveren: de mensen in de auso zstLcn stil en bewcger-i, docii niets 



en werken, z ip  gemoleercl en tegelijk duor en door verbonden rncr de matsclhap- 
p4 waa"n ze leven. 

In ""Unlred State$, Iaart 1" beschrijft Laurie Xnderson een andere doodgewone 
simane, in "Sio Happy Blnhday" (zie blz. 319): 

'"c LCL dat hcc het maetltykste \vss arn haar hulid van dne bv te brengcri war leeft en war niet. Die 
tclclonn g n r  en *e houdt hem bi] haar kind en *.egt, "f-lei i s  grootmoeder. Zeg cenc wat cegcn 
gi-crucimocdet." Maar ze tié-eft ec-11 sruk pilasac vast En hct kind *.egt b ~ j  zichzelf, "Wachr eens eycn 
l e e f r  dc tclrfo~onnl Ixcft ddr L ~ I C V I S I ~ >  1311 LZle radm d a n W a t  leefr er rn deïe kamer, en wat met2 
P ielaas kim 7e deze vragen nrcr onder wotrrclen brengen." 

Hoofdst-uk 8, "Anthropology and performance", gaar nader in op de verhouclmg 
van culturele a t ~ ~ o p o l o g ~ c  met het onderzoek naar theatrale representatie. Het: 
witgangspunt daarbij is clle vraag of hct mogelijk is mztcht te geven in andere 
culturen, de ene cultuur te vertalen tn die andere, zonder daarbni gel>& te maken 
van arusiiieke mddelen. De samenwerking tussen kchard Schechner en 
ara~o~~olool;  Viceor Turner leidt naar cen besprekn~g van de anwopologen 
waardoor Byme zich Eieefr laren bemvloeden: Z. N. Flurston, M. Deren, J. M. 
Chernoff, en R. F. Thompson. Zij hebben onderzoek gedaan naar de 
pcrforrnacicve elementen? van anrropologsch onderzoek, en naar de 
mogelijkheden om met artistieke mddelen adequater verslag te doen van 
etnografisch vcld\verk. De uiteenlopende bePaiigen dte l~ierbij betrokken zip, van 
pure wetcnschapsbeoefec1ifig, kunstenaars, en commerci~le massarne&a7 en de 
problemen die m dcze combinatie schuilen, komen ook aan bod. Drie Icntische 
beilaaderingen van de 'anrxopologische k~~f-rstbeoefening', door kz~nsthistoricus I-Ia1 
Foster, filmernograaf Jay R~eby, en etnomusicologen Keil en Feld worderi 
voorgesteld en vergeleken. De voorlopige coilclusie IS, dat de spanningen en 
tegenstellingen &e hier ontstaan vanuit geen enkel standpunt kunnen worden 
opgelost, maar wel rcflcxicf kunnen warden blootgelegd, juist door ze cxplicaet 
aan T I C  orde tc rtcUen. Daardoor kan, of het nu gaat oln een antropalogisckie 
monografie, een kunstwerk, ecn rcPevlsieprogratnma oiF een popsong, een opcner 
cza tincci- veelzijdig bccld vnn dc werkelijkheiid worden geschapen. 

11% ~lcrl 111, "A ~ P O ~ I I C S  OE rcflexixiity", is deze stelhg uiio.gtxverkt door een filosofi- 
sclmc rradilie te besclïri~ven \vaam reflecr~e Elaet uirgangspunt is. Maar dit is i e t .  de 
eerste inicrpretaue van Ryrne's \verli rc-n een theoretisclie of filosofische achter- 
grond, en &.iasom w0rclcr.i eerst dit voorgaanrle Irrteryretaaes doorgenomen. 
11aarir.i is Rytnc's werk steevast beschreven vanuit een posi-stmcturall~sk.Isc11 ge- 
zichtspunt; één a ~ ~ t c u r  heeft Wyrnr zelfs de nlneme c8econsmca-ivist genaend, 
wlieils bcrld van Amcrilca in "'True StoriesHdat van Jean Baudrtllard nog overmeft. 
Maar deze benadering xchlet cckost in het verklaren van Bjrne's belangsteihg 
voor sacralisering, cn kan geen rccl-it doen aan het inzicht dat betekenissen mecr 



zijn dan louter codes, omdat zij gedragen wordtri doos een collecaief. Terwijl l-rec 
posts~ctturaliisme de mimeticche rnogehjkheden van de raid principieel iujtskuc, 
staat de alorntegen\vroaordighe~d van ~nime*nscki htmelden c e n a d  in Bqrfilens werk. 
Om &t te behandelen, biedt de Dutse  vrrsegromantiek, her \\lerk van Novahs en 
Friednch Schlegel, een goed u ~ t p g s p i ~ l ~ i t ,  S11 orn~kkelden als rersrcfi een begrap 
van mlmesis dat de slaafse nabootsing oversriijgt, door de g o t c  poëtische en 
scheppende mogehj,kheden van aruinetisch handelen op velerlei temenn, v z i  k~inst, 
filosofie en mythologe tot de kern van hun fdosofischc inspanmrigen te nrrnken. 
De kern van hun Eilosofisclie n~etlznde is de mogelijhek! om nieuwe vormen vaz 
zelfreklectie tc creëren door middel van fo~mzele konic. 

l i2  hoofdstuk 10, "The model of early Rornanricism"', IS dit ~titgpverkt. I le  
achtergroiid van de vroeg-ronaantlsclie ovcrtuiiging dat subjeczrivitcit inherent 
reflexief, artistiek en m e t i s c l a  van aard is, is gevormd door de benadering van 
subjecuvltcit m lier: werk van Kant en Fichte. Zij probeerden een absoluut 
fx~ndmeizt voor subj,ectìv~teir uit te werken; m a u  N~u\~abs en Schlegel 
concludeerdea dat z u k  absol~~tisme plaats moest maken voor het inzicl-it dat 
iedere poging daartoe voorlopig blijft, en gekenmerkt  word^ door salistische en 
culturele beperkiagen. Dit impliceert dar kunst en filosofie 111 Iaatstc instanue nier 
vala elkaar te onderschesden zijn. Dit blijkt ook uit clc lievelrngthema's van de 
vroeg-romantiek: I-iet idee dat verscl~fflende kunsin~ormen zouden kznliaen 
s atmengaai1 (tot een 'G rsanntliui~stwerk") om cult~i sclc vernieuwing re - 

bewerlistehgen; het verlangen naar een nieuwe mythologie, waarin zulkc ideeen 
voor iedereen bcgrijpelil~k zouden worden; cn het mgstielre adee dat in het hoogste 
kunstwerk uteindelijk de hele werkekijkheid zou Ikt~nrren worden gesymboliseerd, 
omdat in een universele wederkerige rcpreseiitatie ulteindchjk leder objcct, teken 
of iirtcerpretatie kan warden gebruilct als teken vaot al het anderc, war tot 
universele harnonie zou leiden. De irorue die de vaoegi-ornai~hielr kcszrncrkt, komt 
voort  at het besef Jaz. drt ideale kx~nsowerk onbestaanbaar is, c~~cnals  trot1w~s-i~ de 
ideale sarneiilevmg &c op dit kiunstl4rcí-k gebaseeïd zou zijn. 

In Byai~e's werk zijn vele pardellen tnea diii ironische ideaal ~nízn rc wljxcil, van 
z~ jn  "~atach~smus van de chaos" tot zijn m~i7lct3ischc uinmssehngen met niet- 
Westerse kunstvormen. Dat jicemr mei weg dat de hnsconsciar afstand ~US'SCII dlc 

laat-aclztmen~de-eeuwsc speculaucve romantleli cir het hu~digc Ncw Yosk nicl tc 
bagatekscieil valt. Inzicht mi clic vcelommíuncnJe histosisclze ei1 arlaui-iekc 
inodermserrng rs te ontlenen aan her werk irari Waltcr 13cnjamu-r en 'I'l~eodor 91s. 
Adoirno, waarsclujnlzjk de belangrijksic kunstfilosolcn van dc 20stc ecuzv. 8-lurr 
weik vormt in wezenhjke opzicbirn een moclerniscr~ng van de vroeg-romar1Úsc11c 
estheuca. 

FIoofdsnik 11, "Benjamiiz and sldorno an  thc myths in rnodcri~iiy"~intaod~i- 
cecrl her \verBi nis. Renjamn en rldorno aan de l-nand van de tegerastelling tusscn 
symbolisme cn naturahsrne, russen de realistrsche weergave van de wcrlicliilklzeitd 



en cEc poensche en syiribc~lischie vemerksng d a m m .  In het middelpunt van bun 
essays over h ~ o s ~ f i e ,  kunst en geschiedenis staat de vraag naax de invloed &e 
meuwe tecbmehn als fotografie, E h  en gcluídsrcprcoductie hebben gehad op de 
mirnetiscbe ervanng van de werkelijkhe~d. In zijn beroemde opstel over "Her 
kurisnwerk m het uldperk van zijn technische reproduceerbaarh.heid" heeft Benja- 
min de rornanasche ervaring van de werkehjbeid als auratisch (dat d zeggcn, 
doordrenkt m a  archetypische moaeven en energeen) mtgewrkt zot de stelling 
dat de nieuwe technologccn gebruikt zouden moeten worden om &e motasven 
po1iuc.k te vcmerkclijken, en iuet om nieuwe vormen van oude rittielen te onnvlk- 
keien. En En zijn onvolltooed gebleven hoofdwerk, het "Passagen-Wesli"', heeft 
B e n j a m  inzichten van Marx en van Jurig met elkaar gecombrneerd om te ktinnen 
beschrijven hoe sn ccn moderne wcreldstad als hert negentiende-eceiws Parijs 
iiieuwe mcadellcn wan callecnevc mytl-iolagsche emauing zijn onitwkkeldl. Volgens 
Benjamin biedt de moderl~rsering van de mbnetische crirariig unreke mogelijkhe- 
den om de clmrncn van de tnenshcld te verwerkelijken, indien hct l-iele resemau 
aan ~ ~ c t ~ s c h e  mogchjkheden vinyclijk zou kzmncn worden benut. De ontwikke- 
ling vadl nieuwe vormen van zclfretlccue zou dan niet door politieke of mdustri6le 
belangen belemmerd mogen worden. 

ltlet: r;lo~l-ioofclstuk, "The Gesamtkunsiwcrk as laboratoq", vormt ccn pog~ng 
om de li jm van die van de vroegromantiek naar Benjamin en Adorno loopt, door 
te wekken naar het heden. tiet utgangspunt hiervoor is de 
wetenscl-iapsantropolo~e van B m o  L,atour, dic de ccheidshjn tussen pramiueve 
en ~laythische niet-westersc samenlevingen en een ratnoneel, wetcnscl~appelilk en 
modem Westen nier accepteert. L.atuur wijst erop dat wj in gerneensclmppen 
leven waarin de samenhang in hoge mate afkomstig is van objecten die in 
laboratoma ontwikkeld zijn: om de technologsche ontwikkelu~gen te kunnen 
volgens, hebben Westerse samenlevingen zelf kenmerken van een laboratorium 
ovcrgcnon31r.n. Bln~woi~ers van d ~ e  sarnen1evingei.i oadcrho~idcn volgens Latour een 
miinct-~sche, en vaak fcusjisnsclne relaae tor weteii~schap en tccl~i~olog-ie. 1% 
moderniicit, ka1 ddaaïoin met alieen vergeleken worden met een enoatn 
techní~logiscl-i labora~on~im, maar ook met een collectief Gcsamrkunswcrk, dat 
~ciwel de massaincdaa en prci~arale d~agnosneli als rntellgcnite boinmcn en 
itoorrdurerud scherper gesrelde wci-cldrecorcls omvat. De analyse die socroloog 
iJicri.e J3ourdicu hccft gcnlzairkt van cle relev~siejr>urnalisblek laat zien hoe cen 
imachnig mediim als telcviste, cloor de druk die uitgaat van de concurentie tussen 
zc~~dcrs, lonrniials e1-i journalistca, onclairks cle ver onhwakkclde rcchiirek vaak rnaar 
weii~tg riiimtc overlaat vocx arflcctlie op her xrertoonde. Oi?bewst wordt de 
com~2esnocìt en heterogcnitc~t van de rncrdcmc saincizleving zodoeiede al snel 
gereduceerd tot een paw overzichrcitjkc collectieve ïi~ooroordelcn. 
Tegeliikerajd scheppen dc clekrar,nische tl~edia, zoals anrjlopoloog iiqtui rlppadu- 
ral heeft beschrevrn, cen nieuwer .~veseld\vqde cultua-de instabrliteit, nu mdi.r.idiien 



en groepen hun overmgingen vrijelijk kunnen samenstellen uit i~aatcriaal dar nj 
aan verscfriiìlende c d m e n  ontlenen. Hierdoor ontstaai-i m e w e  gei11eenscIinppeii 
met gc'Ym1~rox~seerde en lljbride identiteiten, &c eon veelheid aan nieuwe, onder- 
h g  tegensitnjdige sociale beweg~ngen rnogcìijk maken. 

Tcgen deze achtergrond verschijnt het werk van David Byrnc als exemplarisch, 
omdat het dergelijke onmikkeliri-n be\xwsr en conseqilient heeft wei~verkt. Hel 
vonne een voorbeeld van mrnetusche reflexiviteit, door steeds tc laten zien lioe dc 
hedendaagse authentieke enranng d o o r d ~ n k r  is van rnodelleil &c worden 
aangereikt door de massamedia. Dat maakt de enraring nict inaìathcntiek, maar 
stelt wel hogere eisen aan de i~eflexiWte~t. Ryme" oeuvre bel-ai eer1 poetica van de 
populaire massamedia. De rnassarnedia, &e in belanL@jka mate moderne cu1hiret.i 
vormgeven, kurilrren volgens deze poGrica in principe een ven-ilogcn tor reflectie en 
zelfkritiek ontwikkelen, en daardoor een 'polgattentivcness' onnmkkelen, cen 
veclzijdlgc gevoeligheid .c-oor de veclvorrriige werkelijkl-ieid. Byri~e's pociuie op het 
hmispun~. van de massmedLa, conceptuele kunst en performance-theater biedt 
bilzondere mogelijklaeden om de enraring van een stecds meer gerneciiatlseerde 
werkelijkheid te begrijpen. 




