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Alle materie, alle energie, bestaat uit deeltjes.
Op weg naar de Heilige Graal: de Theory of Everything. Intussen
blijken er steeds meer piepkleine deeltjes door ‘onze’ ruimte te dansen
die vaak door de theorie al voorspeld waren maar pas veel later
daadwerkelijk werden waargenomen: fotonen, bosonen, Higgsdeeltjes, noem maar op; de ontwikkeling van de kwantummechanica
heeft God (als die bestond) wel degelijk aan het dobbelen gezet,wat
Einstein aanvankelijk niet kon geloven. Dat was ook begrijpelijk: kom
je na eeuwen onderzoek met een geloofwaardige reuzenstap in de
richting van ‘alles’ en dan komt een nieuwe theorie dat `alles’ weer op
losse schroeven zetten, dat is ook haast niet te verdragen.
Hoe dat ook mag zijn en hoe de wetenschap zich ook verder mag
ontwikkelen, hier raken kunst en wetenschap elkaar kwijt: in de kunst
hoeft niets te ‘kloppen’. Kunst geeft geen antwoorden en is daarnaar
ook niet op zoek, kunst stelt juist vragen.
Of is deze formulering, die er geroutineerd uit komt rollen, op zich
ook een cliché dat soms nadere nuancering behoeft?
Deze (en andere) gedachten kwamen bij mij op naar aanleiding van
het werk van Michiel van der Zwan.

Dat werk gaat uit van een min of meer vergelijkbaar standpunt als de
natuurwetenschap, zo lijkt het althans: aan het hele universum, micro

zo goed als macro, ligt één principe ten grondslag en dat is een
patroon. Het verschil is ook meteen duidelijk: een patroon is een
samengestelde vorm die uit meerdere zich steeds herhalende
elementen bestaat en van het zoeken naar ‘kleinste deeltjes’, naar een
eenduidige essentie, de steen der wijzen, is hier dus geen sprake.
Bovendien heeft het patroon geen vaste verschijningsvorm, het kan
tamelijk eenvoudig zijn maar ook behoorlijk complex; het patroon
maakt zijn eigen vorm al naar de omstandigheden. Er is dus wel een
patroon, maar eigenlijk ook weer niet. Zelfs kun je niet stellen dat er
in ieder ‘beeld’ een patroon voorkomt dat er al dan niet aan ten
grondslag ligt maar dat in ieder geval altijd herkenbaar is.
Bovenstaande tekening geeft een patroon te zien dat nogal los in
elkaar zit, maar waaruit we zouden kunnen afleiden dat het is
opgebouwd uit min of meer evenwijdige lijnen binnen een gebogen
contour, waarvan de vorm veranderlijk is maar ook soortgelijk: de
tekening bestaat uit een aantal varianten van conceptuele constanten –
hoewel onderling verschillend kunnen alle segmenten worden herkend
als formuleringen van identieke of tenminste identiek gedachte
patronen. Kennelijk kunnen onder specifieke omstandigheden
verschillende vormen tegelijkertijd in hun conceptuele essentie
identiek zijn.

Dat geldt ook voor de verhouding van dit werk tot het bovenstaande:
het is een andere formulering van hetzelfde thema en er zijn nog meer
voorbeelden van dit gedrag: thema met variaties. Maar helemaal
duidelijk is de formulering van dat thema nog niet: het patroon

verschijnt tegen een gekleurde, ‘abstracte’ achtergrond die ook dwars
door het patroon heen te zien is, dat is dus kennelijk transparant. Als
het patroon altijd en aan ‘alles’ ten grondslag ligt, hoe zit dat dan met
die ‘achtergrond’? Misschien is die ook wel opgebouwd uit versies
van het patroon, maar als dat zo is, wordt het de kijker niet getoond.
Maar op ‘alles’ kunnen toch geen uitzonderingen bestaan,dan is het
hele concept in één klap willekeurig én in feite geïnvalideerd. Wie
zullen we ‘geloven’, het getekende én het abstracte ‘potentiële’
patroon of onze kijkconditionering die zegt dat we hier te maken
hebben met een ‘voorwerp tegen een achtergrond’? Ik zet een aantal
heel gebruikelijke en vertrouwde begrippen tussen haakjes omdat ik er
vanwege deze paradoxale beeldopbouw niet zeker van kan zijn dat ze
betekenen wat ze ‘normaliter’ betekenen. We kunnen proberen mee te
gaan met het werk of het concept in deze formulering afwijzen.
Ik zie nog een derde mogelijkheid die me meer bevalt, hoewel ook
daar het paradoxale element een rol blijft spelen: hier is geen sprake
van een daadwerkelijke aanwezigheid van het patroon (als we ten
minste even aannemen dat het om een ‘kunstaanwezigheid’ gaat); het
is een tekening, met andere woorden: de tekening is een afspiegeling,
een representatie, van het patroon en niet het patroon zelf (hoewel het
dat óók nog kan zijn, als je aanneemt dat het patroon in letterlijke,
concrete vorm overal is zit het ook in de tekening die anders niet zou
kunnen bestaan – over een dergelijk verschil in interpretatie zou de
Patronenkerk tot een historisch schisma kunnen komen…).

Hier worden zes varianten samengebracht in één werk. Ze verschillen
onderling vooral van kleur. Formeel zijn ze soortgelijk maar niet
identiek en per patroon zijn ook variaties te onderscheiden. Ze zijn
min of meer uit de losse pols getekend en ook met een suggestie van
schaduw, aan verschillende kanten tegelijk, dus van enigerlei mimesis
is geen sprake (tenzij je allerlei simultane lichtbronnen veronderstelt,
maar dat voert hier veel te ver van het eigenlijke thema af). Net als de
vorige voorbeelden lijken deze patroonvarianten zich in een soort lege
ruimte te bevinden, het wit gelaten papier. Opnieuw dringt zich het
vermoeden op dat het hier representaties betreft en alles bij elkaar
lijken deze (en veel andere) bladen een soort index te vormen, een
catalogus van verschijningsvormen van het patroon, dusdanig dat je je
af kunt vragen of dat patroon eigenlijk wel echt bestaat of dat het er
om een andere reden is dan ‘gewoon’ omdat het hele universum er nu
eenmaal uit is opgebouwd. Ik kom daar nog op terug.

Hier is een tekening van driedimensionale structuren , met schaduw en
al. Opnieuw is er getekend op een vlak dat verder wit is gebleven en
er zijn zo veel voorbeelden van dit beeldende gedrag, dat het steeds
duidelijker wordt dat het hier om afbeeldingen gaat, om een visuele
benadering van patronen of varianten van ‘het’ patroon die zelf niet
concreet zijn, net zo min als de schaduw dat is. De verschillende
vormen die uit het patroon zijn opgebouwd, en/of het patroon
representeren, zijn willekeurig in zoverre dat hun verschijning een
gevolg is van esthetische keuzes van de kunstenaar, zoals met alle
tekeningen het geval is die geen systematische structuur hebben.
Mogelijk verkregen deze (en veel andere) elementen hun vorm ook
doordat ze ‘met elkaar in gesprek’ zijn: naarmate de tekening vorderde
kan die zo zijn eisen zijn gaan stellen, waarbij de kunstenaar dan nog
(min of meer) de keuze heeft om zijn hand daardoor te laten leiden: is
hij meester over de schepping of een ‘doorgeefluik’, een dilemma dat

voorbeeldig en niet zonder ironie geformuleerd is door Sigmar Polke’s
„Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!“

Dit werk is deel van een serie waarin höhere Wesen van alles aan de
kunstenaar oplegden maar zich wel steeds beperkten tot een zwarte
driehoek ergens aan de rand van het beeldvlak. Natuurlijk steekt Polke
een beetje de draak met allerlei zweverigheid en
kunstenaarsmetafysica, maar tegelijkertijd is het ook een serieuze
paradox, een serieus dilemma zelfs: wat zou er gebeurd zijn als Polke
het bindende advies naast zich neer had gelegd? Dat weten we niet.

Wat we wel weten is dat de aanname dat alles in de wereld, dus die
hele wereld zelf, is opgebouwd vanuit die ene structuur allerlei
problemen met zich meebrengt: wie is dan de auteur – de kunstenaar
die als boodschapper fungeert of het niet-menselijke patroon zelf, dat
immers ook zichzelf steeds weer opnieuw kan formuleren en
herformuleren? Of misschien kunnen ze niet zonder elkaar bestaan,
althans niet in de beeldende kunst – het moet zichtbaar zijn en het
patroon is uit zichzelf niet zichtbaar, dar is de kunstenaar voor nodig.
In de tekening hierboven zien we een relatief duidelijk patroon dat
zich redelijk houdt aan de aan het begin van dit stukje beschreven
maar gemankeerde uitgangpunt dat het patroon bestaat uit contouren
waarbinnen zich min of meer evenwijdige lijnen bevinden. Deze
tekening laat zich lezen van links naar rechts en toont – opnieuw op
het verder lege beeldvlak - een soort dansende beweging zoals je die
wel bij sommige zeedieren aantreft. Het idee van beweging ontstaat
doordat het patroon - hier in een solo-optreden! – zichzelf in knopen

legt en weer ontwart, zichzelf deels op- en dan weer uitvouwt, zichzelf
misschien steeds voortplant.
Dit lijkt een goed voorbeeld van een structuur die zichzelf tekent met
de hand van de kunstenaar – en tegelijkertijd ‘maakt’ de kunstenaar de
structuur ook, zonder hem zou er helemaal niets zijn. Ik denk, dat
kunstenaar en kunstwerk in dit soort relaties eigenlijk ‘gewoon’ twee
kanten van dezelfde medaille zijn, het is moeilijk vast te stellen waar
de kunstenaar eindigt en het kunstwerk begint en vice versa, ze zijn
misschien wel identiek of op zijn minst (tijdelijk) synoniem. Allemaal
niets nieuws misschien, maar dit werk zet aan tot reflectie in deze
context en dat kan helemaal geen kwaad.

De status van deze foto is mij niet bekend: is het een verzameling
tamelijk willekeurige voorwerpen zonder specifieke betekenis, zijn het
‘schetsen’(of één grote schets) voor een nog te maken werk, zijn het

aparte werken (het lijnen-in-contouren model is hier en daar te zien) of
zijn het kant en klare werken of zelfs één kant en klaar werk? Zijn het
gereedschappen om de wereld op te bouwen en te ordenen of is het de
ordening zelf? Kortom: hetzelfde probleem of thema wordt in dit
oeuvre van allerlei kanten belicht of, liever, ter discussie gesteld: is er
sprake van presentatie of representatie? Of, wat subtieler in de
formulering van minimaal onderscheid: gaat het om presentatie van de
representatie of om representatie van de presentatie?

Op de afbeelding hierboven komt de compositie van het beeldvlak en
een aantal voorwerpen die het bevolken aardig overeen met wat dan
dus toch misschien als schets moet worden beschouwd - hoewel er bij

nader inzien ook weer niets tegen is om het een dubbele identiteit toe
ter kennen, of nog meer, het een hoeft het ander niet per se uit te
sluiten.
Op deze tekening is geen enkel stukje van het vlak wit gelaten, maar
toch blijft die eigenaardige dichotomie van zichtbaar patroon – geen
zichtbaar patroon ook hier bestaan. Er zijn voorbeelden van
formuleringen die we al eerder tegenkwamen terwijl het niet steeds
mogelijk is om op álle elementen van het beeldvlak wat voor
formulering dan ook te identificeren van een of andere variant van het
patroon. Ook kun je je nog voorstellen dat het patroon inmiddels
(zeker voor de kunstenaar zelf) bekend mag worden verondersteld
zodat het niet iedere keer op de vierkante millimeter hoeft te worden
voorgekauwd, we kunnen het er gewoon spontaan ‘bij denken’. Ik zelf
krijg bij dit gedrag in steeds sterkere mate de indruk dat er niet alleen
gepresenteerd en gerepresenteerd wordt; ik denk dat deze werken ook
een soort didactische functie hebben. Ze brengen de complexiteit van
(het functioneren van) dit patroon over om duidelijk te maken dat het
niet altijd waarneembaar hoeft te zijn om toch onmisbaar te zijn voor
de wereld. Wat dat betreft wijkt het dan dus weinig af van door de
wetenschap gevonden deeltjes zonder welke de wereld niet zou,
kunnen bestaan maar die geheel onzichtbaar zijn. Wie ooit ergens
thuis of op straat een Higgs-deeltje heeft waargenomen mag het
zeggen. Zo zijn er ook overeenkomsten tussen wetenschappelijk en
artistiek onderzoek ook al zullen de bevindingen van de kunst nooit
voor enigerlei praktisch doel gebruikt kunnen worden. Daar staat weer
tegenover dat de kunstenaar, tenslotte toch de regisseur van de wereld,
ervoor kan kiezen om het onzichtbare zichtbaar te maken – veel
kenners zijn van mening dat dit zelfs het doel van de kunst is – of, nog
soevereiner, nu eens het patroon wel en dan weer niet te tonen en dat
kan zelfs binnen één werk, zoals hier.

Als alles volgens een patroon heeft vorm gekregen (of: als dat patroon
in ‘alles’ al dan niet geheel of gedeeltelijk zichtbaar te onderkennen
valt) geldt dat ook voor de kunst. Het zichtbaar maken van het patroon
in deze context levert dan een nieuw kunstwerk op (ergens tussen
Übermalung en Anatomische Les). Hierboven is het uitgangspunt
Mondriaans Victory Boogie Woogie maar bij nader inzien is die
incompleet – het werk zelf is nooit helemaal afgekomen maar hier
blijft een aanzienlijk deel van de elementen ongezien. Dit beeld is dus
niet bedoeld als visuele mimesis van het schilderij maar als
representatie of allusie. Het is dus meer een mentaal dan een visueel
construct. Maar wat opmerkelijk – of misschien juist nogal logisch –

is op visueel gebied is dat het patroon hier, vanuit een andere
invalshoek bekeken (gedacht), deel lijkt te worden van het
oorspronkelijke kunstwerk. Theoretisch is dat nog te weinig gezegd,
want volgens de gedachte dat aan alles een patroon ten grondslag ligt
of alles vanuit en door het patroon is opgebouwd bestaat het schilderij
(dat van Mondriaan) zowel als zijn reproductie (hier en daar al dan
niet trouw aan het werk) bij de gratie van dat patroon, wat hier nog
eens extra wordt benadrukt door de visuele alomtegenwoordigheid
ervan, zonder overdrijving kun je stellen dat de afbeelding van het
schilderij erdoor naar het tweede plan verhuist. Er wordt hier een soort
natuurwet gepostuleerd, die – schilderij of niet – het begin en het eind
van alles is. Zo raakt de methode eerder aan de metafysica dan aan de
wetenschap hoewel het zich aan de andere kant als weten schap of op
zijn minst als een parallel van of juist een pastiche op de wetenschap
vermomt. En als het om kunstwerken gaat wordt het een heikele
materie omdat ieder kunstwerk alleen zichzelf wenst te poneren
zonder daarbij gestoord te worden door allerlei visuele uiteenzettingen
die met het oorspronkelijke beeld lijken te wedijveren: hier wordt het
patroon haast een Übermalung – of men (Mondriaan en zijn exegeten,
de ontdekker/uitvinder van het patroon, de kijkers) dat nu willen of
niet, het is een onvermijdelijke consequentie van het oorspronkelijke
postulaat die hier op een dwingender manier dan in sommige andere
voorbeelden zichtbaar wordt gemaakt. Want we weten inmiddels dat
het patroon er nu eenmaal altijd is, ook als het slechts ten dele of zelfs
helemaal niet zichtbaar wordt/is.
Net zoals de maan schijngestalten heeft, maar dan oneindig veel
complexer, kan het patroon er verschillend uitzien en net zoals er
‘nieuwe maan’ bestaat is het patroon soms ook onzichtbaar. Maar de
maan is wel altijd dezelfde maan en dat geldt ook voor het patroon, als
basisopvatting over en als conceptueel-visueel verschijnsel in de
wereld is het zichzelf altijd gelijk en dat is wat het universeel maakt,

niet helemaal ongelijksoortig aan de relatie tussen Mondriaans
rechthoeken uit de Stijl-periode en de principes van de theosofie.

Zo kun je ‘van klein naar groot’ denken: wat voor een schilderij geldt,
gaat ook op voor een stadsgezicht (in dit geval inclusief museum) of
voor de hele stad zelf. Ook hier lijkt het patroon over de afbeelding
zelf te zijn aangebracht en een visueel element toe te voegen dat iets
lijkt te zeggen over de omstandigheden waarin het ‘originele’ plaatje
zich bevindt. Want ook al zou het patroon een
natuurwetenschappelijke waarheid vertegenwoordigen, dan wil dat
nog niet zeggen dat die voor de kijker (of voor de maker) emotioneel
neutraal is. In dit geval lijkt het zwaar aangezette netwerk van

patronen een soort ‘tussenlaag’(een voile, zou je kunnen zeggen) te
zijn tussen het oog van de kijker en het beeld van de foto van het
stadsgezicht. Vanuit een ander gezichtspunt lijkt het zelfs een soort
web over de stad waar enige dreiging van uitgaat alsof de apocalyps
op handen is. Het kan dan wel zo zijn dat het patroon alles opbouwt
maar het is – eigenlijk vanzelfsprekend – ook betrokken bij de
afbraak; de vraag die zich dan aandient is: de afbraak waarvan? In
laatste instantie van zichzelf, lijkt mij, want zonder patroon is er niets
meer over.

En van groot naar groter: van een stadsgezicht naar een heel
werelddeel. Toevallig (?) betreft het hier net ‘ons’ werelddeel, Europa,
aangevuld met een stukje Kaukasus, dat nog niet zo heel lang geleden
bij de Sovjet Unie behoorde en dus ook enig recht heeft om in verband
te worden gebracht met ‘Europa’. Het patroon heeft hier alle kleuren
van de regenboog, ik weet niet precies op welke basis – de analogie is
die met de natuurkundige kaart waarop kleuren naar de elementen van
en op het aardoppervlak (klei, veen, löss of bomen, bergen, rivieren,
zeeën, steppen etc.) zijn ingedeeld en de andere analogie is die met de
staatkundige kaart op basis van naties, maar geen van beide lijkt hier
aan de orde. Misschien is er ook helemaal geen inhoudelijke reden
maar puur een esthetische om de kleuren aan te brengen zoals dat hier
is gedaan.
Dit werk dwingt ons ertoe om over deze keuze na te denken, te meer
omdat er nog meer op de kaart te zien is, waar het patroon niet is
weergegeven, terwijl uitgangspunt van dit hele oeuvre er toch uit
bestaat dat alles bestaat op basis van het patroon. Zijn we allemaal
gelijk, of is de één net iets gelijker dan de ander? Is hier sprake van
eurocentrisme (of, in actuele terminologie, wit privilege)? Een
verwante observatie is, dat de plekken waar het patroon niet zichtbaar
is gemaakt er logischerwijze uitzien als ‘witte plekken’ op een
landkaart, die delen van de wereld die onbekend zijn, niet in kaart
gebracht.
Zo biedt dit oeuvre nog allerlei verschillende en elkaar soms
tegensprekende mogelijkheden topt interpretatie. Hoewel het, net als
de natuurwetenschap, uitgaat van één altijd en overal leidend principe
wil dat nog niet zeggen dat alles daarmee of daardoor verklaard is.
Integendeel, door het antwoord aan de vraag vooraf te laten gaan
(eerst is er ‘het patroon’ en daarna pas alle denkbare en ondenkbare
beelden) wordt niet één vraag opgeworpen, maar ongeveer net zo veel
vragen als er werken zijn.

Ik denk dat het patroon in eerste oorsprong geen metafysische of
filosofische opvatting vertegenwoordigt, maar eerder een
geconstrueerd vertrekpunt, een moment dat de mogelijkheid schept
om letterlijk van alles dat denkbaar of zelfs ondenkbaar is een ander
beeld te creëren, waarbij alles ook evenwaardig is en zonder hiërarchie
omdat alles valt onder de paraplu van het patroon – hoewel je
uitgaande van evenwaardigheid het best over hiërarchie kunt hebben
en die beschrijven als een van de myriaden verschijnselen die in dit
oneindige kader passen (er valt in oneindigheid natuurlijk niets te
‘passen’ maar inzoomend op de ‘tienduizend dingen’ kunnen zich
daar natuurlijk alle denkbare gebeurtenissen, conflicten en wat dan
ook afspelen en worden beschreven, wat dit werk ook doet, het zou
niet anders kunnen).
Zo is alles met elkaar verbonden en ik denk dat op deze manier een
soort kapstok ontstaat die dit werk ‘het patroon’ noemt en de
kunstenaar in staat stelt om ordening aan te brengen in de totaal
onoverzichtelijke wereld van het eerste kwart van de eenentwintigste
eeuw. In zekere zin is het magisch denken: als ik het teken (of: een
teken zet) wordt het waar en werkelijk. Zo verwerft de kunstenaar
macht over de wereld, het leven, het lot, het zelf - noem maar op. In
diepste zin is dat niet geheel ongelijk aan wat gebeurt als kinderen
spelen in een zelfgemaakte wereld of, liever gezegd, in een wereld die
onder hun handen ontstaat. En dat verband is natuurlijk niet ongekend,
het is zo oud als de kunst zelf, die ontstond in grotten waar tekeningen
de wereld afbeelden in een niet gescheiden continuüm van
beschrijving en cultus.
Al deze werken hebben als titel Shadows of the Mind, dat wil zeggen:
beelden die onze geest kan produceren (of: beelden die wij van onze
psyche kunnen construeren), maar die niet meer zijn dan schaduwen.
En de combinatie van schaduwen en een grot zijn we in de
geschiedenis wel eens eerder tegengekomen. Bij Plato natuurlijk die
van mening was dat al onze waarnemingen niet meer waren dan

schaduwen van de wereld van pure Ideeën. Natuurlijk moet ik bij dit
werk dan ook aan die grot denken en ik zal de enige niet zijn.

Dit recente werk is zover ik weet (nog) een eenling in dit oeuvre.
Maar het is tegelijkertijd een immense stap: het heeft drie dimensies
en is waarachtig tot de schaduw (!) toe opgebouwd uit ‘het patroon’.
Het patroon verschijnt hier dus voor het eerst identificeerbaar in
‘onze’ ruimte. Dat geeft de kunstenaar ongekende mogelijkheden om
in geheel nieuwe beelden als ook in of op bestaande beelden zijn
patroon te manifesteren. Nu kan hij daadwerkelijk een (de?) hele
wereld bouwen tot in het oneindige. Ik ben benieuwd waar ons dat
heen zal leiden.

