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 KijKen naar Kunst 
Kijken naar kunst verloopt in fases. je hebt een gevoelsmatige in-
druk bij de eerste ontmoeting. je kunt er bij de eerste kennismaking 
door getroffen worden of het kan je onverschillig laten en je loopt 
er dan aan voorbij. als er die fascinatie op het eerste gezicht is, dan 
kan er een tweede fase volgen die van de reflectie en de analyse, 
afhankelijk van je expertise. Het tekort van sommige kunsthistorici 
en kunstfilosofen is dat ze te weinig recht doen aan het feit dat kunst 
er niet voor de analyse alleen is, maar uiteindelijk voor het leven 
bedoeld is; tenminste als je niet het standpunt van het formalisme 
deelt, de opvatting dat het in kunst alleen om de vorm gaat, los van 
haar inhoud of van haar functie in de maatschappij: in politiek, re-
ligie of de openbare ruimte. er is daarom een derde fase: na de ana-
lyse is er een terugkeer naar het kunstwerk, die van het kijken van 
de geïnformeerde kunstbeschouwer. Zoals bij de eerste ontmoeting 
laat de kunstbeschouwer, als hem dat enigszins lukt, het kunstwerk 
voor zichzelf spreken, maar het verschil is dat de kijker nu geïnfor-
meerd kijkt. Het voor zichzelf spreken van het kunstwerk voltrekt 
zich in een tweegesprek en krijgt zo een betekenis. 
 Wat bepaalde kunstwerken zoals deze werken van de drie  
P/////aKt-tentoonstellingen betekenen, daarover kunnen we ver-
schillen. Kunst is polyseem, kan vele betekenissen hebben, afhan-
kelijk van tijd en plaats en van de kunstbeschouwer. Dat houdt niet 
in dat de betekenis die kunst geeft een zaak van willekeur is. Zelfs 
in de wetenschap bestaat er geen objectiviteit en zijn resultaten altijd 
afhankelijk van het heersende wetenschapsparadigma. Omdat be-
tekenis van een kunstwerk tot stand komt in het samenspel tussen 
de kijker en het kunstvoorwerp, zitten daar twee elementen in. een 
subjectief element, de kijker als cultureel en als religieus of breder 
als levensbeschouwelijk subject, en een meer objectief element, het 
kunstwerk. Het laatste is zoals gezegd niet eenduidig, maar wat voor 
betekenis je er als kijker aan toekent, dient onmiskenbaar terug te 
gaan op aanwijzingen in het kunstwerk zelf. Misschien zult u mij 
tegenwerpen: vergeet je de maker van het kunstwerk niet? Heeft 
die ook niet een bijdrage aan het vaststellen van een betekenis van 
het kunstwerk? ja en nee. ja, in zoverre kunst, ook de kunst van 
deze P/////aKt-tentoonstellingen, niet conventioneel is en daarom 
informatie van de kunstenaar over zijn werk geboden is. Daarom 
heb ik ook gesprekken gevoerd met de vier kunstenaars. Kleurge-
bruik, symboliek, vormgeving zijn vaak sterk persoonlijk, een zaak 
van de kunstenaar zelf en vragen daarom ook om zijn of haar uit-
leg. De uitleg van het kunstwerk door de kunstenaar is echter niet 
doorslaggevend. De reden is dat hij of zij alleen de intenties aan ons 
meedeelt betreffende hetgeen men zou willen maken, terwijl het nog 
maar de vraag of het gelukt is om die intenties ook echt te vertolken 
in het kunstwerk. Bovendien is er zoals gezegd niet één betekenis in 
een kunstwerk; er kunnen ook betekenissen in liggen die de kunste-
naar niet bedoeld heeft. Daarom blijft het kunstwerk zelf het eerste 
aanspreekpunt om vast te stellen wat de kunst van onze vier kunste-
naars heeft te zeggen. 
    Gezien het feit dat mij gevraagd is als moderator van deze drie 
tentoonstellingen mijn commentaar te geven valt het accent op de 
tweede fase, maar ik begin bij de eerste fase. Mijn eerste persoon-
lijke indruk. 
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 De eerste inDruK.
Het werk van Chris en Derk. je komt van buiten via een deur een 
zeer donkere tentoonstellingsruimte binnen. Boven de deur staan 
de raadselachtige woorden DaH OsLa DOtHeM. Het eerste 
moment ben je  gedesoriënteerd. Gewend aan het duistere licht 
van enkele lampen die her en der branden zie je langzamerhand 
een ruimte opgedeeld door vele palen. Mijn eerste reactie was een 
herinnering aan de vroeg-middeleeuwse moskee van Córdoba, de 
Mezquita, waar ook de ruimte doorsneden wordt door talloze zui-
len. Gaandeweg zie je her en der werken: een kandelaar met een 
ei, een ‘elfhoekige cirkel’, een op een foetus lijkende gestalte op de 
muur geprojecteerd; op de wanden zie je verder rotsen en dieren 
zoals olifanten, kreeften en paarden; ook is een kruis op de wand 
aangebracht; tekeningen (erotisch puberaal) liggen op de grond of 
tafel; een tekst zegt: ‘als een van de chakra’s niet in balans is, ga dan 
mediteren.’ Mijn eerste indruk is die van het letterlijk een andere 
wereld binnenstappen, een ruimte, waardoor de tijd stil staat in 
verhouding tot de dagelijkse tijd, als je weer uit de donkere ruimte 
naar buiten stapt. De vraag die zich bij mij op drong, was: is dit een 
sacrale ruimte? als het een sacrale ruimte is, wat hebben dan die 
dieren zoals kreeften en paarden op de wand met religie te maken? 
en die tekeningen? als het geen sacrale ruimte is, wat voor ruimte 
is het dan wel?
 Het werk van Christian: een video met de titel untitled (2011) 
die steeds opnieuw begint. ik stapte binnen op het moment dat 
een man in de golven speelde. een aantal losse beelden rijgt zich 
aaneen; even later keek ik mee vanuit een glazen raampje van een 
ruimtestation: je kijkt neer op de aarde als wereldbol met land en 
zee. andere beelden volgden zoals een lift die in een soort winkel-
centrum  naar boven en weer naar beneden ging. even later een 
zwembad waar de camera onderwater dezelfde zeezwemmer onder 
water filmt; het beeld verschuift naar een vliegtuig in de lucht dat 
van binnen wordt gefilmd. je ziet de passagiers en hun handelin-
gen. Het kijken naar de beelden is fascinerend, mede door het spel 
met de kleuren. aan het slot bedankt een stotteraar instanties die 
aan het totstandkomen van de film hebben bijgedragen. Het kijken 
naar deze film was een sublieme ervaring. Maar wat gebeurt er ei-
genlijk? Of gebeurt er niets?
 Het werk van Femmy: Yellow Minutes De tentoonstellings-
ruimte is nu geheel wit, aan de drie wanden hangen zeven ver-
schillende werken. een bewerkte keukenlepel; geschilderde vrou-
wen- en mannengezichten, soms als geschilderd portret, soms als 
beschilderd houten sculptuur aan de muur, ook een buste van gips 
van een vrouw. twee hermafrodieten hangen naast elkaar. Ook zie 
je mythologische, hybride wezens zoals een leeuw met een mans-
kop en een centaur, een paardmens en kindertekeningen, soms van 
neerstortende straaljagers. je stapt een fantasiewereld binnen. De 
vraag die zich bij het eerste kijken opdringt is: wat voor wereld hier 
wordt opgeroepen. in kunst van de 19e en 20e eeuwse schilders 
worden ook vreemde werelden opgeroepen zoals in het symbolis-
me. Hier ook, maar toch anders. Het fantasievolle doet denken aan 
Lucid Dreaming van nina Yuen uit Hawaï.               
 
 reFLeCtie 
Wat verbindt het werk van deze vier kunstenaars, formeel en in-
houdelijk? in formele zin gaat het steeds om kunst die iets met de 
ruimte doet. Bij Femmy Otten is dat in die zin opvallend omdat zij 
enerzijds met haar olieverfportretten de traditionele schilderkunst 
beoefent, maar die ook weer overstijgt; soms door de traditione-
le lijst weg te laten zodat het werk doorloopt op de muur of door 
gebruik te maken van sculpturen zoals de twee vrouwenhoofden 
van hout met olieverf en een buste van gips van een vrouw, of het 
bewerken van een readymade, de seaspoon. nadat in het Westen 
eeuwenlang het schilderpaneel centraal heeft gestaan, is in de 20e 
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eeuwse kunst weer aandacht voor de samenhang van het schilde-
rij, de sculptuur en de ruimte. Dat is een oude traditie. Zo zijn in 
rome veel kerken uit de baroktijd waar zoals bijvoorbeeld in de il 
Gesù-kerk schilder-, beeldhouwwerk en ruimte met elkaar één sa-
menhangend kunstwerk (Gesamtkunstwerk) zijn. interessant is dat 
Femmy ook een oudere vorm van schilderkunst gebruikt: het fres-
co, zij het niet in de technische productiewijze. Met olieverf en acryl 
is op de muur dat mythologisch wezen geschilderd: een leeuw met 
een groot hoofd van man. Ook hier dus ruimtegesitueerde kunst. 
 Ook Christian Friedrich doet iets met de ruimte en dat verrast 
omdat hij met video werkt. Film en video worden doorgaans juist 
gekenmerkt door het tijdsaspect, door het verhaal, de aaneenrijging 
van onontwarbare gebeurtenissen in het persoonlijke of het open-
bare leven. Christian doet heel iets anders met dit medium en wel 
een onderzoek naar de waarneming, alles in zijn film wordt gezien 
vanuit een buitenperspectief. Bij herhaling kijken we vanuit een pa-
trijspoort, een rond glazen raampje naar de dingen. De positie van 
wereld, mens en dieren wordt vooral vanuit de (kosmische) ruimte 
bekeken.  
 Derk thijs en Chris Brans benadrukken het ruimteaspect ook 
en zelfs in heel sterke mate. De tentoonstellingsruimte is zelf onder-
deel van het kunstwerk. Hun werk is wat men een ‘environment’ 
noemt. Bij een installatie staat men nog buiten het kunstwerk. Bij 
een ‘environment’  stapt de beschouwer zelf in het kunstwerk. Dat 
gebeurt hier letterlijk omdat je het voorhangsel van de daarvoor 
apart gemaakte deur, omlijst met koppen van houten palen, moet 
wegschuiven. De positie van de kijker verandert radicaal door hun 
environment. ik bekijk nu de kunstwerken afzonderlijk. 

 DerK tHijs en CHris Brans: envirOnMent
Bij Chris en Derk’s environment stapt het publiek het kunstwerk 
zelf binnen. De woorden boven de deur DaH OsLa DOtHeM 
zijn een spielerei met de officiële titel van de tentoonstelling Where 
time has lost its relevance: de methode heeft ook geen relevantie. 
Dat geldt voor kunst als zodanig. in ieder geval zegt de titel weinig 
over de environment zelf. 
 Doordat het kunstwerk een environment is, gebeuren er twee 
dingen: 1. de vorm van het esthetisch kunstobject wordt soms zo 
geminimaliseerd dat het onderscheid kunstvoorwerp en gewoon 
object moeilijk is aan te geven. De lampen en de zitbanken horen 
tot het kunstwerk maar ze verschillen niet van gewone lampen of 
zitbanken. 2. Deze minimalisering van de esthetische vorm hangt 
samen met de verandering van de positie van de kijker. Deze is geen 
kijker meer, maar gaat op de banken zitten en wordt zo medespeler. 
Kunst is hier een gebeuren. elk kunstwerk is voor zijn betekenis 
afhankelijk van het publiek, maar dat is hier wel in een bijzondere 
zin het geval, omdat de aandacht van het objectieve element van het 
kunstvoorwerp, de esthetische vorm van afzonderlijke objecten, 
verschuift naar de ingerichte ruimte.  
 Hoe kan de speler inhoudelijk deelnemen aan dit kunstwerk als 
een gebeuren? Daarvoor moet je allereerst letten op de atmosfeer 
van de ruimte. Deze komt tot stand doordat de ruimte door vele 
palen (60 in getal) in kleinere delen is verdeeld en schemerachtig is 
verlicht. Wat voor ruimte is het? Zij lijkt op een sacrale ruimte door 
de zinspeling op de moskee-ruimte in Córdoba en ook door som-
mige objecten die opgesteld staan: de kandelaar, een ei, een kruis 
op de wand geschilderd, een tekst ‘als een van de chakra’s niet in 
balans is, ga dan mediteren’. Maar wat doen de op de muur gepro-
jecteerde gestalte van een foetus, de op de muren geschilderde oli-
fanten, kreeften, paarden en rotsen, de erotische tekeningen (speels 
puberaal) in een sacrale ruimte? Dat zijn dingen uit de natuur en 
het dagelijkse leven en op zichzelf beschouwd niet sacraal. Derk 
schrijft in zijn plan voor de tentoonstelling: ‘het moest … een hele 
wereld op zich worden, die op een (abstracte) manier een afspiege-
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ling is van de rijkheid van de echte wereld’ … ‘een gebouw dat een 
kosmos op zich is, een ongrijpbaar laboratorium of een onbekend 
heiligdom voor de wereld.’   
 Om betekenis te geven aan deze raadselachtige ruimte, tegelijk 
wereldlijk én sacraal, meen ik dat hier een wereld wordt opgeroe-
pen die heel anders is dan we in onze westerse wereld gewoon zijn. 
Onze wereld bestaat uit twee domeinen: het heilige en het profane. 
De in deze environment getoonde wereld is nog één, het dagelijkse 
is religieus en het religieuze is het dagelijkse. Dat vind je vanouds 
in de stamculturen, in de islam, maar ook als je door india reist zie 
je dat nog. alleen in het Westen is er die scherpe scheiding tussen 
het wereldlijke en het religieuze, tussen kerk en staat, tot zelfs de 
onmogelijke opvatting van sommigen –onmogelijk in antropolo-
gische zin - dat de religie en levensbeschouwing enkel privézaak 
zouden zijn en niet voor de openbare ruimte bestemd zijn. in deze 
environment wordt dat doorbroken: daarom kan het wereldlijke: 
erotische tekeningen, kreeften, paarden, olifanten en afbeeldingen 
van rotsen deel uitmaken van deze sacraal-wereldlijke ruimte.          
  De kijker wordt tot deelnemer aan een gebeuren dat zich af-
speelt in een sacraal-wereldlijke ruimte. Daarmee wordt hij op 
zijn religiositeit aangesproken, in welke traditie hij ook staat. Hij 
moet iets doen, hij kan niet aan de kant blijven staan. Wat opvalt is 
dat door oersymbolen als het ei en de ‘elfhoekige cirkel’ gestreefd 
wordt naar een soort universele religieuze ervaring. Het ei is sym-
bool van het leven in wording en van de volmaakte kennis. Het is 
een metafoor van de kosmos en het bevruchtende element waaraan 
het zijn bestaan dankt. Het komt in allerlei religieuze en esoterische 
stromingen voor. De cirkel is naast de driehoek en het vierkant een 
van de geometrische vormen die in veel kunst uit allerlei tradities 
wordt gebruikt. eigenlijk kun je niet spreken over een ‘elfhoekige 
cirkel’, de vorm heeft de kunstenaar afgeleid van de cirkel. De cir-
kel boeide Kandinsky omdat hij een eenheid is van tegenstellingen, 
van het con-centrische en het ex-centrische. in deze tentoonstelling 
wijst de ‘elf-hoekige cirkel’ ook op eenheid zoals Derk mij schrijft, 
‘de mogelijkheid van een “rond” wereldbeeld, een gebaar dat alles 
omvat (summa).’ Dat hier naar universaliteit wordt gestreefd blijkt 
onder meer eruit dat de ruimte niet direct met een bepaalde gods-
dienst is verbonden. Het kruis wijst dan wel op het christendom, 
maar de ruimte doet zoals gezegd eerder aan een moskee denken 
en de genoemde tekst komt uit het hindoeïsme. Zo lijkt het wel een 
sacraal-wereldlijke ruimte voor alle gezindten, een pantheon. 
 Deze  environment daagt de hedendaagse westerse cultuur uit 
in zoverre zij het profane te veel los wil maken van het heilige. Dit 
kunstwerk roept deze vragen op: 1. bestaat er wel zo’n universele 
religieuze ervaring? Ook  abstract-expressionisten zoals Gottlieb, 
newman, rothko zochten ernaar, maar liepen daarin vast. Of is 
de religieuze ervaring zoals ook andere bestaanservaringen steeds 
bepaald door een context, door een bepaalde godsdienst? Besef dat 
de ruimtebeleving van een moslim heel anders is dan die van de 
christen. voor de laatste is het altaar of de preekstoel centraal, ter-
wijl voor de eerste de plek waar gebeden wordt even ver van allah 
af is als alle andere plekken. 2. Dit kunstwerk zoekt de grenzen op 
tussen kunst en leven. ik herinner eraan dat de esthetische vorm 
van het kunstwerk geminimaliseerd is. termen als het schone of het 
sublieme zijn hier niet aan de orde. De esthetische ervaring is niet 
meer een apart domein, ze valt samen met de religieuze ervaring in 
deze sacraal-wereldlijke ruimte. Dat stemt overeen met de positie 
van het ‘kunstwerk’  vóór de renaissance en reformatie. thierry 
de Duve merkte naar aanleiding van het werk van Duchamp op 
dat de esthetische basisvraag ‘is het schoon of subliem?’ gewij-
zigd is. sinds het werk van Duchamp en de installatiekunst vanaf 
de jaren ’60 is de esthetische vraag: ‘is het kunst?’ Die vraag kan 
ook aan werk van Chris en Derk worden gesteld, maar dan niet 
vanuit Duchamp en de ontwikkeling van de kunst na hem, maar 
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vanuit een teruggrijpen op ‘kunst’ vóór de renaissance en kunst 
van andere culturen waarin er geen duidelijk onderscheid is tussen 
religieuze en niet-religieuze kunst. Derk en Chris geven installa-
tiekunst die je een ‘nabootsing van een levensituatie’ (rosenthal) 
zou kunnen noemen. Hier wordt een sacraal-wereldlijke ruimte 
nagebootst. Zo wordt op uitdagende wijze de grenzen van kunst en 
leven, van religie en seculariteit opgezocht.           
 
 CHristian FrieDriCH: viDeO untitLeD (2011)
in de video van Christian wordt alle accent op de waarneming ge-
legd. anders dan in veel films en video’s is het kijken niet de toe-
gangsweg tot een verhaal dat zich voor je afspeelt. nee, de beelden 
staan in deze videofilm op zichzelf. Daarmee is de waarneming hier 
meer dan een toegangsweg: ze krijgt zelf aandacht doordat de ca-
mera alles vanuit een buitenperspectief registreert, gesymboliseerd 
door de patrijspoort die herhaaldelijk zichtbaar is; meestal is de blik 
van boven naar beneden gericht zoals vanuit het ruimtestation; of 
vanaf boven in een gebouw als getoond wordt hoe een lift naar bo-
ven gaat en weer omlaag; soms ook in een meer horizontale positie 
als vanaf het strand een man in zee wordt waargenomen die met de 
golven speelt of wanneer onderwater de bewegingen van dezelfde 
zwemmer worden geregistreerd. Het beeld lijkt soms gemanipu-
leerd wanneer er bijvoorbeeld tegelijk de blik is vanuit het ruimte-
station, een deel van de wereldbol én de zwemmer onder water. 
 twee commentaren hierbij 1. het centraal stellen van de waar-
neming is niet vanzelfsprekend in onze cultuur, waar eeuwenlang 
niet het zien, maar het horen of lezen van het woord centraal heeft 
gestaan. juist in de schilderkunst is de waarneming voorwerp van 
onderzoek geworden. vanaf de renaissance kennen we het cen-
traalperspectief. Dat hangt samen met het mensbeeld van de mo-
derne wetenschap vanaf Descartes: de blik op de wereld die alles 
beheerst. is dat ook zo in de video van Christian? ja en nee. ja 
in zoverre ook hij kiest voor de blik van buiten, zelfs van boven. 
sommigen  zullen misschien zeggen dat de blik vanuit het ruim-
testation lijkt op ‘Gods eye point of view’, de blik die alles over 
ziet. Zo god, zo mens, denkt de moderne mens. er is ook verschil 
tussen untitled met de moderne opvatting om alles vanuit één ge-
zichtspunt te zien. 
 De kijker, zo verging het mij althans, kijkt met de verwachting 
of er iets zou kunnen gebeuren dat de herhaling doorbreekt. Het 
kijken naar deze film is een sublieme ervaring. enerzijds fascinatie 
en anderzijds de schrik of er niet iets dreigends gaat gebeuren. De 
zeezwemmer bijvoorbeeld zou door het geweld van de golven eens 
niet meer boven kunnen komen. nee, de herhaling wordt niet door 
een gebeurtenis doorbroken. De herhaling van de dingen is zelf de 
gebeurtenis. De beelden staan op zichzelf, ons wordt geen verhaal 
getoond waarbij de verteller alles weet en de regie voert. er is geen 
hoofdpersonage, alleen een blik van buiten die via de camera ver-
schillende beelden toont. in dat opzicht kun je deze videofilm post-
modern noemen. er is geen verhaallijn, geen tijdslijn van verleden, 
heden en toekomst, maar herhaling. De camera laat bij herhaling  
gelijke of gelijksoortige beelden zien. in de plaats van het verhaal 
lijkt het alsof de eeuwige wederkeer van alles getoond wordt zo-
als nietzsche die vertolkt heeft. Het subject is uitgewist. We zien 
bij herhaling een man spelend in de golven. Zoals in de neons van 
Bruce nauman wordt gespeeld met kleuren, zo ook in deze video. 
De in de golven spelende man ondergaat dezelfde kleurwisselingen 
als de hond die voort rent langs het strand. Het zelfde is het geval 
met een zeevogel die op strand vlakbij de zee trippelt. De bader in 
zee, de hond en de vogel krijgen soms de kleur wit als het negatief 
van een foto, en dan weer hun natuurlijke kleur. Ook het hele beeld 
van lucht, zee en strand verandert soms van kleur, vanwege de af-
wisseling tussen positief en negatief. en dat in herhaling. Ook de 32 
minuten durende video wordt herhaald, er is geen einde of begin. 
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 in untitled lijkt alles bepaald te zijn door de vorm en minder 
door de inhoud en wel in deze zin dat de werkelijkheid in feite de-
zelfde is of het nu een hond, een vogel of een mens is, alles lijkt uit-
drukking te zijn van de kracht die nietzsche ‘wil tot macht’ noem-
de. Het gebeuren is die van de eeuwige wederkeer. als ik stel dat 
alles door de vorm bepaald is en minder door de inhoud, dan bedoel 
ik niet dat het hier gaat om het formalisme als kunsthistorische stro-
ming. nee, het materiële als zodanig is hier belangrijk; hoe materie 
zich specificeert in een mens of een dier of in aarde is van minder 
belang. Dat zie je ook bij de stotteraar die de instanties bedankt die 
hebben bijgedragen aan de film. Deels wordt er duidelijk gearticu-
leerd bedankt, deels kun je in het geluid van de stotteraar soms met 
moeite menselijke articulaties horen. Het is gefragmenteerd, zoals 
elders in de film. Het materiële van het geluid lijkt belangrijker dan 
de articulatie ervan in het blaffen van een hond of in het spreken 
van een mens.  
 Kortom het moderne van een buitenperspectief wordt hier ver-
bonden met het postmoderne in de zin van nietzsche’s  eeuwige 
herhaling zonder een hoofdpersonage. een contradictie? een para-
dox? Bedenk dat iets dergelijks ook bij nietzsche zelf aan de orde is: 
een wereld van eeuwige wederkeer zonder het moderne menselijk 
subject, maar toch duikt dan de Übermensch op zoals nietzsche’s 
Zarathoestra die leert. iets dergelijks  zie je in deze videofilm: een 
wereld van alles hetzelfde, maar toch een camera die het registreert 
vanuit een buitenperspectief.    

 FeMMY Otten’s YeLLOW Minutes
Bij Yellow Minutes  is de drempel voor de beschouwer laag omdat 
soms het beeld doorloopt op de  muur en op de vloer. Het roept 
een fantasiewereld op, een wereld van fantasie, droom en hyper-
sensitiviteit. je ziet visionaire beelden met bepaalde stijlmiddelen 
gemaakt. Het zijn zeven losstaande beelden; samen vormen ze de 
fantasiewereld. Bij de getoonde voorwerpen die nog het dichtst bij 
het leven van alledag staan stap je in deze wereld binnen en er ook 
weer uit: de bewerkte houten keukenlepel en de tekening met af-
beelding van zaag, bijl en hamer die als laatste en eerste werk (of 
omgekeerd) zijn opgesteld.
 Wat voor fantasiewereld is het? is het een vlucht uit het da-
gelijks leven? je kunt geen grotere tegenstelling denken tussen 
deze fantasiewereld en de wereld zoals die in het socialistisch re-
alistische schilderkunst wordt opgeroepen, plat realistische kunst 
ter verheerlijking van de destijds communistische werkelijkheid 
in rusland. evenmin is het de sprookjeswereld van de vroege 
Kandinsky (rijdend paar 1906-1907; Het bonte leven 1906), dat te 
veel russisch-nationalistische trekken heeft. nationalistische trek-
ken zijn Femmy’s werk vreemd; het sprookjesachtige lijkt meer op 
het werk van Peter Doig, zoals zijn schilderij Girl in White with 
trees, een modern geklede alice in Wonderland, die te midden van 
slangachtige kronkelende takken ligt. Het werk was onlangs te zien 
in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. 
 Yellow Minutes roept op eigen wijze een wereld van het ‘be-
gin’, van de ‘oorsprong’ (Grieks archè) op. De kunstenares zegt 
van zichzelf: ‘i feel like an archaeologist. it’s like i’m laying bare 
the memory structure of the wood in which i work, combining in 
astonishment the legends of my psychical memory with the depth 
of the history that is still familiar to us.’ terug naar de oorsprong 
zowel die van het persoonlijke leven als die van de menselijke 
cultuur, dát gebeurt in haar tentoonstelling Yellow Minutes, met 
daarbij ook het zichtbaar maken van het ontstaansproces van het 
kunstwerk. De tentoonstelling is archeologisch in drieërlei opzicht. 
terug naar het begin van het eigen leven: er hangen tekeningen 
van de kunstenares die ze als kind heeft gemaakt. Ook terug naar 
de oorsprong van de menselijke cultuur als zodanig: mythologische 
wezens zoals de centaur, de kleine tekening van het paard met een 
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manskop en de grote fresco-achtige schildering van de leeuw met 
bebaarde mannenkop. terug ook naar een oersituatie toen man 
en vrouw één waren: de twee hoofden van beschilderd hout op de 
muur. De ene is een bebaarde man, met hoge hakken aan, de ander 
een vrouw, gelijk aan die op andere portretten van de tentoonstel-
ling. De vrouw lijkt hier het manlijk geslacht te hebben. Hun ge-
zichten zijn beschilderd, een voorbeeld van face-painting die een 
rol speelde in ceremonies van oude stamculturen en die vanaf de 
jaren ’60 ook in het Westen weer opkwam. tenslotte zie je ook het 
teruggaan in het ontstaansproces van het werk: de streep (deel van 
een lijst?) op de muur boven de twee hoofden van beschilderd hout 
vertoont vaag vlaggetjes die weer zijn uitgeveegd en op de grond 
zie je een hoopje gips. 
 Omdat het hier om een wereld van het ‘begin’ gaat, is dit geen 
vlucht uit de bestaande werkelijkheid, maar eerder een wereld op-
roepen die weliswaar wegloopt uit de alledaagse wereld, maar er 
ook tegenover  staat. Zo’n wereld oproepen is typisch voor de reli-
gie. in allerlei religies vind je mythen, oorsprongstichtende verha-
len die iets over onze dagelijkse wereld zeggen. Het meest bekend 
is in onze cultuur het verhaal van schepping en zondeval, door Mi-
chelangelo in de sixtijnse kapel op eigenzinnige wijze weer gege-
ven. in de jaren ’40 zochten abstract-expressionisten zoals Gottlieb, 
newman en rothko ook naar een oorspronkelijke wereld waarbij 
ze vooral teruggrepen op mythen van de indianen en de Grieken. 
in Yellow Minutes wordt zo’n oorspronkelijke wereld heel persoon-
lijk ingekleurd. Femmy’s gaf eens als statement:  

i chase the maddest dream 
searching for concentration
yellow honey and a winter afternoon
My work talks about humanity
it is longing for beauty
mild irony and tragedy 
i believe in future
in the artist as an irrational thinker
in the artist as a poet
as a dancer and a drama queen

Dat statement geldt nog steeds voor de in deze P/////aKt-tentoon-
stelling opgeroepen fantasiewereld  waarbij drie elementen uit het 
menselijk bestaan een rol spelen: erotiek, geweld en schoonheid. 
erotiek, hier bezien vanuit de vrouwelijke blik: we zien bij herha-
ling de erectie van het manlijk geslachtsdeel. Hermafrodieten, het 
tweeslachtelijke paar wijst erop dat de man-vrouw verhouding niet 
alleen een tegenstelling is, maar dat vrouwen ook manlijke eigen-
schappen hebben en omgekeerd. Geweld: je ziet het in de water-
verftekeningen van een vliegtuig dat neerstort en opgaat in een 
vuurbal. Ook zie je een centaur, half man, half paard. een centaur 
is geen lieverdje: hij is de verpersoonlijking van het dierlijke en het 
barbaarse in de mens. Het geweld komt ook naar voren op de vrou-
wenportretten zoals op de buste van een vrouw wier wang is be-
krast. Onmiskenbaar een teken van verminking zoals bij de maffia 
gebruikelijk is als een vrouw het werk niet doet wat ze zou dienen 
te doen. schoonheid: dat zie je vooral in de vrouwenportretten, zo-
als op de twee olieverfportretten van een vrouw. een voornaam 
gezicht met fijn gemarkeerde lippen en ogen De portretten tonen 
schoonheid van een universeel karakter, sereen, vrij van sentiment. 
Ze zijn gemaakt in de stijl die je niet alleen bij Giotto of Piero della 
Francesca aantreft, maar ook in de portretkunst van de oude egyp-
tenaren of op afbeeldingen van afghaanse portretten. Dit aspect 
van haar fantasiewereld is interessant omdat in veel kunst in de 20e 
eeuw schoonheid nauwelijks een rol speelde. en dat is begrijpelijk 
na auschwitz waar alle menselijke waarden vernietigd werden, ook 
de waarde schoonheid. in de jaren ’90 komt schoonheid weer wat 
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terug in de westerse kunst. Ook hier in Yellow Minutes. Het schone 
hangt nauw samen met het goede en het ware. Daarom moet die 
waarde wel weer terugkomen in onze samenleving, wil het een 
leefbare samenleving zijn. Lucebert zei destijds na de tweede 
Wereldoorlog: ‘schoonheid heeft haar gezicht verbrand’. Hier zie 
je er nog iets van op de vrouwenportretten; ze  zijn onmiskenbaar 
schoon, mooi, maar soms wel met een kras op de wang. volgens 
Baudelaire heeft schoonheid een eeuwig en een tijdsbepaald ele-
ment. Het eeuwige element wordt hier uitgedrukt met behulp van 
de boven genoemde universele stijl, terwijl het tijdsbepaalde ele-
ment zit in de kras op de wang, het schone hier vermengd met het 
lelijke als verminking door menselijk geweld dat zo kenmerkend is 
voor de 20e eeuw met haar twee Wereldoorlogen. Zo werd in de 
middeleeuwse kunst ook het universeel-schone vermengd met het 
lelijke, zij het op andere wijze; het schone vermengd met het lelijke 
van duivels en de monsters die jeroen Bosch en andere schilders 
het publiek tonen.       
 Het imponerende van Femmy’s werk is dat het het belang toont 
van de noodzaak van een fantasiewereld van oorsprongen van het 
menselijk bestaan. Het doorbreekt het platte, dagelijkse bestaan 
dankzij een magische wereld, waarvan het verlangen ernaar diep in 
de mens leeft.  

 WHere tiMe Has LOst its reLevanCe 
Zoals gezegd staat de ruimte in alle drie de tentoonstellingen cen-
traal. Ook de tijd krijgt steeds een eigen kwalificatie. Bij de envi-
ronment van Derk en Chris wordt de tegenstelling tussen heilige en 
profane tijd opgeheven omdat de ruimte de ene sacraal-wereldlijke 
ruimte is. Bij Christian’s untitled (2011)  wordt de tijdslijn van ver-
leden naar toekomst omgebogen tot de tijdscirkel van de eeuwige 
wederkeer. Dat is een tijdsopvatting zonder insnijdende gebeurte-
nissen. Bij Femmy’s Yellow Minutes is er sprake van een mythische 
tijd, de tijd van ‘de oorsprongen van het bestaan’, een tijd onder-
scheiden van de geschiedenis-tijd. 
De overeenkomst is dat het bij alle vier de kunstenaars gaat om 
gekwalificeerde tijd, tijd onderscheiden van de dagelijkse tijd. Het 
verschil is dat het zich daarop afstemmen steeds anders is, afhanke-
lijk van de soort tijd die het kunstwerk oproept. Het maakt verschil 
of het gaat om de heilige tijd van het verwijlen in de sacraal-wereld-
lijke ruimte, of om het beamen van de tijd als eeuwige wederkeer 
of om het openstaan voor de mythische tijd van de fantasiewereld. 
Dat verschil maakt juist het verschil uit tussen deze drie tentoon-
stellingen.

Wessel stoker is hoogleraar emeritus esthetica aan de facultei-
ten theologie, Wijsbegeerte en Letteren aan de vrije univer-
siteit amsterdam. Onlangs publiceerde hij Kunst van Hemel 
en aarde: het spirituele bij Kandinsky, rothko, Warhol en 
Kiefer  (2012), dat in het najaar in het engels verschijnt (Where 
Heaven and earth Meet: the spiritual in the art of Kandinsky, 
rothko, Warhol and Kiefer) 
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P/////AKT
ZEEBURGERPAD 53

1019 AB  AMSTERDAM
PAKT.NU

AN AESTHETIC 
REfLECTION ON WHERE 

TIME HAS LOST ITS 
RELEVANCE 

   

 vieWinG art 
viewing art takes place in a sequence of stages. there is an intuitive 
impression upon the first encounter. this initial meeting can leave 
you either affected or indifferent, and the latter would lead you to 
move on. if there is an instant fascination, however, then you can 
proceed to the next stage, that of reflection and analysis, depending 
on your expertise. the shortcoming of some art historians and art 
philosophers is that they do not do justice to the fact that art does 
not exist for the sake of analysis alone; if you do not share the view-
point of formalism that is, which states that art is exclusively about 
form, independent of its content or purpose in society: in politics, 
religion or the public realm. that is why there is a third stage: after 
analysis comes a return to the work of art itself, the act of look-
ing by an informed viewer of art. similar to the first meeting, the 
viewer will, insofar as he is capable of doing, let the work of art 
speak for itself, but with the difference that the viewer is now look-
ing with informed eyes. Letting the art speak for itself takes place in 
the form of a dialogue and thereby lets it gain meaning. 
 Opinions may differ when it comes to the meaning of the works 
in the three P/////aKt- exhibitions. art is polysemic, it may take 
on a multitude of meanings, depending on time and place and the 
person viewing the work. this does not entail that the meaning of 
art is arbitrary. even in science, there is no such thing as objectivity, 
results always depend on the reigning scientific paradigm. Because 
the meaning of a work of art is created by the interaction between 
the viewer and the art object, it contains two elements. a subjective 
element, the viewer as a cultural and religious, or more expansively, 
as an ideological subject, and a more objective element,  the work of 
art. as stated, the latter is not unambiguous, but the meaning you as 
the viewer attach to it must undeniably relate back to what the work 
of art itself indicates. You may retort: aren’t you forgetting the crea-
tor of the work of art? Did he not also contribute to the definition of 
a meaning of the work? Yes and no. Yes, to the extent that art, and 
so also the art shown in these P/////aKt- exhibitions, is not con-
ventional and therefore requires information on the works given by 
the artist. that is why i had conversations with all four artists. use 
of colour, symbolism, design are often extremely personal, the art-
ist’s personal matter, and therefore require his or her interpretation. 
the artist’s interpretation of the work is however not conclusive. 
the reason being that he or she may express to us the intentions that 
lie at the heart of what they endeavoured to create, but the question 
remains whether the attempt at expressing these intentions in the 
work of art are successful. Furthermore, a work of art may have 
more than one meaning; it may also have meaning that the artist did 
not intend. and so the work of art itself remains the primary point 
of interest when it comes to defining what the works by our four 
artists have to say. 
    Due to the fact that i was asked to provide commentary on 
these three exhibitions as moderator, the focus is on the second stage, 
but i will start at the first stage. My initial personal impression. 

 tHe First iMPressiOn.
the work by Chris and Derk. You come in from the street through 
a door and enter an extremely dark exhibition space. Over the 
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door, the mysterious words DaH OsLa DOtHeM. at first, 
you are disoriented. as your eyes become accustomed to the dim 
light emanating from a few dispersed lamps, you see a space that 
is partitioned by many poles. instantly, a memory comes to mind 
of the early Medieval mosque of Córdoba, the Mezquita, in which 
the space is also divided by numerous pillars. Gradually, you see 
works positioned throughout the space: a candelabra with an egg, 
a ‘eleven-sided circle’, a foetus-like figure projected on the wall; on 
the walls you see boulders and animals such as elephants, lobsters 
and horses; there is also a cross on the wall; drawings (pubescent 
erotica) are scattered on the floor and the table; a text reads: ‘when 
one of the chakras is out of balance, meditate.’ My first impression 
is one of literally stepping into another world, a space where time 
stands still relative to everyday time, when you step back outside 
from the dark space. the question that suggested itself to me was: is 
this a sacred space? and if it is a sacred space, what do the animals 
such as lobsters and horses have to do with religion? and the draw-
ings? if it isn’t a sacred space, then what is it?
 the work by Christian: a video with the title untitled (2011) 
that is on perpetual repeat. i walk in at the point that a man is play-
ing in the waves of the ocean. a sequence of separate images; a 
few moments later i am looking out the small window of a space 
station; you look down on the world, on land and sea. Other im-
ages follow, such as an elevator going up and down in what appears 
to be a shopping centre. a little later; a swimming pool, where the 
camera films the same man we saw swimming in the sea; the image 
moves on to an airplane in the air, filmed from the inside. You can 
see the passengers, you observe their actions. Watching the film is 
fascinating, in part due to the play of colours. at the end, a stutterer 
thanks all the organisations that contributed to the making of the 
film. Watching this film is a sublime experience. But what is it that 
actually happens? Or does nothing happen?
 the work by Femmy: Yellow Minutes the exhibition space 
is now completely white, seven separate works hang on three of 
the walls. an adorned kitchen spoon; painted women’s and men’s 
faces, sometimes in the form of a painted portrait, sometimes in the 
form of painted wooden sculptures on the wall, but also a female 
plaster bust. two hermaphrodites hang side by side. there are also 
mythological, hybrid creatures such as a lion with a man’s head, a 
horse-man and children’s drawings, sometimes of crashing fighter 
jets. You step into a land of fantasy. the question that arises on 
first glance is: what kind of world is being evoked here? the art of 
the 19th and 20th century painters also conjures strange worlds, in 
symbolism for example. such is also the case here, yet this is differ-
ent. the richness of the fantasy is reminiscent of Lucid Dreaming 
by nina Yuen from Hawaii.               
 
 reFLeCtiOn
What links the works of these four artists, in form and content? 
With respect to form, it is art that affects the space. With Femmy 
Otten this is striking because with her oil paint portraits she prac-
tises, yet also transcends, the traditional art of painting; sometimes 
by omitting the traditional frame so that the work continues on the 
wall, or by using sculptures such as the two wooden female heads 
with oil paint and a plaster female bust, or by embellishment of a 
readymade, the sea spoon. after the painting panel fulfilled a cen-
tral role for centuries in the West, there is a renewed interest in 
20th century art for the coherence of the painting, sculpture and 
space. this is an age-old tradition. illustrative are the multitude 
of churches in rome from the baroque age where, such as in the 
il Gesù church, where sculpture and space are a coherent work of 
art (Gesamtkunstwerk). it is interesting that Femmy also uses a 
more ancient form of painting: the fresco, be it in the non-technical 
production method. she uses oil paint and acrylic to paint a mytho-
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logical creature on the wall: a lion with a large human male head. 
therefore, this is also space-situated art. 
Christian Friedrich also uses the space in a surprising manner be-
cause he practises video art.  Film and video are usually character-
ised by the aspect of time, by the story, the collection of inseparable 
events in personal or public life. Christian uses the medium in a 
completely different manner, to examine perception, everything in 
his film is seen from an external perspective. We repeatedly look 
upon things from a glass porthole. the position of the world, man 
and animals are predominantly viewed from (cosmic) space. 
 Derk thijs and Chris Brans also emphasise this aspect of space, 
to a great degree. the exhibition space itself is an integral part of 
the work of art. their work is what is termed an ‘environment’. 
With installations, we stand apart from the work of art. With an 
‘environment’, the viewer himself steps into the work of art. that 
is literally the case here, because in order to enter one must move 
aside the curtain from the specially made door, framed by the tops 
of wooden poles. the position of the viewer is radically changed by 
the environment. i will now consider the works independently. 

 DerK tHijs anD CHris Brans: envirOnMent
With Chris and Derk’s environment viewers step into the work of 
art itself. the words above the door DaH OsLa DOtHeM are 
a play on the official title of the exhibition Where time has lost its 
relevance: the method has no relevance. this goes for art as such. 
in any case, the title has little relevance to the environment itself. 
Because the work of art is an environment, two things happen: 1. 
the form of the aesthetic art object is sometimes minimalised to 
such a degree that it becomes difficult to differentiate between an 
art object and a regular object. the lamps and benches are a part of 
the work of art, but do not differ in any way from regular lamps or 
benches. 2. this minimalisation of the aesthetic form is consistent 
with the changing position of the viewer. He is no longer a viewer, 
but sits down on the bench and thereby becomes an actor in the 
work. Here, art is a happening. the meaning of all works of art 
depends on the viewers, but within this context that is especially 
true, because the attention to the objective element of the art object, 
the aesthetic form of the individual objects, shifts to the layout of 
the space. 
 How can the player be a fundamental participant in this work 
of art as a happening? First, it is important to pay attention to the 
atmosphere of the space. this is created because the space is par-
titioned into smaller areas by the numerous poles (60 in total) and 
is dimly lit. What kind of space is it? it is reminiscent of a sacred 
space due to the allusion to the interior of the mosque in Córdoba 
and also because of the objects that are positioned throughout the 
space: the candelabra, an egg, a cross painted on the wall, the text 
‘when the chakras are out of balance, meditate’. But how do the 
image of the foetus projected on the wall, the elephants, lobsters, 
horses and boulders painted on the wall, the erotic drawings (play-
ful pubescent) fit into this sacred space? those are objects from 
nature and daily life and in themselves not sacred. in his plan for the 
exhibition, Derk writes: ‘we wanted it to be … an entire world in 
itself, an (abstract) way of reflecting the richness of the real world’ 
… ‘a building that is a cosmos in itself, en intangible laboratory or 
unknown holy place for the world.’ 
 in order to attribute meaning to this mysterious space, at once 
worldly and sacred, i believe that the world that is evoked here is one 
very different from that which we are used to in our Western world. 
Our world consists of two domains: the sacred and the profane. 
the world exhibited in this environment is still one, the common-
place is religious and the religious is commonplace. this is some-
thing traditionally found in tribal cultures, in the islam, but also 
still quite common to come across when travelling around india. 
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Only in the West is there such a stern division between the worldly 
and the religious, between church and state, and may even go so far 
as the impossible beliefs of some –impossible in the anthropologi-
cal sense – that religion and view of life are an exclusively personal 
matter and have no place in the public domain. this environment 
breaks through that supposition: which is why worldly objects such 
as erotic drawings, lobsters, horses, elephants and images of rocks 
have a place in this sacred-worldly space. 
  the viewer becomes a participant in a happening that takes 
place in a sacred-worldly space. His sense of religion is addressed, 
irrespective of its original tradition. He must take action, he cannot 
remain a passive bystander. interesting in this respect is that primal 
symbols such as the egg and the ‘eleven-sided circle’ enforce the as-
piration for a kind of universal religious experience. the egg is the 
symbol of emerging life and of perfect knowledge. it is a metaphor 
for the cosmos and the fertilising element to which it owes its exist-
ence. it is common in all religious and esoteric movements. the 
circle is, next to the triangle and the square, one of the geometric 
shapes that is frequently used in art from all kinds of traditions. 
an ‘eleven-sided circle’ is an impossibility, the artist has derived 
the shape from the circle. Kandinsky was fascinated by the circle 
because it is a complete entity of antitheses, from the con-centric to 
the ex-centric. in this exhibition, the ‘eleven-sided circle’ is also a 
reference to unity, as Derk writes me, ‘the possibility of a ‘round’ 
world view, a gesture that comprises everything (summa).’ the 
aim for universality is clear from, among other things, the fact that 
the space is not directly linked to any specific religion. the cross 
may allude to Christianity, but as stated, the space is more remi-
niscent of a mosque, and the quoted text is Hindu. this gives it the 
appearance of a sacred-worldly space for all religions, a pantheon. 
 this environment challenges current Western culture and asks 
us to consider whether we aim to separate the profane too much 
from the sacred. this work of art conjures the following questions: 
1. Does such a universal religious experience really exist? abstract 
expressionists such as Gottlieb, newman, rothko also searched for 
it, but failed. Or is the religious experience, like other existential 
experiences always determined by context, by a specific religion? 
realise that the experience of space of a Muslim is very different 
to that of the Christian. For the latter, the central point is the altar 
or pulpit, whereas for the first, the place of prayer is equally close 
to allah as any other. 2. this work of art examines the bounda-
ries between art and life. Be reminded that the aesthetic form of the 
work of art is minimalised. terms such as beauty or the sublime 
are irrelevant here. the aesthetic experience is no longer a separate 
domain, it coincides with the religious experience in this sacred-
worldly space. this corresponds with the position of the ‘work of 
art’ prior to the renaissance and reformation. in reference to the 
work of Duchamp, thierry de Duve remarked that the fundamen-
tal question of aesthetics: ‘is it beautiful or sublime?’ has changed. 
since the work of Duchamp and installation art as of the sixties, 
the fundamental aesthetic question has become: ‘is it art?’. that 
question can also be posed of the art of Chris and Derk, but not 
relative to Duchamp and the development of installation art that 
came after him, but to a return to ‘art’ before the renaissance and 
art from other cultures where there is no clear distinction between 
religious and non-religious art. Derk and Chris offer installation 
art that you might call an ‘imitation of a life situation’ (rosenthal). 
this is an imitation of a sacred-worldly space. it is an exciting way 
of examining the boundaries between art and life, between religion 
and secularity. 
 
 CHristian FrieDriCH: viDeO  untitLeD (2011)
in Christian’s video the focus is completely on perception. in con-
trast to many other films and videos, viewing is not a portal to a 
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story that is played out in front of your eyes. no, the images in 
this film are independent entities. that turns perception into more 
than a portal: perception itself is a focus here because the camera  
registers everything from an external perspective, symbolised by 
the porthole that is repeatedly shown: most of the time the perspec-
tive is downward as it is from a space station; or from high up in 
a building when an elevator moving up and down is shown; and 
sometimes in a more horizontal position, as it is on the beach when 
we see a man playing with the waves in the sea or when the under-
water movements of that same swimmer are filmed. the images 
sometimes seem to be manipulated, such as when there is a simul-
taneous perspective from the space station, a part of the globe and 
the swimmer underwater.  
 i will give two comments in this regard. 1. the central focus 
on perspective itself is not commonplace in our culture, where for 
centuries not seeing, but hearing and reading words took a central 
position. specifically in painting, perception has become a matter of 
consideration. From the renaissance onward, we are familiar with 
the central perspective. that corresponds with the concept of man 
in modern science, which started with Descartes: the prevailing 
perspective of the world. Does that also hold true for Christian’s 
video? Yes and no. Yes, in so far that he also chooses the external 
perspective, even from up above. some may say that the perspec-
tive from the space station is similar to ‘God’s eye point of view’, 
the omniscient point of view. as God is, so is man, modern man be-
lieves. there is also a difference between untitled and the modern 
concept that everything is viewed from a single perspective. 
 the viewer, or at least this was true for me, watches, filled with 
anticipation of whether anything might happen to break the repeti-
tion. Watching this film is a sublime experience. Fascination on the 
one hand, fear for the possibility of something threatening loom-
ing up ahead on the other. For example, the sea swimmer may not 
resurface and be overcome by the violent force of the waves. no, 
the repetition is not broken by any event. the repetition itself is the 
event. the images stand alone, we are not shown a story in which 
the narrator is omniscient and is in control. there is no protagonist, 
only an external perspective that presents different images via the 
camera. in that sense, this video may be called post modern. there 
is no plot, no timeline of past, present and future, there is only  
repetition. the camera repeatedly shows the same or similar imag-
es. instead of a story, it is as though the eternal return of everything, 
as expressed by nietzsche, is depicted. the subject has been erased. 
We repeatedly see a man playing in the waves. similar to Bruce 
nauman’s neons, there is a play with colours in this video film. the 
man playing in the waves undergoes the same colour changes as the 
dog running past along the beach. as does the seabird hopping by 
on the beach near the water’s edge. the bather in the sea, the dog 
and the bird sometimes take on the white hue of a photograph nega-
tive, only to return to their natural colours. the entire image of the 
sky, sea and beach changes colour sometimes, because it alternates 
between positive and negative. in an endless loop. the 32-minute 
film itself is also repeated, there is no end or beginning. 
 in untitled everything seems to be determined by the form and 
to a much lesser extent by the content, in the sense that reality is 
fundamentally equal, whether it concerns a dog, a bird or a human. 
everything is an expression of the force that nietzsche called ‘the 
will to power’. the event is that of the eternal return. When i state 
that everything is determined by form and less so by content, i do 
not mean that this is formalism in the sense of the art historic move-
ment. no, the material as such is paramount here: how matter is 
specified in a human or an animal or the earth is of lesser concern. 
that is also evident in the stutterer who thanks all the organisations 
involved in the making of the film. sometimes the words are clearly 
articulated, and at times the sounds made by the stutterer are hardly 
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recognisable as human articulations. the sound is fragmented, like 
in the rest of the film.  . the material aspect of sound seems more 
important than its articulation, be it in the barking of the dog or the 
speech of a human. 
 in short, the modern aspect of an external perspective is con-
nected to the postmodern in the sense of nietzsche’s eternal repeti-
tion without a protagonist. a contradiction? a paradox? remem-
ber that something similar is true for nietzsche himself: a world 
of eternal return without the modern human subject, but there 
is nevertheless the appearance of the Übermensch as nietzsche’s 
Zarathoestra shows. something comparable is seen in this video: 
a world where everything is equal, yet with a camera to register it 
from an external perspective. 

 FeMMY Otten’s YeLLOW Minutes
With Yellow Minutes, the threshold for the viewer is low, be-
cause the work sometimes continues on the wall and the floor. it 
evokes a fantasy world, a world of imagination, dreams and hyper- 
sensitivity. You see visionary images made with specific stylistic 
means. there are seven independent images, together they form 
the fantasy world. With the exhibited objects that are closest to  
everyday life, you step into this world, and then back out: the 
adorned wooden kitchen spoon and the drawing of a saw, axe and 
hammer that are presented as the last and first work (or vice versa).  
 What kind of fantasy world is this? is it an escape from daily 
life? there is hardly a larger contradiction feasible than this fantasy 
world and the world as it is presented in socialist realist paintings, 
one-dimensional realistic art meant to glorify the reigning commu-
nist reality at that point in time in russia. nor is it the fairytale land 
depicted in Kandinsky’s early works (riding Couple 1906-1907; 
Colourful Life 1906), which has too many russian-nationalist 
features. nationalistic traits are foreign to Femmy’s works: the 
fairytale ambience is more reminiscent of the works of Peter Doig, 
like in his painting Girl in White with trees, an alice in Wonder-
land dressed in modern clothing, laying amidst snakelike coiling 
branches. the work was recently on display in the Bonnefanten-
museum in Maastricht. 
 in it own manner, Yellow Minutes evokes a world of the ‘be-
ginning’ of the ‘origin’ (Greek archè). the artist, characterising 
herself, says: ‘i feel like an archaeologist. it’s like i’m laying bare 
the memory structure of the wood in which i work, combining in 
astonishment the legends of my psychical memory with the depth 
of the history that is still familiar to us.’ Back to the origin of both 
personal life and of human culture, that is what happens in her exhi-
bition Yellow Minutes, whilst simultaneously showing the process 
of creation of the work of art. the exhibition is archaeological in 
three respects. Back to the origins of her personal life: on the wall, 
there are drawings the artist made as a child. But also back to the 
origin of human culture in itself: mythological creatures such as 
the centaur, the small drawing of the horse with a human head and 
the large fresco-like painting of the lion with the bearded man’s 
head. But also back to primal origins, when man and woman were 
one: the two heads of painted wood on the wall. Here, the woman 
appears to have the genitals of a man. their faces are painted, an 
example of face-painting as seen in ceremonies of ancient tribal cul-
tures that became more widespread in the West from the sixties on. 
and finally, there is the return to the actual creation of the work: 
on the line (part of a frame?) on the wall above the two painted 
wooden heads, garlands remain vaguely visible, they have been 
rubbed out. On the floor there is still a little lump of plaster. 
 Because this is a world of the ‘beginning’, this is not an escape 
from present reality, but much more an evocation of a world that 
distances itself from the mundane world, but also faces it directly. 
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summoning such a world is typical for religion. in all religions we 
find myths, stories about the origin of life that are reflections on daily 
life. the most well known in our culture are the stories of Creation 
and the Fall as depicted in a self-willed manner by Michelangelo in 
the sistine Chapel. in the Forties, abstract expressionists such as 
Gottlieb, rothko and newman also searched for an original world, 
and found an impulse in the myths of the native americans and the 
Greeks. in Yellow Minutes, such an original world is specified in an 
exceptionally personal manner. Femmy once stated: 

i chase the maddest dream 
searching for concentration
yellow honey and a winter afternoon
My work talks about humanity
it is longing for beauty
mild irony and tragedy 
i believe in future
in the artist as an irrational thinker
in the artist as a poet
as a dancer and a drama queen

this statement still rings true for the fantasy world that is evoked 
in this P/////aKt-exhibition, in which three elements from human 
existence play a part: eroticism, violence and beauty. eroticism, 
seen here from the female perspective: we repeatedly see the erec-
tion of the male sex organ. Hermaphrodites, the dual gender pair 
is a reference to the fact that the male-female dichotomy is not only 
a contradiction, but that women also have male features and vice 
versa. violence: this is depicted in the water colour paintings of a 
crashing airplane that is destroyed in a ball of fire. there is also 
a centaur, half man, half horse. a centaur is no meek creature: 
he is the personification of the animal, the barbarian side of man. 
violence is also illustrated in the portraits of women, such as the 
female bust, whose cheek has been scratched. undeniably a sign of 
mutilation as is commonplace with the mafia, when a woman does 
not do what she is supposed to. Beauty: this is especially visible 
in the portraits of women, such as the two oil paint portraits of a 
woman. a dignified face with fine-lined lips and eyes. the por-
traits depict beauty of a universal kind: serene, without sentiment. 
they are made in the style not only seen with Giotto or Piero della 
Francesca, but also in the portrait art of the ancient egyptians and 
in images of afghan portraits. this aspect of her fantasy world is 
interesting because in much of 20th century art, there was hardly a 
place for beauty. Which is understandable after auschwitz, where 
all human values were destroyed, including the value of beauty. 
During the nineties, beauty makes something of a comeback in 
Western art. so too in Yellow Minutes. that which is beautiful is 
closely related to the good and the true. and therefore this value 
must be restored in our society for our society to be endurable. 
after the second World War, Lucebert said: ‘beauty has burned 
her face’. an aspect of this is reflected in the female portraits: they 
are incontestably beautiful, fair, but do have a scratch on the cheek 
sometimes. according to Baudelaire beauty has an eternal and a 
time defined element. the eternal is expressed here with the help 
of the previously mentioned universal style, whereas the time de-
fined element is denoted by the scratch on the cheek, the beautiful 
mixed with the ugly in the form of mutilation as a result of hu-
man violence that is so characteristic of the 20th century with her 
two World Wars. in Medieval art the aspect of universal beauty 
was also merged with the ugly, be it in a different manner: beauty 
mixed with the ugliness of devils and monsters as depicted by jer-
oen Bosch and other painters.  
 truly impressive about Femmy’s work is that it shows the 
importance of the necessity for a fantasy world of origins of hu-
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man existence. it defies dull, mundane existence through a magical 
world for which every human being has an inherent longing. 

 WHere tiMe Has LOst its reLevanCe 
as stated earlier, the space itself plays a central role in each of the 
exhibitions. all of them also give time a specific qualification. in 
the environment of Derk and Chris, the opposition between holy 
and mundane time is severed because the space is a sacred-worldly 
space. With Christian’s untitled the timeline of past to future is 
redirected to a time circle of eternal return. a perception of time 
devoid of defining events. With Femmy’s Yellow Minutes there is a 
mythical time, the time of ‘the origins of existence’, a time distinct 
from historical time. 
the similarity is that with all four artists, their works concern qual-
ified time, distinguished from everyday time. the difference lies in 
attuning to this, depending on the kind of time that is evoked by the 
work of art. there is a difference between the holy time of dwelling 
at length in the sacred-secular space, and assenting to time as the 
eternal return and the willingness to accept the mythical time of the 
fantasy world. those differences are the difference between these 
three exhibitions. 

Wessel stoker is professor emeritus aesthetics at the depart-
ment of theology, Philosophy and arts with the vrije univer-
siteit amsterdam. He recently published Kunst van Hemel en 
aarde: het spirituele bij Kandinsky, rothko, Warhol en Kiefer  
(2012), which will appear in english in the autumn of this year 
(Where Heaven and earth Meet: the spiritual in the art of 
Kandinsky, rothko, Warhol and Kiefer).

translation by judith Wieringa  
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