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INLEIDING 

 

Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw werd er in de beeldende kunst een nieuw medium 

geïntroduceerd: video. In eerste instantie werd video voornamelijk gebruikt om performances 

mee vast te leggen, maar al snel werd dit medium een kunstvorm op zich. Video ontwikkelde zich 

van een middel om de tijdelijkheid van performances vast te leggen en de performance 

toegankelijker te maken, tot een medium dat in de huidige omstandigheden juist voor problemen 

zorgt als het gaat over toegankelijkheid. Door het medium dat de videokunstenaar gebruikt is zijn 

werk veel ontoegankelijker voor publiek dan wanneer hij traditionele media als verf en doek zou 

hebben gebruikt. Immers, een afbeelding van een schilderij in een boek of een digitale afbeelding 

ervan bevat veel meer informatie dan een still uit een videokunstwerk. Bij de vertaling van het ene 

medium naar het andere gaat veel verloren: de lengte van de video, de grootte van een scherm, 

het geluid, de installatie, de bewegende beelden en nog veel meer. Terwijl van een schilderij wel al 

het afgebeelde te zien is, en met de maten en de wetenschap van welk materiaal iets is gemaakt 

kan er toch een vrij volledig beeld ontstaan van het originele werk. Een still van een video toont 

maar zo’n minuscuul deel van het eigenlijke kunstwerk. Zou men in plaats van een still 

bewegende beelden tonen dan wordt dat vanuit traditionele opvattingen beschouwd als een kopie 

van het kunstwerk. Met het oog op uniciteit en authenticiteit is dat problematisch. Gevolg 

hiervan is dat het dus erg lastig is om zonder het originele videowerk er achter te komen wat de 

inhoud is van het gehele kunstwerk. Veel videokunst is dus onbereikbaar en dat is een probleem. 

Zowel voor professionals uit het kunstenveld als voor de kunstenaars zelf. Maar ook voor 

studenten die onderzoek willen doen naar deze kunstwerken en voor het meer algemene publiek. 

Het kunstwerk blijft voor veel mensen onbekend.  

Wanneer we videokunst bekijken in relatie tot andere kunstvormen zien we dat 

videokunst gebruik maakt van een relatief jong medium. Het medium video zoals we dat kennen 

sinds de introductie van de Sony Portapak videocamera halverwege de jaren zestig, en videokunst 

bestaan nog geen vijftig jaar. Daar staat tegenover dat schilderkunst en andere beeldende 

kunstdisciplines al enkele honderden of zelfs duizenden jaren bestaan. Het is dan ook niet 

vreemd dat de kunstwereld nog geen duidelijk standpunt heeft ingenomen over hoe videokunst 

toegankelijk gemaakt kan worden buiten de presentatie ervan in een museum of galerie of op een 

festival. Dat de kunstwereld zoekende is naar een oplossing voor dit probleem blijkt onder 

andere uit de doelstellingen van instellingen die werken met videokunst, en uit publicaties en 

symposia over dit onderwerp. Zo schrijft de redactie van de publicatie Present Continuous Past(s) die 

werd uitgegeven naar aanleiding van het gelijknamige symposium in 2004: ‘[…] artists, curators, 

scholars and distribution experts need to develop new perspectives and discuss the necessary 

methods to make time-based, acoustic, and installation techniques of video and multi-media art 
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accessible to long term scholarly discourse.’1 Ze stellen zich de vragen: ‘How can these artworks 

be made accessible beyond their visibility in exhibition contexts? Which strategies of 

documentation exceed the aesthetic deficits of traditional reproduction techniques as still 

images?’2  

 

Deze thesis onderzoekt de (on)toegankelijkheid van videokunst buiten de tentoonstelling. Met 

‘videokunst’ wordt niet alleen videokunst in de engste zin van het woord bedoeld. Dat wil 

zeggen, niet alleen single-channel kunstwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

videosysteem (bijvoorbeeld PAL of NTSC). In deze thesis wordt met de term ‘videokunst’ ook 

werk aangeduid dat multi-channel, multimediaal of installatiekunst is. Een definitie van de term 

‘videokunst’ zoals deze doorgaans gebruikt wordt, en dus ook hier, is: ‘[…] beeldende 

kunstuitingen […] waarbij zowel in het productieproces als in de presentatie, video als medium 

wordt gebruikt.’3 Wanneer we kijken naar de omschrijvingen van een aantal culturele instellingen 

waar videokunst centraal staat blijkt dat er geen absolute duidelijkheid is over hoe deze kunst 

moet worden genoemd. V2_ in Rotterdam noemt zich ‘Institute for the Unstable Media’, Lux in 

Londen spreekt over ‘the moving image’, Electronic Arts Intermix in New York heeft het over 

‘video art and interactive media’ en in Amsterdam zit het Nederlands Instituut voor Mediakunst, 

Montevideo / Time Based Arts. In deze thesis is geen plek voor een diepgaand onderzoek naar 

terminologie. Derhalve zal bovenstaande definitie worden gehanteerd. Echter, veel van wat hier 

behandeld wordt zou eveneens kunnen gelden voor andere vormen van time-based kunst, 

bijvoorbeeld Net Art, maar ook performances. 

 

Dat dit een onderwerp is dat nog volop in beweging is blijkt uit het geringe aantal publicaties. Er 

zijn twee uitgaven die specifiek over toegankelijkheid van videokunst gaan. Het Nederlands 

Instituut voor Mediakunst, Montevideo / Time Based Arts (kortweg Montevideo) publiceerde in 

2005 het onderzoek Content in Context4 en het reeds genoemde symposium Present Continuous 

Past(s) heeft een publicatie5. Verder raken de meeste overzichtwerken over videokunst het 

onderwerp aan, maar het is nooit een leidend thema. Mijn gesprekken en e-mails met 

professionals op dit gebied bevestigen het geringe aantal publicaties.  

                                                      

1 Ursula Frohne, Mona Schieren en Jean-François Guiton [ed.], Present Continuous Past(s). Media Art. Strategies 

of Presentation, Mediation and Dissemination, Bremen / Wien 2005, p. 12. 

2 http://netzspannung.org/tele-lectures/series/present-continuous-past/?lang=en#1. Geraadpleegd op 26 

april 2007.  

3 Gaby Wijers, Evert Rodrigo en Ramon Coelho [red.], De houdbaarheid van videokunst. Conservering van de 

Nederlandse videokunst collectie, Amsterdam 2003, p. 162. 

4 Gaby Wijers e.a., Content in Context. New technologies for distribution, z.pl. [Amsterdam] z.j. [2005]. 

5 Frohne, Schieren en Guiton 2005. 
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 Voor deze thesis heb ik gesproken met Arjon Dunnewind, festival directeur en artistiek 

leider van Stichting Impakt in Utrecht. We hebben gesproken over op welke manieren hij als 

professional te maken heeft met ontoegankelijkheid van videokunst en op welke wijze videokunst 

voor hem toegankelijk of juist ontoegankelijk is. Ook sprak hij over wat er op dit moment 

gebeurt om videokunst toegankelijker te maken. Met Jennifer Steetskamp van Montevideo heb ik 

gesproken over hoe Montevideo als culturele instelling omgaat met videokunst en 

toegankelijkheid en wat de rol van de culturele instelling hierin is. Daarnaast heb ik gesproken 

met de Deense kunstenaar Jesper Just (1974) over het nieuwste boek dat onlangs is gepubliceerd 

over zijn werk6. In deze tentoonstellingscatalogus is een groot deel van de videowerken van Just 

opgenomen. Vanwege de bijzondere en vernieuwende manier van het presenteren van videowerk 

in dit boek verdient het aandacht in deze thesis. Verder heb ik contact gehad met Bart Rutten, 

curator hedendaagse kunst Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. Rutten heeft in de tijd dat hij bij 

Montevideo werkte gepubliceerd over videokunst en toegankelijkheid. Hij heeft tevens een aantal 

maal gesproken op symposia over dit onderwerp. 

 Naast de literatuurstudie en de gesprekken die ik heb gevoerd is het internet een 

belangrijke bron van informatie geweest. Veel belangrijke internationale culturele instellingen 

waar videokunst centraal staat hebben een uitgebreide internetpagina waar veel informatie is te 

vinden. Bijvoorbeeld over hun manier van werken, over hun doelstellingen, over onderzoek dat 

ze doen en over publicaties en symposia. 

 

Hoe toegankelijk of ontoegankelijk is videokunst buiten tentoonstellingen en wat kan er aan 

gedaan worden? Om tot een antwoord te komen op deze vragen worden een aantal subvragen en 

subthema’s behandeld. Deze worden steeds in een afzonderlijk hoofdstuk besproken. 

 Hoofdstuk 1 gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van videokunst en de 

ontwikkeling van videoapparatuur. Ook worden verschillen tussen video en traditionele media 

besproken. 

 In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de oorzaken van de ontoegankelijkheid 

van videokunst. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen mediumgerelateerde oorzaken en 

oorzaken die een grondslag hebben in andere factoren: zoals de rol van de kunstenaar, de 

culturele instelling, de beschouwer en de wetgeving. 

 Onlosmakelijk verbonden met toegankelijkheid is reproductie. Reproductie van video is 

lastig omdat het medium waarin de reproductie wordt uitgevoerd dezelfde is als het 

oorspronkelijke medium. Dit in tegenstelling tot een reproductie van een non-temporeel 

kunstwerk. De reproductie van een kunstwerk met een ander medium en naar een andere 

beelddrager levert minder problemen op als het gaat over uniciteit en authenticiteit. Deze 
                                                      

6 Tent. cat. Jesper Just. Film works 2001-2007, Rotterdam (Witte de With, Center for Contemporary Art) / 

Kraichtal (Ursula Blickle Foundation) / Ghent (S.M.A.K.) 2007. 
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factoren zijn in de beeldende kunst altijd van groot belang geweest. In hoofdstuk 3 wordt in het 

kader van authenticiteit bekeken hoe een reproduceerbaar medium als video benaderd moet 

worden. De bekende tekst van Walter Benjamin wordt besproken en wordt bekeken op 

toepasbaarheid op onze situatie. Het doel is hier niet om een uiteenzetting te schrijven van de 

betekenis en het gebruik van authenticiteit. Het gaat om de rol die authenticiteit speelt bij een 

reproduceerbaar medium als video. 

 In hoofdstuk 4 wordt een aantal kunsthistorische teksten over temporaliteit besproken. 

Het probleem van tijdgebonden kunstvormen versus de non-temporaliteit van bijvoorbeeld 

schilderkunst is geen nieuw thema in de kunstgeschiedenis. De klassieke tekst uit 1766 van 

Gotthold Ephraim Lessing over de Laocoön bevat enkele elementen die eveneens gelden voor 

videokunst. Ook worden denkbeelden van belangrijke kunsthistorici als Rosalind Krauss en 

Michael Fried besproken.  

 Ten slotte ligt in hoofdstuk 5 de nadruk op toegankelijkheid van videokunst buiten de 

tentoonstelling. De huidige situatie bekeken vanuit deze positieve insteek. Het is een andere 

benadering van wat in hoofdstuk 2 is onderzocht. Hoe toegankelijk is videokunst op dit moment 

en hoe toegankelijk kan videokunst in theorie zijn? Bovendien worden er enkele aanbevelingen 

gedaan over hoe de videokunst toegankelijker gemaakt kan worden buiten de tentoonstelling en 

wat de wenselijke mate van toegankelijkheid is. 
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HOOFDSTUK 1. DE GESCHIEDENIS VAN VIDEOKUNST 

 

Zoals Doug Hall en Sally Jo Fifer in het boek Illuminating Video al aangeven is het lastig om een 

eenduidige en definitieve geschiedenis van videokunst te schrijven. Videokunst heeft meerdere 

oorsprongen en dient verschillende doelen. Deze veelvoudigheid maakt deel uit van de kracht 

van video, maar maakt het tevens lastig, zo niet onmogelijk om er één geschiedenis van te 

schetsen.7 Dit wordt nog eens versterkt door Chris Meigh-Andrews die in A History of Video Art 

zegt dat de geschiedenis van de videokunst in tegenstelling tot die van schilderkunst en 

beeldhouwkunst niet herschreven kan worden met referenties naar de canon van videowerken.8 

Toch zal in dit hoofdstuk getracht worden om met behulp van verscheidene teksten een beknopt 

overzicht te geven van het ontstaan en de ontwikkeling van videokunst. 

 

1.1 HET ONTSTAAN VAN VIDEOKUNST 

Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van videokunst. Omdat 

het niet de opzet is om hier een uitgebreide en volledige ontstaansgeschiedenis te schetsen zullen 

slechts een aantal kernaspecten worden behandeld. Globaal kan worden gesteld dat videokunst 

ontstaan is in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er zijn in deze periode een tweetal 

ontwikkelingen aan te wijzen die hebben bijgedragen aan de oorsprong van videokunst: een 

kunsthistorische en een technische.  

 De kunstgeschiedenis van de jaren zestig wijst Fluxus, performance kunst, pop art en 

happenings aan als belangrijke spelers in het ontstaan van videokunst.9 De kunstenaars Nam June 

Paik (1932-2006) en Wolf Vostell (1932-1998) waren beiden verbonden met Fluxus en zij waren 

onder de eerste kunstenaars die gebruik maakten van video. Maar het gedachtegoed van Fluxus 

was niet de enige drijfveer van de videokunstenaar. Het gebruik van video was tevens een kritiek 

op het massamedium televisie. Ook werd video veel gebruikt om performances mee vast te 

leggen. 

                                                      

7 Doug Hall en Sally Jo Fifer [ed.], Illuminating Video. An Essential Guide to Video Art, z.pl. 1990, p. 27. 

8 Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art. The Development of Form and Function, Oxford / New York 

2006, p. 5. 

9 Jeroen Boomgaard en Bart Rutten [red.], De magnetische tijd. Videokunst in Nederland 1970-1985, Rotterdam 

/ Amsterdam 2003, pp. 16-17. 

En: Jon Burris, ‘Did the Portapak Cause Video Art? Notes on the Formation of a New Medium’, 

Millennium Film Journal, 29 (1996) Fall.  

En: John G. Hanhardt, ‘Dé-collage/Collage: Notes Toward a Reexamination of the Origins of Video Art’, 

in: Hall en Fifer 1990, pp. 71-79. 

En: Meigh-Andrews 2006, pp. 9-11. 
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Een sleutelrol in de ontstaansgeschiedenis van videokunst als we kijken naar het medium 

video speelde de Sony Portapak videocamera. Voor de introductie van de Sony Portapak 

halverwege de jaren zestig waren andere camera’s verkrijgbaar, zoals de 16-millimeter en de 

super8-camera. Filmcamera’s bestaan al sinds het einde van de negentiende eeuw. Hiermee kon 

voor het eerst bewegend beeld worden opgenomen en afgespeeld. Kunstenaars maakten hiermee 

experimentele films. In de jaren zestig maakten Fluxus-kunstenaars (Nam June Paik, George 

Maciunas, Yoko Ono, George Brecht, Wolf Vostell en anderen) 37 korte films.10 De Fluxfilms 

zijn een bekend voorbeeld van experimentele film. Het maken van bewegende beelden met 

filmcamera’s was echter veel bewerkelijker dan met de videocamera van Sony. Met de Portapak 

kon opgenomen beeld meteen (in real-time) worden afgespeeld. De filmcamera’s waren bovendien 

minder draagbaar en een stuk duurder dan de Portapak. De overgang van film naar video is van 

zeer grote betekenis geweest voor het ontstaan van videokunst. ‘[…] the Sony Portapak video 

camera became available and a new chapter in media art began.’11 Film zal verder buiten 

beschouwing gelaten worden vanwege de grote (technische) verschillen tussen film en video. 

 

1.2 DE ONTWIKKELING VAN VIDEOKUNST 

De romantici onder ons willen de ontwikkeling van videokunst sinds de introductie van de Sony 

Portapak vaak laten beginnen met een video van Nam June Paik uit 1965. Er wordt gezegd dat 

Paik de eerste echte kunstvideo heeft gemaakt. Hierbij werd het medium video voor het eerst 

gebruikt zoals de kunstenaar dat ook had kunnen doen met een traditioneel medium. Met andere 

woorden: het is geen registratie van bijvoorbeeld een performance kunstwerk, maar het is een 

kunstwerk op zichzelf.  

 Paiks video toont de intocht van de Paus in New York die hij filmde met zijn Portapak 

vanuit een taxi. ‘s Avonds heeft hij naar het schijnt deze beelden vertoond in het Café à Go Go. 

Maar ook Andy Warhol (1928-1987) heeft in 1965 een videokunstwerk gemaakt, weliswaar met 

een ander soort videocamera, en deze heeft hij ook vertoond. Dit gebeurde enkele weken voordat 

Paik zijn video vertoonde.12 Overigens is het gebruik in 1965 van een Portapak videocamera door 

Paik omstreden omdat verschillende bronnen melden dat Sony de camera niet voor 1968 op de 

markt heeft gebracht13, maar dit terzijde. Video’s als die van Paik en Warhol markeren het begin 

van een nieuwe kunstvorm: videokunst [1]14. 

 Naast de ontwikkeling van video als kunstvorm werd video gebruikt voor de registratie 

van performances en persoonlijke narratieven. Dit gebruik van video is zeer belangrijk geweest 

                                                      

10 http://www.ubu.com/film/fluxfilm.html. Geraadpleegd 8 juni 2007. 

11 Michael Rush, New Media in Art, London 2005, p. 33. 

12 Rush 2005, pp. 85-87. 

13 Meigh-Andrews 2006, p. 16. 

14 De cijfers tussen vierkante haken verwijzen naar afbeeldingen. Deze zijn te vinden vanaf pagina 38. 
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voor de ontwikkeling van videokunst.15 Het heeft gezorgd voor een grotere acceptatie van het 

medium in de kunst. De performances werden door de registratie toegankelijk gemaakt voor een 

groter publiek, niet alleen voor de mensen die aanwezig waren bij de performance. Het werk van 

Marina Abramovic (1946) en Ulay (1943) [2] is een bekend voorbeeld hiervan. Daarnaast 

maakten kunstenaars performances alleen voor de camera, dus zonder publiek erbij. Zoals de 

video’s van Bruce Nauman (1941) [3]. 

 Behalve deze twee vormen van videokunst is er nog een andere vorm die niet 

onbesproken mag blijven: video installatie kunst [4, 5]. De presentatie en de omgeving waarin een 

of meerdere videowerken worden getoond zijn dan onderdeel van het kunstwerk. De kunstenaar 

bepaalt niet alleen het beeld, maar ook de gehele context van het kijken naar dat beeld. 

 Een belangrijke ontwikkeling voor de videokunst kwam met de introductie van de U-

Matic tape in 1972 en het CMX computergecontroleerde editing-systeem in 1974. Nu was er de 

mogelijkheid van editing en postproductie.16 Vanaf de jaren negentig gingen digitale technologieën 

een grote rol spelen bij de productie van videokunst. Interactiviteit, digitale video en digitale 

beeldmanipulatie zijn enkele voorbeelden hiervan.17 Reproductie van het videokunstwerk is in het 

digitale tijdperk mogelijk zonder kwaliteitsverlies.  

 

1.3 DE ONTWIKKELING VAN VIDEOAPPARATUUR 

De fysieke videoband of dvd is geen kunstwerk. De beelddrager is afhankelijk van de juiste 

apparatuur. Ook de manier waarop het werk wordt getoond is onderdeel van het kunstwerk. 

Door alle technische ontwikkelingen is er nu een grote verscheidenheid aan media die bewegende 

beelden dragen, oftewel videoformats. Videoformat is een ‘[…] term die gebruikt wordt om 

ondermeer de grootte van de cassette, de breedte van de tape en de snelheid waarin de tape 

wordt opgenomen en afgespeeld aan te geven. Oorspronkelijk bestond er een op losse spoelen 

gebaseerd videosysteem. Aan deze zogenaamde open-reel banden, waarvan de 1/2 inch 

waarschijnlijk de meest gebruikte is, kleefden echter teveel nadelen om een groot publiek te 

kunnen bereiken. Sony ontwikkelde vervolgens een systeem waarbij de twee spoelen met band in 

één cassette werden ondergebracht: de U-Matic tape verscheen in 1972 op de markt. Het zou één 

van de meest door kunstenaars gebruikte videotapes worden. In 1983 werd deze U-Matic low 

band opgevolgd door de U-Matic BVU, die een verbeterde kleurweergave had. Begin jaren 

tachtig kwam Sony tevens met het professionele systeem Betacam, gebaseerd op Betamax. JVC 

kwam in 1982 met het MII systeem dat in kwaliteit vergelijkbaar was met Betacam, maar nooit 

echt is aangeslagen. Als gevolg van een concurrerende marktsituatie verschenen in de loop der 

                                                      

15 Rush 2005, p. 78. 

16 Boomgaard en Rutten 2003, p. 183. 

17 Christiane Paul, Digital Art, London 2003, pp. 96-97. 
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tijd veel verschillende formats (ca. 50), die lang niet alle populair werden.’18 Het gebrek aan 

eenheid zorgt voor veel problemen op het gebied van conservatie en presentatie van 

videokunst.19 

 Naast de enorme hoeveelheid verschillende formats staat ook de ontwikkeling van 

beamers en monitoren niet stil. Snellere computers en hogere resoluties volgen elkaar in rap 

tempo op. De uiterlijke verschijningsvorm van het kunstwerk verandert doordat het wellicht is 

gemaakt voor langzamere computers en lagere schermresoluties.20 

 

1.4 VERSCHILLEN TUSSEN VIDEO EN TRADITIONELE MEDIA 

Wanneer we kijken naar de verschillen tussen traditionele media en video en we ons in eerste 

instantie strikt richten op die eigenschappen die inherent zijn aan de media zelf, kunnen we niet 

anders dan concluderen dat de factor tijd het grootste verschil is. Videokunst is een temporele 

kunstvorm. Een videokunstwerk bevat meer dan één beeld of één compositie in hetzelfde 

kunstwerk. Bovendien is een videokunstwerk vaak voorzien van geluid. Daarnaast is videokunst 

een reproduceerbare kunstvorm. Het videokunstwerk kan digitaal worden gereproduceerd, zonder 

verlies van kwaliteit. Dit is met traditionele kunstvormen niet mogelijk, hoe mooi de kleurenprint 

of digitale afbeelding ook is, het blijft een reproductie naar een ander medium. Bij zo’n vertaling 

gaat informatie verloren. Een derde verschil is dat videokunst immaterieel lijkt. De beelddrager is 

niet het kunstwerk. Het kunstwerk is afhankelijk van de drager en de apparatuur om zichtbaar te 

worden. Maar een videokunstwerk kan bestaan zonder dat het zichtbaar is. Met het uitschakelen 

van de apparatuur verdwijnt het kunstwerk niet. Een schilderij is te verbonden met haar fysieke 

verschijningsvorm om medium en inhoud los van elkaar te kunnen benaderen.  

 Er zijn tevens verschillen tussen traditionele media en videokunst aan te wijzen die niet 

zozeer voortkomen uit het medium zelf, maar die bijvoorbeeld een kunsthistorische reden 

hebben. Het medium video bestaat nog niet zo lang en is nog volop in ontwikkeling. Het is lastig 

een duidelijk overzicht te krijgen van een kunstvorm die nog zo jong is. Daar hangt de acceptatie 

van videokunst in de kunstwereld mee samen. Inmiddels is videokunst geaccepteerd als 

volwaardige kunstvorm, maar zeker in het begin was de relatie met televisie voor velen een reden 

om video als kunst niet serieus te nemen.21 De huidige kunstwereld is nog veel te veel gericht op 

traditionele media en kunstvormen en weet niet hoe ze moet omgaan met video. De methoden 

voor verzamelen, presenteren en het conserveren zijn door de jaren heen ontwikkeld voor 

                                                      

18 Boomgaard en Rutten 2003, p. 184. 

En: Wijers, Rodrigo en Coelho 2003, pp. 160-161. 

19 Wijers, Rodrigo en Coelho 2003, pp. 12-13. 

20 Christiane Paul, ‘The Myth of Immateriality: Presenting an Preserving New Media’, in: Oliver Grau [ed.], 

MediaArtHistories, Cambridge 2007, p. 252. 

21 Rush 2005, pp. 88, 121. 
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traditionele media en zijn niet altijd geschikt voor het tonen van video. Het aanpassen van de 

nieuwe media aan het bestaande kunstsysteem zorgt voor problemen. Traditionele white cube 

musea hebben niet altijd de technische voorzieningen om een black box te creëren.22 

 

1.5 CONCLUSIE 

De introductie van de Sony Portapak heeft een grote rol gespeeld bij het ontstaan van 

videokunst. Zoals Michael Rush schrijft: ‘met de komst van de Portapak begon er een nieuw 

hoofdstuk’. Het gebruik van video door kunstenaars om performances te registeren heeft een 

bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van videokunst. Het zorgde er voor dat video 

een geaccepteerd medium werd. Performancekunst werd in die tijd juist toegankelijker door 

videoregistratie. Vandaag de dag is diezelfde toegankelijkheid juist een probleem doordát 

kunstenaars werken met video. De kunstwereld heeft haar methoden en gebruiken vooral 

ontwikkeld voor traditionele kunstvormen. Deze methoden zijn minder geschikt voor 

videokunst. Bij videokunst kreeg men immers ineens te maken met aspecten als tijd en geluid, 

reproduceerbaarheid en techniek. In hoeverre deze aspecten een rol spelen bij de 

ontoegankelijkheid van videokunst komt in het volgende hoofdstuk aan bod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
22 Paul, ‘The Myth of Immateriality: Presenting and Preserving New Media’, in: Grau 2007, pp. 251-255. 
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HOOFDSTUK 2. DE HUIDIGE SITUATIE: OORZAKEN VAN ONTOEGANKELIJKHEID 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de ontoegankelijkheid van videokunst buiten de 

tentoonstelling. Wat zijn de oorzaken hiervan? Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 

oorzaken die direct te relateren zijn aan het medium zelf, en aan de rol van de kunstenaar, die van 

de kunstinstelling en die van de beschouwer. Met ‘mediumgerelateerd’ worden hier alleen díe 

oorzaken bedoeld die vanuit het medium zelf afkomstig zijn, de zogenaamde interne factoren. 

Deze interne factoren staan tegenover de externe factoren, die zich buiten het medium zelf 

bevinden. In hoeverre dragen kunstenaar, kunstinstelling en beschouwer bij aan de 

ontoegankelijkheid? Daarnaast wordt kort bekeken of en welke juridische oorzaken er zijn.  

 

2.1 MEDIUMGERELATEERDE OORZAKEN 

2.1.1 Tijd 

In het vorige hoofdstuk is reeds geconcludeerd dat er een aantal verschillen zijn tussen 

videokunst en traditionele kunstvormen die een rol spelen bij de ontoegankelijkheid. De factor 

tijd is van groot belang in deze context. Doordat videokunst een temporele kunstvorm is bevat 

één kunstwerk meerdere beelden en vaak ook geluid. Het kunstwerk laat zich dus niet in een 

oogopslag zien. Dit is problematisch bij reproductie in boekvorm en digitale afbeeldingen, want 

meer dan een oogopslag past er niet in een still. De temporaliteit maakt het kunstwerk moeilijk 

toegankelijk en zorgt er voor dat het kunstwerk vaak alleen te zien is in een museum of galerie. 

‘This relative limitation of access to the complex dimensions of media art, […], in effect creates a 

blind spot for the aesthetic and phenomenological experience of a significant segment of art 

reception since the mid-20th century.’23 

 De weinige tekst onder deze subtitel Tijd lijkt het belang ervan voor dit onderwerp 

misschien geen eer aan te doen, maar tijd is een steeds terugkerende factor in deze thesis. Zo 

wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het spanningsveld tussen reproductie en authenticiteit van 

videokunst. Enerzijds laat een still  weinig zien van het kunstwerk. Anderzijds is video goed 

reproduceerbaar. Maar doet een kopie geen afbreuk aan de authenticiteit van het kunstwerk? En 

in hoofdstuk 4 wordt een aantal belangrijke teksten over temporaliteit behandeld.  

 

2.1.2 Techniek en apparatuur 

Al eerder (in paragraaf 1.3) werd de ontwikkeling van videoapparatuur besproken. De 

aanzienlijke hoeveelheid videoformats, zowel analoge als digitale, en de snelle ontwikkelingen van 

monitoren en beamers dragen bij aan de ontoegankelijkheid van videokunst. Met name op het 

gebied van distributie en conservatie levert dit problemen op. Zonder juiste conservering is er 
                                                      

23 Ursula Frohne, ‘The Artwork as Temporal Form. Giving access to the Historicity, Context and 

Discursiveness of Media Art’, in: Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 22.  
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geen distributie mogelijk en dus geen toegankelijkheid. ‘Geen enkele drager is duurzaam. […] 

Conservering van een relatief nieuw medium als videokunst is nog een betrekkelijk onontgonnen 

en onoverzichtelijk terrein. Uitgangsvormen, formaten en (on)mogelijkheden van nieuwe 

systemen wisselen elkaar in snel tempo af. Van een standaard is geen sprake. Inzicht in het 

verouderingsproces en conserveringscriteria ontbreken.’24  

Dit probleem speelt het meest bij tapes uit het einde van de jaren zestig tot begin jaren 

zeventig, voor de U-Matic de standaard werd. Er waren zo veel verschillende soorten tapes en 

bijbehorende spelers dat uitwisseling van informatie op die tapes erg moeizaam was. Maar met de 

standaardisatie van videotechniek werd illegale duplicatie een potentieel probleem. Tot ver in de 

jaren tachtig leken maar weinig kunstenaars zich bewust van de mogelijke problemen die zouden 

kunnen voortkomen uit ongeautoriseerd gebruik van rondzwervende kopieën.25  

 

2.2 DE ROL VAN DE KUNSTENAAR 

In de eerste plaats draagt de kunstenaar bij aan de ontoegankelijkheid van zijn kunstwerk door 

het medium waarmee hij werkt. Deze persoonlijke keuze buiten beschouwing gelaten zien we dat 

de meeste kunstenaars weinig tot niets doen om hun werk toegankelijk te maken buiten de 

context van tentoonstellingen. Sterker nog, vaak houden ze hun werk opzettelijk uit databases en 

krijgt men buiten het werk alleen stills te zien. Kunstenaars zijn tegenwoordig oplettend als het 

gaat over hun kunstwerken, in welke databases ze worden opgenomen en de presentatie ervan. 

De meeste videowerken worden in gelimiteerde oplage uitgebracht. Jesper Just bijvoorbeeld, 

heeft zijn werk A Vicious Undertow in een oplage van zeven uitgegeven. Verder waren tot voor 

kort alleen de stills te zien buiten de context van tentoonstellingen. In de catalogus die onlangs 

uitkwam over zijn werk zijn in plaats van stills lange sequenties van stills opgenomen. Hierbij 

worden enkele tientallen beelden van om de x secondes afgebeeld.26 Just had het zelf liever bij 

enkele stills gehouden: ‘It’s like a scientist cutting up a body. It’s intimidating. Plus, no matter how 

much stills you put in a book, you’ll still miss half of it. The noise. […] To me it’s just another 

way of showing it.’27 

 Kunstenaars gaan verschillend om met de toegankelijkheid van hun werk. Dit varieert 

van zeer beschermend en het werken met gelimiteerde oplages tot juist onbegrensd toegankelijk 

en te gebruiken voor iedereen.28 Het hangt af van factoren als: hoe professioneel is de 

kunstenaar, hoeveel verdient hij al met zijn werk, hoe prestigieus is de organisatie die het werk in 

                                                      

24 Wijers, Rodrigo en Coelho [red.] 2003, pp. 12-13. 

25 Bart Rutten, ‘How to deliver what is asked’, in: Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 198. 

26 Tent. cat. Jesper Just 2007. 

27 Gesprek met de Deense kunstenaar Jesper Just (1974), 21 april 2007. 

28 Gesprek met Jennifer Steetskamp, collectie Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/Time 

Based Arts, 9 maart 2007. 
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het archief wil, etc.29 Zo heeft Bill Viola zijn werk uit het archief van Montevideo laten halen. Dat 

draagt natuurlijk niet bij aan toegankelijkheid. Maar er zijn ook andere voorbeelden te noemen. 

Arjon Dunnewind noemt de Britse kunstenaar Run Wrake, die in 2006 een residency bij Impakt 

had. Iemand had zijn animatie Rabbit [6] illegaal op YouTube geplaatst. In eerste instantie was hij 

daar kwaad over, maar later dacht hij: waarom eigenlijk ook niet? De kwaliteit is zo slecht dat hij 

toch geen inkomsten mis zou lopen en bovendien kreeg hij hierdoor een grotere bekendheid en 

zou het juist meer boekingen kunnen generen. Deze gedachtegang uit Bart Rutten ook in zijn 

essay ‘How to deliver what is asked’30. Een korte zoekactie op het internet leert ons dat Rabbit 

inmiddels via allerlei kanalen te zien is: via Run Wrake’s eigen site (http://www.runwrake.com) 

en via de BBC bijvoorbeeld.  

 

2.3 DE ROL VAN DE KUNSTINSTELLING 

De kunstinstellingen zijn de plaatsen die kunst presenteren. Daar kun je altijd terecht. Maar in 

deze thesis gaat het juist om de toegankelijkheid van videowerken buiten de presentatie in de 

beeldende kunstinstelling. Het gaat om de rol die de instelling speelt in de distributie van 

videokunst en het ontsluiten van hun collectie voor het publiek. Deze instellingen hebben er in 

het verleden voor gezorgd dat de toegankelijkheid van videokunst verminderde. ‘[…] as demand 

from collectors and museums for art made with video began to increase and the trade intensified, 

the gallery circuit was best served by scarcity. […] The totally artificial limited edition was used to 

drive up prices. In this, only a few galleries made any distinction between the circuits to which 

they sold, or the purpose for which the tape was to be used (the presentation circuit versus 

educational use or archiving). This reduced the accessibility of video works.’31 

 Maar ook in de huidige situatie is een deel van het probleem te wijten aan de houding 

van galerieën en musea. Kunsthandelaren zijn er niet blij mee dat hetgeen zij proberen te 

verhandelen online gratis beschikbaar is. Ook de meeste curatoren moedigen het online 

beschikbaar stellen van videokunst niet aan. Jemima Rellie, hoofdcurator van Tate Digital 

Programmes, schrijft op de website van The Guardian32, dat dit deels komt doordat curatoren bang 

zijn dat mensen niet meer naar het museum komen als ze het videowerk thuis kunnen bekijken. 

Rellie vraagt zich af of curatoren bang zijn dat mensen het werk misschien saai vinden, uitzetten 

en kiezen voor een alternatieve vorm van entertainment. Maar de belangrijkste reden voor 

curatoren om het online aanbieden van videokunst af te wijzen is de bezorgdheid dat ‘the online 

presentation of this work is in no way a substitute for the gallery setting, and indeed that it may 

even negatively affect an understanding of the piece.’ 

                                                      
29 Gesprek met Arjon Dunnewind, festival directeur en artistiek leider Impakt, 2 maart 2007. 

30 Rutten, ‘How to deliver what is asked’, in: Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 199.  

31 Idem, pp. 197-198.  

32 Jemima Rellie, ‘Bringing video art online’, Guardian Unlimited: Arts blog – art, 18 januari 2007. 
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2.4 DE ROL VAN DE BESCHOUWER 

De beschouwer draagt natuurlijk niet actief bij aan de ontoegankelijkheid van videokunst. Op 

individueel vlak is hem wel iets te verwijten. ‘The most striking development is the shift that has 

taken place in the appreciation of video work, […], viewing habits have changed drastically. 

Where in the 1970s a video-lover would watch a video art work in its entirety, now only a 

fraction of the audience will watch a work from beginning to end, although many may perhaps 

think back on the work and would like to find it again, or perhaps even see it again.’33 De 

beschouwer moet open staan voor videokunst. Door een werk amper te bekijken op een plaats 

die er voor bedoeld is sluit de beschouwer zich af voor het werk en wordt het in die zin 

ontoegankelijk. 

 Verder, en dit is niet zozeer alleen aan de beschouwer te wijten, is het zo dat degene die 

een werk wil zien moet weten waar hij het kan vinden. Voor een professional op het gebied van 

videokunst of voor studenten die onderzoek doen naar videokunst zijn de kanalen bekend. Maar 

als je niet weet dat werken op bepaalde plaatsen te vinden zijn zul je ze ook niet vinden. Doordat 

de kanalen niet algemeen bekend zijn onder de videokunstminnende leken blijft veel werk voor 

hen onbekend.  

 

2.5 WETGEVING 

De Nederlandse (en buitenlandse) wetgeving heeft op verschillende niveaus invloed op de 

toegankelijkheid van videokunst. Het Nederlandse auteursrecht omvat reproductierechten, 

distributierechten en morele rechten.34 Het auteursrecht is bedoeld om kunstenaars een inkomen 

te garanderen. Dit model levert echter een aantal problemen op. ‘Both artists and the public 

appreciate copyright and the royalty system which goes with it, but most people do not follow 

the rules all that strictly, either when they use the work of another, or when their own work is 

used as a source of inspiration. Software firms are however not so accommodating. Jaromil [open 

source programmer, http://rastasoft.org] warned artists of the consequences which can 

accompany the use of some software programs. Even if a firm offers certain programs or players 

gratis [zoals Flash], the artist and the users are bound by a contract. This makes the distribution 

of art works a good bit more difficult, and that is not a plus point for the artist, for whom having  

his work exhibited and seen is essential.’35 Jaromil voegt daar aan toe dat dit niet alleen geldt voor 

software, maar ook voor bijvoorbeeld VHS-tapes.36  

                                                      

33 Rutten, ‘How to deliver what is asked’, in: Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 196. 

34 Paul Keller, ‘An introduction to (Dutch) Copyright Law’, in: Wijers [2005], p. 40. 

35 Carlijn Masteling, ‘Report April 16. Copyright & Creative Commons. Expert meeting’, in: Wijers [2005], 

p. 39.  

36 Jaromil, ‘Who Owns What?’, in: Wijers [2005], p. 42. 
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 In de hedendaagse maatschappij worden auteursrechten door grote bedrijven in de film-, 

beeld- en muziekindustrie gehanteerd om te bepalen onder welke voorwaarden en voor welke 

prijs het materiaal dat zij zich hebben toegeëigend gebruikt mag worden.37 Sony bijvoorbeeld, 

koopt alles op en sluit daarmee alles af. Zo wordt kunstenaars de mogelijkheid ontnomen om 

met hun culturele verleden om te gaan. Culturele uitingen wordt geprivatiseerd en het 

auteursrecht is niet meer in het belang van de kunstenaar.  

  Auteursrecht levert op die manier problemen op voor het online vertonen van 

videokunst. Kunstwerken waarin beelden worden gebruikt die de kunstenaar niet zelf heeft 

gemaakt zijn erg lastig te legaliseren voor online distributie. Voor gelimiteerd gebruik in galerie of 

museum is dat eenvoudiger te realiseren.38  

  

2.6 CONCLUSIE 

Er zijn verschillende oorzaken die ten grondslag liggen aan de ontoegankelijkheid van videokunst 

buiten de tentoonstelling. Ten eerste zijn er de interne of mediumgerelateerde oorzaken waarvan 

de factor tijd de belangrijkste is. Door de tijdelijkheid van videokunst worden traditionele vormen 

van reproductie en toegankelijkheid onbruikbaar. Het zorgt er op allerlei vlakken voor dat 

videokunst ontoegankelijk is. Een andere mediumgerelateerde oorzaak is de snelle ontwikkeling 

van apparatuur en techniek. Dit stelt de kunstwereld voor uitdagingen op het gebied van 

distributie en conservering, twee zaken die van aanzienlijk belang zijn voor de toegankelijkheid 

van videokunst.  

 Daarnaast zijn er een aantal externe factoren die een rol spelen: die van de kunstenaars, 

de kunstinstellingen, de beschouwers en de wet. Kunstenaars gaan vaak beschermend met hun 

kunstwerken om: ze willen ze niet laten opnemen in archieven, er mogen alleen stills worden 

vertoond buiten de context van de tentoonstelling en ze brengen video’s in gelimiteerde oplages 

uit. Kunstinstellingen moedigen het online aanbieden van videokunst niet aan. Handelaren en 

curatoren zijn bang om inkomsten en publiek mis te lopen. De beschouwer van het videowerk 

maakt videokunst voor zichzelf ontoegankelijk door er niet altijd voor open te staan en te 

wachten tot de videokunst naar hun toekomt, zonder zelf op zoek te gaan. De Nederlandse 

wetgeving draagt bepaald niet bij aan een betere toegankelijkheid van videokunst. Het ouderwetse 

auteursrecht is niet toereikend genoeg wanneer het gaat om nieuwerwetse kunstuitingen zoals 

videokunst. 

  

 

 

                                                      

37 Joost Smiers en Marieke van Schijndel, ‘Imagine a world without copyright’, International Herald Tribune, 8 

oktober 2005. 

38 Rellie, ‘Bringing video art online’, 18 januari 2007. 
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HOOFDSTUK 3. REPRODUCEERBAARHEID EN AUTHENTICITEIT 

 

Om videokunst toegankelijker te krijgen is reproductie een belangrijke factor. Door reproductie 

wordt het kunstwerk toegankelijk buiten de tentoonstelling, kan één kunstwerk op meerdere 

plaatsen tegelijk te zien zijn, en kan men een indruk krijgen van het kunstwerk zonder dat daar 

het daadwerkelijke kunstwerk voor nodig is. Reproductie lijkt dus de sleutel tot toegankelijkheid. 

Maar dit ligt niet zo eenvoudig. Er is een andere factor die een rol speelt: authenticiteit. Binnen 

de kunst is authenticiteit altijd zeer van belang geweest. Een reproductie van een videokunstwerk 

wordt uitgevoerd in hetzelfde medium als het origineel: is het dan een reproductie (letterlijk: 

nabootsing) of zijn er dan twee kunstwerken die dezelfde waarde vertegenwoordigen? En doet 

dat afbreuk aan de authenticiteit van het kunstwerk? Bij de reproductie van een traditioneel 

medium wordt de reproductie in een ander medium uitgevoerd. Het is echt een nabootsing van 

het origineel en geen vermeerdering. In hoeverre kun je spreken over authenticiteit als het gaat 

over videokunst?  

 

3.1 AUTHENTICITEIT EN VIDEOKUNST 

De betekenis van authenticiteit of het authentiek-zijn zoals die hier gebruikt wordt is: ‘echtheid’, 

‘originaliteit’ of ‘overeenstemmend met het oorspronkelijke en daaraan zijn gezag ontlenend’.39  

Om authentiek te zijn moet een kunstwerk dus origineel en echt zijn. Er zijn een aantal 

kunsthistorische ontwikkelingen die hier verandering in brachten. Marcel Duchamp (1887-1968) 

[7] maakte met zijn readymades het concept los van het object en incorporeerde de beschouwer als 

dat onderdeel van het kunstwerk dat nodig was om het kunstwerk te vervolmaken. Later was er 

Andy Warhol [8] die met zijn in grote oplage uitgebrachte zeefdrukken het hele begrip uniciteit 

omver wierp. En ook de fotografie heeft bijgedragen aan dit debat over authenticiteit. Door 

middel van fotografie onderzochten veel kunstenaars vraagstukken over originaliteit en 

authenticiteit.40 

 Maar wat is nou authenticiteit in videokunst? Waar vinden we authenticiteit in 

videokunst? In paragraaf 1.3 en 1.4 zagen we dat videokunst een bijzondere verhouding heeft ten 

opzichte van het medium. Videokunst is immaterieel, maar tegelijkertijd afhankelijk van het 

medium en de apparatuur. Er is een tweedeling tussen medium (of het materiële) en het 

inhoudelijke (of conceptuele) van het videokunstwerk. Maar ook de beschouwer en zijn of haar 

ervaring van het kunstwerk dragen bij aan de volledigheid van het kunstwerk (Duchamp). Deze 

onderdelen maken het kunstwerk compleet, maar los van elkaar kunnen deze onderdelen al dan 

niet authentiek zijn. Als één van deze aspecten mist, is het kunstwerk incompleet. En als één van 

deze onderdelen niet authentiek is kan het kunstwerk dat als geheel ook niet meer zijn. Maar 
                                                      

39 Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie, digitale versie, 2005. 

40 Margot Lovejoy, Digital Currents. Art in the Electronic Age, New York 2004, p. 154. 
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aangezien authenticiteit (na Duchamp en Warhol) niet meer gaat over het medium of over 

uniciteit, kunnen we niet anders dan de nadruk van authenticiteit van videokunst op de 

inhoudelijke of conceptuele kant van het kunstwerk te leggen.  

 

3.2 IS REPRODUCTIE PER DEFINITIE SCHENDING VAN AUTHENTICITEIT? 

Dat de inhoud van het kunstwerk het belangrijkst is als het gaat om authenticiteit van videokunst 

blijkt ook als we kijken naar reproduceerbaarheid. Van de drie genoemde aspecten (medium, 

inhoud en beschouwer) zijn er maar twee fysiek vermenigvuldigbaar bij een reproductie. De 

ervaring van de beschouwer is steeds opnieuw een ervaring, dat staat los van of het een 

reproductie is of het origineel dat men bekijkt. Het medium is reproduceerbaar en is na 

reproductie technisch gezien niet meer authentiek of origineel. Het is vermeerderd en niet meer 

authentiek of uniek. Maar dit doet in feite niets af aan de inhoud van het kunstwerk. Door 

reproductie worden tapes en ervaringen vermenigvuldigd, maar de inhoud niet. De inhoud of het 

concept verandert niet doordat het kunstwerk gereproduceerd wordt. En doordat het concept 

niet verandert bij reproductie kun je concluderen dat reproductie niet per definitie schending is 

van authenticiteit. 

 Dat daar niet door iedereen zo over wordt gedacht hebben we al in hoofdstuk 2 gezien. 

Tapes en dvd’s worden niet voor niets in gelimiteerde oplages uitgebracht. Kunstenaars en 

handelaars proberen kunstwerken te beschermen tegen oneindige reproductie er van. Maar 

waarom eigenlijk? Omdat ze bang zijn geld mis te lopen.41 Door hun werk in gelimiteerde oplages 

uit te brengen kan de prijs van het kunstwerk hoog zijn. Wanneer een kunstwerk vrij verkrijgbaar 

is, zal een museum geen geld betalen om een ‘origineel’ in hun collectie te krijgen. De 

kunstinstelling wil alleen betalen voor een kunstwerk als het waardevast is. Als er overal 

reproducties opduiken vermindert dat de marktwaarde van het kunstwerk. Deze constructie van 

gelimiteerde oplages stamt uit de tijd dat het debat over fotografie, reproduceerbaarheid en 

originaliteit in volle gang was. Fotografie is net als video een reproduceerbaar medium. Daar was 

de kunstwereld niet aan gewend. Daartoe werd deze constructie bedacht en deze werd 

overgenomen voor videokunst.42 Het is dus niet zozeer een authenticiteitkwestie dat men gebruik 

maakt van gelimiteerde oplages, maar van geld en marktwerking. Een reproductie van een 

videokunstwerk is in principe geen schending van de authenticiteit van het kunstwerk omdat we 

dit met name inhoudelijk dienen te benaderen. 

 In het geval van een analoog opnamesysteem is originaliteit wél van belang, maar hier 

gaat het dan om kwaliteit van het beeld. ‘De zogenaamde mastertape, ook wel moederband 

genoemd, is bij video de eerste generatietape na de montage. Bij een performance-registratie 

                                                      

41 Lori Zippay, ‘The Digital Mystique: Video Art, Aura and Access’, in: Frohne, Schieren en Guiton 2005, 

p. 191. 

42 Rutten, ‘How to deliver what is asked’, in: Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 197. 
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wordt meestal geen montage toegepast en is de opnameband de ‘master’ (originele tape gebruikt 

gedurende de opname). Deze heeft in het geval van een analoog opnamesysteem de beste 

beeldkwaliteit. Meestal blijft de master in het bezit van de kunstenaar en hebben musea en andere 

instellingen kopieën – submasters - in het bezit, die echter vaak als mastertape worden gelabeld. 

Van submasters worden vervolgens zicht- en documentatiekopieën gemaakt.’43 

 

3.3 WALTER BENJAMIN 

Het in 1936 voor het eerst verschenen essay van Walter Benjamin (1892-1940) ‘Das Kunstwerk 

im Zeitalter Seiner technischen Reproduzierbarkeit’44 is een essay dat in de huidige discussie over 

reproductie en authenticiteit veelvuldig wordt aangehaald. Samengevat houdt zijn theorie in dit 

essay in dat het tijdperk van technische reproduceerbaarheid tot een revolutie heeft geleid in de 

kunst. Dit zou tot gevolg hebben dat kunst in haar traditionele vorm uiteindelijk verdwijnt. Door 

de komst van fotografie begon rond 1900 de kunst te veranderen. Fotografische reproductie 

veroorzaakte het verlies van het unieke bestaan en van authenticiteit. Bij een exacte kopie of 

fotografische reproductie doet het origineel er niet meer toe en neemt de kopie een eigen plaats 

in. Hierdoor is het kunstwerk niet meer gebonden aan één geografische locatie en is verspreiding 

mogelijk. Door die verspreiding gaat men anders naar het origineel kijken en verliest het 

kunstwerk haar aura. In plaats van een uniek karakter krijgt het kunstwerk een serieel en collectief 

karakter. Daarnaast breekt het kunstwerk door reproductie uit de traditie omdat het 

geactualiseerd wordt. Kunst heeft door de komst van technische reproduceerbaarheid geen 

rituele of esthetische functie meer zoals vroeger het geval was, maar heeft nu een politieke functie 

en het is voor iedereen toegankelijk. Als marxist vindt Benjamin het verlies van de kapitalistische 

aura van het kunstwerk een positieve ontwikkeling. 

 Nu was er in de tijd dat Benjamin zijn essay schreef nog geen videokunst. Film was er al 

wel en daarmee ook (re)productie van bewegende beelden en geluid. En hoewel in Benjamins 

essay de nadruk vooral ligt op fotografie, blijft film (in de zin van cinema) niet onbesproken. 

Sterker nog, wanneer hij spreekt over de ‘liquidatie van de traditiewaarde’ noemt hij film ‘hun 

machtigste agens’45.  

In essentie is Benjamins standpunt over authenticiteit en reproductie samen te vatten in 

het volgende citaat: ‘[…] de vraag welke afdruk de echte is, heeft geen zin.’46 Benjamin spreekt 

hier over fotografie, maar in de voetnoot gaat hij in op film. ‘De technische reproduceerbaarheid 

                                                      

43 Wijers, Rodrigo en Coelho 2003, p. 156. 

44 Walter Benjamin, ‘Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’ (1936). 

Nederlandse vertaling in: Walter Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. 

En andere essays, Nijmegen 1996, pp. 7-45. 

45 Idem, p. 14. 

46 Idem, p. 18. 
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van filmwerken berust direct op hun productietechniek. Deze maakt de massale verspreiding van 

filmwerken niet alleen op de meest directe wijze mogelijk, maar zij dwingt ze zelfs hiertoe. Zij 

dwingt ze, omdat de produktie [sic] van een film zo kostbaar is, dat een enkel iemand die zich 

bijvoorbeeld een schilderij zou kunnen permitteren, zich de film niet meer veroorloven kan.’47 

Met andere woorden: het medium dwingt zichzelf tot reproductie en daarmee tot 

democratisering zonder dat authenticiteit van belang is. In Benjamins theorie is het motief 

eveneens economisch, maar met als wezenlijk verschil met de huidige situatie dat het 

democratisering en toegankelijkheid ten doel heeft. Terwijl de huidige economische motieven 

juist ontoegankelijkheid in de hand werken.  

 

3.4 ALFRED LESSING 

In het boek Arguing About Art48 gaat het hoofdstuk ‘Fakes and Forgeries’ over originaliteit en 

authenticiteit van vervalsingen van schilderijen. De paper van Alfred Lessing ‘What is wrong with 

a forgery?’49 is hierin opgenomen. Lessing betoogt dat er puur esthetisch bekeken niets mis is met 

een vervalsing. Op allerlei vlakken zijn er bezwaren aan te dragen tegen vervalsingen (gebrek aan 

individualiteit; moraliteit), maar niet op esthetisch vlak. Ook reproducties zijn esthetisch gezien 

prima. Het enige dat ontbreekt bij reproducties en vervalsingen is originaliteit, maar dat heeft 

niets te maken met esthetiek. Misschien ontbreekt de originaliteit in de reproductie, maar deze 

ontleent wel haar waarde aan de referentie aan het origineel.  

 De nadruk in de tekst van Lessing mag dan liggen op vervalsingen van schilderijen (de 

Vermeer-vervalsingen van Han van Meegeren als leidraad), zijn theorie is ook toepasbaar op 

reproducties van videokunst. Op gronde van schending van authenticiteit wordt een reproductie 

van videokunst als vervalsing gezien. Maar wanneer we dit esthetisch bekijken kan er niets mis 

zijn met een reproductie. Het is hooguit moreel verwerpelijk (maar dus niet esthetisch 

verwerpelijk) als het een illegale reproductie is. De betekenis van de reproductie kan men alleen 

vinden in de referentie aan het origineel en daarbij speelt techniek geen rol. Lessing maakt een 

duidelijke tweedeling tussen originaliteit en techniek50 en dit sterkt het argument dat videokunst 

inhoudelijk benaderd moet worden. 

 

 

 

                                                      

47 Ibidem. 

48 Alex Neill en Aaron Ridley (ed.), Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates, London / New 

York 2004. 

49 Alfred Lessing, ‘What is Wrong with a Forgery?’, Journal of aesthetics and art criticism, 23 (1965) 4, pp. 461-

471. 

50 Idem, p. 466. 
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3.5 CONCLUSIE 

Reproduceerbaarheid en authenticiteit lijken op het eerste gezicht onverenigbaar. Omdat 

authenticiteit en de daarmee samenhangende uniciteit in de kunst altijd een belangrijke rol 

hebben gespeeld is het lastig daarover een standpunt in te nemen wanneer het gaat over een 

reproduceerbaar medium als video. In de context van toegankelijkheid van videokunst vindt een 

volwaardige reproductie plaats in hetzelfde medium als het ‘origineel’. Voor zover je kunt 

spreken van een origineel dus. We hebben gezien dat videokunst een bijzondere verhouding 

heeft ten opzicht van het medium en dat videokunst vanuit de inhoudelijke kant benaderd moet 

worden. Als er een reproductie gemaakt wordt van een videokunstwerk dan is het eerder een 

vermeerdering van het werk dan een reproductie. De zogenaamde reproductie is gelijkwaardig 

aan het zogenaamde origineel. Je kunt niet meer spreken van origineel en reproductie. Dat 

betekent tegelijk dat het ene werk niet authentieker, origineler of echter kan zijn dan het andere. 

En in tegenstelling tot wat Benjamin beweert, gaat bij de vermeerdering van videokunst de aura 

niet verloren. De aura bevindt zich in de inhoud en dus in ieder kunstwerk. 

Het komt er dus op neer dat juist omdát videokunst gebruik maakt van een 

reproduceerbaar medium men niet kan spreken over authenticiteit. Authenticiteit impliceert 

immers dat iets echt of origineel is, terwijl dit op een reproduceerbaar medium als video niet van 

toepassing kan zijn. Het feit dat het medium reproduceerbaar is doet niets af aan de inhoud van 

het kunstwerk. De inhoud is altijd authentiek.  

De enige reden dat videokunstenaars hun werk in gelimiteerde oplages distribueren is het 

financiële aspect. Er valt niets te verdienen aan een werk dat gratis overal te verkrijgen is, musea 

en galeries betalen daar niet voor. In principe staat dit los van authenticiteit, maar traditioneel 

gezien heeft het er wel mee te maken. Zoals gezegd zijn authenticiteit en uniciteit nauw met 

elkaar verbonden. En in het traditionele model van ‘schaarste (uniciteit en authenticiteit) bepaalt 

de waarde van het werk’ is niet meer van toepassing op kunst die vrij verkrijgbaar is.51  
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HOOFDSTUK 4. TEMPORALITEIT IN DE KUNSTGESCHIEDENIS  

 

De factor tijd werd al eerder (in paragraaf 2.1.1) genoemd als een zeer belangrijke factor rondom 

videokunst en toegankelijkheid. Binnen de kunstgeschiedenis speelde tijdelijkheid of temporaliteit 

al veel eerder een rol. Zelfs al lang voordat er kunstwerken waren die in de zin van video en 

bewegende beelden gebruik maakten van tijd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op theorieën over 

temporaliteit in de kunstgeschiedenis zonder dat deze in de eerste plaats gaan over videokunst.  

 

4.1  GOTTHOLD EPHRAIM LESSINGS LAOKOÖN – 1766 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) was een Duitse schrijver die in 1766 (een deel van52) zijn 

tekst Laokoön oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie publiceerde. In deze tekst vergelijkt 

Lessing de dichtkunst en de schilderkunst met elkaar. Zeer kort door de bocht gezegd komt het 

er op neer dat de dichtkunst en andere vormen van literatuur kunsten van tijd zijn en dat 

schilderkunst een kunst van ruimte is. ‘Ich schließe so. Wenn es wahr ist, daß die Malerei zu ihren 

Nachahmungen ganz andere Mittel oder Zeichen gebrauchet als die Poesie, jene nämlich Figuren 

und Farben in dem Raume, diese aber artikulierte Töne in der Zeit, wenn unstreitig die Zeichen 

ein bequemes Verhältnis zu dem Bezeichneten haben müssen, so können nebeneinander 

geordnete Zeichen auch nur Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander 

existieren, aufeinander folgende Zeichen aber auch nur Gegenstände ausdrücken, die aufeinander 

oder deren Teile aufeinander folgen.’53  

 De schilderkunst bestaat dus in ruimte en ‘nebeneinander’. Dit in tegenstelling tot de 

dichtkunst die vooral gebruik maakt van tijd en die ‘folgt aufeinander’. Voor Lessing is dit het 

fundamentele verschil tussen deze twee vormen van kunst. Gevolg hiervan is dat bij 

schilderkunst de waarneming van zowel het medium als de inhoud onmiddellijk geschiedt, 

zonder dat daar tijd voor nodig is. Het object blijft statisch. Het lezen van of het luisteren naar 

taal gebeurt in tijd en is opeenvolgend.54  

 Als we deze theorie toepassen op videokunst blijkt dat videokunst in die zin lijkt op de 

dichtkunst waar Lessing over spreekt. Het kijken naar een videokunstwerk gebeurt in tijd en door 

het sequentiële karakter kan de waarneming ervan niet in één keer plaatsvinden.  

 

 

                                                      

52 Er zijn aanwijzingen dat de tekst zoals we die nu kennen niet volledig is en dat Lessing deze nog wilde 

uitbreiden en afmaken. Edward Allen McCormick (vert.), Laocoön. An Essay on the Limits of Painting and 

Poetry. Gotthold Ephraim Lessing, Indianapolis / New York 1962, p. xxv. 

53 Gotthold Ephraim Lessing, Laokoön oder über die Grenzen der Malerei und Poesie, Paderborn 1902, p. 96. 

54 W.J.T. Mitchell, ‘The Politics of Genre: Space and Time in Lessing’s Laocoon’, Representations (1986) 6, 

pp. 98, 100-101. 
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4.2 MICHAEL FRIED EN ROSALIND KRAUSS 

Michael Fried (1939) en Rosalind Krauss (1940) hebben samen in de jaren zestig van de vorige 

eeuw er veel aan gedaan om de strenge modernistische theorie van de Amerikaanse 

kunsttheoreticus en kunstcriticus Clement Greenberg in een gevestigde academische omgeving te 

introduceren. In de jaren zeventig echter neemt Fried afstand van hedendaagse kunstkritiek en 

neemt Krauss afstand van de modernistische leer van Greenberg. Krauss vond Greenbergs 

theorie niet geschikt voor de hedendaagse kunst en kwam met de idee van een ‘larger modernism’ 

dat wél geschikt zou zijn om de eigentijdse kunst mee te beschrijven.55 Zowel Fried als Krauss 

heeft geschreven over temporaliteit in kunst.  

 

4.2.1 Michael Fried 

Fried bekritiseert in ‘Art and Objecthood’56 het theatrale van het minimalisme. Voor Fried is het 

essentiële verschil tussen theater en kunst (en dan met name (modernistische) sculptuur) het 

concept van tijd, het temporele. De kunst moet zich daarin onderscheiden van theater en geen 

gebruik maken van tijd. Het kunstwerk moet ‘instantaneous’ zijn en ‘[…] it is by the virtue of 

their presentness and instantaneousness that modernist painting and sculpture defeat theatre.’57 

Dit is volledig in lijn met de theorie van Greenberg: de schilderkunst moet zich ontdoen van 

zaken die niet bij haar horen, zoals het narratieve. Minimalistische kunst noemt Fried theatraal, 

temporeel en literair, zaken die bepaald niet ‘eigen’ zijn voor (goede) kunst58. In ‘Art and 

Objecthood’ spreekt Fried niet over de tekst van Lessing die is behandeld in de vorige paragraaf. 

Dit terwijl de vergelijking snel is gemaakt. Beiden spreken over temporaliteit in kunst en 

verbinden dit aan literatuur. In de inleiding van de overzichtspublicatie uit 1998 geeft Fried ‘An 

Introduction to My Art Criticism’59 en daarin koppelt hij minimalistische kunst als ‘art of time’ 

aan de theorie van Lessing.60  

In de publicatie van de Dia Art Foundation uit 198761 schrijft Fried over zijn essay van 

twintig jaar eerder als ‘my strong negative response to minimalism’. Daarnaast geeft hij aan dat de 

mening die hij heeft in 1967 een mening is die sterk is verbonden aan dat jaar en aan de kunst van 

                                                      

55 Charles Harrison en Paul Wood (ed.), Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas, z.pl. 2003, 

pp. 967-977, 994. 

56 Michael Fried, ‘Art and Objecthood’ (1967). In: Michael Fried, Art and Objecthood. Essays and Reviews, 

Chicago / London 1998, pp. 148-172. 

57 Fried, ‘Art and Objecthood’ (1967). In: Fried 1998, p. 167. 

58 Michael Fried, ‘Theories of Art after Minimalism and Pop’, in: Hal Foster [ed.], Discussions in Contemporary 

Culture, Seattle 1987, pp. 56-57. 

59 Fried 1998, pp. 1-74. 

60 Idem, p. 45. 

61 Fried, ‘Theories of Art after Minimalism and Pop’, in: Foster 1987, pp. 55-58. 
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die tijd. [The] ‘[…] case against theatricality is limited to the contemporary situation. […] I was 

precisely not attacking earlier art that might be considered overtly theatrical but rather was 

proposing that contemporary work that didn’t understand itself to be theatrical was in effect 

merely that.’ Hiermee verdedigt hij zijn keuze voor zijn latere onderzoeken over achttiende en 

negentiende-eeuwse Franse schilderkunst.  

Aangezien Fried geen onderzoek meer doet naar hedendaagse kunst blijft het gissen naar 

zijn standpunt ten opzichte van videokunst. Op grond van ‘Art and Objecthood’ en zijn 

modernistische argumenten om het minimalisme te bekritiseren zou je kunnen zeggen dat hij niet 

positief staat tegenover het temporele en literaire van videokunst. Anderzijds erkennen 

videokunstenaars juist de temporele eigenschappen van het medium.62 Het minimalisme deed dit 

niet en daar was Fried het niet mee eens. Het was niet het ‘literair zijn’ van die kunst an sich dat 

hem tegenstond.  

  

4.2.2 Rosalind Krauss 

Krauss spreekt eveneens over het theatrale en refereert vaak aan het essay van Fried. Om 

vergelijkbare argumenten niet te herhalen wordt hier haar publicatie uit 1999 “A Voyage on the 

North Sea”63 kort besproken. Hierin schrijft Krauss met name over ‘het medium’ en het werk van 

Marcel Broodthaers (1924-1976). Wat interessant is voor deze thesis is dat ze ook spreekt over 

video. ‘[…] the portapak[‘s] […] televisual effect was to shatter the modernist dream. […] It is 

this spatial separation, coupled with the temporal simultaneity of instantaneous broadcast, that 

has led certain theorists to try to locate the essence of television in its use as closed-circuit 

surveillance. But the fact of the matter is that television and video seem Hydra-headed, existing in 

endlessly diverse forms, spaces, and temporalities for which no single instance seems to provide a 

formal unity for the whole. […] [Video] proclaimed the end of medium-specificity. […] In the 

age of television […] we inhabit a post-medium condition.’64 

 De (modernistische) ‘essentie’ of ‘kern’ van het kunstwerk valt niet te omschrijven in 

termen van het medium. In elk geval niet in enkelvoudige vorm zoals ‘specificity’. Wanneer 

Krauss spreekt over ‘the medium’ gaat het in het geval van film en video over het geheel aan 

middelen dat er voor zorgt dat er bewegend beeld ontstaat: van camera tot beelddrager tot 

beamer tot scherm tot het publiek, enzovoort.65  

 De heterogeniteit en temporaliteit van videokunst maken dat er volgens Krauss geen 

sprake kan zijn van medium-specificiteit, videokunst is post-medium. Dit bevestigt de conclusie 

                                                      
62 Rush 2005, p. 12. 

63 Rosalind Krauss, “A Voyage on the North Sea”. Art in the Age of the Post-Medium Condition, London 1999. 

64 Idem, pp. 30-32. 

65 Idem, pp. 24-25. 
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van het vorige hoofdstuk dat het medium waarin het kunstwerk wordt uitgevoerd minder van 

belang mag zijn dan de inhoud.  

 

4.3 CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk laat zien dat er in de kunstgeschiedenis diverse theoretici zijn die hebben 

geschreven over het belang van temporaliteit in de kunst. De tekst van Lessing uit 1766 mag 

daarbij niet over het hoofd gezien worden. Hij kan nooit hebben voorspeld dat er driehonderd 

jaar na zijn schrijven beeldende kunst zou zijn die een temporeel medium gebruikt. Toch blijkt 

zijn tekst toepasbaar op videokunst. Het ‘aufeinander folgen’ van de dichtkunst en de literatuur 

komt erg dicht in de buurt van het temporele karakter van videokunst. Op vergelijkbare gronden 

en in navolging van Lessing verwerpt Fried het minimalisme. Het minimalisme is literair, 

theatraal en temporeel. Krauss komt vervolgens tot de conclusie dat de temporaliteit van 

videokunst ertoe leidt dat kunst ‘post-medium’ is. Het is interessant om te zien hoe de discussie 

over tijdelijkheid al zo oud is en al fascineerde lang voordat er kunst was die gebruik maakte van 

tijd in letterlijke zin, zoals videokunst nu. ‘Time itself has become the materia prima of the art of 

the moving image.’66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
66 Bill Viola, ‘Video Black – The Mortality of the Image’, in: Hall en Fifer 1990, p. 482. 
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HOOFDSTUK 5. TOEGANKELIJKHEID 

 

In hoofdstuk 2 zijn de oorzaken van ontoegankelijkheid van videokunst besproken. In dit 

hoofdstuk wordt de andere kant hiervan bekeken: de toegankelijkheid. Dit lijkt wellicht overbodig, 

de andere kant van ontoegankelijkheid is toegankelijkheid, maar deze scheiding is meer dan dat. 

Hier gaat het niet om één en één is twee, om oorzaak en gevolg. Het gaat om oorzaken van 

ontoegankelijkheid en kansen voor toegankelijkheid. En die kansen worden (in tegenstelling tot 

gevolgen) niet beperkt door oorzaken. Een positieve insteek dus. Dit hoofdstuk wordt besloten 

met een aantal aanbevelingen voor een goede toegankelijkheid van videokunst.  

 

5.1 HOE TOEGANKELIJK IS VIDEOKUNST OP DIT MOMENT? 

Videokunst is niet toegankelijk genoeg. ‘The situation at present is primarily characterized by the 

fact that media art works are neither accessible to scientists and researchers, nor to members of 

the public with an interest in the subject.’67  

Maar videokunst is zeker niet volledig ontoegankelijk. Kunstenaars brengen dvd’s van 

hun werk uit. Denk aan Bill Viola en Matthew Barney [9] die hun werk op dvd uitbrachten, deze 

zijn verkrijgbaar bij reguliere internetwinkels als Bol en Amazon. Andere kunstenaars zetten hun 

eigen werk online. Bijvoorbeeld Bobby Abate68 [10], Seth Scriver69 [11] (flashanimaties) en de al 

genoemde Run Wrake. En ook delen van het werk van Ulrike Rosenbach [12] zijn beschikbaar 

via haar officiële website70. 

Videokunstinstellingen geven geïnteresseerden de mogelijkheid om buiten de 

tentoonstelling de collectie te bekijken. Montevideo heeft haar gehele collectie online ontsloten. 

Op de site van Montevideo71 zijn clips te zien van dertig seconden uit alle werken die zij in bezit 

hebben. In zekere zin is dit vergelijkbaar met de afbeelding van een schilderij in een boek. Je 

krijgt een globale indruk van het werk (het zijn bewegende beelden en er is geluid) zonder dat het 

een exacte en volledige kopie van het werk is. Daarnaast heeft Montevideo een viewing-ruimte 

waar alle werken in hun geheel te bekijken zijn. Bovendien zijn veel van de collecties van grote 

Nederlandse musea geconserveerd bij Montevideo.72 Hiermee wordt een grotere toegankelijkheid 

bereikt. Buiten Nederland zijn er behoorlijk wat organisaties die een vergelijkbaar beleid voeren 

                                                      
67 Mona Schieren, ‘Media storage. On Documenting and Archiving Media Art’, in: Frohne, Schieren en 

Guiton 2005, p. 75.  

68 http://www.sweetkitty.com. Geraadpleegd 6 juni 2007.  

69 http://www.peanutbreath.com. Geraadpleegd 6 juni 2007.  

70 http://www.ulrike-rosenbach.de. Geraadpleegd 6 juni 2007.  

71 http://catalogue.montevideo.nl 

72 Wijers, Rodrigo en Coelho 2003, p. 41. 
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qua distributie van videokunst73 als Montevideo: Argos in Brussel, Lux in Londen en Electronic 

Arts Intermix in New York bijvoorbeeld. 

Daarnaast zijn er vele internetpagina’s waar videokunst te bekijken is. UbuWeb is één 

van de beste op dit gebied. Deze organisatie noemt zichzelf ‘The Youtube of the Avant-Garde’74 

en ze bieden films en video’s aan van kunstenaars als Nam June Paik, Marcel Duchamp, Peter 

Campus, Vito Acconci, Bill Viola, Pipilotti Rist, Bruce Nauman, Carolee Schneeman en nog vele 

anderen.75 Er staan meer dan driehonderd werken online en alles is gratis.76 UbuWeb heeft geen 

toestemming voor het plaatsen van deze video’s en het kan dus voorkomen dat video’s 

verwijderd moeten worden van de website. ‘Chances are that representatives for certain artists 

have issued a cease & desist on their material. Fair enough: it belongs to them, after all.’77 

Videowerk van jongere kunstenaars is te vinden via Rhizome78 (verbonden aan het New Museum 

of Contemporary Art in New York); de website van de Londense Saatchi Gallery79 en 

videoart.net80. Maar ook via YouTube81 valt videokunst te vinden. Je kunt zoeken op de naam 

van de kunstenaar of bijvoorbeeld via het eigen kanaal van het Museum of Modern Art in New 

York: ‘MoMAvideos highlights The Museum of Modern Art’s collection, public programs, and 

temporary exhibitions as part of our broader educational mission: to foster the public’s 

engagement with modern and contemporary art.’82 Wanneer de beschouwer de juiste kanalen 

kent via welke hij videokunst kan vinden is videokunst minder ontoegankelijk dan op het eerste 

gezicht lijkt.  

De beperkingen die gevormd worden door het Nederlandse systeem van auteursrechten 

(paragraaf 2.5) kunnen worden omzeild door als kunstenaar gebruik te maken van het alternatieve 

systeem van Creative Commons. ‘Het ouderwetse auteursrecht is te beperkt voor alle nieuwe 

ontwikkelingen in de multimedia. […] [Het] gaat te veel uit van de bescherming van het werk, 

ook als de maker dat helemaal niet wil.’83 Creative Commons is een van oorsprong Amerikaans 

systeem dat in 2004 is toegepast op het Nederlandse auteursrecht. ‘Creative Commons biedt 

licenties aan die schrijvers, filmmakers, fotografen etc. de mogelijkheid bieden om met behoud 
                                                      
73 Rutten, ‘How to deliver what is asked’, in: Wijers [2005], p. 21 

74 http://www.ubu.com/recent.html. Geraadpleegd 7 juni 2007. 

75 http://www.ubu.com/film/index.html. Geraadpleegd 7 juni 2007.  

76 http://www.ubu.com/recent.html. Geraadpleegd 7 juni 2007.  

77 http://www.ubu.com/resources/shame.html. Geraadpleegd 7 juni 2007.  

78 http://rhizome.org 

79 http://video.saatchigallery.com 

80 http://www.videoart.net 

81 http://www.youtube.com 

82 http://www.youtube.com/momavideos 

83 Jacob Haagsma en Toon Beemsterboer, ‘Remixen tot in het oneindige. Met licenties van Creative 

Commons bepaal je zelf wat er met je werk gebeurt’, NRC Next, 15 maart 2007.  



 

 30 

van hun auteursrechten werken (via het internet) te verspreiden en ter beschikking te stellen voor 

hergebruik door derden. […] Creative Commons biedt (gratis) zes standaard licenties aan 

waarmee een licentiegever werken ter beschikking kan stellen aan derden. De zes licenties 

bevatten elk een of meer van de volgende voorwaarden: de licentienemer mag een werk wel of 

niet voor commerciële doeleinden gebruiken, hij mag wel of geen bewerkingen maken van het 

werk en hij is wel of niet verplicht om de bewerkingen van het in licentie gegeven werk onder 

dezelfde licentievoorwaarden aan te bieden aan derden.’84  

 

5.2 HOE TOEGANKELIJK KAN VIDEOKUNST WORDEN? 

Op een zeer basaal niveau is de hoogst mogelijke mate van toegankelijkheid het online aanbieden 

van alle videokunst. Hierbij worden de kunstenaars, financiële aspecten en marktwerking, 

wetgeving, de rol van kunstinstellingen, enzovoort buiten beschouwing gelaten en gaat het alleen 

over het kunstwerk en de toegankelijkheid er van buiten tentoonstellingen. Reproductie is de 

sleutel tot deze toegankelijkheid. Een fatsoenlijke reproductie van een videokunstwerk kan niet 

plaatsvinden in een tijdloze vorm, hoeveel stills er ook achter elkaar te zien zijn. ‘[…] in the field 

of video and media art in particular, researchers and curators need to be able to see works in their 

entire length. This is common practice in other fields such as painting, for example, where 

students can refer to literature in a library, and see not only a small fragment of a painting, but a 

reproduction of the entire work […] In regard to media art, an illustration in a catalogue is of 

little help. Sound, motion and time – the most important features of film and video – are 

withheld from the viewer.’85 Om videokunst toegankelijk te maken zal er dus een 

videoreproductie van moeten komen. Dergelijke bewegende beelden zijn af te spelen via een 

computer met internet of een dvd-speler. Internet is van onbeperkte grootte en iedereen met een 

internetverbinding kan hier gebruik van maken, bovendien is het nagenoeg gratis. Zo kan alle 

videokunst online beschikbaar gemaakt worden. Het zou de ultieme toegankelijkheid zijn.86 ‘[…] 

it appears the idea of making things available via Internet will be a historical necessity.’87 

 

5.3 HOE TOEGANKELIJK KAN VIDEOKUNST ÉCHT WORDEN? - AANBEVELINGEN 

Hoe kan videokunst goed toegankelijk gemaakt worden? In de vorige paragraaf was videokunst 

zeker toegankelijk, maar ‘goed’ staat hier tevens voor gunstige omstandigheden voor alle partijen 

die erbij betrokken zijn. De aanbevelingen zijn bedoeld om de best mogelijke toegankelijkheid te 

bereiken, op alle niveaus. Hierbij wordt vanuit de utopie van de vorige paragraaf gekeken naar de 

                                                      

84 http://creativecommons.nl/meer/nl_auteursrecht.php. Geraadpleegd op 18 mei 2007. 

85 Schieren, ‘Media storage. On Documenting and Archiving Media Art’, in: Frohne, Schieren en Guiton 

2005, p. 75. 

86 Rellie, ‘Bringing video art online’, 18 januari 2007. 

87 Rutten, ‘How to deliver what is asked’, in Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 200. 



 

 31 

functie van de beschouwer, de kunstenaar, de kunstinstelling en de wet. In hoeverre kunnen zij 

bijdragen aan een optimale toegankelijkheid?  

 De beschouwer (in de breedste zin van het woord, van professional tot geïnteresseerde) 

moet een actieve en open houding hebben wil videokunst in de meest optimale omstandigheden 

toegankelijk zijn. De beschouwer moet gebruik maken van de mogelijkheden die voor hem zijn 

gecreëerd. Wanneer alle andere factoren gunstig zijn voor een goede toegankelijkheid, is de open 

en actieve houding van de beschouwer een belangrijke voorwaarde. De term ‘toegankelijkheid’ 

alleen al stelt de beschouwer voorop. Voor wie anders dan de beschouwer kan videokunst 

toegankelijk zijn? 

 De belangen van de beschouwer hangen samen met die van de kunstenaar. Zonder 

kunstenaar geen kunst die toegankelijk kan zijn voor de beschouwer. De kunstenaar moet 

videokunst kunnen maken. In de vorige paragraaf werd geen rekening gehouden met de 

voorwaarden die nodig zijn voor een kunstenaar om kunst te maken. Gunstige omstandigheden 

voor de kunstenaar zijn dat hij kan leven van de kunst die hij maakt. Om te kunnen verdienen 

aan kunst moeten anderen het kunnen zien, het moet toegankelijk zijn. Maar kunstenaars zijn 

vaak terughoudend om hun werk via internet toegankelijk te maken vanwege de gedachte dat dat 

tot gevolg heeft dat hun inkomsten uit verkoop en tentoonstelling teruglopen. Maar het is nog 

maar de vraag of dat werkelijk zo is. Wellicht wordt juist de vraag naar een tentoonstelling van 

het werk in museum of galerie groter doordat het werk grotere bekendheid geniet.88 In de muziek 

is een min of meer vergelijkbare situatie al bekend, denk aan het succes dat de Britse band Arctic 

Monkeys verkreeg door hun muziek via hun website aan te bieden.89  

De versie van het kunstwerk op het internet is geen vervanging van het kunstwerk, zeker 

niet wanneer de kwaliteit van de beelden laag is. Ook de ervaring van het kijken naar een 

kunstwerk in het museum kan niet vervangen worden door een computerscherm. Maar de 

reproductie van een schilderij in een boek is eveneens geen vervanging van het eigenlijke 

kunstwerk. Het is een houvast, een beeld dat niet kan worden vergeleken met, maar dat wel een 

indruk geeft van het echte werk.   

De gelimiteerde oplage en de internetversie kunnen prima naast elkaar bestaan. ‘Once we 

become accustomed to the internet as a platform for video, we come to see the differences 

between internet and art presentation better than the similarities, which we are now 

concentrating on too much.’90 Als de kunstenaar een duidelijke scheiding hanteert tussen internet 

en de gelimiteerde oplage, door de internetversie in lagere kwaliteit te verstrekken, behoudt hij 

zijn inkomsten en breidt hij deze zelfs uit doordat zijn bekendheid groter wordt. De 

                                                      
88 Idem, p. 199. 

89 Laura Barton, ‘The question: Have the Arctic Monkeys changed the music business?’, The Guardian, 25 

oktober 2005. 

90 Rutten, ‘How to deliver what is asked’, in Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 200. 
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internetversie wordt dan gezien als referentie aan en niet als vervanging van het werk dat te zien 

is op tentoonstellingen.  

 Kunstinstellingen fungeren als intermediair tussen beschouwer en videokunst. Dat is de 

plaats waar videokunst toegankelijk gemaakt kan worden. Zij hebben immers de kunst in hun 

collecties. Dit moet volledig worden ontsloten via internet. Kunstinstellingen en handelaren 

moeten dezelfde scheiding hanteren tussen internet en de gelimiteerde oplage als de kunstenaar. 

De tentoonstelling is de plaats waar het kunstwerk gepresenteerd wordt en waar context wordt 

gegeven aan het werk. Zo lopen ook de kunstinstellingen geen inkomsten mis. Het enige dat een 

dergelijk functioneren in de weg staat is de houding van het beeldende kunstcircuit.91 Om de 

houding van kunstinstellingen (en die van kunstenaars) te veranderen wordt het tijd dat er meer 

discussie gevoerd wordt over dit onderwerp. Het aantal publicaties en symposia over dit 

onderwerp is op dit moment niet afdoende om verandering te brengen in deze houding. 

Enerzijds moet het belang van toegankelijkheid erkend worden, anderzijds het belang van een 

levensvatbare markt voor videokunst.92 ‘In order to bring about this cultural change we should be 

aiming for as many presentation sites as possible’.93 

 Wetgeving zoals die bestaat in de huidige vorm is te beperkend voor videokunst (zie 

paragraaf 2.5). Een alternatief voor dit systeem is er al: Creative Commons (zie paragraaf 5.1). De 

enige aanbeveling die hier nog gedaan kan worden is dat kunstenaars hun werk zouden moeten 

publiceren onder Creative Commons License. Hiermee kan videokunst eenvoudiger toegankelijk 

gemaakt worden. 

 

5.4 CONCLUSIE 

De toegankelijkheid van videokunst is op dit moment niet optimaal. De laatste jaren wordt echter 

steeds meer videokunst toegankelijk gemaakt buiten tentoonstellingen. Het internet is de 

belangrijkste bron hiervoor. Kunstenaars hebben eigen websites waar videomateriaal te bekijken 

is en op websites van videokunstinstellingen is online de collectie te bekijken. Daarnaast zijn er 

organisaties als UbuWeb die op alle mogelijke manieren proberen zoveel mogelijk videokunst 

online aan te bieden. Dit draagt allemaal bij aan een betere toegankelijkheid, maar het is nog lang 

niet voldoende. 

 De ultieme vorm van toegankelijkheid is als alle videokunst online beschikbaar is. Dit is 

mogelijk, maar dan moeten er wel een aantal dingen veranderen. Ingewikkeld is het niet, het enige 

dat dient te veranderen is de houding van de kunstwereld. Men moet inzien dat de gelimiteerde 

oplage voor tentoonstellingen goed kan bestaan naast de versie (van mindere kwaliteit) voor het 

                                                      
91 Idem, p. 201. 

92 Zippay, ‘The Digital Mystique: Video Art, Aura and Access’, in: Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 

191. 

93 Rutten, ‘How to deliver what is asked’, in: Frohne, Schieren en Guiton 2005, p. 201. 
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internet. De internetversie is een referentie naar hetgeen dat in tentoonstellingen te zien is, geen 

vervanging ervan. Zo wordt rekening gehouden met toegankelijkheid en met de belangen van het 

kunstcircuit.  
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CONCLUSIE 

 

Video is een relatief jong medium, het bestaat sinds halverwege de jaren zestig van de vorige 

eeuw. Videokunst is tegenwoordig geaccepteerd als volwaardige kunstvorm, maar toen 

videokunst net bestond werd het minder serieus genomen. De voorzieningen van beeldende 

kunstinstellingen zijn echter nu nog teveel gebaseerd op traditionele media om video goed te 

kunnen presenteren en conserveren. Tijd, geluid, reproduceerbaarheid en techniek waren 

aspecten van video waar de kunstwereld eerder niet in deze hoedanigheid mee te maken had.  

 De mediumgerelateerde factor tijd vormt een groot deel van de oorzaak van de 

ontoegankelijkheid van videokunst. Reproductie is dé manier om videokunst toegankelijk te 

maken, alleen zo kan het buiten de tentoonstelling te zien zijn. Maar doordat videokunst een 

temporele kunstvorm is laat het zich niet reproduceren in de vorm die men gewend is van non-

temporele kunstvormen: een (digitale) afbeelding. Met een still kan niet meer getoond worden 

dan één beeld, en geen beweging en geen geluid. Dat is niet voldoende. Een reproductie van 

videokunst moet plaatsvinden in temporele vorm, in hetzelfde medium als het origineel. Daarmee 

wordt het werk niet nagebootst, maar vermeerderd. Het belang van authenticiteit in de kunst is 

slecht toepasbaar op een reproduceerbaar medium als video. Er kan bij videokunst niet 

gesproken worden over reproductie of origineel en daarmee ook niet over authenticiteit. Zoals 

Walter Benjamin schreef: de vraag naar welke de echte is heeft geen zin. Het enige dat authentiek 

kan zijn aan video is de inhoud van het kunstwerk. De inhoud wordt niet minder authentiek 

doordat het medium vermeerderd kan worden.  

 Temporaliteit is al langer een onderwerp van belang in de kunst. Zelfs al voordat er 

überhaupt video (of film) was. Gotthold Ephraim Lessing schreef in 1766 een tekst waarin hij 

dichtkunst en schilderkunst met elkaar vergelijkt. Hij zegt een aantal dingen over literatuur en 

dichtkunst die toepasbaar zijn op videokunst. Het is een kunst van tijd en kan daardoor niet in 

één keer worden waargenomen. Schilderkunst is een kunst van ruimte en de waarneming van de 

inhoud kan onmiddellijk geschieden. Dat is het verschil tussen traditionele media en videokunst 

dat nu voor problemen van toegankelijkheid zorgt. In navolging van Lessing en geïnspireerd op 

de modernistische theorie van Clement Greenberg verwerpt Michael Fried het minimalisme. Hij 

vindt het minimalisme theatraal en literair omdat het temporeel is. Dat zijn zaken die niet eigen 

zijn van de kunst. Fried verwerpt niet alle theatrale kunst, maar alleen het minimalisme omdat dat 

pretendeerde niet theatraal te zijn, terwijl hij vond dat het juist theatraal was. Rosalind Krauss is 

een tijdgenoot van Fried en schrijft in tegenstelling tot Fried wél over video. Ze noemt 

videokunst ‘post-medium’ vanwege de heterogeniteit en temporaliteit er van. Dit bevestigt het 

standpunt dat het medium van het kunstwerk minder van belang mag zijn dan de inhoud. Er 

kunnen op gronden van authenticiteit geen bezwaren gevormd worden tegen vermeerdering van 
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een temporeel en reproduceerbaar medium als video, omdat de inhoud boven alles het 

belangrijkste onderdeel is van het kunstwerk.  

Een andere mediumgerelateerde oorzaak van ontoegankelijkheid is te vinden in de 

techniek en apparatuur die videokunst gebruikt. De grote hoeveelheid formats en de snelle 

ontwikkeling van apparatuur stelt de kunstwereld voor uitdagingen op het gebied van distributie 

en conservatie.  

 

Hoe toegankelijk of ontoegankelijk is videokunst buiten de tentoonstelling? En wat kan er aan 

gedaan worden?  

 Videokunst is moeilijk toegankelijk. Om goed toegankelijk te zijn buiten de 

tentoonstelling is het noodzakelijk dat videokunst beschikbaar wordt via het internet. De meeste 

kunstenaars gaan erg beschermend met hun werk om en laten buiten de tentoonstelling alleen 

stills zien. Beeldende kunstinstellingen staan niet welwillend tegenover het online toegankelijk 

maken van videowerk omdat ze bang zijn inkomsten en publiek mis te lopen. Het Nederlandse 

auteursrecht draagt eveneens niet bij aan een goede toegankelijkheid, het gaat teveel uit van de 

bescherming van het werk. In feite zijn alle bezwaren tegen het online zetten van videokunst 

gericht tegen het vermeende inkomstenverlies dat dat tot gevolg zou hebben. Men vindt het werk 

op internet een te dichte benadering van het werk dat de kunstenaar in gelimiteerde oplage 

verkoopt. 

 Ondanks de bezwaren van de kunstwereld om videokunst online te zetten gebeurt dit 

wel degelijk, zij het op te kleine schaal. Videokunstinstellingen ontsluiten hun collecties online en 

de ‘YouTube van de avant-garde’ is UbuWeb. Wanneer men de juiste kanalen kent wordt 

videokunst al beter bereikbaar dan op het eerste gezicht lijkt.  

 

De huidige situatie is echter verre van optimaal en er moet dus iets veranderen. Dat kan heel 

goed en wel als volgt. Kunstenaars en kunstinstellingen maken in een minder goede kwaliteit hun 

videokunst online beschikbaar. Daarnaast blijft het systeem van gelimiteerde oplages bestaan. 

Hiermee behouden kunstenaars en handelaren hun inkomsten uit verkoop en lopen 

bezoekersaantallen van musea niet terug. De kunstinstelling blijft de taak houden om middels 

tentoonstellingen (en de daarbij behorende activiteiten als debatten en symposia) de kunst van 

context te voorzien. Kunstenaars houden de controle over welke kunstinstelling wel of niet hun 

werk kan laten zien, want de internetversie is niet goed genoeg om te kunnen projecteren. Aan de 

andere kant wordt videokunst op deze manier goed toegankelijk voor curatoren, onderzoekers en 

geïnteresseerden. Doordat het beter toegankelijk is genieten kunstwerk, kunstenaar en 

kunstinstelling een grotere bekendheid. Meer mensen willen het werk zien op een plaats die is 

ingericht om dat kunstwerk te bekijken.  
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 Dit is geen onbereikbaar ideaal. Technologisch en juridisch gezien is het al mogelijk. 

Maar het gebeurt nog niet (genoeg) omdat de kunstwereld een andere houding aan moet nemen. 

Het probleem van ontoegankelijkheid van videokunst buiten de tentoonstelling moet worden 

erkend. En de kunstwereld moet komen tot een eenduidige visie hierover. Men moet inzien dat 

de internetversie en de gelimiteerde oplage goed naast elkaar kunnen bestaan. De eerste is geen 

vervanging van de laatste en beide zijn gelijkwaardig noodzakelijk.  
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NAWOORD  

 

Als laatste richt ik mijn woord direct tot u als lezer. Misschien hebt u het zich afgevraagd, maar 

misschien ook niet. Ik ben me er van bewust dat ik eerst zeg dat een still van een videokunstwerk 

op geen enkele wijze het kunstwerk eer aan kan doen en vervolgens zelf een aantal stills van 

videokunstwerken in deze thesis opneem. Dat is lastig met elkaar te rijmen. U moet echter weten 

dat ik u natuurlijk vele malen liever een webadres had verschaft waar het werk in haar totaliteit te 

zien is, maar dat is nu juist de kern van het probleem. En meteen de reden dat ik hier graag 

onderzoek naar wilde doen. Er is zoveel prachtige videokunst. Ik wil zo graag dat gevoel 

vasthouden als iets heb gezien dat me raakt en die stills kunnen dat niet. Hoe dan ook, ik 

verwacht dat ik u genoeg handvatten heb gegeven om de (beperkte) wereld van de online 

videokunst te kunnen verkennen. (Voor een fragment van 30 seconden bij afbeelding 1 en 2, ga 

naar: http://catalogue.montevideo.nl).  

 

Ook wil ik nog iets zeggen over de aanbevelingen die ik ‘de kunstwereld’ doe. Ik heb lang 

getwijfeld of ik dit kon doen. Maar tijdens mijn onderzoek werd me duidelijk dat er echt iets 

moet veranderen. En het enige dat ik, als nobele strijdster voor toegankelijkheid, daar nu aan kan 

doen is mensen wakker proberen te schudden door te praten over mijn thesis en het op te sturen 

naar een ieder die daar om vraagt. 

 

Ten slotte wil ik mijn dank betuigen aan de personen die mij geholpen hebben bij de 

totstandkoming van deze thesis. Allereerst natuurlijk mijn begeleider Adi Martis, senior docent en 

onderzoeker, vakgroep Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht, voor de gesprekken, de 

feedback, de aanknopingspunten, en het mij aldus mogelijk maken dit onderzoek te kunnen 

uitvoeren. Arjon Dunnewind, festival directeur en artistiek leider van Stichting Impakt, Utrecht, 

voor het inspirerende gesprek dat we hadden. Bart Rutten, curator hedendaagse kunst Stedelijk 

museum ’s-Hertogenbosch, voor het mij wijzen op de belangrijkste publicaties over dit 

onderwerp, waarvan zijn bijdrage van grote toegevoegde waarde is geweest voor dit onderzoek. 

Jennifer Steetskamp, mediatheek en collectie Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo 

/ Time Based Arts, Amsterdam, voor een inzicht in de werkwijze van Montevideo en 

vergelijkbare organisaties. Jesper Just, video artist, Denmark, for the fantastic quote for this thesis 

and his truly beautiful works of art.  

 

Als laatste bedank ik Maarten en Evelien, en alle andere vrienden en vriendinnen. En uiteraard 

mijn ouders, vanwege de vanzelfsprekendheid dat ik mocht gaan studeren. 
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AFBEELDINGEN 

 

[1] Nam June Paik, Global Groove, 1973, single channel videotape, 28:30 min.  

 

 

[2] Marina Abramovic en Ulay, Relation in Time, 1977, videoregistratie van performance, 74:54 

min.  

 

 

[3] Bruce Nauman, Art Make-Up, 1967-68, 16 mm op video, 40:00 min. 
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[4] Erik van Lieshout, Happiness, 2003, video en installatie, 9:00 min., Peters-Messer, Düsseldorf. 

Foto: Bob Goedewaagen. 

 

 

[5] Erik van Lieshout, Happiness (interieur), 2003, video en installatie, 9:00 min., Peters-Messer, 

Düsseldorf. Foto: Bob Goedewaagen. 

 

 

[6] Run Wrake, Rabbit, 2006, animatie, 8:30 min.  
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[7] Marcel Duchamp, Bottlerack, 1961 (replica, origineel uit 1914), gegalvaniseerd ijzer, 49.8 x 41 

cm Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. 

 

 

[8] Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962, acryl op doek, 205 x 145 cm (elk), Tate, London.  

 

 

[9] Dvd The Order. From Matthew Barneys Cremaster 3, 2004. 
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[10] Website van Bobby Abate, screenshot 11 juni 2007. 

 

 

[11] Website van Seth Scriver, screenshot 11 juni 2007. 

 

  

[12] Website van Ulrike Rosenbach, screenshot 11 juni 2007. 
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