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Bevattende diverse voorbeelden van / oefeningen op / tests
van:
- restdelingen met beeldplak
- gegevensverroesting bij contingente mondgaringen
- geavanceerde zoekfuncties met labiele context
- reactiesnelheid bij copyrightschendingen
- conversaties met ik, wij, jij en zij
- slijmuitdrijving in 5-pixelclusters

http://weberstudies.weber.edu/archive/archive%20B%20Vol.%201116.1/Vol.%2014.1/14.1Henderson.htm

A. Het OOG ik (ook ik ook)

1. hoever dit ook reikt
dan zou het zou het niet dan
zou het u gelegen zijn niet
in de hand als een gepofte kastanje
& het zou uw hand genegen zijn
terwijl je het bij ons bewerkstelligt- wij
het valt ons als plomb maar we
zullen het verhangen - terwijl het hier
de dag uitloopt & te zingen
terwijl het snikkend de spreeuwen voor zich uit
jaagt om de vergeten kerselaar in 1 ruk
van alle vrucht te stropen, terwijl het
oxiderend aangeslagen afbladdert, beverig knikt
& instuikt terwijl dit zo is
als het is
zoals dat zoals alles hetzelfde ding is
dat in uw vinger krampt terwijl
u het
wrijven puur op snelheid
laat komen, terwijl
dit alles hoever het ook reikt
u belet om van uw sterven nu al
op gepaste wijze te genieten of
temidden van hen waaraan u ontvalt
de hoogst schrikbarende nagalm
in te zetten, nee,
dan zou ik niet, oh nee

2. het blok graniet onaf (kwajongens in La
Coupole)
zou je niet, indien het, wat zou het, natuurlijk
wat er je aan gelegen is, het bruine haar is
een explosiefje in het oog dat haar kast, het zou
in elk geval, maar zie je dit is te onpas
de hand knoopt, je vingert het touw al
tot het vezelige woord lus, je lip is hout
& stut het, je huig is de galg in de mijngang
Een machtig opfladderen van vogelzwermen
bij de raketlacering alsof zoveel
Balistieke gerichtheid
op natuurlijke wijze
Gevierd moet worden, een
Hoogmis gefezel
in de lucht, langs ontvangerszijde
vrij plomp vind ik vertaald:
“Dit is mijn vallen u
bent mijn volk” vóór het
Als een, hoe zeiden we het, als een
krabvingertje moeder aarde met jeuk
onder de wijkende massa zwart
het marktplein openhaalt, &
de droom eindigt daar, zegt het bewarende
wat wil ook alweer die stem toch bezweren
waar is het Bondmeisje, zie jij het...
zo vroeg je ons het lichaam de okeren huid
in 1 ruk het kleed uit de zon in te gooien de wil weet je wil best hogerop, je neemt
een toeristiek lachje droog in de mond,
er klikte wat in de houding,
dat ging dan maar door en door
met naampjes lezen in de deportatielijst
tot je oog in oog met 1 ervan en bloc verstomde
het stond al in de hal, zou je niet,
ach verdomme rotjoch, lap
daar heb je het al

3. Le Pneu Michelin a vaincu le rail
we zullen, zullen we niet, we zouden ons
toch het gezeten zijn laten welgevallen
terwijl het ons nog snel en adekwaat
een paar naakten doorvalt, ik
koning jij afwisselend jij koningin ik
& de hele hermafrodiete afwikkeling, kom
frommel het al maar opnieuw: we zouden, zouden we niet, we
zullen dit gezeten zijn genegen zijn, de stroop
met enkele naakten tegen hoge snelheid doorschoten
de bruid zorgvuldig uit de maagd gepeld
zorg je wel dat het wit niet scheurt
met al dat glas moet er
overigens niet geboend, moet er
niet gestreken, kan het
zo de kader wel in, komt er geen
rozig wolkje euh ik bedoel maar,
zorg je wel voor het Bondmeisje? een brunette
of ros nog ik bedoel beter nog een roodharig
dat zie je niet vaak, zeg zouden we
niet, ik
dacht, zouden we niet vlug daar
heb je het al, maar liefste
het weten was er al, hoe kon ik nu
zullen we nu dan maar, snij jij
er het rot uit ik hap wel
(in de mens is de worm mens
van de mens door het wormwielige
ventiel afgesneden, de verbanden
ontsporen, het klettert overal
de klippen af, het krijt maar wat,
de taal zelf verkettert het elfje dat in twee frames gevangen
bij de goden te trillen staat)

4. niks Is nog echt echt Alles
Houdt mijn hand op dan is het
ophouden geblazen, noli me tangere
me moe aptoe, die rots niet, mijn vel
niet of ik blaf en het
kalft je wereld af, immers sluiten
Doet het toch niet want
voor elke y element van mij
heb je een bijkomend afdankertje nodig,
een flikk’ren, puntig geel
dat mijn bibbersidderaal
boven ’t diep-werk’lijk paars tilt, dit nee dit nee
dat soort grens dat in wereldnevel
twinkelt
twinkelt
twinkelt
als de rekken op eigen houtje
perzikken in eigen
nat beginnen afzetten, dan is
het tijd begot, dan, wel, ziet, dat daar hé
dat krijgt geen
Ze streept zich
valt je de ogen
wil, zeg heb je

mens nog getekend:
in, het
uit, hoe hard je ook
het ook al gemerkt niks

Is nog echt echt Alles
is van mars-plastic ofzo als je lang genoeg
wacht kan je misschien het licht
in de spinthariscoop nog
zien emaneren (dit werk is
gekoppeld aan Johannes 20:17, evenals aan
Valentin’s Twaalf Sleutels van de Filosofie
en aan dat van dat paapse
mekander afrukken welja dat
doen ze ook en dan smoeltrekken
en half-stiekem met zwaaihandjes zwaaien
de hoog-rood bloed-doorlopen vetzakken, ach,
de doos is leeg, het uur zit er op, hou
je bek dus & doe de deur maar toe, hap toe,
[hapt].

dv 9/2006, potlood op papier 14,8 x 21

‘Eve, the doe of ill threaded sofia’

B. De lakens in Lier (gelakt)

dv 9/2006, potlood op papier 14,8 x 21
Maude Easton 20/08/1891
naar een platinum print van
Edward Linley Sambourne

5. Poes d’Arrière
Achter het gordijn schuilt de schoft
De schoft zegt:
- de stoel staat scheef
- het linkerbeen sleept
- het vlinderstrikje schuift
de paardestaart af
Voor het oog van de naald
Wordt er altijd krampachtig met
De billen genepen.
De dame die er wat van kan,
neemt twee vingers, dipt ze diep
in de pot boenwas die een dame is
Die er wat van kan,
En zij strijkt zich op de tafel glad
en zij strijkt zich glimmend op
en zij spreekt en zegt:
Kijk, zegt ze, ik ben mals ik
ben mauve ik is Maude
de printplaatspiegelfraude
het gehele prinsessenprisma-aha
Spiegelt zich mij ma-aha-r als een moi
à l’arrière of ’t were beter een ik
uit een blik erwtengorstj van bij nick
of geplet als een speklek vanonder den
toeareg (bij mij in de club
is het donkergroen en droefpurper maar uw punch na de lunch
is er altijd vanzelfsprekend in de mode.
Bij de nachtlamp ligt de ene hand wollig, bij tepels
ligt misschien te friemelen de andere of hangt
er een derde het Kwartet uit naast de Kruisweg
ach Schubert o wie redt ons nog Heden de Kunst
Zo Smoddert Onze Firmin Alsnog,
de Rots in de Branding, zo
zoveel tantes tant de tanTes toch had ik, hun sokken nog aan.

De koorzangen ik
Het werkpaard recht de rug het werkpaard spreekt:

“ Gunt mij het recht, het slecht, het oud, het all-gemeen,
Het onbemorst gebruijck van wat ghij hebt gesproken”
De stal knort & draait zich om in haar stal
Morst wat mest op het stro & de mest
Druppelt een fijn straaltje geel in het gele
Spaarlampenlicht.
Het licht loopt uit, het
Baalt om het beest in het licht
Dat door talloze teken bebeten
Zelfvoldaan dreigt
Om te vallen, kaatst
Zich een teil uit
Het oog in van de bevallige
roskamster, het meisje Chicklitzdochter
(die denkt al gauw zich recursief poreus
als ze zich denkt naar behoren
te moeten lek slaan aan de
inmiddels wijds en langzaam openslaande
dakramen velux
naar maansverschuivingen dell
boven slome rivieren ikea).
o Wat een ongein. o Wat een vreselijke janboel.
Want ja Hoor
Dra gaat het Koor
af: (zo:)

Het Samenvallen
De dubbele zeis scharniert
op het langs de voorbestemde route snel
voortschuivende punt
op haar bladen snerpend
door de lucht. Een duivelse
vaart heeft dat ding.
Spilzucht
met een drijfas
erin.
De scherpte die beide
zeisbladen een weidse
glans verleent, is
ongezien in dit land, zo
verzekert ons de
commentaarstem. Ik
die nauwelijks het zwakke
oog ben achterin,
eerder de nek
breed slakkend uit
het masker, ontken alles tot op
heden, zoals
jij het onze, de last
die het je geworden
is,ontketenend
vernieten wil.
Die brok in ons midden,
het slachtlam vol
kelend ongeloof, is waar
het ons treft: te
vuil om tragedie te
zijn, te lelijk om de lach
in huis te halen is het
toch de maat danig
kwijt, de tel die
uit het lid moet, nee
de maat erin. Mooi
niet, droom je
from under the sea,
une autre chose,
vi in astri eterni,
niet hier,
alleszins. & zie,
zei ik, net nog:
zeis();
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Appendices
De bijvoegsels zijn dingen die in dezelfde periode op de
vilt.skynetblogs.be URL verschenen maar niet tot de eigenlijke
herschikkingen behoren

Waarom langer wachten

1. het Plan is voltooid (pfew)
2. het Plan is vatbaar voorgesteld
3. het Kwaad is vatbaar voorgesteld, als er Buck Danny lijntjes
zijn, en is een Buck Danny-net-een-ietsepietsje-persoonlijkgetekende-maar-toch-veilig-geuniformiseerde Vijand dan is er
ook een Buck Danny, en mogen de Raketten Schoon en
Vervaarlijk ogen, de techniek mag Interessant zijn en
Natuurgetrouw getekend, want hé, slimpies, waarom doen al
die loempe fasco's al die moeite ALS U BINNEN 35 MINUTEN IN
ENGELAND KAN ZIJN.
4. we hebben ook een de-horror-van-de-kampen tentoonstelling
5. dat biedt mogelijkheden

6. Saint-Omer, Frankrijk heeft als logo een gleufachtig holteding met een dikke pijl die erin gaat of er voor staat, dat
is niet duidelijk, genaamd La Coupole. Een beter Plan van
het bezoek is nauwelijks denkbaar.
7. Er zijn geweldige dingen te beleven aan de overkant van het
Kanaal.
8. De Koepel is dus eigenlijk gewoon een Koppeling, een Harde
Link?

B De verfoeide Terugkeer van het Reeds Vermelde Gedicht

DROOG
Talia verba refert genibusque affixa Tonantis
haeret, inexhaustum lacrimans sparsisque capillis
Angelo Poliziano, Silvae : Ambra, v. 113-114

Passie
uit je
vanuit
tegels

is een enkelinge, ze strompelt als vergeet-mij-nietje
keuken, verspreidt het woord als de hechting
de Naad & is het eens met het vuil vanonder je
(dat van de grote getallen), zwiert met gemak

de N van haar set bij een bos uit de kleren, droogt
een roos af omdat het een roos is, roos is,
roos op, roos af, die roos, vezel per vezel,
1 bloemblad per bloedbad, 1 rampspoed per stengel
of verzint zichzelf doodgewoon bij elke
zap een beter einde of weigert het amen
in de oneindigheid, omarmt peripathetisch
de knieen van de Dondergod, ombeeft & ombibbert
met de uitwaaierende haren, met het snikkende lakstemmetje O al die dagen o Heer dat ik neigde naar U

29/10/02 – 28/08/06

C Het Gruwelijke van Bilplak middels Doorschijnende Stoelen
Aanschouwelijk gemaakt

D. Haar Kousen Waarlijk Zij Volstonden Niet

D. Wat Gebeurde er met Ethel Warwick (op 02/08/1900)

Ethel Warwick 2/08/1900

ETHEL DE ELATERIET
VERDUURT NIET
WARWICK™ QUALITY PROS
00000000000000000000000000000000000000001
er kan niets gebeuren zonder dat het zichzelf herkent
00000000000000000000000000000000000000010
bewustzijn loopt al een poos voor het bewustzijn is
0000000000000000000000000000000000000100
veranderen doet er niets, integendeel: het niets vereenzelvigt
0000000000000000000000000000000000001000
hierboven gebeurt Ethel Warwick, het ding Ethel herkent zich
0000000000000000000000000000000000010000
in deze wereld die niets anders is dan
de lichtjes naar brandlucht geurende heat-sink
van G*d's Enhanced Speedstep
Intel Xeon MP 7040 42 Ghz Dual-Core processoren,
verschilt het gerepresenteerde
in niets van de presentatie, de betekenis
klettert zoals het betekende klettert Ethel
klettert zoals deze lettertjes kletteren, het blauw
00000000000000000000000000000000000111111
dat u ziet/niet ziet is een opgehaalde beweging, brug
te ver een hopeloos
afgelopen zijn, het gebeurde dat als een
doorgeknipte hoogspanningskabel vervaarlijk
[DICHTER SPAN HEDEN DE LIER:]
angt te waaien (hz)
oven de (b)
ntsprde metr (oooo)
rs (ei)
n(ee)
ruce illis (BW)
nodig om de zaak recht te zetten
aar ie omt aar ie
(mdkmn)

0000000000000000000000000000000000010010
dedju toch.

Misschien valt het nog op
te lossen met een
WECKPOT
HE MARCEL HEBDE GIJ NOG WECKPOTTEN STAAN EN
ZO JA ZIJN DIE CAOUTCHOUCS NOG NIET VERDUURD ?
dedju toch.

9. Sonnet
(met ingeschoven Kessel-loos geduid Brahmaans
pseudo-kabbalistisch gekwebbel )

Zich een frisse duim halende, de Held Aspergis* enkel potentieel oneindige verzamelingen
zijn in de constructie-activiteit gegeven spookt op uit Indië's zee reuz'ge infuzorie:
parfoit il neige des roros dans sa coeur.
Als je eraan trekken wil, dan moet je
het er eerst uittrekken, anders schiet het
veel misbaar veroorzakend terug op de
No matter what, or when, G. will make you puke
("ik walg van 't Wezen, tot mijn Ik verkleind")
het weze dus geweten dat men beter de Here
met ledige magen tegemoet kan treden
naakte huid? 6 MNO, 2 ABC,
2 ABC, 5 JKL , 8 TUV,3 DEF
4 GHI , 8 TUV, 4 GHI, 3 DEF,
Sony Ericsson Proximus 4 x
digital zoomVGA 4,1 mm 1:2.8
Druk op * en Vrijgeven om de

*> lat asparagus lett. gezwollen, notoir verstekeling aan boord van het schip van Aeneas, de
Rome-stichter.
10. Er wordt wel 's beweerd dat terwijl Aeneas in Carthago iedereen an het vermaken was met
straffe verhalen over zijn omzwervingen, koningin Dido een onderonsje had met de Held
Aspergis, en dat vervolgens haar Ware Verdriet niet Aeneas, maar Aspergis betrof.

Twee Tekeningen

Non-Decorated Venus before emerging
from the Sea of
Abandoned
Staphylococci Aurei

Non-Decorated Venus newly emerged from the Selfsame Sea
(wondering what the hell she's doing here)

Copyright dv 2006
Free Art License - source code on request

Wit Vlees Wit
Back Face Blue
Project Demarcation Lines
Daar waar in de schemata van Philippe Bootz “technical coauthors” staat vermeld, dient ook de machine zelf, het als
algoritmen genererend netwerk fungerend digitale kluwen, zoals
aangedreven door de automatismen van het invulbare kapitaal
(het Kapitaal met Hiaat)te worden aangeduid. Aldus is heden
geen enkel schrijven nog vrij te denken van het paradigma van
het programmeerbare. Het is evenwel een illusie te denken dat
hierin nog een nu-moment kan worden gegenereerd, de schrijfact
gebeurt niet meer, ze is een Oude Schone die zichzelf
recupereerd terwijl ze zich uitspreekt.
Elk schrijven richt zich naar de grond waarin het moet en kan
gebeuren, het stelt er zich haaks op uit noodzaak, de
inscriptie gebeurt heden in een zee van kapitale infecties,
woedende koortsen, de schrijfgrond, de fond is binnen een
etmaal zelf totaal opgelost en kan derhalve ook niet meer als
drager dienen. Wat er nog op papier wordt gedrukt is een
manifeste leugen, het beweert een product te zijn, maar het is
niet eens afval, het is enkel een uitdraai van een zichzelf
ont-waardend voorwendsel tot prijsetiket.
Om uit deze geinfecteerde, infectueuze impasse te ontsnappen
is het zaak om niet het waarneembare transitteken na te
streven (Bootz’s Transitoire observable)maar om het ritme zelf
aanschouwelijk te maken. De Avatar is dat wat door de Golf
bewogen wordt, de Golf bepaalt op elk ogenblik hoe de Avater
zich voordoet. Het bekende kan aldus een negatieve imprint van
het gewenste worden, en vervolgens makkelijk herkenbaar.
Een opvallend gevolg van deze stellingname is dat het
tijdsverloop klaarblijkelijk verstoord wordt weergegeven
binnen de schriftuur. Het nu dat onmiddellijk waarneembaar is,
is immers maar het topje van de ijsberg, dat wat ervan de in
wezen tijdloze creatie uitsteekt boven de spiegel van het
zichtbare, de verglijdende zee van het illusoire zijn.
De golven verplaatsen niet de watermassa, de watermassa is
voor de golven het medium. Simpel gezegd: het heeft wat in
voor er van zo’n creatie uberhaupt iets te zien is.

F Bericht van de bevolking van 1 oktober

Wij uw steden ingelokt wij die
de spotziekte grijnst voor dauwdag
de pneumatische handplet niet
het ons meer dit grut dit oordoffe
drilboring ten asfalt, de flatlands
duwing steekt in staalvat brak water
de mouw die ons kleft omvouwt, ombid mistroost rijzend zonzakt in laatste
boomzangen leegvreet de kijknuniet mode
een stijgzwerm die in is, mei is, lichtlentielen
galvanizerende kauwt hoe de damp onze lusten
ontketent het betekenisloze kermen op tombac
als de sperlip lachende patrijs om het lusje
o mens zo speekselt g*d komt toch hierdan kus *k je.
Plaats/tijd van de quiz
- Vraag: Waarom is het vatten van het begrip ruimtetijd (in
tegenstelling tot de ruimte afzonderlijk van tijd gedachte
dimensie) relatief, bij wijze van spreken, voor Jan Modaal, op
het eerste zicht, ruwweg genomen, (etc) untsoweiter voor het
digitale schrijven belangrijker dan voor het op papier
bewerkstelligde en getoonde schrijven?
- Antwoord: omdat het digitale schrijven altijd weer tot stand
moet komen, het bestaat wel in bestanden, maar zonder lopende
programma's op werkende computers met flikkerende schermen is
er niks, noppes, nada. We komen bij het lezen van een scherm
ahw onmiddelijk en banaal (zo banaal dat iedereen het vergeet)
altijd weer tot de vaststelling dat ruimte=tijd, wat je ziet
heeft tijd nodig. Een groot deel van wat ik meestal nogal
schamper de huidige Stand van Zaken noem is er op gericht om
die evidentie te verdoezelen, te ontkennen, weg te moffelen.
Waarom? omdat Velen er belang bij hebben dat het getoonde de
illusie wekt dat het tijdloos is, proper en onvergankelijk.
Die Velen, liefste wegklikkertjes, dat bent u natuurlijk, (ik
ook overigens, het is u hierbij voor 1 keer metaforisch
toegestaan het schermpersonage dv te vereenzelvigen met het
fysieke burgertje dirk van kessel-lo, nee: te laat 't is
gedaan!).

- Vraag: Waarin onderscheidt zich dus voornamelijk het
digitale schrijven van het materieel inscriberende schrijven?
(het traditionele schrijven zo u wil
- Antwoorden: in de vereiste creatie van een lopende tijd, een
verschuifbare plaats op de plaats van het scherm, waarin het
programma kan werken en waarin de tekst tot stand kan komen.
Die plaats wordt wel 's een virtuele ruimte genoemd maar die
term "virtueel" is in de jaren '90 tezeer uitgehold om nog
iets te betekenen, je kan dat woord enkel nog begrijpen in
Deleuziaanse zin, zoals Gilles Deleuze de term gebruikte, maar
dat is voor de meesten onder ons te moeilijk, daar heb je niet
veel aan in practische situaties zoals die waarin ik u
veronderstel (excuus als dat aanmatigend overkomt, ik merk
gewoon niet veel 'digitaal bewustzijn' bij mijn medeburgers,
collega schrijvers) waarin het erop aankomt om te "leren"
digitaal schrijven, om met de echtheid en de karakteristieken
van die zgn. virtuele ruimte om te gaan. Het feit dat veel
"dichters" zich hoegenaamd niet storen aan het enorm
normatieve en beperkende karakter van het WWW nu, de 2.0
versie met blogs en aggregators en flickr en Google Earth en
watalniet er qua Semantic Web voor hip en wow doorgaat,
integendeel ze staan in rijen aan te schuiven om alsjeblief
ook dichtertje onder de dichtertjes te zijn, onder de D van
Dichtkunst gelinkt te worden, geblogrolled, "iemand" te zijn
in het Categorieke Nu van het Scherm.
Euh, die Dichters, waren dat ook niet de mensen die de vinger
op de wonde konden leggen, die iets te vertellen hadden over
de Gang van Zaken vanuit een perspectief dat de Meesten niet
was weggelegd. Ach nee, sorry, hoe dom van mij, een Dichter is
natuurlijk een conformistisch mannelijk zwijn dat op
overtuigend vomiterende wijze zijn liefde komt betuigen voor
de Zeug die wij zijn. Zolang je maar een poetica hebt die
voorschrijft of je nu wel dan niet moet rijmen en hoeveel
lettergrepen er op zo'n schermpie van blogspot.com passen dan
zit het snor, enige reflectie over het medium bederft alleen
maar de pret voor de lezer die we nu, nu dat we toch allemaal
mekaars godsvrezende verzen kunnen lezen en van alle vrienden
en vriendinnekes de uniforme resource locators naast de onze
zetten opdat de Zaak der Dichters blijve Bolle. In Bollende
Dichterszaken is het Zaak om een Conforme Bolvorm aan te
nemen. Punt.
En de bulk van het gedrukte Machtige Canon? Wel zij gaan nu
heel binnenkort 's allemaal ne keer 'iets doen' met internet
zie, als ge nog efkes kunt wachten tot de papieren voor de
subsidies in orde zijn, tenminste. Want waar er tekstkapitaal
is, moet er eerst wat overheidsgeld rollen, om de harde
plekskens wat mossig en nat te maken, zodat de witte stroom
erdoor kan komen natuurlijk. We hebben het hier wel over
Creatieve Producenten met een zorgvuldig Opgebouwd BV en BN
gehalte, daar zijn Tijd en Middelen in geinvesteerd, dat moet

nog een paar jaar renderen hoor! Je gaat al dat TekstKapitaal
toch niet Zomaar op een godbewarehetze Blog gooien zeker?
Heeft uw moeder u geen eerbied voor Werk en Verdienste
bijgebracht? Ach nee, ge zijt weer zo'n would be terroristje
van amada ofzo zeker. Meneer, er wordt hier pas geschreven als
wij het zeggen, zonder ons Gedesignde Kaft staat u hoegenaamd
Nergens in uwen Bloten te Flikkeren.
01-10-2006, 23:17:13 dv
Reacties (0)
VASTE LINK Gebruik deze link als u rechtstreeks dit artikel
wilt bookmarken of linken... Plaats (tijd)
"Writing occurs in space and space is itself part of the
process through which writing produces meaning. In digital
media, textuality is equally a function of the meaning of
space"
Loss Pequeño Glazier, Code as Languange,
http://leoalmanac.org/journal/vol_14/lea_v14_n0506?lpglazier.asp

"Schrijven gebeurt in ruimte en de ruimte zelf maakt deel uit van het
proces waardoor het schrijven betekenis produceert. In digitale media
is de tekstualiteit evenzeer een functie van de betekenis van de
ruimte" (vert.dv)

G Robert Pepperell en het Visueel Onbestemde
een blogartestikel
Naast het online beschikbare Leonardo Electronic Almanac heb
je ook het eerst offline verschijnende moederblad Leonardo,
Journal of the International Society for the Arts, Science and
Technology. Effie later kan je de meeste artikels ook wel
vinden via het archief op http://www.leonardo.info/.
Vol. 39/5 opent deze maand met een artikel van Robert
Pepperell die zijn werk rond "Visual Indeterminacy" ofte het
visueel onbestemde voorstelt. Robert streeft er bewust naar om
tekeningen/schilderijen te maken die wel objecten suggereren,
maar niets bestaand of correlerend aan bestaande objecten
weergeven. Iets in de schemerzone tussen figuratieve en
abstracte kunst, zo zou je het kunnen stellen. Wat Pepperell
zoekt is volgens zijn uitleg wat een mens wellicht zou zien,
moest ie na een heel leven blind geweest te zijn, plots toch
kunnen zien. Het ongebreidelde wemelen der kleuren en vormen
los van onze cognitieve perceptiedwang.
Gisteren zat ik in de trein naar een conversatie van vier
Chinezen te luisteren. Het auditieve plezier van taal zonder
de drang van het begrijpen. De wetenschappelijk-artistieke
links die nu in de zoektocht naar het a-menselijke gemaakt
worden, waren voor de Modernisten begin 20ste eeuw niet
mogelijk. Mede door de opkomst van de informatica is de idee
van een 'anderstalige' visuele realiteit denkbaar geworden.
Dat komt natuurlijk omdat het generatieve paradigma in de
programmatuur, de artificiële intelligentie, begint vruchten
af te werpen, resultaten te boeken. Er worden naast onze
toptrede andere trapladdertjes uitgeschoven. De mens tuimelt
aldus wellicht van z'n laatste troontje af, ook langs
biologische zijde, waar een strikte scheiding tussen onze
rationaliteit en die van de dieren, of, voor de ruimdenkenden,
zelfs van het vegetatieve leven, niet meer vol te houden is.
Onze eigen-aanroepen rechten om 'de aap uit hangen' beginnen
echt wel te vervallen, wat wij nu met dieren uitspoken begint
onze soort op ethische wijze serieus zuur op te breken (lees:
het is ronduit schandalig), de manier waarop wij falen in onze
planetaire huishoudkunde wordt zo pijnlijk dat we bijna
gedwongen worden om te erkennen dat we nietsontziende
zelfdestructieve parasieten zijn, untsoweiter..
Pepperell zoekt hier m.i. niet naar de aard van de menselijke
ziel buiten het onmiddelijke waarneembare zoals Kupka of naar
een kenwijze van de menselijke perceptie, naar het weten zelf
in het picturale zoals Kandinski. Eerder lijkt hij mij de
grenzen van het humane af te tasten op zoek naar het voor ons

onbereikbare (maar misschien wel berekenbare) andere. Het zien
in het niet-zien, dat soort zinnige non-sens. Pepperell is
natuurlijk niet alleen in zijn streven om deze materie verder
uit te spitten, liefst in samenwerking met wetenschappers, het
alom befantaseerde interdisciplinaire verband waar zoveel om
te doen is.
Al te vaak, zoals hier ook bleek bij de pogingen van Jan
Lauwereyns blijft dat verband steken in terminologische
misverstanden en wederzijds onbegrip waarbij men blijkbaar
langs beiden kanten krampachtig op zoek gaat naar het "Ultieme
gezag", een soort geforceerde bevalling van de Waarheid die
natuurlijk onmiddelijk doodgeboren is, en aldus, zo denk ik
als het moet uiteindelijk uit elke zin de aanvankelijke
constructie weg, men noodzakelijkerwijze in een onvruchtbare
polarizering belandt.
Huh? Dat dat allemaal nog niet zo goed lukt bedoel ik. Soit.
Robert P. besluit zijn betoog in het Leonardo artikel als een
voorhistorisch Wijs Man met Artistieke Allures, erop wijzende
dat niet elke contradictie zinloos hoeft te zijn. Je moet
betogen in de academische wereld niet volslagen futloos
eindigen met een dooddoener, maar het helpt blijkbaar wel.
Enfin, de prentjes op Robert z'n site zijn best aardig, hij
verwijst zelf al naar Turner, ik meende met mijn zieke geest
hier en daar ook al wat Totaal-Niet-Kunnen op te merken.
Nu, Turner kon daar, zij het op uiterst humeurige wijze, mee
leven, zijn na-doodse vriendjes Wornum en Ruskin die de meeste
van zijn net iets te suggestieve tekeningen in de Boiler Room
van de Tate Gallery opfikten, iets minder.

H un canny
‘k dacht zo, dacht ik, ik zit hier toch maar want ik moet weer
effie werken, ik blijf dus een slecht Debord leerling ("Je ne
travaillera jamais") maar we doen ons best, dus zal ik zo
tussendoor maar 's wat leuteren over de Gang der Zaken ofte
wat er zoal in is, drie vlugge kribbels, alsof het niks is:
- de fixatie met het onbehaaglijke, dat wat ont-zet,
ongemakkelijk, zelfs misselijk maakt. De potjes slijm op de
kermis. De net iets te menselijke tekenfiguren van Final
Fantasy. de zgn Uncanny Valley waar al te menselijke robots
dolen, en verwantschap tonen met de Ondoden die het ook al
niet slecht doen in de Badplaatsen van de Kunst. Heel de
artistieke wereld wordt er door aangestoken maar rond heel de
new media scene in het bijzonder hangt heden het 'awesome'
sfeertje van de uncannyness.

- in girum imus nocte et consumimur igni : in de literaire
velden is het palindroom (zinssneden die je in beide
richtingen kan lezen) erg in trek tegenwoordig. We stellen dan
ook vast dat we niets anders meemaken dan heen-en-weer
bewegingen, wat zichtbaar wordt zijn de toppen en dalen van
golfjes in de informatiestroom, terwijl het water ons
voortdurend aan de lippen staat worden er golven van vertier
voorzien.
De reversibiliteit van programma's zou wel 's een nieuw
codeerparadigma kunnen worden. De fascinatie met het
palindroom gaat ook samen met het zoeken naar/spelen met
betekenis onder de woordgrens. Daar doe ik natuurlijk
volgaarne aan mee, zij het op enigszins persoonlijke wijze. Ik
heb de lyriek altijd al gezien als een spel met gedachte
bewegingen, die rivieren storen zich natuurlijk niet aan de
contingente rasters van de woorden, ze clusteren ook net zo
gezellig rond gestrandde fragmenten, "ctra ets unt os terweide
de bloem het gras ontkent", zoiets...
- pseudo-diepzinnige beschouwingen zonder feitelijke onderbouw
zoals deze 'bijdrage' doen het natuurlijk ook nog altijd, maar
dat is niet eens pseudo-diepzinnig, hoewel ik het hier wel
feitelijk onderbouw.
Die werkethiek is natuurlijk ethische BS, alleen maar goed om
de mensen weg te houden van de rampzalige waarheid. Ik zeg dat
ook alleen maar om u, iedereen en mijzelven incluis, te
treiteren, want die rekeningen die hier zich stapelen, da's
natuurlijk ook niet niks, en ach, we zijn immers allen
gedoemd, staarkinders, onze zieltjes hebben pikzwarte
grijpoortjes en krullen slechts voor de goede vorm een beetje
grijzig het ledige in, voor ze, hoe hard we ook strijken,
zwart in zwart terugsnappen, plets op de vingertjes van onze
geliefden, sloebber van't verschieten de rand over en de put
in, knets tot bij het roet onderaan het Grote Fornuis van
Lucifera, het Zweterige veelZwepenwijf, de moddervette KassaMadame van den Union Match daar Diep & Vanonder.

