
de manier waarop in deze voorstelling licha-

men getoond worden, of in op glanzend pa-

pier gedrukte dikke boekjes als The Body, of 

in het afstandelijk geflirt met het androgyne 

bij gender-theoretici en estheten (die zelf ove-

rigens altijd een heel bepaalde, welafgelijnde 

identiteit hebben). Wat er steeds weer gebeurt 

is wat ook Raeves doet: het lichaam abstrahe-

ren van zijn vitale onderdelen, gezicht en ge-

slacht. Het wordt identiteitsloos, een leeg 

soort enveloppe waarop elk adres kan ge-

schreven worden en die elke geslachtelijke 

invulling kan krijgen. Er is, gender-theore-

tisch gesproken misschien wat voor te zeggen, 

voor zo'n lichaam. Maar uiteindelijk is het 

een even artificiële constructie als onze zoge-

naamd normale identiteiten met hun strak 

gedefinieerde geslach tskenmerken. 

Dat dit soort esthetische abstrahering ge-

apprecieerd en zelfs gewild wordt, blijkt bij-

voorbeeld uit de (licht negatieve) reacties van 

de recensente van De Morgen op Interesting 

Bodies: ze stoorde zich aan de blauwe plekken, 

huidplooien, wratjes en andere (toch vrij li-

chamelijke, dacht ik) kenmerken die te zien 

waren. De idealisering, kortom, was niet per-

fect. Het bleven, ondanks alles, toch lichamen 

van reële mensen. Eén ervan was zelfs duide-

lijk een zonnebank-freak, herinner ik me. 

Maar zoiets opmerken was dus blijkbaar niet 

de bedoeling. Want deze bodies worden inte-

resting gemaakt door ze al tonend weg te mof-

felen. Raeves toont niet de reële lichamen van 

de studenten van het Hoger Instituut voor 

Dans en Danspedagogie (Lier), met hun klei-

ne onvolkomenheden of zonnebank-kleur, 

maar een algemeen, zeer esthetisch idee van 

(jonge, mooie, identiteits- en seksloze) licha-

men. Wat hier gebeurt, sluit perfect aan bij 

een bijzonder (post-)modern idee over het li-

chaam: het praten en theoretiseren over, han-

teren en esthetiseren van het lichaam om het 

des te beter te kunnen ontkennen. 

Kijken en voelen 
Het is een waarheid als een koe dat dans, 

en hedendaagse dans in het bijzonder, met 

het lichaam te maken heeft. Helaas is die koe 

toch wat dom, want deze waarheid is maar voor 

de helft waar. Voor de danser is het natuurlijk 

zo: hij werkt met zijn lichaam. Maar voor de 

toeschouwer is het absoluut niet zo. Moderne 

dans is even goed als het klassieke ballet een 

puur voyeuristisch spektakel. Wat dat betreft 

is er geen verschil tussen De Keersmaeker en 

het Ballet van Vlaanderen. Als wij het ene of het 

andere bekijken, lijden wij allemaal aan de jicht 

van de zonnekoning: wij dansen niet (meer) 

mee. Wij mogen alleen nog kijken. Alles wordt 

in functie van onze blik georganiseerd. 

In de plastische kunst is het al niet anders. 

Wat heeft de moderne kunst met lichaam te 

maken? Voor de toeschouwer, en heel vaak 

ook voor de maker, weinig of niets. Er zijn ge-

lukkig uitzonderingen, vaak vrouwen: Cindy 

Sherman, Marina Abramovic. Maar ook zij 

organiseren hun werk, de lichamen of delen 

ervan die ze tonen, in functie van de blik, van 

het kijken en bekeken worden. Het domine-

rend kritisch vertoog over vrouwenkunst gaat 

zelfs op een bijna absurde manier over enkel 

maar kijken. In de eindeloos heropgevoerde 

Freudo-Lacaniaanse theorietjes ziét de vrouw 

dat zij geen penis heeft. Zien, niet voelen. Ik 

dacht dat wij onze lichamen voelden, constant, 

onophoudelijk. En ze, maar af en toe, ook 

eens bekeken. Al dan niet in de spiegel. Maar 

in de moderne cultuur is het anders, wij voe-

len blijkbaar niets (of alleszins is dat toch geen 

theoretische beschouwing waard), wij kun-

nen alleen nog maar op onszelf toekijken. Wij 

treden uit onszelf om een vergelijkende pro-

spectie te maken over wat wij hebben, of niet 

hebben, om onszelf vervolgens in deze of gene 

geslachtelijke categorie in te delen. 

Gevolg: ons lichaam is een leeg, esthetisch 

omhulsel geworden, en kunst een puur voy-

euristisch spektakel. Het is opvallend hoe 

weinig er in de kunst met de tastzin van de 

toeschouwer gewerkt wordt. Ik herinner me 

alleen een paar werkjes van de Tsjechische 

surrealist Jan Svankmajer waar je je hand 

moest in steken om het werk te voelen (zon-

der te kunnen kijken!). Elders zijn 'Please do 

not touch', 'Niet aanraken', 'Ne pas toucher' de 

grote slogans van elke tentoonstelling. Ein-

deloos wordt het herhaald op kleine bordjes 

onder en boven toonkasten. En wee diegene 

die een vinger durft uitsteken naar een kunst-

werk. Alleen met een scheermes of de fles vi-

triool komen de kunstwerken nog in aanra-

king. Maar diegene die ze zo beroert wordt 

prompt opgepakt en gek verklaard. Ooit noch-

tans, werkte de kunstenaar eraan, in de mees-

te gevallen met zijn handen. Was hij dan ook 

gek? 

Nergens, het lichaam 
'Het is moeilijk je een maatschappij voor 

te stellen die het lichaam zal ontkennen (...), 

toch is dat de maatschappij waarnaar wij nu 

op weg zijn.' (Paul Virilio, 1984) 

In tegenstelling tot de moderne devotie 

voor het lichaam die alleen over het zien van ' 

lichamen gaat, meen ik dat men het lichaam 

(nog) altijd moet associëren met voelen, met 

tasten en betast worden. Maar dat tasten is 

steeds meer een bedreigde zintuigsoort die 

men blijkbaar wil vervangen door kijken, 

alleen maar kijken. De ernst waarmee theore-

tici als Jean-François Lyotard, Arthur en Ma-

rie-Louise Kroker, Peter Weibel of kunste-

naars als Stellarc bezig zijn onze lichamen vir-

tueel te maken, is daar slechts de laatste uiting 

van. Maar zelfs in de virtual reality-fantasieën 

van Oliver Stones' Wild Palms is er natuurlijk 

nog altijd een makkelijke manier om te testen 

of iets reëel dan wel virtueel is: tasten name-

lijk. In de wereld van de visuele schijn lijkt het 

tastgevoel nog de enige directe, onvervreemd-

bare link tussen hersenen en lichaam te vor-

men. Geen prothesen, parfums, make-up, ca-

mouflage of mimicry zijn er mogelijk als 

maskering. Wij kunnen altijd nog (zoals de 

middeleeuwers deden met hun goudstukken) 

op iets bijten om te kijken of het echt is. Het is 

natuurlijk niet echt toegelaten (of althans niet 

gebruikelijk) om dansers of kunstwerken te 

betasten of, erger, erin te bijten. Al bekruipt je 

bijvoorbeeld bij Interesting Bodies meer dan 

anders die neiging (een hoogst natuurlijke 

neiging waaraan een paar 'slecht opgevoede' 

kinderen tijdens de vernissage nauwelijks kon-

den weerstaan). 

Peeping Tom 
Het is een lange geschiedenis hoe wij onze 

tastzin steeds meer zijn gaan inruilen voor 

zien (het is zogenaamd ook veel beleefder na-

tuurlijk en heel wat van de kenmerken van 

beleefd gedrag die Norbert Elias o.a. in zijn 

Ueber den Prozess der Zivilisation opsomt zijn 

juist een inruilen van de onmiddellijke tastzin 

voor het afstandelijke zien). Misschien begon 

het allemaal op een mooie dag van 1413 toen 

een kleine man van in de veertig, Filippo Bru-

nelleschi, opdook in het portaal van de kathe-

draal van Firenze. (De koepel waaraan hij als 

architect aan het werken was, was toen nog 

niet klaar). In zijn hand had hij een klein ge-

schilderd paneeltje met een gaatje in en een 

spiegel. Manetti, Brunelleschi's biograaf, be-

schreef het paneel in 1480 zo: 'En wat dit per-

spectief betreft, het eerste ding waarin hij het 

toonde was een klein paneel van ongeveer een 

halve el in het vierkant waarop hij een exacte 

afbeelding maakte van de San Giovannikerk 

van Firenze.' Brunelleschi keerde zich met zijn 

rug naar de San Giovanni, het Baptisterium 

voor de kathedraal, en keek door het gaatje in 

de achterkant van het paneel naar de spiegel. 

Op de voorzijde van het paneeltje had hij als 

een miniaturist een perspectivische afbeel-

ding van het Baptisterium en de omgeving 

gemaakt, de lucht had hij spiegelend gemaakt. 

Als hij door het gaatje keek kon hij zien hoe 

zijn perspectivisch geschilderde gebouwen 

perfect de echte verborgen, terwijl de lucht in 

het spiegelgedeelte weerkaatste. 

Brunelleschi bewees met zijn paneeltje 
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