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29De afstand van de blik wordt vervangen door een onmiddellijke en verscherpte focus: het ge-

slachtsorgaan in zijn vleselijke staat. Er is hier geen sprake meer van enig verleidingsspel (want 

daarvoor heb je de onthulling van iets nodig, een schaduw, een sluier, een spel van verschijnin-

gen), het is de doorgedreven verschijning, de doorgedreven transparantie. Seks wordt van zo 

dichtbij gezien dat het een duizelingwekkend verlies van de scène tot gevolg heeft. De visuele 

ruimte wordt opgeheven: er is geen tussen meer, geen verhouding tot de Ander. De scène valt 

terug op zichzelf en kantelt naar het obscene: de ‘interpenetrerende’ geslachtsorganen recu-

pereren het verbeeldingsvermogen van de kijklustige. Tenzij de toeschouwer er weer uitvalt, 

verveling of walging optreedt en de nood aan het narratieve weer opduikt (een scène!). Porno 

teert op en ‘subverteert’ het realiteitseffect: de drang naar het (letterlijk) representeren con-

fronteert ons echter met een tekort, een onmogelijkheid, met iets waar we geen directe toe-

gang hebben, met het zwijgen van het lichaam, een deprimerende desublimatie,...v

De scène in ob-scène

Een verschuiving van de spelregels van het universum.

Geheim = regel voor spel der verschijningen.

Verborgene = regel voor spel van de diepte.

Obscene = regel van het spel van een universum zonder verschijningen en zonder diepte:  

een universum van de transparantie.

(Naar: Jean Baudrillard)

De verhouding die in het kijken naar pornografie schuilt, is homoloog aan de structuur van 

het obscene pact: het opheffen van een verbeeldingsruimte voor de kijker om een absolute 

close-up te bereiken waarin alles wordt prijsgegeven en elke symbolische versluiering (scène) 

wordt uitgehold. Anders verwoord: de verhouding tot de Ander wordt geperverteerd en wel 

in letterlijke zin: verdraaid, omgekeerd (van het Latijnse per-vertere). 

 Het obscene heeft traditioneel gezien connotaties van transgressie, provocatie, taboe. Vol-

gens Jean Baudrillard verdween dit soort obsceniteit samen met de seksuele revolutie (‘het 

bevrijden van seks’). Obsceniteit werd geneutraliseerd door tolerantie, aldus Baudrillard. De 

moderne ‘realiteit’ is van de orde van het méér aan referentie, het méér aan waarheid, het 

méér aan exactheid. Obsceen kan nu geradicaliseerd worden tot ‘het wegvallen van de scène’: 

de scène van het fantasma, de scène van erotiek, de scène van het lichaam, de scène van de 

politiek. De vraag naar pornografie wordt geen vraag meer naar seksualiteit, maar eerder 

een vraag naar de limiet van seksualiteit en een confrontatie met de onmogelijkheid van die 

limiet. Je kan immers niets meer toevoegen aan het pornografische beeld. Er valt niets in de 

plaats of in ruil te geven. Het is, zo gesteld, een vorm van absolute repressie: door een beetje 

té veel te geven onthoudt men u van alles. Porno verbergt geen waarheid, maar is een simula-

crum: het is het effect van de waarheid dat net verbergt dat de waarheid niet bestaat.

 Is pornografie dan à la limite een poging om de waarheid van seks te redden? Is het dan een te-

vergeefse poging om enige geloofwaardigheid te geven aan het steeds falende seksuele model? 

 Met zijn provocatieve uitspraak ‘Il n’y a pas de rapport sexuel’ tracht Jacques Lacan het inhe-

rente falen van de seksuele relatie te duiden. Dat falen wordt tijdelijk gemaskeerd door de 

belofte die porno maakt. De seksuele verhouding is steeds een onvolledige verhouding: het 

ultieme genot van het ‘object van verlangen’ kan nooit bereikt worden. Je geraakt nooit bij 

‘het reële achter het naakte vlees’: er is steeds een minimum aan een fantasmatisch verhaal 

nodig als symbolisch draagvlak. De seksuele lust die we ervaren in het aanraken van een an-

der menselijk wezen, kan enkel in stand gehouden worden als die Ander binnen ons fantasie-

raamwerk treedt. Met andere woorden: het is steeds geënsceneerd. 

 Het is net in die zin dat de fantasie aan de kant van de werkelijkheid staat. Fantasma’s zijn 

pogingen van het subject om te ontkomen aan het raadselachtige (en onbepaalde) karakter 

v
Het woord ‘verlangen’/ 
‘désir’ komt van het La-

tijnse desiderum, wat ‘ver-
lies’ betekent. Veel auteurs 

hebben vanuit verschil-
lende perspectieven en 

op verschillende wijzen 
de functie van dit ‘reële 

object’ (de oorzaak van het 
verlangen) omschreven: 
object a (J. Lacan), abjecte  

(J. Kristeva), Das Ding  
(M. Heidegger, S. Freud), 

het punctum in het beeld  
(R. Barthes). Steeds gaat 

het om iets wat doorbreekt 
in het ‘volledige’: iets dat 

noch volledig onbepaal-
baar, noch rest-loos te 

bepalen is. Het is net deze 
‘rest’ die de porno in eerste 

instantie verloochent (in 
zijn pervers fantasma). 

Tegelijk confronteert 
porno ons steeds weer met 
deze limiet: het niet-recu-

pereerbare reële (als onder-
scheiden van ‘de realiteit’) 

en het niet kunnen grijpen 
van het verlangenobject. 

De Franse dichter Francis 
Ponge noemt het l’ob-jeu, 
omdat de brutaliteit van 

iets dat voor mij geworpen 
wordt (ob-jet) nooit zal 

toelaten het exhaustief te 
beschrijven of te benade-

ren: enkel als spel kan het 
onverwachts doorbreken 
in verschillende verschij-

ningsvormen.


