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0p 1*op*ember I9?? rrrerd er rniddels esn ksntrakt, enn i.nternationale tpoesia visiuat*gro*p
opgerlcht, rond Studio Srescia in Erescia (ïtaliË).
f4íjn motief uocr deelnar** uas om deor de verkoap van usrkstukken da moEelijkhoid te hebben
ideeËn en antii,erpen te publl.c*re* in tiJdschrift-r bsek- of expasitievonm. Het doel moe*t
in dil geval het midde3" heàligen; de uerkcnp aan kallei<tj.snneurs rrl*t tr,rijfelachtige ínle*
r8ss8.
Ëcer een euck presenLersn van de ideeËn en uerkstukken van de graapsleden in het grocprstijdscheift sn dosr een niet naknrn*n van afepraken tr*rv. haekpubLikatj.es rrlerd dul"d*lijk
dat de galeriahauden -dotn ganoeg levens eÊn van d* groepeJ-eden- een kleine basis vs*r
artbusiness Ltilde opzett*n" f,en ekuival"enl ven de kr.rnstbemiddeti"ngsburs{s dip in ds trlesLprse
beel.dende*kunsl&Jerold nog steede flcreren, ondanks demokratiseringsbeuregingan en kritiese
opposítiel het uleraldje van beleggêrs, paplepelaqtrs, shemy-proevere, hokjesbsu$srs en ddnbenigent het i,rereldje van de peguJ.ijnen, lret manl.ertJe, de kruiuag€n en het buítenlands eksent.
l{a miJn uitstating uít de groep in januari 1S?4 rgerd ik in mei van dat jaar dncr L.ilri ge*
uraagd voor BÊn bi.jdrage aan de ssrie tpoesia visiva int*rnazÍonaleu. [Jit eijn tne3"ichtinq
r,:erd rnij dssgsrraa8d duldelijk dat dit initia/tief
van de uitgeu*r fiaruccL enn vee]. aksep*
tabpler gel*genhej-d rgas síï menser! te konfrontersn met mijn ideeËn, en ontu*rpen en een diskussie erouer op gang te beengen dan hef zich kun*tkonmercieel evoluerende SrescÍa-initÍatie

àt
is het d*el van dx.sêfi*rrmeff poesia visiva ?
Sinnen het terrein van de kunst* en de kultuurcrrerdracht r,ril ze zich afzatten Lagen het
artbusines*-ideaal en ds slruggle-for-life mentatlteÍ*g togen de pestbacillen van uinstbejag en pri jsopdri jv:nq; islen Ce re"!ukt-ie ven het l<unstuctk trt bclrlgir:;scbjskt ea sta*
tussynboal af tot een eiland uan verplichte beuanderingi te6en d* auratiesc en oppervlakkig*
estetiese uerheerlijking van k&nst€near en kunstrrrerk; legen het, ridikule en akrealieve
pushen dsor middel van paeniqe standaarduerkenu smeuïge verhalen of rset,e*k*ekuitzendingen;
tcgen ean u,aardevrij en defensief kultuurbeleidl tegen een schoolmelknrentaliteiÈ ineaka

bJat

4.'

-)#

i

(s tVaVr,
' vr/ t-,
o,.a

,-]

j i'

v*

L.
i7
.:',j

kunstbemiddeling; tegen een kultuursverdreeht gerinht op aanpassing en bevriezing uan de
kËnt*xi*eit krraativiteltl tegsn de uoeker van de vsrmt legen een vsrslui*rande estetiek;
tegen hst eindelaos kopiErsn an minimaal uariëren van uen eennaal gevander: manierl tegen de
minimalis*r.{.ng van ds inhoud en de funktis van hel urerkl tegen het demsnstreren van eiEen
fruetratis$ an ega-t,rÍps1 tegen een kritieklcze en asociale npetelS.lnE binnen de naatsehappi

Ds visievel poëzie keert zich af van de konkrete po#zie s$dat deze Ls verujorden tot een puur
esLetLee laalepal zcnder inhoud en bedneling.
De visieve paËzie kesrt zirh af van pop*art sn fotoreaLisne omdat, deee volstasn mct het citeren van de rrrerkei-ijkheidg dàt stukJe uereld ciat de pereaonliJke uerlangsnc naar ksnsunrptie
n schonnheid sn erstiek kan bevredigen"
De vl"eisv* ptëzi* keert zich ef van dle **ndexxn tendensen in concept en ploj*ct art, ha
happaning, enuironment en f,luxus die de verstaanbaarheid ven het urprk tct nul reducerefi €n
blljvan trondulsntelen binnen een vicieuze ega-cirkel.
De vieíeve poËaie n'raakt uarder g*sn rdÊorden vuil &an narrative art {uat vcor lur}Iíge kun,st*
ismpn hpbben de Er*te galerieEn ftog rneÊr achter de hand ?i.
De visieve poëzie keert zich af van de lJËg naar steeds verdergaende abstrakbíe en konkrpÈÍ*
sêring van de beeld- en taaluerkelijkheid. Heartfield an Spland zijn voar haar interessanter
dan de coryfee$n uib de uÊrêJd van de abstrakt,a en ksnt(*x !.ronkr*t* kunsb.
Ze rul.lt rstiltrevcnï en tknmpnsitÍct in voar allegarieu beeldverbaal, vlugsohrift, polÍtieke
prent,, epandcek. [er: pu,'ntig cartaon is belangrijker dan 1m2 akadernies canvas,
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Forrspel heschouud probserL de É€sj-ob*ek gebruik ts maksn vên sf *sn synthese{eynglossy} en
x*nu geliJktiJdigheid Lot sland te brengen tussen do expressie- en infrrrnatievarman
bekst, beól*, tekeningn grafiakn fotco (ud)col"lag€, asssmblage, projekt, abj*kt, signaal,
oymbool, gebaarn beuegJ.nE,licht, gsluido siilte, reuk, smaak, *ituatien r*kuisiet, straaLbee}d,
Ze r*il daarbiJ de Lnformatie- en pxàr*x*pa**e participetl"en'redia
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-uaerin sociale gelijkura*rdisheid, gclljl<heid in levoí't$- Ët1 ontploaiingskansenn direkte
denrokratie, nivellering uan inksmen, spteS.dinq van ekonns:iese mxak*$x rracht, kennis, gre*
grsnd* en grondstoffs*bezit nog iang niet Eerealiseerd ziJn nn sk:chts mnai?a*t'ir
deren,
.
::' bersikl uorden;
-uraêri,n het reshN op vrije n"leningsuitingn op prir;acy en ep infarmaLiê aver en mads?eggings*
sclrap in besluuriijke aangelegenheden mel veeten r,lardt gelrcdeng
- userín med*eaEgingsschap, inuesteringsloonu amzetting van aandelen ln al:i"igatieen clp*t,el*
Àen van aen aek seelaal, ekologies en ncreel verantusard Jnueste*ingup.lanu *tinhten ven
a-.
een
uerkg€ae*n€ehap nsg id*ële tenmen :i.Jn bi,n**.Ël het bedriJfelevsnl
t*,
-uaarin kLnderen uan gastarbelders voorbeeternd iiJken aok rr"'eer gastarbeid€r te uord.n;
*H6*.i& d6 endelnamíngag*r*iJze produktie ia uáËgr!6psn sp de stichÈlng ven n*il.tinstinnale
die vriJurei- ongestsord hun gang kunnsn gaan met, beirekking lat internetionale n:anipuiatÍes
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en mcilopnlieuormidg;
-hraarin ksnkurren|iezucht, maatselrappelijke aa*passáng sn pr€statied,sang meb de fcpspeen
usrden ingegeilen;
slelregeis zijn dan k*nflÍkt*n
-uaarin kcnflÍkten iuinnen en bezit, uitbrsideri í-:el-a
opioesen en bezit, verdeleni
,ë-/-u;aar.irr he'c neo-kc,i.oniafismá[.r"n -oe blanÉe Êupermanj xi jn i;'::periun ! besiaeg rjaet grceienl
van Ieve* en grondbezit ven bevdkings-iraarin qroie noEenahecien ri jË-enfiEïs-ffiffi
nind*rhecien;

-uaaci:r rnilitaire junf;ars als hcnden v*clrten orn het be*n vair rje ebsslule mech!;
*u,aêrin hat tsch al karJ.g* ontrrikkalingsgeld vÍa het uegkapen van grandetnffen, protekti*
anj.stiese handelevocruaarden, okcnomiese blgkked*s en aanbod van dure industrieprnrluktern
..i r hJseÍ overuloediE
terugsf,r*oinl naar de rijk* landen;
-klaerin deze landen elkaar nog bekibbefen uaar het, qaal om pr*uentie of *nr*iddellijke Lenj.*
ging van de primaire nocd in de snti,rikkelingogebi*den;
ddaEfln het ovnrleg t'ct kr,lalitatier;e beperking van de kaxnhxNNpnË kernbeurapeníng ulordt, ger*kt cn de groaàete zeteL te ueruerven sai"r de aí]derhandelS.r':gstafel;
;ii -uaarin de uÍt zijn HtÉeg*Frxgxgnsx*dxx*eehnn*ng*x nslel* vsÊgen gegraeido technnlogie halt
spelen nel atnmair vuur en radioaktieve neerslag als cnschutdig usarschrijft (sËiencÊ ,'
gol.den

fictianll

-uaarÍn de alekdàniesa infarmatj.e-, ontspennings- en destruktieindustrie onkgntr{rlearbaar
an onkonlrslerend Le usrk qaal;
-ilearin hst' besef uan het belenp uan gezondheid, xke*n$*nx-$xxxardx ekalagiese uaarde van d*
omgeuing en Na*& n*luurlíjk evenisícht atleen nog door rar,Ëpoedvelhalen en financiiSle qetal*
len karr wcrden bljgebrachtg
-uaarin varp.lichtende charitatieve hulp en gadunnqen r:;inkslnsrlng zijn vÊrvangen door het
geaut*nat'iseerd verlangen; industri6len geen ptcdukten ne*r produceren maar behoeftes;
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{gêerin art, directoro, copyraritere ef hec ee uerdar F}ogen hetan.aích geruetenless laten in-
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vcar
-uaarin konsumantengedragr. ver*piltÍ.ngsekonea:ie, aleg;rterpueluaart .en rrlegzakkulÈuun
daari:ijtandbouriri
de
biaciden
in
an
gebrutk
antibioiica
vàn
/
eirgun-áo
echealuergratinq
8Ên
antstaan
van
het
de
bJ.o*Èndustrie,
FysanLdsle
van
dá
cpkemst
veor
ziJr
verabÈHsordel{jk
yoedseLketen eÀ aan vernietiging van het ual.aiJnsrecht usn plant en d3.er9
*uaari.n hat leven ddndimensionasl uordt en de *pelen thuiebezorgd;
sorden gehalvaerd de{rr astronaut en
-saêrln ep dit tiJdsttp bcven *iJ cje ruimte en de earde
kosmonaut ten aansehcuue vàn BEn ualtalliq mondiaal" publiek*
pakken door de wl.nstrnekprs sn de elogans vên de reklafreburats

nÍet de pretentie een aktiemodel of informatiaf instrumenp te ziJn voor
en geeft aen tà,aardessrdeal suer rnaatschappcllJkn ue*schiJnsel"en.
cnderÊoskt
Ze
veranderánq.
Ze bet*eegt zich in het uerbealdingeveld *** tusee* de polltieke prekt'ijk en de thesretieee
besp&egeling inr
DaarbiJ proheert as haar uiaip in een vsrn te gieten die de inl-r*ud *n de baadechap ni*L
vsrsl$iqpt nraqg hsrkenbaaf meakè, vpr*terkt 4n vÊrpersiilnl'iJkt"
ËaarbiJ prebe*rt zE *ën stiJl te gebruiken dis niet vsrzandt in anekdrtiek sn sentimen&ali*
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teit of verstart in herhaling.
Ze is ln he* beebe g*val de ala oorspronkeliJk ervarsn verussrding, vieuall*aring sf matarl.atieering uen da mentagteit uan de maker; ziJn kreatàeve, ve*h*lderende en uerataanbare
bemselenis ref de uareld.
llsrman Ëanen
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