
Christian Marclay - Stills uit The Clock (2010)

In dit artikel wijst Emiel Heijnen op culturele verschuivingen in het informatietijdperk die leiden 

tot nieuwe visies op individualiteit, copyright en creatieve productie. Aan de hand van voorbeel-

den van theoretici en actuele kunstenaars wordt ingegaan op de huidige remix-cultuur en de 

didactische uitdaging waar kunstdocenten voor staan.

Het onlangs verschenen manifest 
Sustainism is the new modernism 
(Schwarz & Elffers, 2011) wil de cultuur 
van dit prille millennium vangen onder 
een nieuw begrip. Sustainisme staat 
niet alleen voor duurzaamheid (sustai-
nability in het Engels), maar ook voor 
een cultuur van (digitale) netwerken, 
uitwisseling en diversiteit. Lokaal en 
globaal zijn geen tegenstellingen in het 
sustainistische denken: De 24/7 ver-
bonden wereldburger waardeert klein-
schalige lokale kwaliteiten des te meer.

Na het individualistische, hiërarchische 
modernisme en het gefragmenteerde post-
modernisme breekt nu volgens auteurs Michiel 
Schwarz en Joost Elffers het netwerk-tijdperk 
van het sustainisme aan. Of sustainisme het 
werkelijk gaat schoppen tot benaming van een 
brede beweging, is moeilijk te zeggen. Het 
manifest is in elk geval trefzeker in het benoe-
men van indicatoren die je terugziet bij veel 
theoretici die de culturele ontwikkeling van de 
laatste tien jaar proberen te duiden. Ook in de 
convergence culture van Jenkins (2006), de remix 
culture van Lessig (2008) en het altermodernisme 
van Bourriaud (2009) spelen begrippen als 
communicatie, kennisdeling, hergebruik en 
interdisciplinariteit een belangrijke rol. Het 
driedimensionale klaverblad - symbool van het 
sustainisme - drukt het allemaal uit: cyclisch 
in plaats van lineair, open netwerk in plaats 
van hiërarchie, collectief in plaats van indivi-
dueel.
Om uitdrukking te geven aan de nieuwe tijds-
geest wordt het sustainism manifest uiteraard 
uitgebracht onder een Creative Commons-
licentie. In dit geval betekent het dat dit 
 manifest gedownload en gedeeld mag worden 
met anderen, mits niet commercieel gebruikt. 
(Overigens is het manifest tot op dit moment 
nog nergens te downloaden en alleen te koop 
voor € 22,90.) Een van de oprichters van 
Creative Commons is Lawrence Lessig, 
momenteel docent ethiek en recht aan 
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Harvard University. Volgens Lessig (2008) is 
copyright een typisch concept van de moder-
nistische twintigste eeuw, opgekomen in de 
slipstream van de massamedia. We zijn in de 
loop van de twintigste eeuw gewend geraakt 
aan wat Lessig de RO(Read Only)-cultuur noemt. 
Een  cultuur waarin het publiek geniet van 
 culturele uitingen als kranten, muziek op de 
radio en televisie-uitzendingen. We lezen, 
 luisteren en kijken zonder zelf een bijdrage te 
kunnen  leveren: Read Only.
De opkomst van digitale technologie in de 
 laatste twintig jaar maakt echter dat we steeds 
meer deel uitmaken van een RW(Read & Write)-
cultuur. Internet en nieuwe hard- en software 
maken dat we niet meer alleen een consument 
zijn maar prosumers (Toffler, 1980). Iedereen 
met een goedkope PC kan teksten, muziek en 
beeld maken en wereldwijd verspreiden via 
blogs, Twitter, YouTube en Myspace: Read & 
Write.
Het punt dat Lessig maakt is dat de RW-cultuur 
niet nieuw is, maar ons terugbrengt naar de 
cultuur van vóór de massamedia. De 
RW-cultuur werd toen gevormd door de verha-
len die mensen elkaar vertelden, aanpasten en 
doorvertelden. Door de volksliedjes die van 
streek tot streek verschillende versies kregen. 
Remixing avant la lettre. Internetkenner Clay 
Shirky gaat zelfs zover te stellen dat we de 
laatste vijftig jaar waardevol talent verkwan-
seld hebben met al die uren televisie kijken op 
de bank. Nieuwe technologie biedt ons nu de 
kans om het cognitieve surplus alsnog aan te 
boren (Shirky, 2010). Lessig denkt dat heden-
daagse copyright-wetten de hervonden 
RW-cultuur dreigen te verstikken (TED, 2007). 
Het copyright veroordeelt een hele generatie 
tot piraterij waarmee  creatief talent tussen de 
juridische regels bekneld dreigt te raken.

Er zijn verschillende kanttekeningen te maken 
bij de democratische prosumer-cultuur die 
Lessig en Shirky zo geestdriftig bepleiten. 
Allereerst kun je tegenwerpen dat de massa-
cultuur met zijn copyrightregels juist de kleine 

kunstenaar beschermt tegen grote bedrijven 
die ideeën stelen en er bakken geld aan verdie-
nen. Ook kun je je afvragen of RW-cultuur nu 
werkelijk leidt tot een groter potentieel aan 
creatief talent. Supermarkt Albert Heijn biedt 
kinderen de kans om online hun eigen voetbal-
plaatje te maken. De prosument knutselt er op 
los, maar bewandelt toch vooral het pad dat 
voor hem als consument is uitgestippeld 
(Seijdel, 2010). Het zijn bovendien nog steeds de 
traditionele experts (journalisten, curatoren, 
kunstenaars) die ons wijzen op de echte kunst-
zinnige pareltjes tussen alle mobiele kiekjes, 
nagespeelde clips en het zoveelste skate- 
filmpje.
Wat echter als een paal boven water staat, is 
dat het informatietijdperk nieuwe sociale con-
texten genereert waarin grote hoeveelheden 
informatie verworven, (her)bewerkt en gedeeld 
kunnen worden door een breed publiek. Hierbij 
leidt het gebruik van computers ertoe dat 
 verschillende technieken en disciplines ook 
geremixt worden. Mediatheoreticus Lev 
Manovich noemt dit proces deep remixability 
(2006). De remix is ‘diep’, omdat niet alleen 
 verschillende kunstdisciplines wordt gemixt, 
maar omdat dit proces leidt tot nieuwe, hybri-
de vormen en werkwijzen. Deep remixability 
manifesteert zich in de amateurpraktijken op 
internet, maar is ook allang doorgedrongen tot 
de professionele kunsten. Ik zal dit illustreren 
aan de hand van twee hedendaagse werken.

The Clock
The Clock (2010) van Christian Marclay is een 
24-uur durende videoloop, geheel opgebouwd 
uit duizenden fragmenten uit bestaande speel-
films. De filmfragmenten tonen klokken, 
 horloges en wekkers en ook de stukjes dialoog 
gaan meestal over de tijd. The Clock heeft niet 
alleen de tijd tot onderwerp, maar is zelf ook 
een klok. Marclay’s videoklok loopt 24 uur per 
dag exact gelijk met de echte tijd. Een goede 
film doet je de tijd vergeten, maar hier ben je 
je bewust van elke minuut (Velasco, 2011). Dit 
zou The Clock tot een van de slechtste films 
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Aleksandra Domanovic - Installatie 19:30 (2010)
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ooit moeten maken, maar het wonderbaarlijke 
is dat precies het tegenovergestelde het geval 
is. Je kunt je als kijker nauwelijks losrukken 
van de tijdreis die je maakt door de filmge-
schiedenis. 11.52 Leonardo DiCaprio stapt op 
de boot... Lola van Lola Rennt vernielt gillend 
een glazen klok... Richard Gere telefoneert... 
enzovoort.
The Clock is een remix op verschillende 
niveaus. Het is een collage uit bestaand film-
materiaal met als eindresultaat een hybride 
’conceptuele 24-uurs cinema-ervaring’. De 
‘diepe’ remix van The Clock zit hem in de 
 achtergrond van de maker. Christian Marclay 
verwierf in zijn dertigjarige carrière vooral 
bekendheid als muzikant. Als experimenteel 
turntablist werkt hij onder meer samen met 
John Zorn, Sonic Youth en Chronos Quartet. 
Marclay begon met het remixen van muziek op 
platen, ging later muziek en beeld combineren 
en monteert in The Clock beelden zonder 
muziek. Of Marclay nu muzikant, geluidskun-
stenaar of filmmaker is, doet er nauwelijks toe. 
Hij is vooral een remix-kunstenaar met 
 opnames in alle mogelijke vormen als bron-
materiaal.

19:30
19:30 (2010) van Aleksandra Domanovic is een 
audiovisuele installatie waarin de leaders van 
oude Joegoslavische televisiejournaals worden 
vermengd met technobeats. De titel refereert 
aan het tijdstip waarop in het socialistische 
Joegoslavië de hele natie voor de buis ging zit-
ten voor het dagelijkse nieuws. Met het uiteen-
vallen van dat Joegoslavië in de jaren negentig 
verdween ook de verbindende functie van het 
nationale journaal dat kunstenaar Domanovic 
zo goed kende uit haar jeugd. Joegoslavië 
bestond plotseling niet meer, maar de nieuwe 
rave-parties bleken ontmoetingsplaatsen te 
worden voor jongeren uit alle delen van ex- 
Joegoslavië. Jongeren uit Sarajevo, Skopje, 
Belgrado, Ljubljana en Zagreb herontdekken hun 
gezamenlijke verleden met de techno als sound-
track. ‘Techno became our transitional symbol’ 

(Domanovic, 2010). Door het remixen van jour-
naalleaders tot elektronische dansmuziek legt 
Domanovic een relatie tussen ‘verbindende’ fac-
toren in ex-Joegoslavië van vroeger en van nu. 
De deep remixability-factor van 19:30 is niet 
alleen dat ook hier de grenzen tussen discipli-
nes (beeldende kunst, muziek, onderzoek) 
v ervagen, maar vooral ook de wijze waarop het 
werk tot stand komt. Domanovic stelt via een 
website haar collectie journaalleaders beschik-
baar, waarmee ze anderen uitnodigt hiermee 
te remixen. Het werk heeft hierdoor een open 
einde en kan zich met nieuwe variaties blijven 
ontwikkelen. Daarmee weerspiegelt 19:30 de 
kenmerken van het sustainisme: cyclisch, 
gebaseerd op uitwisseling in netwerken, 
 globaal maar vanuit een duidelijk lokaal 
 perspectief.

‘Artists live as the proverbial canary in the coal mine 
of ’our ‘technical cocoon’ ’ (Ferneding, 2007. p. 
1332). Met de bovenstaande voorbeelden heb ik 
willen laten zien dat de RW- en de remix- 
cultuur die veel aandacht krijgen in de heden-
daagse cultuurtheorie goed zichtbaar worden 
in de actuele kunsten. Dat biedt kunstdocenten 
een dubbele aanleiding om hier in de kunst-
vakken aandacht aan te besteden. Immers, niet 
alleen je leerlingen remixen, maar professio-
nals doen het ook! Termen als altermodernis-
me en sustainisme zullen wellicht vergeten 
worden, maar dat we leven in een tijd waarin 
hergebruik, kennisdeling en digitale technolo-
gie belangrijke creatieve componenten zijn, 
mag niemand ontgaan. Zeker kunstdocenten 
niet. De didactische uitdaging ligt niet in het 
aantal computers in het klaslokaal, maar in de 
manier waarop de docent ruimte biedt aan 
 collectieve productie, interdisciplinaire samen-
werking, populaire cultuur als bronmateriaal 
en geremixte, hybride kunstuitingen. Nieuwe 
technologie is hierbij een hulpmiddel, geen 
doel op zichzelf.

Emiel Heijnen is docent en onderzoeker aan de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
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Informatie
- The Clock was recentelijk te zien in Londen en 

New York.

- 19:30 is nog t/m 19 april te zien als onderdeel van 

Sound Clouds, Nederlands Instituut voor 

Mediakunst, Amsterdam.

- Van 4 tot 9 juli organiseert de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten de internationale 

Summer School Remix Culture. Deze zesdaagse 

nascholing gaat in op de mogelijkheden die 

hedendaagse technologische ontwikkelingen 

 bieden voor interdisciplinaire kunsteducatie. 

Docenten uit verschillende kunstdisciplines krij-

gen onder ander theorielessen en workshops en 

ontwerpen samen interdisciplinair lesmateriaal 

onder leiding van experts uit de media- en kunst-

educatie. Special guest is sample artiest Eboman.

 Informatie en aanmelden kan via de website 

www.ahk.nl/remixculture.
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