jonge kunstenaars hebben to
veel ontzag voor computers,
vindt de Newyorkse
videokunstenares Steina
Vasulka, die in haar eigen werk
onorthodoxe toepassingen van
beeld en geluid onderzoekt.
Vasulka was oprichtster van The
Kitchen, het befaamde
avantgarde-podium in New
York. Sinds kort is ze artistiek
leidster van de Steim-studio in
Amsterdam. Gesprek met een
video-pionier die zich laat
inspireren door de muziek van
Johannes Brahms :'Er is niets
nieuws onder de zon.'
door Jacqueline Oskamp

J

A. Openmaken en het inwendige veranderen', beaamt ze gretig. De bedaarde gezichtsuitdrukking van Steina Vasulka
verdwijnt zodra bet onderwerp 'apparaten' ter sprake komt . Haar ogen beginnen to glinsteren : 'Openmaken en
die apparaten een functie geven waar
ze niet voor bedoeld zijn . Ze intelligent
makes.'
Aan die elementaire, intervenierende
manier waarop ze elektronische apparatuur gebruikt, dankt Steina Vasulka
(56) haar reputatie van pionier op bet
gebied van de videokunst . 5amen met
haar man Woody Vasulka stand ze aan
de wieg van de videokunst .
Sinds enkele weken bekleedt Steina
Vasulka de functie van artistiek leider
bij Steim, de in Amsterdam gevestigde
studio voor elektro-instrumentale muziek . De reden een videokunstenaar
voor deze post to vragen, vloeit voort
uit technisch-artistieke ontwikkelingen. aldus Steim-directeur Michel
Waisvisz . De apparaten die warden gebruikt in videokunst en elektronische
muziek beginaen door de ontwikkelingen in de digitale techniek steeds meer
op elkaar to lijken . Steim ontvangt
steeds vaker projectvoorstellen waarin
beide disciplines betrokken zijn . Om
leiding to geven aan deze ontwikkelingen is besloten een 'muzikale' videokunstenaar aan to trekken. Steina Va-

sulka is bovendien geen onbekende in
Nederland. AI jarenlang onderhouden
zij en Woody nauwe contacten met bet
Amsterdamse centrum Montevideo,
waar een groat deel van bun werk gedocumenteerd is .
Ze ontmoetten elkaar in 1962 in
Praag, waar de uit Ilsland afkomstige
Steina viool studeerde. Drie jaar later
vertrokken ze naar de Verenigde Staten. 'Omdat Woody filmmaker was

kwamen we in New York in een sce
van regisseurs en beeldend kunst
nattns terecht . Niemand besteedde
die tijd aandacht aan video, omdat ni
mand eigenfijk precies wist war h
was. Wij hadden bet geluk dot we eii
jaren zestig de hand konden leggen i
een van de eerste draagbare videos
corders die op de markt verschene
Tot don toe wares we vooral bee
geweest met elektronische muziek .

'We experimenteerden bijvoorbeeld
met gecontroleerde feedback, door een
microfoon voor de speakers to zetten .
Die experimenten zetten we direct
voort op video : een camera voor de
monitor. Het beeld gaat don een eigen
leven leiden . Dat vonden we toen heel
opwindend. Oak probeerden we geluid
en beeld in elkaar am to zetten : geluidsfrequenties in beeld vertalen, en beeidinformatie tot geluid manipuleren. Dezelfde bran voor beide vormen gebruiken.'
Rand de Vasulka's ontstond een levendige kring van geestverwanten . Dat
leidde begin jaren zeventig tot de oprichting van The Kitchen, dot decennia
lang het toonaangevende podium voor
experimentele kunsten in New York
zou zijn . 'We kregen thuis zoveei menses over de vloer dot we een andere
plek moesten zoeken voor onze cancerten en videovertoningen', legt Steina
Vasulka uit.
'Niet alleen was er veel opwinding
over video en elektronische muziek, we
maakten oak opnamen van musici als
jimi Hendrix en Miles Davis en die
kwamen oak afemaal kijken . Een bijkomstigheid was dot mensen in die jaren vaak een hoop dope op zak hadden .
Omdat wij nag geen legale status hadden wisten we dot we zonder pardon
bet land uitgegooid zouden warden als
bij ons thuis grote hoeveelheden drugs
gevonden zouden warden .
'joist in die did fepen we tegen een
prachtig pand aan dot we ander gunstige voorwaarden konden huren. Vanaf
dot moment organiseerden we elke
avond lets : elektronische muziek, video, improvisaties, mediashows en in
het weekend iets commercieler voorstellingen .' Pas iaren later begreep ze
dot The Kitchen een uniek fenomeen
was gewees':'lk heb altijd in de veronderstelling verkeerd dot overal in New
York zulke podia bestonden en dot we
in een enorme competitie verwikkeld
wares.'
De volgende standplaats was Buffalo, in de staat New York, waar de Vasulka's aan bet Media Center van de
universiteit werkten. 'Dot was de enige
periode in ons leven met een regeimatig
inkomen en dot is heel goed voor onze

creativiteit geweest.' De combinatie
van een vast inkomen, een saaie stad en
een kaud klimaat, maakte dot bet tweetal van 's ochtends vroeg tot's avonds
laat werkte . `Na zes jaar moesten we
naar de zon. Dat wend Santa Fe in New
Mexico . We woonden er heel klein.
Woody was op dot moment met computers bezig en die hebben niet zoveel
ruimte nodig, maar ik kon mijn draai
niet vinden . Ik kon me herinneren dot
ik op een ochtend naar buiten liep en
Steina Vasulkageeft
apparaten bet liefst
een anderefunctie
naar die strakke, diepblauwe hemel
keek en zei: "Dit wordt mijn studio,
geen muren ." Het besluit am buiten to
gaan we rken heeft mijn werk sterk veranderd . Aileen al doordat ik voortaan
veel materiaal direct aan de omgeving
ontleende . Die prachtige natuur in the
South-West .'
Onder de noemer Machine Vision
verrichtte ze onderzoek naar allerlei
varianten van camerabewegingen, zoals zoomen en roteren. 'H et idee was de
were id to bekijken vanuit een niet-menselijk perspectief. We zijn gewend alles
vanaf ooghoogte to bekijken, dot is bet
punt van waaruit we onze wereld creeren. Oak de meeste films voldoen aan
die conventie: de kiiker is bet middelpunt van de wereI& Zo experimenteerde Vasulka met een camera die ze op de
bumper van een auto morite erde, waarmee ze door een grasveld reed . De kijker staat het gras als bet ware in het
gezicht, war versterkt wordt door de
doffe striemen die de geiuidsband laat
horen.
Haar fascinatie voor bewegend beeld
en voor de vraag of je dot effect bereikt
door de camera to bewegen of bewegende dingen to fiknen, verklaart Vasulka vanuit haar ervaringen als musicus. 'Zander beweging is er gees geluid', poneert ze . 'Bij beeld ligt die relatie veel gecompliceerder, omdat er al-

