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DONDERDAG 17 NOVEMBER

Expertmeeting voor promovendi en postdocs

Locatie Donderdag: Het Oude Tolhuys, Weg naar Rijnauwen 13-15, Utrecht, De Uithof,
Tuinzaal, 030-2511 215

(Spreektijd is inclusief discussie)
9.30-10.00 ontvangst met koffie, inschrijving
10.00-10.10 Openingswoord

I. Beeld en affectie
10.10-10.35 Louis van Empelen: “(Beeld)realisme en het Raam Argument.”
10.35-11.00 Elise Kuylen [U van Antwerpen]: “Representatie en betekenis. Een plaats voor Gada-
mer in het hedendaagse representatiedebat.”
11.00-11.25 Maarten Steenhagen [UC Londen]: “Zien wat een ander zou zien.”
11.25-11.50 Louis Schreel [KU Leuven]: “Een esthetiek van het simulacrum: Gilles Deleuze en het
Erewhon van het beeld.”
11.50-12.15 Kris Goffin [KU Leuven]: “De expressietheorie van de kunst als idealisme: Collingwood
vs. Wollheim.”
12.15-13.20 Lunch pauze

II. Muziek en Literatuur
13.20-13.45 Bart Vanhecke [Lemmens Instituut, Leuven]: “Boodschap uit een andere wereld. Kunst
als expressie van het esthetische universum.”
13.45-14.10 Oane Reitsma [VU Amsterdam]: “Gadamer en muziekfilosofie.”
14.10-14.35 Inge van de Ven [OGC, U Utrecht]: “Aura, Affect en Literariteit: Mark Z. Danielew-
ski’s Only Revolutions als Hybride Roman in het Digitale Tijdperk”
14.35-15.00 H.W.Siemens (Leiden): “Nietzsche’s Physiology of the Ugly”
15.00-15.25 Dorine Vergote [HIW, Leuven]: “Denken in de kunst.”
15.25-15.45 koffie/thee

III. Wat is kunst?
15.45-16.10 Annelies Monseré [Gent]: “Randgevallen: tussen Kunst en Niet-Kunst”
16.10-16.35 Corry Shores [KU Leuven]: “Difference & Sensation: Deleuze’s Spinozistic Affect”
16.35-17.00 Chiel van den Akker [VU Amsterdam]: “Techniek, Modernisme, en Nieuwe Media-
kunst. Een overweging naar aanleiding van Danto en het einde van kunst.”

19.00 diner (vooraf te betalen via aanmelding), Café restaurant Lofen - Domplein 17 - 3512 JD
Utrecht
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VRIJDAG 18 NOVEMBER

Grenzen van de filosofische esthetica

Locatie Vrijdag: Van Lier en Egginkzaal, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, Utrecht, De
Uithof

(Spreektijd is inclusief 15 minuten discussie)
10.00-10.30 ontvangst met koffie, inschrijving
10.30-10.40 Inleiding
10.40-11.30 Stéphane Symons (Leuven): “Is alle kunst na Auschwitz vuilnis/Müll of afval/Abfall?”
11.30-12.20 Marcus Düwell (Utrecht): “Esthetica en ethiek”
12.20-12.35 Anno Dijkstra: “Voorstel voor een mogelijke gebeurtenis” (Performance)
12.35-14.05 lunch
14.05-14.50 Rob van Gerwen (Utrecht): “Wachten op beeld. Iconische foto’s”
14.50-15.20 Aukje van Rooden [OGC, U Utrecht]: “Relationele poëtica: een herevaluatie van de
literaire autonomie”
15.20-15.45 koffie/thee pauze
15.45-16.15 Thijs Lijster (RU Groningen): “Kunst en Eigendom”
16.15-17.05 Josef Früchtl (UvA Amsterdam): “Aesthetics and Politics — Dissent or Consenus?”
17.05-18.15 afsluiting met borrel

[Tijdens de lunch op vrijdagmiddag vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van het Ne-
derlands Genootschap voor Esthetica plaats: van 13.00-14.00 uur, in het Ruppertgebouw, kamer
031.]

ROUTEBESCHRIJVINGEN — OPENBAAR VERVOER

Donderdag: Het Oude Tolhuys
Buslijn 12 / 12S richting UMC / Uithof
Halte “Zwembad Krommerijn”

1e straat links met de bushalte in de rug (weg naar Rhijnauwen)
Voorbij het zwembad aan de linkerhand
Reistijd met bus : circa 15 minuten
Vanaf de bushalte : circa 3 minuten lopen

Vrijdag: Bestuursgebouw: Lier En Egginkzaal
Buslijn 12 / 12S richting UMC / Uithof
Halte “Bestuursgebouw”

Komt u MET DE AUTO, volg dan deze pdf voor route en verdere gegevens, u vindt het Be-
stuursgebouw bij nr. 8 op de grote kaart.
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KOSTEN DEELNAME

U bent nog geen lid van het Nederlands Genootschap voor Esthetica

Dan zijn de volgende bedragen incl. NGE-lidmaatschap 2012 (dat krijgt u er gratis bij)

Voor één dag:
normaal tarief: AC 32.50
studenten-tarief: AC 15.00

Voor beide dagen:
normaal tarief: AC 40.00
studenten-tarief: AC 20.00

Wilt u deelnemen aan het donderdag-avond-diner?
Voegt u dan toe aan het totaalbedrag: AC 25.00

U bent al lid

Als u deze gelegenheid te baat wil nemen om uw lidmaatschap voor volgend jaar (2012) te voldoen,
wat wij graag aanmoedigen, betaalt u dan s.v.p. alsof u nog geen lid bent, volgens de bovenstaande
bedragen.

Zo niet, dan zijn dit de bedragen:

Voor één dag:
normaal tarief: AC 7.50
studenten-tarief: AC 5.00

Voor beide dagen:
normaal tarief: AC 15.00
studenten-tarief: AC 10.00

Wilt u deelnemen aan het donderdag-avond-diner?
Voegt u dan toe aan het totaalbedrag: AC 25.00

U dient zich aan te melden via het formulier op onze website:
http://www.nge.nl/aanmelding
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DEZE BIJEENKOMST IS MOGELIJK GEMAAKT
DANKZIJ RUIMHARTIGE ONDERSTEUNING VAN

NGE, Nederlands Genootschap voor Esthetica
ZENO, onderzoeksinstituut Wijsbegeerte, Departement Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht
Descartes Centre, Universiteit Utrecht
OGC, Onderzoekschool voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht
Opleiding Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht
OZSE, Onderzoekschool Ethiek
Consilium Philosophicum, Utrecht

CONTACT

Aanmelden verplicht: http://www.nge.nl/aanmelding
Voor inlichtingen, neem s.v.p. contact op met:

E: rob.vangerwen@phil.uu.nl

Dr. Rob van Gerwen, Departement Wijsbegeerte
Universiteit Utrecht

Postbus 80.126, 3508 TC Utrecht
Bezoek-adres: Janskerkhof 13, kamer 1.04

T: + 31 30 2532087
F: + 31 30 2532816

W: http://www.phil.uu.nl/~rob/

http://www.nge.nl
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ABSTRACTS (ALFABETISCH)

Chiel van den Akker
“Techniek, Modernisme, en Nieuwe Mediakunst. Een overweging naar aanleiding van
Danto en het einde van kunst”

In “The End of Art” betoogt Danto dat kunst, sinds Pop art, ten einde is. Na het einde van kunst
werd er nog wel kunst gemaakt, kunst stopte niet, maar aan de ontwikkeling van kunst was een
einde gekomen. In mijn voordracht zal ik betogen dat Danto’s these een geschiedfilosofische these
is. Voorts zal ik Danto’s these onderzoeken in het licht van (mechanische) reproductietechnieken.
Daarmee werp ik een nieuw licht op zijn these, op nieuwe mediakunst, en op de relatie tussen
techniek en kunst.

Marcus Düwell
“Esthetica en ethiek”

In de kunst spelen morele kwesties, zeker vandaag de dag, een grote rol, maar wat kan de ethiek
daarmee? Deze discussie hangt conceptueel samen met fundamentele aannames over de vraag in
hoeverre het vermogen esthetische ervaring te maken relevant is voor het ons als morele actoren.
Moeten vanuit het ethische de esthetische dimensies als bedreiging voor de moraliteit beschouwd
worden? Of is andersom juist ons esthetisch vermogen fundamenteel met de moraliteit verbonden?

Louis van Empelen
“(Beeld)realisme en het Raam Argument”

In de kunsthistorische literatuur wordt de term (beeld)realisme meestal gebruikt als een intüıtief
begrip dat neerkomt op nabootsing van de werkelijkheid “zoals die is”. Deze gedachte is uitgewerkt
door Leon Battista Alberti (1404-1472) in zijn zogenaamde Raam Argument. Voor de praktische
uitvoering van een afbeelding in perspectief stelde Alberti het gebruik van een raamwerk voor
waarop de objecten worden weergegeven. Als de kunstenaar de omtrekken van de afgebeelde ob-
jecten overtrekt, verkrijgt hij een gelijkende afbeelding.
De klassieke Raam Verklaring leidt echter onder bepaalde omstandigheden tot voorstellingen die
op het oog niet overtuigend zijn. De verklaring van het verschil met de ervaren werkelijkheid wordt
gevormd door de zogenaamde vormconstantheid. Ons brein blijkt de waargenomen werkelijkheid
aan onze ervaringskennis aan te passen. Deze correcties treden vooral op bij een te nabij gezichts-
punt of een te grote zichthoek. Door de subjectieve invloed van onze hersenen is het daardoor niet
mogelijk om de gelijkenis van dergelijke afbeeldingen objectief te bepalen.
Stadsportretten worden echter veelal vanaf betrekkelijk grote afstand onder een gezichtshoek van
minder dan 60 graden weergegeven. Dit leidt tot de gedachte dat een objectieve bepaling van de
mate van gelijkenis van zulke afbeeldingen wel degelijk mogelijk moet zijn. Een dergelijk onder-
zoek kan gebaseerd worden op de theorie die John Hyman als uitwerking van het Raam Argument
heeft voorgesteld. De schilder moet volgens hem de omtreksvormen en de relatieve occlusiegroottes
overnemen waardoor een gelijkende afbeelding in perspectief wordt verkregen. Voor de praktische
bepaling van gelijkenis van een afbeelding met de werkelijkheid moeten de perspectivische omtreks-
vormen aangevuld worden met de structuur, opgevat als de onderlinge plaatsing van de objecten
ten opzichte van elkaar. De voorgestelde werkwijze wordt getoetst door een onderzoek van een
triptiek van Jan van Scorel uit 1527 en blijkt bevredigende resultaten op te leveren.

Josef Früchtl
“Aesthetics and Politics — Dissent or Consenus?”

Reconstructing systematically the relationship between aesthetics and politics, delivers four fun-
damental models: the model of antagonism, dedifferentiation, complementarity, and agony. In my
paper I would like to focus on the last model and explain it along the line of Kant and Rancière,
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i.e. along the line of consensus and dissent as basic feature(s) of aesthetics and politics. The
link between these features is the fictitious or the structure of ‘as if’. I want to demonstrate that
rethinking politics requires, firstly, acknowledging consensus, secondly, taking the ‘as if’ structure
as a central structure of political action and community, and, finally, working out the specificity of
the aesthetic structure of ’as if’ as a form of trust or belief which is simultaniously uncertain and
fundamental.

Rob van Gerwen
“Wachten op beeld. Iconische foto‘s”

Iconische foto‘s beelden concrete situaties af met een grote dramatische lading die ’s-mensen ver-
beelding mobiliseert en regelmatig bijdragen aan politieke omwentelingen. Kunnen ze beschouwd
worden als voorbeelden van visuele argumentatie? Maar wat beweren die foto‘s? Dat wat we erin
zien een exemplarisch voorbeeld is van de context waaruit ze gëısoleerd zijn—-synecdoche? Maar
hoe beelden ze af? Hoe moeten we denken over de absolute afwezigheid van de fotograaf in deze
foto’s van ellende? (Zelfs de blik van de afgebeelden verraadt hem niet.) Wat zegt dit over de
relatie tussen fotografie en de werkelijkheid?

Kris Goffin
“De expressietheorie van de kunst als idealisme: Collingwood vs. Wollheim”

Het doel van deze lezing is aantonen dat Wollheims kritiek op Collingwoods kunstfilosofische ex-
pressietheorie ongeldig is.
Robin George Collingwood is, naast Benedetto Croce, de belangrijkste verdediger van de expres-
sietheorie van de kunst in de twintigste eeuw. De basisstelling van zijn The Pinciples of Art is dat
kunst begrepen moet worden als expressie. Richard Wollheims befaamde kritiek richt zich op het
zogenaamd contradictorische karakter van Collingwoods idealistische fundering van zijn expressie-
theorie. Mijn stelling is dat deze kritiek ongeldig is, niet omdat Wollheim Collingwood er onterecht
van zou beschuldigen een idealist te zijn, maar omdat Wollheim het idealisme dat impliciet aan de
basis ligt van Collingwoods expressivisme fout interpreteert.
Dit wordt uitgewerkt in drie delen. Allereerst is er een uiteenzetting over Collingwoods expressie-
theorie van de kunst. Vervolgens zal ik de kritiek van Wollheim hierop formuleren. Het derde deel
bestaat uit de weerlegging van deze kritiek van zowel Aaron Ridley als mijzelf.

Elise Kuylen
“Representatie en betekenis. Een plaats voor Gadamer in het hedendaagse represen-
tatiedebat”

Onderzoekt of Gadamer in staat is uit te leggen hoe artistieke representaties betekenis kunnen
overbrengen. In het bijzonder wil ik het hebben over de representatietheorie van Alan H. Gold-
man, die bëınvloed is door het denken van Richard Wollheim en feitelijk een perceptietheorie van
representatie is. Goldman gaat dus op zoek naar de visuele ervaring die een artistieke representatie
teweeg brengt. De basis voor die betekenis legt Goldman echter in de intentie van de kunstenaar.
Maar deze intentie, is, zo zal ik verdedigen, niet voldoende om de betekenis van de representatie
in het kunstwerk te verklaren. Daarom wil ik in deze paper tegenover Goldmans theorie het re-
presentatiebegrip van Gadamer plaatsen. Deze is immers, meen ik, wel in staat de manier waarop
de representatie in het kunstwerk betekenis overbrengt, te vatten. Representatie dient immers bij
Gadamer niet zozeer als representatie, dan wel als ‘re-presentatie’ begrepen te worden.

Thijs Lijster
“Kunst en Eigendom”

Kunstfilosoof Boris Groys schreef onlangs dat de kunstenaar sinds Duchamp zowel schepper als
curator is. Niet alleen maakt hij kunst, maar ook selecteert hij objecten (door hemzelf of anderen
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vervaardigd) die hij tot kunst verklaart. Wat Groys echter ongenoemd laat is het conflict tussen
die twee rollen: de kunstenaar is aan de ene kant het creatieve en oorspronkelijke genie, maar aan
de andere kant de ‘kopieerder’ die niet in originaliteit gelooft, bestaande beelden verzamelt en die
in een andere context plaatst. De kunstenaar heeft met andere woorden ‘twee zielen in zijn borst’,
die we respectievelijk de modernistische en de avant-gardistische ziel kunnen noemen.
De spanning tussen die twee zielen komt met name in de laatste jaren sterk naar voren in de moei-
zame verhouding tussen kunst en intellectueel eigendom. Wetgeving rond intellectueel eigendom is
een typisch modern product: zij kwam tot stand tegelijk met het moderne kunst- en kunstenaars-
begrip, en diende ertoe de originele creaties van de kunstenaar te beschermen tegen oneigenlijk
hergebruik. Tegenwoordig ondervinden veel kunstenaars echter eerder last van deze wetgeving.
De hedendaagse kunstpraktijk, die voor een deel bestaat uit ‘citeren’, montage, pastiche of zelfs
letterlijk kopiëren en plagiëren, komt regelmatig in aanraking met de wet (zie bv. de zaak Monica
Plessner versus Louis Vuitton).
In mijn lezing wil ik ingaan op deze spanning tussen kunst en intellectueel eigendom. Daartoe
zal ik de volgende vraag behandelen: wat is de relatie tussen artistieke productiemiddelen (d.w.z.
kunstpraktijken en -media) en artistieke productieverhoudingen (d.w.z. intellectueel eigendom).

Annelies Monserè
“Randgevallen: tussen Kunst en Niet-Kunst”

Veel recente definities van kunst en kunsttheorieën gaan ervan uit dat kunst geen kwestie is van
alles of niets. Ze duiden bepaalde artefacten aan als ‘randgevallen’: artefacten die niet volledig
tot het domein van de kunsten worden gerekend, maar er ook niet helemaal buiten vallen (zie
bijvoorbeeld Levinson 1993, 422-423; Dean 2003; Gaut 2000). In deze paper zal ik aantonen dat
het begrip randgeval tot nog toe heel ambivalent werd ingevuld en dus (nog) geen nuttig concept
is binnen de kunstfilosofie.
In deze paper zal ik me focussen op twee anti-essentialistische identificatietheorieën: Berys Gaut’s
cluster theorie en Jeffrey Dean’s prototype theorie. De cluster theorie formuleert verschillende
criteria die niet noodzakelijk zijn, maar wel een indicator zijn voor kunststatus. De prototype
theorie stelt dat iets kunst is wanneer het gelijkenissen vertoont met ‘prototypische’ kunstwerken.
Beide beweren dat hun identificatietheorieën in staat zijn om randgevallen aan te duiden en te
verklaren (Gaut 2000; Dean 2003): randgevallen vertonen minder gelijkenissen met prototypes en
beantwoorden aan minder clustercriteria dan andere kunstwerken.
In deze paper zal ik pleiten voor een strikt onderscheid tussen kunstwerken die moeilijk identifi-
ceerbaar zijn als kunst en artefacten die een status tussen kunst en niet-kunst krijgen toebedeeld.
Deze laatste categorie vergt nog nadere afbakening, want momenteel is het geen bruikbaar concept
binnen de kunstfilosofie.

Oane Reitsma
“Gadamer en muziekfilosofie”

In zijn hoofdwerk Wahrheit und Methode ontwerpt Gadamer een esthetische hermeneutiek, die het
verstaan van de werkelijkheid baseert op de ervaring van kunst. Zowel de kunstfilosofie, die aan
deze hermeneutiek ten grondslag ligt, als het principe van de hermeneutiek zelf lijken handvatten
te bieden voor het verstaan van instrumentale muziekwerken, een thema dat onderbelicht blijft
in Gadamers eigen oeuvre. [. . . ] Het doel van mijn gedachtengang is te tonen dat instrumentale
muziekwerken niet apriori getypeerd kunnen worden, maar betekenis krijgen vanuit hun eigen
‘structuur’ in samenspel tussen uitvoering en interpreet.
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Aukje van Rooden
“Relationele poëtica: een herevaluatie van de literaire autonomie”

Het hete hangijzer in discussies over de maatschappelijke rol van literatuur is haar vermeende
autonomie. Volgens de een is die autonomie niet minder dan het wezen van moderne literatuur,
voor de ander een obstakel voor een daadwerkelijk maatschappelijk relevante literatuur. In deze
bijdrage wil ik de literaire autonomie aanvallen noch verdedigen, maar haar herijken in een andere
(meta)poëtica. Mijn hypothese is dat de notie van literaire autonomie zoals die vandaag gehanteerd
wordt, geworteld is in een poëtica die niet langer houdbaar is. Aan de hand van de door Nicolas
Bourriaud (1998) gemunte notie ‘relationele esthetica’ en uitgaande van o.m. het werk van Jean-Luc
Nancy onderzoek ik de mogelijkheid van een ander poëticaal paradigma, die van het relationele.

Louis Schreel
“Een esthetiek van het simulacrum: Gilles Deleuze en het Erewhon van het beeld”

In een aantal van zijn vroege werken werkt Gilles Deleuze een esthetiek uit die men kan omschrijven
als een esthetiek van het simulacrum. Hij hanteert hier het simulacrum-concept om vorm te geven
aan de idee dat het beeld, het teken of ‘de kopie’ niet staat voor een op te roepen (gerepresenteerd)
origineel, maar dat daarentegen het beeld (als simulacrum) gezien moet worden als een soort
‘originaire kopie’, een ‘leeg beeld’ dat enkel een meer fundamentele dispariteit herbergt. Kunst,
schrijft Deleuze, imiteert niet maar zij her-haalt: zij is niet de imitatie (re-presentatie) van het leven
maar men dient omgekeerd het leven zelf te zien als de imitatie van een transcendentaal principe
waarmee kunst ons in contact brengt. Dat dergelijk contact dient gedacht te worden als simulatie
en niet re-presentatie betekent dan dat Deleuze het klassieke esthetische dualisme overstijgt dat
enerzijds uit het gebied van de sensatie een theorie van de algemene mogelijkheidsvoorwaarden
wenst te extraheren en dat anderzijds in een kunsttheorie een loutere afspiegeling van de rele
ervaring ziet. Deleuze verwerpt de tegenstelling tussen zijn en schijn en vervoegt op die manier de
condities van rele ervaring en die van het kunstwerk.
In mijn paper wil ik bekijken wat Deleuze‘s esthetiek van het simulacrum ons te zeggen heeft over de
relatie tussen kunst en het leven. [. . . ] Net als in Jean Baudrillards simulacrum-denken wordt voor
Deleuze onze (hedendaagse) realiteit uitgemaakt door tekens van die realiteit die niet doorverwijzen
naar een meer fundamentele origine, maar die veeleer gedacht worden als oppervlakte-verschijnselen
die een onzichtbare paradigmatische dimensie herbergen welke deze minimaal gedifferentieerde
tekens produceert om hen steeds weer door mekaar te laten lopen in een orgie van uitwisseling en
circulatie. Kunst dient voor Deleuze deze dispariteit die onze realiteit (ofte ons leven) (be-)tekent
au fond te affirmeren, wat dan resulteert in haar simulatie-act. Zij is als enige in staat ons in
contact te brengen met de illusies van ons bestaan, met de essentie van het zijn als het zich her-
haaldelijk presenteren van differente problemen en vragen die ons au fond overstijgen. Indien de
essentie van het zijn (en dus ook van de kunst) voor Deleuze zo bestaat uit ’pure differentie’, dan
dient deze niet gedacht te worden als een empirische differentie maar als een interne dispariteit, de
aanwezigheid van een finale kwaliteit in het hart van een subject: een kwalitatieve differentie die,
zoals Deleuze met Proust betoogt, zonder de kunst het eeuwige geheim van de mens zou blijven.

Corry Shores
“Difference & Sensation: Deleuze’s Spinozistic Affect”

Although Deleuze is commonly considered an anti-phenomenologist, my project seeks instead to
find the phenomenological value to certain of his aesthetical ideas regarding affection and bodily
sensation, and I take particular interest in the way he explicates these notions through his analysis
of paintings, music theories on rhythm, and films. In this presentation, I will examine Deleuze’s
critique of phenomenology’s lived body in his Francis Bacon: The Logic of Sensation and show
how his account of the body without organs implies basic principles for an alternate formulation
of phenomenal givenness. For this aim, I draw primarily upon Deleuze’s writings on Spinoza’s
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affection.

H.W.Siemens
“Nietzsche’s Physiology of the Ugly”

It is characteristic of Nietzsche’s treatment of the Ugly, das Hässliche, to place it into relation with
life: ‘ in physiological terms, everything ugly weakens and depresses the human being [. . . ] One
can measure the effects of the Ugly with a dynamometer’. At first sight Nietzsche’s ‘physiology’
of ugliness looks like a simplistic and reductive biologism. But this would be to miss entirely
its aesthetic qualities, the fascination of the Ugly and the peculiar pleasure we take in it. This
first impression is, however, belied by the more nuanced treatments of ugliness across Nietzsche’s
physiological writings, which reveal more complex, ambiguous and dynamic relations to Life. This
paper will concentrate on one such ambiguity, where ugliness is sometimes viewed as a tonic or
stimulant, at other times as a depressant. How can it be both? Under what conditions is ugliness
a stimulant, under what conditions a depressant? [. . . ]
The differential physical contact between our body and the work of art corresponds to the differen-
tial alteration of composition from one instant of its affection to the next. These momentary flashes
of affective intensity are bodily given phenomena. This is an attractive alternative to the ‘flesh’ or
‘fabric’ of Merleau-Ponty’s lived body. For Merleau-Ponty, rather than differential relations being
involved in phenomenal appearances, there are three tiers of integrations: (1) the parts of the
body work together organically when (2) bringing together integratively the phenomenal parts of
our perception, all occurring (3) on the basis of our body already being intimately immersed into
our phenomenal world. However, a Deleuze-inspired anti-integrative phenomenology, I will argue,
would better explain the intensity of phenomenal experiences.

Maarten Steenhagen
“Seeing what another would”

Philosophers commonly speak of seeing a scene in a picture. But what is seeing-in? Some assume
that seeing-in requires a visual experience of both the picture’s surface and of what a picture
represents. Richard Wollheim argues along these lines that seeing-in, in virtue of having this twofold
phenomenology, is a distinct mode of perception (e.g. Wollheim 2003). We visually experience the
paint on Rembrandt’s self-portrait and at the same time have a visual experience of Rembrandt
himself.
Flint Schier, however, shows that this is too minimal (Schier 1986, p. 16). Envisage a viewer who
is especially trained to imaginatively project a mental image of Rembrandt onto a specific surface.
Whenever that viewer visually experiences that surface, she also visually experiences Rembrandt.
This satisfies Wollheim’s conditions, yet that viewer does not take herself to see a picture of
Rembrandt, and nor would we. Schier’s point is that genuine pictorial experience requires the
experienced surface and scene to be related in a certain way, a way distinctive of pictures. The
mere fact that a viewer has an experience with these two aspects is insufficient to capture this.
In this paper I consider a response to Schier’s counterexample that respects the initial assumption
of twofoldness. With Schier, it should be acknowledged that whether a viewer is genuinely seeing-in
is not determined by the aspects of that viewer’s experience alone. However, it is not necessary to
locate the further condition with that viewer’s experiential state. What matters is the attitude a
viewer takes towards her experience: a viewer can only see Rembrandt in a surface if she believes
that other viewers would also visually experience Rembrandt when they would visually experience
that surface. In this way, a viewer will take the surface and the scene to be related in a certain
way, a way distinctive of pictures. It is argued that this solution is immune to counterexamples like
Schier’s. Moreover, it opens up an understanding of how both seeing-in, and pictorial representation
as such, are essentially public.
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Stéphane Symons
“Is alle kunst na Auschwitz vuilnis (Müll) of afval (Abfall)?”

Deze lezing vertrekt van de stelling van Theodor Adorno dat “alle kunst na Auschwitz vuilnis is”
om haar te vergelijken met die van Walter Benjamin dat “de kunstenaar de geschiedenis moet leren
aflezen aan het afval dat ze heeft nagelaten.” Welke opvattingen over kunst worden door beide
filosofen voorondersteld? En welke opvatting over vuilnis of afval? Op die manier wordt nagegaan
op welke manieren artistieke beelden al dan niet getuigenis kunnen afleggen van wat aan gene zijde
van het verbeeldbare heet te liggen.

Bart Vanhecke
“Boodschap uit een andere wereld. Kunst als expressie van het esthetische univer-
sum”

Compositie en muziekuitvoering zijn de uitdrukking van de betekenis van een begrip binnen het
esthetische universum van de kunstenaar. Dit is de centrale stelling die ik in mijn presentatie
uitwerk.
Een compositie ontstaat als een “begrip” (een idee) binnen het denken en voelen van een compo-
nist. Zoals elk begrip is ook het begrip dat aan de basis ligt van een compositie verbonden met een
web van andere begrippen dat de “betekenis” van het begrip in kwestie (en dus van de compositie)
vormt. De compositie is de uitdrukking van de volledige betekenis, het volledige betekenisweb van
het begrip waaruit ze ontstaat.
Het betekenisweb van het begrip van een compositie maakt deel uit van een breder geheel van es-
thetische ideeën van de componist dat ik het “esthetisch universum” van de componist noem. Dit
esthetisch universum is eigen aan de componist, maar vertoont overeenkomsten met de esthetische
universums van andere kunstenaars. Hoe dichter zij cultureel bij elkaar aanleunen, hoe groter de
overeenkomst. [. . . ]
In mijn presentatie zal ik duidelijk maken wat ik onder “begrip”, “betekenis”, “esthetisch univer-
sum” en “cultuur” versta. Ik zal deze begrippen plaatsen binnen mijn praktijk als componist en als
artistiek onderzoeker. Ik zal duidelijk maken dat mijn doctoraal onderzoek (de exploratie van mijn
persoonlijk esthetisch universum) bestaat uit het formuleren van de “wetten” van mijn esthetisch
universum; wetten die overeenkomsten vertonen met de wetten van het fysische universum, maar
er ook van verschillen, omdat het kunstwerk, zoals Eugène Ionesco het verwoordde, niet “het beeld
van de wereld” is, maar “naar” het beeld van de wereld.

Inge van de Ven
Aura, Affect en Literariteit: Mark Z. Danielewski’s Only Revolutions als Hybride
Roman in het Digitale Tijdperk

Gedurende de laatste decennia hebben lezers en critici hun onvrede geuit over de vermeende te-
loorgang van de boekvorm als een zintuiglijke aanwezigheid: terugkerende loci van lamentatie in
deze opwelling van bibliofilie zijn geur en tastzin. Dit wordt gecontrasteerd met digitalisering, een
proces dat we standaardiserend zouden kunnen noemen: het reduceert en ‘ont-lichaamt’ informatie
tot formele homogeniteit (Hayles 1999). Dit wordt door boekliefhebbers als bedreigend ervaren:
men vreest het verlies van het fysieke element in de ervaring, een vorm van Erfahrungsarmut
(Benjamin 1999). Ik wil de aandacht vestigen op het positieve potentieel dat geopend wordt door
deze ontwikkelingen, door twee onderling verbonden fenomenen te bespreken: de ‘auratische’ en
affectieve leeservaring en de roman als object van esthetische ervaring en drager van literariteit.
Mijn doel is, te laten zien hoe het medialandschap de literaire tekst doordringt van het aurati-
sche (een unieke, fysieke materialiteit die verleden en heden, auteur en lezer verbindt), hetgeen
lezers bewust maakt van de affectieve leeservaring en de materialiteit van het boek. De affectieve
leeservaring hangt samen met tastzin, de sensatie van wederzijdse beroering die ontstaat wanneer
de tekst een synthese aangaat met het lezende lichaam. Eerder is beweerd dat het proces van
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‘ont-lichaming’ dat ingezet is door computertechnologie, het einde van het aura van de tekst be-
tekent (Danet 1997). Aangezien het aura echter onlosmakelijk verbonden is met het gevoel van
verlies dat eraan voorafgaat, betoog ik dat het niet een statische, inherente eigenschap van de
roman betreft, maar juist aan de oppervlakte komt in een dialectiek met digitalisering: het huidige
medialandschap produceert de auratische leeservaring.

Dorine Vergote
“Denken In De Kunst”

“L’art ne pense pas moins que la philosophie,” schrijft Gilles Deleuze, “mais il pense par affects et
percepts.”
Vooral de roman is op dat vlak wel eens bron van misverstand. Men leest de roman vaak als het
relaas van persoonlijke ontmoetingen, waarnemingen, gemoedsaandoeningen, meningen en herin-
neringen. Volgens Deleuze echter heeft de creatieve verbeeldingskracht weinig aan het souvenir of
het fantasma, want wat de schrijver doet, is wezenlijk iets anders. Hij wendt zich tot de woorden
en de syntaxis; zijn materiaal, zoals de schilder tot de verf. En het is voor schrijvers niet anders
dan voor schilders, beeldhouwers of componisten : “on peint, on sculpte, on compose, on écrit avec
des sensations.” De schrijver schrijft de gewaarwording, en deze is onpersoonlijk, impersonnel.
Voorbij de waarneming (die wijst naar het object) en de affectie en het sentiment (verwijzend naar
het subject) is de sensation het percept of het affect van het materiaal zelf. De materie wordt
expressief. Dat is het denken van de kunst. Le paysage voit. Grote schrijver scheppen “des êtres
de sensations”, hun denken brengt artistieke sensaties voort. Wat is het dat zich bewaart in het
uur van de dag, de warmte van het moment, de stad, de spiegel, de oceaan, de steppe, De roman-
cier treedt buiten eigen oevers en maakt de weg vrij voor een ander leven, een leven dat niemand
toebehoort. Wat voor (L)leven dan? [. . . ]
Deleuze is duidelijk : de schrijver is een ziener, en grote literaire karakters zijn grote denkers.
Een groot romanpersonage is altijd een Origineel, een unicum, opmerkelijk. Het is wel degelijk
Virginia Woolfs Mrs. Dalloway die de stad waarneemt, maar, eenmaal gepasseerd en wel “comme
une lame à travers toutes choses”, zelf onzichtbaar wordt. Als er iets is wat Deleuze had willen
worden, dan wel dat imperceptible. Niet ‘in’ de wereld zijn, maar worden met de wereld, zelf deel
uitmaken van de compositie van sensaties. Grote romanfiguren kunnen het, en ook tussenfiguren
als Nietzsches Zarathoustra. Wat hebben, tot slot, de personages van de filosoof met die van de
romancier gemeen?
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