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Works in the exhibition serve as points 
of departure for a conversation between 
Mariette Dölle and Katarina Zdjelar

Rotterdam, November 2009

Mariette Dölle In much of what I’ve 
read so far, there is quite a lot about lan-
guage being one of your key subjects: the 
way language reveals our social status or 
access to social groups. It is like a label 
attached to your work. You often use 
speech, translation and the enunciation 
of words as a subject in your videos. How 
have the ideas about language become 
prominent in your work? 

Katarina ZDjelar Well, in speech, 
voice is generally acknowledged for 
its function, to communicate meaning 
through words, but the voice itself very 
rarely comes to the fore. Voice is envel-
oped in words. It is hard to find. We 
rarely encounter a voice which, instead of 
communicating a message, communicates 
something extra or only communicates 
itself. When the body of the speaker 
appears unmediated through language, 
it becomes a mere presence. Just what it 
means to appear or exist as a presence, 
and under what conditions this occurs, 
are one of the concerns of my work.
 To speak a language is to share 
a code with others. It creates a bond 
between me and you. We share a secret; 
we safeguard cultural and social knowl-
edge. But language also resides in our 
bodies, it is part of us and, therefore, 
everything that is inscribed in language 
inhabits our body. Ideology for example, 
can change, rise and fall, and although 
it is an external, public affair, it is also a 

very intimate and private, bodily expe-
rience, since the external is internal-
ised through language. How the outer 
and the inner relate, how the public and 
private come together is also one of the 
concerns of my work.
 Voice is conveyed from deep within 
the body and ultimately penetrates the 
ear of the listener. Therefore, it always 
involves another person. That is why I 
am also interested in the ethics of lis-
tening and the regime of visibility, areas 
which I also address in my work.
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MD In one of your recent works, Shoum, 
we see and hear two men listening to 
an iPod and writing down the words 
of the song they hear. It is the hit song 
“Shout”, by the eighties pop group Tears 
For Fears. Being world famous, we rec-
ognise the words immediately. The men 
however, do not speak a word of English 
and struggle helplessly trying to under-
stand the text. It is almost as if they are 
two scientists deciphering, decoding a 
newly-discovered language. This is also 
accentuated through the discrete method 
of filming: we do not see the men, only 
their hands and the paper on which one 
of them is writing. Did you deliberately 
decide to concentrate on their hands and 
the paper?

KZ Indeed, they do not speak this for-
eign language but rather than focusing on 
understanding the meaning of the words 
they are pre-occupied with listening to 
the sounds they hear. Uttering a word is 
like singing, which implies the possibility 
of singing out of tune. If not trained, the 
speaker-singer can miss the right note 
and by that influences the shape, rhythm, 
pitch and meaning of a sound (word). 
Language is first a kind of music (abstract 
sounds) before it becomes language 
(articulated sounds that carry mean-
ing). If meaning is not conveyed through 
this music, then the music presents 
itself. Sounds uttered by the two men in 
Shoum seem familiar as words, and this 
estrangement of words makes language 
become music. The notion of know-
ing something - language, is displaced 
here by the notion of relating to some-
thing - sound. The men relate to it by 
the method of mimetic faculty. Relating 
to something by mimicking is a way of 
getting hold of something or gaining 
power over it (for example, in the tradi-
tion of some “primitive” tribes where the 
act of making a portrait of a white man in 
wood, gives the tribe power over him). 
But it also creates space for critique, be-
cause an act of mimicry acknowledges 

and occupies different space to that 
which is mimicked - the space of observ-
ing or looking at something which is 
based on taking distance and perform-
ing it (occupying the same space as that 
which is mimicked but with the possibil-
ity of using this distance which allows for 
a different inhabitation of the space).
 It was indeed a deliberate decision to 
concentrate on their hands and the traces 
they leave on the paper. Some hands 
belong to many faces. What we are 
encountering in the video is no less indi-
vidual than it is social.

MD The close-up shots do not give away 
the context of the situation; if we were 
to zoom-out we would find that the men 
are musicians who occasionally earn extra 
money by playing cover versions of well-
known pop songs in bars in Belgrade. 
If you look at their hands, they are not 
musicians’ hands. In that sense, this video 
also points to survival, a story in which 
access to a language provides an eco-
nomic perspective. English is currently 
the “lingua franca” of the Western world, 
and being able to speak and understand it 
is literally and figuratively a key to a bet-
ter future. Knowing English adds sur-
plus value to your potential. Can you talk 
a bit about this – for lack of a better term 
– economic and symbolic potential of a 
language? 

KZ The first thing that comes to my 
mind is the artist Mladen Stilinović ’s 
statement: “An Artist Who Cannot 
Speak English Is No Artist.” Thinking 
along these lines the question arises: An 
Artist Who Can Only Speak English 
is…?

MD I don’t know! At the end of the 
video, one of the men sings his gibber-
ish version of the well-known pop song. 
There is an enormous gulf between the 
original and the cover version and I must 

say, it sounds quite clumsy and makes me 
suspect that the man is probably a lousy 
musician. This brings into play your own 
position as an artist: could you tell me 
more about the critical aspect of this? 

KZ There is a wonderful sentence by 
the French intellectual Roger Caillois 
which for me is still very abstract in its 
original context but very telling with-
out it: “He is similar, not similar to some-
thing, but just similar.” Anyway, the 
urgency here would be not to juxtapose 
his practice with the practice of the so-
called professionals (who would, in this 
case, interpret the lyrics and music with 
a minimum error or noise). He is not a 
professional and it would be unproduc-
tive to compare him with them. As his-
tory shows, such a comparison can be 
quite dangerous since it involves notions 
of good or bad, superior and inferior etc. 
But, there is something about the craft 
and (re)production. Not, however, in 
which an unrealistic copy is considered as 
just an unrealistic copy and disregarded 
or judged because of having that qual-
ity. Copy anyhow has a different status to 
the original. It is more about looking at 
this unfaithful copy as faithful evidence 
of a contact with the original. Every copy 
is similar to the original, but each copy is 
also similar to other copies. But similar-
ity implies difference. If a copy is simul-
taneously similar to the original and 
other infinite copies of the original, its 
value is based on its power of variation. 
If we consider degrees of similarity we 
enter the domain of looking at the famil-
iarising and de-familiarising impact of 
the copy on the viewer-listener. There 
are differences in translations. They can 
be compared and negotiated. But trans-
lations also entail the untranslatable and 
this gains an independent status by not 
belonging to either category. 

 Shoum (2009, 7’00”)
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MD In One Or Two Songs on Someone or 
Something in Particular we see a close-up 
of a young woman. We watch her prac-
tising her guitar, and humming a song to 
which she has not yet found the words. 
Although she is clearly an amateur, we 
feel the joy and pleasure she has in cre-
ating her own sounds and thinking of 
the words she wants to put to music. You 
quite often use music in your work, on 
screen or as soundtrack. How did this 
originate?

KZ I am very much seduced by acts 
stemming from enthusiasm, because 
there is a chance that something might 
become possible. In the case of the 
young woman in the video - she does 
not know how to play the instrument she 
is playing, but nevertheless she does so. 
It is a contradiction in itself but opens 
up possibilities. The music in my work 
explores the body’s capacity to commu-
nicate and the conditions which make the 
body make music. I recollect a sentence 
from the sociologist Henri Lefebvre’s 
essay on dressage: “If one would know 
from outside the beatings of the heart of 
such and such a person (the speaker), one 
would learn much about the exact mean-
ings of his words.” 1 

MD What interested me in this video, is 
that it seems to address the idea of vir-
tuosity from another angle. It opens up 
the possibility of experimenting with the 
ordinary and mundane, showing perfec-
tion as trivial. 

KZ To perfect something is to unlearn 
how to inhabit something in another 
way. And I am interested in looking at 
possibilities of inhabiting regulated sys-
tems differently and creating alternatives 
within them, rather than having prede-
fined rules or entry to something. 

MD In Would that be alright with you if 
I bring my cat along students take part in 
a Dutch language course. They repeat 
sentences, they struggle with words 
and their faces often express complete 
despair when the teacher addresses them 
in Dutch. In There is no Is, an Asian 
woman continually fails to pronounce 
your last name. It is actually a very funny 
video, she laughs at her inability to get 
it right. Both videos as well as the audio 
piece Untitled as Mrs. Laker seem to con-
cern themselves with modes of inca-
pacity: at stake here are issues of inade-
quacy when people negotiate their place 
in society, and how a society attempts to 
define the individual. Where do you sit-
uate yourself in this debate?

KZ The video piece Would that be alright 
with you if I bring my cat along follows the 
integration classes of adults immigrants 
in Rotterdam. The starting point of my 
research was indeed to investigate chal-
lenges of re-invention and (un)becoming 
of the self through the process of adopt-
ing a new language/culture. It was about 
looking at the progression of the so-called 
deformed identity. This term comes 
from cultural theorist Ernst Van Alphen’s 
thoughts on the difference between an 
originating identity and a deformed iden-
tity, by which he is referring to the body 
of a bodybuilder. He points out that the 
deformed identity informs the originat-
ing identity in a particular way: it is the 
only representation left of a missing iden-
tity and it is the only signifier which actu-
ally keeps the idea of identity alive. 2 The 
focus started to shift and expand in the 
eight months while I was recording the 
video. Rather than focusing on loss, I 
became interested in the potentials which 
accompany this process of re-invention 
or becoming. But, true, the idea of inade-
quacy is not foreign to the work. On one 
side there is an immigrant body and on 
the other side the body of the state, its 
apparatus. The incapacity is produced by 
the dynamics between the two: the one 
who is being modelled and the mould.

  Would that be alright with  
 you if I bring my cat along  
 (2006, 6’20”)

  One Or Two Songs on Someone 
 or Something in Particular  
 (2007, 4’46”)

1 Dressage: the subjection of the body to training and rules. 
Henri Lefebvre, Rhythmanalysis. Space, Time and Everyday 
Life, Continuum, 2004

2 Ernst van Alphen, Francis Bacon and the Loss of Self, 
Harvard University Press, 1993
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KZ The video There Is No Is, however, 
develops in a rather different setting - 
what is shared in the video is something 
between me and my friend, who is also a 
foreigner in the Netherlands, thus shar-
ing the same position. It is a very inti-
mate and relaxed environment in com-
parison with Would that be alright with 
you if I bring my cat along, the work from 
the same period. My friend fails to pro-
nounce my last name, and as much as she 
tries, she never succeeds. I found it very 
interesting that the sound of our mother 
tongue, which is something immaterial, 
shapes our anatomy, which is something 
physical. Foreign sounds make us use 
our body differently and we discover the 
unknown boundaries of our body.

MD You once told me that you were 
brought up in a family with a wide range 
of languages and cultural backgrounds. 
What do you remember about this time? 
How does (your) biography figure in 
your work?

KZ It is not that complex. It is just that 
almost everyone in my family speaks a 
different variation of the Serbian lan-
guage, since most of them were born in 
very different parts of the current and 

former country, and all live in Belgrade. 
Everyone was equally different. In my 
case I had developed my own private 
language as a child and had to shift to 
the Serbo-Croatian language when I 
started school. Rather than being under-
stood while extra-communicating in my 
mother tongue (as my family did ) what I 
said sounded like pure abstraction to the 
listeners who were not part of my own 
private circle of an extremely small lan-
guage group. Of course, once I moved to 
the Netherlands and while extra-com-
municating in a foreign language, my 
accent would, in addition to what I would 
say, inform my conversation partner that 
I was not from here.

MD A Girl, the Sun, an Airplane Airplane 
seems to me a pivotal film in your work, 
marking the start of a turn away from the 
observational mode of your earlier out-
put, towards a more directional way of 
working. The video shows a number of 
people in what looks like a soundproof 
booth. They utter sentences in Russian, 
taking long pauses to think and come up 
with new words. You told me that they 
are Albanian and are responding to your 
question about what they remembered 
from learning Russian during the regime 
of Enver Hoxha. I grasped this when 
one of them remembered the sentence 
“my mother works in a factory”, since 
this does not apply to many Western 
European women. I read the sentence in 
the English subtitles, which are an essen-
tial element in this work. Obviously, the 
falling apart of an old ideology is mir-
rored by the leftover fragments of lan-
guage stored in people’s minds. The 
words have become harmless and mean-
ingless because no one understands 
them anymore. Concurrently, you film 
all this in a very minimal setting, we do 
not know who these people are, or why 
they are there. It gives the work a certain 
enigmatic quality, as if telling the com-
plete story is not your objective. If the 
early works were often understood as

informed by a documentary approach, it 
is the engagement with video as an artis-
tic medium that becomes increasingly 
apparent in your later work. You become 
more visible as the author of the work 
instead of as a mediator of an event. How 
do you locate (the role of) artistic images 
in relation to documentary imaging? 

KZ I am not sure I see the kind of shift 
you describe. Sometimes I work with 
existent situations (if that is what you 
mean by adopting an observational mode) 
and sometimes I construct situations 
which I film and participate in that part 
of the project as well. If the difference 
between the observational and direc-
tional mode lays in participation, I would 
also say that the observational mode does 
not exclude participation, it is a differ-
ent form of it. I am currently reading a 
book on Neapolitan silent cinema his-
tory which discusses a silent documen-
tary film from that time. A relative of the 
cinematographer explains: “Italy had just 
conquered Libya, and my uncle Nicola, 
walking through Capodimonte, noticed 
that the scugnizzi of the neighbour-
hood were divided into two gangs, one 
representing the Italians, the other the 
Turkish. These street urchins were fight-
ing their own war and throwing a great 
many stones. They were having great 
fun. My uncle Nicola decided to film 
these scenes, which was also cheap since 
the actors were taken from the real life. 
The film was very funny and the spec-
tators were enthusiastic. Only afterwards 
troubles began: the urchins, excited by 
the presence of the camera, were hit-
ting even harder and more than usual, 
and some of them had to go to hospital.” 3 
The families of the wounded participants 
demanded compensation from the film 
company.

 A Girl, the Sun, an Airplane Airplane 
 (2007, 9’50”)

  There Is No Is (2006, 1’50”)

3 Giuliana Bruno, Streetwalking on a Ruined Map. Cultural 
Theory and the City Films of Elvira Notari, Princeton 
University Press, 1992



10 11

MD Just as the first work in the exhibi-
tion Shoum, the last work, Everything is 
Gonna Be is informed by a well-known 
pop song, in this case a song by the 
Beatles. The work has a strong appeal 
and the music plunges us in its distinctive 
ambience from the very first moment. 
Music gives the work immediacy, turning 
the reception of the work into an almost 
physical experience. You often seem to 
play with these physical effects in your 
work. Could you say more about this?

KZ In my videos people perform them-
selves and by that they reinforce their 
regular (off-screen) mode. They gain a 
different presence, bring a different ten-
sion. But it is very hard for me to answer 
this question because I am not sure if 
I can talk about the effects of my work 
since I have a different relation to it 
than anyone else. To me, every segment 
of making the piece is equally impor-
tant. I never see only the outcome of the 
project as others do.

MD The work of many (former) Eastern 
European artists often concerns the 
destruction of the communist utopia 
and the critical review of modernism. 
You, however, elegantly avoid this obsta-
cle and refrain from a too literal or polit-
ical reflection on the communist past in 
your work. We talked earlier about the 
underlying desire to challenge belief sys-
tems by introducing glitches in language, 
authority and knowledge in your vid-
eos. Would you describe yourself then 
as a politically-engaged artist? Everything 
is Gonna Be seems to reflect on the 
impossibility of a (modernist) utopia in 
a very subtle way: John Lennon wrote 
the song early in 1968, at the time of the 
Spring Upheaval in Paris, questioning 
the world’s young revolutionaries even as 
he championed their basic beliefs. The 
song text functions as a critical carrier for 
a social fantasy: if you want to better the 
world, better yourself first. In the video, 
a number of people in their mid-fifties sit 

in a homey setting, singing a song about 
taking responsibility and starting a rev-
olution. Their comfortable pose in their 
seats and their lullaby-like way of singing 
suggest the opposite: these are obviously 
middle-class people who have no rea-
son to revolt. Could you tell more about 
the interrelationships between the text, 
voices and images in this work?

KZ Let me answer to your question by 
quoting part of cultural theorist Frans-
Willem Korsten’s text on this piece: 
“Why things happen is not so much the 
riddle of history, what is genuinely puz-
zling is why they should have happened 
at all. Confronted with the radical con-
tingency of history, George Lukács, the 
famous Hungarian philosopher, consid-
ered history’s fundamental irony. It is 
fundamentally ironic that for each of us, 
given an infinite number of possibili-
ties, a particular action should material-
ise. Why did the egg hatch? Why did 
the ovum attract this particular little seed 
with no clue where it was headed? One 
tiny little detour, one little obstacle, and 
I would have been another person with 
another body. On the broader scale of 
history one can think of the beginnings 
of the First World War which, inciden-
tally, provides us with the model for the 
Second World War. If there had been 
someone a little slow ahead of Gavrilo 
Princip at the bakery where he bought 
his sandwich, and if the Archduke Franz 
Ferdinand had not suddenly decided to 
change his route the incredible coin-
cidence of the Archduke and Duchess 
Sophia meeting their assassin would 
not have occurred. Because of this fun-
damental irony there is something 
strangely, uncannily funny in history. 
That is, if you are one of the onlookers. 
If you are part of the coincidence that 
determines what history is going to be, 
things may take a tragic turn.” 4

  Everything is Gonna Be (2008, 3’35”)

4 The text “Everything Is Gonna Be” by Frans-Willem 
Korsten, was originally published in the catalogue “But if 
you take my voice what will be left to me?”, edited by Anke 
Bangma and Katarina Zdjelar, on the occasion of Serbia’s 
participation at the 53rd Venice Biennial.
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it) is quite a recent phenomenon mak-
ing its appearance - along with other 
invented disciplines - in response to our 
multicultural society. It is a new kind of 
business. However, voice coaching has a 
long tradition and accent removal some-
how comes from that tradition and is 
not only used for foreigners, but also for 
native speakers who wish to gain a differ-
ent image of themselves. Voice therefore 
functions as a mask. The balcony scene 
in Romeo and Juliette is an example of 
how our “natural” voice functions as a 
face – the lovers recognise one another 
through their voices rather than reveal-
ing their faces. 5 Another everyday exam-
ple is when on the phone we say: “Hi, 
it’s me”. We appear through our voice 
and it is not surprising that the notion of 
self-presentation in a society which has 
developed its own acoustic preference 
and tolerance, makes one consider voice 
important. In that way, I am interested 
in the relation between face and mask - 
how the mask modifies the face.

MD In The Perfect Sound so much 
attention is given to the technique of 
speech that it seems as though the voice 
becomes a part to play, a performance 
instead of a means of expression. It made 
me wonder: is speech a form of acting 
instead of a form of expression? Are we 
faking when we speak? 

KZ The question is, what is being faked? 
Accent removal, for example, is about 
production of neutrality, based on the 
ability to produce sounds compatible 
with the defined sound zone of a specific 
language community. This is not about 
losing something (a native accent) but 
about being capable of attaching some-
thing new, obtaining another accent. 
This is also why I think that “accent 

reduction” or “accent removal treatment” 
is not the right term for what is happen-
ing. One never loses what one had, one 
develops a new skill. It is about creating 
additional parallel knowledge rather than 
infecting or rewriting an already exist-
ing one. So, the idea is to be able to shift 
between different accents and by that 
be able to move into different modes, 
occupy different zones and act “neu-
trally” within them.

MD Many of your videos have an element 
of teaching, practicing and learning in 
them. Sometimes overtly - such as in the 
language course presented in Would that 
be alright with you if I bring my cat along
 - sometimes more subtly, as in the choir 
rehearsing a song in Everything is Gonna 
Be. This more or less anecdotal observa-
tion made me wonder about the author-
ity or the authoritarian voice that is inev-
itably attendant in situations in which 
knowledge or skills are transferred, such 
as in The Perfect Sound. Isn’t author-
ity always imposed, thus making anyone 
who claims it doubtful. 

 In The Perfect Sound a speech ther-
apist teaches a young man to pronounce 
English correctly. The video installation 
focuses on their faces, their mouths and 
on the gesticulating hands of the ther-
apist. He is not dealing with the mean-
ing of what is said but with how it is said, 
and where the right sound should reso-
nate in the body. The physics of sound 
and the physicality of the body become 
very apparent. The voice is at the same 
time inside and outside the body (we 
sometimes get an obscenely close look 
into the teacher’s mouth), and in between 
mere noise and meaningful articula-
tion (although I dare say learning to pro-
nounce “miaow” is quite peculiar). What 
interested you in capturing this interrela-
tion between body and language? 

KZ The video follows a foreign accent 
removal treatment. We see a speech 
therapist attempting to extract the for-
eignness in his client’s speech. The way 
we speak reveals a great deal about us, 
regardless of whether we speak in our 
native language or in a foreign one. In 
the UK, where I made this video, speech 
is strongly related to the notion of class. 
What position does a foreigner’s voice 
occupy in this discussion? Does it con-
tribute to, or stay outside, the class sys-
tem? Accent removal or reduction or 
modification (there are many names for 

  The Perfect Sound (2009, 14’30”)

5 Both Mladen Dolar and Adriana Cavarero write exten-
sively about this scene. For further reading see Voice and 
Nothing More by Mladen Dolar (MIT Press, Short Circuits 
series, 2006) and For More Than One Voice. Toward a 
Philosophy of Vocal Expression by Adriana Cavarero (Stanford 
University Press, 2005). 
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MD In Unison is quite a cheeky title for 
a work without sound, and a term that 
playfully hops between a literal and 
metaphorical meaning. It means sing-
ing in one voice, but the expression 
has also come to denote “having the 
same opinion”, like univocal and unani-
mous. In Dutch it translates equally fit-
tingly in musical and metaphorical terms 
as gelijkstemmig and gelijkgestemd. 
Which brings me to the title of the 
“Parapoetics” show? It is a word with 
almost no hits on Google. What does 
it stand for in relation to the works on 
show in tent.?

KZ Clark Lunberry, an American who 
teaches English in Japan, coined the 
term “parapoetics” to describe the poetic 
force conveyed by the broken English 
of his Japanese students. He notes that 
these violations are not deliberate trans-
gressions but an unintentional straying 
beyond unseen boundaries. One of his 
students wrote the following text:

“They are really strange guys. They love 
sake, Tobaco, women and other all bad 
things. They love break the regulation. 
And They don’t have few money. Guys 

always say only something like dream. 
They are the worst person I had ever 
seen. But I loved them. My bad com-
pany was formed by six person. ‘A really 
important thing can’t see’, says Antoine 
de Saint-Exupery. I was teached it by 
them. When I talk to them about ufo, 
God, Stars nature, make love. . . etc.. I’m 
very very happy. I promised that we’ll fly 
in the sky someday. And they are pure in 
the world. They are kind to their friends. 
They are the important person by me. 
They are my all. I’ve been on top of the 
world since I met them.”

The tradition of using language in 
unconventional ways is often related to 
writers and artists, their disregard for the 
convention is intentional. However, the 
parapoetic writer is disinterested in cre-
ativity or displaying linguistic virtuos-
ity of any kind. Parapoetics is produced 
through the speaker’s lack of language, 
which is oblivious to the linguistic sys-
tem that carries with it the force to chal-
lenge, destabilise, enrich, or create depth. 
Failings in translation yield the same 
results. A slip of the tongue may sanction 
a rebellious act. Translation is not sim-
ply about transcribing one system into 
another, nor for that matter is it about 
trying to transfer narratives and con-
cepts, it is also concerned with transport-
ing the logic of one system into another, 
and producing excess. With parapoet-
ics clearly being an outcome of deviant 
behaviour, we enter the zone of imagina-
tion. The example above gives us plenty 
of scope to inscribe meaning to what is 
being said and consequently it involves 
the active participation of the listener-
reader in meaning making. Therefore, 
meaning is not given, but needs to be 
produced and parapoetics functions as 
a vehicle for this. At the same time, 
since it is an unintentional act made by 
the speaker who is aspiring to “perfec-
tion” with a will to obey convention, the 
attachment to the convention (proper 
English) makes itself even more apparent 

than in acting out the convention in an 
error-free mode. However, even though 
the speaker - the parapoetics maker - 
does it unintentionally, he or she has an 
awareness of potentially making errors, 
of being improper. Which means taking 
a risk in an effort to participate. The risk 
is not only implied in an act of producing, 
but also receiving (listening). And to me, 
this kind of participation in a world based 
on risk-taking is one of the main con-
cerns of my artistic practice.

 

MD Your recent work In Unison is a 
slow, intimate, concentrated portrait of 
an anonymous blond woman. From the 
movement of her mouth she appears to 
be singing, however we hear no sound. 
It looks like she is trying to sing in tune 
with one or two other singers. We com-
pletely miss out on the aesthetic pleasure 
of hearing her sing and sort of have to 
imagine her voice in our heads. 

KZ Yes, the sound is not completely 
absent, because the viewer creates it. In 
a way it is a form of lip-syncing. One of 
the ideas connected with the video In 
Unison, is the formation of a single voice 
as a collective act. Voice is always plural, 
when I say “I”, my voice says “we”; when 
I say “we”, my voice says “I”. Aporia is 
inherent in voice, simultaneously playing 
out both the individual and the collective. 
And as much as we possess our voice we 
are also possessed by it. There is always 
a part of our voice which doesn’t belong 
exclusively to us; a grey zone, maybe, 
with the power to activate and absorb the 
individual. 

 In Unison (2009, 5’30”)
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Werken in de tentoonstelling vormen het 
vertrekpunt van een conversatie tussen 
Mariette Dölle en Katarina Zdjelar.

Rotterdam, november 2009

Mariette Dölle In veel van wat er tot 
nu toe over jou geschreven is, lees ik dat 
taal als een van jouw kernonderwerpen 
wordt beschouwd: de wijze waarop taal 
onze sociale status of onze toegang tot 
bepaalde sociale groepen bepaalt. Soms 
lijkt het zelfs een etiket te worden dat 
standaard op je werk wordt geplakt. Het 
is onmiskenbaar zo dat jij het spreken, 
het vertalen en de uitspraak van woorden 
centraal stelt in je videowerken. Waarom 
ben je zo gegrepen door het fenomeen 
taal?

Katarina ZDjelar Welnu, in spraak 
wordt de stem doorgaans waargenomen 
vanuit haar functie (d.w.z., het overdragen 
van betekenis door middel van woorden). 
Zelden komt de stem zèlf naar voren: 
de stem is in woorden gehuld - is moei-
lijk te vinden. Het komt niet vaak voor 
dat we een stem horen die in plaats van 
een boodschap iets anders of alleen zich-
zelf overdraagt. Wanneer het lichaam van 
de spreker zich niet laat bemiddelen door 
taal, kan het zich manifesteren als lou-
tere verschijning, of uitdrukkingsvorm 
van zichzelf. Wat het betekent om te 
bestaan als tegenwoordigheid, en onder 
welke omstandigheden zich zoiets voor-
doet, is een van de aandachtsvelden van 
mijn werk. 
 Het kunnen spreken van een taal 
houdt in dat je een code deelt met ande-
ren. Het vormt een pact tussen mij en 
jou, waarin we bepaalde geheimen delen, 
en waarin culturele en sociale kennis 

wordt bewaakt. Taal huist echter ook in 
ons lichaam; het maakt onderdeel uit van 
ons fysieke wezen. Alles dat taal voort-
brengt — ook de ongeschreven regels 
— maakt deel uit van het lichaam. Een 
ideologie, bijvoorbeeld, kan veranderen, 
opkomen en ten onder gaan. Hoewel dat 
een externe, publieke aangelegenheid is, 
is het net zo goed een zeer intieme en 
persoonlijke lichamelijke ervaring, omdat 
we de externe wereld internaliseren door 
middel van taal en spraak. In mijn werk 
onderzoek en bevraag ik ook hoe bin-
nen- en buitenkant, het publieke en het 
persoonlijke zich tot elkaar verhouden en 
op welke wijze deze twee samenkomen. 
 Aangezien de stem wordt voortge-
bracht vanuit het lichaam van de spre-
ker om vervolgens het oor van de luiste-
raar binnen te dringen, brengen kwesties 
als taal en spraak ook altijd ideeën ten 
aanzien van de ander (de ontvanger) met 
zich mee. Daarom heeft mijn belangstel-
ling voor taal ook te maken met de ethiek 
van het luisteren en met bepaalde regi-
mes van zichtbaarheid — onderwerps-
gebieden die ik ook in mijn werk aan de 
orde stel. 
 

  Untitled as Mrs. Laker 

 A Girl, the Sun, 
 an Airplane Airplane

Witte de Withstraat
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MD In een van je recente werken, Shoum 
zien we twee mannen die luisteren naar 
een iPod en de woorden opschrijven van 
de song die ze horen. Het is de hit Shout 
van Tears for Fears, een wereldberoemde 
popgroep in de jaren tachtig. Ik kon de 
tekst zo meezingen. De mannen heb-
ben echter grote moeite met het begrij-
pen van de tekst; ze verstaan geen woord 
Engels. Het heeft iets weg van twee 
wetenschappers die een nieuwe taal pro-
beren te ontcijferen. Dat wordt nog ver-
sterkt door de discrete manier waarop ze 
in beeld zijn gebracht. We zien de man-
nen niet, alleen hun handen en het papier 
waarop een van hen schrijft is zichtbaar. 
Was het een bewust besluit om op hun 
handen en het papier te concentreren in 
plaats van op hun gezichten? 

KZ Inderdaad, geen van beiden beheerst 
die vreemde taal, en in plaats van zich 
te concentreren op het begrijpen van 
de betekenis van de gezongen woor-
den, beluisteren en interpreteren de 
twee mannen de klanken. Het uitspre-
ken van een woord is als gezang, wat de 
mogelijkheid met zich meebrengt om 
vals (uit de toon, uit de maat) te zin-
gen. Wanneer de spreker-zanger onge-
traind is kan hij dus de juiste noot missen 
en daarmee de vorm, het ritme, de pitch 
en zelfs de betekenis van een geluid (een 
woord) beïnvloeden. In het begin is taal 
een soort muziek (abstracte geluiden). 
Van daaruit wordt het pas taal (gearti-
culeerde klanken die betekenis gene-
reren). Wanneer de muziek niet langer 
een middel is tot betekenisoverdracht, 
dan is het de muziek zélf die zich mani-
festeert. De klanken die de mannen in 
Shoum voortbrengen, lijken op woor-
den, en het is deze vervreemding van de 
woorden die taal tot muziek maken. Hier 
wordt het idee iets te kennen - taal - ver-
vangen door het idee zich tot iets te ver-
houden, namelijk geluid. Deze mannen 
benaderen de taal aan de hand van mime-
sis. Het zich verhouden tot iets door 
middel van nabootsing of imitatie, is een 
manier om ergens grip of macht over te 

krijgen. (In de traditie van bepaalde ‘pri-
mitieve’ stammen wordt bijvoorbeeld het 
evenbeeld van een blanke man uit hout 
vervaardigd, om zodoende een zekere 
macht over deze ‘blanke’ te verwerven). 
Nabootsing biedt echter ook ruimte tot 
kritiek, aangezien de imitatie een andere 
positie inneemt dan hetgeen dat wordt 
geïmiteerd. Nabootsing en imitatie heb-
ben altijd met observatie, en dus met het 
nemen van afstand te maken: men dis-
tantieert zich in zekere mate van het ‘ori-
gineel’. Wanneer iets wordt nagebootst, 
wordt in eerste instantie dezelfde ruimte 
in beslag genomen als die van het ‘origi-
neel’ (in dit geval de Engelse taal), waar-
bij echter de mogelijkheid bestaat om 
afstand te nemen van het na te boot-
sen object — wat dan ook toestaat om de 
ruimte van het origineel op een andere 
wijze in te vullen.
 Het was inderdaad een bewuste 
keuze om me in dit werk te concentreren 
op de handen van de mannen, en op de 
sporen die zij achterlaten op het papier. 
Enkele handen kunnen aan vele gezich-
ten toebehoren. Wat in deze video te 
zien is, is niet minder individueel dan dat 
het sociaal is. 

MD De close-up beelden verraden niets 
van de context van de situatie. Als we 
uit zouden zoomen, zouden we ontdek-
ken dat de mannen muzikanten zijn die 
af en toe wat bijverdienen door covers-
ongs te spelen in de bars van Belgrado. 
Dat zie je ook wel aan hun handen, die 
er bepaald niet uitzien als muzikanten-
handen. Voor mij wijst de video daarmee 
ook op overlevingsstrategieën, waarin 
toegang tot een taal een economisch per-
spectief kan bieden. Ik zou willen zeg-
gen dat het Engels inmiddels de ‘lingua 
franca’ is geworden van het Westen; het 
spreken en begrijpen van Engels biedt je 
letterlijk en figuurlijk een sleutel naar een 
betere toekomst. Het geeft meerwaarde 
aan je potentieel. Kun jij iets zeggen over 
hoe jij dat economische en symbolische 
potentieel van taal ziet?

KZ Er komt meteen een uitspraak van de 
kunstenaar Mladen Stilinović in mij op: 
An Artist Who Cannot Speak English Is 
No Artist. Met dit in gedachten rijst de 
vraag: An Artist Who Can Only Speak 
English Is…? 

MD Dat weet ik niet! Aan het einde 
van de video zingt een van de mannen 
zijn verbasterde versie van de wereld-
beroemde popsong. Het verschil tussen 
het origineel en de cover kon niet gro-
ter zijn en ik moet zeggen dat het vrij 
slecht klinkt. De man komt in jouw video 
over als een redelijk belabberde muzi-
kant. Wat mij doet afvragen: welke posi-
tie neem jij hier in als kunstenaar? Wat is 
het kritische aspect hiervan?

KZ Er is een prachtige uitspraak van de 
Franse intellectueel Roger Caillois, die 
mij in de originele context nog altijd 
abstract doet voorkomen, maar veelzeg-
gend is buiten deze oorspronkelijke con-
text: “He is similar, not similar to some-
thing, but just similar.” De urgentie van 
het werk is niet om het optreden van 
deze man tegenover dat van de zoge-
naamde professional te stellen (d.w.z., 
de beroepsmuzikant die muziek en tekst 
feilloos weet te interpreteren, zonder 
valse noten uit te slaan of uit de maat te 
zingen). Deze man is geen professional 
en het is onproductief om hem met de 
beroepsmuzikant te vergelijken. Uit de 
geschiedenis is bovendien gebleken dat 
dergelijke vergelijkingen nogal gevaarlijk 
kunnen zijn — en vooronderstelde ideeën 
ten aanzien van goed en kwaad, en supe-
rioriteit en inferioriteit voortbrengen. Er 
valt zeker wel iets te zeggen over de rela-
tie tussen het ‘maken’ en het (re)produce-
ren. Maar niet zozeer vanuit de opvatting 
dat een ongetrouwe kopie slechts een 
ongetrouwe kopie is en dat deze door die 
kwaliteit als minder of slechter beoor-
deeld zou moeten worden. 

 Shoum (2009, 7’00”)
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De kopie heeft sowieso een andere sta-
tus dan het origineel. Het gaat me meer 
om het kijken naar deze ongetrouwe 
of ‘onauthentieke’ kopie als authentiek 
bewijs van het contact met het origineel. 
Alhoewel een gelijkenis meteen een 
onderscheid impliceert. Als een kopie 
tegelijkertijd gelijk is aan het origineel, en 
aan het oneindig aantal andere kopieën 
van dat origineel, zal de waarde van de 
kopie gebaseerd worden op de potentie 
(en macht) van de variatie. Wanneer we 
stilstaan bij zoiets als de mate van gelij-
kenis, begeven we ons op het terrein 
waarin we observeren of de kopie een 
al dan niet vertrouwde indruk op de kij-
ker-luisteraar achterlaat. Geen vertaling is 
gelijk: vertalingen variëren onderling. Ze 
kunnen bediscussieerd worden en ver-
geleken met elkaar. Vertalingen brengen 
echter ook het onvertaalbare met zich 
mee, dat een onafhankelijke status ver-
krijgt door noch aan het origineel, noch 
aan de vertaling toe te behoren. 

MD In One Or Two Songs on Someone 
or Something in Particular zien we het 
gezicht van een jonge vrouw. Ze oefent 
wat op haar gitaar en neuriet een melo-
die waar ze kennelijk de woorden nog bij 
moet verzinnen. Ofschoon ze duidelijk 
een amateur is kunnen we de vreugde en 
het plezier dat ze heeft tijdens het creë-
ren van haar eigen sound en het beden-
ken van de woorden die ze bij haar 
muziek wil gebruiken heel goed navoe-
len. Je gebruikt vaker muziek in je werk, 
in beeld of als soundtrack. Wat ligt hier 
aan ten grondslag?

KZ Ik ben gefascineerd door handelin-
gen die ontstaan vanuit enthousiasme, 
omdat het de omstandigheden creëert 
waarin iets plotseling mogelijk of bereik-
baar blijkt. In het geval van de jonge 
vrouw in One Or Two Songs on Someone 
or Something in Particular: zij kan geen 
gitaar spelen, en desalniettemin speelt 
ze gitaar. Dat is een contradictie, maar 
schept om die reden mogelijkheden. Het 
muzikale in mijn werk heeft te maken 
met het vermogen van het lichaam om te 
communiceren en met situaties waarin 
het lichaam als instrument optreedt en 
muziek maakt. Ik zou hier graag de filo-
soof Lefebvre aan willen halen, die in 
een essay over dressage het volgende 
schreef: “Wanneer men de hartslag van 
een bepaald persoon (de spreker) van bui-
ten zou kennen, zou men veel te weten 
komen over de exacte betekenis van zijn 
woorden.” 1

MD Wat mij in dit videowerk opvalt, is 
dat je het idee van virtuositeit vanuit een 
andere hoek benadert. Het werk wijst 
op de mogelijkheid om te experimente-
ren met het alledaagse en gewone en zet 
perfectie neer als onbelangrijk.

KZ Perfectionering houdt in dat afge-
leerd moet worden hoe iets op andere 
wijze kan worden uitgevoerd. Ik vind het

interessant om te kijken hoe de ruimte 
van bestaande, gereguleerde systemen op 
andere wijze ingenomen kan worden, en 
hoe men het systeem vanuit deze pos-
itie kan veranderen, in plaats van uit te 
gaan van vooraf vastgestelde regels en 
toegangseisen. 

MD In Would that be alright with you if 
I bring my cat along zien we een aan-
tal leerlingen tijdens een taalcursus 
Nederlands. Ze herhalen zinnen, wor-
stelen met de woorden en hun gezichten 
drukken vaak totale wanhoop uit als de 
leraar hun aanspreekt in het Nederlands.
 In There is no Is probeert een 
Aziatische vrouw steeds opnieuw jouw 
achternaam uit te spreken, wat haar niet 
lukt. Het is een grappige video en zelf 
moet ze ook steeds lachen om het feit 
dat het haar niet lukt. Beide videower-
ken en het geluidswerk Untitled as Mrs. 
Laker lijken zich te betrekken op onvol-
komenheid; opvattingen over incompe-
tentie staan op het spel op het moment 
dat mensen in onderhandeling zijn over 
hun plaats in de samenleving - en hoe 
die samenleving het individu probeert 
te vormen. Waar plaats jij jezelf in die 
discussie?

KZ De video Would that be alright with 
you if I bring my cat along volgt een aan-
tal lessen van een inburgeringcursus voor 
volwassen immigranten in Rotterdam. 
Uitgangspunt voor dit project vormde 
een onderzoek waarin ik wilde kijken 
naar de uitdagingen in het (her)uitvin-
den — het ‘jezelf opnieuw uitvinden’— en 
(ver)worden van de identiteit tijdens het 
proces van het aannemen van een nieuwe 
taal/cultuur. Het ging mij hier om het kij-
ken naar de totstandkoming van de zoge-
naamde gedeformeerde identiteit. Deze 
term werd geïntroduceerd door litera-
tuurwetenschapper en cultuurtheore-
ticus Ernst van Alphen.2 Hij bespreekt 
de verschillen en relatie tussen de zoge-
naamde oorspronkelijke en misvormde 
identiteit en illustreert dit onder andere 

  Would that be alright with  
 you if I bring my cat along  
 (2006, 6’20”)

  One Or Two Songs on Someone 
 or Something in Particular  
 (2007, 4’46”)

2 Ernst van Alphen, Francis Bacon and the Loss of Self, 
Harvard University Press, 1993

1 Dressage: de onderwerping van het lichaam aan training 
en regels. Henri Lefebvre, Rhythmanalysis. Space, Time and 
Everyday Life, Continuum, 2004
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aan de hand van het lichaam van de body 
builder. Van Alphen toont aan dat de 
gedeformeerde identiteit de oorspron-
kelijke identiteit op specifieke wijze van 
informatie voorziet: het gedeformeerde 
lichaam vormt de enige overgebleven 
representatie van een identiteit die zoek 
is, terwijl het tegelijkertijd ook het enige 
teken vormt dat de idee van identiteit in 
leven houdt. Gedurende de periode van 
acht maanden waarin ik dit werk filmde, 
begon mijn aandacht zich te verplaat-
sen en te verbreden. Meer nog dan in 
het idee van verlies, raakte ik geïnteres-
seerd in de potentie die schuilt in derge-
lijke processen van totstandkoming, ver-
andering en ontwikkeling. Maar je hebt 
gelijk dat het idee van incompetentie niet 
vreemd is aan dit werk. Aan de ene kant 
is er het lichaam van de immigrant en 
aan de andere kant is er het apparaat van 
de staat, oftewel het Staatslichaam. De 
incompetentie komt voort uit de dyna-
miek tussen deze twee partijen: de één 
die gemodelleerd wordt, en de ander 
als mal. 
 De video There is No Is, daarentegen, 
ontstond in een totaal andere setting: 
in dit werk deel ik iets met een vrien-
din van mij, die net als ik in Nederland 
woont maar hier niet vandaan komt. In 
dat opzicht delen we dezelfde situatie. 
Dit werk is gefilmd in een intieme en 
ontspannen omgeving, zeker in vergelij-
king tot het andere werk, Would that be 
alright with you if I bring my cat along, dat 
ik in dezelfde periode heb gemaakt. Mijn 
vriendin slaagt er maar niet in om mijn 
naam correct uit te spreken, en alhoewel 
ze het blijft proberen, lukt het haar niet. 
Ik vond het interessant te ontdekken dat 
de klanken van onze moedertaal, dat iets 
betrekkelijk immaterieels is, ons lichaam, 
en dus fysieke wezen, vormt. Wanneer 
we van taal veranderen, veranderen we 
dus ook ons lichaam. Vreemde klan-
ken zorgen ervoor dat wij het lichaam op 
andere wijze moeten gebruiken, en daar-
mee stuiten we op voorheen onbekende 
fysieke grenzen van het lichaam. 

MD Je hebt me wel eens verteld dat je 
bent opgegroeid in een familie met een 
grote variatie aan talen en culturele ach-
tergronden. Wat herinner je je daar-
van? Speelt die biografie een rol in jouw 
werk?

KZ Het is niet zo ingewikkeld. Bijna 
iedereen in mijn familie is geboren in 
een ander deel van het huidige en voor-
malige Servië, en dat maakt dat vrij-
wel ieder familielid een andere varia-
tie van de Servische taal spreekt. Op die 
manier is, binnen mijn familie, iedereen 
op gelijke wijze verschillend. Mijn geval 
was net iets anders, omdat ik mijn eigen 
persoonlijke taal ontwikkelde als kind (en 
omdat ik, toen ik naar school ging, naar 
het Servo-Kroatisch moest overschake-
len). Wanneer ik mij uitdrukte in mijn 
eigen taal (zoals ik thuis met mijn fami-
lie sprak) verstonden mensen mij niet. 
Dat klonk als pure abstractie voor de 
luisteraar die geen onderdeel uitmaakte 
van mijn uiterst kleine, familiale en hui-
selijke taalcirkel. En natuurlijk, toen ik 
naar Nederland verhuisde en mijzelf in 
een vreemde taal uitdrukte, maakte mijn 
accent naast mijn woordgebruik aan mijn 
gesprekspartner duidelijk dat ik niet van 
hier ben.

MD A Girl, the Sun, an Airplane Airplane 
neemt voor mij een sleutelpositie in 
jouw oeuvre in. Het markeert de over-
gang van een meer documentaire wijze 
van werken naar een manier van filmen 
waarin de hand van de ‘regisseur’ zicht-
baarder wordt. De video toont een aan-
tal mensen in een geluiddichte ruimte. 
Ze spreken zinnen uit in het Russisch 
en nemen lange pauzes waarin ze hun 
hoofd af lijken te peinzen op zoek naar 
nieuwe woorden. Je vertelde me dat je 
deze video opnam in Albanië, en de 
mensen had gevraagd om te vertellen 
wat ze zich nog herinnerden van de les-
sen Russisch ten tijde van het Soviet-
georiënteerde regime van Enver Hoxha. 
Althans, dat begreep ik toen een van hen 

de zin uitsprak “Mijn moeder werkt in 
een fabriek” – niet bepaald een gegeven 
dat betrekking heeft op de gemiddelde 
Westeuropese vrouw. Ik las de Engelse 
ondertiteling, overigens een interessante 
toevoeging aan het werk. Het is helder 
dat het uiteenvallen van een oude ideo-
logie wordt weerspiegeld in de brokstuk-
ken taal die nog in de hoofden van men-
sen opgeslagen liggen. De woorden zijn 
ongevaarlijk en betekenisloos geworden 
omdat niemand ze meer begrijpt.
Je filmt alles in een minimaal décor. 
We weten niet wie de mensen zijn en 
waarom ze er zijn. Het geeft het werk 
een zekere ondoorgrondelijkheid, alsof 
het je niet gaat om het vertellen van 
het hele verhaal. Als ik je vroege wer-
ken begrijp als meer documentair geïn-
spireerd, dan zie ik je belangstelling voor 
video als een artistiek medium meer 
en meer zichtbaar worden in je huidige 
werk. Je wordt zichtbaarder als auteur die 
keuzes maakt in plaats van de verslagge-
ver die een gebeurtenis vastlegt. Zie jij 
zelf een onderscheid tussen (de rol van) 
documentaire en artistieke beelden?

KZ Ik weet niet of ik de overgang her-
ken die je hier beschrijft. Soms werk ik 
met en vanuit reeds bestaande situaties 
(als dat wordt bedoeld met een docu-
mentaire modus) en soms construeer ik 
situaties waarin ik film, en tevens deel-
nemer ben aan de andere kant van de 
camera. Als het verschil tussen deze 
twee vormen aan (de mate van) participa-
tie is toe te schrijven, zou ik willen zeg-
gen dat de oberserverende modus geen 
deelname hoeft uit te sluiten, maar in 
plaats daarvan een andere vorm van deel-
name is. Momenteel ben ik een boek aan 
het lezen over de geschiedenis van de 
Napolitaanse stomme film.3 In dit boek 
herinnert een familielid van een bespro-
ken cinematograaf zich een bepaalde 
documentaire en vertelt daarover: “Italië 
was zojuist veroverd door Libië, en mijn 
oom Nicola merkte al wandelend door de 
straten van Capodimonte op dat de 

 A Girl, the Sun, an Airplane Airplane 
 (2007, 9’50”)

  There Is No Is (2006, 1’50”)

3 Giuliana Bruno, Streetwalking on a Ruined Map. Cultural 
Theory and the City Films of Elvira Notari, Princeton 
University Press, 1992
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vaker met het fysieke effect van muziek 
in je werk – zou je daar wat dieper op 
willen ingaan?

KZ In mijn videowerken treden mensen 
op als zichzelf, waarmee zij hun gebrui-
kelijke ‘off-screen’ modus bekrachti-
gen. Ze verkrijgen desalniettemin een 
andere gedaante en brengen daardoor 
een andere spanning tot stand. Maar het 
is moeilijk voor mij om deze vraag te 
beantwoorden omdat ik er niet zeker van 
ben dat ik iets kan zeggen over het effect 
van mijn werk: ik heb natuurlijk een 
andere relatie tot mijn werk dan die van 
de toeschouwer. Voor mij is ieder onder-
deel van de totstandkoming van een werk 
van gelijke waarde. Ik zie nooit alleen het 
resultaat van een project, zoals de toe-
schouwer dat doet.

MD Veel (voormalig) Oosteuropese 
kunstenaars betrekken hun werk op de 
deconstructie van het communistisch 
Utopia en de kritische beschouwing 
van het modernisme. Jij blijft heel ele-
gant weg van dit onderwerp en houdt je 
ver van een al te letterlijke en politieke 
reflectie op het communistische verleden 
in je werk. We hebben het eerder gehad 
over de onderliggende wens om maat-
schappijvisies uit te dagen in je werk door 
het introduceren van haperingen in taal, 
in autoriteit en in kennis in de video’s. 
Zou jij jezelf omschrijven als een poli-
tiek geëngageerd kunstenaar? Everything 
is Gonna Be lijkt te reflecteren op de 
onmogelijkheid van een (modernistisch) 
Utopia op een subtiele manier: John 
Lennon schreef het lied in het voorjaar 
van 1968, ten tijde van de Meirevolutie in 
Parijs. Hij stelde vragen bij de motieven 
van de jonge revolutionairen, ook al was 
hij het eens met hun ideeën. De tekst is 
een kritische beschouwing van een soci-
ale droom: als je de wereld wilt verbete-
ren begin dan eerst bij jezelf.
 In de video zit een gezelschap van 
mid-vijftigers in een huiselijke omge-
ving en zingt een lied over het nemen 

van verantwoordelijkheid en het begin-
nen van een revolutie. Maar hun com-
fortabele poses en de slaapliedjes-achtige 
melodie suggereert het tegenoverge-
stelde: deze mensen zijn overduidelijk 
middenklasse burgers die weinig reden 
tot klagen hebben omdat ze er goed bij 
zitten. Kun je iets zeggen over de relatie 
tussen de tekst van de song, de zang van 
de mensen en de huiselijke beelden in dit 
werk?

KZ Ik zou deze vraag willen beant-
woorden aan de hand van een citaat 
uit de tekst die Frans-Willem Korsten 
over dit werk schreef voor de catalogus 
van de Biënnale van Venetië: “Waarom 
de dingen gebeuren is niet het raad-
sel van de geschiedenis; het echte raad-
sel is waarom ze sowieso plaats vonden. 4 
(“Why things happen is not so much 
the riddle of history, what is genuinely 
puzzling is why they should have hap-
pened at all.”) De beroemde Hongaarse 
filosoof George Lukács, die nadacht over 
de drastische samenhang in geschiede-
nis, besprak de fundamentele ironie van 
historische gebeurtenissen. Gezien het 
oneindig aantal mogelijkheden, is het 
een ironisch gegeven dat bepaalde din-
gen gebeuren en andere niet. Waarom 
kwam het ei uit? Waarom trok de eicel 
een bepaald zaadje aan dat zelf geen idee 
had waar het op afstevende? Een kleine 
omweg; een nietig obstakel, en ik zou 
een totaal ander persoon zijn geweest 
met een ander lichaam. Op een bredere 
historische schaal kunnen we denken aan 
de ironie van het begin van de Eerste 
Wereldoorlog, die zowel het model 
zou zijn voor, als aan de basis zou staan 
van de Tweede Wereldoorlog. Als een 
van de voorgangers in de rij bij de bak-
ker waar Gavrilo Princip zijn brood kocht 
ook maar iets trager was geweest; als de 
Aartshertog Franz Ferdinand niet plots 
besloten had om een andere route te 

scugnizzi uit de buurt zich in twee ben-
des hadden verdeeld — één voor de 
Italianen, de ander voor de Turken. Deze 
jongens vochten hun eigen oorlog uit op 
de straat, en gooiden er met grote hoe-
veelheden stenen op los. Ze deden dit 
met groot plezier. Mijn oom Nicola  
vatte het idee deze straatscènes te fil-
men—die goedkoop waren, aangezien 
geen acteurs, maar echte jongens van de 
straat werden ingezet. De film was ver-
makelijk en de toeschouwers waren 
enthousiast. Pas later ontstonden de pro-
blemen: de straatjongens, opgehitst door 
de aanwezigheid van de camera, sloegen 
er nog harder op los dan gewoonlijk, en 

sommige van hen moesten naar het zie-
kenhuis.” De families van de toegetakelde 
‘participanten’ eisten een schadevergoe-
ding van de filmmaatschappij.

MD Net zoals Shoum, het werk waar de 
tentoonstelling mee begint, is Everything 
is Gonna Be, het werk waar de tentoon-
stelling mee eindigt, geïnspireerd op 
een bekende popsong, in dit geval van de 
Beatles. Het werk heeft een grote aan-
trekkingskracht, de zang dompelt je met-
een onder in een specifieke sfeer. De 
muziek verleent het werk een onmid-
dellijkheid waarmee de receptie ervan 
heel fysiek wordt. Naar mijn idee speel je 

  Everything is Gonna Be (2008, 3’35”)

4 De tekst “Everything Is Gonna Be”, geschreven door 
Frans-Willem Korsten, werd gepubliceerd in de catalogus 
But if you take my voice what will be left to me? (red. Anke 
Bangma en Katarina Zdjelar) ter gelegenheid van de 
Servische deelname aan de 53e Biënnale van Venetië, 2009 
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nemen, had het ongelooflijke toeval dat 
de hertog en hertogin hun moordenaar 
tegen het lijf liepen, niet voorgevallen. 
Gezien deze fundamentele ironie schuilt 
er iets vreemds, iets unheimlichs en 
onbedoeld grappigs in geschiedenis. Dat 
wil zeggen: als je een van de toeschou-
wers bent. Als je deel uitmaakt van het 
toeval dat geschiedenis maakt, kunnen 
zaken een tragische wending nemen.”  

MD In veel van jouw video’s komen ele-
menten van leren, oefenen en onderwij-
zen voor. Soms heel duidelijk, zoals de 
taalcursus in Would that be alright with 
you if I bring my cat along, soms subtieler 
zoals in het geval van het oefenend koor 
in Everything is Gonna Be. Die observatie 
zette me aan het denken over de rol van 
de autoriteit die nu eenmaal samenhangt 
met situaties waarin kennis en vaardig-
heden worden overgedragen, zoals in 
The Perfect Sound. Autoriteit is eigenlijk 
ergens altijd opgelegd of afgedwongen, 
waardoor het gezag van de autoriteit ook 
weer in twijfel getrokken kan worden. 

In The Perfect Sound leert een spraak-
therapeut aan een jongen de juiste uit-
spraak van het Engels. De video-instal-
latie focust op de gezichten, monden, 
en gebarende handen van de thera-
peut. Hij is niet bezig met de beteke-
nis van wat wordt gezegd, maar met de 
wijze waarop het woord wordt uitgespro-
ken, en de plek in het lichaam waar je de 
klank voelt resoneren. De lichamelijk-
heid van geluid en de fysieke aanwezig-
heid van het lichaam in taal staan voorop. 
De stem is zowel binnen als buiten het 
lichaam ervaarbaar (soms krijgen we een 
bijna obscene blik in de mond van de 
therapeut) en beweegt zich tussen bete-
kenisloos geluid en betekenisvolle uit-
spraak (ofschoon ik het leren van de uit-
spraak van ‘miauw’ niet zo betekenisvol 
vind). Wat interesseerde je in het willen 
vastleggen van deze nauwe relatie tussen 
lichaam en taal?

KZ De video volgt een behande-
ling ter verwijdering van een buiten-
lands accent. We zien de spraakthera-
peut in zijn poging om de vreemdheid 
uit de spraak van zijn cliënt te halen. 
De manier waarop we spreken ont-
hult een heleboel over ons, of we nu in 
onze eigen taal of in een vreemde taal 
spreken. In het Verenigd Koninkrijk, 
waar ik dit werk heb gemaakt, is uit-
spraak sterk gerelateerd aan de notie van 
klasse. Welke positie neemt de stem 
van de vreemdeling in deze discussie in? 
Draagt het bij aan het idee van het klas-
senstelsel, of valt het buiten dat systeem? 
Accentverwijdering of reductie of modi-
ficatie - er bestaan veel namen voor - is 
een vrij recent verschijnsel, en is samen 
met een aantal andere nieuwe beroepen 
en disciplines ontstaan in reactie op de 
multiculturele samenleving. Het is een 
nieuwe nichemarkt. 
 Desalniettemin kent stemtraining 
een lange traditie en accentverwijde-
ring komt ergens uit die traditie voort; 
is dan ook niet alleen gericht op spre-
kers met een buitenlands accent, maar 
ook op sprekers van de eigen taal die hun 
imago wensen te veranderen. Dus func-
tioneert de stem als masker. De balkon-
scène uit Romeo en Julia illustreert dat 
onze ‘natuurlijke’ stem kan functioneren 
als gezicht: de geliefden herkennen elkaar 
door zich via hun stemgeluid kenbaar te 
maken. 5 Een voorbeeld uit de dagelijkse 
praktijk: wanneer ik de telefoon opneem 
zeg ik “Hoi, met mij.”
 Wij maken ons kenbaar via onze 
stem, en het is niet verrassend dat de 
ideeën over zelf-presentatie in een 
samenleving die zijn eigen akoesti-
sche voorkeuren en grenzen heeft ont-
wikkeld, ertoe leiden dat het stemge-
luid van belang wordt gevonden. Ik ben 

geïnteresseerd in het verband tussen 
masker en gezicht, en de wijze waarop 
het masker het gezicht doet veranderen.

MD Er wordt zoveel aandacht gegeven 
aan de techniek van het spreken in The 
Perfect Sound, dat het bijna lijkt alsof de 
stem een rol wordt die goed gespeeld 
moet worden, een performance in plaats 
van een middel om je uit te drukken. 
Dat maakte dat ik me bijna ga afvragen: is 
spraak een vorm van acteren in plaats van 
een vorm van uitdrukken? Faken we het 
wanneer we ons uitspreken?

KZ De vraag is wàt er precies wordt 
gefaked. Als we nogmaals kijken naar het 
voorbeeld van accentverwijdering, dan 
gaat het daar over de productie van neu-
traliteit. Het is gebaseerd op het ver-
mogen om klanken na te bootsen die 
overeenstemmen met bepaalde gedefini-
eerde klankgebieden in een taalgemeen-
schap. Ik denk alleen niet dat we hier te 
maken hebben met verlies (het oorspron-
kelijke accent) maar juist met het ver-
mogen iets nieuws te verwerven en aan 
het bestaande toe te voegen: een nieuw 
accent. Ik vind accentverwijdering/-
reductie/-modificatie geen geschikte ter-
men voor wat er in werkelijkheid in een 
dergelijke behandeling plaatsvindt. Men 
leert iets niet af; men leert juist iets erbij. 
Dit gaat meer over het creëren van paral-
lelle kennis, dan over het infecteren of 
herschrijven van een reeds bestaande 
vorm van kennis. Het idee is dus te kun-
nen switchen tussen verschillende accen-
ten, wat het mogelijk maakt voor iemand 
om zich in verschillende gebieden te 
kunnen begeven en daarin ‘neutraal’ te 
handelen. 

  The Perfect Sound (2009, 14’30”)

5 Zowel Mladen Dolar als Adriana Cavarero hebben uitge-
breid geschreven over deze scène. Voor verdere lezing: Voice 
and Nothing More, door Mladen Dolar (MIT Press, Short 
Circuits series, 2006) en For More Than One Voice. Toward a 
Philosophy of Vocal Expression, door Adriana Cavarero 
(Stanford University Press, 2005).
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MD Je recente werk, In Unison, is een 
langzaam, intiem, geconcentreerd por-
tret van een anonieme blonde vrouw. 
Ze opent haar mond om te gaan zingen, 
maar wij horen geen geluid. Het lijkt er 
op dat ze pogingen doet om in harmo-
nie met enkele andere vrouwen te zin-
gen. Wij hebben totaal geen deel aan het 
esthetisch plezier van het horen van haar 
gezang en moeten ons haar stem voor-
stellen in ons hoofd. Hoe hebben beslis-
singen op het gebied van beeld en geluid 
de inhoud van het werk beïnvloed? Koos 
je meteen voor een werk zonder geluid?

KZ Inderdaad. Maar als je goed luis-
tert, hoor je wel degelijk iets. Het geluid 
wordt niet voortgebracht door de video, 
maar door de toeschouwer zelf. In een 
bepaald opzicht is het een vorm van lip-
synching. Een van de ideeën die samen-
hangt met dit werk is het vormen van een 
enkele stem als een collectieve actie, die 
tevens de stem van het individu omvat. 
Stem is altijd meervoudig, wanneer ik 
“ik” zeg, zegt mijn stem “wij”. Wanneer 
ik “wij” zeg, zegt mijn stem “ik”. Aporie 
is inherent aan de stem, die tegelijker-
tijd voor het individu én het collec-
tief spreekt. En hoezeer wij ook denken 

dat we een stem bezitten, onze stem 
kan evengoed bezit van ons nemen. Er 
is altijd een deel van onze stem dat niet 
exclusief aan onszelf toebehoort: mis-
schien is dit een soort grijze zone, die de 
macht herbergt om het individu te active-
ren en te absorberen. 

MD In Unison is nogal een dubbelzin-
nige titel voor een werk zonder geluid, 
en een term die zich speels beweegt tus-
sen een letterlijke en metaforische dui-
ding. Het betekent gelijkstemmig zin-
gen, maar de Engelse term staat ook voor 
uitspraken als het hebben van dezelfde 
mening, unaniem zijn. In het Nederlands 
is gelijkstemmig evenzeer een woord dat 
verwijst naar gelijkgestemdheid en over-
drachtelijk kan worden gebruikt. Dat 
brengt me bij de titel van de tentoon-
stelling: Parapoetics. Het had maar wei-
nig hits toen ik het woord googelde. Wat 
betekent het voor jou in relatie tot de 
werken die je nu toont in tent.?

KZ Clark Lunberry, een Amerikaan die 
Engels doceert in Japan, bedacht de term 
‘parapoetics’ om de poëtische kracht die 
ontstaat uit het gebrekkige Engels van 
zijn Japanse studenten te beschrijven. Hij 

 In Unison (2009, 5’30”)

merkt op dat deze vorm van ‘taalschen-
ding’ geen gevolg is van bewuste trans-
gressie, maar voortkomt uit een onbe-
doeld rondzwerven over ongeziene 
grenzen. Een van zijn studenten schreef:

“They are really strange guys. They love 
sake, Tobaco, women and other all bad 
things. They love break the regulation. 
And They don’t have few money. Guys 
always say only something like dream. 
They are the worst person I had ever 
seen. But I loved them. My bad com-
pany was formed by six person. “A really 
important thing can’t see,” says Antoine 
de Saint-Exupery. I was teached it by 
them. When I talk to them about ufo, 
God, Stars nature, make love. . . etc.. I’m 
very very happy. I promised that we’ll fly 
in the sky someday. And they are pure in 
the world. They are kind to their friends. 
They are the important person by me. 
They are my all. I’ve been on top of the 
world since I met them.”

De traditie van onconventioneel taal-
gebruik wordt doorgaans in verband 
gebracht met schrijvers en kunstenaars; 
het negeren van de conventie is voor 
hen een bewuste keus. De parapoëtische 
schrijver, daarentegen, is niet geïnteresse-
erd in het tentoonspreiden van creativi teit 
of taalkundige virtuositeit. Parapoetics 
komt juist tot stand door het gebrek aan 
taalinzicht van de spreker. Zijn kennis 
van de door hem te leren taal is beperkt 
en dat brengt een zekere kracht met zich 
mee om diezelfde taal uit te dagen, te 
destabiliseren, te verrijken, of te verdi-
epen. Fouten in vertalingen leveren een-
zelfde resultaat op. Een slip of the tongue 
kan een rebelse actie bewerkstelligen. 
Vertalen heeft niet simpelweg met het 
overdragen van betekenis, verhalen of 
concepten van doen. 
 

De vertaler houdt zich bezig met het 
transport van de logica van het ene sys-
teem naar dat van het andere, en met 
het produceren van exces. Via parapo-
etics, als overduidelijk gevolg van afwij-
kend gedrag, wordt de zone van de ver-
beelding betreden. Het voorbeeld van 
de parapoëtische tekst, biedt voldoende 
ruimte om betekenis te geven aan dat 
wat is opgeschreven — en vraagt daarmee 
om een actieve deelname van de lezer-
luisteraar in het proces van betekenis-
vorming. Betekenis is dus niet vanzelf-
sprekend, en moet altijd geproduceerd 
worden. Parapoetics kan dienen als een 
middel daartoe. Tegelijkertijd, omdat de 
totstandkoming ervan onbedoeld is — 
voortgebracht door iemand die juist op 
zoek is naar ‘perfectie’ en die de regels 
wil gehoorzamen — komt het verlan-
gen van deze spreker naar correct taal-
gebruik nog sterker naar voren dan het 
geval zou zijn geweest wanneer er daad-
werkelijk feilloos Engels werd gesproken. 
Alhoewel de spreker - de parapoëzie-
maker - niet doelbewust fouten maakt, 
is hij zich er wel degelijk van bewust dat 
hij mogelijkerwijs onjuist is in zijn uit-
spraak en taalgebruik. Dit houdt in dat 
hij bewuste risico’s neemt in zijn pogin-
gen tot deelname. Deze risico’s zijn van 
toepassing op de spreker, maar evengoed 
op de ontvanger (luisteraar). Deze vorm 
van deelname aan de wereld die gebase-
erd is op het nemen van risico’s, is een 
van de belangrijkste aspecten van mijn 
kunstenaarspraktijk.
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