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Pyroglyphs
teina Vasulka vorrnt samen met Woody Vasulka al
iaren het in de Verenigde Staten gevestigde meclia

1094

kunstenaarsechtpaar The Valsuika's Inc. Hun high-,ec
experimenten in het ontwikkeler, van nreuwe bee'den
zijn mijlpalen in do geschiedenis van de mediakunsl .

Steina rich f zich in haar indivichfelc werk vooral op de opt.xhe
kant van het elektromsche beeld. Het felt dat zij uit IJsland

kornt, land van geysers en vulkanen, alsmede haar opleiding als
violiste zijn aspecten die ze in haarvideotanes en installaties
niet verloochent: er zit vaak mu.?iek in haar werken, en ook
een niet aflatende fascinatie voor de krachten van de natuur.

De installatie Pyroglyphs, 'gyro' betekent 'vuur of warmte', is
opgebouwd uit twaalf op de grond qaande monitoren die
samen een nrkel vormen . De n-imte waarin de cirkel s<a~3t
opgesteld rs donker. Het enige
light straalt of van de monito-

ren die beelden vertoner, en

geluiden laten horen van een

smedenj. De beelden gioeien
van l ;e_ vuur en de vonken . Er

zrjn steeds twee verscrnillende
beelden to zren, om en om

vertoont een monitor hetzeir=
de beeld. Pyroglyphs gloeit

T

ogerher with Woody Vasulka,
Steina Vasulka has for many

years been working as l r,c

Vaskjlkas Inc., husband-and-wife

media artists established in the
United States, Their high-tech

experiments with the development of new images are landmarks in the history of media

met alleen als van een mythr-

art. In her individual work. 5tel-

maar dinkt oolk ais een zee:

optical aspect of the electronic

sche en magische oerkracht,
aards concert, van hamers,

rnetaalzagen, lasapparaten e ~
snijbranders,

na focuses primarily on the

image. The fart that she was

born in Iceland, land of geysers

and volcanoes, and her training
as a vlolinist are elements

never denied in her video mo pes
and installations: there is often

music in her work, as well as a
relentless fascination for the

forces

of nature. The installation Pyroglyphs -'pyro means
'fire OF heat' is built up
out of
twelve monitors forming a circle on the floor. The
room in
which the circle stands
is dark .
The only light beams
frorn the
monitors, which present images and sounds from
a rorge.
The images glow with
fire and
sparks . There are
always two
pages to be seen at
the same
time, alternate monitors
show
[he same image.
Pyroglyphs not
only glows with a
mythical and
magic primaeval
force, but also

sounds like a very earthly
concert of hammers,
metal saws,

welding machines and cutting
torches,

Surface
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Geomania

onder Narcissus to zijn probeert iedereen regelrnatig
zijn eigen reflectie op to vangen en even stil to staan
bij zijn eigen verschijning, bij zijn beeld dot altijd los

van hem biijft staan. Een vreemd moment, intiem en
afstandeI ij k tege-

Iirk, waarop je jezelf aanschouwt zoals je denkt dot
de 'onder' ie ziet. In Surface van Tony Thijssen
wordt je geconfronteerd
met spiegels, geinstalleerd
in een echte of geensceneerde to iIetruimte, die
als Ie er een blik in went
tot je grate verbijste6ng
bet beeld van een anger
to zien geven. Je ziet in de
ovale spiegels onbeken-

~ithout wishing to be Narcissistic,
f
 we all regularly try to catch our
own reflection and pause for a

moment or two in front of our own
image - a replica of ourselves that
nonetheless always remains deta-

ched from us . A strange encounter,
intimate and distanced at one and

the same time, when you see yourself as you 'think' others see you. In

Tony Thijssen's Surface you are confronted with mirrors, installed in a

real or a stage-set toilet area, which.

den die zich optooren,

if you happen to glance into them,

zichzclf bewonderen of

much to your astonishmenr, reflect

bestuderen . Thijssen firn-

the image of someone else! In the

de deze mensen door een

oval mirrors, these people - who

halFdoorlaatbare spiegel in

aren't you - are busy tidying, posing,

bet World Trade Cewre,
in de toiietrLiimte van de

discotheek i'f en in een

aantal zonnebank-cenera .
Surface is een verwarrende en vervreemdende
ervaring waarin je Net
jezelf vindh, rnaar eon
ander die er echter ock
niet voor jou is en strdal

admiring or scrutinising various bits

of themselves . Thijssen filmed them
through the one-way mirror in the
World Trade Center ; in the toilet

room of the iT discotheque and in a
number of sunbed centers . 5uiface
is a confusing and alienating experience in which you neither find
yourself nor actually connect with

fangs of door je been

the reflected stranger, who isn't
really there and either looks straight

kijkt. . .

through or right past you. . ..

1989

eomania is opgeDouwd uit 10
Monitoren die ais een
pyramrde op elkaar gestapeld zijn,
Op de monItoren
spelen zich geiiktijdig twee tapes
af. Elke tape is orn
+ en om op een monitor- to zien
en vertoont landschapsbeelden en
natuurfenomenen die werden
comania is a structure comopgenomen in IJsland (Steina's
prising 14 monitors, placed
geboorteland) en in New
on top of each other so as to
Mexico (waar ze, sarnen met
form a pyramid . Two tapes are
Woody Vasulka, tegenwoordig
played on the monitors at the
woont) . Het zijn ongeciviliseer -same time, Each tape can be
de, rvige, 'geologische' landseen on an alternate monitor
schappen van o.a . geysers en
and shows images of landscapes
rotsen, 5reina maakte er een
and natural phenomena that
i"drukvvekkende, constant verwere recorded in Iceland (Steischietende en veranderende
na's birthplace) and in New
Collage van, vvaarin bet ritme
Mexico (where she now lives
van de montages en de twee
with Woody Vasulka) . They
are
verschifende beeUen die op
uncultivated, rugged, ( geologide tien schermen to zien zijn,
cal' landscapes of, among other
vcor Pen contemplatieve wisthings, geysers and rock
formaselstroom zorgen, Geomania
tions . 5teina has made an
oogt als een 'totale ruimte',
impressive collage of dynamicalmaar don we] een vat percepIy changing images and perspec
tuele en symbolische tegentives, in which the rhythm
of
strijdigheden, .,
the montages and the two
different images visible over the
ten screens, alternating
with
each other in a duet of images,

induce a remarkable, contemplative mood. Geomania can be
viewed as a 'total spatial entity'

but one that is wholly imbued
with perceptual and symbolic
contradictions . ., .

The Art of Memory : The Legend

Voice Windows
1986, a mina.

oice Windows, een we rk voor interactieve stern en
video, ontstond uit de samenwerking van Steina

Vasulka - violiste van oorsprong - met de componis-

te en media-kunstenares Joan La Barbara. die veelvuldig exper-imen-

teerde net stemtechnieken .

Steina en Woody Vasulka antwlkkelden een intei-actief sys-

oicr_., Windows, a work for
interactive voice and video,
is the result of a collaboration

teem waardoor de geluidspa-

between Steina (who was ori-

den door La Barbara'c; stem ais

poser and media artist f oan La

tronen die vow<gebracht worvideobeelden gevisualiseerd
kunnen women en aldus de
iniegratie van beeld en geluid
volledig wordt. De specifeke
geluiden v~_n La Barbara's stem

ele gebeurtenis wordt sorns een lode uit dit regis-

i ter opengetrokken en het heden in een nieuw

daglicht gezet. Meer don ooit bestaat het geheugenarrhief in
onze eeuw, lief tijdperk van de Lechnische r-eproduceerbaar

heid, niet slechts symbolisch, maar ook werkelijk als door fotografie, fIm, video en computergeregistreerd en opgesIage,
materiaal: het collectieve geheugen wordt in toenemende

Barbara who frequently expe-

ring . doemen tegen de achtergrond van het schijnbaar onver-

riments with vocal techniques.
Steina and Woody Vasulka
have developed an interactive

17nate kunstrnatig. In The Art of Memory, een werk in uitvoeanderende en ongenaakbare Iandschap vary het Ai ;serikaanse

zuidwestcn, cwart-wit fragmenten op van films en Foto's over
de Twcede Wereldoorlog . vergezeld van historsche uitspra-

system where the sound pat-

ken en propagandaliederen- Eenzaam op een rots laat een

voice can be visualized as video

combineerde digitale of gedigitaIiseerdc beefden rnet ingeka-

terns created by La Barbara's

sehijnen . Haar experimentele

images so that sound and ima-

gezangen vormen een soorrt

schien to verge'..' iiken met een complex en gelaagd
(cabinet vol beefden en geluiden- Door een actii -

ginally a violinist) and the com-

beinvloeden dus de vormen

en patronen die in beeld ver-
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1987, 36 mins .

et collectieve geheugen van de menstieid is mis-

engel de Eurbulente geschiedenis oan zich voorbijgaan . Vasulka
dcrd arch iefrnateriaal . land-

ge are completely integrated.

schapsopnames en geensce-

La Barbara's voice influence

tioneert als een verschiet:

appear on screen- Her experi-

bevat'en andere beefden. . De

urnankind's collective

memory can perhaps be

Hence the specific sounds of

neerde scenes . f=1k beeld fu nc-

the forms and patterns that

beefden ovedappen elkaar of

mental singing forms 'windows'

enorme gelaagdherd van The

geluid zich tot een interactwve

or grids that open out onto

en ruirntelijke cenheid.

Steina's images of moving

StIFUCtUtlr van het geheugen

pulled open so that the pre-

landscapes . In Voic :" Windows

zelf to weersoiegelen . Maar

sent-day can be seen in a new

image and sound combine into

tegelijkertijd beschouwen we

an interactive and spatial unity.

de 'midlife' herinneningen van

light. The memory archive is

'r men' of rasters met uitzicht
op de bewegende landschapsbeelden die door Steina
gemaakt zijn . In Voice Windows verrstrengelen beeld en

Art of Memory lijkt bijna de

de Tsjechische filmmaker
Vasulka, vormgegeven met
technieken ontwikkeld door
de Amerilkaanse -ncdiakuns,,enaar Woody.

compared with a complex and
multi-layered filing cabinet of
images and sounds . Sometimes
a topical event causes one of
this cabinet's drawers to be

most relevant to the 24th century, the age of the technically
reproducible. It exists not

simply on a symbolic level but

in reality as material recorded

and stored by means of photo-

