
11 SECONDS

11 seconds, de tijd voor een kunstwerk. In verschillende kwantitatieve studies hebben we-
tenschappers onderzocht hoeveel tijd bezoekers in musea spenderen aan de collectie, de 
tentoonstelling en aan individuele kunstwerken. Hun bevinding: de gemiddelde tijd be-
steed aan 1 kunstwerk ligt tussen 10 en 15 seconden. 

In 11 seconds wil Charlotte Bouckaert samen met haar publiek 1 foto bekijken gedurende 
1 uur, de duur van een voorstelling. Die foto toont het Solomom R. Guggenheim Museum 
in New-York. Een generiek buitenaanzicht van het museum op een heldere dag, gefoto-
grafeerd aan de overkant van 5th Avenue.

SET-UP

Op scène staat een werktafel met knipsels, papier, schaar, verf etc. Een videocamera pro-
jecteert op de achterwand wat er op de tafel gebeurt. Een ambachtelijk atelier, de ruimte 
van een bricoleur. 
Op de werktafel herkadert Charlotte Bouckaert de foto: ze manipuleert hem (door in- en uit 
te zoomen, spelen met de belichting, etc.) en laat zo onze lezing van het beeld steeds 
verschuiven. Zij is in deze opstelling de voorlezer van het geprinte beeld. Als een choreo-
graaf brengt ze het statische beeld in beweging.

Bijvoorbeeld. Door een raamuitsnede in zwart papier, bekijken we het museum vanuit een 
auto. Blauw licht erbij, en het wordt een politiewagen. 
Bijvoorbeeld. Door het onscherp stellen van de camera krijgt de foto een ‘picturale’ kwali-
teit en verwerven de passanten een Hopperiaanse eenzaamheid.
Bijvoorbeeld. Diezelfde voorbijgangers blijken een filosofische kunstdiscussie te voeren, 
dankzij audiofragmenten, net als de foto geplukt van het internet.

In haar suggestieve vertelling vertrekt Charlotte Bouckaert van de anekdote en laat het 
verhaal dan geleidelijk ontsporen tot het oplost in contradicties. Met sprongen tussen   
binnen en buiten, tussen straat en schilderij, tussen de ‘ware’ mens en zijn reproductie, 
tussen informatieborden in het museum en slogans van betogers op straat. Gradueel 
wordt de foto een ‘onzeker’ beeld. We zien niet meer wat we dachten te begrijpen.

DE FOTO ALS TRECHTER 

Als kunstenaar is Charlotte Bouckaert gefascineerd door fotografie, zij werkt dikwijls met 
het medium. Het feit dat een foto een moment in de tijd stolt, fascineert haar mateloos én 
lijkt ook systematisch rebellie op te roepen. In haar performances manipuleert ze foto’s 
vaak zo, dat niet het gestolde moment onze volle aandacht krijgt, maar wel de hele actie 
die tot dat precieze moment heeft geleid. Of, zoals in 11 seconds, wordt het dode beeld 
weer levend in nieuwe en verrassende verhalen.     

In de hedendaagse beeldcultuur worden we overladen met beelden, foto’s en video’s. In 
het museum zelf wordt ons foto-apparaat het kader waardoor we naar kunst kijken. Door 



hun fotografische reproductie (op het net of op onze computer) worden kunstwerken ‘ge-
stolde momenten’ in plaats van ervaringen, belevingen doorheen de tijd.

De foto van de voorstelling: een stralend wit gebouw op een rustige dag onder een blauwe 
hemel. Het Guggenheim zoals het hier geportretteerd wordt, lijkt vredig en idyllisch.  
De centrale spiraal is zo iconisch dat men het gebouw niet hoeft te hebben gezien of be-
zocht om het te herkennen als een museum in New-York. Aanvankelijk riep het dwingende 
ontwerp van Frank Lloyd Wright uit 1943 zeer veel controverse op. Het museum (geopend 
in 1959) betekende een radicale breuk met de 20ste eeuwse modernistische traditie van de 
white space, een neutrale, zich wegcijferende ruimte die het kunstwerk centraal stelde. 
De canon van het Guggenheim berust op een consensus van wat moderne kunst is, maar 
aan de basis van de werking van het instituut ligt natuurlijk een - vaak onzichtbare - socia-
le en politieke agenda. Musea bepalen letterlijk wat kunst is (en dus wat niet) door haar 
fysiek in te sluiten en op een voetstuk te plaatsen. 
Op het einde van de 20ste eeuw zal de Guggenheim Foundation zelf, met het Guggenheim 
Museum Bilbao van Frank Gehry, het startschot geven voor een ‘museumketen’. De 
Foundation bouwt een reeks spectaculaire musea waarvan de architectuur de collectie 
naar de achtergrond verdringt. Dit succesvolle marketingprincipe krijgt overal ter wereld 
navolging. Het museum als wervend beeld in een citymarketingbrochure of een design-
magazine.
Recent leidde de fotografe Nan Goldin een protestmars tegen het mecenaat van het  
Guggenheim door de familie Sackler, die haar rijkdom o.a. verwierf door een zeer contro-
versiële en erg verslavende pijnstiller.

Stilte in de tempel van de kunst, niet aanraken, op respectvolle afstand

Het Guggenheim New-York is voor Charlotte Bouckaert een focuspunt om het te hebben 
over kunst, kijken en zien, over kunst en maatschappij, authenticiteit, musea, de commer-
cialisering van de kunstwereld, over spektakelcultuur en -architectuur.


