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Cultuur en gezondheidszorg

Zowel kunstenaars als theoretici van gees-
teswetenschappen hebben zich begeven
op het (bio)medische terrein. Deze inte-
resse komt voort uit de gepercipieerde be-
hoefte aan transparantie van de medische
wereld, en aan het belichten van de be-
staande machtsrelaties en van de huidige
begripsvorming omtrent lichaam en ge-
zondheid. Mijn werk weerspiegelt mijn
belangstelling voor deze stroming. In deze
bijdrage geef ik een toelichting op mijn
uitgangspunten en op de ethische vragen
die voortkomen uit mijn artistieke activi-
teiten. 

Integratie van artistieke en academische
vorming 

Mijn interesse in het menselijk lichaam
vanuit de medische invalshoek gaat ver
terug. Ik kom uit een zeer gemedicali-
seerde Finse cultuur waarin een arts vaak
als een autoritaire expert van het mense-
lijk lichaam wordt gezien. Voor mij was
het een ‘eyeopener’ toen een Nederlandse
huisarts vroeg wat mijn verwachtingen
waren: niet ik maar zij moest dat toch
weten! Ik raakte geïnteresseerd in de ele-
menten van het ritueel dat zich in de
speekkamer afspeelt. Tegelijkertijd heb ik
het esthetische aspect van de medische in-
strumenten en omgevingen altijd fascine-
rend gevonden. Uit artistiek oogpunt zie
ik ze als composities, ritmes, ontwerpen
en optredens, die ik vervolgens de- en re-
construeer in de context van een kunst-
werk. 

In mijn ruimtelijke werk, video’s en fo-
to’s combineer ik een wetenschappelijke en
documentaire stijl met poëtische en per-

soonlijke verbeeldingen. De artistieke ex-
pressie van mijn werk is verstrengeld met
mijn theoretische achtergrond. Mijn artis-
tieke en academische vorming lopen paral-
lel; ik probeer het verbeeldende en emotio-
nele met het analytische en theoretische te
verbinden, eventueel te integreren in hy-
bride presentaties waarin wetenschap en
artisticiteit samenkomen. Ik geloof dat de
verbeeldende, associatieve en persoonlijke
aspecten van kunst een verdiepende bij-
drage kunnen leveren aan een theoretische
analyse van een gekozen medisch feno-
meen, en dat de hybride presentaties,
waarin kunst en theorie samenkomen, op
meerdere niveaus tegelijkertijd kennis
kunnen genereren en communiceren.

Het is geen toeval dat de camera en
mijn lichaam mijn belangrijkste ‘onder-
zoeksinstrumenten’ zijn: gezien mijn op-
leiding zijn ze voor mij de logische instru-
menten om de wereld om me heen te ver-
kennen. Bovendien staan het lichaam en
camera ook centraal in de medische we-
reld. De echtheid van video fascineert me,
in combinatie met de mooie ‘leugens’ die
de camera kan creëren binnen een totaal
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Afbeelding 1.    Second opinion (2008).
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subjectief kader. Bovendien past de inti-
miteit van de video bij mijn fysieke inter-
venties waarmee ik ‘op iemands huid ga
zitten’. Omdat ik veel uit de hand film of
opneem, is de camera eigenlijk een ver-
lengstuk, of prothese, van mijn lichaam
geworden. Soms kijk ik liever naar iets
door het oog van de camera. Bijvoorbeeld
bij het aanschouwen van nare medische
situaties, biedt mijn ‘derde oog’ mij de no-
dige afstand om het materiaal te kunnen
bekijken. 

Ethische issues 
In mijn huidige project onderzoek ik de re-
latie tussen het lichaam en zijn verbeelding
in de medische context. Ik laat zien hoe de
kennis in beelden opgeslagen wordt en
weer terug in de context van een driedi-
mensionaal lichaam wordt vertaald, en hoe
de relatie van real-time beeld(scherm) met
het lichaam is, bijvoorbeeld met de teleme-
dische toepassingen. Het afbeelden van het
lichaam in het medische domein, of het nu
door een medisch expert of mediadeskun-
dige of een kunstenaar gedaan wordt, roept
altijd fundamentele ethische dilemma’s op.
Hoe kan een lichaam verbeeld worden zon-
der het te reduceren tot een diagnose, of tot
een postmoderne ‘freak show’? Hoe kan
een oppervlakkig oordeel over het medisch
domein voorkomen worden? Als kunste-
naar verwerk ik ook ethische vragen in
mijn zoektocht naar de relatie met fictie en

werkelijkheid. Er bestaat bijvoorbeeld een
groot verschil tussen het werken met pro-
fessionele acteurs en het werken met echte
artsen en patiënten. 

De samenwerking met het medische do-
mein geeft steeds aanleiding tot een
nieuwe reeks van ethische vragen die ge-
relateerd zijn aan mijn werk. Zo zijn zie-
kenhuizen bezorgd over hun reputatie, ze
willen niet geassocieerd worden met iets
provocatiefs, zelfs niet met thema’s als de
dood. Als een kunstenaar-onderzoeker ba-
lanceer ik tussen mijn artistieke autono-
mie en de mogelijkheid met de medische
experts te werken, en bijvoorbeeld in het
ziekenhuis te mogen filmen. Uiteindelijk
is de meest kwetsbare relatie in mijn werk
de interactie met de patiënten. Ook al
werk ik alleen met volwassen patiënten,
met hun toestemming, dan is altijd de
kans aanwezig dat hun beelden/verhalen
in een kunstwerk anders overkomen dan
ze zelf hebben bedacht. 

Ondanks deze complexe ethische vra-
gen, of misschien wel dankzij, ben ik over-
tuigd van de urgentie de discussie over de
(bio)medische thema’s te stimuleren.
Hieraan kunnen kunstenaars een belang-
rijke bijdrage leveren: als bruggenbou-
wers kunnen ze op verschillende manie-
ren tussen de wetenschap en het publiek
opereren, en zo de klinische en persoon-
lijke ‘landschappen’ ineen laten strenge-
len. 

Afbeelding 2.    Beeld uit serie ‘Hybrids’ (2008). Afbeelding 3.    Para-site (2009).
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