
Dossier - Luka Ver Elst
Over de werken ‘het gewrocht van volharding’ en ‘It is the turbulence of a pressure that 
burns a hole through the surface’

Theoretisch gezien kan niemand volledig stilstaan. Ademen, reflexen, knipperen zijn alle-
maal obstakels die we als levende mens niet kunnen omzeilen. Dat omzeilen kan men wel 
doen door een een stemming van stille focus te hebben
Om mijn lichaamshouding te leren begrijpen en aan te voelen begin ik met mij te focussen 
op bepaalde lichaamsdelen. Ik zorg dat ik alle delen van mijn lichaam alle hoekjes en kantjes 
heb gevoeld of niet gevoeld als ze niet voelbaar zijn, alsof ik mezelf gids van kop tot teen.
Ik stel mezelf vragen over textuur, pijnpunten, spanning, aanraking… Door in een toestand 
van concentratie te verkeren onderwerp ik mijn lichaam en focus aan de sfeer, en zo kan ik 
onderwerping uitvoeren aan de omgeving en deze omgeving volledig uitschakelen.
Op die manier kan ik al mijn aandacht schenken aan de lijfelijkheid. Deze ‘toestand’ waar 
ik het over heb vereistte veel oefening, in deze staat van bewustzijn moet ik enkel en alleen 
kunnen interpreteren en beleven. Deze continuïteit in concentratie die doormiddel van tijd 
zichzelf vormt kan ik nu vlot in- en uitstappen, wat het voor mij gemakkelijker maakt om 
korte poses aan te nemen en ze toch volledig te kunnen leren kennen. Na een tijdje begin ik 
een geheel te voelen. Een gevoel dat heel de positie van mijn lichaam kan omvatten, waarbij 
ik controle heb over het hele lijf en mij bewust ben van de verschillende delen. Die intense 
belevenis heeft mij tijd en volhouding gekost, de stilte vereiste een overgave, aan zichzelf 
zowel als aan de omgeving. 
In mijn project ‘het gewrocht van volharding’ trachtte ik fysieke sensaties weer te geven 
door videobeelden en live opnames van mijn stem in een fysieke houding te tonen. Ik tracht 
te verwoorden wat mijn lichaamsdelen mij vertellen en deze neem ik op en bewerk ik. 

“nul benen
en op de bodem de blake botten”

Aan het begin van het leren kennen en creëren van deze methode viel het mij moeilijk om in 
de staat van bewustzijn te geraken, de omgeving compleet te kunnen negeren en een absolute 
focus te kunnen leggen op de lijfelijkheid. Door de tijd te nemen die ik nodig heb om een 
positie te beheersen en te begrijpen begin ik steeds meer een controle te krijgen over mijn 
lichaam, niet alleen bij de meditatie maar ook in het algemeen. Gelukkig is het lichaam geen 
onveranderlijk genetisch product. Ik voel mij gespierder, krachtiger, mijn reflexen en reacties 
zijn sneller dan voordien, mijn uithoudingsvermogen en flexibiliteit zijn intenser, mijn aan-
rakingsvermogen is aandachtiger, de controle en bewustzijn over alle lichaamsdelen, die ik 
voordien niet had, is nu scherpzinnig en doordacht, zintuigen hebben een intieme connectie 
gevormd met de ervaring en de interpretatie daarvan dat ik er een heel andere kijk op heb 
gekregen. Over het algemeen is er doorheen het proces een sterke lichamelijke intensificatie 
van belevenis gebeurd.

“Ik voel het zweet mijn armen en de grond belijmen”





Ik heb mezelf een virus gegeven, een soort permanent besef van de lichamelijkheid dat ik 
niet meer kan uitschakelen. Iets als wandelen kan in een totale gemoedstoestand van stilstaan 
zijn. Een trage beweging lijkt meer op een stilte dan op een beweging. Flegmatiek kan ons 
onze lichamelijke grenzen doen overschrijden. Oefening baart kunst. En die oefening zit hem 
in het vertragen en halt houden. Passiviteit kan soms extreem actief zijn en één gebaar vereist 
soms een hele complexiteit aan controle.
Stilstaan heeft nood aan beweging en beweging heeft nood aan stilstand. 

Er kan dus ook een staat van stilte zijn in beweging, een absoluut fysiek bewustzijn, elke 
handeling gecontroleerd uitgevoerd en de wereld buitenaf buiten beschouwing gelaten. Hoe 
stilstand en beweging elkaar kunnen verbeteren, doen escaleren en doen afbrokkelen. Hoe 
de meditatievorm die ik tot nu toe altijd gehanteerd heb een effect kan hebben op de alle-
daagse of non-alledaagse beweging. Hoe de houdingen die ik hevig heb leren kennen terug 
uit hun stilstand kunnen worden gehaald maar met dezelfde intentie kunnen worden beleefd. 
De houdingen dwangmatig duwen in de meest pijnlijke vormen zodat de beweging een ver-
lossing wordt. De stilstand die een ritme kan worden en de beweging die plots zonder ritme 
beweegt. Interpretaties die elkander interpreteren en inspiraties die hetzelfde doen.
Mijn doel was deze intensiteit overbrengen in een vorm van communicatie en een publiek 
een notie in representatie mee te geven. Het verwoorden van een beleving, het fysicaliseren 
van een gevoel, het lichaam moet veroverd worden, om het weer te doen opzwellen. Om een 
lichaam te doen produceren moet men het rijpen. En begrijpen. 

De video’s die ik achteraf maakte waren een resultaat, ze bestonden uit het verdragende 
lichaam die zijn stem gebruikt om een lichaamshouding te beschrijven in het hier en nu 
en de literaire ruimte die hierdoor wordt gecreëerd, de taal die het lichaam boetseert. Er is 
een constante vertelstem die tracht te verwoorden wat haar lichaam voelt, deze tekst wordt 
geprojecteerd als een ondertiteling op een zwarte achtergrond. In de video verschijnt er één 
kort al dan niet fragmentarisch beeld van de lichaamshouding in een fractie van een seconde, 
die de kijker een zekere notie geeft van de toestand maar nog steeds onzeker achterlaat van 
wat hij nu eigenlijk heeft gezien. Stap voor stap probeer ik de houding waarin ik mij bevind 
te beschrijven, hoe deze eruitziet, hoe deze aanvoelt, welk deel van mijn lichaam het ander 
raakt,... Het lichaam wordt amper getoond maar wordt verbeeld en vergeleken met de bui-
tenwereld doormiddel van het gebruik van bepaalde zinnen en losse woorden. Zo beschrijft 
‘Video 4’ bijvoorbeeld een bekrompen, ademloze houding als “twee plakken leer die tegen 
elkaar wrijven” en “mijn wervels deuken hun reliëf in de grond”.

De 11 video’s die ik maakte aan het einde van een langdurig proces beschrijven elk een spe-
cifieke lichaamshouding in een specifiek moment, de houdingen werden ieder 15 minuten 
aangehouden en gefilmd en opgenomen. De opgenomen stem die een waarnemende tekst 
voordraagt worden uit de livestream opname geknipt en achteréén gezet als een opéénvol-
gend gedicht. 

“hoe muf en dorstig is mijn bek aan het gonzen en hoe vulgair,
mijn strakke vlies”



Terwijl beeld sterk verbonden is met een bepaalde plaats, richten we ons bij het luisteren 
naar geluid niet noodzakelijkerwijs op de spreker of een andere bron waaruit het geluid 
komt. Luisteren is een dynamisch proces, we bewegen mee met het geluid, openen onszelf, 
in plaats van op afstand te analyseren, wat heel anders is dan bijvoorbeeld het observeren van 
een schilderij, waarbij de afstand heel duidelijk en fysiek is. Het geluid wil het beeld niet ver-
vangen, maar eerder een andere ervaring oproepen en het publiek het visuele zelf laten zien.

Doormiddel van geluid als medium te verkiezen kon ik trachten een weerkaatsing van sen-
saties bij de observator op te wekken. ‘It is the turbulence of a pressure that burns a hole 
through the surface’ is een geluidsinstallatie die gebruik maakt van opgenomen ruis en een 
voorlezende stem. Een ruimte werd gevuld met speakers op verschillende hoogtes en laagtes, 
ver en dichtbij, de ruimte spoorde de luisteraar aan te wandelen en keuzes te maken in zijn 
luisteren naar de vertelling. Zo werd elk luisteren een persoonlijke aangelegenheid, waarbij 
elk fragmentje aan geluid of tekst verschillende herineringen of sensaties oproept, die ver-
schillen van persoon tot persoon, van tijd en van plaatsing. Het is erg moeilijk om niet door 
geluid te worden bewogen. Geluid komt naar voren als een levende aanwezigheid, beleefd 
door te luisteren op het moment van sensatie. De ruimte in het opgenomen geluid conflicteert 
met de eigenlijke visuele ruimte in plaats van zich eraan aan te passen. Geluid creëert een 
aanwezigheid in een kamer door een andere kamer te creëren. Een geluid zonder fantasie 
bestaat niet. We proberen het terug te leiden naar het bekende, en op dit pad kan het auditieve 
vergeten herinneringen oproepen. Een geluid zonder vaste identiteit heeft tal van bestaande 
mogelijkheden en wordt tegelijkertijd vertaald door elke toeschouwer die zich in de kamer 
bevindt. Geluid is materieel onzichtbaar maar zeer visceraal en emotioneel.

In dit werk was het achtergrondgeluid van groot belang. Ruis als de onderstroom van mate-
rie, van informatie, veranderlijk en impliciet, het trekt dingen tot leven. Geluid wordt driedi-
mensionaal en transformeert in een landschap, waargenomen in het hier en nu van een beli-
chaamde ruimte, het geeft de luisteraar dezelfde kwaliteiten terug die de media bemiddelen: 
dat gevoel hier nu te zijn, jezelf te ervaren als overspoeld, omhuld, geabsorbeerd, verstrikt, 
kortom ondergedompeld in een omgeving. In dit geval wordt ruis als essentieel beschouwd 
om te communiceren. Naast het gesproken woord in de installatie maakte ik gebruik van 
opgenomen geluiden van het lichaam, door verschillende technieken kon ik hartslag, adem-
haling, slikken en dergelijke, lichamelijke of viscerale klanken opnemen en deze als ‘ruis’ 
of ‘achtergrondmuziek’ benutten in de audio. Zo creëerde de ruimte een lichaam in een heel 
intieme, innemende omgeving.



Een script van dit werk dat achteraf op papier gezet werd combineerde de voorgelezen tekst 
als een soort klassieke poëzie opgesplitst in kanalen. De tekst die wordt voorgedragen vanuit 
verschillende speakers in de ruimte wordt zo onderverdeeld in kolommen op papier. In een 
groter lettertype worden de onmisbare klanken neergeschreven en kleiner staan de teksten 
fragmentarisch en tijdsgebonden onder en naast elkaar geschreven, zoals al eerder vermeld 
horizontaal verdeeld in blokken die verwijzen naar de geluidskanalen van de installatie zelf.

“I tremble aloud”
De woorden vertellen het verhaal van een artiest die zich blootstelt ten opzichte van zijn toe-
schouwer, maar kan gelezen of gehoord worden als elke blootstelling die men als luisteraar 
herkenbaar vindt. De woorden worden bedoeld te reflecteren en herkend te worden, ongeacht 
dewelke er worden gehoord. De zinnen zijn losse, metaforische flarden maar hebben een 
samenhangende boodschap of gevoelsmatigheid, een kwetsbaarheid wordt teweeggebracht 
bij de maker én de toeschouwer, een onderwerping aan elkaar, geprobeerd te verwoorden. 
Het is alleen in een erg lichamelijke belevenis dat dit gevoel van blootstelling kan worden 
begrepen. “keep trying, keep cutting inside me with you instruments, you are making
holes”





“look a little harder
‘til I get in
until you see my insides
until I’m inside out”

Geluidspoëzie verenigt geluid en onderwerp door zintuiglijke coördinaten op één lijn te 
brengen met poëtica, met taal als geluid te werken en een experimentele vocaliteit te verwe-
ven met de zeer taalkundige materie waarmee betekenis wordt gemaakt. Mijn recente projec-
ten brengen een spanning teweeg tussen taalkundige en sonore betekenis, waarbij de relatie 
tussen lichaam en taal wordt hersteld. Doormiddel van geluid probeert een installatie woor-
den en de stem uit te breiden tot haar volledige fysieke krachten als deel van een lichaam.

Het is erg belangrijk dat het woordgebruik dat ik verkies te hanteren de taal van het lichaam 
is, de taal van de spieren, het slijm, adem en alles wat vochtig en sterfelijk is. Zo probeer ik te 
vermijden om in mijn taal abstract te worden, om in een taal van regels en ratio te vervallen, 
de taal mag dan wel poëtisch of metaforisch zijn, maar hij blijft ten allen tijde expliciet en 
herkenbaar.

“I want to feel in my hands the quivering of you reading me”
Als lichaam en taal metaforisch verbonden worden in de lichaamstaal, worden de grenzen 
tussen het verbale en het lijflijke overschreden. Zo hanteer ik de taal van het mystieke li-
chaam, de taal waarin het lichaam van de spreker nadrukkelijk een plaats krijgt. Aangezien 
de verbinding tussen lichaam en taal van metaforische aard is kan er geen sprake zijn van 
een volledige versmelting tussen de twee, er blijft altijd een afstand tussen lichaam en tekst, 
en het is juist dat tekort dat leidt tot nieuwe metaforen, nieuwe pogingen om het lichaam in 
termen van taal te vatten. Het lichaam is ongrijpbaar en ontglipt steeds weer aan de taal. De 
literatuur in zijn uitwerking als geluid wordt tactiel en de verteller leunt naar voren.

Essentieel aan deze lijflijke taal is dat ze beeld is en moet blijven.



Wat benoemt wordt verdwijnt, wat verbeeld wordt resoneert en zorgt voor samenhang.

De relatie met mijn luisteraar is van uiterste belang, ik wil dat de dingen reflecteren en gevoe-
lens worden gevoeld. Een luisteraar vormt het middelpunt van zijn luisteren en omringt zich-
zelf met geluid. We luisteren met ons hele lichaam. Het gehoor is direct verbonden met de 
andere zintuigen. Geluid construeert spanning tussen aanwezig zijn waar je lichamelijk bent 
en aanwezig zijn waar je jezelf hoort te zijn. Dit kan een aanwezigheid en een afwezigheid 
tegelijkertijd creëren in relatie tot iemands fysieke plaats. Ritme en zijn tactiele kenmerken 
nemen ons lichaam mee in de ervaring. Geluid beïnvloedt onze lichamelijke cognitie van het 
zijn in tijd en ruimte, omdat geluid ons zintuiglijke lichaam omvat.
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