
 

The Greeting 
Moderne videokunstenaar gebruikt eeuwenoud thema 
 

De kunstenaar van tegenwoordig kan andere technieken gebruiken dan vroeger het geval 
was, zoals digitale technieken. Zij gebruiken daarbij ook thema's of schilderijen die eeuwen 
geleden gemaakt werden. 
 
Museum De Pont in Tilburg: hier is hedendaagse kunst te zien, onder andere videokunst. 

 Leo Delfgauw is conservator. Je ziet dingen waarvan je denkt: "ja, dat heb ik nog nooit zo 
bekeken!", "dat heb ik nog nooit gezien!" en dat gaat dan ook verder, dat vertaalt zich dan 
ook naar de dingen die je buiten het museum ziet.  

Nou, kunstwerken ook met de computers en fotografie, en met video, daarvan is Bill Viola 
één van de meest prominente vertegenwoordigers. Het werk van Bill Viola, het 
videokunstwerk 'De Ontmoeting' is een modern kunstwerk in een modern medium en 
tegelijkertijd is het een vertaling, een interpretatie van een eeuwenoud thema, van een 
eeuwenoud verhaal.  

Het is een Bijbels verhaal van de ontmoeting van Maria en haar nicht Elisabeth op moment, 
dat zij allebei in verwachting blijken te zijn. En dat verhaal, dat kennen we als 'De Visitatie' 
en dat is in de beeldende kunst eeuwenlang weergegeven in een aantal schilderijen en 
afbeeldingen. Dus dat is een heel bekend moment uit die vertelling van de Bijbel. En Bill 
Viola heeft daar in een videowerk een eigen versie van gegeven. En je ziet het moment 
waarop eerst twee vrouwen met elkaar in gesprek zijn, dan komt er een derde bij en dan is 
er een ontmoeting.  

Het gesprek kan je niet volgen, je kan het niet woordelijk horen, maar je kan wel aanvoelen 
dat het een bijzonder moment is. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat twee van die drie 
vrouwen, die blijken in verwachting te zijn. En de ontmoeting is er één van vreugde: ze zijn 
blij, ze omhelzen elkaar en het hele gesprek, die hele conversatie tussen die drie vrouwen, 
dat is eigenlijk een soort gebarentaal. Dat gaat met handen, met blikken, met begroetingen 
en met een zacht gefluister. Maar het is heel dramatisch en het is heel intiem. 


