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IN CAUSE COMMUNE, NO. 6 (APRIL 1973).

In this article from 1973, Alain
Bourdin questions whether the
book as a medium has become
outdated. This sounds familiar,
although it is no longer the Xerox
that forms a threat, but the computer. The text was included in the
French journal Cause commune,
initiated by Jean Duvignaud,
Georges Perec, and Paul Virilio.
The full article can be found in
translation at: www.tijdschriftkunstlicht.nl/betwixtand-between/cause-commune.

In dit artikel uit 1973 vraagt Alain
Bourdin of het boek als medium
niet zijn beste tijd heeft gehad. Een
discussie die ons bekend voorkomt,
met dien verstande dat niet langer
het kopieerapparaat de bedreiging
vormt, maar de computer. De tekst
komt uit het Franse tijdschrift Cause
commune, dat door Jean Duvignaud,
Georges Perec en Paul Virilio
was opgericht. Het volledige artikel
vindt u in vertaling op: www.tijdschriftkunstlicht.nl/betwixtand-between/cause-commune.
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L’OBSESSION DU LIVRE

The old publication, with its thumbed pages
and used-up binding, has left its exile in the
attic and now sits regally in the middle of our
libraries. Three metres of the ‘pléiades’ are
on display, hardly ever opened, as if to prove
their presence speaks of something greater
than their content alone. The ‘book-object’
has never been so successful: ancient, unique
– if it was published by a specific publishing
house – or perhaps consists of nothing
but blank pages. The book also enters our
museums, but these museums, too, are
beautiful cemetaries: when the book becomes
an object, does it not lose its role as a medium,
as a means of communication?
Here we are faced with the obsession with
the death of the book as it manifests itself
– either as a merit or a terrible loss – in a series
of debates on communication or education.
Debates? To be perfectly honest, the
participants in this alleged debate simultaneously ask the questions and provide the
responses, theories and critique: McLuhan,
who has been accused of prophecizing
without any nostalgia the death of the book,
and even of engineering it, has only done so in
a... book, convinced as he is that the particular
fate of a communicative ‘service’ is neither
significant nor possible to isolate. What does
he tell us? Cinema, radio, television, the
graphic novel, as well as their by-products
– publicity and propaganda – invade our
everyday life. We no longer write, we make
telephone calls; we no longer read novels,
we watch television or go see a movie; the
computer replaces the account book and
the dictionary; children have already become
familiar with the sounds and looks of all
regions a map could possibly show them.
Our life is controlled by the audio-visual,
by artificial memories. The underlying
message: bad communication is expelling
good communication. But some might ask:
does this ‘bad communication’ not also
entail new advantages? Was the regime of
the book not a dictatorship?

De oude beduimelde uitgave, met haar versleten
omslag, is niet langer verbannen naar de zolder
en troont nu centraal in onze bibliotheken.
Drie meter ‘pleiaden’ worden tentoongesteld en
nauwelijks ooit geopend, alsof men wil bewijzen
dat we het ook over iets anders dan hun inhoud
kunnen hebben. Het boek-object deed het nog
nooit zo goed: oud, uniek – als het uitgegeven
is bij deze of gene uitgeverij – of misschien zelfs
uitsluitend bestaande uit blanco pagina’s. Het
boek komt onze musea binnen, maar ook deze
musea zijn niet meer dan mooie massagraven:
verliest het boek, zodra het een object wordt, niet
haar rol als medium, als communicatiemiddel?
Hier worden we geconfronteerd met de
obsessie met de dood van het boek die zich
manifesteert – ofwel als iets positiefs, ofwel als
een verschrikkelijk verlies – in een reeks debatten
over communicatie en onderwijs.
Debatten? Om volstrekt eerlijk te zijn: in dit
zogenoemde debat zijn het dezelfden die de
vragen stellen en de antwoorden formuleren,
die theorieën verzinnen en deze bekritiseren:
McLuhan, die ervan beschuldigd werd zonder
enige vorm van nostalgie de dood van het boek
aan te kondigen of zelfs in de hand te werken,
deed dit alles in een... boek, overtuigd van het
idee dat het specifieke lot van een communicatieve ‘dienst’ er noch toe doet, noch te isoleren is.
Wat leert hij ons? Cinema, radio, televisie, het
stripverhaal en hun nevenproducten – reclame en
propaganda – vallen ons dagelijks leven binnen.
We schrijven niet meer, we telefoneren; we lezen
geen boeken meer, we kijken televisie of gaan
naar de film; de computer vervangt het kasboek
en het woordenboek; kinderen zijn allang
vertrouwd met het uitzicht en de klanken van alle
regio’s die een kaart hun zo mogelijk zou kunnen
tonen. Ons leven wordt gecontroleerd door
audiovisuele prikkels, door kunstmatige herinneringen. De onderliggende boodschap: slechte
communicatie verdringt goede communicatie.
Maar je kunt je ook afvragen: brengt die ‘slechte
communicatie’ niet ook nieuwe voordelen met
zich mee? Was het regime van het boek niet een
dictatuur?

Translation

Vertaling

Steyn Bergs

Steyn Bergs

STILLANOVEL EN DE
MATERIALITEIT VAN CARL
ANDRE’S DICHTERLIJKE
‘SCHERMEN’
Carl Andre’s Stillanovel foregrounds the tense interaction of
the artist’s poetry with the moving
image. Shaskevich argues that
by altering the form of Stillanovel,
from individual sheets exhibited
on the gallery wall to a bound text,
Andre shifts the material signification of the piece. The pages
become a ‘screen’, and Stillanovel
is brought into conversation
not only with concrete poetry, but
also with film, conceptual and
cybernetic practices, and discourses around dematerialization.

Carl Andre’s Stillanovel accentueert
de gespannen interactie tussen
zijn poëzie en het bewegende beeld.
Shaskevich stelt dat Andre de materiële betekenis van Stillanovel heeft
veranderd, door de verschijningsvorm
van het werk te wijzigen: van losse
papieren bladen aan de galeriemuur
naar een gebonden tekst. De pagina’s
vormen vanaf dat moment een
‘scherm’. Stillanovel staat niet alleen
in verband met concrete poëzie,
maar ook met film, met conceptueel
en cybernetisch werk, en met
het vertoog rond dematerialisatie.
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