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Het werk van de Koreaans/ Amerikaanse kunstenaar Nam June Paik (1932 - 2006) is op dit 
moment te zien op de expositie The Future Is Now in het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Tijdens deze tentoonstelling wordt een representatief overzicht met meer dan twee honderd 
werken uit de ruim vijftigjarige carrière van Nam June Paik getoond. Paik, opgeleid als 
musicus, experimenteerde al vanaf eind jaren vijftig met het manipuleren van 
televisieschermen, maar pas vanaf de uitvinding van de videocamera en -recorder begin 
jaren zeventig, werd het een centraal onderdeel van zijn installatie kunst. Het Stedelijk 
Museum bezit zelf ook een aantal werken van Paik, waaronder misschien wel zijn meest 
iconische kunstwerk TV Buddha uit 1974 (afbeelding 1). Deze intrigerende video-installatie 
oogt uiterst eenvoudig; een achttiende-eeuws Boeddhabeeld van donkerhout zit voor een 
bolvormig wit televisietoestel van een model dat in de jaren zeventig heel trendy was en we 
nu wellicht als ‘vintage’ zouden bestempelen. Achter het televisietoestel staat op een statief 
een videocamera die het Boeddhabeeld filmt, dit beeld verschijnt ‘live’ op de tv via een 
gesloten circuit, de Boeddha beschouwd als het ware zichzelf. Het werk wordt vaak gezien 
als typerend voor de (zen) boeddhistische invloed in Paiks benadering van kunst en 
technologie, TV Buddha als blend van oosterse traditie en westerse technologie. In de 
boeddhistische opvatting is alles in de materiele wereld illusoir en is een houten beeld uit de 
achttiende eeuw niet meer of minder realistisch dan zijn flikkerende videobeeld.  
 
Bij de opening van de eerste expositie waar TV Buddha in 1974 werd getoond nam Paik ook 
zelf plaats voor de camera (afbeelding 2). “I will become a living Buddha”1 aldus Paik die 
tijdens de opening uren in een meditatieve houding voor de tv zat. Juist deze concentratie en 
de afwezigheid van geluid maakte het voor John Cage (1912 – 1992) een van Paiks meest 
muzikale kunstwerken. Cage en Paik waren sinds het einde van de jaren vijftig met elkaar 
bevriend en de gangbare opvatting is dat het Cage was die Paik in contact bracht met het 
zenboeddhisme. Dit lijkt bijzonder aangezien Paik geboren is in Korea en opgegroeid is in 
Japan, twee landen die na China de bakermat van het zenboeddhisme vormen. Paik zelf 
heeft overigens altijd ontkend een zenboeddhist te zijn, wel geeft hij aan te reageren op zen, 
zoals hij ook reageert op Johann Sebastiaan Bach.  
 
Toch is hiermee niet alles gezegd en lijkt het evident dat Paiks zen boeddhistische 
achtergrond een meer dan oppervlakkige rol speelt in zijn leven en werk2. Al voor zijn 
ontmoeting met John Cage was Paik goed bekend met de boeddhistische filosofie, niet als 
academisch of religieus onderwerp, maar als onderdeel van het dagelijks leven in Korea en 
Japan waar hij opgroeide en studeerde. In een aantal werken uit de jaren zestig vormt zen 
een belangrijk concept. In ‘Zen for Walking’ uit 1961 (afbeelding 3) sleept Paik een viool aan 
een touwtje achter zich aan. In ‘Zen for TV’ uit 1963 (afbeelding 4) zet Paik een 
televisietoestel dat slecht een witte streep toont op zijn zijkant. In ‘Zen for Head’ uit 1962 
(afbeelding 5) gebruikt hij zijn hoofd als kwast. Zelf heeft Paik hierover gezegd dat hij op zijn 
zeventiende een halfjaar in een boeddhistisch klooster verbleef en daar een monnik zag die 
zijn haar als penseel gebruikte3. Verder is Paik zelf zwijgzaam over de boeddhistische 
invloed in zijn werk en toont hij zich een echte Fluxus kunstenaar en goede zoon van Marcel 

 
1 Lee e.a., Nam June Paik 141 
2 Smith, Nam June Paik’s TV Buddha as Buddhist Art 359 
3 Lee e.a., Nam June Paik 33 



Duchamp, die de kijker tot onderdeel van het kunstwerk maakt. Door zijn beschouwing of 
interpretatie sluit de kijker als het ware de creatieve cirkel.  
 
TV Buddha is in 1977 door het Stedelijk Museum Amsterdam aangekocht. Bij de aankoop 
wilde directeur Edy de Wilde wel graag de garantie dat hij een uniek werk aankocht, waarop 
Paik aangaf dat hij zoveel nieuwe ideeën had dat er simpel weg geen tijd was om oud werk 
te herhalen.4 Dat was vast een van die ondoorgrondelijke zen boeddhistische koans of 
paradoxen, want juist van de TV Buddha zou Paik de meeste varianten maken en het werk 
zou uitgroeien tot zijn handelsmerk. In bijlage twee vindt u een kleine impressie van een 
aantal ‘TV Buddha’s’ maar het hadden er eenvoudig meer kunnen zijn. Met deze paradox 
raken we aan een andere overeenkomst tussen Paiks werk en het zenboeddhisme, namelijk 
de rol van humor om het aardse karakter van leven, leer en kunst te benadrukken. In veel 
van Paiks werk kijken we naar vintage zo niet antieke televisietoestellen met een grote 
houten kasten en gebogen schermen, of juist hippe jaren zestig en zeventig toestellen met 
kleurige kunststofkasten. Een techniek die nu vriendelijk, benaderbaar en menselijk oogt en 
waarin Paik ons een glimp toont van hoe de toekomst er eens uitzag.  
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Bijlage 1: Overzicht van gebruikte afbeeldingen: 

 
Afbeelding 1. Nam June Paik, TV-Buddha, 1974. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. Foto 
Stedelijk Museum Amsterdam. 

 
Afbeelding 2. Nam June Paik as TV Buddha Kölnischer Kunstverein Cologne 1974 



 
Afbeelding 3. Nam June Paik performing Zen for Walking at Exposition of Music Galerie Parnass 
Germany 1963, photo by Manfred Montwé 

 
Afbeelding 4. Nam June Paik Zen for TV 1963 reconstructed 1990, Manipulated 19-inch cathode-
ray tube television 54,6 x 41,9 x 44,4 



 
Afbeelding 5. Nam June Paik performing Zen for Head at the Fluxus Internationale Festspiele 
Neuester Musik, Wiesbaden, Germany 1962 

 
 

 
 
  



Bijlage 2: Overzicht varianten op de video-installatie TV Buddha  

 
Nam June Paik, TV-Buddha, 1974. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. Foto Stedelijk Museum 
Amsterdam. 
Paik toonde de eerste versie van zijn TV Boeddha in 1974 tijdens een expositie bij de 
Kölnischer Kunstverein. Daarna heeft hij tal van varianten van deze installatie gemaakt, 
een korte rondgang langs het internet leverde onderstaande impressie op, waarschijnlijk 
slechts een topje van de spreekwoordelijke ijsberg. De impressie is alleen bedoeld om een 
indruk te geven van het grote aantal varianten en daarmee wellicht van het belang dat 
Paik zelf aan deze installatie hechte. Van de meeste afbeeldingen heb ik geen 
betrouwbare bron kunnen vinden, maar er lijkt weinig twijfel dat het hier om werken van 
Paik zelf gaat.  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Nam June Paik TV Buddha Reincarnated 1994 Courtesy Carl Solway Gallery photo Tom Allisson 



 
 
 
 


