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Kunnen	  de	  kunsten	  een	  middel	  zijn	  om	  sociale	  doelen	  te	  bewerkstelligen?	  
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Beste	  mensen	  

Enkele	  maanden	  geleden	  kreeg	  ik	  het	  verzoek	  een	  lezing	  te	  verzorgen	  op	  de	  sociale	  

academie	  tijdens	  hun	  internationale	  week	  met	  het	  thema	  Art	  as	  a	  medium	  for	  

inclusion.	  Dit	  verzoek	  tekent	  het	  dominante	  maatschappelijke	  discours	  rondom	  de	  

kunsten:	  de	  kunsten	  moeten	  bewijzen	  van	  nut	  te	  zijn.	  Zij	  zijn	  er	  niet	  alleen	  omwille	  

van	  zichzelf.	  Zij	  zijn	  er	  ook	  voor	  ons:	  de	  rest	  van	  de	  samenleving.	  Dit	  discours	  is	  

ontstaan	  vanuit	  een	  verzet	  tegen	  een	  geconstrueerd	  idee	  van	  een	  in	  zichzelf	  gekeerd	  

kunstklimaat	  waarin	  kunst	  naar	  kunst	  verwijst	  en	  geen	  relatie	  meer	  heeft	  met	  de	  

wereld	  daarbuiten.	  Inmiddels	  is	  het	  gemeengoed	  geworden	  en	  weet	  iedere	  

kunstopleiding,	  ieder	  kunstfonds	  en	  iedere	  kunstenaar	  dat	  ze	  moete	  bewijzen	  dat	  

kunst	  er	  niet	  alleen	  is	  omwille	  van	  zichzelf	  maar	  ook	  omwille	  van	  de	  gemeenschap	  en	  

het	  grote	  publiek.	  

	  

Mijn	  verhaal	  voor	  jullie	  vandaag	  cirkelt	  rondom	  dit	  appel	  van	  de	  samenleving,	  de	  

politiek	  en	  het	  onderwijs	  aan	  de	  kunsten	  om	  van	  nut	  te	  zijn,	  bij	  te	  dragen	  aan	  sociale	  

doelen,	  het	  appel	  aan	  de	  kunsten	  om	  zijn	  artistieke	  waarden	  te	  verbinden	  aan	  

maatschappelijke	  waarden.	  Mijn	  vraag	  is:	  Kunnen	  de	  kunsten	  een	  middel	  zijn	  om	  

sociale	  inclusiviteit	  te	  veroorzaken?	  Ik	  heb	  het	  maatschappelijke	  doel	  vandaag	  

verengd	  naar	  sociale	  inclusie,	  naar	  de	  mogelijkheid	  van	  de	  kunsten	  zij	  die	  uitgesloten	  

zijn	  te	  betrekken.	  En	  ja	  betrekken	  waarbij	  is	  dan	  de	  vraag.	  Betrekken	  bij	  de	  kunsten	  

of	  betrekken	  bij	  de	  samenleving?	  Ik	  kom	  hier	  op	  terug.	  

	  

Eerst	  wil	  ik	  mezelf	  even	  voorstellen:	  

Ik	  spreek	  hier	  vandaag	  tot	  jullie	  als	  lector	  Image	  in	  Context	  van	  het	  kenniscentrum	  

Kunst	  en	  Samenleving.	  	  Ook	  dit	  kenniscentrum	  geeft	  gehoor	  aan	  het	  appel	  de	  

kunsten	  aan	  de	  samenleving	  te	  verbinden.	  de	  Zowel	  de	  naam	  van	  mijn	  lectoraat	  als	  

de	  naam	  van	  het	  kenniscentrum	  verwoorden	  eenzelfde	  beweging:	  er	  zijn	  beelden	  en	  
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er	  is	  een	  context,	  er	  is	  kunst	  en	  er	  is	  een	  samenleving.	  Deze	  twee	  zijn	  niet	  uit	  zichzelf	  

verbonden	  met	  elkaar.	  Zij	  moeten	  met	  elkaar	  verbonden	  worden.	  Kunst	  en	  

samenleving	  is	  de	  opdracht	  het	  beeld	  met	  zijn	  context	  te	  verbinden	  en	  de	  kunst	  in	  de	  

samenleving	  te	  plaatsen.	  

	  

Het	  kenniscentrum	  Kunst	  en	  Samenleving	  onderzoekt	  de	  toegevoegde	  waarde	  van	  

de	  kunsten	  voor	  de	  samenleving	  en	  de	  nieuwe	  rollen	  van	  kunstenaars	  en	  ontwerpers	  	  

voor	  de	  wereld	  waar	  we	  nu	  in	  leven.	  De	  centrale	  onderzoeksvraag	  is:	  Welke	  

kwaliteiten	  hebben	  kunstenaars	  en	  ontwerpers	  om	  het	  verschil	  te	  maken	  ten	  

aanzien	  van	  de	  problemen	  waar	  onze	  wereld	  mee	  kampt,	  en	  hoe	  kunnen	  die	  

kwaliteiten	  beter	  zichtbaar	  gemaakt	  worden	  en/of	  anders	  ingezet	  worden.	  Het	  

kenniscentrum	  focust	  dus	  op	  de	  maatschappelijke	  veranderkracht	  van	  kunst.	  En	  juist	  

dat	  zou	  ik	  vandaag	  ter	  discussie	  willen	  stellen.	  Kan	  maatschappelijke	  veranderkracht	  

iets	  zijn	  dat	  de	  kunsten	  wordt	  opgelegd?	  

	  

Ik	  wil	  de	  problematiek	  van	  het	  appel	  aan	  de	  kunsten	  om	  sociaal	  te	  zijn	  met	  jullie	  in	  

drie	  etappes	  bespreken	  

Ik	  begin	  met	  drie	  kunstvoorbeelden	  van	  de	  politiek	  kunstenaar	  Jonas	  Staal	  waarin	  de	  

relatie	  tussen	  kunst	  en	  samenleving	  inzichtelijk	  wordt	  

Daarna	  bespreek	  ik	  het	  kunsttheoretische	  en	  het	  kunsthistorische	  perspectief	  op	  het	  

belang	  van	  de	  scheiding	  tussen	  kunst	  en	  samenleving	  om	  te	  ontdekken	  wat	  de	  

meerwaarde	  van	  die	  scheiding	  is	  

En	  tenslotte	  wil	  ik	  opnieuw	  aan	  de	  hand	  van	  enkele	  voorbeelden	  laten	  zien	  welk	  

appel	  er	  wat	  mij	  betreft	  beter	  aan	  de	  kunsten	  kan	  worden	  gesteld.	  

	  

1	  De	  waarde	  van	  kunst	  voor	  de	  samenleving	  

drie	  voorbeelden:	  

	  

In	  mijn	  kenniskring	  zit	  de	  politiek	  kunstenaar	  Jonas	  Staal.	  Als	  kunstenaar	  maakt	  hij	  

niet	  zozeer	  fysieke	  beelden	  maar	  ontwikkelt	  hij	  artistieke	  projecten	  waarbinnen	  hij	  

artistieke	  processen	  regisseert.	  Een	  van	  zijn	  projecten	  heet	  New	  World	  Summit,	  een	  

artistieke	  en	  politieke	  organisatie	  die	  alternatieve	  parlementen	  in	  het	  leven	  roept	  
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waarin	  organisaties	  	  die	  verder	  zijn	  buitengesloten	  de	  kans	  krijgen	  zichzelf	  hoorbaar	  

te	  maken:	  leden	  van	  terroristische	  organisaties.	  	  	  

	  

Op	  deze	  dia	  kun	  je	  zien	  dat	  het	  alternatieve	  parlement	  grondig	  uitgedacht	  en	  

ontworpen	  is.	  De	  vlaggen	  van	  alle	  organisaties	  	  die	  op	  de	  lijst	  voor	  terroristische	  

organisaties	  staan	  zijn	  in	  een	  cirkel	  om	  het	  parlement	  geplaatst.	  Ze	  bakenen	  de	  

ruimte	  af	  waarbinnen	  de	  summit	  plaatsvindt.	  	  

	  

	  
Mise	  en	  scene	  of	  the	  New	  World	  Summit	  in	  Berlin,	  image	  from	  	  http://newworldsummit.eu	  

	  

In	  de	  New	  World	  Summit	  tijdens	  de	  Biennale	  in	  Berlijn	  kregen	  mensen	  uit	  

terroristische	  organisaties	  het	  woord	  zoals	  Moussa	  Ag	  Assarid,	  the	  European	  

representative	  of	  the	  National	  Movement	  of	  the	  Liberation	  of	  Azawad	  (MNLA)	  	  

known	  as	  the	  Tuareg	  people,	  and	  Andoni	  Lekuea,	  a	  Basque	  lawyer	  and	  activist	  for	  

Basque	  independence.	  

	  

Ik	  kan	  u	  zeggen	  dat	  het	  verwarrend	  is	  om	  in	  een	  ruimte	  die	  door	  de	  kunst	  geregeerd	  

wordt,	  de	  werkelijkheid	  zo	  nadrukkelijk	  binnen	  te	  horen	  komen.	  Wat	  betekent	  het	  

om	  binnen	  de	  omgeving	  van	  de	  kunsten	  naar	  mensen	  te	  luisteren	  die	  komend	  uit	  

een	  gewelddadige	  werkelijkheid	  een	  werkelijk	  appel	  op	  je	  doen?	  	  Als	  het	  de	  

werkelijkheid	  zelf	  was	  geweest	  dan	  zou	  ik	  me	  zeer	  ongemakkelijk	  gevoeld	  hebben	  bij	  
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mijn	  veronderstelde	  ondersteunende	  aanwezigheid	  in	  het	  gehoor,	  want	  hoe	  kan	  ik	  

weten	  wat	  het	  betekent	  wat	  ze	  zeggen,	  hoe	  waar	  hun	  verhaal	  is?	  	  Maar	  binnen	  de	  

kunsten	  was	  het	  okay	  omdat	  ik	  onderstreep	  dat	  ze	  het	  recht	  moeten	  hebben	  hun	  

verhaal	  te	  doen,	  welke	  verhaal	  dan	  ook.	  Het	  meest	  verwarrend	  echter	  vond	  ik	  de	  

situatie	  voor	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  terroristische	  organisaties	  zelf.	  Voor	  hen	  

ging	  het	  niet	  om	  de	  kunst,	  ook	  al	  was	  het	  de	  kunst	  die	  het	  mogelijk	  maakte.	  Voor	  

hen	  was	  het	  werkelijk.	  

	  

Dit	  bleef	  in	  mijn	  gedachten	  en	  zorgde	  ervoor	  dat	  ik	  ben	  gaan	  nadenken	  over	  de	  

situatie	  waarin	  de	  werkelijkheid	  de	  ruimte	  van	  de	  kunsten	  binnenkomt	  zonder	  kunst	  

te	  worden.	  Misschien	  was	  dit	  event	  goed	  voor	  de	  kunsten,	  het	  maakte	  tenslotte	  

duidelijk	  waar	  de	  kunsten	  toe	  in	  staat	  zijn,	  maar	  is	  het	  ook	  goed	  voor	  de	  deelnemers	  

als	  s	  er	  geen	  werkelijke	  verandering	  in	  de	  werkelijke	  wereld	  uit	  voort	  komt?	  

	  

	  

	  
The	  new	  world	  academy,	  meeting	  in	  BAK	  Utrecht	  image	  from	  http://newworldsummit.eu	  

	  

Een	  ander	  recent	  project	  van	  Jonas	  Staal	  heet	  New	  World	  Academy.	  Voor	  dit	  project	  

kunnen	  studenten	  van	  verschillende	  kunstacademies	  in	  Nederland	  zich	  aanmelden.	  

Het	  project	  bestaat	  uit	  drie	  lange	  weekenden	  waarin	  drie	  maatschappelijke	  issues	  

worden	  aangedragen	  en	  aan	  studenten	  wordt	  gevraagd	  te	  bedenken	  hoe	  deze	  issues	  
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een	  stap	  verder	  gebracht	  kunnen	  worden.	  De	  issues	  worden	  vertegenwoordigd	  door	  

maatschappelijke	  organisaties	  die	  zich	  er	  verantwoordelijk	  voor	  hebben	  gesteld:	  the	  

cultural	  workers	  of	  the	  National	  Democratic	  Movement	  of	  the	  Philippines,	  het	  

vluchtelingencollectief	  We	  Are	  Here,	  and	  the	  open-‐source	  bepleiters	  van	  Pirate	  

Parties	  International.	  

	  

 
We	  are	  here	  website,	  see	  http://wijzijnhier.org/2012/11/we-‐are-‐here-‐we-‐need-‐life-‐please-‐help-‐

refugees/	  

	  

Ik	  ben	  zelf	  aanwezig	  geweest	  bij	  de	  tussenpresentatie	  van	  Wij	  zijn	  Hier,	  een	  verbond	  

van	  uitgewezen	  asielzoekers	  die	  nergens	  heen	  kunnen	  en	  besloten	  in	  de	  

openbaarheid	  te	  treden.	  Een	  groep	  kunstenaars	  hebben	  zich	  hun	  lot	  aangetrokken	  

en	  hebben	  met	  het	  hen	  het	  Wij	  zijn	  Hier	  collectief	  opgericht.	  De	  kunststudenten	  

hebben	  met	  dit	  collectief	  als	  onderdeel	  van	  het	  New	  World	  Academy	  project	  de	  Wij	  

zijn	  hier	  cooperatie	  in	  het	  leven	  geroepen.	  Voor	  deze	  cooperatie	  was	  een	  pan	  

ontwikkeld.	  De	  coöperatie	  wil	  een	  leegstaand	  gebouw	  betrekken	  waarin	  

kunstenaars,	  studenten	  en	  vluchtelingen	  een	  variëteit	  aan	  culturele	  programma’s	  

kunnen	  ontwikkelen	  met	  als	  doel	  	  zichtbaarheid	  en	  economische	  zelfstandigheid.	  	  
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Daarvoor	  hebben	  ze	  iig	  drie	  departementen	  bedacht:	  

We	  Are	  Here	  Learning,	  een	  lezingenprogramma	  dat	  samen	  met	  de	  vluchtelingen	  

wordt	  ontwikkeld.	  

We	  Are	  Here	  Open	  Lobby,	  een	  lobbydepartement	  dat	  politici	  wil	  adviseren	  en	  dat	  

vluchtelingen	  wil	  informeren	  over	  hun	  rechten.	  

We	  Are	  Here	  Reporting	  	  een	  onafhankelijke	  mediakanaal	  dat	  de	  het	  gevecht	  van	  de	  

vluchtelingen	  voor	  het	  dagelijks	  bestaan	  verslaat.	  

	  

	  
	  

Een	  derde	  project	  dat	  ik	  wil	  noemen	  in	  dit	  kader	  is	  een	  project	  dat	  Jonas	  Staal	  heeft	  

gecoördineerd	  binnen	  mijn	  lectoraat	  in	  Groningen.	  Het	  heet	  Academy	  of	  the	  people.	  

In	  dit	  project	  hebben	  kunststudenten	  de	  volgende	  artistieke	  actie	  bedacht.	  Zij	  

zouden	  allen	  naar	  een	  instituut	  of	  organisatie	  gaan	  waar	  ze	  zich	  volkomen	  niet	  

verwant	  mee	  voelden,	  en	  ze	  zouden	  daar	  een	  kunstruil	  voorstellen:	  iemand	  van	  de	  

organisatie	  mocht	  bedenken	  wat	  hij	  als	  kunstwerk	  in	  het	  Groninger	  Museum	  zou	  

plaatsen	  en	  de	  studenten	  zouden	  een	  eigen	  kunstwerk	  in	  het	  instituut	  mogen	  

plaatsen.	  Ik	  geef	  u	  	  een	  paar	  voorbeelden:	  
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Er	  werd	  een	  kunstwerk	  in	  het	  politiebureau	  gezet,	  en	  er	  werd	  een	  door	  hen	  gekozen	  

kunstwerk	  in	  het	  museum	  geplaatst.	  De	  student	  Ferdi	  Speelman,	  maakte	  een	  

provocatief	  kunstwerk	  bestaande	  uit	  alles	  wat	  hij	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  gestolen	  had.	  

	  
	  

	  

Een	  ander	  student	  koos	  Ikea.	  Omdat	  de	  Ikea	  niet	  mee	  wilde	  werken,	  plaatste	  de	  

student	  zonder	  toestemming	  zijn	  werken	  in	  de	  Ikea,	  en	  werd	  het	  meest	  verkochte	  

kunstwerk	  van	  de	  Ikea,	  deze	  roos,	  in	  het	  museum	  geplaatst.	  	  
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Een	  meisje	  plaatste	  een	  prachtig	  kunstwerk	  van	  boeken	  in	  de	  synagoge,	  en	  het	  werk	  

van	  iemand	  die	  tragisch	  overleden	  was,	  werd	  in	  het	  museum	  geplaatst.	  	  

	  

Wat	  in	  dit	  laatste	  project	  gebeurde,	  is	  dat	  kunst	  zelf	  het	  onderwerp	  was	  dat	  sociaal	  

ingebed	  werd.	  De	  kunst	  zocht	  nieuwe	  sociale	  contexten	  om	  zich	  mee	  te	  verbinden.	  

Contexten	  die	  van	  belang	  waren	  voor	  de	  keuze	  van	  de	  er	  geplaatste	  kunst.	  De	  

context	  was	  dus	  van	  invloed	  op	  het	  geplaatste	  kunstwerk.	  	  

Tegelijkertijd	  vond	  er	  een	  beweging	  de	  andere	  kant	  op:	  van	  de	  maatschappelijke	  

werkelijkheid	  naar	  het	  museum.	  Kunst	  kent	  meerdere	  contexten,	  het	  museum	  is	  er	  

daar	  maar	  een	  van.	  Tegelijkertijd	  is	  het	  museum	  als	  context	  wel	  de	  meest	  in	  het	  oog	  

springende	  en	  als	  waar	  beschouwde	  relatie.	  Als	  het	  in	  het	  museum	  hangt,	  dan	  is	  het	  

echt	  kunst.	  Deze	  scheiding	  tussen	  kunst	  in	  het	  museum	  en	  kunst	  in	  de	  samenleving	  

werd	  door	  deze	  kunstruil	  overbrugd	  en	  bespreekbaar	  gemaakt.	  	  

	  

De	  kunstruil	  mondde	  uit	  in	  een	  bijeenkomst	  in	  het	  Groninger	  Museum	  waar	  prachtig	  

oprechte	  dialogen	  plaatsvonden	  tussen	  de	  kunstenaars	  en	  de	  representanten	  van	  de	  

organisaties	  over	  de	  verschillende	  opvattingen	  over	  wat	  kunst	  is.	  

	  

Deze	  voorbeelden	  laten	  allemaal	  zien	  dat	  kunst	  verbindingen	  kan	  aangaan	  met	  de	  

wereld	  buiten	  de	  kunst:	  de	  samenleving,	  echter	  welop	  verschillende	  wijzen.	  
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In	  de	  New	  World	  Summits	  nodigt	  de	  kunstenaar	  Jonas	  Staal	  de	  vertegenwoordigers	  	  

van	  	  terroristische	  organisaties	  uit	  	  om	  de	  kunstruimte	  te	  betreden	  die	  hij	  voor	  hen	  

heeft	  ontworpen.	  	  

In	  The	  New	  World	  Academy	  gebruiken	  kunstenaars	  hun	  creativiteit	  en	  empathie	  om	  

wegen	  te	  vinden	  waarmee	  de	  vluchtelingen	  geholpen	  zijn.	  	  

In	  de	  Academy	  of	  the	  People	  hebben	  kunstwerken	  zich	  verbonden	  met	  een	  niet	  

artistieke	  context	  en	  zijn	  de	  studenten	  dialogen	  gestart	  met	  de	  ander	  discoursen	  

rondom	  	  de	  kunsten.	  	  

	  

Het	  uitgangspunt	  van	  het	  denken	  over	  de	  waarde	  van	  de	  kunst	  voor	  de	  samenleving	  

is	  dat	  kunst	  dus	  niet	  de	  samenleving	  is.	  Het	  is	  een	  gescheiden	  domein	  Zoals	  we	  

weten	  is	  dit	  niet	  altijd	  zo	  geweest.	  Kunst	  heeft	  niet	  altijd	  een	  gescheiden	  plek	  in	  de	  

samenleving	  ingenomen.	  Maar	  in	  onze	  samenleving	  lijkt	  het	  vaak	  alsof	  deze	  

scheiding	  de	  enig	  mogelijke	  optie	  is.	  Mijn	  vraag	  daarbij	  is:	  wat	  is	  de	  waarde	  van	  de	  

scheiding	  en	  wat	  kunnen	  we	  ervan	  leren?	  	  

	  

2	  What	  is	  the	  value	  of	  separating	  the	  domains	  of	  art	  and	  society?	  

	  

Het	  appel	  aan	  de	  kunsten	  om	  sociaal	  inclusief	  te	  zijn,	  betekent	  eigenlijk	  dat	  we	  aan	  

de	  kunsten	  vragen	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  mensen	  die	  nu	  niet	  deel	  mogen	  nemen	  ,	  

door	  de	  artistieke	  interventie	  wel	  deel	  kunnen	  nemen.	  Dat	  is	  eigenlijk	  erg	  

interessant.	  Precies	  dat	  deel	  van	  de	  samenleving	  dat	  zich	  exclusief	  waant,	  dat	  buiten	  

de	  samenleving	  staat,	  krijgt	  als	  opdracht	  om	  sociale	  inclusiviteit	  te	  veroorzaken.	  De	  

voorbeelden	  van	  Jonas	  Staal	  laten	  zien	  dat	  de	  kunsten	  dat	  op	  heel	  verschillende	  

manieren	  kunnen.	  

In	  het	  eerste	  voorbeeld:	  new	  world	  summit	  zien	  we	  hoe	  de	  kunsten	  zichzelf	  als	  

vrijplaats	  gebruiken	  om	  mensen	  een	  stem	  te	  geven.	  Zij	  die	  buitengesloten	  zijn,	  

worden	  door	  de	  kunsten	  ingesloten.	  Daar	  mag	  hun	  stem	  wel	  hoorbaar	  zijn.	  Maar	  

daarmee	  zijn	  ze	  nog	  niet	  opgenomen	  in	  de	  maatschappij,	  enkel	  in	  dat	  deel	  dat	  er	  

eigenlijk	  ook	  al	  buiten	  staat.	  



10	  
	  

In	  het	  tweede	  voorbeeld	  zien	  we	  hoe	  de	  kunsten	  in	  de	  samenleving	  zelf	  

interveniëren,	  maar	  in	  tweede	  instantie	  zien	  we	  hoe	  ook	  daar	  de	  ruimte	  van	  de	  

kunsten	  de	  buitenstaanders	  in	  zich	  opneemt.	  

In	  het	  derde	  voorbeeld	  zien	  we	  hoe	  de	  kunsten	  zelf	  sociaal	  inclusief	  worden.	  Het	  

domein	  van	  de	  kunsten	  wordt	  uitgebreid	  waardoor	  de	  samenleving	  in	  staat	  is	  de	  

kunsten	  te	  betreden.	  

	  

In	  alle	  drie	  de	  projecten	  wordt	  de	  scheiding	  tussen	  kunst	  en	  samenleving	  ingezet,	  je	  

kan	  bijna	  zeggen	  productief	  gemaakt.	  Wat	  buiten	  het	  domein	  van	  de	  kunsten	  

onmogelijk	  is,	  kan	  wel	  binnen	  het	  domein	  van	  de	  kunsten.	  Maar	  in	  geen	  van	  de	  drie	  

voorbeelden	  zien	  we	  hoe	  de	  kunst	  erin	  slaagt	  om	  mensen	  die	  in	  de	  samenleving	  

uitgesloten	  zijn,	  daar	  in	  opgenomen	  te	  laten	  worden.	  	  Betekent	  de	  sociale	  inclusie	  

van	  de	  kunsten	  een	  inclusie	  die	  enkel	  binnen	  haar	  domein	  plaats	  kan	  vinden?	  

En	  hebben	  we	  daarmee	  de	  vraag	  beantwoord	  naar	  het	  belang	  van	  de	  scheiding	  

tussen	  kunst	  en	  samenleving:	  een	  plek	  waar	  terroristische	  organisaties	  en	  

vluchtelingen	  kunnen	  opgenomen?	  	  En	  een	  plek	  die	  zich	  wel	  kan	  uitbreiden	  naar	  

plekken	  in	  de	  samenleving	  maar	  die	  plekken	  worden	  daarmee	  onmiddellijk	  een	  

extensie	  van	  de	  kunsten.	  En	  wil	  dit	  dus	  zeggen	  dat	  de	  status	  aparte	  van	  de	  kunsten	  

een	  goed	  is?	  Juist	  omdat	  zij	  op	  haar	  terrein	  iets	  mogelijk	  kan	  maken	  wat	  anders	  niet	  

mogelijk	  was	  geweest?	  

	  

U	  ziet	  het	  zijn	  vragen	  die	  bij	  het	  schrijven	  van	  deze	  lezing	  naar	  boven	  zijn	  gekomen.	  

Het	  zijn	  vragen	  waar	  ik	  nog	  geen	  klip	  en	  klaar	  antwoord	  op	  heb.	  Waarbij	  de	  

belangrijkste	  vraag	  wellicht	  is:	  kunnen	  de	  kunsten	  sociale	  doelen	  bereiken	  in	  de	  

wereld	  buiten	  ons	  en	  tegelijkertijd	  kunst	  blijven?	  Of	  kunnen	  die	  doelen	  alleen	  maar	  

binnen	  het	  domein	  van	  de	  kunsten	  gehaald	  worden?	  	  

	  

Ik	  wil	  nu	  graag	  even	  een	  uitstapje	  maken	  naar	  het	  meer	  theoretische	  discours	  

hierover.	  Kunst	  die	  haar	  oren	  naar	  de	  samenleving	  laat	  hangen,	  is	  onderwerp	  van	  

een	  fel	  debat	  binnen	  de	  kunsten,	  niet	  enkel	  mbt	  sociale	  functie	  van	  de	  kunst	  maar	  

sterker	  nog	  met	  betrekking	  tot	  iedere	  functie	  van	  de	  kunst.	  Kunnen	  we	  van	  de	  

kunsten	  vragen	  om	  nuttig	  te	  zijn?	  Kan	  kunst	  een	  medium	  zijn	  of	  erger	  nog,	  een	  
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middel	  voor	  iets	  anders	  dan	  zichzelf,	  een	  middel	  om	  de	  wereld	  te	  verbeteren?	  Wat	  

gebeurt	  er	  met	  de	  kunst	  wanneer	  zij	  nuttig	  wil	  zijn?	  Is	  het	  dan	  nog	  wel	  kunst?	  Of	  

wordt	  het	  sociaal	  werk,	  creatieve	  therapie?	  	  	  

Deze	  vragen	  worden	  beantwoord	  vanuit	  twee	  perspectieven:	  het	  	  meer	  politieke	  

kunsttheoretische	  perspectief	  en	  het	  fundamentele	  kunsttheoretische	  perspectief.	  	  

Deze	  perspectieven	  zullen	  ons	  helpen	  om	  beter	  te	  begrijpen	  wat	  we	  nu	  eigenlijk	  van	  

de	  kunsten	  vragen	  wanneer	  we	  haar	  vragen	  om	  een	  sociale	  functie	  te	  vervullen.	  

	  

2.1	  Politiek	  perspectief	  op	  art	  as	  a	  medium	  for	  inclusion.	  

Een	  deel	  van	  de	  kunsten	  heeft	  zich	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  vermaatschappelijkt	  in	  een	  

vorm	  van	  kunst	  die	  we	  community	  art	  zijn	  gaan	  noemen.	  Kunst	  met	  en	  voor	  de	  

gemeenschap,	  betaald	  door	  overheidsinstantie	  en	  fondsen	  om	  iets	  te	  doen	  voor	  de	  

burgers.	  	  Zowel	  werkwijze	  als	  context	  stonden	  in	  relatie	  tot	  de	  gewone	  mens	  in	  de	  

samenleving.	  Het	  atelier	  werd	  de	  straat.	  De	  galerie	  werd	  het	  buurthuis.	  Kunstenaars	  

ontwierpen	  samen	  met	  de	  buurtbewoners	  monumenten	  voor	  op	  pleinen,	  

straatmeubulair	  of	  andere	  ruimtelijke	  ornamenten.	  Iedereen	  mocht	  meedoen,	  

niemand	  werd	  buitengesloten.	  

De	  publieke	  opinie	  was	  welwillend	  maar	  en	  aanmoedigend.	  	  Eindelijk	  

kwamen	  de	  kunstenaars	  uit	  hun	  ivoren	  toren	  en	  richtten	  ze	  zich	  tot	  de	  gewone	  

mens.	  In	  mijn	  inleiding	  sprak	  ik	  er	  al	  over	  dat	  de	  kunstenaars	  de	  afgelopen	  decennia	  

het	  verwijt	  kregen	  elitair	  te	  zijn,	  het	  verwijst	  zich	  terug	  te	  hebben	  getrokken	  in	  hun	  

eigen	  domein,	  om	  zich	  slechts	  binnen	  dat	  domein	  tot	  elkaar	  te	  richten	  in	  een	  taal	  

van	  ingewijden.	  Het	  gewone	  volk	  voelde	  zich	  buitengesloten,	  en	  de	  kunsten	  werden	  

gestraft	  voor	  hun	  uitzonderingspositie	  met	  gigantische	  kortingen.	  	  Dat	  is	  een	  

ingewikkelde	  discussie	  waar	  ik	  nu	  niet	  uitgebreid	  op	  in	  kan	  gaan.	  Laat	  ik	  erover	  

zeggen	  dat	  ik	  het	  elitaire	  van	  de	  kunsten	  niet	  omarm,	  maar	  soms	  wel	  noodzakelijk	  

acht,	  en	  dat	  ik	  het	  sentiment	  en	  rigide	  karakter	  van	  waaruit	  de	  kunsten	  gestraft	  zijn,	  

zeer	  veroordeel.	  Maar	  daarover	  wil	  ik	  het	  hier	  nu	  niet	  hebben.	  Mij	  gaat	  het	  om	  de	  

discussie	  rondom	  kunst	  als	  middel	  omdat	  we	  van	  die	  discussie	  vandaag	  het	  meest	  

kunnen	  leren.	  

Het	  kunsttheoretisch	  discours	  rondom	  de	  kunsten	  was	  namelijk	  zeer	  

sceptisch	  en	  terughoudend	  over	  de	  wijze	  waarop	  kunst	  een	  middel	  werd.	  Hun	  
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argument	  was	  dat	  de	  kunst	  hiermee	  haar	  kritische	  potentieel	  zou	  verliezen	  en	  een	  

werktuig	  zou	  worden	  in	  de	  handen	  van	  maatschappelijke	  en	  overheidsorganisaties1.	  	  

Bavo	  beschreef	  het	  als	  volgt	  	  “Het	  maatschappelijk	  project	  van	  het	  einde	  van	  de	  

geschiedenis	  is	  voor	  zijn	  voortbestaan	  afhankelijk	  van	  creatieve	  projecten	  die	  de	  

schadelijke	  effecten	  van	  de	  markt	  op	  de	  samenleving	  proberen	  te	  beheren	  of	  haar	  

democratisch	  tekort	  proberen	  terug	  te	  dringen	  en	  zo	  de	  illusie	  hooghouden	  dat	  een	  

fundamentele	  verandering	  niet	  noodzakelijk	  is.”	  (Bavo	  2010:	  145)	  Wanneer	  de	  

kunsten	  niet	  worden	  gevraagd	  vanwege	  hun	  kritische	  kracht,	  maar	  vanwege	  hun	  

entertaining	  potentieel	  blijven	  we	  in	  de	  illusie	  leven	  dat	  werkelijke	  verandering	  niet	  

nodig	  is.	  	  

De	  belangrijkste	  kritische	  vraag	  van	  het	  kunst-‐	  theoretisch	  discours	  is	  dan	  ook:	  Levert	  

de	  kunst	  zich	  uit	  wanneer	  zij	  in	  opdracht	  werkt	  van	  opdrachtgevers	  die	  er	  baat	  bij	  

hebben	  dat	  er	  geen	  wezenlijke	  veranderingen	  	  plaatsvinden,	  opdrachtgevers	  die	  

angst	  hebben	  voor	  fundamentele	  analyses,	  en	  die	  liever	  een	  pleister	  voor	  het	  

bloeden	  hebben,	  dan	  een	  analyse	  van	  de	  oorzaak	  van	  het	  bloedverlies?	  Kunstenaars	  

als	  instrumenten	  ,	  als	  middel,	  in	  de	  handen	  van	  de	  machthebber,	  ongevaarlijk	  

gemaakt,	  het	  kritisch	  potentieel	  afgezwakt.	  Niet	  subversief	  maar	  digestief.	  Leuk	  

samen	  een	  monument	  voor	  een	  plein	  bedenken,	  terwijl	  het	  nadenken	  over	  de	  

waarde	  van	  het	  plein	  voor	  de	  buurt	  achterwege	  blijft	  omdat	  daar	  de	  

projectontwikkelaars	  het	  voor	  het	  zeggen	  hebben.	  Of	  nog	  erger,	  wel	  inspraak	  

hebben	  in	  een	  beeld	  op	  een	  plein,	  maar	  niet	  in	  de	  zaken	  waar	  het	  daadwerkelijk	  

belangrijk	  wordt.	  Een	  illusie	  van	  inspraak	  geven,	  terwijl	  als	  het	  er	  werkelijk	  om	  gaat,	  

enkel	  het	  geld	  regeert.	  	  

	  

In	  dit	  meer	  politieke	  perspectief	  wordt	  community	  art	  niet	  per	  definitie	  afgewezen	  

maar	  de	  risico’s	  ervan	  worden	  wel	  zichtbaar	  worden	  gemaakt.	  (De	  Bruyne	  &	  Gielen	  

2011:	  21).	  	  

	  

2.2	  Kunsthistorisch	  perspectief	  
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Daarnaast	  wordt	  het	  debat	  ook	  gevoerd	  vanuit	  een	  kunsthistorische	  perspectief	  

waarin	  de	  historische	  gevestigde	  eigen	  aard	  van	  de	  kunsten	  het	  argument	  is	  om	  zich	  

überhaupt	  niet	  uiteen	  te	  zetten	  met	  community	  art	  of	  met	  welke	  sociale	  functie	  van	  

kunst	  dan	  ook.	  Kunst	  heeft	  haar	  eigen	  autonome	  domein	  niet	  voor	  niets.	  Zij	  moet	  

daar	  blijven	  om	  autonome	  kunst	  te	  kunnen	  maken.	  Autonome	  kunst	  ontstaat	  in	  een	  

autonoom	  domein	  en	  wordt	  gemaakt	  door	  autonome	  kunstenaars.	  Vanuit	  dit	  

perspectief	  is	  kunst	  kunst	  omdat	  zij	  autonoom	  is,	  en	  autonoom	  zijn	  betekent	  dat	  je	  

op	  afstand	  blijft,	  en	  niet	  verwikkeld	  raakt	  in	  alledaagse	  zaken.	  De	  kunst	  en	  de	  

samenleving	  zijn	  twee	  gescheiden	  gebieden,	  en	  deze	  scheiding	  moet	  intact	  blijven.	  

Kunst	  heeft	  niet	  voor	  niets	  een	  eigen	  autonome	  ruimte	  bedwongen	  met	  witte	  muren	  

waarin	  ieder	  kunstwerk	  een	  wereld	  op	  zichzelf	  kan	  zijn.2	  In	  dit	  perspectief	  is	  er	  geen	  

geloof	  in	  een	  dialoog	  tussen	  kunst	  en	  samenleving	  omdat	  dat	  de	  kunst	  zou	  

verzwakken.	  Kunst	  heeft	  haar	  eigen	  autonome	  gebied	  waar	  zij	  zich	  in	  haar	  zuiverste	  

vorm	  kan	  tonen.	  Kunst	  kan	  enkel	  waarde	  en	  impact	  hebben	  omdat	  ze	  zich	  niet	  inlaat	  

met	  het	  alledaagse	  en	  zich	  in	  een	  eigen	  ruimte	  met	  zichzelf	  uiteenzet.	  Slechts	  

daardoor	  kan	  ze	  het	  radicaal	  andere	  zijn	  en	  laten	  zien.	  Kunst	  moet	  dus	  autonoom	  

zijn	  en	  zich	  niet	  verbinden	  met	  de	  samenleving.3	  	  Die	  autonome	  positie	  maakt	  dat	  de	  

kunstenaar	  in	  staat	  is	  om	  vrij	  te	  denken.	  Hij	  heeft	  geen	  broodheer	  aan	  wie	  hij	  

verantwoording	  schuldig	  is,	  zijn	  kunsten	  hoeven	  geen	  nut	  te	  hebben,	  hij	  hoeft	  zich	  

niet	  aan	  te	  passen,	  hij	  kan	  erbuiten	  gaan	  staan	  en	  vandaaruit	  kan	  hij	  ontdekken	  wat	  

in	  hem	  leeft	  dat	  niet	  al	  door	  de	  wereld	  is	  besmet.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Dit	  perspectief	  wordt	  met	  name	  verwoord	  door	  Camiel	  van	  Winkel.	  In	  de	  introductie	  van	  het	  
kunsttheoretische	  tijdschrift	  Metropolis	  M	  in	  2011	  wijst	  hij	  ieder	  appel	  op	  maatschappelijke	  
relevantie	  van	  de	  kunsten	  af	  omdat	  de	  kunsten	  daarmee	  haar	  autonomie	  zou	  verliezen.	  “Door	  de	  
autonomie	  van	  de	  kunst	  op	  te	  offeren	  aan	  haar	  maatschappelijke	  relevantie,	  nam	  men	  voor	  lief	  dat	  
de	  kunst	  haar	  onaantastbaarheid	  verloor	  –	  en	  dat	  terwijl	  autonomie	  juist	  het	  kenmerk	  is	  waarin	  de	  
kunst	  zich	  het	  meest	  maatschappelijk	  betoont.”	  
3	  Autonomie	  is	  de	  samentrekking	  van	  de	  twee	  Griekse	  woorden	  autos	  (zelf)	  en	  nomos	  (wet)	  en	  het	  
verwijst	  dus	  naar	  het	  eigen	  wetten	  stellen.	  Een	  autonoom	  persoon	  is	  een	  persoon	  die	  handelt	  volgens	  
zijn	  eigen	  regels.	  In	  politieke	  zin	  betekent	  het	  zelfbestuur	  en	  onafhankelijkheid.	  Hoe	  het	  begrip	  van	  
autonomie	  in	  verband	  met	  kunst	  geworteld	  is	  in	  het	  modernistische	  project	  van	  filosofen	  als	  
Habermas	  en	  Adorno,	  wordt	  door	  Sven	  Lutticke	  zorgvuldig	  uitgewerkt	  in	  zijn	  bijdrage	  aan	  de	  Open	  23	  
die	  in	  zijn	  geheel	  gewijd	  is	  aan	  het	  begrip	  autonomie.	  Autonomie	  betekende	  voor	  de	  kunsten	  
zelfbeschikking.	  Het	  betekende	  ‘dat	  de	  kunst	  zich	  ontwikkelt	  door	  haar	  eigen	  regels	  te	  bepalen	  en	  ter	  
discussie	  te	  stellen,	  reflexief,	  volgens	  haar	  eigen	  logica	  en	  ‘leerproces’	  (Open	  2012:	  89).	  
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Aan	  de	  autonome	  kunst	  gaat	  het	  geloof	  vooraf	  van	  een	  zijn	  en	  een	  denken	  dat	  niet	  

door	  het	  dominante	  discours	  is	  bepaald.	  Autonoom	  kunstenaars	  kunnen	  doordat	  zij	  

zich	  er	  buiten	  kunnen	  en	  durven	  plaatsen	  iets	  denken	  en	  verbeelden	  dat	  niet	  is	  

doordrenkt	  van	  wat	  we	  allemaal	  normaal	  vinden.	  Daardoor	  kunnen	  ze	  met	  iets	  

anders	  komen,	  kunnen	  ze	  ons	  verrassen,	  verwarren	  en	  aan	  het	  denken	  zetten.	  	  

	  

De	  kunsten	  mogen	  daarvoor	  een	  eigen	  ruimte	  opeisen,	  het	  museum.	  Ze	  vragen	  van	  

burgers	  om	  het	  alledaagse,	  de	  samenleving	  achter	  zich	  te	  laten	  en	  binnen	  te	  treden	  

in	  een	  soort	  –non-‐place,	  een	  ruimte	  waar	  de	  wetten	  van	  de	  kunst	  gelden:	  wat	  wil	  

zeggen:	  geen	  wetten.	  Waar	  kunst	  er	  is	  omwille	  van	  de	  kunst,	  waar	  kunst	  naar	  andere	  

kunst	  verwijst,	  een	  ruimte	  die	  van	  de	  toeschouwer	  vraagt	  om	  zich	  te	  verdiepen,	  de	  

tijd	  te	  nemen,	  en	  een	  andere	  wijze	  van	  communiceren	  te	  aanvaarden.	  	  

	  

Maar	  daarvoor	  moeten	  de	  kunsten	  wel	  een	  prijs	  betalen.	  De	  autonomie	  die	  de	  

kunsten	  veroverde,	  betekende	  ook	  haar	  afzondering,	  waarmee	  de	  discussie	  zich	  

verplaatst	  naar	  het	  isolement	  waarin	  kunst	  die	  zich	  van	  de	  samenleving	  afkeert,	  

zichzelf	  plaatst.	  Een	  van	  de	  samenleving	  afgekeerde	  autonome	  kunst,	  besproken,	  

gewogen	  en	  geëvalueerd	  door	  een	  kunstkritiek	  die	  zich	  in	  datzelfde	  isolement	  

bevindt	  is	  zelf	  beschikkend	  en	  onafhankelijk,	  maar	  heeft	  daardoor	  ook	  geen	  enkel	  

effect.	  	  

	  

2.3	  To	  summarize	  	  

Wanneer	  we	  de	  beide	  antwoorden	  samenvatten	  op	  de	  vraag	  naar	  de	  zinvolheid	  van	  

de	  scheiding	  van	  kunst	  en	  samenleving,	  zien	  we	  dat	  beide	  perspectieven	  het	  gevaar	  

schtset	  van	  een	  door	  de	  samenleving	  zwak	  gemaakte	  kunst.	  Een	  onkritische	  kunst	  

zeggen	  de	  meer	  politieke	  kunsttheoretici,	  een	  slechte	  onzuivere	  kunst	  zeggen	  de	  de	  

autonomie	  beschermende	  kunsthistorici.	  	  

Wanneer	  het	  gaat	  om	  het	  vermogen	  om	  werkelijk	  iets	  in	  beweging	  te	  brengen,	  zien	  

we	  hoe	  dat	  zowel	  niet	  vanzelfsprekend	  is	  in	  de	  kunst	  die	  zich	  verbindt	  in	  sociale	  

projecten	  als	  in	  de	  kunst	  die	  zich	  niet	  verbindt	  en	  zich	  tot	  haar	  eigen	  autonome	  

ruimte	  beperkt.	  
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Aan	  de	  ene	  kant	  staat	  de	  community	  art,	  de	  kunst	  die	  sociale	  cohesie	  en	  inclusiviteit	  

beoogt	  en	  die	  ongevaarlijk	  kan	  worden	  omdat	  ze	  teveel	  in	  dienst	  kan	  komen	  te	  staan	  

van	  de	  machthebbers,	  door	  wie	  ze	  ook	  betaald	  wordt.	  Kunst	  die	  behaagt,	  die	  afleidt	  

en	  dus	  in	  slaap	  kan	  sussen.	  Aan	  de	  andere	  kant	  staat	  de	  autonome	  kunst,	  die	  

welliswaar	  haar	  optimale	  autonome	  kracht	  behoudt	  maar	  die	  ongevaarlijk	  is	  omdat	  

ze	  teveel	  van	  de	  samenleving	  afgekeerd	  zou	  zijn,	  een	  kunst	  die	  alleen	  maar	  begrepen	  

wordt	  door	  ingewijden	  en	  een	  kunst	  die	  betekenis	  krijgt	  binnen	  het	  wereldje	  van	  de	  

kunst	  zelf.	  

	  

Wat	  we	  dus	  zoeken	  is	  een	  kunst	  die	  niet	  gehoorzaam	  is,	  die	  kritisch	  blijft,	  een	  kunst	  

die	  haar	  autonome	  ruimte	  op	  durft	  te	  eisen,	  een	  kunst	  die	  niet	  wil	  behagen.	  We	  

zoeken	  een	  kunst	  die	  zich	  wat	  durft	  te	  permitteren,	  die	  zichtbaar	  durft	  te	  maken	  wat	  

anders	  onzichtbaar	  is,	  die	  start	  vanuit	  autonomie,	  die	  haar	  autonome	  houding	  wil	  

behouden.	  Maar	  we	  zoeken	  ook	  een	  kunst	  die	  zich	  daarmee	  niet	  afwendt	  van	  de	  

samenleving,	  een	  kunst	  die	  onderwerpen	  durft	  te	  kiezen	  die	  ons	  aangaan,	  wellicht	  

niet	  alledaags	  maar	  wel	  urgent	  in	  de	  wereld	  waar	  we	  nu	  in	  leven.	  Een	  kunst	  die	  het	  

gesprek	  met	  de	  samenleving	  aangaat,	  inclusief	  is	  ten	  aanzien	  van	  haar	  publiek,	  een	  

kunst	  die	  de	  wereld	  waar	  we	  nu	  in	  leven	  van	  belang	  vindt.	  	  

	  

Ik	  heb	  u	  daarvoor	  al	  enkele	  voorbeelden	  gegeven	  van	  projecten	  van	  Jonas	  Staal,	  

maar	  we	  hadden	  ook	  al	  kunnen	  constateren	  dat	  enkel	  het	  Academy	  of	  the	  People	  

project	  daadwerkelijk	  over	  sociale	  inclusie	  gaat,	  maar	  dan	  ten	  aanzien	  van	  de	  

kunsten.	  De	  kunsten	  openen	  zich	  voor	  een	  andere	  vorm	  van	  kunsten,	  en	  ze	  begeven	  

zich	  ernaar	  toe.	  

Het	  zijn	  geen	  projecten	  waarin	  deelname	  aan	  de	  samenleving	  van	  hen	  die	  daar	  geen	  

deel	  van	  uitmaken	  wordt	  bereikt.	  Hoogstens	  bieden	  de	  kunsten	  asiel	  aan	  de	  

buitengeslotenen,	  de	  asielzoekers,	  de	  terroristische	  organisaties.	  	  

	  	  

	  

3	  Inclisiviteot	  als	  middel	  
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Ik	  wil	  u	  tot	  besluit	  van	  deze	  lezing	  enkel	  projecten	  van	  het	  kenniscentrum	  laten	  zien	  

waarin	  sociale	  inclusie	  beoogd	  wordt	  en	  waar	  een	  autonome	  en	  kritische	  attitude	  

aan	  te	  grondslag	  ligt.	  

De	  conclusie	  van	  mijn	  verhaal,	  waar	  ik	  nu	  alvast	  op	  vooruit	  wil	  lopen,	  zal	  zijn	  dat	  

sociale	  inclusie	  niet	  zozeer	  het	  doel	  moet	  zijn	  van	  kunst	  als	  middel,	  maar	  dat	  sociale	  

inclusie	  het	  middel	  van	  de	  kunsten	  zou	  moeten	  zijn	  met	  kunst	  als	  doel.	  

Ik	  zal	  dot	  toelichten	  aan	  de	  hand	  van	  het	  werk	  van	  drie	  kunstenaars	  waar	  ik	  binnen	  

het	  lectoraat	  nauw	  mee	  samen	  werk	  of	  heb	  gewerkt:	  Bart	  Lodewijks,	  Hermen	  Maat	  

en	  Karen	  Lancel	  en	  Andrea	  Stultiens.\	  

	  

	  
Bart	  Lodewijks,	  image	  from	  the	  archive	  of	  the	  artist	  	  	  

	  

	  

Bart	  Lodewijks	  werkt	  met	  krijt	  in	  de	  publieke	  ruimte.	  Zijn	  projecten	  starten	  met	  een	  

opdracht	  om	  in	  een	  bepaalde	  buurt	  te	  krijten.	  Hij	  begint	  op	  straat	  en	  daarna	  bekrijt	  

hij	  de	  publieke	  gebouwen.	  Wanneer	  hij	  de	  huizen	  van	  de	  mensen	  nadert	  vraagt	  hij	  

om	  toestemming	  om	  ook	  hun	  huizen	  te	  bekrijten.	  Terwijl	  hij	  krijt	  wordt	  hij	  door	  

mensen	  benadert	  die	  hem	  vragen	  wat	  hij	  doet.	  En	  dan	  legt	  hij	  uit	  dat	  dit	  het	  is:	  hij	  

krijt.	  Hij	  vertelt	  dat	  het	  volkomen	  onschuldig	  is	  en	  dat	  de	  krijt	  verdwijnt	  bij	  de	  eerste	  

regenbui.	  Soms	  vraagt	  hij	  mensen	  of	  hij	  binnen	  mag	  krijten,	  in	  cafés	  of	  zelfs	  in	  hun	  

huizen	  .	  En	  vrijwel	  altijd	  stemmen	  de	  mensen	  dan	  toe	  
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Zijn	  kunstwerk	  is	  een	  combinatie	  van	  dit	  gevaarloze,	  toegankelijke	  en	  professioneel	  

krijten	  met	  zijn	  open,	  vriendelijke	  en	  zeer	  in	  mensen	  geïnteresseerde	  

persoonlijkheid.	  Hij	  zegt	  zelf:	  ik	  kom	  met	  krijt	  een	  buurt	  in	  en	  ik	  verlaat	  de	  buurt	  met	  

verhalen.	  Zijn	  kunst	  kan	  een	  sociaal	  inclusieve	  kunst	  genoemd	  worden.	  Op	  de	  eerste	  

plaats	  omdat	  het	  plaatsvindt	  in	  de	  openbare	  ruimte	  en	  iedereen	  er	  zich	  dus	  toe	  kan	  

verhouden.	  Op	  de	  tweede	  plaats	  omdat	  hij	  met	  zijn	  krijt	  alles	  met	  alles	  verbindt.	  Zijn	  

krijt	  verbindt	  huizen	  met	  elkaar	  en	  hij	  transformeert	  een	  buurt	  in	  een	  inclusief	  

kunstwerk.	  De	  mensen	  die	  de	  buurt	  binnenkomen	  krijgen	  een	  vervreemd	  beeld	  van	  

hun	  buurt.	  	  Juist	  omdat	  het	  maar	  krijt	  is,	  kan	  het	  een	  buurt	  visueel	  transformeren.	  

Zijn	  krijt	  brengt	  verandering	  aan.	  Dingen	  die	  altijd	  hetzelfde	  waren,	  zien	  er	  nu	  anders	  

uit.	  Hij	  vraagt	  je	  met	  een	  frisse	  blik	  te	  kijken.	  Zijn	  kunst	  is	  dus	  sociaal	  inclusief	  omdat	  

hij	  de	  ander	  betrekt	  in	  zijn	  kunst,	  niet	  omdat	  zijn	  kunst	  sociale	  doelen	  verwezenlijkt.	  

Lodewijks	  wil	  de	  buurt	  niet	  verenigen.	  Hij	  maakt	  kunst.	  

	  

	  

	  
Hermen	  Maat	  and	  Karen	  Lancel,	  Saving	  face,	  image	  from	  their	  website	  www.lancelmaat.nl	  

	  

	  

De	  tweede	  kunstenaar	  waar	  ik	  mee	  gewerkt	  heb	  is	  Hermen	  Maat.	  Hij	  werkt	  met	  

karen	  Lancel.	  Ook	  zij	  werken	  in	  de	  publieke	  ruimte.	  	  Ze	  ontwikkelen	  interactieve	  

installaties	  en	  nodigen	  voorbijgangers	  uit	  om	  een	  bijdrage	  aan	  hun	  kunstwerk	  te	  
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leveren.	  Ze	  noemen	  hun	  kunstwerken	  dan	  ook	  ontmoetingsplaatsen	  of	  sociale	  

sculpturen	  en	  ze	  beschouwen	  zichzelf	  als	  de	  gastheer	  van	  de	  installaties	  in	  de	  rol	  

waarin	  ze	  mensen	  uitnodigen	  deel	  te	  worden	  en	  daar	  vervolgens	  op	  de	  te	  

reflecteren.	  Een	  van	  hun	  projecten	  heet	  Saving	  Face.	  In	  dit	  project	  voegen	  ze	  

gezichten	  toe	  aan	  een	  grote	  database	  van	  gezichten.	  Deze	  datavase	  geeft	  het	  

gemiddelde	  gezicht	  dat	  iedere	  keer	  wijzigt	  wanneer	  er	  weer	  een	  gezicht	  wqordt	  

toegevoegd.	  

Hun	  kunstwerk	  betreedt	  de	  werkelijkheid	  buiten	  het	  museum	  en	  ze	  vragen	  deze	  

wereld	  deel	  te	  worden	  van	  hun	  kunstwerk,	  niety	  als	  toeschouwers	  maar	  als	  co-‐

producenten.	  	  The	  toeschouwers	  worden	  opgenomen,	  embedded,	  in	  het	  kunstwerk	  

zoals	  Bart	  Lodewijks	  de	  burgers	  en	  de	  huizen	  van	  de	  buurt	  opneemt	  in	  zijn	  

kunstwerk.	  Maar	  Lodewijks	  vraagt	  hun	  wie	  ze	  zijn	  als	  persoon.	  De	  krijt	  is	  een	  alibi	  

voor	  sociaal	  contact.	  Voor	  Maat	  en	  Lanvel	  ligt	  dat	  anders.	  Zij	  hebben	  de	  

voorbijgangers	  nodig	  om	  een	  kunstwerk	  te	  kunnen	  maken.	  Terwijl	  ze	  de	  

voorbijganger	  hun	  kunstwerk	  aanbieden,	  worden	  zijn	  co-‐producenten	  van	  het	  werk.	  

	  

Beide	  kunstwerken	  kunnen	  sociaal	  inclusief	  genoemd	  worden	  omdat	  iedereen	  er	  in	  

opgenomen	  kan	  worden	  en	  omdat	  er	  in	  de	  uitkomst	  een	  soort	  van	  vereniging	  

ontstaat	  zij	  het	  in	  het	  krijt	  of	  in	  het	  digitale	  programma.	  Deze	  verenigende	  uitkomst	  

is	  onderdeel	  van	  de	  publieke	  ruimte	  zichtbaar	  voor	  iedereen	  die	  voorbij	  komt.	  De	  

mensen	  worden	  onderdeel	  van	  de	  kunst	  en	  de	  kunst	  is	  onderdeel	  van	  het	  publieke	  

domein.	  
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Facebookpage	  of	  History	  in	  Progress	  Uganda,	  https://www.facebook.com/HIPUganda?fref=ts	  

	  

Het	  derde	  voorbeeld	  dat	  ik	  zou	  willen	  presenteren	  is	  het	  PhD	  onderzoek	  van	  

fotograaf	  Andrea	  Stultiens.	  Zij	  zegt	  over	  haar	  onderzoek:	  ‘Ik	  doe	  onderzoek	  naar	  de	  

manieren	  waarop	  ik	  andere	  mensen	  kan	  leren	  kennen	  via	  foto’s’.	  De	  mensen	  die	  zij	  

zou	  willen	  leren	  kennen	  zijn	  de	  mensen	  uit	  Uganda.	  Ze	  doet	  onderzoek	  naar	  die	  

mensen	  via	  fotoarchieven	  en	  collecties	  van	  Ugandese	  fotografen.	  Zij	  geven	  haar	  een	  

ander	  beeld	  van	  Uganda,	  een	  beeld	  van	  binnen	  uit.	  Daarvoor	  plaatst	  ze	  foto’s	  op	  

facebook	  en	  maakt	  ze	  fotoboekjes	  en	  foto	  exposities.	  Via	  de	  website,	  de	  boekjes	  en	  

de	  exposities	  	  vraagt	  ze	  het	  publiek	  om	  haar	  meer	  informatie	  te	  geven,	  meer	  feiten	  

over	  hetgeen	  op	  de	  foto’s	  staat.	  

	  

In	  September	  gaan	  we	  beginnen	  met	  een	  enigszins	  vergelijkbaar	  project	  in	  

Groningen.	  In	  dit	  project:	  het	  geheugen	  van	  Groningen	  werken	  studenten	  van	  de	  

kunstacademie,	  samen	  met	  studenten	  van	  de	  universiteit	  in	  een	  onderzoek	  naar	  

fotocollecties	  van	  Groningse	  ouderen.	  Samen	  met	  de	  ouderen	  zullen	  ze	  de	  verhalen	  

zoeken	  achter	  de	  foto’s.	  De	  studenten	  zijn	  de	  professionals	  	  maar	  de	  ouderen	  zijn	  

eigenaar	  van	  het	  materiaal	  en	  van	  de	  verhalen.	  Samen	  zullen	  ze	  op	  basis	  van	  de	  

foto’s	  en	  de	  verhalen	  een	  expositie	  maken	  waarmee	  het	  materiaal	  geopenbaard	  

wordt	  aan	  de	  rest	  van	  de	  wereld.	  In	  dit	  project	  is	  iedere	  stap	  een	  inclusieve	  stap.	  De	  

kunststudenten	  en	  de	  universitaire	  studenten	  werken	  met	  de	  mensen	  	  
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Dat	  brengt	  me	  bij	  de	  conclusie	  op	  het	  appel	  dat	  er	  aan	  de	  kunsten	  wordt	  gedaan	  om	  

maatschappelijk	  te	  zijn.	  Zoals	  ik	  al	  eerder	  aangaf	  heb	  ik	  mijn	  reserves	  bij	  kunst	  als	  

een	  middels	  om	  sociale	  doelen	  te	  bereiken.	  Liever	  zie	  ik	  het	  sociale	  als	  een	  middel	  

om	  kunst	  te	  maken.	  	  

Ik	  heb	  gesproken	  over	  de	  scheiding	  tussen	  kunsten	  en	  samenleving,	  een	  scheiding	  

die	  het	  meest	  prominent	  aanwezig	  is	  wanneer	  kunst	  zich	  bevindt	  in	  de	  white	  cube	  

van	  het	  museum	  en	  wanneer	  de	  kunstenaar	  wordt	  beschouwd	  als	  iemand	  die	  enkel	  

kunst	  kan	  maken	  in	  isolement.	  Ook	  sprak	  ik	  over	  het	  gevaar	  van	  een	  kunst	  die	  wordt	  

overruled	  bij	  de	  vragen	  van	  de	  samenleving	  en	  daardoor	  zijn	  autonome	  en	  kritische	  

positie	  vergeet.	  

Mijn	  antwoord	  is	  autonomie	  in	  dialoog.	  Dit	  betekent	  dat	  een	  kunstenaar	  altijd	  zijn	  

eigen	  doelen,	  zijn	  eigen	  kritische	  positie,	  zijn	  eigen	  wijze	  van	  werken	  behoudt.	  Noch	  

hij,	  noch	  zijn	  werk	  kunnen	  beschouwd	  worden	  als	  middel.	  Maar	  vanuit	  die	  autonome	  

positie	  zou	  ik	  de	  kunstenaar	  willen	  vragen	  sociaal	  inclusief	  te	  zijn,	  en	  i	  zijn	  werken	  de	  

ander	  te	  betrekken.	  Het	  sociale	  is	  dan	  geen	  criterium	  voor	  de	  uitkomst	  van	  de	  kunst,	  

maar	  het	  is	  onderdeel	  van	  de	  werkwijze	  van	  de	  kunstenaar.	  Kunst	  kan	  niet	  het	  

middel	  zijn	  maar	  het	  sociale	  is	  het	  middel.	  	  Ik	  kan	  me	  voorstellen	  dat	  daarvoor	  meer	  

ruimte	  gemaakt	  gaat	  worden.	  

	  

	  

	  

	  


