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 Dialoog 2 

 DE MALAISE IN DE KUNST 
 

AVdB  Jij hebt je kritiek al geuit aan het adres van kunstenaars 

die met hun werk enkel inspelen op de verwachtingen van de 

kunstwereld. Laten we daar nu eens verder op ingaan, en inhaken op 

een heel actueel onderwerp, de zogenaamde ‘crisis van de kunst’. 

Persoonlijk spreek ik liever van ‘de malaise in de kunst’. Ik zie 

dat als een soort paradox van de hedendaagse kunst. De avant-garde 

en de enorme geschiedenis van de avant-garde die we kennen van de 

vorige eeuw zijn altijd zeer sterk gericht geweest op het 

doorbreken van conventies, op grensverlegging. Op het verleggen 

van de vraag wat kunst nu eigenlijk is, wat het wezen van de kunst 

is, enzovoort. Ik heb de indruk dat dit systeem van conventie-

doorbreking ergens is stilgevallen. Vanaf het begin van de jaren 

negentig lijkt er een probleem te ontstaan met de geloofwaardig-

heid van vernieuwing in de hedendaagse kunst. Vanaf dat moment 

ontstaat er plots een krampachtigheid die ik nog altijd om me heen 

zie. Steeds opnieuw lijkt de conventiedoorbreking, of dat wat 

gepresenteerd wordt als avant-garde, of als nieuw, of als 

belangrijk in de hedendaagse kunst, niet langer geloofwaardig. 

AV  Geloofwaardig voor wie? 

AVdB  Onder meer voor de toeschouwer … 

AV  Waarom is kunst dan niet langer geloofwaardig? 

AVdB  Omwille van twee redenen. Allereerst schort er iets op het 

niveau van de esthetische ervaring. Ik bedoel daarmee dat het 

kunstwerk niet meer raakt, dat het niet beroert of ontroert. Dus 

de geloofwaardigheid vanuit de buik. Je komt in contact met werk 

waarvan iedereen zegt: “Dit is belangrijk!” Het hele discours, het 

curatorschap, de gehele museale context en de kunstkritiek beweren 

duizendvoudig dat het om belangrijk, grensverleggend werk gaat … 

maar toch wordt het niet als zodanig ervaren. Ik vind dat een zeer 

belangrijk gegeven. Het verklaart overigens ook de aversie van een 

groot deel van het publiek voor hedendaagse kunst. 

AV  En de tweede reden? 

AVdB  Die heeft te maken met het vertoog of het discours zelf. 

Als filosoof voel ik aan dat het discours zelf niet meer 

geloofwaardig is. Kijk maar eens rond in de musea en lees 

bijvoorbeeld … 

AV  De zaalteksten. 
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AVdB  Ja, de zaalteksten. Het verschijnsel is echter veel ruimer 

dan dat. Het gehele discours over de kunst, in het bijzonder de 

hedendaagse kunst, komt vaak zeer zwaarwichtig over. In die zin 

houd ik dus geen pleidooi voor bijvoorbeeld de voortdurende name-

dropping van filosofen zoals Derrida, Baudrillard, Bataille en 

Deleuze, die het discours heel erg oppompen. Afgezien daarvan voel 

ik als filosoof ook heel vaak dat het discours niet klopt … 

AV  Pseudo-filosofie ook … 

AVdB  Ja, pseudo-filosofie, pseudo-belangrijkheid, dingen 

waarvan je zegt: “Dit is al twintig jaar geleden gedaan, maar met 

een nieuw sausje overgoten …” Je zou kunnen spreken van een 

dubbele malaise. De eerste malaise is de malaise van de 

geloofwaardigheid; vanuit de esthetische ervaring, vanuit de 

receptie. De ‘eerlijke’ receptie zou ik zeggen, niet de 

opgepoetste, of de door het discours bijgestelde receptie. De 

tweede malaise heeft te maken met de hele problematiek van de 

rechtvaardiging, de legitimering, die ertoe leidt dat de malaise 

van de kunst uiteindelijk resulteert in een soort van 

ritualisering. 

 

 Ritualisering 

 

AV  Met ritualisering bedoel je dat men een bepaalde strategie 

heeft gevonden die men steeds opnieuw blijft herhalen? 

AVdB  Ja, een soort van the show must go on. 

AV  Maar het klinkt wel heel tegenstrijdig – dat de obsessie 

voor vernieuwing en het doorbreken van conventies zélf een 

conventie wordt en zichzelf steriliseert. Is het niet omdat het 

zogenaamde doorbreken van conventies meestal zeer minimaal is, en 

dus te weinig gewicht heeft om werkelijk relevant of geloofwaardig 

te zijn, zoals jij dat noemt? Of omdat heel veel veronderstelde 

doorbrekingen van conventies in essentie helemaal geen door-

brekingen zijn? Ik heb het gevoel dat dit laatste ook heel vaak 

voorkomt. Als je het kunstwerk echt peilt, zie je dat het niets 

meer is dan een goed verpakte stijloefening. Ik mis lef in de 

hedendaagse kunst, absoluut, zowel bij kunstenaars als bij 

curatoren. En ik mis experiment. Oprecht en uitdagend 

experiment. 

AVdB  Veel experiment wordt in feite als een ritueel voor het 

voetlicht gebracht. 

AV  Dat gebrek aan lef en experiment gaat ook samen met een 
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heel sterke behoefte om er bij te horen. Kunstenaars willen gezien 

worden, willen een vorm van erkenning en succes. Het verlangen om 

deel uit te maken van de internationale scène is enorm dominant, 

de behoefte om uitgenodigd te worden voor grote internationale 

manifestaties, om gevierd te worden in wijdverspreide prestigieuze 

tijdschriften. Wist je trouwens dat op de afstudeertentoon-

stellingen van kunststudenten het nu de gewoonte is om een 

stapeltje professionele adreskaartjes naast je werk te leggen, 

voor potentieel geïnteresseerde galerijen? Dat wordt aangemoedigd 

door de docenten. Da’s toch wel een heel andere attitude dan 

vroeger. Akkoord, je had toen ook academische kunst, maar de 

vroegere avant-garde ging er zelfs prat op om niet tot een 

instituut te behoren. Die wílden er helemaal niet bijhoren! Toen 

was het juist een statement om … 

AVdB  Echt te provoceren, te protesteren. 

AV  Dat idee van kunst als eigengereide zoektocht en als 

protest is sinds de jaren zestig helemaal geërodeerd. Dat ‘erbij 

willen horen’ is trouwens een fenomeen dat een diepliggender 

proces weerspiegelt in onze westerse maatschappij. Er is een soort 

angstgevoel gekomen. De opkomst en het succes van extreem rechts 

begin jaren negentig lijkt een symptoom van dat zelfde angst-

gevoel. Men wil niet in een existentiële leegte gegooid worden. 

Men wil duidelijkheid en geen twijfel. Ik denk dat het radicaal 

doorbreken van conventies enorm geassocieerd wordt met uit de 

maatschappij vallen, er niet bijhoren, in een afgrond vallen. 

AVdB  Ja, de angst voor de afgrond. Ook de hedendaagse 

kunstenaars en de kunstinstituten lijken verlamd door die angst 

voor het vacuüm, de absolute leegte. Ze zijn hiervoor erg beducht. 

Dit verklaart volgens mij ook voor een groot deel het rituele 

aspect, de ritualisering, waarover we het daarnet hadden. Vroeger 

maakte ik een onderscheid tussen bijvoorbeeld een wetenschap-

pelijke carrière en ja …, het kunstenaarschap, dat was voor mij 

toch iets anders. Dat is intussen grondig veranderd. Je ziet nu 

meer dan ooit dat jonge kunstenaars opereren in termen van 

netwerking, cv’s, positionering, profilering – een prachtig 

hedendaags woord trouwens, ‘profilering’. Daarbij worden die zaken 

vaak belangrijker dan het kunstenaarschap zelf. Dus je krijgt hier 

een soort ritualisering vanuit de kunstenaar zelf. Hij hecht in 

zijn carrièreplan, in zijn strategisch handelen, niet meer zoveel 

aan dat absolute engagement. Eerder vraagt hij zich af: “Hoe kan 

ik mij profileren en van daaruit strategisch handelen, en dus ook 
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kunstwerken afleveren die passen, die geschikt zijn voor deze of 

gene gelegenheid?” 

AV  Absoluut! 

AVdB  Het gaat om kunstwerken die opportuun zijn. Toen ik hoofd 

was van het theoriedepartement aan de Jan van Eyck Akademie in 

Maastricht, waar jonge kunstenaars vanuit de hele de wereld een 

postgraduaat opleiding kunnen volgen, dacht ik vaak: “Wat gebeurt 

er hier?” Er waren ‘participanten’ – zo noemde men toen de 

ingeschreven kunstenaars – die na twee jaar met iets afkwamen 

waarvan je dacht: “Maar waarom heb je hier al die tijd gezeten?” 

Natuurlijk, Jan van Eyck op de cv, dat is wat écht telt. Veel 

kunstenaars waren in feite meer begaan met hun cv, hun portfolio, 

hun atelier, het verwerven van beurzen en het zoeken naar extra 

middelen dan met de eigenlijke inhoudelijke en esthetische 

ontplooiing. Overigens, bij inhoudelijke discussies lieten ze het 

meestal massaal afweten … Het is misschien streng van mij, maar ik 

spreek van een soort tendens, niet? Iets wat zich voor onze ogen 

afspeelt en waarbij je geneigd bent te denken dat juist een 

jongere generatie hiertegen in opstand zou komen. Dat is tenminste 

wat je zou kunnen verwachten. Maar wat zie je? Het tegendeel! Dat 

is zo vreemd voor mij, dat juist die jongere generatie, meer nog 

dan wie ook, bijna de interne logica van de institutie heeft 

verinnerlijkt. Beter kan ik het bijna niet zeggen. 

AV  Ik heb de indruk dat heel die avant-garde-ideologie van de 

negentiende eeuw lang is blijven doorwerken tot in de twintigste 

eeuw, en dat veel kunstenaars in eerste instantie werkten vanuit 

een innerlijke behoefte om iets authentieks te creëren. Misschien 

romantiseer ik de zaken, maar de tijd die men toen besteedde aan 

netwerking was in ieder geval veel beperkter. We leven nu in een 

tijd waarin de voldoening van het kunstenaarsschap voor velen 

lijkt voort te komen uit de groei van het cv. In een soort van 

permanente zelfevaluatie wordt zo de eigen positionering binnen de 

kunstwereld nauwlettend in de gaten gehouden. Nu moet ik zeggen, 

zelf houd ik mijn cv ook goed bij omdat ik subsidies nodig heb en 

daarvoor verplicht ben aan te tonen hoe actief en ‘relevant’ ik 

ben binnen de kunstwereld. Ik ontsnap daar niet aan. 

AVdB  Je zou dus kunnen zeggen dat er een zeer grote 

institutionele dwang is die kunstenaars tot een dergelijke 

commerciële instelling ‘dwingt’ om te kunnen overleven. 

AV  Absoluut. Als kunstenaar kan je op twee manieren 

overleven. Ofwel maak je verkoopbaar werk en associeer je je met 
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een galerij. Ofwel werk je rechtstreeks of onrechtstreeks met 

overheidssteun. Dan ben je niet verplicht om te verkopen. Mijn 

situatie is eigenlijk de laatste: ik maak geen verkoopbaar werk – 

ik heb trouwens in tien jaar nog nooit iets verkocht – maar ik 

werk voor een deel met subsidies. In beide gevallen is een cv 

cruciaal. Daar leidt men je zogenaamde ‘symbolische kapitaal’ uit 

af, je belang binnen de hedendaagse kunst. Als je het als 

kunstenaar wil maken, ben je nu eenmaal verplicht om je cv 

voortdurend aan te vullen, liefst met prestigieuze projecten en 

publicaties. Je haalde institutionele dwang al aan als mogelijke 

verklaring, maar ik vraag me af hoe het überhaupt toch zo ver is 

kunnen komen dat dat cv zo primordiaal is geworden? En hoe komt 

het dat we ons daar als kunstenaars zo moeilijk van los kunnen 

maken? In plaats van te zeggen: “Eigenlijk geef ik daar geen zier 

om en ga ik gewoon werk maken.” Vanwaar die voldoening van dat 

abstracte cv? Waarom zijn wij zo slaaf geworden van die 

egocultuur? Ik zie bij mijn collega’s en ook bij mezelf dat dit 

veel te weinig in vraag wordt gesteld. 

AVdB  Je kan het van twee kanten bekijken: enerzijds heb je die 

egocultuur, waar je terecht naar verwijst, en anderzijds is er de 

dagdagelijkse institutionele context van de kunstwereld. De manier 

waarop subsidies worden toegekend, waarop curatoren beslissen wie 

al dan niet mag meedoen in een tentoonstelling, is veel abstracter 

dan vroeger … Zo heb ik nog een schrijnende anekdote uit de 

afdeling kunst- en cultuurwetenschappen van de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam. Daar wordt bij de opening van het 

academiejaar nadrukkelijk gezegd: “Denk er aan, het gaat hier niet 

over kunst!” Wel over de distributie van kunst, de receptie, 

enzomeer. Maar kunst zelf wordt een zwarte doos, iets waarover je 

geen mening mag hebben. En dan te bedenken dat studenten van 

dergelijke faculteiten later sleutelposities innemen in de 

kunstwereld, als curator, museumdirecteur, kunstcriticus of 

commissielid, en plots verantwoordelijke keuzes moeten maken. 

Vroeger daarentegen, hoe werkte het in Parijs? Denk aan het 

impressionisme waarin de rol van de salons primordiaal was, 

trefpunten waar de schilderijen tastbaar aanwezig waren en waar 

vaak ter plekke discussies ontstonden. Men bezocht elkaars 

atelier, er was interactie. Nu heb je een besluitvorming op een 

meer bestuurlijk en beleidsmatiger niveau. Dat is veel abstracter 

en onpersoonlijker. En omdat die besluitvorming veel abstracter 

wordt, wordt een cv een zeer handig middel om te selecteren. 
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AV  Dus eigenlijk kan je stellen dat het cv een abstractie is 

van die negentiende eeuwse kunstkabinetten en ontmoetingsplaatsen. 

AVdB  Je krijgt nu eerder een abstracte ruimte of zelfs een 

digitale ruimte … 

AV  De website. 

AVdB  Inderdaad, de website, waarop kunstenaars zich presenteren 

… Ik denk dat het cv als nieuwe normering binnen de kunstwereld 

heel discriminerend kan werken en ook heel veel kunstenaars 

uitsluit. Het cv moedigt een enorm conformisme aan. Het zegt: “Dit 

moet je doen om er te geraken. Die en die stappen moet je nemen om 

een gereputeerd kunstenaar te worden.” In de kunstwetenschappen 

wordt dit ‘reputatievorming’ genoemd. Het wordt er ook overvloedig 

bestudeerd. Aan de hand van die studies kan je een artistieke 

carrière uiterst strategisch plannen. Omdat de context ritualis-

tisch is, ontstaat er een soort fictie van de absolute trans-

parante kunstenaarscarrière. Dit vloekt natuurlijk met onze 

intuïtie over kunst. Over geniale kunst, over belangrijke kunst, 

die altijd op één of andere manier inbreekt of verrast. De malaise 

in de kunst heeft daar volgens mij veel mee te maken. Omdat 

wanneer de artistieke carrière helemaal transparant wordt en 

abnormaliteiten uitgezuiverd worden, je nog zeer moeilijk tot een 

kunst kan komen die verrast. Het is namelijk allemaal opgenomen in 

een zeer voorspelbaar traject. Zelfs de uitwassen of 

buitenissigheden worden voorspelbaar. 

AV  En degenen die dat niet doen, worden uitgesloten. 

Verrassende zaken worden betwijfeld, zijn nauwelijks in te passen 

in de vooraf bepaalde structuren en worden dan maar genegeerd. 

AVdB  Het is bijna een vicieuze cirkel. 

 

 Crisis in de kunst? 

 

AV  Als ik met andere mensen uit de kunstwereld praat over de 

crisis in de kunst, dan krijg ik vaak te horen dat ik een doem-

denker ben. Het tegendeel wordt beweerd: “Er is helemaal geen 

crisis in de kunst! Waar heb je het over?” 

AVdB  Of ze is er altijd geweest … (lacht luid). Dat is ook een 

lijn om te volgen, niet? 

AV  Curatoren en kunstcritici die zelf heel actief zijn, veel 

mensen ontmoeten, tentoonstellingen organiseren, teksten 

schrijven, enzovoort, zeggen dat het ongemeen spannende tijden 

zijn, dat er binnen het kunstcircuit enorm veel leeft en dat er 



VAN DEN BRAEMBUSSCHE & VERMEULEN DE MAILAISE IN DE KUNST 

 7

elke dag fascinerend werk te zien is. Zij voelen zich opgenomen in 

een dynamisch geheel van creatieve geesten, van jonge mensen die 

nieuwe pistes verkennen … 

AVdB  Het is inderdaad dubbel. Aan de ene kant is er nog nooit 

zo veel kunst geweest. Er zijn nog nooit zo veel kunstmanifesta-

ties en tentoonstellingen geweest waar zo veel mensen naar toe 

komen. Denk maar aan de documenta. Oog in oog met de eindeloze 

rijen ‘kunstliefhebbers’, die daar soms uren staan te wachten om 

binnen te mogen, lijkt elk geweeklaag over de crisis van de 

hedendaagse kunst volkomen absurd! Bovendien werden er nog nooit 

zo veel prijzen uitgeloofd, nooit zo veel beurzen uitgereikt, 

nooit zo veel subsidies toegekend als nu. Vanuit dit gezichtspunt 

kan ik goed begrijpen dat heel wat – weliswaar actieve – curatoren 

zich afvragen waarover jij je in godsnaam druk maakt? Kunst heeft 

nog nooit in zo’n bloei verkeerd en toch – en dat is die andere 

kant – leeft er al een twintigtal jaar het gevoel dat de zaken 

opgedroogd zijn, dat de kunst is uitgeput. Terwijl sterk 

gemediatiseerde tentoonstellingen, zoals Art Brussels, de Biënnale 

van Venetië, de documenta, enzovoort druk worden bezocht, zijn er 

in veel dagdagelijkse, reguliere tentoonstellingen over heden-

daagse kunst nauwelijks toeschouwers te bespeuren. Wellicht nog 

belangrijker is dat vanaf het begin van de jaren negentig in 

Frankrijk, plots openlijk kritiek werd gegeven op de hedendaagse 

kunst. Daarvoor was er al tegenkanting, vaak van waarnemers die 

buiten de kunstwereld stonden, maar vanaf de jaren negentig zijn 

het in Frankrijk mensen met naam en faam die plots – in het 

vaarwater van Baudrillard – spreken van ‘het complot van de 

kunst’, le complot de l’art. Voor het eerst wordt openlijk gezegd: 

“Wij worden hier grandioos opgelicht door de hedendaagse kunst.” 

Het boek van Philippe Dagen, dat deze Franse discussie samenvat en 

bediscussieert, heet niet voor niets La haine de l’art (1998). 

AV  Gerhard Richter zegt dat ook. 

AVdB  Ja, Richter, toch zelf een gereputeerd kunstenaar, spreekt 

van Der grosse Lüge. Het vergt moed om zelf als kunstenaar te 

zeggen: “Waar zijn we mee bezig?” Wat je vandaag allemaal ziet in 

musea, galerijen, in kunsttijdschriften, folders en catalogi: je 

wordt er niet vrolijk van, aldus Richter. We worden altijd weer 

met dezelfde dubbelheid geconfronteerd. Enerzijds is er die 

overvloed aan initiatieven en publieke belangstelling, anderzijds 

is er dat niet aflatende gevoel dat het stevig fout zit. Ook ik 

als kunstfilosoof spreek over dat discours, heb het gevoel dat er 
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iets niet klopt … Er is een grote discrepantie tussen wat er 

beloofd wordt in de teksten en wat er daadwerkelijk te zien is en 

te beleven valt. 

AV  Bij hedendaagse kunsttentoonstellingen ben ik vaak 

ontgoocheld door het magere van wat er te zien is. Ik vind het 

krachteloos, schraal, blijf op mijn honger zitten. 

AVdB  Ik heb me er al enkele keren op betrapt dat ik na een 

tentoonstelling ontgoocheld ben, en dan maar als troost de 

catalogus koop, omdat die wel goed is! 

AV  Is dat geen teken dat kunst zeer cerebraal is geworden? 

AVdB  Ja, dat is wat ik bedoelde in het begin van ons gesprek 

met de problematiek van de esthetische ervaring, van de receptie. 

Er is een wereldwijde overproductie van kunst. Waaronder veel 

kunst die gecelebreerd wordt omwille van het rituele, institu-

tionele aspect, terwijl er bij de toeschouwer eigenlijk niets 

gebeurt. Het feit dat het de toechouwer niet meer raakt, vind ik 

een belangrijk gegeven. Overigens ben ik voor de toekomst toch 

niet zo pessimistisch, hoor. 

AV  Ik vind het toch wel belangrijk om niet te vervallen in 

doemdenken. 

AVdB  Ik stel ook vast dat er hoogstaande, nieuwe producties 

worden gecreëerd, maar die volgens mij van een andere natuur zijn. 

Ik reken jouw werk daar ook bij. Je werk is anders dan datgene wat 

wij vroeger als avant-garde bestempelden. Daar zag je echt 

stromingen die elkaar afwisselden in een soort van lineair 

perspectief, een lineaire vooruitgang. 

AV  Da’s eigenlijk een modernistische praktijk … 

AVdB  Ja, ik denk dat we die modernistische visie moeten 

verlaten. Als we dat blijven zien als toonaangevend model, dan 

zijn we hopeloos verloren, dan zitten we binnen dertig, veertig 

jaar in een crisis. Ondertussen is er een smeltkroes ontstaan van 

nieuwe praktijken en nieuwe inzichten, waarin zeer intrigerende 

dingen gebeuren. Het zijn de verrassende combinaties die het 

opnieuw interessant maken. Wat voor mij belangrijk is in jouw 

werk, is het exploreren van een tussengebied tussen wetenschap en 

traditionele kunst. Zoals gezegd, is het een soort van in-between. 

Wat jij doet, is een experiment en toch ook weer niet. Het zweeft 

tussen enerzijds de biologie, dus de wetenschap, en anderzijds het 

esthetische of het artistieke. Of misschien net ook niet. 

Persoonlijk denk ik dat deze tussenruimte een vrij interessante 

opening naar de toekomst inhoudt. Niet alleen tussen wetenschap en 



VAN DEN BRAEMBUSSCHE & VERMEULEN DE MAILAISE IN DE KUNST 

 9

kunst, maar ook tussen mode en beeldende kunst, muziek en 

architectuur, design en digitale fotografie … De mogelijkheden 

zijn vrijwel oneindig. 

 

 Uitdagingen en institutionele barrières 

 

AV  Maar zijn ook dat al geen vaak bewandelde pistes? 

Multimedialiteit en intermedialiteit, dat bestaat toch al dertig 

jaar? 

AVdB  Nou, ik weet niet of het al zolang meegaat hoor. Mijn 

inschatting is dat dit een gebied is dat nog maar net naar behoren 

wordt ontgonnen. Ik kan mij vergissen, maar volgens mij staan we 

nog maar aan het begin van een nieuw paradigma met de nodige 

institutionele uitdagingen. Als je bijvoorbeeld de subsidiekanalen 

bekijkt, die hinken ontegensprekelijk achterop. Er zijn genoeg 

projecten die buiten de geijkte subsidiekanalen vallen omdat ze 

verschillende disciplines of media combineren, en niet éénduidig 

kunnen toegewezen worden aan een bepaald kunstdomein of genre. 

AV  Daar kan ik concreet van meespreken in verband met 

SKANNER, het interactief cinemaproject dat ik samen met mijn broer 

heb ontwikkeld. Voor SKANNER kregen we van de overheid een 

projectsubsidie om een voorbereidende fase uit te voeren. Maar we 

hadden grote moeilijkheden om coproducenten te vinden die naast de 

overheid wilden investeren in het project. Het centrale probleem 

was dat het niet in één vakje te stoppen viel: het was 

experimentele cinema, leunde aan bij beeldende kunst, had ook een 

performancegehalte en omvatte een stuk informatica-onderzoek. En 

dat viel nergens goed. Het was ook een dure operatie omdat we echt 

gesofisticeerde middelen nodig hadden om het project adequaat uit 

te bouwen. Uiteindelijk zijn we nooit verder dan de voorbereidende 

fase – de zogenaamde Labtests – geraakt. Dit waren korte 

performances voor een beperkt publiek. 

AVdB  Die institutionele hinderpalen moeten dus nog grotendeels 

overwonnen worden en vormen te vaak een rem. In elk geval is dat 

het soort werk waar ik wel van opveer. Waar ik nu en dan van zeg: 

“Dat is de moeite waard, dit is iets waarvan ik absoluut nog níet 

denk dat het is uitgedroogd.” Integendeel! In die zin zie ik 

intermedialiteit of de exploratie van die tussengebieden als 

richtinggevend. Misschien is het zelfs beter om te spreken van 

‘hypermedialiteit’, waarbij je ook al gaat nadenken over wat er 

zich afspeelt als je die media op elkaar laat inwerken. Voor mij 
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is dat de kunst van de 21ste eeuw. 

AV  Eén van de problemen bij die Labtests was dat onze 

performances ontworpen waren voor een klein publiek. Bij het aan 

de man brengen van ons project volgde dan altijd de vraag: “Ja, 

goed, dat is maar voor vijftien mensen per sessie, met slechts 

enkele sessies per avond. Hoe moeten we dat in ons regulier 

tentoonstellingsprogramma of festivalprogramma inbouwen?” Niet 

elke instelling staat daar voor open. Nu zijn er uiteraard ook 

plaatsen die wel zoiets willen tonen. In het STUK in Leuven werden 

we bijvoorbeeld zeer goed ontvangen. Maar toch voel je bij het 

gros van de instellingen dat men niet goed weet hoe men dergelijke 

voorstellingen moet presenteren of inpassen in de bestaande 

werking. De vraag die ik vanuit het S.M.A.K. in Gent kreeg, was 

echt tekenend: “Angelo, wat is eigenlijk je échte vraag?” (lacht) 

AVdB  Ja, da’s de verkeerde vraag hè … 

AV  Als ik directeur zou zijn van een museum voor hedendaagse 

kunst, zou ik geen enkel probleem hebben om meer experimentele, 

onderzoeksmatige projecten óók een plaats te geven binnen de 

reguliere werking. Een parallelle programmatie van minder 

voorspelbare zaken naast de meer klassieke presentaties moet 

kunnen. Maar ja, men wil zijn gezicht niet verliezen … 

AVdB  De institutionele verstarring ligt altijd op de loer. Je 

ziet het nu ook bij de zogenaamde nieuwe media. Wereldwijd duiken 

er organisaties op die een exclusieve werking claimen rond nieuwe 

media. Dan denk ik: “In godsnaam! Dat is juist niet interessant!” 

Het is wél interessant als daar ook nog fotografie bij komt of 

performancekunst, een documentaire film of een oeroud schilderij. 

Ook naar de toekomst toe zal men erg moeten uitkijken voor een 

dergelijke reflex. Voor je het weet zit je opnieuw in die institu-

tionele logica van organisaties, die denken: wij moeten ons … 

AV  Profileren! 

AVdB  Voilà! Toch denk ik dat het een onomkeerbaar proces is. 

Dat is overigens altijd zo geweest, laat ons eerlijk zijn, ook bij 

de avant-garde vroeger. Wel is het zo dat de instituties vroeger 

altijd een stuk later kwamen. Er was altijd een soort na-

ijlingseffect, wat men ook wel ‘recuperatie’ heeft genoemd. Dit 

na-ijlingseffect is nu korter geworden, onheilspellend korter: de 

institutionele profileringsdrang kapselt nu al bijna op voorhand 

de nieuwe ontwikkelingen in. Dat kan heel verstikkend werken. In 

dat opzicht is het goed dat er nog experimenteel werkende 

kunstenaars zijn die het moeilijk hebben. Dat is een goed teken, 
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want het betekent dat deze kunstenaars nog buiten de gangbare, 

voorspelbare kanalen hun ding doen. Maar vroeg of laat slaat de 

institutie toe. Het is op dat ogenblik dat de nieuwe ontwikkeling 

zich een weg baant, zoals dat heet. Anderzijds is institutionele 

erkenning achteraf ook wel leuk: het werkt als een doorbraak, het 

is een bevestiging van het feit dat de kunstenaars in kwestie 

intuïtief hebben aangevoeld wat belangrijk zou worden in de 

toekomst. Ik verwacht persoonlijk dat intermediale en transmediale 

ontwikkelingen in de toekomst belangrijk zullen worden, maar niet 

wanneer ze al op voorhand in een nieuwe media context worden 

dichtgetimmerd, dan juist niet. Het inspelen van media op elkaar 

moet enorme verrassingen teweeg kunnen brengen. Ik denk dat daar 

enorm veel potentieel in zit. 

 

 Einde van de kunst? 

 

AV  Wat vind jij van de stelling “Alles is al gedaan.”? Stel 

dat je vandaag een opleiding schilderkunst volgt en je wordt 

geconfronteerd met de geschiedenis van de schilderkunst, vanaf het 

vroege begin tot vandaag. Dan sta je als beginnend kunstenaar toch 

wel even stil en begin je je sterk af te vragen of je überhaubt 

nog iets kan bijdragen tot de schilderkunst. Alsof er geen 

potentieel over is voor nieuwe expressie. 

AVdB  Ik heb daar een heel specifieke houding tegenover, omdat 

dat ook gelieerd is aan het debat in de kunstfilosofie over het 

einde van de kunst. Bij Hegel vind je de stelling dat na de 

romantiek, de kunst niet meer vanzelfsprekend ontroert. Prachtig, 

niet? Want dit spoort volledig met onze eerdere klacht over de 

hedendaagse kunst, namelijk dat ze niet meer raakt, ontroert, ons 

niet meer dooreen schudt. Hegel schrijft ook dat kunst niet meer 

als goddelijk wordt ervaren en dat de hoogtijdagen van de kunst 

definitief voorbij zijn. Kunst heeft een discours nodig, een 

theoretische rechtvaardiging omdat ze niet meer vanzelf ontroert. 

Kunst is alleen nog herhaling van wat er ooit is geweest. Wat 

Hegel over de postromantische kunst schrijft, lijkt heel erg op 

teksten over het postmodernisme. Zo zegt hij bijna letterlijk dat 

de postromantische kunst niets echt nieuws meer maakt, maar enkel 

reeds gedane zaken uit de kunstgeschiedenis combineert en 

hercombineert. Dit schrijft Hegel dus anno 1830! 

AV  Voor veel mensen is het erg onduidelijk waar dit ‘einde 

van de kunst’ van Hegel eigenlijk echt op slaat. Als je rondkijkt, 
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wordt er nog verdomd veel kunst gemaakt. Nogal tegenstrijdig, 

niet? 

AVdB  Het einde van de kunst betekent helemaal niet dat er geen 

kunst meer wordt gemaakt, maar wel dat de kunst geen vernieuwing 

meer laat zien. Het einde van de kunst heeft volgens Hegel te 

maken met het feit dat er niet langer op het vlak van de kunst 

zelf, maar enkel nog op het vlak van de reflectie, het theoretisch 

inzicht, het zelfbegrip, vooruitgang mogelijk is. Het einde van de 

kunst betekent dat de kunst definitief in de filosofie overgaat. 

AV  Dus Hegel is de vader van de conceptuele kunst! 

AVdB  Ja en nee. Hegel dacht niet meteen aan wat we nu onder 

conceptuele kunst verstaan, maar zijn these kan wel worden 

gebruikt om conceptuele kunst te legitimeren. Voor Danto was de 

opkomst van conceptuele kunst een teken aan de wand dat Hegels 

these opnieuw van stal moest worden gehaald. Danto heeft de these 

over het einde van de kunst opnieuw opgepakt in de jaren tachtig, 

eigenlijk al vanaf de jaren zeventig, en is daar als filosoof heel 

de wereld mee rondgereisd. Als bekende kunstcriticus had hij 

natuurlijk ook enig recht van spreken. Tijdens de jaren tachtig 

werd Danto in de New Yorkse scène geconfronteerd met het 

zogenaamde neo-expressionisme; Julian Schnabel, Anselm Kiefer en 

David Salle. In de New Yorkse kunstwereld werd toen luidop 

gedacht: “Wij zijn weer op het goede spoor, de kunst is weer uit 

de impasse, er is weer iets nieuws.” Danto zei echter: “Nee, dit 

is al gedaan, ik geloof er niet meer in.” Wat hij vervolgens in 

verschillende boeken uitschreef, was een soort van volledige 

opdroging; de avantgarde die vanaf 1910 elke vernieuwing, elke 

grensverlegging keurig theoretisch legitimeert en steeds opnieuw 

een nieuwe definitie uitvindt van kunst. Hij beschrijft hoe die 

logica aanleiding geeft tot een bijna onstuitbare opeenvolging van 

allerlei stromingen. Dat is volgens mij het wezenlijke verschil 

met onze tijd. Danto weet die lineaire logica zeer goed in kaart 

te brengen, de ogenblikken waarop het dreigt stil te vallen in de 

jaren zestig, en vooral in de jaren zeventig. Op zo’n momenten zie 

je hoe de hele kunstwereld zit te wachten op een nieuwe stroming. 

Iedereen zit te wachten, want iedereen leeft ervan. De musea 

moeten nieuwe stukken aankopen, de kunstcritici moeten weten 

waarover ze moeten schrijven, de kunsthandel heeft een nieuwe hype 

nodig … En wat gebeurt er? Iedereen vraagt aan de kunstenaars: 

“Alstublieft, vindt een nieuwe stroming uit.” 

AV  Dat is bijna een nieuwe vorm van spiritualiteit, een soort 
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zingeving. Bijna een religie zelfs. 

AVdB  Het ís een religie! 

AV  Voor veel kunstverzamelaars lijkt kunst dat inderdaad te 

zijn. Ze raken logischerwijs na enige tijd uitgekeken op hun 

collectie en vervolgens hebben ze weer een nieuwe impuls nodig, 

meer opwinding, en een nieuwe spirituele verruiming. Zo krijgt het 

leven weer wat meer zin. Nu, ik heb op zich niks tegen kunstver-

zamelaars, trouwens ook niet tegen galerijen. Maar toch merk ik 

dat voor vele rijke kunstverzamelaars het verzamelen van kunst en 

het bijhorend exclusieve contact met de kunstenaar een vorm van 

zingeving wordt. Bovendien zorgt het feit dat het gegeerde object 

zo zeldzaam, zo uniek en vooral zo duur is dat dit psychologisch 

een nog veel krachtiger zingeving bewerkstelligt. Maar dat gevoel 

blijft niet duren en dan moet er weer nieuw werk gekocht worden. 

AVdB  Het moet gevoed worden. 

AV  Geen slechte zaak voor de kunstenaars natuurlijk. (lacht) 

AVdB  De behoefte aan steeds nieuwe kunstbewegingen, daar is op 

een bepaald moment een soort van fatale stroomversnelling in 

gekomen. Een moment waarop de bewegingen steeds 

korter werden. Vroeger duurden bewegingen zoals het fauvisme en 

het kubisme nog wel enkele jaren. In de jaren zeventig en tachtig 

krijg je echter stromingen die een jaar duren, soms zelfs maar een 

maand. Tja, dan kan je moeilijk nog van echte ‘stromingen’ spreken 

natuurlijk, zeker als ze van die potsierlijke namen krijgen als 

‘neo-post-conceptualisme’ … Je krijgt een punt waarop de hele 

logica zichzelf gaat verteren en dat is in feite – dat vergeten 

sommige mensen – wat men het ‘postmodernisme’ heeft genoemd, 

namelijk dat er geen dominante stroming meer is. Er zijn mensen 

die vinden dat postmodernisme een stroming is, maar eigenlijk gaat 

het over de constatering dat ergens rond pakweg de jaren zeventig-

tachtig het sprookje van de constante vernieuwing definitief 

voorbij is. Dat er van alles tegelijkertijd ontstaat en dat men 

het niet meer zo mooi kon afwisselen, niet meer zo mooi kon 

faseren of stroomlijnen in elkaar afwisselende bewegingen. Vandaar 

ook dat de thematiek van de crisis van de kunst heel vaak verwijst 

naar die uitputting. Zo van: “Alles is al gedaan, het is stil-

gevallen.” Dat is natuurlijk waar en niet waar. Dit is waar in een 

modernistische logica van de permanente vernieuwing. Het is 

momenteel inderdaad heel moeilijk geworden om iets volstrekt 

nieuws te verzinnen. Het postmodernisme heeft echter ook 

interessante zaken aan het licht gebracht. Zo is de tijdsopvatting 
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niet langer lineair, maar eerder rizomatisch of multilineair. Er 

gebeurt van alles tegelijkertijd, het wordt onoverzichtelijk. Dat 

is echter ook de kracht van deze tijd, net ook het spannende 

ervan. Het modernisme had iets zeer dogmatisch en ook iets zeer 

arm. Wat had je namelijk? Je had het kubisme en verder niets. Dus 

al het andere waardevolle werk viel uit de geschiedenis. Dat is 

ook een beetje het drama van het modernisme, namelijk de 

uitsluiting. En wat krijg je nu? De ontwikkeling is niet langer 

verticaal en lineair, maar horizontaal en multilineair: ze heeft 

veel weg van een hypertekst, je moet een beetje denken aan de 

hyperlinks op het internet. De kunst verspreidt zich als het ware 

als een vuurtje. 

AV  Dit wordt niet aangemoedigd door de instituten. Er wordt 

voortdurend gefilterd. 

AVdB  De instituten zijn nog steeds modernistisch … en filteren. 

AV  Dat gebruik van filters en de bijhorende selectie- en 

uitsluitingsmechanismen is een belangrijk systeem, waarvoor ik 

graag de benaming ‘kunstcircuit’ gebruik. Voor mij is dat een term 

die verbonden is met de kunstmarkt: uitverkoren kunstenaars worden 

gelanceerd, opgepikt door het circuit van verzamelaars, musea en 

critici, en het werk komt in belangrijke collecties terecht. Dat 

kunstcircuit heeft er vervolgens alle belang bij dat de markt-

waarde van die kunstenaar blijft stijgen of op zijn minst status 

quo blijft. Eens zoveel mensen overtuigd werden om het werk aan te 

kopen, kan je het natuurlijk niet meer maken om enkele jaren later 

te zeggen: “Misschien is dit toch niet zo’n geweldig sterke 

kunstenaar.” Het is trouwens opvallend hoe bijvoorbeeld de meest 

succesvolle Belgische kunstenaars stuk voor stuk vertegenwoordigd 

worden door een grote commerciële galerij. Die galerij optimali-

seert hun positie en marktwaarde door heel selectief prestigieuze 

tentoonstellingen uit te kiezen, en publicaties te promoten met 

teksten van vooraanstaande critici. Dit laatste, het omkaderen van 

kunst door gezaghebbende teksten, vind je ook terug in musea onder 

de vorm van zaalteksten. Heel vaak vind je daarin een onophoude-

lijke en bijna drammerige legitimering van wat er te zien is. Er 

worden allerlei verbanden gelegd met voorgaande kunststromingen en 

andere kunstenaars. Soms gaat het zelfs zo ver dat er voor een 

tentoonstelling simpelweg een nieuwe stroming wordt gefabriceerd. 

Zo was ik enkele jaren geleden in Londen getuige van de – onder-

tussen mislukte – poging om de stroming van de ‘New Neurotics’ in 

het leven te roepen. In wezen was dit niet meer dan een 
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marketingtruc van de Saatchi Galery. Ik vermoed dat al die 

legitimeringen te verklaren zijn als een poging om toch terug een 

lineaire logica te creëren? 

AVdB  Ja, en daarom is het ook zo ongeloofwaardig. Er is nog 

steeds die poging om het moderne metaverhaal in stand te houden. 

AV  En het lineaire verhaal te maken. 

AVdB  Juist. Terwijl er al sprake is van een discrepantie met de 

feitelijke ontwikkeling. Die ongeloofwaardigheid van het lineaire 

metaverhaal, is voor mij de malaise in de kunst. 

AV  Het wordt bovendien allemaal zodanig intellectueel 

verwoord dat het bijzonder gezaghebbend en zelfs intimiderend 

overkomt. Het gros van de lezers aanvaardt de tekst als waarheid 

en denkt bij zichzelf: “Wat ik niet begrijp aan deze tekst, dat 

ligt aan mij.” 

AVdB  Ja, maar het punt is dat ze er niks bij voelen. Dat is de 

discrepantie tussen het discours en het feitelijke werk. Nu, ik 

denk dat het kunstgebeuren van nu een simultaan gebeuren is, het 

vindt allemaal tegelijkertijd plaats … In die zin leven we wel in 

een spannende tijd. Het spannende zit hem juist in het onoverzich-

telijke, het niet-voorspelbare, datgene eigenlijk wat vanuit een 

modernistisch standpunt als malaise wordt geduid! 

AV  En dat er zoveel mogelijkheden zijn. 

AVdB  Ja. En ik denk ook dat wij absoluut moeten afstappen – en 

dat is jammer genoeg nog niet tot de instituties doorgedrongen – 

van die exclusieve lineaire logica. Vanuit dit oogpunt zullen we 

trouwens ooit de vroegere kunstgeschiedenis moeten herschrijven, 

daar ben ik zeker van. We zullen ze moeten herschrijven vanuit een 

meer simultane visie, waardoor bijvoorbeeld zal blijken dat er in 

de periode van het kubisme ook nog heel andere, belangrijke kunst 

werd gemaakt, die ondergesneeuwd is geraakt. 

AV  Het gaat allemaal over filteren. 

AVdB  Het gaat allemaal over filteren. Wat er nu gebeurt zal 

enorme consequenties hebben voor de manier waarop wij, binnen 

twintig, dertig jaar, de evolutie van kunst zullen bekijken. Niet 

meer als een opeenvolging van stromingen, maar veel meer als een 

simultaan gebeuren, waarbinnen verschillende ‘stromingen’ of 

‘tendensen’, die zelfs in strijd zijn met elkaar, tegelijkertijd 

belangrijk zijn. Er zal steeds meer sprake zijn van de 

‘gelijktijdigheid van het ongelijktijdige’, waarbij oude en nieuwe 

vormen van kunst (het ongelijktijdige) huwelijken en kruisbestui-

vingen aangaan (het gelijktijdige). Dus je hebt aan de ene kant 
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crisis, malaise. De malaise is echter, vreemd genoeg, te wijten 

aan een verouderde, modernistische kijk op wat kunst zou moeten 

zijn, een visie waarvan nog veel instituties doordrongen lijken te 

zijn. 

 

 Potentieel tot vernieuwing? 

 

AV  Nu, om even terug te komen op het doorbreken van 

conventies en op de vernieuwing. Mijn persoonlijk standpunt is dat 

vernieuwing altijd mogelijk is. Ik zie hiervoor twee redenen: 

evolutie en de unieke constitutie van elk individu. Er is 

onophoudelijk evolutie, elke dag, elke seconde is anders. Ik vind 

het fenomeen van evolutie op zich eigenlijk wel zeer bizar, als je 

er zo bij stilstaat. We zouden evenzeer in een ander universum of 

een ander natuurkundig systeem kunnen leven waarbij alles blijft 

zoals het is … Maar goed. Gewoon het feit dat alles blijft 

evolueren – biologisch, maatschappelijk, menselijk, technologisch 

– en dat er voortdurend nieuwe stappen worden gezet, dat is voor 

mij voldoende reden om ervan uit te gaan dat de menselijke 

creativiteit een oneindig potentieel heeft tot vernieuwing. 

AVdB  Ik heb daar mijn twijfels bij. Ik kan je volgen, maar ik 

vraag mij af of het op cultureel vlak zo is. Daar zie je werkelijk 

culturen plots inzakken. In bepaalde culturele contexten kan er 

een soort blokkering van de creativiteit ontstaan. 

AV  Natuurlijk. Maar dat je met het menselijke potentieel tot 

creativiteit telkens weer iets nieuws zou kunnen aanvangen, die 

overtuiging, daar heb ik geen enkel probleem mee. Als biologische 

levensvormen evolueren, als maatschappijen evolueren, als 

technologieën evolueren, waarom zou dit dan voor kunst niet 

opgaan? Dat een specifiek cultureel systeem zichzelf krampachtig 

verzet tegen evolutie, uiteindelijk wegzinkt en dat daar dan weer 

iets totaal nieuws uit komt, hoort er bij. Ik denk eveneens dat 

specifieke culturele denkpatronen – en dus ook die van de moderne 

en de hedendaagse kunst – plots kunnen stoppen. En dat er 

vervolgens een hele andere manier van omgaan met kunst kan 

ontstaan. Maar de uitspraak “Alles is al gedaan” vind ik volstrekt 

onhoudbaar. 

AVdB  Hegel is ook bekend geworden met de these over het einde 

van de geschiedenis hè. Fukuyama heeft dat opgeraapt in zijn heel 

bekende boek over het einde van de geschiedenis. Dit boek 

verkondigt het idee dat we met de liberale democratie de best 
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mogelijke maatschappijvorm hebben bereikt … 

AV  Dat vind ik zo onwaarschijnlijk! Zo volstrekt 

onwaarschijnlijk! Vanuit de eenvoudige basisidee dat elke dag weer 

geëvolueerd is, maak ik me volstrekt geen zorgen. Wat we reëel 

rondom ons zien, dat is iets anders. Zoals jij heel terecht 

opmerkt, leven we in een specifieke culturele context en dat daar 

op een bepaald moment omwille van de interne logica geen creatieve 

mogelijkheden meer zijn, daar geloof ik wel in. 

AVdB  Daar zijn we het over eens. Alleen vrees ik dat jouw 

pleidooi over de creativiteit en de evolutie ook nog binnen een 

soort van lineaire tijdslogica plaatsvindt. Juist die lineaire 

tijdslogica is namelijk verantwoordelijk voor de uitputtingsslag 

van de kunst. Aan de andere kant ben ik het wel met jou eens – als 

ik onder meer het enorme artistieke potentieel van nieuwe media 

zie – dat het heel vreemd zou zijn dat er niets nieuws meer zou 

worden gecreëerd of geproduceerd. 

AV  Wanneer ik het over evolutie heb, heb ik het niet 

noodzakelijk over een strikt lineair gegeven. 

AVdB  Hoe zie jij de verhouding tussen evolutie en lineariteit 

dan? 

AV  Er zijn natuurlijk splitsingen met meerdere wegen die 

tegelijk evolueren, wegen die doodlopen en andere die blijven 

doorlopen. Maar binnen elke specifieke weg is er toch wel een 

lineaire logica. Evolutie springt niet als een volslagen wilde 

heen en weer. Bovendien is biologische evolutie overwegend 

progressief qua complexiteit. Dus ik geloof in lineariteit maar 

niet in een singuliere lineariteit. Ik geloof in een multiple 

lineariteit. Kijk, als bioloog kán ik niet anders dan vaststellen 

dat levende materie met een lineaire tijdslogica evolueert. Kijk 

naar de fossiele reconstructies van evolutielijnen van hedendaagse 

plant- en diersoorten, de evolutionaire toename van het 

hersenvolume bij de mensachtigen, enzovoort. 

AVdB  Ik denk dat onze visies vrij dicht tegen elkaar aanleunen, 

omdat ik net als jij verwacht – ook als ik de nadruk leg op het 

multilineaire of rizomatische – dat de creativiteit blijft 

doorwerken … 

AV  Wat ik daarnet ook aanhaalde, is de unieke constitutie van 

elk individu. Dat is eveneens essentieel binnen deze discussie. Ik 

vind het van groot belang dat een kunstenaar specifiek vanuit 

zichzelf, vanuit zijn diepste interesses tracht te werken. Niet 

alleen is elk moment anders, er verschijnen ook voortdurend 
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kunstenaars met telkens weer een unieke creatieve constitutie. Dan 

is het alleen maar logisch dat er nieuwe kunst komt. 

AVdB  Die unieke creatieve constitutie lijkt me toch geen 

garantie voor nieuwe kunst. Je lijkt de normen te onderschatten 

waaraan kunstenaars zich aanpassen, of die ze na verloop van tijd 

gaan verinnerlijken, wat Bourdieu zo mooi de habitus heeft 

genoemd. 

AV  Dat conformistische, het erbij willen horen. Maar ik heb 

het in eerste instantie over een hoopgevend potentieel tot in-

vraag-stellen en vernieuwen. Dat niet iedereen zich daarin 

inschakelt, dat is van alle tijden. Laat me even terugkomen op de 

overmatige cerebrale attitude waarmee hedendaagse kunst wordt 

benaderd. De hedendaagse manier om met kunst om te gaan, maakt op 

mij soms een zeer benepen, zeer houterige, seksloze indruk. Je 

ziet heel wat kunstenaars die fysiek gewoon niet goed in hun vel 

zitten. Er zijn figuren in het kunstcircuit die van een verbazend 

innerlijke armoede getuigen en over niets anders kunnen praten dan 

over hun kunstcarrière. Het gaat om een soort anorganische omgang 

met kunst, verstijfd en rationeel, in plaats van lijfelijk en 

intuïtief. Wijst dat niet op een angst, op een zeer fundamentele 

angst? 

 

 Tegenstelling tussen het cerebrale en het fysieke 

 

AVdB  Ja. Deze angst, of beter nog, de tegenstelling tussen het 

cerebrale en het fysieke, vind je ook in de kunstfilosofie terug. 

Daarin heb je immers twee grote lijnen. De eerste is de Platolijn. 

Plato heeft gezegd: “In mijn ideale republiek geen kunstenaars.” 

Hij wantrouwde de kunst. Nu, dat wantrouwen was gebaseerd op het 

feit dat de kunst te zintuiglijk was, te lichamelijk. Het is het 

wantrouwen voor het lichaam. Dit werkt door bij Hegel: het einde 

van de kunst is het opgaan van de kunst in de idee, in de 

filosofie, in het anorganische, om het met jouw woorden te zeggen. 

Het loopt ook verder bij Danto, die Hegel in zekere zin herhaalt 

en stelt dat zodra Duchamps urinoir en Andy Warhols Brilloboxen 

ons het zelfbegrip en het wezen van de kunst ontsluieren, de kunst 

ook meteen ophoudt te bestaan en overgaat in de filosofie. Dat is 

de natte droom van de conceptuele kunst. Je hebt conceptuele 

kunstenaars die zeggen: “Het denken over de kunst ís de kunst.” De 

kunst gaat hier volledig op in het cerebrale, in het conceptuele. 

Dat is dus de Plato-lijn. De andere, waar ik tussen haakjes meer 
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sympathie voor heb, is de Kant-lijn. Bij Kant wordt in zijn 

theorie over het mooie en het sublieme – een benadering die door 

Lyotard vrij recentelijk opnieuw onder de aandacht is gebracht – 

een grote nadruk gelegd op het niet-begrippelijke, zintuiglijke 

karakter van de esthetische ervaring. Het gaat om een zintuiglijke 

ervaring die ik niet onmiddellijk op begrip of onder woorden kan 

bengen. Het gaat hier dus om het lichamelijke, zintuiglijke aspect 

van de kunst, dat in se onzegbaar, onuitsprekelijk is … Die twee 

grote tradities, de Plato-lijn en de Kant-lijn, lopen tot op de 

dag van vandaag door in de kunstfilosofie. Ik ben voorstander om 

die dingen samen te brengen. En vooral om het zintuiglijke 

absoluut niet te vergeten, want er is inderdaad een sterke tendens 

bij kunstkenners en zwaarwichtige kunstcritici om het conceptuele 

en cerebrale element in de kunst te beklemtonen, zodat de kunst 

bijna wordt verstikt door het discours. 

AV  Heb jij voorbeelden van andere culturen waarin de 

kunstuitingen niet-cerebraal zijn, of waar dat cerebrale veel 

minder belangrijk is? Is het alleen in de hedendaagse westerse 

cultuur dat kunst cerebraal geworden is? 

AVdB  Dat zou ik niet durven stellen. Ik denk dat die 

tegenstelling tussen het cerebrale en zintuiglijke ook in andere 

culturen aanwezig is. In de islam heb je bijvoorbeeld het verbod 

op het beeld. Daar mag geen concrete afbeelding worden gemaakt van 

Allah, eigenlijk van geen enkele religieuze figuur of religieus 

onderwerp. Dat is toch ook behoorlijk cerebraal, niet? Ook hier 

speelt een diepgaand wantrouwen, zoals bij Plato, ten aanzien van 

de zintuiglijkheid en het lichaam. 

AV  Ook in Afrikaanse culturen? 

AVdB  In Afrikaanse culturen zie ik het minder. Ik bemerk daar 

minder wantrouwen tegenover het lichaam, zoals in de islam, het 

jodendom en het christendom. Mijn collega Heinz Kimmerle heeft in 

een artikel benadrukt dat lichaam en ziel of geest in het 

Afrikaanse denken geen gescheiden grootheden vormen. Zij worden 

gezien en gedacht als onderdeel van een groot spiritueel geheel. 

AV  Hoe cerebraal zijn Aziatische culturen? Als we kijken naar 

kunstbeleving in het Oosten dan is daar een heel sterke band met 

spiritualiteit en meditatie … 

AVdB  Ook in de Aziatische wereld zie ik de twee tendensen. Als 

je de yogafilosofie van Patañjali en vooral het hindoeïsme nader 

bestudeert, dan zie je dat daar eenzelfde dualisme in zit. Hoewel 

men in het Westen heel vaak yoga beoefent voor het welzijn van het 
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lichaam, komt het er in de yogafilosofie van Patañjali op aan om 

uiteindelijk het lichaam definitief achter te laten, te 

overstijgen. Dit is dus eigenlijk ook zeer dualistisch. In zen 

daarentegen heb je dat bijvoorbeeld veel minder: het is speelser, 

minder dogmatisch, en niet langer dualistisch. Dōgen, een 

belangrijk zenfilosoof uit de dertiende eeuw, is een prachtig 

voorbeeld van een niet-dualistisch denker. Dōgen zal nooit het 

lichaam tegen de geest uitspelen of omgekeerd, omdat hij altijd de 

wederzijdse doordringing van binaire tegenstellingen of polen 

benadrukt. Zelfs het onderscheid tussen ‘verlicht’ en ‘onverlicht’ 

vervalt bij hem. Het gaat altijd om ‘noch-noch’ en tegelijkertijd 

om ‘en-en’. In dit opzicht belichaamt hij, zoals ik al in de 

eerste dialoog beklemtoonde, een differentiedenken avant la 

lettre, vergelijkbaar met een Derrida. Dus er is in het oosterse 

denken ook een belangrijke tegenbeweging. 

 

 Kunstmarkt 

 

AV  Als contrastpunt met deze crossculturele discussie zou ik 

jouw mening willen vragen over commerciële kunstbeurzen zoals Art 

Brussels of Art Basel. Ik vind dat zelf ronduit deprimerend. 

Absoluut weerzinwekkend eigenlijk. Hoe verklaar je de sterk 

negatieve gevoelens die dergelijke beurzen kunnen opwekken? 

AVdB  Ik word er ook niet vrolijk van. Ik denk dat het te maken 

heeft met de trivialiteit die dan overheerst. Op zo’n kunstbeurzen 

begrijp ik het Franse discours over de haat voor de kunst 

volkomen. Aan de andere kant heb ik het ook zeer sterk leren 

relativeren. We moeten immers beseffen dat 97 procent van wat in 

de tijd van Rembrandt uiterst populair was, inmiddels ook in de 

vergetelheid is geraakt. Er is toen een ongelooflijk uitgebreide 

kunstmarkt ontstaan waarbij bijvoorbeeld religieuze beeldjes, 

Onze-Lieve-Vrouwebeeldjes en noem maar op, vrijwel overal werden 

gemaakt. Dat was in die tijd enorm populaire kunst, die nu 

volkomen vergeten is. Je mag van de hedendaagse kunst niet eisen 

wat we nooit van de kunst hebben kunnen eisen in het verleden. Je 

kan concluderen dat de grote, echte, kwalitatief goede kunst 

altijd al uitzonderlijk is geweest, laat ons daar eerlijk in zijn. 

Wat wij weten van de Egyptische kunst, nou, dat is ook enkel de 

absolute top daarvan. Voorzichtigheid is dus geboden. Ook met te 

zeggen dat wij nu in een absolute impasse zitten, bijvoorbeeld. Ik 

geloof dat eigenlijk niet. Er wordt nog altijd heel knappe kunst 
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gemaakt, maar het zit natuurlijk in die vijf of drie procent. Maar 

misschien is dat wel heel veel. Zie jij als actief hedendaags 

kunstenaar alternatieve openingen naar de toekomst toe? Is er een 

soort van alternatieve scène? 

AV  Binnen de kunstwereld zijn er natuurlijk ook plaatsen waar 

veel geëxperimenteerd wordt. Het is niet allemaal kommer en kwel, 

zeker niet. Zo zijn er talrijke organisaties die zich eerder 

focussen op het begeleiden van heel persoonlijke projecten van 

kunstenaars, al dan niet met een verkoopsdoel. Momenteel werk ik 

bijvoorbeeld vrij intensief samen met FoAM, een alternatieve 

organisatie in Brussel die actief is rond nieuwe technologieën, 

kunst en ecologie. Het kunstenveld is vandaag zo gediversifieerd 

dat er eigenlijk voor iedereen wel een plaats is, ook voor degenen 

die hun weg niet vinden in de mainstream kunstwereld. Bovendien 

heb je via internet toegang tot talloze workshops, werkplaatsen, 

residenties en oproepen voor tentoonstellingen. Maar wil je kost 

wat kost op de Documenta of in de Biënnale van Venetië geraken, 

tja, dan speel je best het modernistische spel mooi mee. Je hebt 

zelf de keuze. 

 


