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Voorwoord
Kunstgeschiedenis wordt meestal gepresenteerd als een logisch
verhaal van opeenvolgende kunstenaars die 'de kunst' steeds
'verder' ontwikkelden. Soms wordt tussendoor even het punt
gemaakt dat een canon slechts één versie van de geschiedenis
is. Dat kunstgeschiedenis een heel ander verhaal zou kunnen
zijn, bijvoorbeeld met meer vrouwen in de hoofdrol, meer
losers, minder blanken enzovoort. Maar bijna nooit gaat het
over hoe we tot ons huidige canon zijn gekomen, hoe kunst
wordt gevormd door onze samenleving. Ik vind wat we kunnen
leren van de sociale constructie van 'kunst' net zo interessant
als wat we kunnen leren van specifieke kunstenaars en
kunstwerken. Daarom is mijn persoonlijke kunstgeschiedenis
een sociologische beschouwing van de positie van kunst in de
maatschappij. Dit is de bril waardoor ik kunst en haar
geschiedenis zie, en ik hoop dat de lezer tijdens het lezen van
mijn boek even mee kan gluren door mijn bril.
Voordat ik inga op kunst in haar sociale context, wil ik
eerst duidelijk maken wat ik bedoel met 'kunst'. Ik zie kunst
niet als een bepaalde waarheid of een wel/niet dichotomie,
maar als een sociaal gedefinieerd concept. Of een product
kunst is, heeft niets te maken met de inherente eigenschappen,
en alles met hoe mensen ermee omgaan. De cultuursocioloog
Howard Becker (1982) schrijft:
“Like other complex concepts the concept of art disguises a
generalisation about the nature of reality. When we try to define it,
we find many anomalous cases which meet some, but not all of the
criteria implied or expressed by the concept. When we say art we
usually mean something like this: a work which has an aesthetic
value; however that is defined; a work justified by a coherent and
defensible aesthetic value; a work displayed in the appropriate
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places. In many instances, work has some, but not all, of these
attributes.” (Becker, 1982: 138)

Als kunst een relatief concept is, geldt dit ook voor esthetiek.
Iets is niet mooi, het wordt gedefinieerd als mooi door mensen.
De esthetiek moet echter wel een bepaalde logica hebben om te
worden geaccepteerd. Niet alles kan kunst zijn.
Victoria Alexander identificeert in haar werk
“Sociology of the arts” vijf elementen die volgens haar de
meeste vormen van kunst karakteriseren: 1. Er is een artistiek
product, dat je kan aanraken, horen, zien of beluisteren. Een
idee alleen, hoe bijzonder ook, is geen kunst. Kunst is materie.
2. Het werk communiceert met een publiek. Alle kunst is
communicatie, hoewel niet alle communicatie kunst is. 3.
Kunst wordt ervaren als plezierig. Dit plezier kan vele vormen
aannemen, zoals escapisme, esthetiek, stimulatie etc. 4. Kunst
is expressief, het is een fictieve vorm van of interpretatie van
de realiteit. Ga je te dicht naar realiteit toe en wat je krijgt is
documentatie. 5. Kunst wordt gedefinieerd door de fysieke en
sociale context. Wat op de ene plek rommel is, is op een ander
kunst.
Sociale regels over kunst zijn ingebouwd in de habitus
van mensen., en de habitus is de belichaming van sociale
kennis. Bijna alles wat we weten over hoe we ons moeten
gedragen, wat dingen betekenen en hoe de samenleving werkt,
is onderbewust. Ons gedrag is veelal automatisch en wordt
gestuurd door onze geïnternaliseerde kennis. We hoeven niet na
te denken over hoe we over straat lopen, hoe dicht we naast een
vreemde op een bankje gaan zitten en of we liever op een blind
date gaan of worden uitgehuwelijkt. Net zo goed heeft iedereen
een automatisch gevoel over wat kunst is en wat niet. Dit
gevoel komt van de culturele bagage die men heeft, oftewel
van welke normen mensen hebben geïnternaliseerd gedurende
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hun leven. Wat mensen kunst vinden en wat niet hangt af van
tijd, plaats, sociale klasse, scholing en individuele ervaringen.
Doordat de kennis en normen onderbewust en gevoelsmatig
zijn, zijn mensen geneigd wat ze vinden van kunst te
interpeteren als de waarheid.
Mensen, en vooral kunstenaars, hebben vaak een sterk
gevoel over wat wel en niet kunst is. Ze hebben het hier niet
over wat zij als kunst zien, het wel/niet kunst-zijn interpreteren
zij als eigenschap van het bewuste werk. Hun eigen werk
definiëren zij doorgaans als wel kunst. De relativiteit van kunst
word in de kunstwereld naar mijn ervaring weinig onderkent.
Dit komt wellicht omdat het geloof in het universele en
fundamentele belang van het eigen werk een bron van
eigenwaarde en zingeving voor de kunstenaar kan zijn. Ik denk
echter dat het waardevol is om de relativiteit van (de eigen)
kunst wel onder ogen te zien. Het is misschien een klap voor
het zelfbeeld, maar geeft uiteindelijk meer mogelijkheden tot
reflectie op het eigen werk, op werk van anderen, en op de rol
als kunstenaar in de maatschappij.
Deze reflectie op kunst en kunstenaarschap is waar dit
boek om draait. Ik wil mijn eigen kunst en kunstenaar-zijn
begrijpen. Mijn eerste stap is echter geen psychologisch
onderzoek van mijn jeugd, maar onderzoek naar de rol van de
kunstenaar in bredere sociale context. Als ik begrijp wat de
algemene rol van kunst en kunstenaar is en kan zijn, op deze
plek en in deze tijd, dan kan ik mijn eigen pad beter kiezen.
Om dit te bereiken zal ik verschillende sociologische theorieën
gebruiken om naar de rol van kunst in onze samenleving te
kijken. Want zoals cultuursocioloog Victoria Alexander schrijft:
“Theories are like flashlights, shinning light in a darkened
room. Thought they illuminate they highlight only part of the
view. They also cast shadows. But theories are usseful, indeed
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even essential, to understanding art.” (2003).
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Theorieën schijnen hun licht op kunst.

8

De kunstindustrie; radertjes in de machine
Rond kunst en cultuur bestaan net als rond andere producten,
industrieën. Deze industrieën kan je zien als systemen. Hirsch
(1972) schrijft: “Industries are sets of linked organisations,
each of which draw resources (input) from the envirement,
transform them in some way (throughput) and then sent the
result (output) to the next organisation or to the market.” In dit
systeem zijn wij kunstenaars de throughput. Wat klanten het
liefst kopen en wat ze bereid zijn te kopen zijn onderdeel van
de vraag naar een product. Cultuur industrieën zoals kunst
hebben last van demand uncertainty oftewel vraag onzekerheid
(Alexander, 2002). Dit houdt in dat de industrie weet dat
sommige producten heel succesvol zullen zijn, sommige
redelijk succesvol, en dat de meeste geen enkel succes zullen
hebben. Ze weten ook dat ze niet goed zijn in voorspellen
welke succesvol zullen zijn en welke niet.
Dit geld zeker voor kunst. Lampel et al (2000: 264)
zegt: “Opinions about quality can verge so strongely that
producers find it hard to figure out why some products do well
while other do not.” Een manier van de cultuur industrie om
hier mee om te gaan is overproductie. Galeries, websites,
musea, academies accepteren meer werk dan dat ze weten dat
succesvol kan zijn. Ze accepteren natuurlijk geen werk
waarvan ze verwachten dat het gaat falen, maar meer dan waar
de klant behoefte aan heeft. Dit werkt voor hen omdat veel van
deze bedrijven werken op royalty basis, zo hebben ze geen
productiekosten aan werk dat niet verkoopt. Op deze manier
geeft de cultuurindustrie hun risico door aan de kunstenaars
zelf. Dit wordt de Buckshot approach (Hagelschot-methode)
genoemd. Je schiet een hele hoop kogels in 1 keer de lucht in,
in de hoop dat 1 ervan wel een duif raakt. Kunstbedrijven zijn
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de schieters. Succes de duif. Kunstenaars zijn de kogels in dit
scenario, de meeste van ons vallen in het gras zonder ooit een
duif te raken. Een tweede strategie van culturele bedrijven is
selectieve promotie, oftewel wedden op het winnende paard.
Men zet in op producten wiens genre of producent een
geschiedenis van succes heeft. Deze producten krijgen
publiciteit en ondersteuning, en als gevolg hiervan verkopen ze
beter. Deze strategie versterkt het belang van reputatie, en
werkt het ontstaan van supersterren (ook onder kunstenaars) in
de hand. Het zorgt er voor dat de al succesvolle nog
succesvoller worden, en de onbekende onbekend blijven. Een
paar supersterren krijgen alle beloningen (status, geld,
publiciteit), en de 'rank and file' krijgt niets. Natuurlijk worden
de supersterren gerekruteerd uit de rank and file, maar
verwachten dat dit jou gebeurt is net als de verwachtingen van
een boerendochter die naar Hollywood gaat om actrice te
worden.
Dit systeem voelt oneerlijk. Uiteindelijk hangt het
succes van een kunstenaar meer af van geluk dan we graag
willen toegeven. Het geluk van een ingang, een kans. Een
slechte kunstenaar wordt waarschijnlijk niet succesvol, maar de
kans dat een goede wel succesvol wordt is ook erg klein. Ik
denk dat de beste manier om hier mee om te gaan is om het
mogelijk te maken dat je geluk hebt. Bijvoorbeeld door zoveel
mogelijk mee te doen aan wedstrijden, exposities, artikelen,
online fora et cetera. Als je veel mee doet aan loterijen maak je
de kans dat je een keer de jackpot wint (publiciteit krijgt)
groter. Als je eenmaal een keer gewonnen heb, is de kans dat je
nog een keer wint dan ook weer groter. Natuurlijk moet je er
dan wel voor zorgen dat je tickets kwaliteit hebben, het heeft
geen zin om met een tramkaartje mee te doen aan een loterij.
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Voorbeelden van supersterren in de kunst, Yayoi Kusama en
Jeff Koons.
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Voorbeelden van supersterren in de kunst, Damien Hirst en Daniel Richter.
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Quote uit Vanity Fair 2013, over beroemdheid in de
kunstwereld.
Who are the six greatest living artists?
This provocative, perhaps unanswerable question is worth asking for
what it reveals about a cultural arena in which money and fame often
seem to be the paramount obsessions. Surveying the results
from V.F.’s poll of top artists, academics, and curators, Mark Stevens
creates a portrait of the art world today and identifies the values that
really preoccupy its best and brightest.
Is the art world a flashy suburb of Wall Street? You might think so, to
listen to artists talking among themselves about money and career.
Russian oligarchs lavishing millions, personal styles touted as
“brands,” the globalization of the marketplace—Have you been to
Dubai?—museum curators joining commercial galleries for serious
money, art fairs opening tomorrow, auction records set only to be set
again. Oh, that bubbly air. That celebrity perfume.
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Een kunstwereld van mogelijkheden
Een kunstwereld wordt door socioloog Becker als volgt
omschreven:“the network of people whose cooperative activity,
organised via their joint knowledge of conventional means of
doing things, produces the kind of art that the art world is noted
for.”Becker beargumenteert dat kunst beïnvloed wordt door het
hele systeem waarin de kunst geproduceerd is, in plaats van
alleen gevormd door de kunstenaar. Dit systeem omvat
iedereen die een rol heeft gehad in de productie en distributie.
Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijven die verf maken,
verhuurders van ateliers, kunstcritici, curatoren, academies,
kunstenaars, en veel meer. Doordat kunst maken een collectief
proces is, zijn er limieten aan wat de kunstenaar kan maken.
Dit betekent niet dat de kunstenaar geen vrije wil heeft. Het
systeem waarin hij/zij werkt maakt net zo goed kunst mogelijk,
als dat het beperkingen oplegt. Becker schrijft: “Available
resources make some things possible, some easy, and other
harder; every pattern of availability reflects the workings of
some kind of social organisation and becomes part of the
pattern of constraints and possibilities that shapes the art
produced.” (92). Concreet betekent dit voor de kunstenaar dat;
hoe minder zijn/haar visie en werkwijze aansluit bij de
mogelijkheden van de kunstwereld waarin zij zich bevindt, hoe
moeilijker het zal zijn om tot een product te komen, hoe meer
concessies ze zal moeten doen, en hoe uitgebreider haar
verantwoording zal moeten zijn.
Wat beschikbaar en mogelijk is, is in de 20e eeuw
explosief gegroeid. Technologische innovatie en
maatschappelijke veranderingen hebben de fysieke,
inhoudelijke en esthetische eigenschappen van kunst enorm
veranderd. Sinds de opkomst van het postmodernisme, de
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emancipatie en rebellie van de jaren '60 en de legitimatie van
kunstbewegingen zoals dadaisme, die brucke, der blaue raiter
en expressionisme, is de rationale van de kunstwereld diffuser
en vrijer geworden. Normen over kunst zijn altijd afhankelijk
geweest van tijd en plaats, en zijn altijd onderhevig geweest
aan verandering. Maar nooit zijn ze zo snel en radicaal
veranderd als in de 20e eeuw. En nooit zijn ze zo gevoelig
geweest voor verandering als nu. Waar eerder schilderijen en
beelden het medium waren van kunst, kan een kunstenaar
tegenwoordig voor bijna elk denkbaar materiaal kiezen. Het
onderwerp was vroeger strikt gereguleerd en staat de
kunstenaar nu meestal vrij. Ook qua esthetiek is er veel
mogelijk. Een kunstwerk hoeft zelfs niet meer mooi te zijn, als
het maar 'interessant' is. Waar vroeger vakmanschap nog een
grote rol speelde bij succes van de kunstenaar, is dit nu naar de
achtergrond verdwenen. Dat iets knap gedaan is, maakt het
tegenwoordig nog geen kunst. Doordat er steeds minder
algemeen geaccepteerd regels gelden binnen de kunstwereld,
wordt de individuele verantwoording van de kunstenaar zelf
steeds belangrijker.
Het positieve gevolg van deze omslag is dat de
kunstenaar meer mogelijkheden en meer vrijheid heeft bij het
maken van een werk. Deze vrijheid heeft een keerzijde. Als het
aantal mogelijkheden oneindig groot is, wordt het moeilijker
om te kiezen. En doordat er geen duidelijke normen meer zijn,
kan de kunstenaar onzeker worden over de positie van haar
werk in de kunstwereld en de maatschappij. Het is dus
belangrijk voor zowel de eigen motivatie als voor succes om
een goed verhaal te verzinnen om je kunstwerken te
verantwoorden. Dit is niet cynisch bedoeld. Ons werk wordt
niet minder belangrijk of waar doordat we mensen actief
moeten overtuigen van de logica erachter. Het wordt alleen iets
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moeilijker. We moeten uitgesproken deelnemen aan het
culturele debat, niet alleen met ons werk, maar ook met onze
woorden . Het kunst-zijn van een oude werk zoals 'de
Nachtwacht' is net zo goed sociaal geconstrueerd als dat van
het moderne 'Away from the flock'. Het verschil is dat de
constructie van Away from the flock explicieter en zichtbaarder
is gebeurt, sneller is gegaan, en meer afhing van de
verantwoording van de kunstenaar in kwestie.
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Collage: “mogelijkheden in de moderne kunst”.
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Wie weet wat?
De kenmerken van de huidige kunstwereld hebben
consequenties voor de relatie tussen kunstenaar en publiek Dit
heeft ermee te maken dat artistieke conventies ook voor het
publiek minder duidelijk zijn geworden. Artistieke conventies
beslaan alle beslissingen die moeten worden gemaakt bij het
produceren van een kunstwerk. Becker omschrijft conventies
als de regels van het spel. Ze regelen onder andere de
verwachtingen van het publiek. Hij schrijft: “only because
artist and audience share knowledge of and experience with the
conventions invoked does the artwork produce an emotional
effect” (30).
Mate van kennis van conventies zijn de scheidslijnen
binnen de kunstwereld. Professionele kunstenaars kennen de
conventies het beste en zijn het centrum van de kunstwereld.
Publiek dat de conventies beheerst staat dicht bij dit centrum.
De rest van de samenleving kent de conventies niet, maar
levert de kunstwereld haar meer algemene ideeën over kunst en
esthetiek. Het kan zijn dat wat kunstenaars en kunstliefhebbers
over kunst weten in strijd is met wat de samenleving over kunst
weet. Dit komt dan omdat er geïnnoveerd is binnen de
kunstwereld, en deze innovaties nog niet zijn doorgedrongen
tot de rest van de samenleving. Het gevolg is dat innovatieve
kunst geen emotioneel effect oproept bij de leek. Dit brengt
voor de kunstenaar (en het publiek) problemen met zich mee.
Het lijkt soms onmogelijk voor de kunstenaar om zowel de
leek als de ingewijde aan te spreken. Becker schrijft:“Less
involved audiences look precisely for the conventional formal
elements the innovaters replaced to distinguish art from
nonart.'' Dit was bijvoorbeeld een probleem voor de eerste
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impressionisten. Hoewel deze onderling erkenning kregen voor
hun pogingen tot innovatie, moest het publiek in het begin niks
hebben van hun 'onaffe schetsen'.
Binnen een samenleving bevinden zich verschillende
kunstwerelden, elk met hun eigen conventies, die in meer of
mindere mate aansluiten bij de algemeen geaccepteerde
normen van de samenleving. Er bestaan ten alle tijde binnen
een samenleving meerdere esthetische systemen waarmee
kusntenaar en publiek zich kunnen identificeren.. Alexander
schrijft: “Part of the collective activity of art requires that
someone create and maintain the rationale according to which
the art is seen to make sense and be valuable. An aesthetic
system helps people make sense of art. Most art works are
situated in standard aesthetic systems that are already available.
[..] Like paintings. Other art works, for instance a sheep
suspended in formaldahyde might require that someone
elaborate the aesthetic system in order to justify the piece as
art.”
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Als voorbeeld van onbegrip door innovatie: de beroemde
review van kunstcriticus Leroy, uit Le Charivari van 25 April
1874, met de titel The Exhibition of the Impressionists.
Oh, it was indeed a strenuous day ... when I ventured into the first
exhibition on the boulevard des Capucines in the company of M.
Joseph Vincent, landscape painter, pupil of [the academic master]
Bertin, recipient of medals and decorations under several
governments! The rash man had come there without suspecting
anything; he thought that he would see the kind of painting one
sees everywhere, good and bad, rather bad than good, but not
hostile to good artistic manners, devotion to form, and respect for
the masters. Oh, form! Oh, the masters! We don't want them any
more, my poor fellow! We've changed all that.
Upon entering the first room, Joseph Vincent received an initial
shock in front of the Dancer by M. Renoir.
"What a pity," he said to me, "that the painter, who has a certain
understanding of color, doesn't draw better; his dancer's legs are
as cottony as the gauze of her skirts."
"I find you hard on him," I replied. "On the contrary, the drawing is
very tight."
Bertin's pupil, believing that I was being ironical, contented
himself with shrugging his shoulders, not taking the trouble to
answer. Then, very quietly, with my most naive air, I led him
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before the Ploughed Field of M. Pissarro. At the sight of this
astounding landscape, the good man thought that the lenses of
his spectacles were dirty. He wiped them carefully and replaced
them on his nose.
"By Michalon!" he cried. "What on earth is that?"
"You see ... a hoarfrost on deeply ploughed furrows."
"Those furrows? That frost? But they are palette-scrapings placed
uniformly on a dirty canvas. It has neither head nor tail, top nor
bottom, front nor back."
"Perhaps ... but the impression is there."
"Well, it's a funny impression! Oh ... and this?"
"An Orchard by M. Sisley. I'd like to point out the small tree on the
right; it's gay, but the impression ... "
"Leave me alone, now, with your impression ... it's neither here
nor there. But here we have a View of Melun by M. Rouart, in
which there's something to the water. The shadow in the
foreground, for instance, is really peculiar."
"It's the vibration of tone which astonishes you."
"Call it sloppiness of tone and I'd understand you better – Oh,
Corot, Corot, what crimes are committed in your name! It was you
who brought into fashion this messy composition, these thin
washes, these mudsplashes in front of which the art lover has
been rebelling for thirty years and which he has accepted only
because constrained and forced to it by your tranquil
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stubbornness. Once again, a drop of water has worn away the
stone!"
The poor man rambled on this way quite peacefully, and nothing
led me to anticipate the unfortunate accident which was to be the
result of his visit to this hair-raising exhibition. He even sustained,
without major injury, viewing the Fishing Boats Leaving the
Harbor by M. Claude Monet, perhaps because I tore him away
from dangerous contemplation of this work before the small,
noxious figures in the foreground could produce their effect.
Unfortunately, I was imprudent enough to leave him too long in
front of the Boulevard des Capucines, by the same painter.
"Ah-ha!" he sneered in Mephistophelian manner. "Is that brilliant
enough, now! There's impression, or I don't know what it means.
Only be so good as to tell me what those innumerable black
tongue-lickings in the lower part of the picture represent?"
"Why, those are people walking along," I replied.
"Then do I look like that when I'm walking along the boulevard
des Capucines? Blood and thunder! So you're making fun of me
at last?"
"I assure you, M. Vincent. ... "
"But those spots were obtained by the same method as that used
to imitate marble: a bit here, a bit there, slapdash, any old way.
It's unheard of, appalling! I'll get a stroke from it, for sure."
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I attempted to calm him by showing him the St. Denis Canal by
M. Lépine and the Butte Montmartre by M. Ottin, both quite
delicate in tone; but fate was strongest of all: theCabbages of M.
Pissarro stopped him as he was passing by and from red he
became scarlet.
"Those are cabbages," I told him in a gently persuasive voice.
"Oh, the poor wretches, aren't they caricatured! I swear not to eat
any more as long as I live!"
"Yet it's not their fault if the painter ... "
"Be quiet, or I'll do something terrible."
Suddenly he gave a loud cry upon catching sight of the Maison
du pendu by M. Paul Cézanne. The stupendous impasto of this
little jewel accomplished the work begun by theBoulevard des
Capucines; père Vincent became delirious.
At first his madness was fairly mild. Taking the point of view of the
impressionists, he let himself go along their lines: "Boudin has
some talent," he remarked to me before a beach scene by that
artist; "but why does he fiddle so with his marines?"
"Oh, you consider his painting too finished?"
"Unquestionably. Now take Mlle. Morisot! That young lady is not
interested in reproducing trifling details. When she has a hand to
paint she makes exactly as many brushstrokes lengthwise as
there are fingers and the business is done. Stupid people who are
finicky about the drawing of a hand don't understand a thing
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about impressionism, and great Manet would chase them out of
his republic."
"Then M. Renoir is following the proper path; there is nothing
superfluous in his Harvesters. I might almost say that his
figures ... "
" ... are even too finished."
"Oh, M. Vincent! But do look at those three strips of color, which
are supposed to represent a man in the midst of the wheat!"
"There are two too many; one would be enough."
I glanced at Bertin's pupil; his countenance was turning a deep
red. A catastrophe seemed to me imminent, and it was reserved
to M. Monet to contribute the last straw.
"Ah, there he is, there he is!" he cried, in front of No. 98. "1
recognize him, papa Vincent's favorite! What does that canvas
depict? Look at the catalogue."
"Impression, Sunrise."
"Impression – I was certain of it. I was just telling myself that,
since I was impressed, there had to be some impression in it ...
and what freedom, what ease of workmanship! Wallpaper in its
embryonic state is more finished than that seascape."
In vain I sought to revive his expiring reason ... but the horrible
fascinated him. The Laundress, so badly laundered, of M. Degas
drove him to cries of admiration. Sisley himself appeared to him
affected and precious. To indulge his insanity and out of fear of
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irritating him, I looked for what was tolerable among the
impressionist pictures, and I acknowledged without too much
difficulty that the bread, grapes, and chair of Breakfast, by M.
Monet, were good bits of painting. But he rejected these
concessions.
"No, no!" he cried. "Monet is weakening there. He is sacrificing to
the false gods of Meissonier. Too finished, too finished! Talk to me
of the Modern Olympia! That's something well done."
Alas, go and look at it! A woman folded in two from whom a Negro
girl is removing the last veil in order to offer her in all her ugliness
to the charmed gaze of a brown puppet. Do you remember
the Olympia of M. Manet? Well, that was a masterpiece of
drawing, accuracy, finish, compared with the one by M. Cézanne.
Finally, the pitcher ran over. The classic skull of père Vincent,
assailed from too many sides, went completely to pieces. He
paused before the municipal guard who watches over all these
treasures and, taking him to be a portrait, began for my benefit a
very emphatic criticism.

“Is he ugly enough?" he remarked, shrugging his shoulders.
"From the front, he has two eyes ... and a nose ... and a mouth!
Impressionists wouldn't have thus sacrificed to detail. With what
the painter has expended in the way of useless things, Monet
would have done twenty municipal guards!"
"Keep moving, will you!" said the "portrait."
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"You hear him-he even talks! The poor fool who daubed at him
must have spent a lot of time at it!"
And in order to give the appropriate seriousness to his theory of
aesthetics, père Vincent began to dance the scalp dance in front
of the bewildered guard, crying in a strangled voice: "Hi-ho! I am
impression on the march, the avenging palette knife,
the Boulevard des Capucines of Monet, the Maison du pendu and
the Modern Olympia of Cèzanne. Hi-ho! Hi-ho!"
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Away from the flock van Damien Hirst.
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Schets voor Away from the flock.
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Hieronder volgt de uitleg van Away from the Flock zoals te
vinden op de website van Tate Modern. Dit om een voorbeeld
te geven van hoe uitgebreid de rechtvaardiging van
onconventionele kunst soms moet zijn.

Summary 'Away from the Flock'
Away from the Flock is a floor-based sculpture consisting of a glass-walled
tank filled with formaldehyde solution in which a dead sheep is fixed so that
it appears to be alive and caught in movement. Thick white frames surround
and support the tank, setting in brilliant relief the transparent turquoise of the
solution in which the sheep is immersed. Away from the Flock is unusual for
a Hirst sculpture in that it exists in three versions, all created the same year,
of which ARTIST ROOM’s is the third. The principal difference between the
three versions (reproduced together Hirst and Burn, pp.84–5) is that the
sheep in the first version has an entirely black head and its forelegs are
raised further off the floor of the tank, so that it appears to be arrested midjump. The sheep in versions two and three are more similar in appearance
and in pose; ARTIST ROOM’s sheep has less black on its head and a pinker
tinge in the rest of its wool than the others.
Away from the Flock is one of a group of sculptures collectively
entitled Natural History, that Hirst initiated in 1991 with what was to become
one of his most famous works, a tiger shark floating in a giant formaldehydefilled tank, entitled The Physical Impossibility of Death in the Mind of
Somebody Living (reproduced Damien Hirst, pp.120–1). In the same year
the artist filled two sets of shelves with fish in solution in individual Perspex
boxes and titled the two separate worksIsolated Elements Swimming in the
Same Direction for the Purpose of Understanding followed by the bracketed
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words ‘left’ and ‘right’ indicating the ways the fish are heading
(reproducedDamien Hirst, pp.114–15). He also made his first works with
ungulate carcasses in liquid:Stimulants (and the way they affect the mind
and body) (reproduced Damien Hirst, p.125), consisting of two cuboid tanks
each containing a skinned sheep’s head and Out of Sight. Out of
Mind (reproduced Stuart Morgan, Damien Hirst: No Sense of Absolute
Corruption, exhibition catalogue, Gagosian Gallery, New York 1996, p.37),
two individually encased skinned cows’ heads. In 1993 he created Mother
and Child Divided (T12751), using the carcasses of cow and a calf, sliced in
half and mounted in four separate tanks. This was his first use of bissected
animals; he created Away from the Flock Divided (private collection, New
York) in 1995.
The heavy frames of Hirst’s tanks have been a signature structure since he
created his first steel-framed vitrine in 1990, A Thousand Years 1990
(reproduced Hirst pp.28–33), in which a pair of interlinked glass cells hosts a
colony of flies living in a rotting cow’s head and dying on an Insect-O-Cutor.
Like A Thousand Years, many of Hirst’s Natural History works – most notably
those in which animals are skinned or sliced – combine the pure clean lines
of classic Minimalist sculpture, with the uncomfortably eviscerated flesh of a
portrait by the painter Francis Bacon (1909–92). Bacon saw and praised A
Thousand Years not long before he died in 1992. Hirst has frequently cited
Bacon as an early influence (Hirst and Burn, pp.68–9), making a sculptural
homage to Bacon’s many triptychs of his lover George Dyer in a work
entitled The Tranquillity of Solitude (For George Dyer) 2006, in which
skinned sheeps’ carcasses take the place of Dyer, sitting on a toilet or
leaning over a basin, each individually immersed in a formaldehyde-filled
vitrine.
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The heavy industrial aesthetic of the Hirst’s tanks and vitrines references the
sculptural forms of such American Minimalists as Donald Judd (1928–94)
and Carl André (born 1935). Placing objects in solution in tanks, Hirst follows
the precedent of American Pop artist Jeff Koons (born 1955), whose Total
Equilibrium Tanks created in 1985 fetishised professional baseballs and art
objects at the same time by suspending the balls in solution in glass vitrines
on black steel stands (see T06991). Hirst has commented that the vitrines,
‘first came from a fear of everything in life being so fragile’ and wanting ‘to
make a sculpture where the fragility was encased. Where it exists in its own
space. The sculpture is spatially contained.’ (Quoted in Button, p.114.) The
white frames that surround the formaldehyde tanks are particularly
dominating visually because of their width, and now function as something of
an artist’s logo. Hirst has explained that he is attracted to formaldehyde
‘because it is dangerous and it burns your skin. If you breathe it in it chokes
you and it looks like water. I associate it with memory.’ (Hirst, p.298.) He has
also commented that he uses it not for its preservative qualities, but ‘to
communicate an idea’ (quoted in Adrian Dannatt, ‘Damien Hirst: Life’s like
this, then it stops’, Flash Art, no.169, March–April 1993, p.61). Central to this
is the futility of preservation in the face of death – that whatever we do to
protect bodies against entropy, inevitably, eventually they will disintegrate
and die.
With the Natural History series, Hirst said that he, ‘just wanted to do a zoo
that worked ... because I hate the zoo, and I just thought it would be great to
do a zoo of dead animals, instead of having living animals pacing about in
misery ... I never thought of [the works] ... as violent. I always thought of
them as sad. There is a kind of tragedy with all those pieces.’ (Quoted
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inDamien Hirst, pp.122 and 134.) Although Hirst’s ‘zoo’ includes a shark, the
other creatures he has used in this series are mainly domestic ungulates
(sheep and cattle) as he seeks to refamiliarize people with the real source of
butcher’s meat. He has commented: ‘It’s the banal animal that gives it the
emotion. You wouldn’t feel the same about a tiger.’ (Quoted in Morgan, p.18.)
His oeuvre is pivoted on a binary axis of death and depression versus life
and joy, articulated through such material oppositions as flies versus
butterflies and black versus white (see AR00045). The darkness or sadness
in the Natural History series may be pitched against the happiness of the
spot and spin paintings (see AR00498 and P13034–P13056).
Questioned about the title of the work, Hirst responded:
Away from the Flock, a flock of sheep. When a sheep gets lost from all the
other sheep. Then I suppose that it has those religious connotations ... being
an outsider, not being connected to something. That was a title that came
right at the very end. I don’t know where that title came from ... Away from
the Flock in a way is like: it is dead, so it is away from the living as well in
that kind of way, the flock of living things. All those things, I never really look
for a meaning, it is just if it feels right, gives a lot of the right kinds of
meaning ... And Christ is often represented as a sheep in art.
(Quoted in Damien Hirst, pp.136–7.)
Hirst’s sculpture is entirely contemporary in its form and presentation, but the
theme suggested by its title is far older, recalling a well-known preRaphaelite painting by the British artist, William Holman Hunt (1827–1910).
Hunt’s painting, titled variously Our English Coasts 1852 (N05665),The Lost
Sheep and eventually Strayed Sheep (final title in 1855), shows a flock of
sheep nibbling grass at the edge of a cliff near Hastings in Kent. The beauty
of the rural scene, illuminated by a particularly striking light, renders the
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religious symbolism implied in the notion of a straying flock applied to this
painting ambiguous, as rather than stumbling in darkness (away from God)
the sheep appear to be basking happily in the evening sun. Hirst’s reference
to the religious subtext is similarly non-committal. As a child he attended a
Catholic school and references to religious iconography are common in his
work. Mother and Child Divided subverts the familiar icon of mother Mary
and baby Jesus with a violence Hirst found in religious imagery itself. He has
recounted: ‘I have a lot of strong memories of religious imagery. We had a
big illustrated bible and when I was young I would go straight to the
crucifixion or severed head pages.’ (Quoted in Dannatt, p.62.) Since the
early 1990s, Hirst has combined Christian iconography with the vocabulary
of medical science which, for him, is another form of religion. He has
equated the sheep’s isolation in Away from the Flock with the way that
scientists have to cut things up and separate out elements in order to study
them, saying that the work is, ‘about taking something out of the world and
killing it to look at it ... It’s just that ... failure of trying so hard to do something
that you destroy the thing that you’re trying to preserve.’ (Hirst and Burn,
p.219.)
Away from the Flock has also been interpreted as a self-portrait (Hirst and
Burn, p.219), standing as a celebration of artistic individuality that may be
interpreted in several contradictory ways. Hirst has corroborated this, saying:
‘everything is a self-portrait, really. The shark, the diamond skull – they’re all
self-portraits.’ (Quoted in Ossian Ward, ‘Damien Hirst’, Time Out, October 8–
14 2009, p.14.)
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Beloning en straf
Kunstenaars halen hun motivatie uit de beloningssystemen die
ingebouwd zitten in de structuur van de kunstwereld. Crane
(1979) identificeert de volgende type beloningen: 1. Het
onafhankelijk systeem. Kunstenaars verdelen zelf zowel de
symbolische als economische beloningen. Een voorbeeld
hiervan is de Franse academie met haar beurzen en prijzen. 2.
Semiautonoom. Kunstenaars verdelen de symbolische
beloningen, het publiek de financiële. Avant Garde kunstcirkels
werken vaak op deze manier. 3. Subcultuur. Kunstenaars
maken hun werk voor een gespecificeerde subgroep.
Kunstenaars zijn hier vaak zowel publiek als producent.
4. Heterocultureel. In dit systeem verdelen grote bedrijven en
hun zakenmensen de financiën. Het publiek zorgt voor
symbolische beloningen. Een voorbeeld hiervan is de
filmindustrie.
Beeldend kunstenaars hebben meestal te maken met het
semiautonome beloningssysteem. Dit betekent dat onze
symbolische beloningen zoals erkenning en status komen van
kunstprofessionals. Deze professionals doen aan geritualiseerde
classificatie, waarbij ze kunst labelen, onderverdelen in genres,
hiërarchieën maken en meer. Classificatie en statuswerk zijn
cultureel bepaalde gebruiken, en spelen een rol in bijna alles
wat kunstprofessionals doen. Maar mensen zijn zich meestal
niet bewust van het classificatiewerk dat ze doen, noch van het
feit dat classificaties relatief zijn. Integendeel, professionals
hebben er veel belang bij om in de waarheid van hun kennis te
geloven. Ze classificeren hun eigen werk als kunst en ander
werk als kitsch. Zo geven ze zichzelf status en macht ten
opzichte van anderen. Gevoel van de rechtvaardigheid van hun
positie komt van het geloof in classificatie. Voor classificatie
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heb je achtergrondkennis nodig, anders is je classificatie niet
overtuigend. Kunstprofessionals hebben er op een bepaalde
manier baat bij als voor het begrijpen van kunst steeds meer
achtergrondkennis vereist is. Zij bezitten de bewuste kennis
immers al, of hebben een voorsprong bij het verkrijgen ervan,
en het begrijpen van kunst en kunstjargon voorziet hen van
extra sociale en culturele status.
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Het belang van kitsch
Producten met (te) veel economisch succes worden vaak
weggezet als kitsch of als 'populaire cultuur' door de kern van
de kunstwereld. Het afwijzen van kitsch en populaire cultuur
speelt een belangrijke rol in culturele betekenisgeving van
kunst. Kunst bestaat alleen tegenover haar tegenpool.
Kunstenaars bestaan tegenover designers en/of amateurs. Door
duidelijk te kunnen maken wat geen kunst is, wordt duidelijk
wat het wel is.
Het onderscheid heeft nog een functie. De Kunst/Kitsch
dipool is volgens mij gerelateerd aan de sacraal/profaan dipool.
Kunst heeft binnen de samenleving een functie die vroeger
werd ingenomen door relieken. Kunst word gezien als iets
ongrijpbaars, iets hoogs, en dit wordt afgezet tegen datgene wat
laag en alledaags is. Kunst heeft zo een bevoorrechte positie
binnen de samenleving, en binnen het culturele debat. Haar
zeggingskracht wordt vergroot door haar sacrale connotatie.
Als je aan een voorbijganger zou vragen wat belangrijker is
voor de samenleving, een van Gogh of een Ikea weet je welk
antwoord je krijgt. Deze bevoorrechte positie is niet per se
negatief of onterecht. Kunst wordt ontwikkelt met minder oog
op wat het publiek wil (en dus al kent, mensen willen wat ze
kennen) dan kitsch en populaire cultuur. Kunst kan zo vaak
(maar zeker niet altijd) beter nieuwe betekenis geven, de
grenzen van onze cultuur verkennen en kritisch reflecteren op
onze samenleving, dan populaire cultuur of kitsch.
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Collage “met een grote of kleine K?”
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Experts bepalen: Is het Kunst of kitsch?
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Tussen saaiheid en onbegrip
Het uitbreiden van artistieke conventies wordt binnen de
kunstwereld ook wel innoveren genoemd. Innoveren is een
moeilijk proces. Het kost mensen psychisch, sociaal en fysiek
meer energie om te innoveren dan om dingen op de bekende
manier te doen. Continu innoveren zou daardoor praktisch
gezien niet werken. Totale innovatie is ook niet mogelijk. Om
vanuit het niets te innoveren zou de kunstenaar nergens op
voort kunnen bouwen en daardoor zou het werk door niemand
als kunst herkend worden. Conventie en innovatie gaan daarom
hand in hand, en alle nieuwe vormen van kunst ontstaan uit
eerdere geaccepteerde vormen.
De meeste kunstenaars werken vooral conventioneel,
maar innoveren in een of ander opzicht. Becker schrijft: “Every
artwork creates a world that is in some respects unique, a
combination of vast amounts of conventional materials with
some that are innovative. Without the first it becomes
unintelligible; without the second, it becomes boring and
featureless, fading into the background like music in
supermarkets and pictures on motel walls.” Kunstenaars
moeten een goede balans vinden tussen conventie en innovatie,
tussen saaiheid en onbegrip.
Die balans is voor de moderne kunstenaar echter
moeilijk te vinden, en dit heeft te maken met de enorme
veranderingen die kunst in de 20e eeuw heeft doorgemaakt.
Sinds de Avant Garde kunstbewegingen is innovatie an sich
belangrijk geworden. Innovatie is een doel op zich geworden,
in plaats van een bijproduct van de unieke visie van de
individuele kunstenaar, of een artistiek streven.
De moeilijkheid: als innovatie een van de conventies is,
hoe vind je dan een balans tussen conventie en vernieuwing?
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Het ontbreken van balans valt me op bij veel moderne kunst. Ik
vind innovatie als doel op zich dan ook geen goed uitgangspunt
voor kunst. Continue en extreme innovatie binnen de
beeldende kunsten zorgen ervoor dat het aantal mensen dat een
specifiek kunstwerk begrijpt steeds kleiner wordt. Deze
mensen moeten immers de specifieke innovatie van de
kunstenaar gevolgd hebben en de verantwoording voor het
werk kennen. Teveel, of te radicale innovatie gaat zo ten koste
van communicatie van kunstwerken met het brede publiek, en
van communicatie tussen kunstenaars onderling. We leveren
onderling begrip in voor de flair van vernieuwen. Natuurlijk,
een beetje eigen unieke manier van werken is goed, maar
willen we zo graag alles op onze eigen manier doen dat we
straks de enige zijn die ons werk begrijpen?
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Geld en kunst: onverenigbaar?
Sinds de 'struggeling artist' een romantische ideaalbeeld is
geworden, en de ideologie 'art for art's sake' populair, is de
relatie tussen geld en kunstenaar problematisch. Het lijkt soms
alsof er geen gulden middenweg is tussen kunst maken waar je
in gelooft en waar je van kan leven. Sommige kunstenaars
voldoen met hun werk aan conventies van de samenleving, en
hebben commercieel succes, maar ondervinden
(beargumenteerbaar als gevolg) dat ze door de kunstwereld niet
voor vol worden aangezien. Een kunstenaar is echter een
ondernemer, in zekere zin een bedrijf, en wat alle bedrijven
gemeen hebben is dat ze winst nodig hebben om te blijven
bestaan. Sommige kunstcritici en kunstenaars wantrouwen
culturele ondernemingen die winst maken, omdat ze
vermoeden dat deze bedrijven hun product hebben aangepast
aan de vraag van de markt. Als winst een grotere rol speelt bij
beslissingen dan artistieke integriteit dan levert dit inderdaad
een moreel probleem op. Maar de notie dat een winstmotief
een kunstenaar per definitie corrupt maakt is niet houdbaar.
Fiske (1989;4-5) schrijft:
Behind such arguments lie two romantic fantasies that lie at
opposite sides of the cultural spectrum –- at one end that of
the penniless artists, dedicated only to the purity and
aesthetic transcendence of his (for the vision is a patriarchal
one) art, and at the other that of a folk art in which all
members of the tribe participate equally in producing and
circulating their culture, free of any commercial taint.

De moderne kunstenaar is noch een kluizenaar, noch deel van
een stam. Wij zitten ergens tussen deze twee uitersten in. We
komen in contact met andere kunstenaars, publiek, de
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samenleving, maar we maken kunst meestal individueel of als
onderdeel van een kleine groep. We voldoen dus per definitie
niet aan het ideaalbeeld.
Daarbij is het idee van de penniless artist romantischer
voor het publiek dan voor de kunstenaar in kwestie. Armoede
kan misschien in uitzonderlijk gevallen intellectuele vrijheid
geven, maar gedocumenteerde gevolgen van armoede zijn
grote afhankelijkheid van de overheid of werkgever, en het
maken van slechte langetermijnbeslissingen door
vermoeidheid.
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Voorbeelden van de mythe van de penniless artist in de media:
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Kunst dankzij kapitalisme?
In onze samenleving is het scheiden van kunst en economie
ook in bredere context vreemd. Onze maatschappij is namelijk
ingericht met het idee dat voorwerpen zowel waarde als
betekenis hebben. Fiske schrijft (pp 4) “Our culture is a
commodity culture, and it is fruitless to argue against it on the
basis that culture and profit are mutually exclusive ”. Hij
beargumenteert hier dat cultuur en winst samen gaan omdat
onze cultuur draait om producten, en producten draaien om
winst. Producten, ook wel commodities genoemd hebben de
volgende rol in onze maatschappij:
In modern capitalist societies, cultural products function as
commodities that are manufactured and distributed to meet the
demands of a consuming public. […] Commodities” are objects
designed or promoted for purchase; the people who purchase them
are “consumers,” a term that indicates the level of desire cultivated in
the purchasing public for commodified things.[…] The public's
perpetual acquisition or “consumption” of goods drives an economic
system based on the production and circulation of commodities.
(The Enceclopedia of Literary and Cultural Theory, 2011).

De consumptie van producten, waaronder culturele producten
zoals kunst, drijft de economie aan. En het is juist onze vorm
van economie, het kapitalisme, dat producten hun betekenis
geeft:
Karl Marx argued that with in a capitalist political economy, the
market endows objects with a “mystical character” that makes them
appear to be of value in and of themselves, rather than as products of
human labor or by virtue of their use-value. “A commodity,” he
writes, is “a mysterious hing, simply because in it the social
character of men's labour appears to them as an objective character
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stamped upon the product of that labour”. ( The Enceclopedia of
Literary and Cultural Theory, 2011).

De theorie is dat mensen producten niet alleen zien als een
manier om een doel te bereiken, maar ook als waardevol op
zich. Een aspect van producten waarbij dit heel duidelijk te
zien is, is in reclames. Reclames laten zelden de praktische
gebruikswaarde van een product zien (een uitzondering die bij
me opkomst is Dreft), maar proberen hun product betekenis te
geven. De boodschap is dat het product symbool staat voor een
bepaalde identiteit, en bezit van het product draagt deze
identiteit over op de klant. Een voorbeeld: Autoreclames geven
nooit praktische informatie over de auto, dit is een regel bij
reclamebureaus. In plaats daarvan associëren ze het product
met waarden zoals gezin, succes, aantrekkelijkheid. Het
publiek gebruikt deze voorwerpen en hun connotaties om hun
leven betekenis te geven. Dit gaat onder andere samen met
emotionele gehechtheid aan voorwerpen, het creëren van
nieuwe betekenis via voorwerpen en het vermogen de
betekenis van voorwerpen te interpreteren.
Dat een product gezien kan worden als waardevol op
zich is een belangrijke karakteristiek van kunst. Dit aangezien
kunst meestal geen praktisch doel dient. Een kunstwerk is
waardevol om wat het is, niet wat het kan. Kunst is ingebed in
het kapitalistische systeem en het rigoureus scheiden van geld
en kunst kan als gevolg hebben dat kunst buiten de
samenleving komt te staan.
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De kunstdealer: een dubbelrol
Dat geld een nare bijsmaak geeft aan kunst beïnvloed hoe het
verkopen van kunst in zijn werk gaat. Art dealers proberen een
commercieel imago te vermijden, om zo de symbolische
waarde (en zo uiteindelijk ook de prijs) van de kunst die ze
verkopen hoog te houden. Een tactiek hiervoor is bijvoorbeeld
geen gebruik maken van prijskaartjes. Ironisch genoeg is de art
dealer een zakenman die hard werkt om over te komen als
amateur.
De galeriehouders en handelaren worden ook
beïnvloed door het ideaalbeeld van 'the moral role of the art
dealer'. Het beeld is van de art dealer als altruïstische filantroop
die handelt uit liefde voor kunst niet voor geld. De rol van art
dealer is moeilijk omdat deze twee schijnbaar onverenigbare
werelden met elkaar moet verbinden. Lampel, Lant en Shamsie
(2000: 263) schrijven: “they must build creative systems to
support and marktet cultural products, but not allow the system
to suppress individual inspiration, which is ultimately at the
root of creating value in the cultural industries.” Over het
algemeen doen dealers dan ook hun best om te zorgen voor een
acceptabele balans tussen geld en artistieke vrijheid.

49

Profijt van non-profit?
Naast art dealers kan kunst ook verspreid worden door nonprofit organisaties zoals verenigingen, goede doelen,
stichtingen etcetera. Omdat deze organisaties officieel geen
winstoogmerk hebben kunnen ze beter aansluiten bij de
creatieve ambities van kunstenaars. De organisaties zijn
populair bij mensen die geloven dat 'authentieke kunst' alleen
geproduceerd kan worden in een omgeving zonder
winstoogmerk.
Non-profit organisaties hebben vaak als missie om
historische kunst te behouden of om innovatie mogelijk te
maken door kunst te beschermen tegen marktdruk. Maar
organisaties zoals musea hebben een 'tension of missions'
(Zolberg (1986)). Aan de ene kant willen zij publiekgerichte
(conservatieve) kunst tentoonstellen om zo meer mensen te
interesseren voor kunst, en aan de andere kant willen ze kunst
conserveren, verzamelen en innoveren. De organisaties staan
ook nog onder druk om geld in te zamelen, en ze worden vaak
erg bureaucratisch. De geldschieters van non-profit zoals rijke
kunstliefhebbers, bedrijven en de overheid hebben daarbij vaak
ook nog ideeën over hoe dingen geregeld moeten worden,
onder andere over wat voor kunst via deze organisaties
geproduceerd moet worden. Motieven van bedrijven zijn hier
onder andere gratis reclame, prestige en controle over de
productie. Dit soort donors hebben een voorkeur voor
conservatieve kunstwerken die een zo groot mogelijk publiek
aanspreken. Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat nonprofit organisaties in de praktijk meestal conservatieve kunst
steunen.
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De overheid: stimulering of indoctrinering?
De overheid heeft vaak een voorkeur voor de productie van
kunst die de nationale cultuur stimuleert. Een voorbeeld
hiervan is de stimulatie van kunstenaars zoals Diego Rivera,
door de Mexicaanse overheid eind 19e en begin 20e eeuw. De
Mexicaanse overheid wilde haar nationale identiteit
herontdekken na het einde van de Spaanse overheersing. Veel
van de publieke kunst gemaakt in Mexico in die tijd had een
duidelijk communistische insteek. (Honour en Flemming,
2009: 805-809).
Nog een interessant geval van staatsinterventie in de
kunst is dat van de DDR. De DDR stimuleerde kunst in
sentimentele socialistisch realistische stijl, en had veel
beeldende kunstenaars in vaste loondienst om dit te
produceren. Zoals je zou verwachten hadden deze kunstenaars
kritiek op de restricties van de DDR. Maar na de val van de
muur verlangden zij terug naar deze stand van zaken. Wat
bleek? In de DDR voelden beeldende kunstenaars zich deel van
de samenleving, en onder het kapitalisme voelden zij zich
vervreemd van de samenleving. Ook klaagden zij dat ze onder
het kapitalisme teveel bezig waren met geld verdienen en zich
daardoor niet konden wijden aan hun kunst. Een kunstenaar
zei: “Actually I found more people there (DDR) interested in
arts and books, and not just money. There was also a greater
respect for the artist. I miss going into the countryside and
painting with a group of people. I don't have much work here;
my life is harder. (Rueschemeyer,1993:223). Vrijheid om te
maken wat je wil maken kan zo samen gaan met de vrijheid om
niet betaald te krijgen. Overheidssteun kan innovatie in kunst
stimuleren door kunstenaars te beschermen tegen de brute
kanten van marktwerking.
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Voorwaarden stellen aan deze steun heeft wel negatieve
gevolgen. In de VS duiken eens in de zoveel tijd controverses
op over het terugtrekken van overheidssteun voor musea met
controversiële tentoonstellingen. Een voorbeeld: in 1999
probeerde de burgemeester van NY, Rudolph Guiliani, 7
miljoen aan overheidssteun aan het Brooklyn museum terug te
trekken, omdat hij de tentoonstelling van 'The holy virgin
Mary' van Chris Ofili aanstootgevend vond. Dit soort
overheidsinterventie wordt niet geaccepteerd door kunstenaars
en publiek. Het wordt door hen gezien als indoctrinatie en
inperking van de creatieve vrijheid van kunstenaars.
Hoe het geld wordt verdeeld door de overheid heeft
echter nog steeds grote, doch diffuse en onduidelijke, invloed
op kunstproductie. Voorbeelden van indirecte invloed van de
staat op kunstproductie zijn belastingvoordelen bij
kunstaankoop en donatie, beschermen van auteursrecht, en
steunen van een vrije markteconomie in de kunsten.
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Sugar Cane Cariers van Diego Rivera
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Vergadering van de Cultuurbond uit de DDR
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Een kunstenaar wordt bedankt door de cultuurbond van de DDR.
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Staatskunst uit de DDR
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Propegandakunst uit de DDR
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Holy virgin Mary, Ofili.
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Brooklyn museum, advertenties voor The Holy virgin Mary

Protest tegen de expositie.
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Official press-statement of mayor Guiliani:
The Board of Directors of the Brooklyn Museum of Art took
illegal and ill-advised action today by voting to allow the
exhibit Sensations to proceed. The Brooklyn Museum of Art
is in violation of a state statute, their lease and contract with
the City and their own by-laws. Moreover, it is inappropriate
to use a government owned building and taxpayers dollars
to support an exhibit which besmirches religion and is an
insult to the community. Therefore, the City will end its
public subsidy of the museum immediately. The City will
also exercise all of its other legal remedies.
www.ci.nyc.ny.us
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Protest tegen het terugtrekken van subsidie
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Nieuwe Netwerken
Sommige groepen kunstenaars en kunststijlen zijn in essentie
sociale netwerken, met veel persoonlijke verbindingen tussen
deelnemers. Crane (1987) heeft meerdere avant-garde
bewegingen bestudeert en volgens haar is een sociaal netwerk
van kunstenaars die innovatie als belangrijkst doel hebben een
vereiste voor het ontstaan van avant-garde kunst. Ze schrijft:
“Networks of avant-garde artists provide a crucible for the
sharing of ideas, as well as social support for innovations.
Artists outside these movements are likely to produce more
conventional work, as they lack access to new ideas and
encouragement for experimentation”. (pp 21). Een hecht
sociaal netwerk is door het ontbreken van winstoogmerk en
door directe discussie en feedback een betere plek voor
innovatie dan een commerciële organisatie. Zoals Crane (1992)
schrijft: “The combination of social network and small cultural
organisations appears to be especially conductive for the
production of culture that is either aesthetically original,
ideologically provocative or both. This is partly because these
networks attract the young who are likely to have fresh
perspectives on culture, and partly because they provide
continuous feedback among creators themselves and between
creators and their audience.” Een voorbeeld van een avantgarde beweging die zo is ontstaan is het abstract
expressionisme in New York . Deze kunstenaars kwamen vaak
fysiek bij elkaar en waren vrienden of vrienden van vrienden.
Het face to face netwerk was het medium voor nieuws,
discussies en steun. Financiële steun kwam echter van
gatekeepers uit de reguliere kunstwereld, en dus was de
onafhankelijkheid van deze beweging relatief.
Uiteindelijk kan zowel een klein hecht sociaal netwerk
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als een groot commercieel bedrijf, een vloek en een zegen zijn
voor de kunstenaar. Netwerken hebben niet allemaal toegang
tot culturele organisaties of zelfs een wens tot innovatie.
Daarbij kan innovatie vanuit een sociaal netwerk verloren gaan
als het nooit een breed publiek bereikt. Een groot bedrijf kan
wel het grote publiek bereiken maar aan de andere kant kunst
commodificeren en ontdoen van haar innovatieve
eigenschappen.
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Collage van voorbeelden van groepsexposities vanuit sociale netwerken.
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Commodificatie van Kunst
Nieuw ontstane kunstvormen worden, als succesvol,
uiteindelijk geadopteerd door de kunstindustrie. Het wordt
ontdaan van de scherpe randjes en extreemste innovatie. De
nieuwe kunstvorm wordt gecommodificeerd, oftewel omgezet
in een product. Een voorbeeld hiervan is de commodificatie
van graffiti-kunst in New York en Londen. Graffiti is onder
etnische minderheden ontstaan als illegale bezigheid. Graffiti
tags waren bedoeld voor een beperkt publiek van andere
graffiti-makers uit de buurt. Op een gegeven moment werd
naast de frequentie van tags ook de kwaliteit een bron van
faam, en dit werd de ingang tot een breder publiek.
Kunstenaars zoals Banksy hebben bijgedragen aan de
popularisering van het genre en haar erkenning als kunst.
Sommige graffiti wordt nu verkocht, inclusief muur, door
kunsthandelaren. De graffiti-kunstenaars krijgen echter niet
altijd erkenning of hun deel van het geld, en soms word hun
kunst zelfs verkocht zonder hun medeweten.
De commodificatie van kunst van een subcultuur kan
ervoor zorgen dat de oorspronkelijke betekenis verloren gaat.
Als graffiti wordt gezien als kunst, kan het niet meer fungeren
als uiting van rebellie. Hetzelfde geld voor onder andere de
gothic en hipster stijlen. De nieuwe populariteit van fantasie en
sciencefiction films en series wordt door sommige fans ervaren
als afbreuk van hun niche, en men is bang dat oorspronkelijke
elementen verloren gaan bij de popularisering van het genre.
Soms zorgt acceptatie van subculturele producten echter
juist voor gewenste acceptatie van de subgroup in de
mainstream cultuur. Een voorbeeld hiervan is de populariteit
van Argentijnse tango in Parijs eind 20e eeuw. Een expert
schreef: “The tango of Buonos Aires became truly Argentine
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only after it became the rave in Europe.” (Carradi, 1997, 204).
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Graffiti uit de jaren 20'.
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Graffiti uit 1973.
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Graffiti uit 1973, metrokunst werd in deze tijd gebruikt om een breder
publiek te bereiken.
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Graffiti in Manhattan, 2010
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Een Banksy, gemaakt rond 2000.

71

Verkoop van een Banksy-muur in een NY gallerie.

72

Vroeger was alles beter?
Het publiek heeft niet altijd de 'purse strings' van de kunst in
handen gehad. In Parijs in de 17e eeuw waren kunstenaars
afhankelijk van het academische systeem. De Franse Academie
leidde kunstenaars (schilders) op en hield één keer per jaar een
salon. Experts van de academie bepaalden dan welke werken
mee mochten doen, en op welke hoogte de werken werden
gehangen. Ooghoogte was de hoogste eer. Ze deelden ook
medailles en prijzen uit aan uitverkoren kunstenaars. De salon
werd bezocht door zowel publiek als kunstkopers. Deze kopers
gingen bij hun aankopen uit van de jurering door de academie.
De academie zelf had strenge regels rondom kunstwerken, en
een strakke hiërarchie van genres. De gewenste esthetiek was
duidelijk en uitgesproken. Doordat beloningen waren
gebaseerd op kunstwerken, en niet op de kunstenaar zoals nu
het geval is, werkten kunstenaars lang aan 1 werk om er een
meesterwerk van te maken. Veranderingen in esthetiek van de
academie waren zeldzaam en langzaam.
Rond 1850 veranderde echter het hele systeem. De
academie was te succesvol geworden. Teveel jonge kunstenaars
dongen naar te weinig prijzen. Bestaande kunstdealers, die het
academische systeem ontweken en kunst direct aan het publiek
verkochten, werden hierdoor een belangrijkere bron van
inkomsten voor kunstenaars. Deze dealers stelde hele andere
eisen aan kunstwerken dan de academie. Dealers wilde een
gestage toestroom van nieuwe werken, en aantrekkelijkere
werken. één kunstwerk per jaar, precies hetzelfde als dat van
een ander, voldeed niet meer. De oplossing was de uitvinding
van de persoonlijke stijl. Persoonlijke stijl van een kunstenaars
was een goede manier om zijn werk te onderscheiden van de
rest van het aanbod. Reputatie werd zo een bron van
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inkomsten. Omdat dealers meer verkochten aan middenklasse
dan de hogere klasse, veranderde de heersende esthetiek ook.
Werken die decoratief waren, en te begrijpen door een breed
publiek, waren te verkiezen boven academisch correcte
'moeilijke' schilderijen. Zelfs het formaat van schilderijen
veranderde. In plaats van grote doeken, kwamen kleine
schilderijen die in de woonkamer paste in de mode. Dit alles
stimuleerde de opkomst van het impressionisme, kleine
schilderijen van landschappen waren ideaal aangepast aan het
nieuwe systeem. (White en White, 1964).
We ondervinden de gevolgen van deze verandering nu
nog. Vandaag de dag zijn het meestal de carrière en reputatie
van een kunstenaar die zijn/haar succes bepalen, niet
individuele meesterwerken. Uitzondering is o.a. de jaarlijkse
Zomerexpo, wiens werking gebaseerd is op de Franse
academie.
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É
Douard Joseph Dantan: Un Coin du Salon en 1880
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Negentiende-eeuwse galerie

The art-lovers door Ernest Meissonier, 1915-1991
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Typische 21eeeuwse galerie
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