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Woord vooraf bij herziene uitgave
Nadat uitgeverij Hadewijch drie drukken van mijn boek Tekens aan de wand had uitgebracht,
besloot ze ruime tijd geleden niet meer te herdrukken. Terecht, het boek had zijn dienst
gedaan, vonden we, in de kunstwereld, maar ook in het kunstonderwijs.
Toch kreeg ik geregeld de vraag of het nog verkrijgbaar en begon ik een heruitgave te
overwegen. Om te zien of het nog niet verouderd was, herlas ik het aandachtig, maar het
bleek het niet te zijn. Wat Antoon Van den Braembussche erover schreef in zijn Denken over
kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie, in de paragraaf ‘Becommentarieerd literatuuroverzicht’, bleek nog steeds geldig: ‘Een overzicht van de kunsttheorieën sinds 1945. Een degelijk
werk, geschreven vanuit een vertrouwde kennis met de kunstwereld. Wellicht beter geschikt
als verdiepingswerk dan als inleiding.’ (p. 32). Ik denk dat het die functie vandaag nog kan
vervullen. Inleidingen zijn er ondertussen genoeg en Google doet wonderen om op één-tweedrie de basisinformatie te verstrekken. Vandaar dat ik denk dat die verdieping nodig blijft.
Het viel me bij het herlezen wel op dat bepaalde passages toch wat onduidelijk waren.
Dat was overigens de voornaamste vorm van kritiek bij de eerste uitgave. Filosofie is niet
gemakkelijk en kunstfilosofie is nog moeilijker omdat velen het voorwerp van die filosofie niet
kennen. Met een boek over de existentialistische filosofie van de angst is dat anders. Iedereen
kan meespreken over angst. Ook over blijheid, overigens. Maar ‘kunst’ is een ander paar
mouwen. Ondertussen heb ik twee boeken Aspecten van de Belgische kunst na ’45, delen I en
II’ geschreven waarin ik dezelfde materie eenvoudiger heb proberen uiteen te zetten. Een
betrachting die bevestigd kan worden door de vele lezers. Met die ervaring heb ik in deze
versie van Tekens aan de wand de te moeilijke passages verwijderd, aangepast of aangevuld.
Het geheel is er veel leesbaarder door geworden.
Ook typograaf Stéphane de Schrevel heeft bijgedragen aan die verhoogde leesbaarheid.
Hij bracht lucht in de tekst, geen gebakken lucht, maar rustpunten voor het oog. De vele citaten die in dit boek zijn opgenomen had ik deels kunnen verwijderen maar in de filosofie is taal
echter dermate belangrijk dat het interessant blijft te kunnen natrekken hoe iets oorspronkelijk geformuleerd werd. De vormgeving is nu zo geconcipieerd dat men gemakkelijk over de
citaten heen kan lezen, zonder dat men de draad kwijt raakt.
Ik heb overwogen om het boek aan te vullen met de leemten die er in zitten. Naast Freud
en Marx was Nietzsche welkom geweest als derde meester van de verdachtmaking van het
waarheidsbegrip. Naast Lyotard, Derrida en Baudrillard had ik ook Deleuze kunnen opnemen en de taalanalytische filosofie had een mooie voortzetting gekregen door ze aan te vullen
met de visies van het pragmatisme. Ik had eveneens de vele teksten die ondertussen over de
in dit boek besproken filosofen verschenen zijn kunnen verwerken, maar de meest recente
ontwikkelingen en vooral het probleem van de afwezigheid ervan zouden in dit boek niet op
hun plaats zijn geweest en wellicht tot een stijlbreuk hebben geleid. Een volledig nieuw stuk
vindt men aan het einde van het zesde hoofdstuk. Het postmodernisme kan men vandaag, bij
zijn avondschemering, namelijk niet meer op dezelfde manier bespreken als oorspronkelijk
bij zijn ochtendgloren. Ik verving het door de bespreking van het concept avant-garde en de
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vraag of er vandaag nog sprake kan zijn van zo een vernieuwingsprincipe. Hier beargumenteer ik eveneens waarom ik L’origine du monde van Courbet beschouw als de oorsprong van de
moderne kunst, met inbegrip van de postmoderne. Een mooi begin dus.
Veel leesgenot
Willem Elias
Oktober 2011
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Inleiding
Dit boek wil een bijdrage leveren tot de hedendaagse kunstfilosofie, met een korte uitweiding vanuit de psychologie en de sociologie, de twee dochters van de filosofie, als we Marx
en Freud als filosofen beschouwen. De filosofie van de kunst wordt vaak esthetica genoemd.
Hoewel beide termen door elkaar gebruikt worden, zien wij een klein onderscheid. De filosofie van de kunst lijkt ons wat ruimer verbonden aan de vraag wat de zin of de functie van
de kunst is voor het individu en de gemeenschap. Hierbinnen behandelt de esthetica de algemene vragen omtrent de relaties kunstenaar-kunstwerk-toeschouwer.
De term ‘esthetica’ is zelf niet zeer duidelijk. Bij Marcuse1wordt die dubbelheid goed geformuleerd. Zich baserend op Kant, Schiller en Baumgarten komt hij tot volgende synthese. De
esthetische functie bij Kant is moeilijk omdat hij de oorspronkelijke betekenis van esthetisch
(betrekking hebbend op de zintuigen) versmelt met de nieuwe (betrekking hebbend op de
kunst, die dan nog niet los te maken is van het begrip Schoonheid). Voor Kant is de esthetische dimensie het medium waarin de zintuigen en het verstand elkaar ontmoeten. Marcuse
betreurt dat onder de heerschappij van het rationalisme (logica en metafysica) de kenfunctie
van de zintuiglijkheid (esthetica) steeds meer op de achtergrond geraakt is. Tegenover de
‘orde van de rede’ kan de esthetica een ‘orde van de zintuiglijkheid’ stellen. Dat zat ook al
duidelijk ingesloten in de omschrijving van de grondlegger van het begrip ‘esthetica’, nl.
Baumgarten. In 1750 definieerde hij de esthetica als volgt: ‘est scientia cognitionis sensitivae’,
de wetenschap van de zintuiglijke kennis.
Deze door Marcuse gestelde zintuiglijkheidsproblematiek kan in zekere zin als uitgangspunt dienen voor onze vraagstelling – wat heeft de hedendaagse mens met de hedendaagse
kunst te maken? M.a.w. welke interessante functies heeft kunst? Het Latijnse ‘interesse’
mag hier vrij letterlijk genomen worden: 1. zich ergens tussen bevinden 2. bij iets tegenwoordig zijn, iets bijwonen, aan iets deelnemen. Deze vraagstelling is meer dan louter
esthetisch. Ze betreft de raakvlakken tussen het ethische en het esthetische in de kunst.
Onder ‘ethisch’ verstaan we niet de theorie van een uitgewerkt moreel normenstelsel, maar
eerder de oriënterende reflectie over mogelijke wijzen van leven. In dit tijdperk van de ‘Nietmeer-schone-kunsten’ gebruiken we ‘esthetisch’ dan ook niet meer zoals dat nog in de
woordenboeken staat, nl. ‘tot de waarneming, beoordeling en waardering van het schone in
betrekking staand’ (van Dale, Hedendaags Nederlands); evenmin als het in de omgangstaal
gebruikte ‘smaakvol’. Dat is niet meer in overeenstemming met de autonomie die de kunst
(binnen een kunstwereld) als systeem verworven heeft. Het ‘esthetische’ heeft betrekking
op de ontwikkeling van een zintuiglijkheid die de waarneming toelaat van de specifieke wijze
waarop een kunstwerk aan een boodschap vorm geeft.
De kunst waarover we het hier hebben, is niet de oude kunst, maar de moderne. Hoewel
er uiteraard punten van overeenkomst zijn, valt de mogelijke functie van de oude kunst
niet samen met deze van de hedendaagse. Wanneer we uitzonderlijk een uitspraak van een
theoreticus over een kunstwerk van voor de moderne periode aanhalen, is dat omdat de aangesneden problematiek ook voor de kunst van vandaag nog geldig is. Zelfs ‘moderne kunst’
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is nog te ruim. Beter zou zijn: ‘actuele’ kunst. Dat is de kunst die men vandaag zou moeten
kunnen begrijpen door het feit zelf dat men in deze tijd leeft en kunsthistorische bronnen nog
niet noodzakelijk zijn.
We denken met de visuele kunst, als verschaffer van voorbeelden, in het achterhoofd. Het
ganse avontuur van de avant-garde is een schat voor de filosofie. Twee verhalen van vrij onderzoek in de cultuur. De experimenten met anti-artistieke en nieuwe media zijn buitengewoon
boeiend geweest in de geschiedenis van het modernisme, het postmodernisme incluis. Toch
willen we niet verbergen dat we een groot genoegen beleven aan de zintuiglijke feesten van de
schilderkunst. Het is onze overtuiging dat het prikkelen van de zintuigen niet onverenigbaar
is met de kunst die ons via concepten aan het denken zet. Daarenboven hebben die uiteindelijk een eigen esthetica. De filosofenvlag dekt liefst een zo groot mogelijke lading, bij voorkeur
het Zijn zelf. Hoewel er voorbeelden van bestaan, wordt zelden over één enkel kunstwerk
gefilosofeerd. Maar filosoferen over ‘de’ kunst is uiteindelijk niet houdbaar. Daarvoor zijn er
te veel verschillen tussen muziek, literatuur, theater, dans, enz.
De vraag naar de functie van de kunst wordt bekeken vanuit de filosofie. In die zin is dit
boek een bijdrage tot de filosofie van de kunst. De ‘Wat is kunst?’-vraag is doorheen dit boek
voortdurend aanwezig. We verkozen vijf grote stromingen van de filosofie van de twintigste
eeuw te behandelen. Met de chronologische volgorde wordt geen rekening gehouden. De
auteurs worden behandeld volgens een thematische rangschikking. We menen dat ook vanuit
de kunstfilosofische ‘Wat is kunst?’-vraagstelling deze vergelijkende aanpak te verantwoorden is. Het postmodernisme eist pluralisme op binnen kunst en filosofie. We zien dit als twee
tekens aan de wand, die ons ertoe nopen hedendaagse vraagstellingen zo breed mogelijk te
benaderen.
We hebben geopteerd voor een evenwaardige behandeling van wat we de vijf grote
stromingen van de hedendaagse filosofie noemen, nl. de freudiaanse stroming, de neomarxistische, de taalanalytische of Angelsaksische, de existentieel fenomenologische en de
structuralistische. We voelen het woord ‘stroming’ aan als een term die geen scherp afgelijnde begrenzing oproept. Meerdere auteurs behoren tot verschillende stromingen. Marcuse
bijvoorbeeld wordt soms freudo-marxist genoemd. De existentialist Sartre heeft een marxistische periode. Vele (post)structuralisten hebben een gedegen fenomenologische scholing
gehad. Foucault zag zichzelf niet als structuralist. De structuralist Barthes is als sartriaans
existentialist gestart. Deze dubbelheid stelt zich ook voor Lacan, Althusser en Derrida. We
hebben deze drie denkers van structuralistische signatuur respectievelijk de hoofdstukken
laten besluiten waarin Freud, Marx en Heidegger als voorlopers fungeren. Wanneer men in
ogenschouw neemt dat het hoofdstuk waarin Wittgenstein deze rol vervult afgerond wordt
door de eveneens aan het structuralisme verwante Angelsaksische filosoof Goodman, dan
wordt het duidelijk dat het zogenaamde structuralisme de overige stromingen ingepalmd of
op zijn minst omsingeld heeft. Dit mag niet als een poging tot intellectuele wurging door de
Franse filosofie bekeken worden. Het vraagt ongetwijfeld enige toelichting.
Als men aan de vier reeds geciteerde voorlopers, telkens betrokken bij een specifiek hoofd
stuk, Mukarovsky toevoegt voor het structuralisme, dan zijn dit de vijf enige auteurs die
we behandelden op basis van teksten van voor 1945. Omdat we kunstwerken opvatten als
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tekens van eigentijdsheid, waren we nieuwsgierig naar wat de filosofie van na ’45 ons kan
bijbrengen omtrent de kunst van na ’45. Dat bleek echter onhoudbaar omdat de filosofen van
na ’45 het meestal over de moderne kunst vanaf de impressionisten hebben, in zover ze namen
of data vermelden. Wat de filosofie betreft hebben we ons wel aan die naoorlogse afbakening
gehouden, met uitzondering van de vijf genoemde voorlopers. We menen dat in deze periode
mag gesproken worden van een ware bloei van de Franse filosofie. Eerst was er de mode van
de existentiële fenomenologie en vanaf de jaren zestig trad het Franse structuralisme op de
voorgrond. Dat succes wordt voortgezet door de zogenaamde poststructuralisten Derrida,
Baudrillard en Lyotard.
Het is niet alleen wegens de vlucht die het denken in Parijs genomen heeft, dat we zo uit
gebreid ingaan op het (post)structuralisme. We veronderstellen dat de aandacht voor het
kunstwerk ‘als tekst’ meer mogelijkheden biedt dan esthetica’s die zich vooral toespitsen
op de creatie van het kunstwerk door de kunstenaar. Het kunstwerk als autonoom teken
lijkt ons exemplarisch voor de studie van het tekenkarakter van de hele cultuur. Een andere
reden voor onze speciale aandacht voor het structuralisme is, dat door de problematisering
van het subject – dat wil zeggen de kritiek op het subjectcentrisme en het verbonden voorstel
tot decentrering van het subject – de situatie van de kunsttoeschouwer onmiddellijk op zijn
scherpst gesteld wordt. Weinig illusies blijven nog overeind.2
Het is om deze reden dat de eerste twee hoofdstukken samen een tweeluik vormen en
enigszins verschillen qua opbouw met de overige. Zoals Barthes menen we dat het niet meer
mogelijk is geen rekening te houden met het onbewuste en met de ideologie.
‘Or actuellement, il paraît difficile d’éviter cette mise en cause de l’énonciation, puisque, depuis
une trentaine d’années, nous savons très bien que l’énonciation se fait sous deux instances que
nous ne connaissions pas autrefois: d’une part l’idéologie, la conscience de l’idéologie, d’autre
part l’inconscient, et, si je puis dire, la conscience de l’inconscient.’3

Deze problematiek van het onbewuste bespreken we in het eerste hoofdstuk, ‘Kunst en
Individu’, aan de hand van Freud. Daarnaast behandelen we een aantal aspecten die voortvloeien uit de psychologie van de kunst, vooral in verband met de waarneming die niet steeds
zo evident verloopt als men doorgaans denkt. Deze psychologen van de kunst, o.a. Gombrich,
hebben invloed gehad op de semiotische benadering.
De invloed van de ideologie komt in het tweede hoofdstuk aan bod. Het is in grote mate
gebaseerd op Marx. Behalve een aantal visies uit de sociologie van de kunst wordt vooral de
nadruk gelegd op de kritische theorie van Frankfurt en op de ideologiekritiek van Althusser,
meer in het bijzonder zoals Hadjinicolaou deze op kunst toegepast heeft.
In het derde hoofdstuk behandelen we een kritiek op het vaak essentialistische antwoord op de ‘Wat is kunst?’-vraag, met Wittgenstein als centrale filosoof. Goodman wordt
er besproken omwille van zijn visie op kunst als symboolsysteem. Het zijn echter vooral
hoofdstuk vier en vijf die de spil vormen, omdat we veel aandacht zullen besteden aan de
confrontatie tussen wat we twee fundamenteel verschillende optieken op de wereld kunnen
noemen, met name de fenomenologie en het structuralisme, respectievelijk gekoppeld aan
de hermeneutiek en de semiotiek. Deze discussie is sinds de jaren zestig alsmaar complexer
geworden, precies omdat het niet om twee duidelijk afgescheiden kampen gaat, maar om zeer
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genuanceerde meningsverschillen. Deze discussie wordt nog meer benadrukt in het zesde
hoofdstuk waarin we als afsluiting nog even terugkeren op het concept avant-garde om dan
over te gaan naar de vraag hoe avant-gardistisch het postmodernisme nog genoemd kan
worden. Het wordt er niet eenvoudiger op omdat Lyotard, poststructuralist en oud-marxist,
in discussie treedt met Habermas, de voortzetter van de neomarxistische ideologiekritiek.
Ondanks de grote kloof tussen de verschillende stromingen over de vraag naar de
mogelijke functie van de kunst is een relatieve consensus mogelijk. De verschillen blijken
immers hoofdzakelijk wijsgerige nuances te zijn van ontologische aard. Ze zijn weliswaar
fundamenteel binnen de filosofie (filosofie in de zin van voortdurend zichzelf bevragend en in
vraagstellend denken), maar niet meer erbuiten of met andere woorden, wanneer men de specificiteit van een stroming of denker verlaat. Zo kan men bijvoorbeeld uit de intern filosofisch
tegenstrijdige visie dat de kunst de Waarheid van het Zijn toont versus dat ze er de leugen van
toont, afleiden dat kunst iets meedeelt over de aard van het Zijn. Dit is een belangrijk inzicht
voor de toeschouwer.
De aandacht voor de semiotiek is bedoeld om na te gaan in welke mate deze discipline in
staat is een andere kijk op het kunstwerk als teken te geven. We vermoeden dat enerzijds de
codes van het kunstwerk te complex en per definitie te variërend zijn om eenduidige resultaten te boeken.
Onze bijdrage is ook geen proeve van ‘grammatologie’ of ‘deconstructie’. Het is niet de
bedoeling Derrida na te bootsen. Dit belet ons niet dat we zijn inzichten als zeer belangrijk
beschouwen. Onze aanpak sluit dan ook aan bij verschillende vormen van hermeneutiek,
zoals die bij verschillende denkers voorkomen. We gaan hierbij echter niet in op de vaak
eindeloze, hoewel niet oninteressante, interne discussies tussen filosofen. Hermeneutiek,
zoals in dit boek opgevat, is erop gericht in gesprek te treden met denkers uit verschillende
stromingen. We hebben de gedachtegang van deze denkers dan ook zo nauwkeurig mogelijk
weergegeven, met een minimale inmenging van onszelf. We schrijven ‘minimaal’ omdat een
lectuur onvermijdelijk een eerste interpreterende ingreep is. Vooral de weggelaten elementen
zijn hier betekenisvol. Wanneer we onze eigen visie weergeven, wordt duidelijk aangegeven.
Het past immers in een dialoog dat de gesprekspartners onderscheidbaar zijn. Om zo
nauw mogelijk aan te sluiten bij de auteurs hebben we frequent teksten van hun hand ingelast,
gedrukt in een ander lettertype, zodat ze duidelijk herkenbaar zijn.
Onze commentaar spruit ten eerste voort uit een interne kritiek, wanneer we menen dat er
contradicties binnen de argumentatie geslopen zijn; ten tweede, uit een externe kritiek, wanneer uitspraken in strijd lijken met onze eigen ervaring of inzichten. Dit boek heeft inderdaad
ook een praktisch-empirische dimensie die voortvloeit uit jarenlang contact met de kunstwereld, gekoppeld aan vele gesprekken met kunstenaars. De visies van de denkers werden voor
het overige zo zuiver mogelijk weergegeven. Er wordt dan ook nauwelijks een interferentie
op gang gebracht tussen de verschillende stromingen, in de trant van: deze filosoof weerlegt
de stellingen van een andere, maar krijgt op zijn beurt van die andere kritiek te verduren.
Hoewel dit soort fundamentele discussies verhelderend kan nuanceren, is het zo moeilijk om
een globaal beeld te krijgen van een bepaalde stroming.
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We hadden al gezegd dat we een interpreterend gesprek voeren met vijf stromingen uit de
hedendaagse filosofie. De rode draad van deze conversatie is de vraag naar de functie van de
kunst. Hierin vergt het begrip ‘functie’ enige toelichting. We geven geen nauw omschreven
gebruik van het begrip ‘functie’, 4 omdat we het als een ‘open’ begrip beschouwen dat binnen
alle filosofische stromingen kan gebruikt worden. Het heeft dus geen normatieve bedoeling.
De kunst verdraagt zo iets niet. In die zin staat het dicht bij ‘effect’, dat als vrij neutraal opgevat kan worden, maar anderzijds te veel de verwachting van feitelijke meetbaarheid oproept.
In het begrip functie zien we veeleer de mogelijkheid om een eigenschap te veronderstellen die
bepalend is voor de fundering van de al dan niet betrokkenheid van de toeschouwer met het
kunstwerk.
Het gebruik van het begrip ‘functie’ wordt verhelderd in de tekst van de Amsterdamse
estheticus Aler: ‘De functie van de literatuur’.
‘De functie der kunst in het geestelijk leven is het verbeelden van levenservaring. Zij treedt op
in de samenleving als een specifiek middel tot menselijke bewustwording en verstandhouding.
(...) Kunst is geen privé-zaak. De kunstenaar is buiten de samenleving om even onbestaanbaar,
als zij het buiten hem om zou zijn. Er leeft een behoefte om dieper en ruimer bewustwording,
daarom zijn er kunstwerken, daarom worden zij voortgebracht, daarom zijn er kunstenaars. Op
deze behoefte en haar bevrediging berust zo iets als de “functie” van de kunst. (...) Kunst werkt
op deze wijze mee tot de verwerkelijking van waarden en draagt bij tot oplossing van daarmee
samenhangende problemen in een bepaalde levenshouding. (...) Kunst verontrust ons en brengt
ons tot onszelf. Het een hangt ten nauwste met het andere samen. (...) Door de verbeeldingen der
kunst krijgt het publiek veelal de beschikking over situaties die het niet onmiddellijk uit eigen
aanschouwing kent. Kunst verruimt zo onze blik. Daarin ligt de kans, aan de eigen banaliteit
voor een ogenblikje te ontsnappen.’5

Voor dit soort sierlijke uitspraken zullen we een fundament zoeken in de teksten van verschillende hedendaagse filosofen.
Bij dit alles zijn we uitgegaan van een aantal vooronderstellingen, zeg maar ‘vooroordelen’
in de geest van Gadamer, die we nu even op een rijtje zetten. Kunst is geen privézaak. Kunst
wordt pas een privézaak wanneer men ze herleidt tot een aangelegenheid van schoonheidsbeleving. Hiermee willen we het begrip ‘Schoonheid’ niet van de estheticatafel vegen, maar de
functie van de kunst is van een andere orde dan het psychologisch probleem van het ‘graag
zien’ en het ‘mooi vinden’. Kunst moet nog andere functies kunnen vervullen, zo niet is voor
kunst geen collectieve fundering te·vinden, met alle gevolgen van dien voor een cultuurpolitiek en een educatief beleid. Toch verwerpen we de normen van de (burgerlijke) cultuurridder.
Kunst is geen must omdat het zo hoort, omdat het goed staat, omdat ze de vlag is voor de
verheven waarden van de heersende cultuurconstellatie.
Dit boek is dus geen studie van de effectieve functie die kunst eventueel vervult in het
maatschappelijke en het individuele leven. Onze invalshoek onderscheidt zich van andere
theoretische benaderingen doordat we uitgaan van de toeschouwer, dat in tegenstelling tot
de kunstgeschiedenis, de kunstwetenschap, en vele kunsttheorieën die in eerste instantie het
product kunst bestuderen. Vaak wordt dit in relatie met de kunstenaar bekeken. Er is ook
een filosofie van de kunst mogelijk die vertrekt vanuit de kunstenaar als scheppend wezen en
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er zijn kunsttheorieën die zich met de toeschouwer bezighouden, bijvoorbeeld de receptieesthetica die de relatie tussen het kunstwerk als tekst en de toeschouwer als lezer bestudeert.
In zekere zin sluit dit boek hierbij aan omdat de vraag gesteld wordt wat de werking van het
kunstwerk op de toeschouwer is. Vandaar dat men ook wel van ‘werkingsesthetica’ spreekt.
We gaan ervan uit dat de werking anders is naarmate men vanuit een andere filosofie kijkt.
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Lacan, Derrida, Foucault en Lyotard hebben in dit opzicht een moeilijke maar vruchtbare
weg aangeduid, die niet noodzakelijk een afscheid hoeft te betekenen van de rationaliteit.’
H. Dethier, ‘De esthetische heilige’, in: A. Graaf land, ed., De bevrijding van de moderne beweging,
Nijmegen, 1988, pp. 123-124.
3

R. Barthes, Le grain de la voix, Entretiens 1962–1980, Paris, 1981, p. 200

4

Cf. C.J.M. Schuyt, Filosofie van de sociale wetenschappen, Leiden, 1986, p. 11. ‘Men kan het begrip
functie gebruiken in wiskundige zin: een relatie tussen twee variabelen weer te geven in een
formule: F(x)-> (y)/ Bijvoorbeeld: maatschappelijk status, het eerbetoon dat andere leden van
de samenleving aan iemand toekennen, is een functie van inkomens en opleiding. In de sociale
wetenschappen wordt het begrip ‘functie’ echter ook losser gebruikt, soms in de zin van taak of
doelstelling en dan is het normatief, soms in de zin van effect, naspeurbaar gevolg en dan wordt
het neutraal gebruikt.’

5

J. Aler, ‘De functie van de literatuur’, in: idem, ed., De functie van de kunst in onze tijd, den Haag,
1962, pp. 8-50, pp. 8-9.
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1—1

Stromingen in de psychologie van de kunst

De psychologie 1 die zich met kunst inlaat wordt in tegenstelling tot de filosofische esthetica
vaak experimentele esthetica genoemd. Deze kenmerkt zich door een empirische aanpak,
eigen aan elke wetenschap. Daarnaast is ze, als tak van de psychologie, gericht op de mens,
zoals de verschillende stromingen binnen de psychologie deze willen kennen in zijn relatie tot
kunst, d.w.z. als voortbrenger of als toeschouwer. We beperken ons hier tot deze laatste.
Fechner 2 is met zijn Vorschule der Ästhetik (1876) de stichter van deze experimentele
aanpak. De empirische methode die deze experimentele esthetica hanteert, impliceert dat ze
enkel de resultaten van gecontroleerde herhaalbare waarnemingen aanneemt en dat ze ideeën
en inzichten als hypothesen beschouwt die getest moeten worden.
De experimentele esthetica is lange tijd beschouwd als een onderdeel van de psychologie van de waarneming. Ze blijft er tot op heden nauw mee verbonden. Basisbegrippen als
‘acculturatie’, ‘aanknopingspunten’ en ‘leerpatronen’ verwijzen naar deze oorspronkelijke
benaderingsmethode. Bevindingen zijn bijvoorbeeld dat de opvoeding een niet te veronachtzamen verrijkende rol speelt, die de proefpersonen van elkaar scheidt al naargelang ze
al dan niet in de betreffende kunsttak een opleiding genoten hebben. Men stelt vast dat de
opvoeding er niet in bestaat de elementaire gewoonten te consolideren, maar in een verrijking
en een versoepeling van het waarnemend systeem, dat de acculturatie tot stand brengt buiten
weten van de persoon om. Dit systeem van waarnemende referenties wordt niet geëlimineerd
door de opvoeding, maar wordt verrijkt door nieuwe schema’s die de assimilatie toelaten van
een groter aantal nieuwe en complexe elementen. Na een bepaalde leeftijd (12 à 15 jaar) heeft
de acculturatie dus een complex geheel van waarnemingsgewoonten tot stand gebracht, die
men uit de ervaringen niet meer kan elimineren, maar wel kan verrijken. Het is overduidelijk
dat dit soort gegevens belangrijk is. Terecht schrijft Francès:
‘L’esthétique expérimentale constitue un domaine interdisciplinaire où la coopération de
spécialistes de physiologie, de la perception, du langage, des phénomènes sociaux, voire des
phénomènes pathologiques est indispensable. On peut lui reprocher ses insuffisances, son
absence presque complète dans certains domaines, la lourdeur de sa démarche, voire quelquefois
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l’apparente et relative pauvreté de ses résultats. Faut-il rappeler que la connaissance scientifique,
c’est-à-dire objective et vérifiable, est toujours difficultueuse et lente, et que le progrès n’est
assuré que dans la mesure où on refuse a priori toute évidence, pour se soumettre à l’épreuve de
l’expérience?’ 3

We willen een viertal psychologische benaderingen van kunst schetsen die in min of
meerdere mate een experimentele methode aanwenden, namelijk de psychoanalyse, de
Gestaltpsychologie, het behaviorisme, en de informatietheorie. Zoals wel vaker bij dergelijke
indelingen het geval is, zijn niet alle onderzoeken precies in een van de vier vakken in te delen,
sommige vallen erbuiten en andere combineren interessant bevonden inzichten van verschillende benaderingen. Deze vier richtingen zijn dus eerder denkstromingen dan een strikte
classificatie.

1—1-1

De psychoanalytische benadering

De psychoanalyse stelt de vraag naar de bronnen van het genoegen van kunstbeschouwers.
Men gaat ervan uit dat er bij elke volwassene driften en wensen bestaan, te wijten aan fixatie
en regressie, die gedeeltelijk infantiel of primitief zijn gebleven, waarvan de bevrediging verhinderd wordt zowel door maatschappelijke regels als door de normen van het superego. De
waarneming van kunstwerken verschaft een onrechtstreekse, illusoire voldoening voor deze
onbevredigde wensen in een gesublimeerde, dus maatschappelijk aanvaarde vorm. Dezelfde
mechanismen als voor de droom en de dagdroom maken deze voldoening mogelijk. De
latente inhoud van het werk (verborgen door symbolisering, verschuivingen, omkeringen in
het tegendeel en andere droomachtige verdraaiingen) activeert de onderdrukte wensen en
bevredigt ze in de fantasie. De waarnemer kan zich identificeren met deze inhoud en projecteert er ongestraft zijn onbewuste driften op. Hij is immers beschermd tegen het superego
door de maatschappelijk aanvaarde manifeste inhoud van het kunstwerk. Freud vergelijkt het
genot van de kunstervaring met dat van een tijdelijk narcoticum, dat geen voldoening geeft
zoals de genotbevrediging in het reële leven. Toch beschouwt hij het als alternatief beter dan
helemaal geen bevrediging. Bovendien ontstaat er een catharsiseffect, een loutering, doordat
de onrechtstreekse bevrediging door middel van kunst voor een tijdje de inspanning om tot
rechtstreekse voldoening te komen in de realiteit beperkt.

1—1-2

De Gestaltpsychologische benadering

De voornaamste these van de Gestaltpsychologie luidt dat het geheel meer is dan de som
van zijn delen of de relaties tussen de delen. Een Gestalt is een geheel van kwaliteiten die
niet herleid kunnen worden tot de samenstellende delen, noch op het niveau van deze delen
bestudeerd kunnen worden. Toegepast op esthetica hebben Gestaltgeoriënteerde onderzoekers, zoals Arnheim,4 de rol beklemtoond die de waarnemingsorganiserende factoren
spelen bij het bepalen van de kunstervaring van de toeschouwer, d.w.z. wat hij dus precies
ziet. Hun voornaamste bijdrage is geweest te tonen hoe de verschillende elementen van een
kunstwerk in de ervaring van de toeschouwer tot een één gemaakt geheel omgezet worden;
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hoe de waarneming van een betrekkelijk slechte Gestalt een spanning kan opwekken; en hoe
de wederzijdse relatie tussen de verschillende elementen in een kunstwerk zeer goed begrepen
kan worden doorheen hun rol en plaats in het geheel. De voornaamste verworvenheid van de
Gestaltpsychologie op het gebied van de esthetica ligt in het ontrafelen van de effecten van de
formele aspecten van kunstwerken, bijvoorbeeld lijnen, tonen en vormen. Hun belangstelling voor de inhoud van kunst is nauw verbonden gebleven met deze formele elementen. Als
belangrijke bijdrage in dit gebied poogden ze aan te tonen dat de waarneming van expressie en
van emotionele betekenissen integraal deel uitmaakt van het waarnemingsproces, bijna even
rechtstreeks en ongemedieerd als de perceptie van de lijn, de kleur of de toon als dusdanig.
Deze visie staat bekend onder de naam ‘theorie van expressie’ of ‘fysiognomische perceptie’.5
Op vele punten kunnen we instemmen met de theorie van Arnheim. Zo leggen we met
hem de nadruk op de cognitieve functie van de kunst. Zijn boek Visual Thinking is een poging
om de eenheid van de visuele waarneming en de cognitieve processen te benadrukken.
Arnheim komt in zijn boek tot dit ‘visueel denken’ door te argumenteren dat enerzijds visuele
waarneming essentieel denken impliceert, en anderzijds dat denken onmiskenbaar gebruikmaakt van visuele verbeelding.
Arnheim constateert en betreurt de algemene miskenning van kunst op alle niveaus van
het educatieve systeem. Nochtans moet men volgens hem vanuit een educatieve benadering
kunst zien als een visuele vorm die het medium bij uitstek is om productief te denken. De
opvoeding in de kunst is immers geen aangelegenheid van de ontwikkeling van goede smaak.
De centrale functie van kunst binnen de algemene vorming is gelegen in de overtuiging dat
productief denken op elk cognitief gebied perceptueel denken is. De rol van de kunstenaar is
dan ook het organiseren van de complexiteit in visuele patronen en het conceptualiseren van
problemen in visuele termen.

1—1-3

De behavioristische benadering

De behavioristische benadering verricht experimenteel onderzoek naar de voorkeuren van
de toeschouwers voor kunstwerken en onderdelen ervan, en meet de fysiologische reacties
die hiermee gepaard gaan. Het onderzoek van de kunstervaring beperken tot de stelling dat
ze slechts een smaakoordeel is dat tot uiting komt in een voorkeursuitspraak, en dat de graad
van voorkeur voor het hele werk de som is van de voorkeuren voor zijn onderscheiden elementen, elk afzonderlijk beschouwd, is een vrij beperkte bijdrage tot het begrijpen van kunst.
Binnen een behavioristisch kader werd in de experimentele esthetica vooruitgang geboekt
door Berlyne.6 Voor hem is het meest karakteristieke kenmerk van een kunstwerk dat het een
toenemende prikkeling uitlokt, en dat daarna de prikkeling teruggevoerd wordt. De toename
is te wijten aan wat hij ‘collatieve stimulusvariabelen’ noemt, d.w.z. kwaliteiten zoals nieuwheid, complexiteit, het heterogene van de elementen en het verrassende. Deze brengen bij de
waarnemer een conflict teweeg tussen een verscheidenheid aan aandachtsreacties, alternatieve associaties, of mogelijke interpretaties. Bij het doorgronden van het kunstwerk krijgt
het stimuliconflict een oplossing en wordt de onzekerheid beperkt, waardoor de aandachts
prikkel verzwakt.
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1—1-4

De informatie-theoretische benadering

De informatie-theoretische benadering draait om de concepten ‘onzekerheid’ en ‘informatie’.
Onzekerheid wordt voorgesteld als een onstandvastige toestand, die dus betrekkelijk onaangenaam is, of zelfs frustrerend wanneer de verwachtingen van de waarnemer niet ingewilligd
worden door de dubbelzinnigheid van de situatie. Informatie wordt kwantitatief bepaald in
termen van geëlimineerde alternatieven of verhoogde waarschijnlijkheid van sommige alternatieven. Informatie vermindert de onzekerheid en wordt daarom verondersteld een bron van
genoegen te zijn in de mate dat ze de spanning verlicht. De graad van redundantie (overtollig
heid) speelt hier een rol. Als de redundantie te hoog is kan er verveling optreden. Is ze te
laag dan kan de waarnemer overweldigd worden door het chaotische. Voor de esthetica is de
informatietheorie een werktuig voor de analyse en identificatie van kunststijlen in termen van
redundantie en waarschijnlijkheidsrelaties. Ze wordt ook gebruikt voor het verklaren van
overeenkomsten bij de ervaring van kunst. Ze biedt de mogelijkheid om esthetische reacties
en ervaringen te correleren met sequenties en dynamische ontwikkelingen in een kunstwerk. Vage stijl- en structuurbeschrijvingen kunnen vervangen worden door operationele
concepten en door een nieuwe kwantitatieve categorisering van de stimuli in termen van hun
informatie-inhoud of hun waarde qua redundantie of qua verrassingseffect. In een ruimer
theoretisch kader gezien steunt deze benadering op de overtuiging dat een kunstwerk een
drager is voor de communicatie van betekenis, zoals de filosofen Cassimir, Langer en Morris
dat gesteld hadden. De informatietheorie poogt dat te meten. Zij doet dat op basis van aspecten van de formele structuur.
De informatie-theoreticus Moles wijst erop dat elke toeschouwer andere informatie haalt
uit een boodschap:
‘Chacun a son répertoire, chacun y trouve sa redondance et son originalité propres, fonctions de
ses connaissances, de ses habitudes mentales, de son éducation.’ 7

Hij maakt ook een belangrijk onderscheid tussen semantische informatie en esthetische
informatie. Een kunstwerk dat men door en door kent zou informatie verstrekken met een
redundantie die naar 100 % neigt. Nochtans kan dat kunstwerk blijven boeien. Vandaar het
onderscheid. Voor Moles is de semantische informatie gestructureerd volgens een universeel
logisch model, ze is uitdrukbaar en te vertalen in een andere taal. De esthetische informatie
daarentegen is onvertaalbaar en refereert aan de gemeenschappelijke contexten van de overbrenger en de ontvanger.
‘… information esthétique, qui est intraduisible, se réfère au lieu d’un répertoire des
connaissances communes au transmetteur et au récepteur et reste théoriquement intraduisible
dans une autre “langue” ou système de symboles logiques puisque cette autre langue n’existe pas.
On peut la rapprocher du concept d’information personelle.’ 8

Kunstwerken kunnen zich door hun vorm meer of minder lenen tot het overbrengen van
semantische en esthetische informatie. Moles geeft het voorbeeld van het surrealisme dat
de semantische informatie verhoogd heeft door de ‘normale’ samenhang, zoals die door de
wereld aan de toeschouwer gesuggereerd wordt, te doorbreken. Door het verminderen van
de structurering neemt de semantische originaliteit toe, omdat de vormen en hun normale
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verbindingen omgezet of ontbonden worden. De niet-figuratieve stroming daarentegen gaat
verder in de toename van de esthetische informatie omdat ze ondermeer de stijlen doorbreekt,
evenals de traditionele kleurverbindingen. Hoe dan ook moet een experimentele esthetica de
verbindingen tussen esthetische en semantische symbolen bepalen.

1—1‑5

Psychologismen

Men kan moeilijk beweren dat de pas geschetste theorieën binnen de psychologie van de
kunst speciaal ontwikkeld zijn om de ervaring van kunst te verklaren. Het zijn eerder toepassingen van algemene psychologie op het domein van de kunst, waarbij de toepasbaarheid
soms als staving van de algemene theorie aangewend wordt. Verder bestaat een theorie er
vaak in een tot dan toe misschien wat veronachtzaamd aspect van de kunstervaring naar
voren te brengen, dikwijls ten koste van de andere aspecten.
Vaak aangewend in de psychologie van de kunst blijkt ook het ‘homeostatische’ model.
Dat model is gebaseerd op de veronderstelling dat er optimale voorwaarden zijn voor het
bestaan en het voortbestaan van organismen. Deze voorwaarden worden gedefinieerd door
een zeker evenwicht tussen interne en externe processen en tussen interne processen onderling. Organismen streven ernaar dit evenwicht te bewaren en te herstellen wanneer het uit
balans is. Iedere onderscheidbare stimulus die het organisme bereikt, kan een evenwicht
verstoren in het gehele systeem of in subsystemen, en kan mechanismen voor het herstellen
ervan activeren. De evenwichtsstoornis brengt het organisme in een situatie van actieve
energiemobilisatie of spanning. Fysiologisch manifesteert zij zich als activering in allerlei processen. Wanneer de spanning is georganiseerd voor het bereiken van een bepaald doel, dan
krijgt ze de vorm van een behoefte. De spanning wordt opgeheven door een bepaalde actie die
de behoefte opheft en het evenwicht weer herstelt. Aan de fluctuatie van deze spanning wordt
het begrip ‘lust’ verbonden. Lust zou centraal staan bij de ervaring van kunst.
Een dergelijk ‘psychologiseren’ van de kunstervaring lijkt ons eerder vruchtbaar voor
de psychologie die gebruikmaakt van kunst als een interessant stimuliconcentraat om de
reacties bij waarnemers te testen, dan voor het begrijpen van het fenomeen kunst of zelfs de
effecten ervan. Vaak kunnen we ons van de indruk niet ontdoen dat de psychologie de weliswaar relatieve autonomie van het kunstwerk veronachtzaamt en de behoeftestructuur van
de waarnemer als een onwrikbaar feit vooropstelt. De reacties van toeschouwers zijn slechts
feiten in een systeem waar die reacties economische repercussies hebben, bijvoorbeeld binnen
een psychologische studie van het koopgedrag. Meer dan voor kunst lijkt de behoeftestructuur van het publiek belangrijk voor de toegepaste kunst, design, mode, enz. Hier wil een
industrieel productie-apparaat inspelen op de behoefte van een publiek. Het ‘produceren’
van kunst gebeurt echter niet op die manier, de commerciële ‘kunst’ uitgezonderd. Kunst
past zich per definitie nooit aan het smaakpatroon van het publiek aan. Een kunstwerk heeft
altijd ‘gelijk’, een verworvenheid die voortvloeit uit het feit dat de kunstenaar er afstand van
doet op het moment dat hij beslist dat het af is. Van dan af gaat het kunstwerk zijn eigen weg,
zonder correcties, hoe ‘toeschouwer-onvriendelijk’ het ook moge wezen. De reacties van
de toeschouwer zijn niet het probleem van het kunstwerk, zelfs niet van de kunstenaar. De
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toeschouwer heeft wel de vrijheid zijn blik af te wenden, de ogen te sluiten. Het kunstwerk
heeft meer geduld dan de toeschouwer. Het kunstwerk kan het genot bekeken te worden
uitstellen zolang het bestaat. Als het echter niet op tijd voorwerp van kijkplezier wordt, is de
kans groot dat het vergaat.

1—2

Kunst en illusie (Gombrich)

1—2-1

De waarneming kan werkelijkheid en illusie niet scheiden

Zoals eerder vermeld, is er een nauwe samenhang tussen de experimentele esthetica en de
psychologie van de waarneming. Het zou zinvol zijn in te gaan op de recente verworvenheden
van dit soort onderzoek om een wetenschappelijk kader te formuleren waarbinnen we waarneming in het algemeen en waarneming van kunst in het bijzonder zouden kunnen situeren.9
We doen dat niet omdat het ons te ver buiten het thema zou leiden.
Toch moeten we een aantal aspecten van de waarneming behandelen. We doen dat aan de
hand van een bespreking van een standaardwerk in dit domein, nl. Art and Illusion van Ernst
Gombrich.10 Zeer veel kunstfilosofen doen een beroep op deze studie, wat niet betekent dat
Gombrich geen critici heeft.11 Ook semiotici verwijzen vaak naar hem. Aan de hand van veel
voorbeelden maakt hij duidelijk dat het leren kijken naar een beeld gebonden is aan codes.
Samengevat beweert Gombrich het volgende. Alle uitbeeldingen laten noodzakelijk een
oneindig aantal interpretaties toe en de keuze van een bepaalde lezing behoort tot het aandeel
van de kijker. Wat we zien, kunnen we nooit zuiver scheiden van wat we weten. Het gebeurt
dat we bij het zien fouten maken. Wanneer we de fout kennen, kunnen we de voorwerpen niet
meer zo zien. Wanneer we kijken, kunnen we hetzelfde zicht op wel duizend verschillende
manieren zien. Daaruit wordt gekozen. Het is deze activiteit van de geest, een soort hunkeren
naar betekenis, die moet beletten dat de wereld onmiddellijk uiteenvalt tot volslagen dubbelzinnigheid. We transformeren het vlekje op het doek in overeenstemming met zijn betekenis.
Deze transformaties geven een verklaring voor de paradox dat de wereld er nooit helemaal als
een schilderij kan uitzien, maar dat een schilderij er wel kan uitzien als de wereld. Het is echter niet het ‘onschuldige oog’ dat dit tot stand brengt, maar alleen de onderzoekende geest die
weet hoe hij de dubbelzinnigheden van de waarneming tegemoet moet treden. De kunstenaar
die een werkelijk, of slechts in de verbeelding bestaand ding wil schilderen, kan niet beginnen
met zijn ogen te openen en rond te kijken. Hij moet uitgaan van de vooropgestelde keuze en
de vormen waaruit hij de bedoelde voorstelling opbouwt. We vergeten dat vaak omdat op zeer
veel schilderijen uit het verleden iedere vorm en iedere kleur slechts één ding uit de natuur te
betekenen hadden, bijvoorbeeld bruine penseelstreken voor de boomstammen, groene vlekken voor de bladeren. In de hedendaagse kunst kan een vorm tegelijk verschillende dingen
aanduiden. Daardoor worden we opmerkzaam voor de talrijke eventuele betekenissen van
iedere kleur en iedere vorm, zoals een goede woordspeling ons de functie van woorden en hun
betekenissen kan doen gewaarworden.
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Uiteindelijk bestaat er, volgens Gombrich, geen onbetwistbaar onderscheid tussen waarneming en illusie.
‘It is in the logic of this situation, as Popper has shown, that confirmations of these “hypotheses”
can never be more than provisional while their refutation will be final. There is no rigid
distinction, therefore, between perception and illusion. Perception employs all its resources
to weed out harmful illusions, but it may sometimes fail to “disprove” a false hypothesis, for
instance, when it has to deal with illusionist works of art.’ 12

Het idee dat een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid mogelijk is, wordt volledig
weerlegd. Schilderen is altijd vertalen.
‘It is a transposition, not a copy.’ 13

Gombrich benadrukt ook het feit dat onze verwachtingen een grote rol spelen bij het ontcijferen van de cryptogrammen van de kunstenaars.
‘We come to their works with our receivers already attuned. We expect to be presented with a
certain notation, a certain sign situation, and make ready to cope with it.’ 14

Hij hecht zeer veel belang aan de functie van de verwachtingen. Alle cultuur en alle communicatie is voor hem afhankelijk van de wisselwerking tussen verwachting en waarneming, de
golven van vervulling, teleurstelling, juiste gissingen en verkeerde bewegingen die ons dagelijks leven uitmaken. Dus ook de kunst.
‘A style, like a culture or climate of opinion, sets up a horizon of expectation, a mental set, which
registers deviations and modifications with exaggerated sensitivity. In noticing relationships the
mind registers tendencies. The history of art is full of reactions that can only be understood in
this way.’ 15

1—2-2

Originaliteit is aan schema’s gebonden

Gombrich weerlegt ook de mythe van de pure originaliteit. Een kunstenaar kan niet buiten
een bepaalde graad van geijkte vormgeving. Ook het materiaal en de vaardigheid spelen hier
een rol:
‘The artist clearly, can render only what his tool and his medium are capable of rendering. His
technique restricts his freedom of choice. The features and relationships the pencil picks out will
differ from those the brush can indicate.’ 16

Wat de kunstenaar ziet wanneer hij een landschap wil schilderen, is ook niet één beeld op
het netvlies. Wanneer Cézanne de Mont Sainte-Victoire bekeek, viel er een eindeloze reeks
beelden op zijn netvlies, waarna deze via zijn gezichtszenuwen een gecompliceerde impulsenmozaïek naar zijn hersenen zonden. Noch de kunstenaar, noch de kijker is zich van dit
kijkproces bewust. Voor alle duidelijkheid, Gombrich heeft het hier over de pogingen om
realistische kunst te maken.
‘What we do know is that these artists went out into nature to look for material for a picture and
their artistic wisdom led them to organise the elements of the landscape into works of art of
marvellous complexity…’ 17

De kunstenaar die een schilderij wil ‘doen gelijken’ doorloopt een detailgewijs voortschrijdend proces. Hoe lang het duurt en hoe moeilijk het gaat, is afhankelijk van de grondvorm
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waarvan wordt uitgegaan. Met ‘grondvorm’ bedoelt Gombrich een reeds bestaande manier
om de realiteit na te bootsen. In de academies werden deze grondvormen bestudeerd als
mogelijke schema’s om een schilderij aan te vatten. Een kunstenaar begint dus niet met zijn
gezichtsindruk maar met zijn concept. Uit psychologisch onderzoek naar het proces van het
kopiëren blijkt dat dit onderhevig is aan het ritme van schema en correctie.
‘The schema is not the product of a process of “abstraction”, of a tendency to “simplify”; it
represents the first approximate, loose category which is gradually tightened to fit the form it is
to reproduce.’ 18

De ‘wil-tot-vormen’ blijkt veeleer een ‘wil-tot-doen-conformeren’ te zijn, d.w.z. tot het
assimileren van elke nieuwe vorm met de schema’s en patronen die een kunstenaar heeft
leren hanteren. Dat juist kopiëren niet zo eenvoudig is, blijkt uit het onderzoek naar de
mislukkingen.
‘Only a pathology of representation will give us some insight into the mechanisms which enabled
the masters to handle this instrument with such assurance.’ 19

De kunstenaar voelt zich aangetrokken door motieven die hij in zijn idioom kan weergeven.
Wanneer hij een landschap overziet, dringen de details die hij goed kan weergeven, met de
hem ten dienste staande schema’s, zich sterk aan zijn aandacht op. De stijl schept, evenals het
medium, een houding die de kunstenaar doet zoeken naar bepaalde aspecten uit zijn omgeving die hij kan afbeelden.
‘Painting is an activity, and the artist will therefore tend to see what he paints rather than to paint
what he sees.’ 20

De technische vaardigheid legt een grens op aan de kunstenaars die zich daardoor vaak gaan
specialiseren en gedwongen worden tot op zekere hoogte stereotiep te werken.
‘Even Dutch genre paintings that appear to mirror life in all its bustle and variety will turn out
to be created from a limited number of types and gestures, much as the apparent realism of the
picaresque novel or of Restoration comedy still applies and modifies stock figures which can
be traced back for centuries. There is no neutral naturalism. The artist, no less than the writer,
needs a vocabulary before he can embark on a “copy” of reality.’ 21

Voor Gombrich is ‘de taal der kunst’ dus niet zomaar een beeldspraak.22 Om de zichtbare
wereld in beelden te beschrijven is er een goed ontwikkeld systeem van schema’s nodig.
‘All art originates in the human mind, in our reactions to the world rather than in the visible
world itself, and it is precisely because all art is “conceptual” that all representations are
recognizable by their style.’ 23

Zonder beginschema zouden we de stroom van onze ervaringen nooit kunnen doen kristalliseren. Indien we geen categorieën bezaten, zouden we geen impressies kunnen selecteren.
Welke die aanvankelijke categorieën zijn, doet er betrekkelijk weinig toe. Gombrich stelt dat
de taal niet zozeer namen geeft aan dingen en concepten die reeds bestaan als wel de wereld
waarin we leven articuleert. De beelden van de kunst beogen hetzelfde. De verschillen in stijl
betekenen niet dat er geen correcte beschrijvingen mogelijk zijn. Vanuit verschillende hoeken
kan immers dezelfde informatie gegeven worden.
‘The world may be approached from a different angle and the information given may yet be the
same.’ 24
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De gegevens uit de zichtbare wereld zijn zo complex dat geen schilderij ze ooit alle zou kunnen
bevatten. Een correct portret is dus het eindpunt van een lange weg via schema en correctie.
‘It is not a faithful record of a visual experience but the faithful construction of a relational
model.’ 25

Hoewel het creatieproces weinig of niet aan bod komt in dit boek, hebben we toch aan de
hand van de hier besproken auteur gepoogd een aantal opvattingen weer te geven over de
‘absoluutheid’ van dat proces. Door dat te relativeren en op een aantal gangbare vooroordelen
te wijzen, willen we argumenten vinden om de blik van de doorsnee toeschouwer te openen
voor wat er niet te zien is: realisme als perfecte kopie van de werkelijkheid of originaliteit, als
zou een kunstenaar kunnen ontsnappen aan het zich inschrijven in een bepaalde traditie.
Gombrich bespreekt hier het verschijnsel van het realisme, maar ook de avant-garde werkt
met schema’s. Aan de basis van elke stroming ligt een schema. Soms is het ontstaan als een
antischema, maar zelfs dan blijft het een soort grondvorm. Denk maar aan de vervorming en
de beklemtoning bij het expressionisme. Het moderne is hier dan uiteraard gelegen in de zeer
beperkte corrigeerbaarheid.

1—2-3

Het ‘onschuldige oog’ gaat niet vrijuit

Gombrich wijst erop dat de kunstenaar in alle schilderstijlen uitgaat van een vormvocabularium en dat het veeleer de kennis van dat vocabularium is dan de kennis van de waargenomen
dingen, die de ervaren kunstenaar onderscheidt van de beginneling. Alle uitbeeldingen
kunnen gerangschikt worden in een gradatie die loopt van het schematische tot het impressionistische. In het eerste geval overheerst het maken het namaken 26 en wordt het een
begripsmatige kunst met vrij ‘primitieve’ trekken. In het tweede geval wint het namaken het
van het maken en krijgt men een kunst die meer met zien dan met weten te maken heeft, zo bij
Turner bijvoorbeeld:
‘There is some justification in the idea that he suppressed what he knew of the world and
concentrated only on what he saw.’ 27

Wat ‘zien’ eigenlijk is, is niet zo eenvoudig. Het ‘onschuldige oog’ waar Ruskin het over had is
een mythe. Want zien is nooit louter registreren.
‘It is the reaction of the whole organism to the patterns of light that stimulates the back of our
eyes, in fact, the retina itself has recently been described by J.J. Gibson as an organ that does not
react to individual stimuli of light, such as were postulated by Berkeley, but to their relationship,
or gradients.’ 28

Elke waarneming heeft te maken met verwachtingen en daardoor met vergelijkingen. In de
illusionaire kunst gaat het er dus niet om te vergeten wat we reeds over de wereld weten, maar
veeleer om vergelijkingen te bedenken die opgaan, m.a.w. de vlek te vinden die vanuit een
bepaalde gezichtshoek voor een bepaalde vorm kan doorgaan. Dit is een zeer moeilijke taak,
te meer omdat de kennis de wijze van waarnemen beïnvloedt.
‘The stimulus patterns on the retina are not alone in determining our picture of the visual world.
Its messages are modified by what we know about the ‘real’ shape of objects.’ 29
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Onder ‘real’ moet men hier het aspect verstaan van een voorwerp dat het grootste aantal
kenmerkende eigenschappen blootlegt op grond waarvan we de dingen classificeren. De
uitspraak dat onze kennis onze waarneming beïnvloedt, moet worden gepreciseerd als onze
zucht naar kennis, onze inspanning om tot betekenis te willen komen. Of, in de termen van
Gombrich, het zijn verwachtingen, gissingen, hypothesen, die onze waarneming beïnvloeden.
‘Perception, in other words, is a process in which the next phase of what will appear when we test
our interpretation is all but anticipated.’ 30

De schilder interpreteert de natuur in schilderstermen, in verftoetsen dus. De kunstenaar
analyseert de verschijningsvormen als soorten hoedanigheden, en probeert dan die hoedanigheden na te maken, die hij in zijn medium kan namaken. Hij brengt dus geleidelijk elementen
met elkaar in overeenstemming. Hier stellen zich de zeer ingewikkelde problemen van vorm
en vooral van kleur. Elke uitbeelding berust op schema’s die de schilders leren gebruiken.
‘The injunction to “copy appearances” is really meaningless unless the artist is first given
something which is to be made like something else. Without making there can be no matching.’ 31

De schilder heeft geleerd kritisch te kijken, zijn waarnemingen te doorgronden door andere
interpretatiemogelijkheden uit te proberen. In die zin getuigt hij van de vermogens van
de creatieve geest om oude classificaties te ontbinden en nieuwe in het leven te roepen.
Categorieën zijn immers vaak ongrijpbaar, o.a. door de dubbelzinnigheden verbonden aan
de stimuliconfiguratie, die maken dat verschillende lezingen uitgeprobeerd moeten worden.
Pas daaruit kan men immers de dubbelzinnigheid van het zien afleiden. Hierin ligt de reden
waarom de voorstellingskunst een geschiedenis heeft gehad. Had er immers maar één ‘echte’
voorstelling van de werkelijkheid bestaan dan was er geen verandering in de interpretatie
ervan geweest. Zo’n ‘enig’ beeld zou kunst overigens overbodig of op zijn minst saai maken.
De steeds hernieuwde interpretatiepogingen maken net de rijkdom van de kunst uit.
‘To read the artist’s picture is to mobilize our memories and our experience of the visible world
and to test his image through tentative projections.’ 32

Gombrich komt hierbij tot het paradoxale resultaat dat enkel een geschilderd beeld een beeld
kan verklaren dat in de natuur werd waargenomen.
‘We have come to the paradoxical result that only a picture painted can account for a picture seen
in nature.’ 33

Dat geldt uiteraard alleen voor de schilderkunst die de natuur wilde nabootsen, zoniet zou het
eerste schilderij nog niet geschilderd zijn. Het eerste schilderij wil echter geen nabootsing zijn.
‘There are few civilizations that even made the change from making to matching, and only where
the image has been developed to a high degree of articulation does that systematic process of
comparison set in which results in illusionist art.’ 34

De nabootsing als het hoogste doel van de kunst valt niet samen met het begin van de kunst.
Het echt willen samenvallen, de illusie opwekken dat er geen verschil bestaat tussen beeld en
werkelijkheid, is slechts een latere fase in de ontwikkeling van de kunst. Vertrekkend van de
magisch-religieuze verklaring voor het ontstaan van de kunst, als pogingen om greep te krijgen op het numineuze, volstonden oorspronkelijk schematische voorstellingen. Deze hadden
daarenboven het voordeel van de kracht van de eenvoud. De nabootsing is ook niet in alle
culturen een esthetisch principe. Vaak is het expressieprincipe van tel. Of zelfs het verbod of
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de voorstelling van het goddelijke, wat abstracte motieven liet ontstaan. Het is dan ook merkwaardig om te constateren dat de avant-garde zich verzet tegen het nabootsingprincipe door
terug te keren naar oudere tijden en andere culturen, waar expressie of abstractie de vormtaal
van het numineuze waren. Hoe dan ook, eens een vorm een verworvenheid is geworden, probeert hij stand te houden. Steeds blijkt het vocabularium van de kunst weerstand te bieden
aan de verandering. Dat blijkt ook uit de stabiliteit van de stijlen in de kunst. In die zin is
Gombrich het eens met Wölfflin:
‘All paintings, as Wölfflin said, owe more to other paintings than they owe to direct
observation.’ 35

Kunstenaars maken kunst zoals ze kunst hebben leren maken. Ze volgen daarin meer een traditie van vervaardiging dan dat ze, zoals de wetenschap verondersteld wordt te doen, steeds
weer gaan verifiëren of de band met de werkelijkheid klopt.
Alleen door het experiment kan men uit een bestaande stijl loskomen. De kunstenaar kan
niet van nul af beginnen, hij kan wel zijn voorgangers kritiseren. Wat Gombrich eigenlijk
gedaan heeft, is het toepassen van de kritiek die Popper geformuleerd heeft op het wetenschappelijk model van de negentiende eeuw. Dit model is gebaseerd op het principe van de
inductie als methode om tot besluiten te komen over ‘wat het gevoel is in de wereld’, zoals
ze dat plegen te noemen. Eenvoudig gesteld komt dit neer op een redenering waarbij uit de
kennis of de waarneming van een aantal gevallen waarin eigenschap A samengaat of gevolgd
wordt door eigenschap B , de conclusie wordt getrokken dat A steeds of in alle gevallen door B
vergezeld of gevolgd wordt. Elke waarneming is voor Popper het gevolg van een vraag die we
aan de natuur voorleggen en elke vraag veronderstelt een verkennende hypothese, die voortdurend ter weerlegging moet onderzocht worden. Voor Popper volgen uit de inductie dus
geen conclusies maar hypothesen.
‘This inductivist ideal of pure observation has proved a mirage in science no less than in art.’ 36

Om op het domein van de kennis wetenschappelijke uitspraken van niet-wetenschappelijke
te kunnen onderscheiden, heeft Popper het accent van verificatie (het proces waarin de waarheid van een bewering wordt aangetoond) naar falsificatie (een wetenschappelijke bewering
moet weerlegd kunnen worden door observatie-uitspraken) verlegd. De idee van de falsificatie van de verwachtingen bij de waarneming ten voordele van een betere waarneming ligt
inderdaad volledig in de lijn van de visie van Gombrich.

1—2-4

De suggestieve projectie van de toeschouwer

Het projectievermogen speelt voor Gombrich ook een grote rol bij het decoderen van een
schilderij. Wat we in de vormen projecteren is afhankelijk van ons vermogen om er dingen of
beelden in te herkennen die in onze geest opgeborgen liggen.37
De verbeelding van de kunstenaar veronderstelt verbeelding bij de kijker. Vandaar dat de
aanwezigheid van verbeeldingskracht bij de kunstenaar belangrijker is dan de techniek.
‘It is an art in which the painter’s skill in suggesting must be matched by the public’s skill in
taking hints. The literal-minded Philistine is excluded from this closed circle.’ 38
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De toeschouwer moet dus leren zijn verbeelding te gebruiken om ermee te projecteren. De
losse penseelstreken van wat een ‘slordig’ werk lijkt, vergen een mentale houding van de
toeschouwer om de beelden te willen herkennen die de schilder hem wil laten zien. Achter het
ontbreken van afwerking gaan een verborgen vaardigheid en techniek schuil. Schilderen met
onafgewerkte en nogal vage aanduidingen komt neer op het maken van schema’s waarin de
toeschouwers de beelden uit hun herinnering projecteren. Deze projectieschermen blijven
echter leeg wanneer de kijker niets te projecteren heeft. Eind achttiende eeuw en begin negentiende eeuw betekende dit dat men ervaring moest hebben met de voorgestelde wereld:
‘… they are screens onto which the sitter’s relatives and friends could project a beloved image, but
which remain blank to those who cannot contribute from their own experience.’ 39

Vanaf de impressionisten wordt dit projectiespelletje niet meer zo eenvoudig. Het impressionisme eiste meer dan het lezen van penseelstreken:
‘It demanded, if one may so put it, a reading across brushstrokes.’ 40

In de impressionistische schilderkunst is de richting van de penseelstreken niet meer behulpzaam bij het vormlezen.
‘It is without any support from structure that the beholder must mobilize his memory of the
visible world and project it into the mosaic of strokes and dabs on the canvas before him.’ 41

Het principe van de geleide projectie bereikt hier dus zijn hoogtepunt.
‘The image, it might be said, has no firm anchorage left on the canvas, it is only “conjured up” in
our minds.’ 42

De bereidwillige kijker reageert op de suggestie van de schilder, omdat hij genoegen beleeft
aan de transformatie die onder zijn ogen plaatsgrijpt. De kunst verkrijgt hier een nieuwe
functie, die zeer belangrijk lijkt voor ons onderzoek, nl. het kunstwerk voltooien met het oog.
‘The artist gives the beholder increasingly “more to do”, he draws him into the magic circle of
creation and allows him to experience something of the thrill of “making” which had once been
the privilege of the artist.’ 43

Van hieruit begint de ommekeer die, naar wij menen, leidt tot de visuele raadsels van de
twintigste-eeuwse kunst, die onze vindingrijkheid tarten en onze geest op zoek doen gaan
naar het onuitgedrukte en het ongearticuleerde.
Eigenlijk waren de impressionisten niet de eersten die de betovering en de uitdaging
van de opzettelijk onvoltooid gelaten voorstelling hebben ontdekt en aangewend. Maar in
tegenstelling tot de oudere meesters, die de toeschouwer voorbereidden op deze kunstgreep,
wilden de impressionisten hem juist ten volle laten genieten van de visuele schok. In de achtergronden van oude schilderijen vinden we fragmenten die zeer gewaagd lijken in onze ogen.
Misschien vloeit wat we ‘durf’ noemen voort uit de fragmentaties zelf waardoor ze los van
hun context komen te staan, los dus van die geleidelijke overgangen waar de oudere meesters
juist zoveel waarde aan hechtten. Toch zien wij hierin een argument voor de abstrahering
als de esthetische waarneming bij uitstek. Het toont aan hoe schilders, in welke situatie ook,
begaan zijn met het puur schilderkundige. Men zou, naast de geschiedenis van het tot stand
komen van de perfecte weergave, een geschiedenis kunnen schetsen van het puur picturale
genoegen. Deze geschiedenis zou in eerste fase over de perversiteiten handelen – de bijpleziertjes van de opdrachtschilders – om pas met het impressionisme bestaansrecht te krijgen en
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de volle vrijheid te genieten in de abstracte schilderkunst, die het schilderen zelf tot voorwerp
genomen heeft.
Anderzijds is het medium van de kunstenaar beperkt ten opzichte van de hoeveelheid
informatie die ons uit de buitenwereld bereikt, zodat zelfs de meest overtuigde realist suggestief moet werken.
‘Even the most meticulous realist can accommodate only a limited number of marks on his
panel, and though he may try to smooth out the transition between his dabs of paint beyond
the threshold of visibility, in the end he will always have to rely on suggestion when it comes to
representing the infinitely small.’ 44

Dat suggestieve wordt volgens Gombrich in de hand gewerkt door wat de toeschouwer
verwacht.
‘Where we can guess, we cannot disentangle seeing from knowing, or rather, from expecting.’ 45

Het is eerder de macht van de verwachting dan de macht van de theoretische kennis die vorm
geeft aan wat we ‘zien’, en dat niet alleen in de kunst. Volgens Gombrich komt de verwachting
of de geesteshouding neer op de bereidheid tot projecteren, d.i.
‘… to thrust out the tentacles of phantom colours and phantom images which always flicker
around our perceptions.’ 46

Het ‘lezen’ van een beeld is dan het testen van de voorstelling op zijn mogelijkheden, het
uitproberen van wat er op past. Het lezen van voorstellingen wordt dus begeleid door
anticipaties.
‘The pre-image, if one may coin this word for our anticipation of where the figure will be next, is
confirmed by an anchorage for the after-image.’ 47

We zijn zo getraind in het toekennen van een potentieel leefgebied aan elk beeld, dat we niet
de minste moeite hebben onze lezing aan te passen aan een configuratie waarin elke figuur
door zijn eigen sfeer wordt omringd. We zien dat gebeuren telkens als een groep figuren
binnen een omkadering verzameld wordt, zonder dat het de bedoeling is dat ze een gemeenschappelijke bestaansruimte heeft. Ook hier lezen we zulke beelden door ze vliegensvlug op
hun samenhang te toetsen. Eenvoudiger gesteld, betekent dit dat vermits toeschouwer en
kunstenaar voor een groot deel dezelfde cultuur delen, men een proces van herkenning doorloopt. Het is verder duidelijk dat de projectie niet volledig willekeurig kan gebeuren. Er moet
een zekere consequentie in liggen.
‘Without knowing it, we have carried out a rapid succession of tests for consistency and settled
on those readings which make sense. Without such a test, even the images of traditional art may
yield as variegated and fantastic a result as the proverbial shapes of clouds and inkblots.’ 48

We moeten dus steeds consequentietests uitvoeren om de foutieve gissingen te verwerpen.
We zijn ons van dat proces, volgens Gombrich, nauwelijks bewust. Vaak gebeurt dat door
empathie of identificatie met de kunstenaar.
‘The idea of art, we have seen, has set up such a context of action within our culture and has
taught us to interpret the images of art as records and indications of the artist’s intention. To
react adequately to the sketch, we instinctively identify ourselves with the artist.’ 49
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Gombrich beschouwt kunst als essentieel communicatief. Om de communicatie te verhogen,
mogen er concessies gedaan worden aan de kennis van de ontvanger. Hij verwacht van de
kunstenaar dat deze zich ook inleeft in de toeschouwer:
‘The beholder’s identification with the artist must find its counterpart in the artist’s identification
with the beholder.’ 50

Uiteraard kan dat enkel zeer partieel het geval zijn:
‘The artist creates his own élite, and the élite its own artists.’ 51

We menen dat in de hedendaagse kunst dat communicatieve proces minder betekenis heeft.
Kunst lijkt ons heden eerder een raadsel dat opgelost moet worden, een labyrint waarin men
een weg zoekt. Concessies zijn hierin niet nodig. De communicatie komt pas op een tweede
plan, maar wordt daardoor eventueel juist dieper. De kans op oppervlakkige communicatie
is geringer. Ofwel is er geen communicatie en zelfs aversie, ofwel is ze dieper, nl. voor hen die
het raadsel kunnen oplossen of dat althans proberen.

1—2-5

De dubbelzinnigheid van het beeld in de moderne kunst

De relativerende bedenking aan het eind van vorige paragraaf is niet als weerlegging van
Gombrich bedoeld, want hijzelf legt voortdurend de nadruk op de meervoudigheid van de
interpretaties. Belangrijk is wel dat hij wijst op de onmogelijkheid om er tegelijkertijd twee
strijdige zienswijzen op na te houden.
‘We are not aware of the ambiguity as such, but only of the various interpretations. It is through
the act of “switching” that we find out that different shapes can be projected into the same
outline.’ 52

Wil men zich van een bepaalde projectie ontdoen, dan moet men overstappen van de ene op
de andere. De ‘test of consistency’ bestaat dus uit:
‘the possibility of classifying the whole of an image within a possible category of experience.’ 53

Het boek van Gombrich handelt over de oude kunst die zich het nabootsen van de werkelijkheid tot doel gesteld heeft. Dat ‘kunst’ en ‘illusie’ niet te scheiden zijn, is de basis van de
dubbelzinnigheid van beelden, die in feite niet dubbelzinnig bedoeld zijn. Gans anders is het
met de moderne kunst waar dubbelzinnigheid vaak het doel is. Het kubisme is daar een mooi
voorbeeld van.
‘Cubism, I believe, is the most radical attempt to stamp out ambiguity and to enforce one reading
of the picture – that of a man-made construction, a coloured canvas.’ 54

Braque bijvoorbeeld, gebruikt de perspectief, de textuur en de schaduwwerking niet om
harmonisch samen te werken, maar om met elkaar te laten botsen. Door de onderlinge verhoudingen op hun kop te zetten, maakt Georges Braque (1882–1963) duidelijk dat het hem te
doen is om een oefening in het schilderen en niet in het oproepen van een illusie. Het kubisme
laat geen illusionaire interpretatie toe door het invoeren van strijdige aanduidingen die zich
teweer stellen tegen de consistentietest. In het kubisme spelen zelfs de coherente vormen
verstoppertje in het onvatbare net van opengelaten dubbelzinnigheden.
In de abstracte kunst bestaat er helemaal geen test aan de hand waarvan we kunnen beslissen welke lezing we tot de onze zullen maken. De abstracte kunst kenmerkt zich door een
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openlijke dubbelzinnigheid. Toch ontleent zelfs de non-figuratieve schilderkunst een stuk
van haar betekenis en effecten aan de gewoonten en de geesteshouding die men opgedaan
heeft bij het kijken naar afbeeldingen. Elke driedimensionale vorm op doek zou immers
oneindig veelzinnig zijn zonder de kennis van bepaalde waarschijnlijkheden. Dat kan misschien worden verhinderd, wanneer de schilder erin slaagt ons zijn tekens of verftoetsen te
doen zien als sporen van zijn bewegingen en handelingen, zoals dat bij de action painting
gebeurt. Vandaar ook dat deze schilders elke overeenkomst met vertrouwde voorwerpen of
zelfs met ruimtelijke ordening willen vermijden. Toch moet volgens Gombrich de toeschouwer de traditionele weg volgen om tot de afwezigheid van elke betekenis te kunnen besluiten.
‘But few of them appear to realize that they can drive into the desired identification only those
who know how to apply the various traditional consistency tests and thereby discover the
absence of any meaning except the highly ambiguous meaning of traces.’ 55

Men voelt duidelijk dat Gombrich deze voor hem recente kunstvormen niet volledig in het
hart draagt. De functie die hij eraan kan toekennen is ook maar secundair:
‘If this game has a function in our society, it may be that it helps us to “humanize” the intricate
and ugly shapes with which industrial civilization surrounds us. We even learn to see twisted
wires or complex machinery as the product of human action. We are trained in a new visual
classification.’ 56

Gombrich gaat hier wat te ver in zijn (voor)oordeel over ‘gestuele’ kunstvormen. Er is geen
enkele reden om de industriële vormen a priori lelijk te noemen. Daarnaast is er ook geen
reden om de autonomie van een bepaalde kunststroming te ondermijnen door ze als een
trainingsmiddel te bekijken dat de mens moet aanpassen aan een nieuwe visuele wereld,
hoe zinvol een dergelijke functie van kunst ook kan zijn. De gestueel abstracte kunst heeft
evenveel recht op een autonome plaats als elke andere stroming. Er is geen enkele reden om
een deel van de abstracte kunst a priori reeds in de categorie onder te brengen waar ze precies
niet wil in terecht komen, namelijk in de decoratieve. Deze categorie vormt uiteraard een
verleidelijk gevaar, omdat een experiment en de herhaling van het resultaat ervan niet altijd
eenvoudig uit elkaar te houden zijn. Hiermee willen we geen pleidooi houden ter verdediging
van een stroming. We willen er alleen op wijzen dat het niet behoort tot de taak van de kunsttheoreticus om dergelijke uitspraken te doen. Het kan enkel in een kunstkritische context, en
dan nog.
We willen deze paragraaf afronden met twee korte, maar daarom niet minder fundamentele kritieken. Ten eerste hecht Gombrich met zijn waarnemingstheorie, gebaseerd op de
consistentietesten, te veel belang aan het herkennen van wat er te zien is. De waarneming
van een schilderij heeft meer facetten dan het probleem of dat wat men wel ziet wat er te zien
is. Zo wordt de wijze waarop iets kan te zien zijn verwaarloosd. De abstracte kunst heeft
precies de verdienste dat ze op een extreme manier toont hoe iets zou kunnen te zien zijn. Of
de gekleurde vlek dan een neus is van een portret of de pijp die er voor zit of zomaar een vlek,
doet er schilderkundig niet toe. Wat getoond wordt is de vlek in relatie tot andere vlekken.
Ten tweede wordt het kunstkritische aspect van de waarneming door Gombrich verwaarloosd. In de traditionele kunst bestaat er een canon met de voorwaarden waaraan een goed
kunstwerk moet voldoen. Een kunstwetenschapper kan dit natrekken. Vermits de moderne
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kunst gebroken heeft met het oude schoonheidsideaal en het vervangen heeft door nieuwheid
en de erbij vooronderstelde originaliteit, is de kunstcriticus een rol gaan spelen. Deze beoordeelt de mate waarin de kunstenaar erin geslaagd is een vernieuwing te realiseren. Gombrich
miskent deze wijze van kijken, ook omdat hij te weinig oog heeft voor de moderne kunst als
autonoom systeem, waarbinnen vergelijken mogelijk is.

1—3

Aspecten van een freudiaanse esthetica

Om een zelfde reden als we Marx opnemen bij de te behandelen denkers blijven we ook even
stilstaan bij Freud. Hoewel dat bij Marx iets eenvoudiger ligt, is het toch niet moeilijk de
wijsgerige dimensie van Freud te beklemtonen, ondanks de visie van de meeste psychoanalytici voor wie de filosofie maar een van de vele verdedigingsmechanismen is, of een ‘reisgids
voor angstige mensen’ om de woorden van de vader zelf aan te halen.57 Ironie van het lot heeft
gemaakt dat hoewel Freud in sommige faculteiten psychologie niet meer ernstig wordt genomen, hij welkom bleef bij de filosofen.

1—3-1

Freud en de kunst

Men kan van Sigmund Freud bezwaarlijk beweren dat hij een liefhebber geweest is van
moderne kunst. In die zin kunnen we bij hem ook niet onmiddellijk een theorie vinden die
binnen de thematiek van dit boek ligt, omdat het vaststaat dat kunst voor hem iets anders
betekende dan dat wat wij als object nemen. Lyotard drukt dit zeer kernachtig als volgt uit:
‘Or on sait combien borné au classicisme, voire à l’académisme le plus étroit, est le corpus
esthétique sur lequel s’appuie Freud, surtout dans les arts non littéraires, et comme ce Viennois a
pu ignorer toute la production musicale de l’école de Schoenberg, et ce moderniste en matière de
psychopathologie toute la peinture moderne dont il a pourtant été le contemporain.’ 58

Een aantal uitlatingen van Freud zelf in de eerste paragrafen van zijn artikel ‘Der Moses
des Michelangelo’ 59 stofferen onze bezwaren tegen een strikt freudiaanse kunstbenadering.
Freud geeft hierin toe, als niet ‘kunstkenner’, meer aangetrokken te zijn door de inhoud van
een kunstwerk dan door zijn formele en technische eigenschappen. Belangrijk is wel dat hij
opmerkt dat de kunstenaar hieraan wel in de eerste plaats waarde hecht. Toch hebben kunstwerken op hem een krachtige uitwerking, op voorwaarde dat hij ze kan begrijpen. Freud is
daarenboven het voorbeeld bij uitstek van de opvatting dat het begrijpen van een kunstwerk
samenvalt met het achterhalen van de bedoeling van de kunstenaar, weliswaar voor zover die
erin is geslaagd haar in het werk tot uitdrukking te brengen. Zelfs als het om de bedoeling
zou gaan, wat we betwisten, dan nog zou de bedoeling die de kunstenaar in het werk niet tot
uitdrukking heeft kunnen brengen eventueel nog belangrijker zijn, omdat het een onmiddellijke aanduiding is van het tekortschieten van het kunnen van de kunstenaar. Het begrip
‘bedoeling’ veronderstelt daarenboven dat de kunstenaar een bedoeling heeft, en deze zelf ook
kent, wat zonder meer een gebrek aan inschatting is van het ‘onbewuste’. Freud gelooft in de
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mogelijkheid om de bedoeling van de kunstenaar te achterhalen. Voor hem is het kunstwerk
een van de vele mogelijkheden om de psyche van de kunstenaar te leren kennen. Wat hem dus
interesseert, is niet zozeer het kunstwerk zelf, maar wel het kunstwerk als venster op de psyche van de kunstenaar-neuroticus.
‘Maar waarom zou men de bedoeling van de kunstenaar niet kunnen aangeven en onder woorden
brengen, zoals welk ander feit uit het zieleleven ook?’ 60

De analyse van kunstobjecten is dus slechts een onderdeel van de analyse van de mensen die
dergelijke objecten vervaardigen als een breukloos verlengstuk van hun psychische constellatie. Belangrijk is ook dat Freud veronderstelt dat het ontdekken van de betekenis en de
inhoud van wat in een kunstwerk is uitgebeeld, de interpretatie dus, een verklaring biedt
‘waarom ik door zo’n geweldige indruk ben overmeesterd’. Freud houdt dus rekening met de
toeschouwer die hij zelf is, maar die iedereen kan zijn.
Grote kunstwerken zijn voor Freud kunstwerken waar doorheen men grote mensen kan
zien, d.w.z. mensen met buitengewone bedoelingen en een bijzondere psyche. Niet door het
kunstwerk wordt de toeschouwer ‘overmeesterd’, maar door de uitzonderlijkheid van de
kunstenaar. Dat de vorm een grote rol speelt bij het maken van die indruk beseft Freud niet.
Daarnaast wordt verondersteld dat het kunstwerk inhoudelijk erfgenaam is van de kunstenaar, alsof een in het kunstwerk aanwezige inhoud, bijvoorbeeld een morele zoals eerlijkheid,
een garantie is voor de aanwezigheid ervan bij de maker. Hoewel we het dus niet eens zijn
met de verouderde opvattingen van Freud over het begrijpen van klassieke kunst, betekent
dat niet dat in zijn geschriften geen interessante elementen te vinden zijn. Meerdere auteurs
hebben trouwens het denken van Freud over kunst voortgezet. In de volgende paragrafen
gaan we in op een aantal van hen, maar niet alvorens toch nog even de basisterminologie op te
frissen.61
Freud maakt een onderscheid tussen ‘primaire’ en ‘secundaire’ processen. Het betreft
de twee manieren waarop de geest functioneert: onbewust versus bewust, volgens het lustprincipe of volgens het realiteitsprincipe. Het gewone spreken en handelen wordt gestuurd
door het secundaire proces en is onderworpen aan een zeker logische coherentie. Die logica
ontbreekt in dromen, grappen, freudiaanse vergissingen, enz. Daar heerst de wetteloosheid
van het lustprincipe. De auteurs die in volgende paragrafen besproken worden, pogen aan te
tonen dat de kunst ook tot de primaire processen behoort.
De structuur van het psychische apparaat wordt door Freud opgedeeld door drie eenvoudige woorden: Überich, Ich en Es. In het Nederlands: Boven-Ik, Ik en Het. Het Engels heeft
de Latijnse woorden hiervoor ingevoerd: Super-Ego, Ego en Id. Het Überich staat voor het
geweten, de zelfobservatie en de vorming van idealen. Het is de censor van het Ich. Het zou
tot stand komen door een identificatie met het Überich van de ouders. Dus niet per se de
directe neerslag van wat ouders of opvoeders zeggen. Het Es is de motor, de psychische energie van de persoon. Het Es wordt geleid volgens het primaire proces en het lustprincipe. Het
Ich bemiddelt tussen de aanspraken van het Es, de bevelen van het Überich en de eisen van
de realiteit. Het Ich werkt volgens het secundaire proces en het realiteitsprincipe. Nooit met
volledig succes overigens. Het Ich vertegenwoordigt hetgeen men verstand en bezonnenheid
kan noemen, terwijl het Es de hartstochten omvat. Het Es valt niet samen met het onbewuste,
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omdat delen van het Ich en het Überich ook onbewust zijn. In de kunst komen de drie delen
van het psychisch apparaat tot uiting op een boeiende wijze. Ze vormt een interessante toegang tot zowel het bewuste als het onbewuste.

1—3-2

Overeenkomst met de droom

Richard Kuhn levert in zijn boek Psychoanalytic Theory of Art 62 een bijdrage om, op basis
van de theorie van Freud, tot een kunstfilosofische analyse van kunst te komen. In Die
Traumdeutung beschouwt Freud dromen als een bijzondere vorm van denken. Mogelijke overeenkomsten tussen dromen en kunstwerken zijn gemakkelijk aanwijsbaar. Ook voor kunst is
zijn onderscheid tussen manifeste en latente inhoud belangrijk. De manifeste inhoud van een
droom is bewust, de latente is onbewust, maar kan bewust worden door interpretatie. Kuhn
wijst erop dat het in contact komen met kunstwerken verrassend kan zijn, omdat ze vaak niet
voorhanden zijnde gedachten plots in ons bewustzijn binnenvoeren. Kunst kan een rol spelen
in het overgangsproces van onbewust naar bewust.
‘It is as if works of art have the power to transport certain thoughts from the unconscious to the
preconscious through their having been, as it were, “aestheticized”. The whole complex activity
of art-making and art-using can be understood as a cultural loosening of the ordinarily rigid
boundaries of the unconscious and the conscious.’ 63

Met enige relativering vestigt Kuhn de aandacht op het belang van de ‘esthetisering’ in dit
proces. Hij geeft in die zin ook een toelichting bij het begrip ‘iconografie van het medium’.64
Het verruimt het iconografiebegrip tot al de elementen van de verschillende media zelf in hun
zuivere esthetische onmiddellijkheid, op basis van informatie over het oeuvre en over de kunstenaar. Zowel in de droom als in de kunst is de manifeste inhoud enkel het aanvangspunt van
de interpretatie. Om te begrijpen moet men de weg vinden van het manifeste naar het latente.
Deze weg leidt doorheen symbolen die onbewust materiaal vertegenwoordigen. Wanneer
men het psychoanalytische begrip ‘overdracht’ toepast op culturele objecten zoals kunst, dan
stelt zich het probleem van de ontwikkelingsgraad van de toeschouwer. Er ontstaat een ingewikkelde ‘spiegel’-relatie tussen de bewustzijnsgraad van de kunstenaar zelf, van de mate
waarop die in het object zichtbaar is en van de toeschouwer die op al deze lagen kan ingaan via
een verzameling van bewuste en onbewuste associaties. Dat veronderstelt individuele knooppunten in de unieke ontwikkelingservaring, waarmee er overeenkomsten zijn, maar geen
identiteiten. Hoewel de psychoanalytische interpretatie onhistorisch is – vermits ze in de
regel gebaseerd is op de analyse van culturele objecten zonder rekening te houden met tijd en
plaats – heeft ze toch iets tijdelijks. Ze beschouwt de respons op kunst namelijk op grond van
de maturiteit en de groeiende gevoeligheid van de toeschouwer voor de latente inhoud. De
primaire en secundaire processen die Freud onderscheidt (respectievelijk de wetten die van
kracht zijn in het Id en zij die zich manifesteren in het Ego) zijn voor Kuhn twee begrippen
van primordiaal belang voor de interpretatie van kunst. Maar ook hij ziet precies de functie
van de kunst als een hulp voor het ontdekken van het onbewuste. Dat lukt het best wanneer
kunstenaars erin slagen de gedachten uit het primaire proces voor te stellen. Kunst gemaakt
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onder druk van het secundaire proces kan ook primair procesdenken onthullen, maar in dat
geval is de interpretatie een stuk moeilijker.
‘When artists do find ways of representing primary process thinking, their work opens up to
us wide ranges of the unconscious that we, unaided, would never be able to encounter. On
the other hand, art produced under rigid ego control – art produced under the domination
of the secondary process – may also reveal primary process thought, but in forms that make
interpretation more difficult.’ 65

1—3-3

Overeenkomst met de grap

In zijn artikel ‘Freud’s Aesthetics’ geeft Gombrich66 een eigenaardige maar niet oninteressante wending aan de expliciete verwaarlozing van de vorm door Freud, maar hij legt
allereerst de nadruk op de klassieke negentiende-eeuwse kijk, met een voorkeur voor de ‘spirituele inhoud’, waarvan Freud een adept gebleven is,67 hoe contradictorisch zijn leer met deze
traditie ook afgerekend heeft:
‘It is an irony of fate that Freud’s teachings were largely instrumental in undermining and
destroying this tradition.’ 68

Verbonden aan zijn conservatieve kijk is de vijandige houding tegenover de moderne kunststromingen, die hij in zijn brieven tot uiting brengt.
‘The uncompromising hostility that is expressed here must indeed have surprised those who saw
in Freud the champion of all contemporary trends.’ 69

Expressionisten en surrealisten zijn binnen zijn visie lunatiek. Zelfs deze laatsten, die hem
als patroonheilige uitverkoren hebben, kan Freud niet waarderen. Enkel na een ontmoeting
met Dalí (in 1938 in Londen) doet hij een toegeving en dat op basis van zijn onloochenbaar
technisch meesterschap. We zullen hier maar niet stilstaan bij de waarde van een uitspraak
over de kwaliteit van de techniek van de kunst door een tweeëntachtigjarige geleerde die in
heel zijn loopbaan nauwelijks aandacht voor de vorm getoond heeft. Feit blijft dat Freud het
expressionisme en het surrealisme als niet-kunst beschouwde.
Gombrich baseert zich op het belangrijke werk van Ernst Kris, Psychoanalytic
Explorations in Art,70 waarin deze Freuds boek Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten
als het kiemmodel stelt voor elke verklaring van de artistieke creatie volgens de freudiaanse
lijn. De grap, in de zin van het zeer verfijnde Franse begrip mot d’esprit, is volgens de formule
van Freud: een voorbewust idee dat voor een moment blootgegeven wordt aan de werking
van het onbewuste. De grap heeft niet zozeer de inhoud dan wel de vorm te danken aan het
onbewuste. Vooral de woordspeling put uit wat Freud het primaire proces noemt. Dat Freud
trouwens het expressionisme en het surrealisme verwierp heeft te maken met zijn visie dat
hij geen artistieke waarde toekende aan het primaire proces als zodanig. Het is een mechanisme dat behoort tot elke geest. Men zou kunnen zeggen dat Freud de moderne kunst te veel
als ‘grap’ beschouwde. Of het model van de grap volledig opgaat om de artistieke creatie te
verklaren is hier niet aan de orde. Wel van belang is volgens Gombrich dat het de relevantie
aantoont van zowel het medium als de beheersing ervan.
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De woordspeling is afhankelijk van het medium van een bepaalde taal. Ze wordt niet echt
gemaakt, maar eerder ontdekt in de taal. De taalstructuren, bijvoorbeeld de rijmmogelijkheden, vormen hier een begrenzende realiteit. Niet rekening houden met zo’n realiteit acht
Freud juist het ‘lunatieke’ van de moderne kunst. Het onderscheid tussen een droom en een
kunstwerk ligt voor hem juist in dit realiteitsgegeven.
‘Far from looking in the world of art only for its unconscious content of biological drives and
childhood memories he insisted on that degree of adjustment to reality that alone turns a dream
into a work of art.’ 71

Op basis van deze interpretatie wijst Gombrich erop dat expressionisme niet mag opgevat
worden als letterlijk afgeleid van ex-pressie, het door middel van kunst naar buiten drukken
van een onbewuste gedachte die de kunstenaar innerlijk bezighoudt om daarna het publiek
te beroeren. In die zin zou de vorm amper een inkleding zijn van de onbewuste inhouden die
de verbruiker op zijn beurt onthult. Volgens deze interpretatie van Freud zou men kunnen
stellen dat het vaak de verpakking zelf is die de inhoud bepaalt. Het zijn enkel de onbewuste
ideeën die in overeenstemming te brengen zijn met de realiteit van formele structuren die
overbrengbaar zijn. De waarde ervan ligt minstens evenzeer in de formele structuur als in het
idee:
‘The code generates the message.’ 72

Deze formele structuur ligt voor een deel vast. Er is een voortdurende interactie tussen
bestaande kunst en de verdere evolutie. De kunstenaar begint met zich aan te sluiten bij een
kunst die reeds bestaat om dan veranderingen in te voeren. Gombrich haalt in die zin Paul
Klee (1879–1940) aan, die lijn, kleur en vormen als de vele elementen beschrijft waaruit de
kunstenaar zijn orde creëert.
‘Klee sees the artist as a builder of structures who lifts the element up into a new order.’ 73

Dat staat ver van de psychoanalytische visie van de middelpuntvliedende theorie van de artistieke expressie. Freud heeft zelf echter een middelpuntzoekende theorie van de grap. Zoals
in deze theorie ook het aspect van het spel, het kinderlijke plezier om combinaties en herorde
ningen uit te proberen, sterk aan bod komt, zo ook voelt de schilder zich aangetrokken om
met vormen te spelen. De kunstenaar die met visuele vormen speelt zal putten uit het voorbewuste proces waar Freud het over heeft, maar dan in middelpuntzoekende richting, d.w.z. dat
zijn kunst in de richting van zijn geest gaat en niet omgekeerd.
‘But it is his art that informs his mind, not his mind that breaks through in his art.’ 74

Misschien gaat Gombrich in deze interpretatie van Freud wat te ver, maar dat belet niet
dat het een interessant doordenken is van uitspraken van Freud. Onze meermaals gedane
vaststelling dat er een discrepantie bestaat tussen de boeiende visie van de geleerde theoreticus over de filosofie van de kunst en zijn kijk in de praktijk op het daadwerkelijk eigentijds
artistiek gebeuren, moet niet noodzakelijk leiden tot het verwerpen van zijn interessante
theoretische visie, maar wel tot het stellen van de discrepantie tussen theorie en praktijk,
tussen denken en zien. Vermoedelijk valt ook het omgekeerde aan te tonen namelijk dat de
kunstcriticus vaak verouderde traditionele concepten formuleert ter verduidelijking van zijn
kijk op de actualiteit. Het is ook opvallend hoe sommige critici met een kunsthistorische
vorming er vaak een verkeerd filosofisch jargon op nahouden. Van hun kant beleven critici
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met een wijsgerige scholing soms een bijzonder genoegen aan het goochelen met technische
terminologie, alsof ze zelf het vakmanschap onder de knie hebben.

1—3-4

De onbewuste waarneming van de verborgen orde

Vanuit een psychoanalytische hoek, maar met een uitgesproken appreciatie en kennis van
moderne kunst, levert Anton Ehrenzweig in The Hidden Order of Art 75 een interessante bijdrage tot de problematiek van de relatie kunstenaar-kunstwerk-toeschouwer.
Spreken over ‘verborgen orde’ veronderstelt dat moderne kunst als chaotisch overkomt.
Dat is het gevolg van het ‘polyfone’ karakter, dat enkel als een kluwen ontrafeld kan worden
om de onbewuste werking van de creatie van de vorm aan de oppervlakte te brengen. Voor
het normale bewustzijn lijkt dit chaotisch. Ehrenzweig verwerpt echter dat we bij het zien
onmiddellijk naar het schema zouden zoeken, want dat zou een te grote verliespost op de
communicatielijn zijn.
‘My main thesis will be of course that normal vision of reality is not based on the interpretation of
pattern, but goes directly for the visual object with little interest in its abstract shape.’ 76

Ehrenzweig 77 beweert ook dat de beeldende kwaliteit van een picturale ruimte in een schilderij opgevat kan worden als een bewust signaal van een uitgestrekte onbewuste substructuur.
Het is dus belangrijk om te leren tot een onbewuste waarneming te komen. Vele delen van een
schilderij zijn immers bewust aangebracht om het onbewuste op te wekken.
‘Learning to see involves forming such an unconscious substructure of vision; suppressing
irrelevant details produces an awareness of intensely plastic objects without definite outline.
This blurred plasticity is more important for the efficiency of vision than making out precise
shapes and patterns.’ 78

Aldus impliceert elke creatieve aftasting een waaier van mogelijke keuzes die als een innerlijk
oog beschouwd kunnen worden, en die het bewuste begrijpen overtreffen. Bij het creëren van
een kunstwerk loopt het onbewuste waarnemen trouwens parallel aan de onbewuste elementen. Een louter bewuste controle van het werkproces is niet mogelijk en ook niet wenselijk.
Er is een gepland toeval, verbonden aan de subjectiviteit van de kunstenaar, dat toch buiten
het door hem bedoelde ontwerp valt. Hierdoor wordt de notie ‘bedoeling’ van de kunstenaar
trouwens gerelativeerd. Ehrenzweig zelf doet dit niet zo uitdrukkelijk, omdat hij het onbewuste als hidden order – maar daarom niet minder als orde – vooropstelt. Zelf achten we de
belangrijke rol van het onbewuste een bijkomend argument tegen het belang dat vaak gehecht
wordt aan het achterhalen van de bedoeling van de kunstenaar door de toeschouwer.
Op het vlak van de moderne kunst vinden we bij Ehrenzweig toch een aanwijzing voor het
laten primeren van de minder voor de hand liggende aspecten van het kunstwerk, zoals de
voorstelling en het thema. Hij ziet hierin ook de sleutel voor onze openheid ten opzichte van
niet-westerse of oude kunst.
‘We do not really mind that we cannot reconstruct the conscious intentions of the Stone Age cave
painters or of the old Mexicans, because we feel instinctively the relative unimportance of the
artist’s conscious message. It is perhaps due to the fact that our own modern art is often content
to work from low irrational levels of the mind alone, that our civilization has become so receptive
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to the art of other civilizations, prehistoric, historic, primitive and exotic. What alone seems to
matter to us is the complex diffuse substructure of all art. It had its source in the unconscious and
our own unconscious still reacts readily to it, preparing the way for ever new reinterpretations.
The immortality of great art seems bound up with the inevitable loss of its original surface
meaning and its rebirth in the spirit of every new age.’ 79

Ehrenzweig voegt de dimensie van het onbewuste toe aan de esthetische waarneming.
Waarom we aangetrokken blijven door kunst van buiten onze tijd of cultuur is te verklaren
vanuit het vermoeden dat we blijkbaar enkel begaan zijn met de diffuse substructuur van alle
kunst: het is deze die de geest blijft boeien, verlost van zijn originele oppervlaktebetekenis.
Hier wordt vanuit psychoanalytische hoek een antwoord geformuleerd op de grote vraag die
Marx zich in dat verband gesteld heeft.80
De moderne kunst, die ons die openheid bezorgt, kenmerkt zich door een dissociatie tussen oppervlakte- en dieptesensibiliteit, tussen intellect en intuïtie. Ze creëert de ervaring van
chaos en ontwrichting. Zo denkt Ehrenzweig aan action painting, die in haar beginfase, het
oog in verwarring bracht en een uitbarsting betekende van de onbewuste substructuur van
kunst. Ook het kubisme heeft het oog wandelen gestuurd, door te breken met de gewoonte
om het oog op een bepaald punt scherp te stellen; een punt waarrond dan de rest van de compositie georganiseerd wordt. Door deze inbreuk op het focussen werd een weg geopend voor
een open, allesomvattende, brede kijk. De onbewuste waarneming schept een openheid waardoor de oppervlakkige indruk van chaos en ontwrichting overwonnen kan worden. Hierdoor
kan waardering ontstaan voor het sluitende onderhuidse formele systeem, vermits de chaotische fragmentatie tevoorschijn kan komen als een verborgen orde.
‘This hidden order redeems the near-schizoid character of the excessive fragmentation found in
so much modern art.’ 81

Tot daar Ehrenzweigs chaos of verborgen orde, als wezen van het moderne kunstwerk. Blijft
echter de vraag naar de weg van de toeschouwer naar die verborgen orde. Of wordt er wederzijds verstoppertje gespeeld tussen kunstenaar en toeschouwer? De verborgen structuur van
de kunst wordt gecreëerd op de lagere bewustzijnsniveaus, maar kan slechts geobserveerd
worden op een hoger niveau.
‘The hidden structure of art is created on lower levels of awareness that are nearer to the
undifferentiated techniques of primary process. But once it is created it can only be observed on a
higher level of awareness.’ 82

De integratie van de substructuur van de kunst wordt enkel waargenomen via het bewuste
signaal van die substructuur, namelijk de picturale ruimte.
‘In this way we are forced to observe the unconscious structure of art with the gestalt techniques
of the (conscious or preconscious) secondary process which will automatically infuse a more
solid and compact structure into it.’ 83

Daarom blijft het kunstwerk op zich onkenbaar of, om de vergelijking met de droom te
maken:
‘Art is a dream dreamt by the artist which we, the wide awake spectators, can never see in its true
structure; our waking faculties are bound to give us too precise an image produced by secondary
revision.’84
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Belangrijk is dat Ehrenzweig de spontaneïteit niet overschat ten koste van intellectuele
beheersing. Hij wil enkel een duidelijke herkenning van de beperkingen van zo’n beheersing.
In die zin bevindt de picturale ruimte zich beslist buiten de bewuste controle.
Er is nog een andere reden waarom men niet op de eerste indruk, de toegang tot de oppervlaktestructuur, mag steunen. De waarneming, vooral het zien, staat borg voor onze greep
op de realiteit. Daarom zijn we niet snel geneigd te aanvaarden dat waarneming onstabiel is.
Toch blijkt het zo te zijn:
‘Yet perception has a history; it changes during our life and even within a very short span of time;
more important, perception has a different structure on different levels of mental life and varies
according to the level which is stimulated at one particular time.’ 85

Dat is precies een moeilijkheid bij de waardering van kunst. Ze kan zeer sterk veranderen
in het verloop van de tijd, terwijl het nochtans om hetzelfde kunstwerk gaat. In die zin is het
werk ook nooit af. Wanneer het werk door de kunstenaar beëindigd is, vormt het maar een
tussenstaat die door de toeschouwers voltooid moet worden.
‘We begin to suspect that even the final result, the work of art as it leaves the artist’s hands, is an
interim result, only an “inner fabric” still to be outwardly clothed with plastic effects and to be
animated by a mysterious presence which is partly in the eye of the beholder.’ 86

Het voltooiingsproces eindigt dus niet bij de kunstenaar. Het voortzetten van het werk van de
kunstenaar gebeurt uiteraard niet op basis van zuiver formele en technische aspecten, maar
op wat Ehrenzweig de ‘intiemste inhoud’ noemt. Deze ‘intiemste inhoud’ komt voor in elke
diepe esthetische ervaring, waarbij geen sprake kan zijn van scheiding tussen vorm en inhoud.
‘For once form and content are one and cannot be separated by any artifice.’ 87

Ehrenzweig wijst ook op een algemene benaderingsverschuiving bij de toeschouwer ten
opzichte van de bewuste bedoelingen van de abstracte kunstenaar. Door het niet vinden van
een bewuste bedoeling in het abstracte kunstwerk beschouwt de toeschouwer dat in een
eerste fase als een dubbelzinnigheid, die deel uitmaakt van de inhoud van de abstracte kunst
zelf. In een tweede fase wordt het een scherm voor zelfprojectie.
‘The spectators of today like to project any meaning they like into an abstract picture. They
are quite happy with somewhat amorphous patterns that serve them as a neutral backcloth for
projecting their private daydreams.’ 88

Beide fasen leiden in hun extremiteit tot houdingen die communicatie tussen kunstenaar en
toeschouwer belemmeren.
Het werk van Ehrenzweig is ongetwijfeld een belangrijke bijdrage in de benadering van
kunst, met name door het, vanuit zijn psychoanalytische belangstelling, invoeren van het
onbewuste in de wereld van de moderne kunst. Een zwak punt is dat veel van zijn beschouwingen in verband met schilderkunst enkel opgaan als men de Amerikaanse lyrische
abstracten voor ogen houdt. Denk maar aan Jackson Pollock, Hans Hofmann, Arschile
Gorky, Franz Kline en Willem de Kooning. Zijn theorie is te sterk op een bepaalde stroming
gebouwd.

— 41 —

1—4

Twee hedendaagse
psychoanalytische opvattingen over kunst

Vooraleer over te gaan tot Lacan, die onze aandacht krijgt omdat hij de meest filosofische is
onder de psychoanalysten, staan we even stil bij het onderzoek van Szafran, als voorbeeld van
een vertegenwoordiger van een actuele niet-lacaniaanse strekking. We kunnen niet uitgebreid ingaan op de studie van Szafran 89 omdat ze zich in hoofdzaak met de literatuur inlaat, in
het bijzonder met Céline.
Het onderscheid in twee hoofdstromingen inzake de toepassing van de technische regels
in de verschillende psychoanalytische opvattingen, vindt men bij Szafran zelf .90 De lacaniaanse richting hecht groot belang aan het onbewuste dat gestructureerd zou zijn als een taal,
m.a.w. het onbewuste als symbolische orde. Lacan verwerpt de concepten ‘kennis’ en ‘persoonlijkheid’ als volslagen imaginair. De tweede stroming, waarop Lacan kritiek heeft maar
die Szafran verdedigt, vertrekt van een totaal andere definitie van het onbewuste. Het is de
verzameling van de verdrongen biologische (en dus reële) instincten. Dat reële in ons is de oorsprong van onze onaangepastheid aan het reële buiten ons, wat zich uit in de ‘objectrelaties’.

1—4-1

De studie van de objectrelaties

De benaderingswijze van Willy Szafran is gebaseerd op het begrip ‘objectrelatie’:
‘De objectrelatie is een psychoanalytische term, die het type en de stijl van de relatie van
het subject met de buitenwereld aanduidt, waarbij het “object” staat voor “de andere”.
De relatievorm tot de buitenwereld is de resultante van de wijze van organisatie van de
min of meer fantasmatische percepties van die objecten en de door het subject gebruikte
afweermechanismen.’ 91

Bij de objectrelatie tracht het subject in het algemeen een compromis te bereiken tussen zijn
innerlijke wereld en de uiterlijke realiteit, zodat het Id tevreden is en de angst, voortvloeiend
uit een conflict met het Superego, vermeden wordt. Het Ego dient dit compromis tussen
het Id en het Superego tot stand te brengen in harmonie met de uiterlijke realiteit. Maurice
Bouvet (1911–1960) is een Franse psychoanalist die de objectrelaties ernstig nam en theoretisch ontwikkelde. Volgende uitspraak van hem is zeer relevant, niet alleen met betrekking
tot de psyche van de kunstenaar, maar ook op deze van de toeschouwer:
‘… le monde est pour chacun ce qu’il en appréhende en fonction de son propre état intérieur et il
s’y meut par rapport à la vision qu’il en a.’ 92

De methode van de psychobiografie, zoals Szafran die aanwendt, bestaat dus uit de lezing
van werken gebaseerd op de analyse van de objectrelaties en tevens op de biografische
reconstructie. Voor dat laatste maakt men gebruik van de autobiografische gegevens van de
auteur, de door derden geleverde details over de biografie, de gedragingen van de auteur in
zijn milieu en ten slotte van informatie over de maatschappelijke, politieke en economische
omstandigheden. Szafran wijst op verschillende methodologische moeilijkheden. Zo is
de objectiveringsarbeid van de biografie zeker niet eenvoudig. Men moet immers dikwijls
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tegenstrijdige informatiebronnen tegen elkaar afwegen en rekening houden met fouten,
onwaarschijnlijkheden en verdraaiingen van de door derden aangebrachte gegevens, op
grond van hun eigen problematiek. De vraag naar de manipuleerbaarheid van de gegevens
door de persoon die de analyse uitvoert, stelt zich meer ten opzichte van kunstwerken, waarbij bijvoorbeeld de voorkeur een grote rol kan spelen, dan in de therapeutische relatie tussen
psychoanalyticus en analysant.
‘Bovendien – en dit is een niet te verwaarlozen element – dient de onderzoeker steeds een zekere
zelfkritiek uit te oefenen bij de selectie en de organisatie van het materiaal, omdat hij op grond
van zijn eigen persoon en van een bepaald idee dat hij zich onbewust van de auteur vormt, het
biografisch materiaal kan manipuleren. Hij moet zich hoeden voor vooroordelen die des te
gevaarlijker zijn wanneer hij ze zelf niet kent, want zo hanteert hij al te gemakkelijk een schijn
van objectiviteit. Dit is het probleem van “tegenoverdracht”.’ 93

We willen hier even wijzen op een aantal aspecten die verbonden zijn aan de receptie van
kunst. De analist van de relatie kunstwerk-kunstenaar kan beschouwd worden als een
bijzonder soort toeschouwer, die in principe de wetenschappelijke normen respecteert. Bij
de ‘gewone’ toeschouwer is dat niet zo. In die zin rijst de vraag of men geen psychobiografie
zou moeten opstellen van de toeschouwer. Buiten de psychoanalyse betekent dit dat de waarneming van kunstwerken nauw verbonden is met biografische gegevens van de waarnemer.
Binnen de psychoanalytische theorie wil dat zeggen dat de waarneming van kunstwerken
slechts enige garantie bezit als niet alleen de kunstenaar (al dan niet doorheen zijn werk)
maar ook de toeschouwer analysant is, en dus in grote mate psychoanalytisch doorgelicht.
De visie van een aantal auteurs, dat Freuds interpretatie van de Mozes van Michelangelo zou
ingegeven zijn door de afvalligheid van een aantal van zijn vroegere volgelingen wijst in die
richting, en dan nog op het niveau van de geschoolde analyticus. Dit psychoanalyseren van
de psychoanalyticus die kunst interpreteert, weerlegt de psychoanalytische benadering niet,
integendeel ze maakt het terrein wel zeer eng.
Het onderzoek van Szafran betreft literatuur. Moeilijker wordt het wanneer het medium
van de kunstenaar-analysant en de analist, namelijk de taal, niet meer hetzelfde is, en er
beeldvorming aan te pas komt. Dit wordt trouwens meestal niet omzeild door het kunstwerk,
maar door het leven van de kunstenaar te analyseren. De twee klassieke voorbeelden van
analyses van schilderwerken zijn van Abraham en Klein.94 Terecht merkt Szafran in dat verband op:
‘Het door deze schrijvers nagestreefde doel is hetzelfde als dat van Freud : een betere kennis
verwerven van het onbewuste, eventueel via het onbewuste van de kunstenaar.’ 95

Ook zijn opmerking over de interpretatie die Klein geeft van het werk van de schilderes Kjar
(met name dat zij schildert om haar innerlijk lege ruimte, die naar buiten wordt geprojecteerd,
te vullen) is kort maar juist:
‘We hebben hier een mooi voorbeeld van “toepassing” van theoretische concepten en van de
afwezigheid van belangstelling voor de esthetische aspecten van het kunstwerk.’ 96
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1—4-2

Lacan

In de verslagen van de seminaries van Jacques Lacan 97 wordt op een niet eenvoudige wijze
ingegaan op de functie van de schilderkunst. Lacan maakt een onderscheid tussen de blik
en het oog. Sartre had dat reeds eerder gedaan en aanvankelijk sloot Lacan zich bij die visie
aan. Voor beiden valt de blik (regard) niet noodzakelijk samen met het oog als gezichtsorgaan.
Voor Sartre is de blik datgene wat het subject toelaat om te beseffen dat de Andere ook een
subject is. Zien is gezien worden bij Sartre en het wekt schaamte op. De blik is het bewustzijn
dat de Andere er is. Pas wanneer Lacan in 1964 het concept ‘objet petit a’ ontwikkelt, vult hij
de blik anders in dan Sartre. De ‘petit a’ staat voor de Andere, maar is nauw verbonden met
het Ego. Het is elk object dat het verlangen in beweging zet en heeft dus ook te maken met de
problematiek van de blik. Waar Sartre de blik en de handeling van het kijken samenbrengt,
gaat Lacan ze precies uit elkaar halen. De blik wordt het voorwerp van het kijken, of beter nog
het voorwerp van de kijkdrift. Volgens Lacan bevindt om die reden de blik zich niet langer
langs de kant van het subject: het is immers de blik van de Andere. Voor Sartre is er een essentiële wisselwerking tussen het zien van de Andere en het door hem gezien worden. Lacan
maakt van het oog en de blik een antinomie, een innerlijke tegenstrijdigheid. Het oog staat
aan de kant van het subject en de blik aan de kant van het object. Tussen beide is er geen coïncidentie. Ze vallen niet samen omdat wanneer een subject naar een object kijkt, dat object
altijd reeds een blik terugwerpt naar het subject – echter vanuit een gezichtspunt van waaruit
een subject niet kan kijken. Deze splitsing tussen het oog en de blik komt in feite neer op de
subjectieve verdeeldheid zelf, zoals die tot uiting komt op het vlak van het zicht. De wijze
van een schilderij te benaderen sluit aan bij zijn kritiek op de privilegies die het cartesiaanse
denken aan het bewustzijn toekent. Parallel met de zuiverheid van de functie van het subject
ontwikkelt zich een dimensie van een zienswijze, waarbij de schaal belangrijk is (l’optique
géométrale), en de overeenkomst punt per punt van twee eenheden in de ruimte essentieel is.
Kunst en wetenschap lopen hier door elkaar. Dit schaalperspectief beschouwt Lacan
eigenlijk niet als zien, maar als een oriëntatie in de ruimte, die zelfs een blinde zich kan
voorstellen. De functie van het zien moet echter verder gezocht worden. De blik moet in
het schilderij ontdekt worden, erin aanwezig zijn als een valstrik. De blik heeft hier een
driftmatige, exhibitionistische functie. Zo stelt hij in verband met het werk De Ambassadeurs
van Holbein:
‘Ce tableau n’est rien d’autre que ce que tout tableau est, un piège à regard. Dans quelque tableau
que ce soit, c’est précisément à chercher le regard en chacun de ses points que vous le verrez
disparaître.’ 98

In het aangehaalde voorbeeld is er tussen de twee personages een vertekend figuur, een anamorfose, te zien: een doodshoofd dat ons volgt wanneer we ons langzaam naar links bewegen
en dan een terugkerende beweging naar rechts maken. De lectuur van Lacan luidt dat deze
enigmatische aanwezigheid van het doodshoofd onze eigen nietigheid weerspiegelt. Als
subject roept het schilderij ons en neemt ons letterlijk in zich op door ons als kijker bijna in
een valstrik te lokken. Deze valstrik, dit maaswerk, deze doolhof is voor Lacan precies een
algemeen kenmerk van het zichtbare.
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‘Dans cette matière du visible, toute est piège, et singulièrement entrelacs. Il n’est pas une
seule des divisions, un seul des doubles versants que présente la fonction de la vision, qui ne se
manifeste à nous comme un dédale.’ 99

Lacan breekt met de traditionele filosofie van de waarneming. Die laatste waarschuwt weliswaar voor het zogenaamde gezichtsbedrog, maar houdt er toch een geometrale benadering
van het zien op na, d.w.z. het zien als gesitueerd in een ruimte die niet in zijn essentie het
visuele is. De term geometraal wordt bijvoorbeeld ook gebruikt wanneer een architecturale
tekening de positie, de dimensie en de exacte vorm weergeeft van de verschillende delen van
een voorwerp of van een werkstuk, waarbij abstractie wordt gemaakt van de illusies van
het perspectief. Het essentiële van het verband tussen zijn en schijn ligt voor Lacan dan ook
elders. Niet in de rechte lijn, maar in het punt waar het licht vertrekt en langs alle kanten flitst.
Uit de biologie weten we dat zien het gevolg is van het door de ogen opvangen van lichtdeeltjes die omgezet worden in signalen voor de hersenen die er op hun beurt een beeld van
maken. Lacan negeert dat niet. Het antwoord op de vraag wat een ‘beeld’ nu eigenlijk is,
beantwoordt hij door het te situeren tussen het geometrale punt gezien door het fysiologische
oog en het lichtpunt bekeken vanuit het psychologische veld. In de optica verstaat men onder
‘lichtpunt’ de plaats waar licht vertrekt en zich rechtlijnig – zo mogelijk – naar een oog begeeft.
Lacan stelt die twee domeinen telkens met een driehoek voor, die men op elkaar kan leggen.
In de eerste, de ‘Imaginaire driehoek’, neemt het oog een visueel beeld van een object waar.
In de tweede, de ‘Symbolische driehoek’, gaat het lichtpunt dat uitgezonden wordt door een
object doorheen een onzichtbaar scherm van betekenaars, teneinde een beeld te maken voor
en van het ziende oog. Wanneer men de twee tegengestelde driehoeken samenbrengt, dan
krijgt men een gelijkaardige relatie zoals het Imaginaire en het Symbolische verbonden zijn.
Ter verduidelijking beschrijven we hier nog even de concepten ‘Imaginair’ en ‘Symbolisch’ bij
Lacan. Het verband tussen het Imaginaire en het Symbolische is zoals in de taal de verhouding tussen ‘signifié’ (betekende) en ‘signifiant’ (betekenaar). De orde van het Imaginaire
behelst de vorming van het Ego via identificaties en er de onvermijdelijk aan verbonden illusies. Het Symbolische daarentegen is sterk verwant aan wat Freud het Superego noemt. Het
bestaat uit een geheel van symbolen en wel in eerste instantie het symbolisch geheel dat de
taal is. De derde orde is deze van ‘le réel’, het werkelijke dat neerkomt op datgene dat buiten
de andere twee ordes valt.
Terug naar de vraag wat een beeld is, ontwikkelt Lacan dat als volgt:
‘La lumière se propage sans doute en ligne droite, mais elle se réfracte, elle se diffuse, elle inonde,
elle remplit – n’oublions pas cette coupe qu’est notre œil – elle en déborde aussi, elle nécessite,
autour de la coupe oculaire, toute une série d’organes, d’appareils, de défenses.’ 100

De status van het subject in zijn verhouding tot het licht is niet het geometrale punt, zoals het
in de geometrische optica gedefinieerd wordt, maar op de plaats van het lichtend punt bevindt
zich alles wat me aankijkt, zodat de volgende uitspraak van Lacan niet metaforisch begrepen
mag worden:
‘Sans doute, au fond de mon œil, se peint le tableau. Le tableau, certes, est dans mon œil. Mais
moi, je suis dans le tableau.’ 101
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Wat licht is bekijkt ons. Door dat licht in het binnenste van ons oog, schildert er zich iets
af: niet zozeer de geconstrueerde verhouding – het object dus waarover de filosofen het
hebben – maar een indruk, die een fonkeling van een vlak is. De indruk moet niet zozeer in
de perspectivische afstand gesitueerd worden, binnen het geometrale verband, maar in de
scherptediepte die moeilijk te beheersen valt door de dubbelzinnigheid en variabiliteit die
eraan verbonden zijn. Uit de optica weten we dat het scherp zien wijzigt naarmate we meer
in de verte kijken. En dat zonder dat we het opmerken. De opbouw van het netvlies van het
menselijk oog maakt een zeer aanzienlijke scherptetolerantie mogelijk. Om voorwerpen op
verschillende afstanden scherp te zien, wijzigt door de spierwerking de krommingsradius van
de lens, waardoor verschillende diepten bliksemsnel scherp worden. Bij een camera gebeurt
dat door het zoomen van de lens. Voor Lacan is het de scherptediepte die de kijker in de greep
neemt. Tussen beide staat een opaak scherm dat van een andere aard is dan de geometrische
ruimte.102
Lacan refereert aan Roger Caillois (1913–1978), een Franse socioloog die een grote rol toebedeelde aan de verbeelding, om het dierlijk mimetisme, d.w.z. het kenmerk dat dieren elkaar
nabootsen, als analoog te beschouwen met wat zich bij de mens als kunst voordoet:
‘… une remarque du même Caillois nous guide, qui nous assure que les faits du mimétisme
sont analogues, au niveau animal, à ce qui, chez l’être humain, se manifeste comme art, ou
peinture.’ 103

De studie van de mimesis met zijn drie hoofddimensies – camouflage, transvestie en intimidatie – toont de wegen van de waarneming die het subject volgt, wanneer het zich in een
schilderij inschrijft. Voor Lacan is de relatie subject-schilderij complexer dan het eenvoudig
benadrukken van de verplichting van de schilder zich als subject, als blik, te manifesteren.
Anderzijds vindt hij ze ook complexer dan het louter accentueren van de objectkant van het
kunstproduct. De blik in een schilderij is niet de blik die de personages op ons werpen, maar
wel de blik van de schilder. Ook in een schilderij zonder menselijke figuren is er een blik, die
men gaat zien als een watermerk of, anders gezegd, het specifieke van elke schilder geeft het
gevoel van de aanwezigheid van de blik. De functie van het schilderij ten overstaan van de
persoon aan wie de schilder zijn werk laat zien, is niet die van blik-vanger, maar het geeft het
oog iets te grazen, in alle vredigheid.
‘Le peintre, à celui qui doit être devant son tableau, donne quelque chose qui, dans toute une
partie, au moins, de la peinture, pourrait se résumer ainsi – Tu veux regarder? Eh bien, vois donc
ça! Il donne quelque chose en pâture à l’œil, mais il invite celui auquel le tableau est présenté
à déposer là son regard, comme on dépose les armes. C’est là l’effet pacifiant, apollinien, de
la peinture. Quelque chose est donné non point tant au regard qu’à l’œil, quelque chose qui
comporte abandon, dépôt, du regard.’ 104

Het expressionisme stelt hier voor Lacan een probleem en valt buiten dit opzicht. Daar grijpt
een soort actief bevredigen van een pulsie plaats en kan men dus niet spreken van een zelfde
rustgevende uitwerking. Lacan denkt duidelijk aan oude kunst, hoewel hij zich niet vastklampt aan de noodzaak van een realisme. Het belang dat hij aan de anamorfose hecht, toont
dat aan:
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‘L’anamorphose nous montre qu’il ne s’agit pas dans la peinture d’une reproduction réaliste des
choses de l’espace – expression sur laquelle il y a d’ailleurs beaucoup de réserves à faire.’ 105

Vaak heeft hij het ook over de, wat schilderstechniek betreft, opvolgers van de oude kunst: de
surrealisten, Dalí bijvoorbeeld. Toch kan men van Lacan niet zeggen dat hij niet open staat
voor een actuele kunst,106 waarin het picturale de overhand heeft als getuigend resultaat van
het schildersgebaar. De toetsen regenen uit het penseel van de schilder, toetsen waarover
Cézanne met liefde spreekt als: ‘ces petits bleus, ces petits bruns, ces petits blancs.’ Het schildersgebaar – waarover bijvoorbeeld Matisse zelf versteld stond bij het zien van de vertraagde
film waarin hij zichzelf aan het werk zag – is niet het gevolg van een keuze, maar de materialisering van het cumulerende achterlaten van de getuigenis afleggende neerslag van de blik.
Lacan gebruikt hiervoor opnieuw het beeld van de analogie tussen kunst en mimesis maar nu
in omgekeerde richting:
‘Est-ce que la question (nl. als het schildersgebaar geen keuze is, wat is het dan anders?) n’est pas
à prendre au plus près de ce que j’ai appelé la pluie du pinceau? Est-ce que, si un oiseau, peignait,
ce ne serait pas en laissant choir ses plumes, un serpent ses écailles, un arbre à s’écheniller et à
faire pleuvoir ses feuilles? Ce qui s’accumule ici, c’est le premier acte de la déposition du regard.’107

De toets is het eindpunt van de gestuele beweging, maar tevens het beginpunt van het ogenblik van het zien. Hierdoor ontstaat een aanknopingspunt tussen kunstenaar en toeschouwer,
tussen gebaar en indruk.
‘Ce moment terminal est ce qui nous permet de distinguer, d’un acte, un geste. C’est par le
geste que vient sur la toile s’appliquer la touche. Et il est si vrai que le geste y est toujours
présent qu’il n’est pas douteux que le tableau est d’abord ressenti par nous, ainsi que le dit le
terme d’impression ou d’impressionisme, comme plus affiné au geste qu’ à tout autre type de
mouvement.’ 108

Lacan gebruikt in dat verband de term, scène de bataille die men ook in de mond van kunstenaars wel eens hoort: ‘avontuur, gevecht met de engel’ enz. Belangrijk is dat hij in het gebaar
de verklaring ziet voor het herkennen van onder- of bovenzijde van het al dan niet figuratieve
schilderij, evenals voor de links-rechts richting bij diapositieven van schilderijen. Hoewel het
niet steeds herkenbaar is – de Duitse schilder Georg Baselitz (1938) bijvoorbeeld schilderde
zijn werken omgekeerd – getuigt Lacan hiermee toch van een zeer doordringende visie op het
schildersproces. Als psychoanalyticus is hij voortdurend bezig met de kunstenaar achter het
schilderij. Toch blijft hij oog hebben voor het materiële van het werk, door het ontmoetingspunt tussen schilder en toeschouwer in de toets zelf te leggen, als getuigenis van het gebaar.
In tegenstelling tot veel theoretici die de bedoeling en de psychobiografie van de kunstenaar
vooropstellen om het kunstwerk te begrijpen, springt Lacan niet, zoals een leeuw in het
circus, door het kunstwerk heen. De toeschouwer wordt als het ware ‘telegeleid’ door het
verlangen van de kunstenaar om hem iets te laten zien.
‘Modifiant la formule qui est celle que je donne du désir en tant qu’inconscient – le désir de
l’homme est le désir de l’Autre – je dirai que c’est d’une sorte de désir à l’Autre qu’il s’agit, au bout
duquel est le donner-à-voir.’ 109

Dat laten zien stilt de visuele honger van de kijker. De echte functie van het oog als orgaan
is de vraatzucht. Lacan noemt dat het kwade oog, dat verwant is aan de afgunst.110 Door het
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fascinum komt de dialoog tussen maker en beschouwer in een esthetische contemplatie voor
het werk tot stilstand.
‘Le mauvais œil, c’est le fascinum, c’est ce qui a pour effet d’arrêter le mouvement et littéralement
de tuer la vie.’ 111

Het kunstwerk staat hier dicht bij de fetisj. In het ‘fascinum’ wordt de toeschouwer medeplichtig aan het fantasma van de schilder en overschrijdt hij de grenzen van de perspectief.
Men zou dat ten onrechte kunnen aangrijpen om kritiek te leveren op het formalisme.112
Vergeten we niet dat Lacan zelf door het ontmoetingspunt tussen kunstenaar en toeschouwer in de toets te leggen als neerslag van een schildersgebaar, het verband legt tussen een
formalistische en een psychoanalytische benadering. Men kan zich de vraag stellen in hoever
de psychoanalytische kunstbenadering relevant is voor de esthetische en educatieve waarde
van het kunstwerk. Julien Quackelbeen, uitgesproken vertegenwoordiger van de lacaniaanse
tendens, analyseert het oeuvre van Holbein De Jongere.113 Hij komt tot de conclusie dat deze
zestiende-eeuwse schilder trekken vertoont die typisch zijn voor de obsessionele neurose. Hij
waarschuwt tegen interpretatoren, zoals Pinder, die in het werk van Holbein – meer speciaal
in de reeks Dodendans – een bewijs zien van zijn ‘sociale bewogenheid’, zijn gevoeligheid
tegenover de opdeling rijk-arm en machtig-onderdrukt.114
Psychobiografische gegevens van de kunstenaar als aanvulling bij het begrijpen van een
kunstwerk kunnen weliswaar zeer interessant zijn. Toch menen we dat dit juist een voorbeeld
is van het gevaar om zich niet tot de formele kenmerken van het kunstwerk te beperken. Of
Holbein bij het uitbeelden van maatschappijkritische verwijzingen al dan niet gedreven werd
door een anale obsessie lijkt ons hier niet relevant. Op basis van zijn formele kenmerken geeft
een kunstwerk al dan niet blijk van betekenissen, ongeacht eventuele obsessies die hieraan
ten grondslag kunnen liggen.115

1—5

Psychoanalyse en filosofie

In zijn metafilosofisch artikel: ‘In het teken van het teken. Een confrontatie van het klassiekwijsgerige en het structurele teken’ 116 onderstreept Herman Parret het belang van de
filosofische inslag van de demarche van Freud, met name de zogenaamde ‘epistemische’
wending die het einde bewerkstelligt en tegelijk de grens thematiseert van een verleden dat
grotendeels samenvalt met de theoretische ‘epoche’ van de Grieks-westerse traditie. Hij stelt
Freud naast Nietzsche en Heidegger door de volgende uitspraak:
‘Zo predikt Nietzsche het actieve vergeten van het zijn en dus het einde van de filosofie;
de Freudiaanse revolutie duidt de illusie van de bewustzijnsactiviteit aan, ondermijnt de
compliciteit van het weten en de macht en decentreert de autonomie van het subject; het denken
van de grens van de metafysica en het duiden van de onto-theo-teleologie betekent bij Heidegger
tevens de kritiek van het humanisme en van de oneindigheid van de subjectiviteit; zo ook
vermoedt Michel Foucault “het einde van de mens” en van de privilegies van het onuitputtelijk
en scheppend bewustzijn.’ 117

— 48 —

1
Kunst en individu

Aan de vier genoemde namen voegt Parret ook Marx toe, als getuige van deze epistemische
wending naar een ‘post-theoretische tijd’. Deze tijd vangt aan wanneer het denken een
grensdenken wordt dat niet identiek is, maar in zich de leugen en de illusie meedraagt. Dat
staat in tegenstelling tot de klassiek-wijsgerige figuur van het theorein, waarbij het denken
het ‘zijn’ aanwezig stelt. Parret poneert dat de hele geschiedenis van de wijsbegeerte, van
Plato tot Husserl, als doel (telos) heeft: het ontologiseren van het denken, het logiciseren van
de grammatica (het spreken) en het fonetiseren van de schriftuur. De onto-theo-teleologie
incarneert daarom de fascinatie van de grond of de oorsprong, die de evidentie of de aanwezigheid is. Hoewel Husserl zich keert tegen de metafysische speculatie, is de Wesensschau toch
paradigmatisch voor alle metafysica als ‘visie’, als oorsprongsvraag, en als beweging binnen
de idealiteit van de aanwezigheid.
In zijn artikel ‘Filosofie en Psychoanalyse’ 118 sluit Samuel IJsseling aan bij deze opvatting.
Hij wijst erop dat in de kringen van Lacan de Freudiaanse ontdekking gezien wordt als een
décentrement. Dit betekent dat Freud het echte centrum van het menselijke wezen niet situeert op dezelfde plaats die haar door een humanistische traditie toegewezen was. Kernachtig
geformuleerd in de bijna spreekwoordelijk geworden uitspraak:
‘… dass das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus.’ 119

De mens is noch het centrum van zijn eigen bestaan, noch het centrum van de wereld. Hij
is in zijn spreken niet zozeer het subject of het onderwerp van zijn woorden, maar eerder de
onderworpene. Hij is niet zozeer ‘producent’ van zijn eigen levensverhaal, maar eerder ‘product’ van een verhaal dat over hem de ronde doet en waarin hij zich een plaats als personage
probeert te verwerven. De kritiek van de psychoanalyse op de fenomenologie (als filosofie
die het onmiddellijk tegenwoordig stellen beoogt van de mens aan zichzelf en aan de wereld)
bestaat er dan ook in dat een dergelijke houding enkel denkbeeldig mogelijk is en uiteindelijk
onhoudbaar blijkt. De fenomenologie, als filosofie van de waarneming, is misschien wel een
nauwkeurige beschrijving of verwoording van wat zich binnen de perceptie of de ervaring aan
het bewustzijn voordoet, maar zij vergeet dat precies de perceptie en het bewustzijn geperverteerd zijn. De kritiek van de psychoanalyse op de fenomenologisch georiënteerde filosofie
is echter zelf ook een filosofie. IJsseling beantwoordt de vraag ‘Wat is eigenlijk filosofie?’, met
twee tegengestelde uitspraken:
‘1 — De filosofie is een geheel van gegronde bevestigingen en verantwoorde ontkenningen welk
geheel een zekere coherentie vertoont, d.w.z. een “wetenschap”;
2 — De filosofie is een geheel van vragen, welke het reeds gezegde (het geheel van bevestigingen
en ontkenningen) steeds weer opnieuw in vraag stellen, d.w.z. een niet-weten.’ 120

Zeer vereenvoudigd stelt hij dat de filosofie als wetenschap de structuur is van de filosofie
vanaf Plato tot en met Hegel. De filosofie als niet-weten is zowel de structuur van een filosofie
die zich laat inspireren door Wittgenstein als van een heideggeriaans denken. Beide sterk van
elkaar verschillende denkers zijn het erover eens dat zij anderen laten spreken en zelf slechts
vragen pogen te stellen. Heidegger stelt voortdurend vragen naar het ongedachte in het reeds
gedachte en naar het ongezegde in het reeds gezegde, om daarmee een echte toekomst open
te houden of open te breken. Het is op dat punt dat IJsseling de sprong maakt naar de psychoanalyse, meer bepaald naar deze van Lacan. Vanuit een heideggeriaans standpunt heeft
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de tegenstelling tussen psychoanalyse en filosofie haar zin verloren, omdat de psychoanalyse
van Lacan en het denken van Heidegger uiteindelijk ongeveer hetzelfde beogen en ongeveer
op dezelfde wijze de feitelijke filosofie benaderen. Hoewel er grote tegenstellingen zijn tussen
beide, wijst IJsseling er toch op, mede op basis van de vergelijking van een aantal begrippen,
dat de problematiek van het ongedachte en het ongezegde bij Heidegger en de problematiek
van het onbewuste bij Lacan, minstens gedeeltelijk, samenvallen.
In dezelfde geest en zich ook op Lacan beroepend, legt Antoine Mooij 121 de nadruk op de
antropologische dimensie van de psychoanalyse, die een reflectieve houding ten opzichte van
de psychiatrie aanneemt:
‘De psychoanalyse gaat niet op in de psychiatrie, maar stelt aan deze juist kritische vragen.’ 122

Verder legt hij de nadruk op de psychoanalyse als een specifieke vorm van taalanalyse. Pure
registratie van feiten is niet mogelijk, omdat het meest elementaire verslag, alleen al door de
keuze van woorden, een interpretatie bevat. Ieder verhaal is een interpretatie en veronderstelt
de activiteit van het uitleggen, waarin een geleding, een articulatie plaatsvindt. Het sprekend
subject ontwerpt niet zelf de taal met haar grammatica en woordenschat, maar het onderwerpt zich aan deze taal. Hierbij wordt ook het bestaan van anderen verondersteld. Iedere
opvatting van een zelfstandig subject is daarom fundamenteel verkeerd. Er komt ook nooit
een einde aan de interpretatie. Ze valt steeds te hernemen, te corrigeren, of geeft aanleiding
tot verdere interpretaties. Dat impliceert dat een definitieve rechtvaardiging uitgesloten is.
Elk eindpunt is willekeurig. Het houdt tevens in dat de mens als sprekend subject weliswaar
aanspreekbaar is, maar uiteindelijk niet aansprakelijk gesteld kan worden voor wat hij zegt
en doet. Voor de psychoanalytische theorie in de geest van Lacan bestaat er buiten de symbolische orde, waarbinnen de symbolisering geschiedt, geen werkelijkheid, noch als subject,
noch als object. In de symbolisering wordt de onmiddellijkheid van het beleven overschreden
door de symbolische aanduiding ervan. Bij al het zeggen blijft er iets niet gezegd, en dat
ongezegde is niet in te vullen en blijft buitengesloten. Dat ongezegde heeft te maken met wat
de psychoanalyse het onbewuste noemt. Maar dat onbewuste is het onophefbare gevolg van
ons spreken, waarbij ons een onmiddellijke toegang, ook tot onszelf ontzegd is. De psychoanalytische theorie gaat verder en vraagt of menselijke verhoudingen wel mogelijk zijn. Ze
onderzoekt niet alleen de geschiedenis van een subject, maar vraagt ook naar wat aan deze
geschiedenis voorafgaat, naar de voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat dat subject kan
functioneren. Dit noemt Mooij de antropologische dimensie van de psychoanalyse. De invulling hiervan komt neer op de reeds aangehaalde vaststelling van de fundamentele passiviteit
van het subject, niet als een dragend maar als een onderliggend beginsel. Het subject is niet
soeverein, is noch heer noch meester, noch oorsprong, maar bekleedt een tweederangspositie.
Dat gaat in tegen het klassieke wijsgerige denken over de mens.
Dat klassieke wijsgerige denken wordt voorbeeldig vertegenwoordigd door Descartes. In
zijn boek over Lacans theorie van de psychoanalyse schetst Mooij dat probleem kernachtig.
Na een universeel twijfelexperiment komt Descartes tot de onbetwijfelbare vaststelling ‘je
pense, donc je suis’. Het bewustzijn wordt zo de bron bij uitstek van onbetwijfelbare waarheid. De filosofie die hierop voortbouwt is een bewustzijnsfilosofie. Voor bijvoorbeeld de
fenomenologische wijsbegeerte is het de taak van de filosofie om, op basis van de zekerheid
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van het cogito, de ervaring van het bewustzijn te beschrijven. Deze ervaring van het bewustzijn, bijvoorbeeld bij het zien van een schilderij, dient op basis van haar wezenlijke kenmerken
beschreven te worden. De fenomenologische houding maakt een veld van bewustzijnsfenomenen vrij die betrekking hebben op de onmiddellijke aanschouwing. Dat onmiddellijk en
oorspronkelijk gegeven blijkt evident. De vraag die men zich moet stellen is, volgens Mooij:
‘Ben ik, zoals ik denk dat ik ben?’ Waarop de psychoanalyse negatief antwoordt. Zij toont
aan dat het bewustzijn, door een grens die het niet beheerst, losstaat van zijn eigen zin. Zodat
Mooij lacaniaans beweert:
‘Ik vergis me immers systematisch over mijzelf en begoochel mij voortdurend. Deze vergissingen
en begoochelingen hebben een zin. Iets van deze zin kan in de analytische dialoog achterhaald
worden. Maar hiertoe is wezenlijk de interventie van de Ander nodig die krachtens zijn
anderszijn de narcistische verblinding van het zelfdenkende bewustzijn kan doorbreken. Het
signaleren van miskenningen en het onderkennen van hun zin, is het doel van een analyse.
Dit doel ligt echter in het oneindige, omdat een uiteindelijke en definitieve zingeving, een
uiteindelijke transparantie geen bereikbaar ideaal is: de grens tussen bewust en onbewust is
stellig verschuifbaar, maar niet ophefbaar.’ 123

Uitspraken over zichzelf zijn dus niet adequaat. Er is een onophefbare deling binnen het
subject, die maakt dat het niet met zichzelf samenvalt. Dat thema is niet nieuw in de filosofie.
Voor Lacan is deze deling echter niet ophefbaar en fungeert ze niet als moment dat overstegen kan worden, precies omdat hij ze in verband brengt met de talige bestaanswijze van het
subject. Een onmiddellijke ‘tegenwoordigheid van het subject aan de wereld’, zoals de fenomenologen wel eens vooropstellen, maar ook aan zichzelf is daarom onmogelijk.
‘De toegang tot de dingen en onszelf, wordt pas mogelijk door de taal, zodat een direkte toegang
onmogelijk is en ook niet mogelijk is als eindresultaat: men kan niet over de taal heen springen.
Zo is de taal niet alleen voorwaarde tot onthulling, maar ook medium van verhulling. Geen
enkele onthulling is daarom volledig: onthullen is tevens verhullen. Zo kan Lacan stellen dat de
waarheid nooit gezegd is, maar altijd slechts halfgezegd kan worden: “la vérité est mi-dite”.’ 124

Het is duidelijk dat dit indruist tegen de centrale rol die het bewustzijn in de traditionele
wijsbegeerte speelt. Deze theorie gaat in tegen de subjectivering en de antropocentrering van
de bewustzijnsfilosofie. Het is ook duidelijk dat een dergelijke visie haar weerslag heeft op
de waarneming van kunst. In de relatie tussen kunst en de waarnemer van kunst geldt niet
alleen de vraag ‘Wat is er te zien?’, maar ook ‘Wie ziet er?’, waarbij beide vragen verbonden
zijn aan het spreken erover en aan de hele filosofie van de taal. In dit eerste hoofdstuk hebben
we gepoogd op basis van een aantal inzichten, ontleend aan de psychologie en de psychoanalyse, aan te tonen dat de waarneming van het waarnemend subject geen onproblematische
evidentie is. De visuele waarneming is niet alleen aan de natuur van het oog gebonden, maar
tevens cultureel bepaald. Feiten blijken steeds interpretaties van feiten. Iedere kijk is partieel.
Dit relativeert elke absoluutheidsaanspraak van een waarnemend ik, dat zich binnen een
bewustzijnsfilosofie graag centraal opstelt. De grens tussen bewust en onbewust is echter
niet eenduidig te trekken. Ook dat vertroebelt voor de waarnemer het onderscheid tussen
illusie en werkelijkheid. Met deze psychologische gegevens moet alleszins rekening gehouden
worden, wanneer men nadenkt over de mogelijke functies van kunst. De complexiteit van
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de artistieke feiten stelt de onbevangen toeschouwer op de proef. Hierdoor stelt het interpretatieprobleem, dat zich voor alle zichtbare dingen uit onze wereld stelt, zich nog meer bij de
confrontatie met kunst. Kunst verleidt het oog of tart het, maar tot ‘neutrale’ waarneming
zet ze zelden aan. Ze maakt dat de psychologie van de kunst onmisbaar is bij de studie van
de relatie tussen kunst en toeschouwer. Maar ook omgekeerd is de studie van de esthetische
waarneming allicht verhelderend voor de psychologie zelf.
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Morgan onderscheidt in wat men de voorgeschiedenis van de psychologie van de kunst zou kunnen
noemen drie richtingen die zich rond drie centrale ideeën ontwikkeld hebben, nl. de empathie,
de vergelijking met het spel en de psychische afstand. Meer recent ziet hij drie methoden
waarop de kunst vanuit psychologische hoek kan bestudeerd worden, nl. de psychoanalytische,
de Gestalttheoretische en de experimentele benadering. Tot deze laatste rekent hij het
behaviorisme. Na de jaren vijftig, menen wij, moet daar nog de informatietheoretische
benadering aan toegevoegd worden. D.N. Morgan, ‘Psychology and art today: a summary and
critique’, in: Journal of Aesthetics and Art Criticism, X, 1950, pp. 81-96.
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Essays, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1992. Deze werken zouden een goede bron vormen om in
dit boek opgenomen te worden. We hebben dat niet gedaan, maar zijn daarentegen uitgebreid
ingegaan op een andere beoefenaar van de Gestaltpsychologie, namelijk Gombrich (zie
1.2.). Dit omdat het onderzoek van Arnheim wel degelijk volledig binnen de psychologie valt,
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2
Kunst en
maatschappij
‘Art et société’, ‘Art and society’, ‘Kunst in de samenleving’ 1 zijn titels die sinds de jaren tachtig van vorige eeuw nogal zwaar klinken omwille van de complexiteit van de problematiek.2
Dit hoofdstuk heeft een dubbele opzet. Enerzijds vormt het samen met het hoofdstuk ‘Kunst
en individu’ de omlijning van twee grensdomeinen,3 zeg maar ‘kinderen’ van de filosofie: de
psychologie en de sociologie. Beide gebieden leveren kritiek op basis van de door hen blootgelegde determinismen of invloeden. Binnen de sociologie en de psychologie zou hetzelfde
thema behandeld worden met de eigen wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Anderzijds
is dit hoofdstuk een aanzet om de maatschappelijk gerichte kunstfilosofie aan het woord te
laten – meer bepaald het ‘neomarxisme’ als een van de heersende filosofische stromingen
van vorige eeuw. Nu Marx in het oosten van Europa van het voetstuk gehaald is, kan men
zich weer met een geruster hart laten inspireren door het marxistische ideeëngoed. Filosofen
mogen geen standbeelden krijgen in het centrum van machtsstructuren. Hun plaats is aan de
rand ervan of zelfs even erbuiten, in de marge.

2—1

De sociale functie van de kunst in een aantal
stromingen van de kunstsociologie

2—1-1

Het empirisme

Het empirisme vertrekt van intersubjectieve waarnemingsresultaten om algemeen geldige
regelmatigheden of wetten te formuleren. Wat niet door empirisch onderzoek gesteund kan
worden behoort voor de empirische kunstsociologie tot de speculatieve filosofie of de kritiek.
Het empirisme heeft een voorkeur om tot kennis van het geheel te komen langs een kwantitatief onderzoek van de delen om. Kwantitatief zijn de processen en structuren die zich rond
het kunstwerk ontwikkelen echter het best te onderzoeken, bijvoorbeeld het aantal en de
aard van de toeschouwers. Het sociale gehalte van het kunstwerk wordt eerder afgeleid uit
de voorstellingswereld van de ontvanger, dan uit de eigenschappen van het kunstwerk zelf.
— 59 —

Eigenschappen die inderdaad betwistbaar zijn. Minder interessant wordt het wanneer men
de sociologische relevantie van een kunstwerk bepaalt op basis van het aantal personen dat
erbij betrokken is.

2—1-2

Het structureel functionalisme

Het structureel functionalisme wil de structuur van de maatschappij analyseren, ze ontrafelen in haar samenstellende delen, en van die onderdelen de functie vastleggen. Kunst wordt
dan ook als een ‘sociale institutie’ bekeken, die op zichzelf nog eens opgedeeld kan worden in
analyseerbare subinstituties. Sociale instituties zijn structuren waardoor menselijk handelen
wordt georganiseerd en gestabiliseerd in de vorm van een systeem van rollen en normen
gericht op de vervulling van een bepaalde sociale behoefte of functie. Zo bijvoorbeeld: ‘Wat
is de functie van de kunst?’, of meer specifiek: ‘Welke sociale functies vervult kunst?’ Mijn
videokeuze zegt meer over mezelf. 4
Vanuit de kunstfilosofie stellen zich wel een paar problemen. Zo komt de autonomie van
het kunstwerk in het gedrang wanneer de socioloog gaat onderzoeken hoe het kunstwerk
moet zijn om aan een bepaalde functie te voldoen. Het is ondenkbaar – en het moet volgens
ons voorlopig ondenkbaar blijven – dat kunst zich ‘maatschappelijk’ zou gaan aanpassen.
Een sociale functie van kunst is precies haar tijdelijk ‘antimaatschappelijke’ betekenis, als een
vormgeving die kritiek uitoefent op de vermaatschappelijking door de heersende macht. In
dit verband treedt de structureel functionalistische kunstsociologie niet interpretatief, maar
genetisch-causaal verklarend op. Het gaat er dus om welke aan het kunstwerk externe factoren geleid hebben tot wat het geworden is. En niet hoe een kunstwerk geïnterpreteerd kan
worden, welke betekenis het heeft of wat er de zin van is, eens het tot stand gekomen is.
Om nog duidelijker het onderscheid te schetsen tussen het veld dat wij bespelen en dat van
het structureel functionalisme halen we een passus aan uit het overigens interessante werk
van Helmut Gaus, historicus hedendaagse geschiedenis. Gaus is een verdediger van de functionele analyse voor culturele fenomenen. Als voorpaginaspreuk koos hij ooit:
‘il existe toute une gamme de problèmes sociologiques dont on ne voit guère aujourd’hui comment
on pourrait les traiter autrement que par l’analyse fonctionnelle, si vague et mal définie que soit
cette méthode.’ 5

In zijn paragraaf ‘The functional problem-position and the aestheticizing approaches’ stelt
Gaus tegenover het functionalisme de Rus Moissej Kagan. Deze estheticus zou representatief zijn voor het marxistisch esthetische denken uit de USSR van weleer, samen met zijn
westerse tegenhangers, Wellek en Warren. Alle drie hebben over de functie van de kunst
gepubliceerd.6
Gaus is het eens met Kagan wanneer deze de gedachte formuleert dat de geschiedenis van
het esthetische denken de geschiedenis is van de verschillende opvattingen over de sociale
functie van de kunst. Gaus is minder gelukkig met de wijze waarop Kagan tot vier functies
komt, die in onderlinge interactie de sociale waarde van kunst bepalen. De vier functies die
Kagan onderscheidt zijn: de communicatieve, de verklarend-vormende, de educatieve en de
hedonistische. Onder de communicatieve functie verstaat hij dat kunst een specifieke taal is
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waardoor de geestelijke activiteit van anderen, die de wereld op een zeer fijngevoelige wijze
waargenomen hebben, overgebracht kan worden. Met uitzondering van de literatuur zou
kunst ook een universele taal zijn:
‘… eine “Sprache”, die der ganzen Menschheit zugänglich ist.’ 7

Ten slotte is het ook mogelijk, doorheen de artistieke taal, bij de toeschouwers emotionele en
affectieve inhouden te creëren. De ‘aufklärisch-bildende’ functie bestaat erin:
‘… dass die Kunst eine bestimmte Art von Wissen über das Leben in sich trägt und damit die
Funktion einer wichtigen Form der Aufklärung und Bildung der Menschen ausübt.’ 8

Kunst heeft de mogelijkheid kennis te verspreiden, verworven doorheen het contact met de
werkelijkheid.
Met de educatieve (erzieherische) functie bedoelt Kagan dat via kunst niet enkel kennis
verworven kan worden, maar dat deze ook emotioneel beleefd kan worden:
‘Im Ergebnis werden das emotionale und das intellektuelle Verhältnis des Menschen zur
Wirklichkeit, sein Weltbild, seine Weltanschauung in das Wirkungsfeld der Kunst einbezogen
und aktiv und zielstrebig geformt.’ 9

De hedonistische functie is de potentialiteit van kunst om een esthetisch genot op te wekken.
‘Diese Fähigkeit ist der “Magnet”, der die Menschen zur Kunst hinzieht, ohne den
sie ihnen schlechtweg als unnütz erscheint, unabhängig von ihren ideologischen und
erkenntnisbestimmten Qualitäten.’ 10

Terecht geeft Gaus kritiek op de door Kagan te algemeen gestelde formuleringen van ‘de’
functies van kunst, als de vaste eigenschappen van het kunstwerk zelf.
‘If we inquire into the very function of the art or the literature in society, this implies an invariable
function. But why should we accept this hypothesis instead of its reverse, notably that, in the
different periods of its evolution, literature did not always fulfill the same function, through the
fundamental difference in the social situations in which it occurred.’ 11

We zouden verder kunnen gaan. Het formuleren van ‘de’ functies van ‘de’ kunst is niet alleen
zinloos omdat functies zich voortdurend kunnen wijzigen naarmate de sociale situatie evolueert, maar ook naarmate de aard van de kunst wijzigt. En dit willen we niet beperken tot
de mogelijke opsplitsing van kunst in een classificatie met o.a. muziek, literatuur, architectuur, beeldende kunst, enz. Ook binnen een onderdeel als de schilderkunst kunnen bepaalde
kunstwerken een specifieke functie vervullen die volkomen verschilt van die van andere. Niet
elk schilderij heeft dezelfde functie, zelfs niet in een identieke sociale situatie. Het zou interessant zijn door sociologisch onderzoek de verschillende autonome ‘kunstwerelden’ binnen een
bepaald geografisch gebied te onderzoeken.
Zowel thematiek als vormgeving kunnen een werk andere functies verlenen. In zekere zin
zou men zelfs kunstwerk per kunstwerk moeten bestuderen om de concrete functie te onderzoeken. Gaus’ kritiek op het werk van Kagan is vooral dat deze zich enkel op zijn autoriteit
beroept als argument om te bepalen wat de functies van een kunstwerk zijn.
‘The reader is left no other possibility but to use his own intuition, experience, and knowledge on
the subject as criteria, because he gets no answer to the question: “How does Kagan know that
it is so and not otherwise?” As long as deductions can not be made from more generally received
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data than the personal opinions of an author or a reader, it is rather difficult to speak of scientific
findings.’ 12

We hebben Gaus aangehaald om een nuance duidelijk te maken. Gaus zoekt naar de daadwerkelijke functie van de kunst. Wij onderzoeken de uitspraken die filosofen, als autoriteiten
ter zake, doen over mogelijke functies van kunst. Enigszins in tegenstelling tot Gaus, menen
wij dat de resultaten van een structureel functionalistisch onderzoek naar de daadwerkelijke
functies van de kunst bij het publiek niet a priori belangrijker zijn dan de potentiële functies
geformuleerd door autoriteiten in de filosofie. Er is dus een verschil in aanpak tussen het
structureel functionalisme en ons boek. Voor ons blijft het interessant hoe Kagan, als representant figuur voor het vroegere USSR-marxisme, de functie van de kunst formuleert.

2—1-3

De kennissociologie

De kennissocioloog analyseert de verschillende vormen van kennis, als uiting van het sociale.
Kennis kan ruim opgevat worden. Ook kunst is een product van de menselijke geest dat in
relatie staat tot de maatschappij. Sommige kennissociologische paradigma’s lopen het gevaar
te verengen tot een eenzijdig verklaringsmodel dat kunst bijvoorbeeld herleidt tot een louter
gevolg van maatschappelijke oorzaken. Dat soort reductionisme kan in bepaalde opzichten
als een specifieke variant van de kennissociologie beschouwd worden. Sommige vormen
van marxisme wordt trouwens ook zo’n reductionisme verweten. De kennissociologie als
verklaringsmethode kan volgens een model verlopen met een structuur, die uitgaat van het
onderscheid tussen een beïnvloedende factor en een beïnvloede werkelijkheid, waarbij het
laatste verklaard wordt door middel van het eerste.
Zelfs als men ervan uitgaat dat bij het verklaren het ontstaansaspect en bij het interpreteren het betekenisaspect beklemtoond wordt, dan kan men met de kennissociologie toch
tot interpretaties komen, zij het met enige moeite omdat de genese steeds een rol blijft spelen.
Karl Mannheim geeft aanzetten voor een interpreterende kennissociologie. Bij hem staat
de verzelfstandiging van het werk centraal tegenover de genese. Belangrijk in dit verband is
bijvoorbeeld zijn begrip ‘functieverandering’, dat met een betekenisverandering gepaard gaat.
‘… der blosse Funktionswandel eines Sinnzusammenhanges bedeutet bereits einen Bedeutungs
wandel – einer der wesentlichsten Beweise dafür, dass die Geschichte schöpferische Stätte der
Sinnzusammenhänge ist und nicht nur eine Realisierungsstätte für die von ihr ablösbaren, als
präexistent konzipierbaren Sinnzusammenhänge.’ 13

Mannheim maakt een onderscheid tussen een immanente en een sociologische functie
verandering. Deze verandering is immanent wanneer een begrip overgaat van het ene
ideeënsysteem naar een ander. Het begrip romantiek bijvoorbeeld verandert van betekenis
overeenkomstig het systeem waarin het gebruikt wordt. Met een sociologische functieverandering bedoelt Mannheim een betekenisverandering van een begrip, die optreedt wanneer
dat begrip aangenomen wordt door een groep die in een verschillende sociale omgeving leeft,
zodat de wezenlijke betekenis van dat begrip gewijzigd wordt.
‘Eine jede “Bedeutung” verändert also auch ihren Sinn, so oft sie auf einen neuen Seins
zusammenhang bezogen wird.’ 14
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We kunnen hier niet verder op ingaan, maar het is duidelijk dat de wisselwerking tussen functieverandering en betekenisverandering zeer interessant is ter bestudering van kunst.15
Het is van essentieel belang te weten welke betekenis het begrip ‘kunst’ heeft vanuit de
sociale geschiedenis van wie het hanteert. Zoniet spreekt men over iets anders. Filosoferen
over kunst impliceert eigenlijk vooronderzoek. Het is een van de bijgedachten van deze studie
dat zo’n onderzoek bij de filosofen zelf zeer verhelderend zou werken voor het begrijpen van
hun theorie. We vermoeden dat ‘kunst’ voor veel filosofen inderdaad maar een begrip is dat
niet ontstaan is via contact met kunst als praxis.
Kennissociologie zou ook kunnen leiden tot een sociologie van het publiek. Dan rijzen
vragen. Waarom is iemand kunstliefhebber? Wat denkt hij/zij over kunst? Hoe gedraagt hij/zij
zich tegenover kunst?
Maar de kennissociologie zou ons ook een inzicht kunnen geven in de invloed van de maatschappelijk bepaalde kennis bij de waarneming van kunst. De kennis, als verblinding of als
verheldering van de waarneming, is een belangrijk aspect in onze benadering van kunst.
Er zijn uiteraard nog andere sociologische theorieën die een bijdrage kunnen leveren
tot het doorlichten van het fenomeen kunst. Op twee stromingen gaan we later nog verder
in: namelijk het neomarxisme (de kritische theorie van de School van Frankfurt) en op een
structuralistische lectuur ervan (de ideologiekritiek van Althusser). We behandelen beide
denkrichtingen als filosofieën, hoe moeilijk ook het onderscheid is tussen sociologische theorie en sociale filosofie. Wanneer we het marxisme behandelen, zullen we ook het accent leggen
op die vormen van marxisme die niet te sterk dogmatisch geworden zijn wat de politieke ideologie betreft. Leggen we bovendien de klemtoon op theorieën die speciale aandacht besteden
aan de schilderkunst, dan is het onbegrensde gebied van de marxistische kunsttheorie bereikbaar binnen een aantal facetten die we voor de opbouw van ons betoog belangrijk vinden.

2—1-4

Kunstsociologische versus een kunstfilosofische visie op de functie
van de kunst

Onze studie wil een bijdrage zijn tot de kunstfilosofie. De onderliggende vraag is steeds: ‘Wat
is kunst?’ We kunnen dit niet nagaan via een bestudering van de geschiedenis van het fenomeen. Ook systematisering van mogelijke kenmerken, door het beschrijven van kunstwerken
als voorwerp, is niet aangewezen. Het meest voor de hand liggende is de vraag naar de mogelijke functies van kunst. We gebruiken deze omweg om tot deze centrale vraag te komen.16
De vraag naar de functie van kunst heeft dus niet onmiddellijk de bedoeling een onderzoek
in te stellen naar de behoeften van een mogelijk publiek. Het is niet de vraag naar de functies
die kunst daadwerkelijk in de maatschappij vervult, noch naar de functies die bepaalde maatschappijen aan kunst zouden willen opleggen. Als bijdrage tot de kunstfilosofie is het een
poging tot verheldering van het kunstbegrip en een reflectie op het fenomeen ‘kunst’. Daarbij
doen zich vragen voor als: ‘Wat is het begrip, de essentie, de betekenis van kunst?’, ‘Wat zijn
de kenmerken (systematiek)?’, ‘Hoe is analyse/interpretatie mogelijk (methodologie)?’, ‘Hoe
valt, zo mogelijk, de waarde van het werk te onderzoeken (kritiek)?’ Daaromheen kunnen
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andere vragen rijzen: ‘Wat komt er meer bij kunst kijken (bijvoorbeeld creatie, distributie,
receptie) en wat kun je ermee aanvangen (functie)?’
De vraag ‘Wat kun je ermee aanvangen?’ is voor ons een middel, een onrechtstreekse
weg om de vragen ‘Wat is kunst?’ en ‘Wat zijn de kenmerken?’ te belichten. De vraag naar de
functie wordt niet in de eerste plaats gesteld vanuit de bezorgdheid dat met kunst per se iets
gedaan moet worden. Kunst is voor ons een resultaat van een handeling, een product van
mensen die het om een of andere reden nodig vinden dat product te vervaardigen. Tussen de
maker en de kijker kan – maar hoeft niet – een interactie bestaan. Vermits wij ons hier in de
eerste plaats interesseren voor het standpunt van de toeschouwer, is het evident dat onze aandacht gaat naar een omschrijving van het kunstwerk vanuit de verschillende werkingen die
dat werk als relatief autonoom object ontketent, onafgezien zelfs van de bedoelingen van de
kunstenaar. Onder ‘functies’ verstaan we dus de verschillende ‘werkingen’ die een kunstwerk
zou kunnen uitoefenen. Misschien staat zo’n betekenis nog het dichtst bij de etymologische
betekenis. Uit een sociologische definitie vloeit alvast een contradictie voort waaruit duidelijk
het onderscheid tussen kunstsociologie en kunstfilosofie blijkt:
‘Functie (v. Lat. functio = verrichting, werking, v. fungi = verrichten, volbrengen) noemt men in
de sociologie de bijdrage die een deel van een sociaal systeem levert tot de instandhouding van
dit systeem.’ 17

Het is duidelijk dat men ver moet zoeken, wil men kunst zien als de ‘instandhouding’ van het
systeem. Wanneer men kunst en maatschappijkritiek met elkaar verbindt is het precies om
tegen de bestaande systemen in te gaan. De functie van de hedendaagse kunst lijkt ons eerder
haar ‘functieloosheid’. Men kan natuurlijk ook beweren dat een esthetisch protest tegen een
bepaald systeem de instandhouding in de hand werkt. Wanneer we de verdere uitdieping
van het begrip ‘functieloosheid’ door Merton bekijken en het toepassen op kunst, is het alsof
er een maatschappelijk criterium ingesteld wordt om ‘goede’ en ‘slechte’ kunst uit elkaar
te houden.
‘Het begrip is vooral door Merton verfijnd. Hij onderscheidt naast de functie in boven
omschreven zin (door hem ook wel “eufunctie” genoemd) de begrippen “dysfunctie”, waarmee
datgene wat schadelijk is voor het voortbestaan van het systeem wordt aangeduid, en latente
functie, waarmee een gevolg van sociaal handelen wordt aangeduid, dat gunstig is voor het
sociale systeem zonder dat dit in de bedoeling van de handelende personen heeft gelegen, dit in
tegenstelling tot de manifeste functie, waarbij het beoogde effect bewust gewild wordt.’ 18

Deze paradox zou men als volgt kunnen formuleren: de dysfunctie van de kunst is haar
eufunctie. Duidelijk is hier dat de sociologie van de producent van kunst niet overeenkomt
met deze van de ontvanger. De manifeste (eventuele) dysfunctie van de handeling van de
kunstenaar die als resultaat een kunstwerk oplevert, is in de eerste plaats de artistieke
waarde van dat product. Alle andere functies zijn latent, en dat kunnen er veel zijn. Voor de
ontvanger ligt dat anders. Hier kan het kunstwerk een grote verscheidenheid aan manifeste
functies vervullen.
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2—2

Marx en de kunst

Spreken over de esthetica en de kunstfilosofie van Karl Marx is een moeilijke aangelegenheid.
Nooit hebben Marx noch Engels een systematisch werk over kunst geschreven. Men kan niet
spreken over een kunsttheorie van Marx. Het gevolg hiervan is dat er totaal tegenstrijdige
marxistische esthetica’s geschreven werden.
‘As a result, Marxist aesthetics today appears, at first sight, to be a luxuriant confusion of ideas
and theories. There are Marxist positions which regard classic realism as the only basis for
revolutionary art, condemning all modernism and avant-garde works as complicit with reaction
and there are others which propose the precise opposite. Some regard the arts as second only
to the sciences in the validity of their insights into reality, while for others they are the site of
constant ideological struggles.’ 19

2—2-1

Ontwikkeling van de zintuiglijkheid bevordert sociale emancipatie

Volgens Marx kan de menselijke zintuiglijkheid niet genoeg ontwikkeld en geëmancipeerd
worden. De mens is een geheel. Al de organen van zijn individueel bestaan, waaronder de
zintuigen die per definitie sociaal zijn, maken in hun objectgerichtheid de toe-eigening van
dat object, dit is van de menselijke wereld, uit. Het privébezit verdwaast de mens door de
eenzijdige houding dat een object hem enkel toebehoort wanneer hij het bezit. Het hebben
vervreemdt de zintuigen. Het overstijgen van het privébezit humaniseert de zintuiglijke
praxis.
‘The transcendence of private property is therefore the complete emancipation of all human
senses and attributes; but it is this emancipation precisely because these senses and attributes
have become, subjectively and objectively, humane. The eye has become a human eye, just as its
object has become a social, human object – an object emanating from man for man. The senses
have therefore become directly in their practice theoreticians. They relate themselves to the
thing for the sake of the thing, but the thing itself is an objective human relation itself and to man,
and vice versa. Need or enjoyment have consequently lost their egotistical nature, and nature has
lost its mere utility by use becoming human use.’ 20

In de objectieve wereld wordt de mens niet alleen bekrachtigd door zijn denken, maar ook
door al zijn zintuigen. Het belang van de meervoudigheid van de zintuigen dient hier benadrukt. Voor het oog verschijnt een object anders dan voor het oor. De bijzonderheid van elk
zintuig, als wezenlijke kracht, maakt de bijzondere wijze van objectivering uit.
Het subjectieve aspect hiervan kan men ook anders bekijken. Uit de vaststelling dat wie
geen zin heeft voor kunst, zelfs de mooiste kunst niet kan smaken en dat de zin voor kunst
opgewekt wordt door de kunst, leidt Marx het volgende af: de zintuigen van wie geen oog
heeft voor het sociale, zijn anders dan de zintuigen van wie daar wel oog voor heeft.21 De
humaniserende opdracht voor de zintuigen is dan als volgt te omschrijven:
‘Only through the objectively unfolded richness of man’s essential being is the richness of
subjective human sensibility (a musical ear, an eye for beauty of form – in short, senses capable
of human gratifications, senses conforming themselves as essential powers of man) either
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cultivated or brought into being. For only the five senses but also the so-called mental senses
– the practical senses (will, love, etc.) – in a word, human sense – the humanness of the senses –
comes to be by virtue of its object, virtue of humanised nature. The forming of the five senses is
a labour of the entire history of the world down to the present.’ 22

Uit bovenstaande visie blijkt dat de aandacht van Marx voor de menselijke verrijking, verbonden aan de zintuiglijke waarneming van kunst, niet los te koppelen is van de sociale omgeving.
Maar ook het beklemtonen van de bijzondere aard van elk zintuig – en daardoor van de
specifieke verrijking die elke categorie van kunst kan meebrengen – is hier van belang. Het
begrip ‘de’ kunst dekt een al te vage categorie van objecten of situaties. Vandaar ook dat we bij
de concretisering van onze beschouwingen ons enkel beperken tot de beeldende kunst, en ook
daarin zou men nog moeten opsplitsen.

2—2-2

Het esthetisch genot, transhistorisch of niet?

Een vraag van Marx die in bijna alle werken over zijn kunstvisie aan bod komt, vormt een
interessante invalshoek om het begrip ‘esthetisch’ te profileren. Marx ziet een nauwe band
tussen kunst en de maatschappij waarin deze tot stand komt. De Griekse kunst zou niet tot
stand kunnen komen in het tijdperk van de stoommachines en de drukpersen. Haar basis
was een mythologisch systeem:
‘It is a well known fact that Greek mythology was not only the arsenal of Greek art, but also the
very ground from which it had sprung.’ 23

Dat is in strijd met het feit dat Griekse kunst voor Marx zelf en tot op vandaag een blijvende
bron van esthetische vreugde is.
‘But the difficulty is not grasping the idea that Greek art and epos are bound up with certain
forms of social development. It rather lies in understanding why they still constitute with us a
source of aesthetic enjoyment and in certain respects prevail as the standard and model beyond
attainment.’ 24

Marx heeft eerder het probleem gesteld dan opgelost. De discussies erover lijken vaak in
tegenstrijd met de historisch materialistische visie en plaatsen zich veeleer in een idealistisch
uitgangspunt.25 Zo lijkt zijn uitspraak over de Griekse cultuur als kindertijd van de mensheid
een uiting van romantische nostalgie naar de verloren naïviteit.
‘Why should the social childhood of mankind, where it had obtained its most beautiful
development, not exert an eternal charm as an age that will never return? There are ill-bred
children and precocious children. Many of the ancient nations belong to the latter class. The
Greeks were normal children. The charm their art has for us does not conflict with the primitive
character of the social order from which it had sprung.’ 26

Om dat niet als een capitulatie vanwege Marx te moeten beschouwen, hebben latere marxisten gepoogd hierop toch een positief antwoord te formuleren. Samengevat vindt men twee
versies:
‘… that Greek society possessed certain features inherently superior to the European class
societies which succeeded it, and therefore its art retained certain essential human values
missing from feudalism and capitalism where the commodity-form is dominant (e.g. Lifshitz),
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or that great art of any period inherently retains the ability to outlive its origins. The latter
argument can take two forms, either insisting on the realism of a work’s portrayal of the
historical moment of its production (thus Marx and Engels on Lassalle), or on its possession of a
harmonious perfection of form.’ 27

Henri Lefebvre legt de nadruk op het belang van de kunst als getuigenis van het verleden.
Elke ideologie vooronderstelt illusies van de mensen over zichzelf. De vooruitgang van de
kennis vernietigt deze illusies. En binnen deze illusies komen kunstwerken tot stand. Zelfs
als deze illusies volledig verdwenen zijn, blijven bepaalde kunstwerken een levendige invloed
bewaren:
‘Alors que les illusions idéologiques s’éliminent au cours du progrès, alors que la connaissance
progresse par étapes, l’art reste comme témoignage sensible, vivant et agissant sur les moments
dépassés. Ainsi l’art grec nous restitue la santé, la fraicheur, la vitalité, le charme de la belle
enfance épanouie …’ 28

De verklaring van Marx door het ‘kindertijd’-aspect blijft duister. Misschien moet die
gezocht worden bij Hans Hess.29 Tegenover de historische band die Marx ziet tussen
bepaalde vormen van maatschappelijke ontwikkeling en het voortbrengen van kunst, stelt
Hess dat die band ook bestaat bij het waarnemen van kunst. De latere bewondering voor
Griekse kunst moet niet gezocht worden in enige transhistorische essentie in de werken zelf,
maar in de esthetische ideologieën of filosofieën die heersen in de moderne maatschappijen en
hun overeenkomstige culturele instellingen.
Wanneer men de vraag stelt waarom de Griekse kunst uit de oudheid een esthetisch genot
verschaft, menen we dat het belangrijk is na te gaan of dat genot wel degelijk esthetisch is.
Men kan natuurlijk elk genot dat ontstaat bij het waarnemen van kunst ‘esthetisch’ noemen.
Maar deze term verdient verduidelijking. De bewondering voor de ‘schoonheid’ van oude
kunst is misschien meer de bewondering voor het oude, voor het verleden, voor het historische dan voor kunst. In die zin gaat het niet zozeer om een ‘esthetisch’ genot, maar om de
aantrekkelijkheid van al wat tot de geschiedenis behoort. Ook de kunst behoort daartoe. Het
betreft hier eerder de liefde voor het oude document. Daarom citeerden we zopas Lefebvre:
‘… l’art reste comme témoignage sensible …’ Dat de Griekse kunst de gezondheid, de frisheid en
de levendigheid van de kindertijd zou uitdrukken, behoort volgens ons tot de ideologie van
een nostalgische utopie. In die zin zijn we het eens met Hess. Hij legt de nadruk op de invloed
van de maatschappelijke gebondenheid van de receptie van kunst. Het ‘esthetisch genot’ voor
de Griekse kunst is vandaag bijvoorbeeld niet meer los te maken van de nieuwe mythologie
van het toerisme. Maar om ‘esthetisch’ genot zoals wij bedoelen gaat het dan niet.
Het plezier bij het zien van een historisch residu lijkt ons een variante op het genot van het
herkennen en appreciëren van het thema als inhoud. De esthetische kijk, al dan niet verbonden met genot, ontstaat wanneer men de vorm abstraheert van alles wat niet met de vorm zelf
te maken heeft. Dat is geen synoniem van inhoudloosheid. Het betekent enkel ‘oog’ hebben
voor de formele structuur van het werk. Een manier van kijken dus, die niet verhindert dat
ook in een tweede fase de inhoud of zelfs het historisch verleden aan bod komt. Het kijken
gebeurt dus ook buiten de sociale context waarin het werk ontstaan is en niet buiten de ideologie van de kijker. De waardering voor de klassieke Griekse kunst kan dus zijn oorsprong
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vinden in een ideologie van de juiste maat, het perfecte model. De waardering in de twintigste
eeuw voor de zogenaamde primitieve kunst gaat gepaard met een ideologie van de kracht van
de uitdrukkingsvorm, het beklemtonen van bepaalde delen van de vorm. Het ervaren van
esthetisch genot voor kunstwerken uit het verleden kan zijn oorsprong vinden doorheen het
esthetisch genot voor hedendaagse kunst, omdat een gelijkaardige esthetische ideologie in
het verleden af te lezen valt uit vroegere kunstwerken. Het kan ook het gevolg zijn van een
meer technisch gerichte interesse, tenminste wanneer men op zoek gaat naar dezelfde manier
waarop vroegere kunstenaars picturale problemen aanpakten. Zulke problemen stellen zich
vandaag trouwens ook, zij het op een andere manier. De bewondering door schilders voor
oude meesters is hiervan een voorbeeld.
We vinden het belangrijk dat ‘het esthetisch genot’ in de hedendaagse kunst een context
zoekt om naar het verleden terug te keren. Uiteraard kan alles ‘esthetisch genot’ opleveren.
Zoals gezegd betwijfelen we niet het genot, maar wel dat het ‘esthetisch’ zou zijn. We wensen
de uitdrukking ‘schoonheidservaring’ niet gelijk te stellen met ‘esthetisch genot’. De esthetische waardering voor de ‘primitieve’ kunst kan dus gebeuren doorheen de waardering voor
hedendaagse kunst.30 Dat probleem lijkt ons vandaag belangrijker dan het door Marx gestelde
voorbeeld van de Griekse kunst. We zien een formeel verband tussen de ‘primitieve’ kunst en
een groot gedeelte van de hedendaagse kunst. Het is dan ook begrijpelijk dat beide op dezelfde
wijze bekeken worden. Dit soort esthetische kijk is natuurlijk een vergevorderde abstrahering
van de sociale context die uiteraard zeer sterk aanwezig is bij primitieve kunst. Toch moet de
vroegere etnologische functie gescheiden blijven van de hedendaagse esthetische betekenis.
Beweren dat dit esthetiseringsproces een uitholling zou zijn, betekent een miskenning van
de autonomie van de vormgeving. Elke tijd heeft een eigen vormgeving voor dezelfde thema’s.
Dat blijkt duidelijk wanneer men het herinterpreteren van kunstwerken bekijkt, bij Picasso
en Bacon bijvoorbeeld. Wij durven stellen dat er ook een ‘dadaïsme’ van de waarnemer mogelijk moet zijn. De esthetische kijk is een vrijheid van de waarnemer. Misschien is dat juist het
esthetisch genot.

2—3

Een marxistische visie op de voorrang
van de creativiteitsbevorderende functie
t.o.v. andere functies van de kunst

2—3-1

De nieuwheid van de esthetische functie

De Mexicaanse estheticus, Adolfo Sanchez Vazquez, wijst vanuit een marxistische hoek op
de veranderende functie van de kunst. Een kritische benadering van zijn artikel over deze
problematiek 31 stelt ons in staat een aantal eigen standpunten te verduidelijken. Volgens
Sanchez Vazquez speelt in deze tijd een nieuwe functie de hoofdrol, namelijk de esthetische.
Het kunstwerk wordt niet als middel bekeken maar als doel:
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‘Du point de vue historique, l’art a rempli les fonctions les plus diverses. Chaque fonction lui a
donné de l’importance et de l’influence comme moyen (d’éducation, de propagande, l’adoration,
etc.) mais non comme fin, c’est-a-dire, en tant qu’art. L’art passe de cette condition de moyen
à celle de fin quand apparaît une nouvelle fonction qui s’impose aux autres. C’est la fonction
esthétique.’

De esthetische functie impliceert:
‘1°) sa réparation du monde historico-culturel dans lequel elle a surgi pour permettre que l’œuvre
d’art se montre elle-même.’
‘2°) l’abstraction des autres fonctions pour qu’elle puisse passer au premier plan.’
‘3°) l’élimination de toute considération de fin à laquelle elle pourrait être destinée, afin de devenir
une fin en soi.’
‘4°) la prédominance de la contemplation dans la relation créateur-spectateur.’
‘5°) la neutralisation idéologique après avoir subordonné le contenu idéologique à la forme.’ 32

Deze vijf aspecten zijn een interessante bijdrage ter verduidelijking van het begrip ‘esthetische functie’. Hoewel het belang van deze functie centraal staat in ons betoog, hebben we
een aantal opmerkingen over de visie van Sanchez Vazquez. Hij laat deze esthetische functie
beginnen in Europa:
‘… en Europe avec la culture dite occidentale, au début des temps modernes.’ 33

Een andere visie is dat men voordien eigenlijk niet van ‘kunst’ kan spreken, maar eerder
van ‘kunstambacht’. Ook heeft het geen zin abstractie te maken van de andere functies om
de esthetische op het eerste plan te brengen, zeker niet wanneer alle andere mogelijke doel
einden buiten beschouwing gelaten moeten worden.
De klemtoon op het aandachtig kijken in de relatie vervaardiger-toeschouwer (punt 4) is
wel terecht. Vanuit dit punt kunnen de twee vorige bijgestuurd worden. Het laten primeren
van de esthetische functie impliceert de hoogst mogelijke vrijheid van de kunstenaar, d.w.z. zo
weinig mogelijk opdrachtgebonden en geen richtlijnen wat de vorm betreft. Het impliceert
ook de volledige vrijheid van de toeschouwer die, als estheet, de vormgeving aandachtig
bekijkt en pas doorheen de esthetische functie mogelijke andere functies laat werken. Deze
functies zijn dan inderdaad secundair omdat, wanneer de esthetische functie niet vervuld is,
er nog bezwaarlijk over kunst gesproken kan worden, maar eventueel wel over beelden voor
propaganda, didactiek, cultushandelingen en zo meer. De kwaliteit van het kunstwerk is dus
de eerste vereiste. Maar wie bepaalt de kwaliteit? Ten tweede veronderstelt het veralgemenen
van de esthetische functie dat er estheten zijn, zoals een democratie veronderstelt dat haar
leden democraten zijn. De toeschouwer wordt immers ook door het invoeren van de esthetische functie een zeer grote vrijheid gegeven, ook om andere voorwerpen tot object van die
esthetische functie te nemen. De veralgemening van de esthetische functie veronderstelt dus
esthetische vorming.
Net zoals het tweede en het derde, wordt ook het vijfde punt door Sanchez Vazquez te
ongenuanceerd geformuleerd. Het ondergeschikt maken van de ideologische inhoud aan
de vorm is geen vereiste opdat de esthetische functie realiseerbaar zou zijn. Het is een voorwaarde opdat van een kunstwerk sprake zou kunnen zijn. De esthetische functie heeft vooral
zin als fiat om de vorm te laten primeren. Daardoor wordt de (ideologische) inhoud krachtiger
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uitgedrukt, hoewel hij op het eerste gezicht niet zeer zichtbaar is en niet onmiddellijk als ideologische inhoud, maar pas door bemiddeling van een krachtige vorm overkomt. Deze vorm is
geen verpakking met mooie kleurtjes en krulletjes. Uiteindelijk is de vorm zelf ideologisch en
is het aanvaarden van de esthetische functie zelf ook ideologisch gebonden.
De tekst van Sanchez Vazquez krijgt zonder duidelijke overgang een merkwaardige wending. Wat gezegd werd over de esthetische functie blijkt slechts de burgerlijke opvatting te
zijn over kunst, die sinds vier eeuwen – en vooral de laatste – ontstaan is. Het begrip esthetische functie is een historisch begrip en wordt slechts op een retrospectieve wijze op de kunst
van het verleden toegepast.
‘C’est seulement pour cette raison, qu’un masque nègre a le droit d’être exposé dans un musée
européen ou qu’une sculpture maya peut entrer comme objet d’art dans un musée moderne.
A partir du moment où ils entrent au musée, ils y entrent comme œuvres d’art et sont appréciés
pour leur fonction esthétique.’ 34

Deze voorbeelden van niet-westerse kunst zijn, volgens ons, slecht gekozen. De verhouding
tussen niet-westerse , de zogenaamde primitieve en de hedendaagse kunst lijkt ons, zoals
we in vorige paragraaf reeds stelden, eerder van die aard dat men zou kunnen spreken over
de niet-westerse kunst als behorende tot de formele voorlopers van stromingen in de hedendaagse kunst. Tot zover het creatieproces. Wat het beschouwen van kunst betreft, leert de
hedendaagse kunst ons echter kijken naar de niet-westerse kunst volgens een esthetische
categorie, waarbij alle andere vroegere functies overbodig worden, zelfs als interpretatiehulp.
Wat Sanchez Vazquez stoort aan wat hij de burgerlijke opvatting noemt, is precies het
opheffen van de kunst tot het universele en het neutrale.
‘Tout cela se produit à l’époque moderne, avec le développement du mode de production
capitaliste et c’est la bourgeoisie au moyen de l’idéologie correspondante qui élève l’art à cette
universalité et à cette neutralité.’ 35

Er valt veel te zeggen over de burgerlijke nivellering van kunst door het in museale ruimte
opsluiten van voorwerpen die universaliteit en neutraliteit als punt van overeenkomst zouden hebben. Eens het begrip ‘burgerlijke opvatting van de kunst’ gevallen is, gaat Sanchez
Vazquez over tot te algemeen gestelde denkbeelden. Een uitspraak als de volgende is op zijn
minst ongenuanceerd:
‘La conception bourgeoise de l’art, avec sa fonction esthétique, a arraché l’art à la rue, à la
place publique et a séparé la création artistique de la vie quotidienne. Ainsi a-t-elle contribué
à privilégier la sphère de la création et à en éloigner les vastes secteurs sociaux, en reforçant la
division entre les créateurs et les non créateurs.’ 36

We menen dat ‘sa fonction esthétique’ eerder geleid heeft tot een panesthetische visie. Als
het bezittelijk voornaamwoord dient gebruikt te worden in verband met de ‘burgerlijke’
opvatting van kunst, dan zal dat eerder in verband zijn met ‘sa fonction économique’. De
esthetische functie, zoals wij die opvatten, blijft een revolutionaire kracht bewaren, al was
het maar door een andere manier van waarnemen, een wending van kijkgewoonte. Nochtans
weerlegt Sanchez Vazquez dit economisch aspect niet. De volgende uitspraak is dan ook in
tegenstelling met de vorige.
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‘La bourgeoisie souligne la fonction économique et elle est ainsi conséquente avec ses intérêts,
agissant selon la nature même du système. Face à la fonction économique, les artistes soulignent
la fonction esthétique et, dans d’autres cas, (particulièrement quand ils se sentent engagés) ils
accentuent la fonction idéologico-politique.’ 37

In deze uitspraak zijn het de kunstenaars die de esthetische functie benadrukken. Sanchez
Vazquez formuleert drie dilemma’s die uit de confrontatie van de drie hoger genoemde functies voortvloeien.
Het eerste dilemma ‘kunst en revolutie’ stelt de tegenstelling tussen een revolutie in de
kunst en het maken van een sociale revolutie met de hulp van kunst. Revoluties in de kunst
worden vlug gerecupereerd. De geschiedenis wijst uit dat sociale revoluties vaak een esthetische conservatieve houding aannemen. Sanchez Vazquez verspringt hier enigszins van
probleemstelling.
‘Faire la révolution sociale avec l’aide de l’art.’ is een andere zaak dan de vaststelling:
‘… les révolutions sociales sont … esthétiquement conservatrices …’ 38

Als men met kunst een sociale revolutie kan helpen realiseren (wat we ten zeerste betwijfelen),
dan zijn het de kunstenaars die dat doen en dan heeft de houding van de sociale revolutionairen daar weinig mee te maken. Anderzijds is het waar dat wanneer de sociaal revolutionaire
kracht van de kunst er niet in slaagt de militanten te overtuigen, ze er waarschijnlijk ook niet
in zal slagen de rest van het volk te beïnvloeden. Het begrip revolutionair heeft maar zin wanneer men het verband preciseert. Gelukkig kiest Sanchez Vazquez voor de kunst binnen het
kader van een nogal utopische uitspraak, met een wat goedgelovige bijklank:
‘Si la vraie révolution socialiste surgit pour délivrer les hommes de toutes les formes d’aliénation
et pour développer sa faculté de création, l’art qui lui correspond ne peut être un art simpliste,
purement idéologique, mais un art qui, par sa créativité, a une valeur propre, comme une
manifestation de cette faculté que la révolution doit développer dans toute la société.’ 39

De auteur kiest hier duidelijk niet voor het socialistisch realisme (‘art simpliste’). Behalve het
feit dat we vrezen dat in een maatschappij waarin alle mensen bevrijd zijn van alle vormen van
vervreemding er geen kunst meer gemaakt zal worden, menen we dat de auteur er verkeerd
aan doet hier opeens het uitgeholde begrip ‘creativiteit’ aan te halen. De eigenwaarde van
kunst is geenszins afhankelijk van de creativiteit.
Ook in het tweede dilemma, namelijk de verhouding tussen elitekunst en massakunst,
lijkt de visie van Sanchez Vazquez vrij naïef en irrealistisch. Het kapitalisme biedt geen oplossing, maar:
‘… dans une véritable société socialiste, la dichotomie art de minorité – art de masses doit
disparaître.’ 40

Ons inziens is er geen reden waarom deze dichotomie zou verdwijnen omdat massacultuur
belangrijk is. Ook individuen moeten kunst kunnen maken en kunnen bekijken. Aan beide
laatste activiteiten moeten zoveel mogelijk mensen in staat gesteld worden om deel te nemen.
Op dat ogenblik is het verwerpelijke element van het ‘elitaire’ opgeheven. Tot een minderheid
behoren, ten gevolge van zelf geleverde inspanningen, lijkt ons een niet laakbaar elitarisme.
Het derde dilemma plaatst de ideologische kunst tegenover kunst zonder onmiddellijk
ideologische inhoud (‘art intégré à la vie qoutidienne ou simple expression de l’imagination et
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de la praxis créatrice’). De auteur lost dit op door een nieuwe functie van de kunst te beklemtonen: de kunst als uiting van de creatieve bekwaamheid van de mens. Deze functie zou de
esthetische functie overtreffen, omdat de kern verplaatst wordt van het contempleren naar
het creëren. De functie die vervuld moet worden door de kunst in het socialisme is:
‘… la capacité d’inspirer chez les autres la participation dans le processus créateur ou de socialiser
la création.’ 41

Sanchez Vazquez laat zich hier duidelijk leiden door de mythe dat creativiteit bij iedereen
aanwezig zou zijn. Laat ons veronderstellen dat dit juist is, dan nog betwijfelen we of de kunst
van de zogenaamde grote kunstenaars aanzet tot creativiteit bij het grote publiek. Men zou
hetzelfde recht kunnen stellen dat grote kunstenaars remmend werken op kleine kunstenaars.
Het kan niet de functie zijn van Picasso’s Guernica (om een voorbeeld te nemen waarin de
esthetische functie en de ideologische zeer evenwichtig aanwezig zijn), dat heel Spanje aan het
schilderen gaat. Bij het denken over kunst moeten de categorie creativiteit, als het zelf kunnen
vervaardigen van kunst of wat erop lijkt, en de categorie van de esthetische waarneming, als
mogelijkheid om de kunst waar te nemen in haar intrinsieke kwaliteiten, gescheiden blijven.
Beide domeinen hebben niet noodzakelijk met elkaar iets te maken. Wil men toch het gratuite
woord ‘creativiteit’ gebruiken, dan in een eerste fase in de zin van kunst als stimulans tot de
creativiteit van het kijken. En in een tweede fase als middel een creatieve kijk op de ‘wereld’
zelf te verwerven. De schilderkunst kan de toeschouwer verrijken en bewerkstelligt zo mogelijk de zelfverwezenlijking als een soort vorming. Hierbij kunnen sommigen aangezet worden
om hetzelfde te beoefenen. Maar dat kan niet het hoofddoel zijn. Handboeken zoals: ‘Hoe
schilder ik impressionistisch zoals Van Gogh?’ lijken ons overbodig. De kijk op de wereld
daarentegen kan niet ruim genoeg zijn. De bespreking van de visie van Sanchez Vazquez over
de esthetische functie van kunst is niet ingegeven door enig antimarxistisch gevoel. Het is
enkel de bedoeling erop te wijzen dat, in verband met mogelijke functies, men niet genuanceerd genoeg kan formuleren. Het begrip functie is zeer gevoelig voor ideologisering.

2—4

Het ‘socialistisch realisme’ als politiek dogmatisme
van de educatieve functie van de kunst

2—4-1

Morawski

Het behandelen van de marxistische kunstfilosofie met het oog op het formuleren van mogelijke functies van hedendaagse kunst noopt tot een bespreking van het ‘socialistisch realisme’.
Deze kunsttheorie heeft immers gefaald door een politiek gedirigeerde educatieve functie van
kunst te laten primeren. De twee uiterste houdingen tegenover dit probleem zijn weinig verhelderend. Enerzijds mocht geen echte kritiek ingebracht worden tegenover het socialistisch
realisme als officiële Sovjetkunst. Anderzijds valt er volgens de uitgesproken antimarxistische
houding niets waardevols in deze artistieke stroming te bespeuren. Daarom gaan we even
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in op een boek van de Poolse filosoof, Stefan Morawski, die de marxistische humanistische
traditie weet te combineren met een grondig inzicht in de ook niet-marxistisch georiënteerde
hedendaagse esthetica. In het hoofdstuk met de ietwat pedante titel: ‘The Vicissitudes of
Socialist Realism: A Little Lesson in History Which Should Not Be Ignored.’ 42 bespreekt
Morawski op zeer genuanceerde manier het concept ‘socialistisch realisme’. Hij stelt het open
voor een nieuw gebruik. In een pennentrek geformuleerd komt zijn besluit hierop neer: op het
begrip ‘socialistisch realisme’ valt niets aan te merken, zolang het in alle vrijheid een aangelegenheid blijft van kunstenaars en kunsttheoretici die het als een mogelijke, en eventueel zelfs
aan te raden, stroming beschouwen. Beide termen van het begrip, namelijk ‘socialistisch’ en
‘realisme’, moeten voor evolutie vatbaar blijven.
Morawski ondersteunt zijn visie door te vertrekken van het relatieve en het tijdgebondene
van elke kunsttheorie. Kunstzinnige en esthetische ideeën dreigen voortdurend doctrinair
te worden. Er treedt vlug corruptie op wanneer ze gedomineerd worden door een geprivile
gieerde sociale groep.
‘Nevertheless, it remains true that the chronicles of artistic and aesthetic ideas … lead us to the
conclusion that all art theories gradually succumb to a tendency to doctrinization, and that there
has been corruption whenever there has appeared the more or less despotic domination of a
privileged social group.’ 43

Wanneer de theorie primeert en de weg dicteert die kunst te volgen heeft, worden nieuwe
stromingen veroordeeld. Wat men ‘academisme’ noemt is hier een voorbeeld van. De theorie
vloeit vaak voort uit reeds voorbijgestreefde artistieke stromingen.
‘Such theory – dogmatic by nature – serves as a brake on the development of art, offering the
public false, limited, and obsolete criteria of appreciation.’ 44

Toegepast op het ‘socialistisch realisme’ toont Morawski aan dat deze stroming, noch als
theorie, noch als kunstpraktijk een dogmatische doctrine wou zijn. Van dogmatisering kan
slechts sprake zijn vanaf 1932–1934. De theorie zelf ontstond geleidelijk aan in de jaren voordien, door het samenbundelen van een aantal aspecten van de artistieke ontwikkelingen van
de Sovjetkunst.
‘The theory of socialist realism – as the facts testify – was put together gradually, in combination
with the irregular development of Soviet art during the first fifteen years of its existence.’ 45

Een zwak punt was, dat de theorie gericht was op de literatuur omdat het overdragen op alle
kunsttakken niet mogelijk was. Voor beeldende kunst kwam men pas in 1945 tot de codificatie van de stellingen van Zhdanov (de verdediger van een doctrinair socialistisch realisme) tot
een gesloten systeem. In de eerste decennia van de Sovjetkunst zijn binnen het ‘socialistisch
realisme’ meesterwerken ontstaan. ‘Realisme’ lag toen weliswaar nog niet zo vast als in de
periode ’32–’34. En onder ‘socialistisch’ diende in de eerste plaats verstaan te worden dat de
kunst gericht werd naar een nieuw publiek. Sommigen wilden nieuwe beeldende kunst in de
fabriek brengen of de schoonheidszin op de straat populariseren. Anderen bleven trouw aan
de schildersezel en de soms lyrische, soms epische uitdrukkingswijzen. Maar allen beschouwden de volksmassa als de nieuwe held en de nieuwe toeschouwer.
‘Socialist realism was not an invention of the devil, tending to destroy artists who claimed their
right to the most elementary independence. It was rather, a product of life, a reflection of truth
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expressed in myriad ways, and often subject to exaggeration – there were as many manners as
searchers (or groups of searchers), but their vision and form were always intended to satisfy the
millions of people who were then opening their eyes to art.’ 46

Zo men wil sluit de visie van Beuys hier goed bij aan. Tot 1932 waren er meerdere artistieke
groepen die een invulling voor het socialistisch realisme formuleerden. Tot dan kon geen
enkele de volledige steun van de partij achter zich krijgen. Vanaf 1932 werd het socialistisch
realisme een artistiek dogma waarbij de partij de totale controle verwierf over de kunstenaars.
Voordien waren zelfs meerdere benamingen in gebruik, zoals ‘revolutionair realisme’, ‘proletarisch realisme’, ‘heroïsch realisme’.
De basisproblematiek, waarover jarenlang geredetwist werd, lag vervat in deze vragen:
‘Wat moet de kunst van ons tijdvak zijn?’ en ‘Komt de bestaande kunst overeen met de hedendaagse behoeften?’ Lenin ijverde voor de popularisering van de cultuur. Hij eiste een kunst
die verstaanbaar was voor de massa. In tegenstelling met de aanhangers van de Proletkult
hechtte hij echter belang aan de culturele erfenis van het verleden. Lunacharsky, die men
zijn minister van cultuur zou kunnen noemen, was een kenner van de nieuwe artistieke stromingen van zijn tijd.47 Doordat hij de idealen van de avant-garde verdedigde, kwam hij heel
dikwijls in botsing met Lenin. Toch hielden ze er uiteindelijk dezelfde esthetische principes
op na, namelijk het geloof in het bestaan van een proletarische cultuur, gemaakt door de
kunstenaars die betrokken zijn in de revolutie en de opbouw van het socialisme. Hun kunst is
strijdcultuur, die vrij snel ook door arbeiders en boeren beoefend zou worden, waardoor deze
hun ervaringen kwijt konden. Voor Lunacharsky zat de bron van het esthetisch genot in de
totale omgeving (straten, woning, gebruiksvoorwerpen, enz.). Hij droomde van een wereld
waarin het broederpaar, de kunstenaar-technicus en de technicus-kunstenaar, de voorwaarden zou creëren tot een omwenteling in de esthetica. Toch erkende Lunacharsky de formele
waarde van de experimentele kunst. Hij zat echter verveeld met de moeilijke toegankelijkheid
van deze kunstvormen. De esthetische honger van het nieuwe publiek moest ook nieuw voedsel krijgen. Belangrijk blijft dat de visie van Lunacharsky de twee opponenten naast elkaar
laat bestaan. Enerzijds de experimentele kunstenaars die begaan zijn met vormproblematiek.
Anderzijds de grote massa die een begrijpbare kunst eist. Maar Lunacharsky ging ervan uit
dat hij door zijn geschriften stromingen zoals het expressionisme, het kubisme en het futurisme begrijpbaar zou kunnen maken voor iedereen.
‘Such were the opinions of a man who made war with Lenin to defend the rights of art and the
right of formal experiment, the man who popularized expressionism, cubism, futurism, and
purism in his writings, and demanded, in 1926, in a fine speech entitled “Let Us be Careful Visà-Vis Art”, that an appeal to the current aesthetic level of the masses should not be used as a basis
for the rejection of difficult works of art which will at some point in the future be comprehensible
by and easily accessible to everybody.’ 48

Ten opzichte van de moeilijke kunst van de avant-garde en het hieruit volgend gebrek aan
esthetisch plezier voor een niet-gevormd publiek, was niet iedereen zo verdraagzaam als
Lunacharsky. Voor Gorki bijvoorbeeld was de West-Europese hedendaagse kunst decadent
in haar verlangen naar nieuwe uitdrukkingswijzen. En hij stond niet alleen:
‘In his articles, Gorki was expressing the aesthetic opinions of the majority of Soviet artists.’ 49
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In 1934 kwamen Gorki en Zhdanov tot de formulering van deze opvattingen in een aantal
rapporten. Hun uitspraken zijn volgens Morawski samen te vatten in drie hoofdstellingen: 50
1) Het dagelijkse leven in al zijn aspecten geeft stof tot kunst. Het is de rol van de kunstenaar hier op in te spelen. De artistieke waarheden zijn, weliswaar persoonsgebonden, het
gevolg van synthesen van eigentijdse feiten. Intuïtief wordt het socialisme er door geanticipeerd. Deze waarheden zijn niet neutraal: ‘These truths are tendentious because reality is
tendentious’.
2) Geëngageerde of ideologische progressieve kunst kan steunen op de uitdrukkingswijzen die de kunstenaar het best passen. De doctrine van het realisme waardeert deze
specifieke wijzen enkel indien vanuit het ideologische standpunt de artistieke vorm wenselijk
en doeltreffend is, vanaf het ogenblik dat het een soort doorzicht op ideeën verschaft.
3) Dergelijke kunst heeft ook een positief moreel gevolg. Kunst kan helpen om het leven
beter te begrijpen en daarenboven beter te leven.
Tegen deze opvattingen valt weinig in te brengen. Ze lopen in de lijn van een traditie die
gaat van Aristoteles over de renaissance en de verlichting tot een aantal negentiende-eeuwse
stromingen zoals de romantiek, het kritisch realisme en het naturalisme. Het euvel ligt dus
elders:
‘I will not deny that its main ideas are presented in generalities; it is that which gives them both
their strength and their weakness. Today we know that it is the weakness which has taken
over.’ 51

Al vlug werden de richtlijnen vastgelegd op basis van theoretische simplificaties. De kunsttheorie ging van het beschrijven en synthetiseren van de stand van zaken tot het opleggen van
normen. Geleidelijk aan werd het socialistisch realisme geïnstitutionaliseerd tot een ideologisch propagandamiddel, waarbij afwijkende opvattingen omtrent kunst beschuldigd werden
van subversieve activiteit.
‘Zhdanov spoke as a dictator in 1948, he used epithets instead of relying on arguments.’ 52

De principes van het socialistisch realisme sloegen om in het tegendeel. De theorie van de
morele invloed van de kunst was vervangen door de theorie van de onderwerping van artistieke ideeën aan politieke betrachtingen van propaganda en agitatie. Hier was geen sprake
meer van kunst maar van een politiek die er een cultus van de verheerlijking van het maatschappelijke op nahield. Wat men het Zhdanovisme zou kunnen noemen kwam eigenlijk neer
op een apologie van één enkele epigonale stijl. Het inventieve werd veroordeeld als het werk
van de burgerij.
‘The theory of the diversity of genres, styles, and forms was changed into a theory that served
as apologist for a single style. “Epigonism” was openly cultivated. Art was conceived of in an
academic and conservative manner. Experiments in new forms were looked upon as diabolical
inventions because they were also being carried on by contemporary bourgeois artists, who were
damned by definition.’ 53

Hieruit blijkt het gevaar voor elke (kunst)theorie, wanneer ze ondergeschikt geraakt aan politieke doeleinden die van buitenaf opgelegd worden. Elke (kunst)theorie heeft daarenboven de
neiging tot dogmatisme. Morawski wijst ook op een andere oorzaak voor de mislukking van
het socialistisch realisme, met name het feit dat de esthetische instituties gebaseerd waren op
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de impliciete voorrang van de educatieve functie van kunst. Deze voorrang bracht met zich
mee dat kunst ook ideologische functies, gedirigeerd door de partij, te vervullen had. Onder
‘educatief’ diende, vrij letterlijk, begrepen te worden: de inhouden die door de kunst verspreid
werden, de ideeën die vooropgesteld werden. Daarom moest kunst ‘zeer communicatief zijn
en zeker niet moeilijk. Terecht stelt Morawski dat de pedagogische functie nooit de voorrang
mag verkrijgen:
‘The priority of the pedagogical function strikes me as deadly to any rational aesthetics.’ 54

Dat lijkt ons zeker het geval wanneer het pedagogische neerkomt op het verspreiden van
inhouden.
De essentie van de morele functie van kunst ligt volgens Morawski in de educatieve
invloed die het gevolg is van de creatieve vrijheid van de kunstenaar en de inspanning vanwege het publiek in confrontatie met de moeilijkheidsgraad. De ‘waarheid van het leven’ moet
voorgesteld worden in een verscheidenheid van adequate esthetische vormen.
‘The educative influence of a work derives from its content values integrated with its structure
and aesthetic values sensu stricto. Each artist has a personal way of discovering the world, of
giving it proportion, form, and color; he judges, simulates, and obliges us to think and rethink
about certain aspects of things, whether it be by recalling them to us or by making us discover
them; he charms us by his language and composition. Therein lies the essence of the moral
function of art.’ 55

2—4-2

Berger

Om een kijk te krijgen op de artistieke tekortkomingen van het socialistisch realisme in de
beeldende kunst richten we ons tot John Berger. Hem kan men zeker niet van conservatieve
vooroordelen tegenover een socialistische ideeënstroming verdenken.56 Hij looft de inspanningen die het Russische publiek aan de dag legt voor beeldende kunst:
‘The widespread public indifference to the fine arts as found in Britain, Germany or the United
States would shock even the least privileged provincial in the Soviet Union.’ 57

Of ook nog:
‘Hence the intense spiritual energy of Russian art appreciation, even when the works concerned
are poor: a spiritual energy which is in marked contrast to the cynicism, hedonism and
sensationalism of much art “appreciation” in the West.’ 58

Het Russische publiek heeft echter, volgens Berger, meer oog voor de ervaring die vastgelegd
wordt in het schilderij, dan voor wat de kunstenaar eigenlijk gemaakt heeft.
‘When Russians talk about a visual work of art, they often speak with great feeling and sensitivity
about the experience contained within it, the original experience of the subject, the experience
which has been preserved by being painted. But when they talk about their experience of the
work itself, about what the artist has done, they usually talk in banal clichés.’ 59

Waaruit Berger besluit:
‘Official Soviet policy after 1930 not only reimposed a sterile academicism on the practice of art,
it also blocked the development of the very public which it created for art.’ 60
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Die blindheid voor het medium schilderkunst zelf is voor Berger de kern van de problematiek van het socialistisch realisme binnen de beeldende kunsten. Berger wijst erop dat het
onderscheid tussen ‘naturalisme’ en ‘realisme’ – zoals dat o.a. door Lukacs gesteld werd voor
de literatuur, niet toepasbaar is op de beeldende kunst. Men kan naar analogie spreken over
‘naturalisme’, maar ‘realisme’ blijft voor de visuele kunst ongedefinieerd, en dit omdat:
‘… up to now it has been treated as a stylistic category, descriptive of a certain kind of subject
– vigorous and popular – and of a certain way of rendering the appearance of this subject as
faithfully as possible without succumbing to the obvious detailed triviality of naturalism.’ 61

Realisme werd nooit beschouwd als een model om het karakter van een totaliteit over te
brengen. Hierin ligt, volgens Berger, de relatieve faling van de marxistische esthetica met
betrekking tot de visuele kunst.
‘Thus we can see the absurdity of measuring realism by the degree of approximation to a current
convention of appearances: convention because what we mean by appearances is anyway only a
fraction of what is seeable.’ 62

Het is precies dat wat, volgens Berger, de sovjetverdedigers van het socialistisch realisme
gedaan hebben. Realisme is voor hen naturalisme dat inslaat. En het geheim van dat succes
ligt in de keuze van het onderwerp. Bij het behandelen van een onderwerp wordt de bewuste
ideologische betekenis beklemtoond die dat onderwerp met zich meebrengt. Vooraleer te
schilderen moet de wijze van behandelen van het onderwerp reeds volledig uitgedacht zijn.
De mogelijkheden van het medium zelf worden miskend.
‘It is a question of applying the right dogma to the subject. The act of painting consists
illustrating the “treated” subject in the most transparent way possible. The medium and the
function of its limitations are totally ignored.’ 63

Schilderkunst is hier louter illustratie geworden. Berger weerlegt de bewering dat dit soort
naturalisme, dat ‘realisme’ genoemd wordt, het meest toegankelijk voor de massa zou zijn
omdat het het dichtst het uitzicht van de natuur benadert. En dit op basis van wat we weten
over het waarnemingsproces. Ook de bewering dat deze stijl zich door de eenvoud leent voor
agiterende propaganda houdt geen steek. Het socialistisch realisme is weinig veranderd sinds
de jaren dertig. Was het werkelijk educatief geweest, dan was het op zijn minst mee geëvolueerd met het politieke bewustzijn van het volk.
‘If its effect had been truly educative, one would expect a development in the art corresponding
to the development in the political consciousness of the people which the art had helped to bring
about.’ 64

Kunst moet van propaganda gescheiden blijven. Maar in het geval van propaganda is er een
werking op korte termijn en de vorm is aan die tijdelijke en dringende functie aangepast.
Kunst is bedoeld om een effect op lange termijn te bewaren en is daarom complexer en omvat
contradicties.
‘It is the existence of these contradictions which may allow them (works) to survive … The new
totality which reality represents is by its nature ambiguous. These ambiguities must be allowed
in long-term art. The purpose of such art is not to iron out the ambiguities, but to contain and
define the totality in which they exist.’ 65
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Volgens Berger schuilt hierin de echte vormende waarde van kunst, namelijk hulp voor de
verhoging van het zelfbewustzijn. Kunstwerken lenen zich niet tot propaganda. Hiervoor zijn
ze zelfs niet doelmatig genoeg.

2—5

De kritische theorie van de Frankfurter Schule

In de discussie omtrent de verhouding ‘kunst en maatschappij’ is het nodig even in te gaan
op de visies van twee figuren: Marcuse en Benjamin uit de zogenaamde Frankfurter Schule.
In het Institut für Sozialforschung hield men er soms een bijna reductionistische analyse op
na. Daarbij werd kunst tot een weerspiegeling van maatschappelijke tendensen herleid. Zij
interpreteren kunst als een soort codetaal voor processen die in de maatschappij plaatsvinden
en die door middel van een kritische analyse ontcijferd moet worden.66
Vooreerst verduidelijken we toch graag nog eerst even de begrippen dialectiek, negatie
en ideologie. Dialectiek is een ontologische theorie, d.w.z. dat men ervan overtuigd is dat de
werkelijkheid zo in elkaar zit. In dat geval spreekt men van een dialectisch ‘proces’. Het kan
ook een filosofische wijze van denken aangeven. Dan heeft men het over een ‘dialectische
methode’. In beide gevallen is het bedoeld als poging om tegenstellingen in goede banen
te leiden en ze vruchtbaar voor elkaar te maken. Zo kan ook het kwade overgaan naar het
goede, of wordt de negatie van iets interessant om een gegeven beter te begrijpen. Er wordt
vooral tegemoet gekomen aan de verandering in de wereld en in het denken. Wanneer men de
negatie weer kan negeren, zit men op de goede weg, is een gedachte die voortdurend aanwezig
blijft. Adorno sprak zelfs van ‘negatieve dialectiek’, d.w.z. dat hij via begrijpen ook het niet
begrijpsmatige wilde vatten, zonder dat het ooit te vangen viel. Hij wilde aldus zelf niet in de
ideologische val trappen om tot een absoluut uitgangspunt te komen, wat het geval is in de
meeste filosofieën.
Een ideologie staat voor een min of meer afgerond systeem van gedachten, gevoelens en
betrachtingen omtrent het leven en de wereld. Maar het is niet die omschrijving die door
de Frankfurter Schule gehanteerd wordt. Ze volgt de marxistische invulling ervan die erin
bestaat dat de ideologie zich vermomt als de waarheid zelf over de werkelijkheid. Ze doet
dienst als legitimatie van belangen van bepaalde groepen. Doorgaans uiteraard van deze die
de macht hebben of willen verkrijgen. Ideologieën moeten dus worden ontmaskerd, d.w.z. dat
het klassenbelang, dat impliciet of expliciet achter de valse objectieve bewering verborgen is,
blootgelegd moet worden. De kunst kan hierin een belangrijke rol spelen.
Door de klemtonen van de kritische theorie op dialectiek en negatie te leggen zorgde
het Institut er echter voor dat de kunstanalyses geen eenvoudige oefeningen werden in het
decoderen van alles wat naar klasse verwees. In tegenstelling tot de meer orthodoxe marxistische visies, weigerde de kunstsociologie van de Frankfurter Schule culturele verschijnselen
te reduceren tot een ideologische weerspiegeling van klassenbelangen. Afwijkend van de
leninistische visie, werd kunst niet alleen beschouwd als de uitdrukking van bestaande maatschappelijke tendensen. ‘Echte’ kunst fungeerde ook als het laatste toevluchtsoord van het
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menselijk verlangen naar die ‘komende’ maatschappij. Horkheimer schreef dat kunst autonoom werd sinds zij het utopia, dat uit de religie verdwenen was, bewaard heeft.67 In het spoor
van Nietzsche werd vaak de zin van Stendhal aangehaald voor wie schoonheid ‘une promesse
de bonheur’ inhield. De aanspraken van de cultuur om de maatschappij te overstijgen waren
dus in een opzicht vals, maar in een ander opzicht waar. Niet de hele cultuur is burgerlijk,
zoals sommige marxisten te eenvoudig beweerden. Niet alle kunst is vals bewustzijn of
ideologie. Adorno wees erop dat een dialectische kunstkritiek het principe ernstig neemt dat
de ideologie niet op zich onwaar is. De onwaarheid schuilt immers in haar pretentie met de
werkelijkheid overeen te stemmen.68
Want voor Adorno is zowel de klassieke als de meer anarchistische kunst altijd een protest
wapen van de mens tegen de druk van overheersende instituties, religieuze en andere, net
zozeer als zij hun objectieve werkelijkheid weerspiegelt.

2—5-1

Marcuse

Herbert Marcuse heeft een bijdrage geleverd tot de discussie over het socialistisch realisme.69
Hoewel men Marcuse niet onmiddellijk kan verdenken van antimarxisme is zijn stelling in
dit verband duidelijk. Het realisme kan een doorgedreven vorm van kritische en progressieve
kunst zijn. Door de werkelijkheid ‘zoals ze is’ te stellen tegenover ideologische en geïdealiseerde voorstellingen, verdedigt het realisme de ‘waarheid’ tegen vervalsing en maskerade. In
die zin vrijwaart het realisme de transcendentie, noodzakelijke voorwaarde, volgens Marcuse,
om kunst te zijn. Het sovjetrealisme conformeert zich echter aan de eisen van een repressieve
staat. Het aanvaardt de gevestigde sociale werkelijkheid als enig kader voor de artistieke
inhoud. Er is enkel confrontatie met het bestaande bestel en de toekomst wordt niet antago
nistisch met het heden voorgesteld. Sinds ze zich heeft losgemaakt van het heilige, wordt
geen onoverbrugbare tegenstelling tussen de essentie en existentie van de mens aanvaard, en
precies die eenheid is de kern van de kunst. Voor de sovjetesthetica is de functie en de inhoud
van de kunst het weerspiegelen van de werkelijkheid onder de vorm van artistieke beelden.
Hierdoor wordt de kunst zeer oppervlakkig omdat, wat haar ‘promesse de bonheur’ inhoudt
en de werkelijkheid dus moet overstijgen, samen moet lopen met de werkelijkheid zelf.
‘Soviet aesthetics … insist on art while outlawing the transcendence of art. It wants art that is not
art, and it gets what it asks for.’ 70

Wat Marcuse het meest stoort bij de sovjetesthetica is dat de sociale functie van de kunst
voortvloeit uit de aandacht voor de cognitieve functie van de kunst. Volgens de sovjet
esthetica is er geen essentiële tegenstelling tussen kunst en wetenschap. De kunst drukt dus
ook de ‘objectieve waarheid’ uit. Maar, stelt Marcuse, de kunst is precies een zeer bijzondere
voorstelling van de waarheid. Ze heeft niets gemeen met de wetenschappelijke wijze van
overbrengen of met de gewone omgangstaal. En daar is ook reden voor, want:
‘On its deepest level, art is a protest against that which is.’ 71

Dit maakt precies de politieke kracht van de kunst uit. Kunst is juist kunst in de mate dat ze
bevrijdende beelden voortbrengt die een totale weigering zijn van de heersende werkelijkheid.
Marcuse geeft hiervoor zelfs een formule:
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‘The more totalitarian these standards become, the more reality controls all language and all
communication, the more irrealistic and surrealistic will art tend to be, the more will it be driven
from the concrete to the abstract, from harmony to dissonance, from content to form.’ 72

Marcuse besluit dat de burgerlijke antirealistische kunstenaars en de ‘formalisten’ veel
trouwer zijn aan de idee van de vrijheid dan het socialistisch realisme. Want het meest reactionaire van de sovjetesthetica is het verwerpen van het ‘formalisme’ en van alle ‘abstracte en
dissonante’ structuren, die juist een schokeffect ontketenen. De harmonische vormen hebben
hun kritische transcendentie verloren. Ze zijn niet langer tegengesteld aan de realiteit, maar
veeleer een versiering van deze werkelijkheid geworden, een instrument voor sociale samenhang. Verspreid door de massamedia zorgen ze voor verstrooiing en verfraaiing.73
In zijn boek De eendimensionale mens behandelt Marcuse 74 de kunst onder wat hij de
‘repressieve desublimering’ noemt. Met desublimering bedoelt hij dat de bevrediging via de
omwegen van de kunst vervangen wordt door onmiddellijke bevrediging. Dat laatste is het
resultaat van het feit dat kunst geïntegreerd wordt binnenin het consumptiepatroon. Om die
reden is deze ook ‘repressief’, omdat de kunst hierdoor haar kritische kracht verliest en de
gevestigde sociale orde gehoorzaamt. Hierdoor overstijgt ze de ene dimensie, nl. de commerciële, niet.
Dat gebeurt niet door de ontkenning van de ‘culturele waarden’, maar door de volledige
inlijving ervan via massale reproductie en etalering in de gevestigde orde. De gemene deler
van de cultuurproducten is het aspect van het aangename geworden. In de geest van Brecht
vindt Marcuse daarentegen de vervreemding een belangrijk kenmerk van kunst. De artistieke vervreemding valt niet samen met wat in de marxistische terminologie ‘vervreemding’
heet. Bij Marx is ‘vervreemding’ een belangrijk thema. Hij heeft het over de ‘vervreemding
van de arbeid’ en over de ‘vervreemding van het product van de arbeid’. Met het eerste
bedoelt hij dat de arbeider geen levensplezier haalt uit zijn bijdrage aan het produceren. Het
tweede betreft de situatie dat hij ook aan het product geen meerwaarde ondervindt, tenzij zijn
boterham te verdienen. De artistieke vervreemding daarentegen poogt deze situatie te transcenderen. De breuk met de alledaagse sociale’ werkelijkheid is nodig. De kunst moet als een
feest beleefd worden. De ‘andere dimensie’ mag niet ingelijfd worden:
‘In ritualia gevangen of niet, de kunst sluit de rationaliteit van de negatie in. In haar geavanceerde
uitingen is zij de Grote Weigering – het protest tegen dat wat bestaat.’ 75

De ‘artistieke vervreemding’ behelst dus dat kunst niet gelijkgeschakeld mag worden met
het dagelijkse leven. Ze moet er ‘vreemd’ van zijn. Marcuse betreurt dat in stijgende mate de
vervreemding verdwijnt en dat kunst en commercie één pot nat worden:
‘De artistieke vervreemding is even functioneel geworden als de architectuur van de nieuwe
schouwburgen en concertzalen waarin zij wordt gebracht … Ongetwijfeld is de nieuwe
architectuur beter d.w.z. mooier en praktischer dan de wangedrochten van het Victoriaanse
tijdperk. Maar het is eveneens meer “geïntegreerd” – het culturele centrum wordt een
vanzelfsprekend deel van het winkelcentrum, stadscentrum of regeringscentrum.’ 76

Terecht wijst Marcuse erop dat de overheersing van de gevestigde macht een eigen esthetica
heeft. Wanneer het een democratische overheersing betreft, dan moet men spreken van
een eigen democratische esthetica. Het is een veel voorkomende gedachte bij de leden van
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de School van Frankfurt dat ze zich zorgen maken over de democratisering van de cultuur.
Muziek moet men in een concertgebouw beluisteren, niet via de radio, want dan gaat de
kwaliteit, de transcenderende dimensie, verloren. Kunst moet een weigering blijven van de
heersende realiteit. De toen nieuwe media, zoals de radio, en het samenvloeien van cultuuren winkelcentra, ondermijnen de kritische alternatieve kracht van de kunst. Dat genereert
een eigen esthetica, die ze verwerpelijk vinden. Hij schrijft hier het juiste belang toe aan de
vormgeving en de ideologische gebondenheid ervan, maar wij menen dat zijn voorbeeld niet
volledig opgaat. Onafgezien van het feit dat er geen enkele reden is om a priori het begrip
‘wangedrocht’ te gebruiken in verband met de architectuur van het Victoriaanse tijdperk,
staat het grote publiek juist open voor de oude architectuur en sluit het zich voor de ‘artistieke vervreemding’ van de moderne architectuur. Ten onrechte verwaarloost Marcuse het
bestaan van een hedendaagse ‘hogere’ cultuur. Nochtans vervult precies deze cultuur de
functie die Marcuse zo noodzakelijk acht. Het omzetten van ‘de hogere cultuur in een algemene cultuur’ zou men ‘repressieve desublimering’ kunnen noemen. De Fountain (1917) van
Duchamp (urinoir) wekt bij sommigen nog steeds wrevel of zelfs woede op. De avant-garde
van het modernisme en het postmodernisme leveren een kunst die toch telkens weer even aan
de ‘algemene’ cultuur’ ontsnapt. Met weliswaar kortere tussentijden. Daarenboven blijft de
artistieke vervreemding bij het grote publiek nog steeds in werking.
Voor de ‘oudere’ kunst geldt de gedachte van desublimering wel:
‘Het inlijven ervan in keuken, kantoor en winkel, en de vrije handel erin ten bate van het zaken
leven en het vermaak betekent in zekere zin de-sublimering: de bevrediging via omwegen wordt
door de onmiddellijke bevrediging vervangen.’ 77

Vermits deze onmiddellijke bevrediging niet gepaard gaat met een vermindering aan
algemene overheersing van de machthebbers, noemt Marcuse dit een ‘repressieve
desublimering’.78
In zijn boek Konterrevolution und Revolte blijft Marcuse inspelen op de dubbelzinnigheid
dat kunst als uitdrukking van de ideologie van de heersende klasse, conservatief kan zijn.
Maar kunst kan ook progressief zijn, omdat er steeds een spanning blijft bestaan tussen kunst
en werkelijkheid.
‘… Kunst kann, gleichgültig, in welcher Form sie auftritt, die Spannung zwischen Kunst und
Wirklichkeit niemals beseitigen.’ 79

Hoewel kunst een onwerkelijke schijnwereld toont, is er toch een zekere subversiviteit aan
verbonden. Dit wordt in de volgende uitspraak goed geformuleerd:
‘Künstlerische Entfremdung macht das Kunstwerk, das Universum von Kunst zu etwas
wesentlich Unwirklichem – sie schafft eine Welt, die es nicht gibt, eine Welt des Scheins, der
Erscheinung, der Illusion. Aber in dieser Transformation der Wirklichkeit in Schein, und nur in
ihr, erscheint die subversive Wahrheit der Kunst.’ 80

Een uitspraak als deze verwijst naar het inhoudelijke aspect van de kunst. Maar Marcuse gaat
verder. Hij stelt dat het subversieve eigenlijk in de vorm gelegen is, een gedachte die meestal
niet aan bod komt bij denkers over de verhouding tussen revolutie en kunst. Daarenboven
wijst hij op het belang van wat men het ‘ontwennen’ van de waarneming zou kunnen noemen:
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‘In diesem Universum ist jedes Wort, jede Farbe, jeder Klang “neu”, anders – bricht mit dem
vertrauten Kontext des Wahrnehmens und Verstehens, der sinnlichen Gewissheit und der
Vernunft, in dem Mensch und Natur befangen sind. In Bestandteile der ästhetischen Form
überführt, werden Wörter, Klänge, Umrisse und Farben ihrem vertrauten Gebrauch und
ihrer gewohnten Funktion enthoben und frei für eine neue Dimension des Daseins. Das ist die
Leistung – des Stils, der das Gedicht, der Roman, das Gemälde, die Komposition ist. Der Stil,
Verkörperung ästhetischer Form, unterwirft die Wirklichkeit einer anderen Ordnung, in der die
“Gesetze der Schönheit” herrschen.’ 81

Doordat kunst impliceert dat er nieuwe vormen aan de werkelijkheid gegeven worden, doorbreekt ze onze vertrouwde manier van waarnemen en denken.
Over het begrip ‘stijl’ valt veel te zeggen. Maar nog meer over het vaak door Marcuse
gebruikte begrip ‘esthetische vorm’, – waar ‘artistieke’ vorm juister zou zijn – omdat het
begrip ‘artistiek’ naar de maker van de vorm verwijst, terwijl ‘esthetisch’ eerder de wijze
van waarnemen betreft. Marcuse is in de eerste plaats een politiek denker, die zich over de
terminologie van de esthetica weinig zorgen maakt, en voor wie kunst vermoedelijk een verschijnsel is dat, meer dan andere producten van de menselijke cultuur, naar een utopie, naar
een nieuwe wereld ruikt.82 Over de ‘revoluties’ die zich binnen de evolutie van de kunst afspelen bekommert hij zich weinig of niet. Uiteindelijk denkt hij meer na over de functie van de
kunst dan analyses van kunst te maken zoals Adorno en Benjamin dat gedaan hebben.
In zijn boek Eros and Civilisation behandelt Marcuse 83 de esthetische dimensie, vertrekkende van Kant en Schiller. Marcuse stelt dat het niet steeds eenvoudig is te achterhalen wat
Kant precies bedoelt met ‘esthetisch’. Kant vermengt namelijk de oorspronkelijke betekenis
van ‘betrekking hebbend op de zintuigen’ met de in zijn tijd nieuwe betekenis van ‘betrekking hebbend op de schoonheid, vooral in de kunst’. Marcuse wijst erop dat de esthetische
dimensie in de filosofie van Kant een centrale plaats inneemt tussen zintuiglijkheid en
redelijkheid. Vandaar dat voor deze beide polen van het menselijk bestaan geldige principes
moeten gevonden worden in de esthetische dimensie. Voor Kant is de esthetische dimensie de
ontmoetingsplaats tussen de zintuigen en het verstand. De bemiddeling komt tot stand door
de verbeelding, die het ‘derde’ geestelijk vermogen is. Bovendien is de esthetische dimensie
ook de grond waarop natuur en vrijheid samenvallen. Deze tweevoudige bemiddeling wordt
nodig door het alles doordringende conflict tussen de lagere en de hogere vermogens van de
mens. Een conflict dat door de vooruitgang van de beschaving wordt voortgebracht. Deze
vooruitgang komt tot stand door de onderwerping van de zintuiglijke vermogens aan de rede
en door het repressief gebruik van deze vermogens voor maatschappelijke behoeften.
‘De filosofische poging om in de esthetische dimensie een brug te slaan tussen zintuiglijkheid
en rede is dus een poging om de beide sferen van het menselijk bestaan met elkaar te verzoenen,
daar deze door een repressief realiteitsprincipe uit elkaar zijn gerukt. De bemiddelende functie
wordt vervuld door het esthetisch vermogen, dat verwant is aan de zintuigen.’ 84

Een zeer belangrijke functie van het esthetische is precies dat ze de zintuiglijkheid tracht te
bevrijden van de repressieve overheersing door de rede.
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‘Als inderdaad op basis van Kants theorie de esthetische functie het centrale thema van de
cultuurfilosofie wordt, wordt ze gebruikt om de principes van een niet-repressieve beschaving,
waarin de rede zintuiglijk en de zintuiglijkheid redelijk is, te bewijzen.’ 85

Of deze hegeliaanse wederzijdse verwijzing nodig is om het belang van de zintuiglijkheid
aan te tonen, laten we buiten beschouwing. De idee echter dat het ontwikkelen van de zintuiglijkheid een belangrijke functie van het esthetische is, behouden we. Het esthetische
dan vooral in zijn oorspronkelijke betekenis van ‘betrekking hebbend op de zintuigen’, met
nadruk ook op de kenfunctie. Terecht merkt Marcuse op dat onder de heerschappij van het
rationalisme de kenfunctie van de zintuiglijkheid steeds meer op de achtergrond is geraakt.
In overeenstemming met de repressieve opvatting van de rede werd het kennen steeds meer
het laatste doel van de ‘hogere’, niet-zintuiglijke vermogens van de geest. De esthetica werd
geannexeerd door de logica en de metafysica. Zich beroepend op Baumgarten en Schiller
benadrukt Marcuse het belang van een esthetica als een wetenschap van de zintuiglijkheid.
In die context wordt aan de zintuigen een inherent waarheidsgehalte verleend, zodat tegenover de logica, als orde van de rede, een orde van de zintuiglijkheid komt te staan. Met Schiller
zegt Marcuse dat een esthetische cultuur een volledige omwenteling in de waarneming en in
de mentaliteit veronderstelt. Hij legt hier een boeiende taak voor de esthetische opvoeding
weg: ‘Vrijheid zou eerder gezocht moeten worden in de bevrijding van de zintuiglijkheid dan
in die van de rede, en in de beperking van de “hogere” vermogens ten gunste van de “lagere”.
Met andere woorden, de redding van de cultuur zou betekenen dat de repressieve beheersing
die de beschaving aan de zintuiglijkheid heeft opgelegd moet worden afgeschaft. En dit is
inderdaad de idee achter de esthetische opvoeding.’ 86
Of dit de ‘redding’ zal brengen is een andere zaak. Maar, met Marcuse geloven we dat de
esthetische vorming niet louter een vorming moet zijn die toegang verleent tot de Kunsten of
het Schone. Ze is een oefening voor de zintuigen, die wat betreft hun kenfunctie, in onze op
intellectuele constructies gebaseerde wereld, bijna rudimentair zijn geworden.
The Aesthetic Dimension,87 het laatste werk dat Marcuse aan de esthetische problematiek
gewijd heeft, is bijzonder interessant. Het formuleert uitdrukkelijker een mogelijke uitweg
uit de impasse (een kunstwerk is zowel bevestigend als ontkennend), waarin hij met zijn
vroegere theorie verzeild was. In een vrij vroeg artikel, ‘Ueber den affirmativen Charakter der
Kultur’, stelt Marcuse dat het receptieve aspect toch een conservatief en affirmatief karakter
aanneemt, omdat het kunstwerk de ontvanger een illusie verschaft van onmiddellijk aanwezige bevrediging. Dit in tegenstelling tot het klassieke kunstwerk, waarin de opgeroepen
voorstelling gebruikmaakt van de veelzijdigheid van de menselijke mogelijkheden als een
kritische aanklacht op de actuele repressieve bestaansvoorwaarden. Onder het ‘affirmatieve
karakter van de cultuur’ verstaat Marcuse de kenmerken van de burgerlijke cultuur. De
cultuur dus, die in haar ontwikkeling leidde tot het loskoppelen van de geestelijk-morele
wereld als zelfstandige waarde van de beschaving en ze erboven te verheffen. In deze cultuur figureert een algemeen verplichtende, onvoorwaardelijk te bevestigen, eeuwig betere
en meer waardevolle wereld. Een wereld die wezenlijk verschilt van de feitelijke wereld van
de alledaagse strijd om het bestaan, die ieder individu ‘van binnenuit’, zonder de genoemde
feitelijkheid te veranderen, voor zichzelf kan realiseren.
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Zijn Aesthetic Dimension is voor ons opzet interessant omdat in dit boek een eerlijke kritiek
geformuleerd wordt op de orthodox marxistische visie. Belangrijk in zijn gedachtegang is dat
Marcuse de artistieke vorm als dusdanig een politieke kracht verleent en dat niet laat afhangen van de klasse van waaruit die vorm ontstaan is of van het thema dat in het kunstwerk
uitgedrukt wordt. Dit komt reeds in het voorwoord tot uiting:
‘But in contrast to orthodox Marxist aesthetics I see the political potential of art in art itself, in
the aesthetic form as such. Furthermore, I argue that by virtue of its aesthetic form, art is largely
autonomous vis à vis the given social relations.’ 88

Als autonome bedrijvigheid verzet kunst zich tegen deze sociale verhoudingen, om ze tegelijk
te transcenderen. Daarenboven ondermijnt kunst niet alleen het heersende bewustzijn, maar
ook de gewone ervaring.
Onnauwkeurig wordt Marcuse wanneer hij zijn geloof uitspreekt in een standaardnorm
voor het bepalen van wat goede en slechte kunst zou zijn. Weliswaar verleidelijk wanneer
men nadenkt over kunst uit het verleden, maar totaal onbruikbaar in verband met hedendaagse kunst. Zelfs voor het verleden kan men de vraag stellen of de volgende uitspraak wel
gegrond is:
‘I would say that throughout the long history of art, and in spite of changes in taste, there is a
standard which remains constant. This standard … allows us to distinguish … between good
and bad art …’ 89

Marcuse noemt deze uitspraak, nl. dat er een standaard zou zijn om het onderscheid tussen
goede en slechte kunst te bepalen, een ‘self-validating hypothesis’. De ‘zelfvalidatie’, het
opwaarderen van jezelf, zodat je overtuigd geraakt van je mogelijkheden, is vrij courant in de
waardering van kunst. Het is moeilijk te aanvaarden dat onze zintuigen ons bedriegen als het
over de esthetische kwaliteiten gaat. Marcuse is een literatuurspecialist en hij bekent dat hij
niet gekwalificeerd is om het over muziek of over beeldende kunst te hebben. Maar vermits hij
meent over een dergelijke standaard te beschikken in de literatuur, gaat hij ervan uit dat die
ook in andere kunsten bestaat. Spreken over een relatieve consensus onder specialisten zou
wellicht juister zijn.
Een kunstwerk kan voor Marcuse in meerdere opzichten revolutionair zijn. In enge
betekenis, wanneer het een radicale verandering in stijl en techniek vertegenwoordigt,
bijvoorbeeld bij echte avant-garde. Maar Marcuse verkiest een andere revolutionariteit in
de kunst. Uit volgende uitspraak blijkt reeds dat Marcuses nadruk op het formele aspect
dubbelzinnig is. Volgens hem gaat het hier niet echt om een verdedigen, of beter misschien,
een vrijlaten van de vormgeving van de kunst, als de evolutie van een op zichzelf staand
(intrinsiek) vormenspel. Vandaar zijn kritiek op wat hij zelf als eerste zijnswijze van het revolutionaire in de kunst aangegeven had:
‘But the merely “technical” definition of revolutionary art says nothing about the quality of the
work, nothing about its authenticity and truth.’ 90

Nochtans heeft de kunstkritiek van deze eeuw, op basis van dit ‘nothing’, de eigentijdse kunst
op haar kwaliteit beoordeeld. Verder bekommert de kunstkritiek zich niet om de authenticiteit (de relatie auteur-kunstwerk), evenmin als om de waarheid (de relatie kunstwerk-wereld).
Voor Marcuse kan een kunstwerk revolutionair genoemd worden indien het door de kwaliteit
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van de esthetische vormgeving de heersende onvrijheid zowel als de rebellerende krachten
voorstelt. Op die manier kan het kunstwerk de gemystificeerde en versteende sociale werkelijkheid openbreken, en een horizon van verandering, van bevrijding openen. Aldus kan elk
authentiek kunstwerk revolutionair zijn, d.w.z.
‘… subversive of perception and understanding, an indictment of the established reality,
the appearence of the image of liberation.’ 91

Hier stelt zich een aantal problemen. Op zichzelf wordt de kunstcriticus gerustgesteld door
de idee van ‘de kracht van de esthetische transformatie’. Maar hoe moet die kracht gemeten
worden? En wie bepaalt wanneer een kunstwerk ‘authentiek’ is? Misschien is het authentiek wanneer het revolutionair is! Want uiteindelijk is het revolutionaire zichtbaarder dan
de authenticiteit. Het probleem wordt voor een deel opgelost wanneer men aanvaardt dat
de estheticus pas na de kunstkritiek aan het woord komt en dus enkel met relatief ‘goede’
kunstwerken geconfronteerd wordt als voorwerp van reflectie. Eens er garanties zijn voor
de kwaliteit van de vorm, krijgt een volgende uitspraak van Marcuse zin:
‘… revolutionary by virtue of the form given to the content. Indeed the content (the established
reality) appears in these works only as estranged and mediated. The truth of art lies in this: that
the world really is as it appears in the work of art.’ 92

Het revolutionaire is gelegen in de vervormende vormgeving van de gegeven realiteit, die dan
als inhoud fungeert. Marcuse veronachtzaamt hier dat de inhoud verandert wanneer de vorm
verandert. De inhoud valt niet samen met het gegeven. Mooi is de gedachte dat de waarheid
van de kunst gelegen is in het laten verschijnen van hoe de wereld werkelijk is. Tegenover de
wijze waarop de macht de realiteit tracht voor te stellen of, meer nog, tracht te manipuleren,
wordt dan een andere werkelijkheid gesteld die meer waarheid inhoudt. De kunst verkrijgt
hier een cognitieve functie. Belangrijk is ook dat kunst uiteindelijk steeds begaan is met het
weergeven van een aspect van de werkelijkheid. Dit in tegenstelling tot kunst als louter fantasie, als buitenwerkelijkheid.
‘… the world formed by art is recognized as a reality which is suppressed and distorted in the
given reality.’ 93

De innerlijke logica van het kunstwerk leidt tot een andere rede en een andere zintuiglijkheid. Beide zijn een uitdaging voor de rationaliteit en de zintuiglijkheid die ingekapseld zijn
in de heersende maatschappelijke instellingen. Hoewel minder dan in zijn vorige werk, blijft
Marcuse wijzen op de dubbelheid van het kunstwerk. Enerzijds zorgt het kunstwerk voor
een affirmatieve verzoenende factor doordat de gegeven werkelijkheid gesublimeerd wordt.
Anderzijds blijft het de drager van een kritische, negerende functie. Waar hij echter de desublimatie in zijn vroege geschriften repressief noemde, kent hij aan de kunst nu ook een kracht
toe om te weigeren, met name via het proces van de waarneming. Het transcenderen van de
onmiddellijke realiteit opent een nieuwe ervaringsdimensie: de herbronning van een rebellerende subjectiviteit bij de toeschouwer.
‘Thus, on the basis of aesthetic sublimation, a desublimation takes place in the perception of
individuals in their feelings, judgments, thoughts; an invalidation of dominant norms, needs and
values. With all its affirmative-ideological features, art remains a dissenting force.’ 94

Voor Marcuse is de kritische functie gelegen in de esthetische vorm en niet in de inhoud.
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‘A work of art is authentic or true not by virtue of its content (i.e., the “correct” representation of
social conditions), not by its “pure” form, but by the content having become form.’ 95

Marcuse verstaat hier onder ‘vorm’ niet de artistieke vorm, d.w.z. wat een kunstenaar bijvoorbeeld uiteindelijk met verf op doek aanbrengt, maar enkel het feit dat een inhoud bijvoorbeeld
de vorm ‘schilderij’ aangenomen heeft. De laatste fase veronachtzaamt hij; wanneer een
bepaalde inhoud de ‘vorm schilderij’ gekregen heeft, dan is dit schilderij zelf het gevolg van
een vormgeving die op haar beurt een nieuwe inhoud laat verschijnen of op zijn minst een
andere interpretatie aan de inhoud geeft. In zijn kritiek op de orthodox marxistische esthetica,
waarin het socialistisch realisme revolutionair is door het uitdrukken van inhouden van de
revolutie, zet Marcuse slechts een eerste stap. Volgens hem is het revolutionaire gelegen in
de ‘esthetische vorm’ en niet in de inhoud, die een weerspiegeling is van de maatschappelijke
situatie. Marcuse gaat hier, ons inziens, niet ver genoeg. Het revolutionaire is niet gelegen
in het feit dat een maatschappelijk bepaalde inhoud de vorm van kunstwerk (bijvoorbeeld
verf op doek) krijgt, maar in de wijze waarop de vormgeving van dat kunstwerk gerealiseerd
wordt. Een kunstwerk is niet revolutionair omdat het een kunstwerk is. Het is de manier
waarop de kunstenaar een vorm gegeven heeft aan een ‘inhoud’ die revolutionair is (dit is wat
Marcuse het revolutionaire in enge betekenis noemt op basis van ‘techniek’). Anderzijds kan
een vormgeving ook revolutionair zijn doordat de inhoud een heel andere betekenis krijgt
door de nieuwe vorm. Voor ons kan kunst slechts aanspraak maken op een revolutionaire
dimensie wanneer die tot uiting komt in wat de kunstenaar met de vormelementen uitvoert.
Zeer veel kunstvormen waar Marcuse het over heeft (schilderijen, gedichten, enz.) zijn vaak
zeer behoudsgezind.
Zo opgevat kunnen we het eens zijn met de invloed die kunst op de toeschouwer kan
hebben. Volgens Marcuse is kunst ertoe gedwongen dermate tegen de wereld aan te kijken,
dat zij het individu vervreemdt van zijn functioneel bestaan en handelen in de maatschappij.
Aldus drijft kunst tot een emancipatie van de sensibiliteit, de verbeelding en de rede in alle
domeinen van de subjectiviteit en de objectiviteit. Het vervreemdingselement verplicht de
toeschouwer een tegenbewustzijn te ontwikkelen, als negatie van de realistisch conformistische geestesingesteldheid. Hier vervult kunst een cognitieve functie. Zij brengt kennis over
op een wijze die in een andere taal niet mogelijk is, waardoor kunst, alleen al door de vorm,
in wezen contradictorisch wordt. Met deze gedachte kunnen we het eens zijn:
‘… it (art) communicates truths not communicable in any other language; it contradicts.’ 96

Dat is ook het onderscheid met het eendimensionale optimisme van de propaganda, dat binnen het socialistisch realisme ‘moet’ doorgaan voor kunst.
‘… the notion which sees art as performing an essentially dependent, affirmative-ideological
function, that is to say, glorifying and absolving the existing society.’ 97

Hiertegenover is kunst vaak pessimistisch, of komisch met een bevrijdende lach. Kunst heeft
haar eigen taal en het is enkel doorheen deze taal dat ze de werkelijkheid belicht. Deze dimensie valt niet te coördineren met het maatschappelijk productieproces.
‘Moreover art has its own dimension of affirmation and negation, a dimension which cannot be
coordinated with the social process of production.’ 98
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Kunst gaat ook verder dan het gebied van de politieke strijd voor bewustzijnsverandering. Er
wordt een ‘nieuw systeem van behoeften’ nagestreefd, dat een emancipatie veronderstelt van
de uitbuiting van de zintuiglijkheid, de verbeelding en de rede. Dit systeem kan niet samenvallen met het politieke strategische taalgebruik.
‘This emancipation, and the ways towards it, transcend the realm of propaganda. They are not
adequately translatable into the language of political and economic strategy.’ 99

Marcuse raakt ook even de gedachte aan dat kunst een getuigenis is van de quasi permanente
zoektocht naar identificatie doorheen het aangeven van de niet-identiteit, van het andere. We
menen dat kunst inderdaad altijd ‘iets’ zoekt vast te leggen op een andere wijze. En dat ‘iets’
kan subjectief en objectief zijn, maar evengoed niet. Die onzekerheid en onbeslistheid zijn
verbonden met het oneindige avontuur van de menselijke betrachting zichzelf en de wereld te
begrijpen. ‘Iets’ beweert een transindividuele visie te zijn op iets, maar het blijkt uiteindelijk
slechts een persoonlijke kijk op dat iets. Of omgekeerd, iets stelt zich voor als een individuele
mythologie, maar drukt uiteindelijk de waarheid uit van de rol die het mythologische voor
de hedendaagse mens nog speelt. Kunst wil vaak het ongrijpbare grijpen, zoals een kind
een zeepbel met de hand tracht te vangen en ontgoocheld vaststelt slechts wat schuimend
vocht in de handpalm over te houden, maar toch naar de volgende luchtbel graait. Het voort
durend trachten vast te leggen van het object met de beperkte mogelijkheden van het subject,
dat is het streefdoel van de kunstenaar. Hij wil het object vatten, maar op een andere wijze
dan andere subjecten dat zouden doen of reeds gedaan hebben. Het is immers pas in de
uniciteit van deze objectregistrering dat de poging van de kunstenaar betekenis krijgt voor
de collectiviteit van de subjecten, waardoor ze een plaats verwerft in de oneindige reeks van
momentopnamen van kunstenaars.100
Marcuse gebruikt voor deze denkbeelden niet zoveel woorden, maar hij beperkt zich tot
de uitspraak:
‘In all its ideality art bears witness to the truth of dialectical materialism – the permanent nonidentity between subject and object, individual and individual.’ 101

Misschien kan het begrip ‘idealiteit’ hier begrepen worden als de oneindige reeks mogelijk
heden om de werkelijkheid partieel te vatten.
Dat kunst de wereld niet kan veranderen is een gedachte die aansluit bij deze van haar
revolutionaire autonomie: als andere taak verleent kunst een esthetische dimensie die op geen
andere wijze bekomen kan worden. Hierdoor verdwijnt allicht een oude droom, of beter, een
drogreden.
‘The basic thesis that art must be a factor in changing the world can easily turn into its opposite
in the tension between art and radical praxis is flattened out so that art loses its own dimension
for change.’ 102

Kunst is, menen wij, zeer gevoelig aan contextuele schommelingen en wordt vlug niet-kunst
of niet-meer-kunst, of pseudokunst. Bijvoorbeeld in de zin van kunstpropaganda (te veel
inhoud in verhouding tot de vorm) of kunstzinnige verfraaiing (te veel vorm in verhouding tot
de inhoud). Kunst aanvaardt geen compromis.
Een gevolg van de autonomie van de revolutionaire kracht van de esthetische dimensie
is dat de groep waarnemers a fortiori beperkt en geselecteerd is, of beter zichzelf selecteert.
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Marcuse relativeert de begrippen ‘het volk’ en ‘de elite’. Met Brecht kan voor hem het volk
een militante minderheid zijn. En het elitaire vloeit voort uit het gebruik van de eigen taal.
Vandaar dat hij de opdracht die Nietzsche in zijn Zarathustra opgenomen heeft ook voor
kunst toepasbaar acht:
‘“Für Alle und Keinen” may apply also to the truth of art.’ 103

De vormgeving is zo specifiek dat ook het publiek specifiek wordt. Een verscheidenheid van
kunstmakers veronderstelt een verscheidenheid van kunstwaarnemers. Hoe meer talen er
zijn hoe meer volkeren. Gelukkig overschrijdt de kunst de naties.
De vraag of kunst de maatschappij zou kunnen veranderen lijkt ons, zoals reeds gezegd,
een verkeerd gesteld probleem. Uiteraard kan ze dat niet. Daarom hoeven politieke revolu
tionairen de kunst niet te verwerpen. Het zou jammer zijn mocht een dergelijke idealistische
visie in één slag de relatie kunst en politiek of kunst en maatschappij tenietdoen. Het enige
besluit dat men hieruit mag trekken is, ons inziens, dat kunst uit de sociaal-politieke sfeer
gehaald moet worden om overgebracht te worden naar de sociaal-culturele wereld. Of,
anders geformuleerd, de vraag of kunst de maatschappij kan veranderen, moet vervangen
worden door de vraag of kunst de mens kan veranderen of, preciezer uitgedrukt, of kunst een
vormende waarde heeft voor het individu. Als kunst een educatieve functie heeft, buiten de
esthetische vorming om, waarbij kunst een middel kan zijn tot de vorming van het individu,
dan is dat al voldoende als maatschappelijke waarde. Of door een dergelijke vorming van het
individu ook de maatschappij verandert is een probleem dat buiten ons domein valt.
De hier aangehaalde gedachte dat kunst de wereld niet kan veranderen is nieuw in het
werk van Marcuse. Ze wekt verwondering binnen zijn toch soms vrij abstract gehouden
utopische denkwijze. Ze wordt het meest expliciet uitgedrukt in de volgende uitspraak:
‘Art cannot change the world, but it can contribute to changing the consciousness and drives of
the men and women who could change the world.’ 104

Kunst dus niet als een veranderingsmotor in de wereld, maar als leerschool voor wereldverbeteraars. Deze uitspraak lijkt ons belangrijk, omdat ze binnen de gedachtegang van
Marcuse (wiens hoofdbekommernis in eerste instantie deze van het maatschappelijk veranderingsproces is en voor wie het denken over kunst daar maar een onderdeel van is) de
veranderingskracht van kunst uit het politiek-economisch veld brengt en overhevelt naar het
sociocultureel gebied dat zich bekommert om de vorming van de populatie. Dat is een hele
stap in het denken van Marcuse.
‘There is in art inevitably an element of hubris: art cannot translate its vision into reality. It
remains a “fictitious” world, though as such it sees trough and anticipates reality. Thus art
corrects its ideality: the hope which it represents ought not to remain mere ideal. This is the
hidden categorical imperative of art.’ 105

Men zou in deze redenering nog een stap verder kunnen gaan door de doelstellingen wat
te relativeren en de potentialiteit van het veranderen van ‘the world’ te beperken tot ‘hun’
wereld. Uitgaande van het vormingsideaal, dat hoe meer mensen hun wereld veranderen hoe
meer ‘de’ wereld verandert, bereikt men dus hetzelfde doel.
We hebben reeds aangehaald dat wat Marcuse onder vorm verstaat niet zeer duidelijk is,
en eigenlijk niet getuigt van een grondige kennis van de bekommernissen van de kunstenaars
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evenmin als van inzicht in de hedendaagse kunst. De volgende uitspraak zou deze bewering
enigszins kunnen weerleggen:
‘The “tyranny of form” – in an authentic work a necessity prevails which demands that no line,
no sound could be replaced (in the optimal case, which doesn’t exist). This inner necessity (the
quality which distinguishes authentic from inauthentic work) is indeed tyranny in as much as it
suppresses the immediacy of expression.’ 106

Het drukt goed de zorg uit van de kunstenaar, voor wie enkele verftoetsen teveel op het
doek een schilderij ‘overwerkt’ kunnen maken, zodat herbegonnen moet worden. In tegenstelling tot wat Marcuse zegt, hoeft dat niet noodzakelijk een onderdrukking te zijn van
directe expressie. Het is echter de bedoeling van Marcuse om te waarschuwen tegen de
destructie van de vorm die zou ontstaan bij pogingen tot een directe expressie, die dus vrij
is van de tussenkomst van een medium. Een dergelijk gebrek aan aandacht voor de vorm is
een banalisering waardoor, vreest hij, de oppositie tegen de gevestigde orde zou verdwijnen.
De autonomie van de kunst constitueert zich als een autonomie in de contradictie. Die autonomie mag volgens Marcuse niet verloren gaan:
‘When art abandons this autonomy and with it the aesthetic form in which the autonomy
is expressed, art succumbs to that reality which it seeks to grasp and indict.’ 107

De esthetische sublimatie mag daarom, volgens Marcuse, nooit verloren gaan. Vandaar
dat hij ‘anti-art’ verwerpt, want dit is zelfvernietiging van bij de aanvang. De ‘anti-art’ of
‘non-art’ deelt de gemeenschappelijke veronderstelling dat de huidige desintegratie van de
werkelijkheid een op zichzelf besloten vorm, of enige poging tot zingeving onmogelijk maakt.
Marcuse denkt daarbij o.a. aan collages, het combineren van media, of de verwerping van
elke esthetische mimesis. Deze fragmentariserende aanval op de esthetische vormgeving is
volgens Marcuse verkeerd. Volgens hem is de catastrofe niet de desintegratie, maar wel de
volledige integratie van dat wat is: de opgelegde, geadministreerde unificatie. Het verwerpen
van de esthetische vorm kan het verschil tussen kunst en leven niet opheffen.
‘The exhibition of a soup can communicates nothing about the life of the worker who produced it,
nor of that of the consumer.’ 108

Het is jammer dit deel over Marcuse te moeten beëindigen met de vaststelling dat deze kunstfilosoof op basis van zijn laatst geciteerde stellingen duidelijk geen kijk op hedendaagse kunst
heeft. En niet alleen omdat, zoals in het laatste citaat, het tentoonstellen van bijvoorbeeld
soep (Warhol), niets meedeelt over het leven van de kunstenaar. Dat is bovendien nog niet
eens zeker, want als de kunstenaar een blikje soep tentoonstelt van zijn geliefkoosd merk,
weet men misschien meer over die kunstenaar dan we over Cézanne vernemen bij het zien
van zijn geschilderde appelen. Wat wij vooral betreuren is dat deze geestelijke vader van de
studentenrevoltes duidelijk conservatief is wat zijn visie op kunst betreft. Wat blijft er dan
nog over van zijn theorie over het revolutionaire van de kunst? Het is een voorbeeld van het
gevaar dat schuilgaat achter de splitsing tussen de kunstcriticus als de beoordelaar van concrete kunstwerken, en de kunstfilosoof die nadenkt over het begrip ‘kunst’. Het gebruik van
abstracte theorieën wordt hier gevaarlijk of op zijn minst zinloos, indien men niet duidelijk
weet waarover de denker het heeft.
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Marcuse gebruikt het begrip autonomie van de kunst als een onafhankelijke ‘vorm’, die
precies daardoor revolutionair kan staan tegenover de heersende realiteit. Marcuse veronachtzaamt echter de relatieve autonomie van wat men de vormontwikkeling zou kunnen
noemen. Hij spreekt over de vorm alsof er vormen bestaan die niets met andere vormen te
maken zouden hebben, noch met de vormen die al bestaan, noch met de vormen die aan het
ontstaan zijn. De hedendaagse kunstenaar denkt meer aan het autonome spel van deze vorm
ontwikkelingen dan aan de autonome vorm die los staat van de ‘heersende inhouden’. Wij
menen dat kunstenaars zoeken naar vormen die antibanaal zijn. Maar, om dit te bereiken,
hebben ze in deze eeuw ook vormen uit de banaliteit overgenomen. Ze hebben de banaliteit
gedebanaliseerd en niet de kunst gebanaliseerd, zoals Marcuse vreest. De antikunst is
niet minder belangrijk als vorm dan de kunst waartegen zij zich verzet. Het banaalste in de
kunst lijkt ons het handboek voor amateurs om te leren schilderen op de wijze van Van Gogh.
Nochtans kan men, eens men de techniek wat onder de knie heeft, Marcuses theorie toe
passen op het resultaat van deze zinvolle vrijetijdsbesteding.
Toch beroept Marcuse zich op de prachtige uitspraak van Benjamin, die hij trouwens
terecht een duidelijke verwerping van de vulgair marxistische esthetica noemt:
‘The tendency of a literary work can be politically correct only if it is also correct by literary
standards.’ 109

Hoewel Marcuse het met de principes eens is, beschikt hij (alleszins voor wat de beeldende
kunst betreft) niet over de kennis van de standaarden, hoe relatief deze ook zijn.

2—5-2

Benjamin: auraverlies door reproduceerbaarheid

Walter Benjamin was niet zo filosofisch geschoold als Adorno en minder politiek-filosofisch
geëngageerd dan Marcuse. Maar hij was meer kunstenaar, zodat zijn kunstfilosofie echter
overkomt. De term ‘kritiek’ betekent voor hem iets anders dan het ontmaskeren van belangen of machtsstructuren.110 Kritiek is het achterhalen van een verborgen waarheid in positieve
zin. Ze is gericht op het zichtbaar maken van wezenlijke alternatieven tot het bestaande, tot
wat zou kunnen bestaan als een positieve utopie. Kunst en filosofie zijn voor hem de media
waarin de niet zintuiglijk waarneembare waarheid door middel van zintuiglijk waarneembare
middelen voorgesteld kan worden. Ook het politiek-sociale toont zich pas via omwegen in
kunst. Door haar technische reproduceerbaarheid wisselt de kunst van functie: haar rituele
fundering maakt plaats voor een politieke. Dat gaat weliswaar gepaard met wat Benjamin
auraverlies noemt. In plaats van ervaringen die voortvloeien uit contemplatie, ontstaan
fysieke schokeffecten. Na zo’n shock worden de ervaringen opnieuw samengebundeld. De
continuïteit van wat we gewoonlijk waarnemen wordt onderbroken. Als een noodrem in een
trein, kan ook de schokwerking in een kunstervaring de routinewaarneming stoppen. De
kunst kan de waargenomen wereld een ogenblik doen stilstaan, om dan met nieuw geopende
ogen verder te gaan, niet noodzakelijk in de richting van de technologische ‘vooruitgang’.
In zijn artikel ‘Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’ 111
bespreekt Benjamin een problematiek die binnen ons kader past. Hoewel we het op een
aantal punten niet volledig eens zijn met de uitwerking van zijn stelling, zit – mits enige
— 90 —

2
K u n s t e n m aa t s c h a p p i j

precisering en actualisering – toch veel waarheid in zijn hoofdgedachte. Benjamin formuleert
zijn centrale stelling als volgt:
‘De technische reproduceerbaarheid van het kunstwerk verandert de verhouding van de massa
tot de kunst. Van de meest achterlijke houding, bijvoorbeeld tegenover een Picasso, slaat ze om
in de meest vooruitstrevende, bijvoorbeeld bij het zien van een Chaplin-film. Daarbij wordt het
progressieve gedrag erdoor gekenmerkt dat het plezier in het kijken en meebeleven daarin een
directe en nauwe verbinding aangaat met de houding van de beoordelende expert.’ 112

Sommige auteurs vinden dit de fundamentele vergissing van het opstel.113 Niet de al of niet
mogelijke reproduceerbaarheid van een kunstwerk zou bepalend zijn voor de reactie van het
publiek, maar de manier waarop het is gemaakt, waarop er vorm aan is gegeven. De massa’s
reproducties van het werk van Picasso hebben het achtergebleven publiek niet vooruit
strevender gemaakt. En voor de films van Chaplin lacht het publiek uit leedvermaak met ‘de
kleine man’ en niet uit inzicht in zijn sociale verdrukking. Volgens deze auteurs is Benjamin
dus naïef om te denken dat men met de film, als voorbeeld van een niet-auratische kunst, ‘de
massa’s kan mobiliseren’. Ten onrechte ziet hij in de film revolutionaire mogelijkheden omdat
deze geen concentratie vereist. Terecht ziet Benjamin geen heil in de ‘contemplatie’ om de
problemen waar de massa’s mee te kampen hadden, op te lossen. Zijn houding ten opzichte
van de ‘verstrooiing’ als politiek vormingsmiddel is echter te positief.
‘De receptie tijdens de verstrooiing, die zich steeds nadrukkelijker op alle gebieden van de kunst
doet voelen en die het symptoom is van ingrijpende veranderingen in de waarneming, bezit in de
film haar eigenlijke oefeninstrument.’ 114

Wij zijn niet geneigd te geloven dat door de film massa’s ‘gemobiliseerd’ kunnen worden.
Zij kunnen eventueel wel gesensibiliseerd worden. We zijn ervan overtuigd dat de film het
medium bij uitstek is om het grote publiek ethisch-esthetisch te sensibiliseren. Film is naar
alle waarschijnlijkheid het belangrijkste artistieke medium vanuit een educatieve filosofie
bekeken, omwille van de zeer lage drempelvrees en de vrij grote vertrouwdheid met de
audiovisuele cultuur sinds meer dan een kwarteeuw. Als zou blijken dat het filmmedium geen
esthetisch vormende invloed zou gehad hebben op een groter publiek, dan zouden we zelfs
durven stellen dat elke poging tot esthetische vorming bij een ruim publiek stopgezet mag
worden. Uiteraard zouden hiervoor kwantitatieve gegevens verzameld moeten worden. Zo
zou bijvoorbeeld de invloed van de film Amadeus nagegaan kunnen worden op de houding ten
opzichte van Mozart in het bijzonder en de klassieke muziek in het algemeen.
De moeilijkheid ten aanzien van de schilderkunst is dat de waarnemingsact synoniem is
van ‘contemplatie’ en dat veronderstelt aandacht en duur. Dat is vaak een te grote intellectuele inspanning, die bovendien enige oefening vergt. Terloops willen we nog opmerken dat
het binnen de filosofie doorgaans in negatieve zin gebruikte begrip ‘verstrooiing’ in het hier
besproken artikel door Benjamin geherwaardeerd wordt.
Via een aantal opmerkingen bij ‘Das Kunstwerk …’ zullen we trachten aan te tonen dat
de basisgedachte van Benjamin niet verkeerd is, en dat de tekst nog een andere interpretatie
mogelijk maakt.
Met het begrip ‘auratische kunst’ omschrijft Benjamin de functie van de kunst in een
voorbije historische periode en de onontkoombare ontwaarding ervan in de tegenwoordige
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tijd. Het verlies van wat Benjamin ‘aura’ noemt is de ‘echtheid’. Dat is het geheel van alles wat
van oorsprong af aan de kunst overleverbaar is, vanaf haar materiële duurzaamheid tot aan
haar historische getuigenis. Dat gaat verloren door de reproduceerbaarheid. Terecht wijst
Benjamin op de historische gebondenheid van de waarneming:
‘Binnen grote tijdsruimten in de geschiedenis verandert met de gehele bestaanswijze van
de menselijke collectiva ook de wijze van hun zintuiglijke waarneming. De wijze waarop de
menselijke zintuiglijke waarneming vorm krijgt – het medium waarin zij zich voltrekt – is niet
alleen natuurlijk maar ook historisch bepaald.’ 115

Vandaag kenmerkt deze verandering in de waarneming zich door het verval van de aura.
Benjamin illustreert dat begrip door aan de aura van natuurlijke voorwerpen de sibillijnse
definitie mee te geven van: ‘eenmalige verschijning van een verte, hoe nabij zij ook is’.116 Iets
duidelijker wordt het wanneer hij aan het artistieke beeld het kenmerk van duurzame uniciteit toekent. Bij reproductie verbindt vluchtigheid zich met herhaalbaarheid. De uitspraak:
‘De afstemming van de realiteit op de massa’s en van de massa’s op haar is een proces van
onbegrensde draagwijdte zowel voor het denken als voor de zintuiglijke waarneming.’ 117 lijkt
ons eerder van toepassing op het reproduceerbaarheidskarakter van de massamedia, en niet
zozeer op de artistieke beelden.
Hoewel ook Van Dale (Hedendaags Nederlands) niet veel opheldering geeft door aura
als ‘uitstraling die een mens omgeeft’ te definiëren, zullen we proberen een paar elementen
duidelijker te stellen. Aura is of een kenmerk van bepaalde voorwerpen of een kenmerk van
een bepaalde wijze van kijken of beide samen. Met andere woorden: aura is een fantoomkenmerk. In het eerste geval zou het begrip aura bijvoorbeeld zinvol worden om aan te tonen of
een kunstwerk objectief aan de beste voorwaarden voldoet. Zoals: kleurechtheid, gepaste
vernis, geen sporen van ‘doodverven’, dat wil zeggen dat men de ‘inspiratie’ bijna materieel
kan volgen door de wijze waarop de verf op doek gebracht is; kortom een werk dat af is, waar
de kunstenaar objectief tevreden over is. Als de aura een kenmerk is van de wijze van kijken,
dan speelt wat men de ‘subjectieve bereidheid’ of de ontvankelijkheid van de toeschouwer
zou kunnen noemen een rol; maar ook de gehele context: de ruimte waarin het kunstwerk
opgesteld staat, de belichting, eventueel de andere werken eromheen, enzovoort.118 Een combinatie kan enkel het auratische karakter van een ervaring verhogen. Tot hier een poging om
het begrip vrij materialistisch te omschrijven.
Het spreekt voor zich dat deze kenmerken eerder aanwezig zullen zijn bij een ‘echt’ kunstwerk dan bij een reproductie. Maar ook het begrip ‘reproductie’ is vaag bij Benjamin. Zo lijkt
volgende uitspraak ons betwistbaar:
‘Een antiek Venusbeeld bijvoorbeeld, nam bij de Grieken, die het tot voorwerp van de cultus
maakten, in de traditie een andere plaats in dan bij de middeleeuwse clerici, die er een
onheilspellende afgod in zagen. Maar wat beiden op dezelfde wijze tegemoet trad, was zijn
uniciteit, met een ander woord: zijn aura.’ 119

De middeleeuwer zal ongetwijfeld een Romeinse kopie gezien hebben, met zelfs de bij
komende mogelijkheid dat het Griekse beeld in brons en het Romeinse in steen was. Het
begrip aura wordt wel wat duidelijker doordat Benjamin het kunstwerk in zijn functie van
cultusvoorwerp situeert. Op die manier kan een ‘verte, die nabij kan zijn’ begrepen worden
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als het religieuze begrip ‘ongenaakbaarheid’. Anderzijds is het verkeerd te stellen dat cultus
beelden uniek zouden zijn, tenzij in de betekenis van ‘verrukkelijk’. Het begrip ‘uniek’ is
verbonden aan de bekommernissen van de avant-garde, niet aan deze van de makers van
cultusbeelden. Het ‘unieke’ speelt ook een rol in de economie van de kunst, omdat de zeldzaamheid de financiële waarde mee bepaalt.
Terecht merkt Benjamin op dat het kunstwerk zich nooit geheel losmaakt van zijn rituele
functie. Men kan trouwens spreken van een schoonheidscultus als een profane vorm met
geseculariseerde rituelen. Dat kan niet meer, volgens Benjamin, wanneer het kunstwerk het
gevolg is van zijn technische reproduceerbaarheid. Hij denkt hier in de eerste plaats aan de
film.
Toch is het belangrijk het kunstwerk van de reproductie te onderscheiden, omdat
Benjamin reproductie en een werk dat op basis van reproduceerbaarheid tot stand komt
door elkaar gebruikt. Reproduceren is ook niet hetzelfde als multipliceren, een begrip dat
bij Benjamin niet voorkomt, maar in de kunst verbonden is met de popart. Een reproductie
reproduceert een origineel en is dus per definitie minder goed (zo men wil: minder objectieve
mogelijkheid tot aura), of, zachter uitgedrukt, van een andere kwaliteit. Een reproductie komt
tot stand door een tussenprocedé, bijvoorbeeld de fotografie. Tussen origineel en reproductie
is er steeds een tussenstadium, waardoor de kwaliteitswijziging tot stand komt (en men vaak
terecht van objectief auraverval kan spreken). De reproductie heeft ook vaak andere afmetingen dan het origineel. Benjamin geeft een korte historiek van de reproduceerbaarheid.
‘Het kunstwerk is in principe altijd reproduceerbaar geweest. Met de houtsnede werd voor het
eerst de grafische kunst technisch reproduceerbaar; … Naast de houtsnede ontstaan in de loop
van de middeleeuwen kopergravure en ets, alsmede in het begin van de negentiende eeuw de
lithografie. Met de lithografie bereikt de reproductietechniek een fundamenteel nieuwe fase.’ 120

De grafische technieken (houtsnede, kopergravure, ets en lithografie) zijn, als kunst beoefend,
geen reproductietechnieken omdat er geen origineel is. Het houtblok, de metaalplaat of de
steen zijn niet de toonbare originelen. Deze technieken worden in de hedendaagse kunst precies gebruikt voor het specifieke ‘aura’ dat kan ontstaan en dat verbonden is aan de eigenheid
van het materiaalgebruik. Men kan hier eventueel wel van multipliceren spreken. Een opvolger van deze technieken uit de twintigste eeuw, de litho-offset biedt beide mogelijkheden: de
reproductie door een fotografische weergave van een originele tekening of onmiddellijk tekenen op een film in plaats van op een steen. Van multipliceerbaarheid gesproken: deze techniek
kan duizenden exemplaren van dezelfde kwaliteit (zelfde aura?) realiseren per uur. Het
esthetisch oog ziet geen verschil met de resultaten van de steendruk. Het oog van de drukker
echter kan wel technische verschillen opsporen.
Zelfs al vertonen multipliceerbare kunstwerken op basis van hun materiële kwaliteit geen
auraverval toch kan dat wel gebeuren wanneer we ‘aura’ zien als een kenmerk van de wijze
van waarnemen. Hier speelt niet de uniciteit, maar de zeldzaamheid een rol. Wanneer men
hetzelfde reproduceerbaar kunstwerk op tientallen plaatsen ontmoet treedt er hoe dan ook
sterk auratisch verval op. Voor Benjamin hebben de dadaïsten het kunstwerk tot projectiel
gemaakt. Aldus bereiken ze:
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‘… een onbarmhartige vernietiging van de aura van hun scheppingen, die ze met de middelen van
de productie het brandmerk van een reproductie opdrukken.’ 121

De dadaïsten maakten het kunstwerk tot middelpunt van een schandaal. Het moest vooral
openlijk aanstoot geven. Benjamin houdt er hier een vrij conservatieve houding op na.122 Het
dadaïsme kan slechts aanstoot geven bij het publiek dat voor de ‘Schone Kunsten’ en de hieraan verbonden maatschappelijke waarden geopteerd had. Voor een publiek dat open staat
voor het dadaïsme zijn deze werken juist het bewijs dat de aura kan ontstaan bij het meest
banale voorwerp, op voorwaarde dat de kunstenaar voor een omgeving zorgt waarin het voorwerp tot zijn recht kan komen.

2—6

De althusseriaanse ideologiekritiek

Louis Althusser is vooral bekend als politiek filosoof. Toch heeft hij een paar interessante
teksten over kunst geschreven. Daarenboven is zijn benadering van het begrip ideologie
toepasbaar op de analyse van kunst en kan zij zelfs als een mogelijke functie bekeken worden.
Het is vooral Hadjinicolaou die zich op Althusser beroept om een nieuwe kijk op de kunst en
haar geschiedenis te formuleren vanuit een materialistische filosofie.

2—6-1

Althusser

In zijn ‘Lettre à André Daspre’ geeft Althusser vrij kernachtig weer wat de taak van kunst is:
‘Kunst (ik bedoel authentieke kunst en niet het gemiddelde of middelmatige werk) verschaft ons
geen kennis in de strikte zin, ze vervangt dus geen kennis (in de moderne zin: wetenschappelijke
kennis), maar wat zij ons biedt, bewaart niettemin een zekere specifieke relatie met kennis. Deze
relatie houdt niet een identiteit in maar een verschil. Laat me dat uitleggen. Ik geloof dat het
bijzondere van kunst is dat ze “ons iets te zien geeft”, “ons iets laat waarnemen”, “ons iets doet
voelen” dat zinspeelt op de werkelijkheid.’ 123

Wat kunst ons geeft in de vorm van ‘zien’, ‘waarnemen’ en ‘voelen’ (wat niet de vorm van
kennen is), is de ideologie waaruit ze ontstaat, waarvan zij zichzelf losmaakt en waarop ze
zinspeelt. Kunst heeft een zeer bijzondere relatie met ideologie. Althusser is hieromtrent
allerminst duidelijk. Vooral in uitspraken als:
‘Ik reken echte kunst niet tot de ideologieën.’ 124

Eigenlijk situeert hij kunst als een ‘allusie’ op de werkelijkheid ergens tussen de wetenschap
als systematische kennis en de ideologie als onvermijdelijke illusie. Hij vat kunst op als
een vertoog van met elkaar verstrengelde esthetische en ideologische elementen. Althusser
schreef over de Italiaanse schilder Cremonini onder andere een tekst als reactie op de uitspraken van toeschouwers en critici die zijn werk als ‘expressionisme’ catalogiseerden.125
Zijn verontwaardiging is terecht, expressionisme is het zeker niet. De term ‘surrealisme’ lijkt
ons beter. Cremonini maakt werk dat vooral verwijst naar droombeelden waarin de figuren
wazig uitdijen en aldus nooit werkelijk te vatten zijn. Dat soort droomuitbeeldingen (als vorm
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geving, het hoeven geen dromen te zijn die voorgesteld worden) is een naoorlogse uitloper van
het surrealisme.
Maar Althusser zou evenmin opgezet zijn met de classificatie ‘surrealist’, of ‘neo-surrealist’. De lectuur van Althusser zegt ook vrij weinig over de vormgeving zelf. Althusser
noemt dit soort kunstkritiek een commentaar op de esthetische consumptie gebaseerd op een
smaakoordeel. We hebben een andere blik nodig dan die waarmee we tegemoetkomend of
afwijzend naar ‘objecten’ kijken. Bekeken met die andere blik is Cremonini de ‘schilder van
abstracties’. Hij ‘schildert relaties die objecten, plaatsen en tijden met elkaar verbinden’. Met
‘abstract’ bedoelt Althusser niet een denkbeeldige nog niet bestaande vorm, maar wel het
‘schilderen van relaties tussen de dingen en hun mensen’. Cremonini schildert overeenkomsten tussen rotsen, planten, dieren, mensen, door precies de verschillen aan te duiden. Zijn
werk is geïnspireerd door een bepaalde ideologie over de directe relatie tussen mens en natuur.
De orde die hij voorstelt is deze van een afstamming die de ware relatie van de mens met de
natuur bevat; een orde die tot voorbeeld dient voor de relatie van de ambachtsman met zijn
gereedschap en zijn product. Als de gezichten van Cremonini vervormd zijn is dat niet omdat
ze een individuele vorm bezitten; dat wil zeggen de vorm van subjectiviteit waarin ‘mensen’
onmiddellijk herkennen dat de mens het subject is, het centrum, de auteur, de ‘schepper’ van
zijn objecten en van zijn wereld. In die zin breekt hij met de humanistische ideologie. Door dit
antihumanisme kunnen we:
‘… onszelf (ideologisch) niet in zijn schilderijen herkennen. En omdat wij onszelf er niet in
kunnen “herkennen” kunnen we onszelf er in leren kennen in de specifieke vorm die kunst, hier
de schilderkunst, ons verschaft.’ 126

Wat nu precies de ‘specifieke vorm’ is die kunst ons verschaft om onszelf te leren kennen,
wordt niet onmiddellijk verduidelijkt. Vermoedelijk moet het begrepen worden in de geest
van de rol die Brecht toekent aan het vervreemdingseffect. Althusser geeft hier een interessante lectuur van het oeuvre van een schilder. Zwak is dat hij zelf zijn lectuur nogal absoluut
stelt en niet als één van de vele mogelijke interpretaties. Tevens vergrijpt hij zich aan wat hij
de critici verwijt, namelijk:
‘… een esoterische terminologie die slechts begrijpelijk is voor ingewijden …’ 127

Wat volgende zin betekent lijkt ons vrij duister:
‘… de langgerekte kreet van stomme stengels, een bloem die zich schril ontvouwt, uitgespreid als
een biddende vogel in de lucht.’ 128

Bovendien toont de lectuur van de schilderijen van Cremonini een grote verwantschap met
de kenmerken die Althusser toeschrijft aan de ‘ideologie’. De ideologie is de verwoording van
de imaginaire verhouding van de mensen tot hun reële bestaansvoorwaarden. In de ideologie
wordt dus gezegd hoe de mensen de werkelijkheid beleven, zien, voelen, horen, ondergaan.
De imaginaire verhouding van mensen tot hun wereld vindt zijn oorsprong niet in het individu maar in maatschappelijke institutionele praktijken. Door de ideologie heeft het individu
de illusie zich tot subject te constitueren. Deze illusie is onvermijdelijk. Wat Althusser het
antihumanisme van Cremonini noemt, lijkt ons in de eerste plaats zijn eigen antihumanisme.
In de zin dan van een afwijzing van het fundament van het theoretisch humanisme, namelijk
dat de subjectiviteit de werkelijke ‘oorzaak’ van de geschiedenis zou zijn. Voor dit aspect van
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het subject als kern van de ideologietheorie baseert Althusser zich op Lacan. Het individu is
altijd al subject, omdat het altijd al in de ideologische praktijken ingeschoven is. Het subject
constitueert zich door zich te spiegelen aan de gedragsregels. Deze verwijzing naar Lacan is
voor ons trouwens een bevestiging dat de term ‘surrealisme’, in de context van Cremonini,
beter is dan ‘expressionisme’.
Althussers begrip van de ‘andere blik’, die niet functioneert volgens de consumptie-esthetica, is volgens ons een blik die gericht wordt door de ideologie van Althusser zelf. Nochtans
kan dit soort lectuur van kunstwerken verhelderend zijn, maar niet exclusief.
Terecht zegt Althusser dat ieder kunstwerk ontstaat uit een project dat zowel esthetisch
als ideologisch van aard is.
Zoals ieder ander object kan een kunstwerk een element van de ideologie worden. Dat
wil zeggen: onderdeel van het systeem van relaties die samen de ideologie vormen waarin de
(imaginaire) relaties weerspiegeld worden, die leden van een maatschappelijke klasse onderhouden met de structurele relaties die hun bestaansvoorwaarden uitmaken. Althusser drukt
het aldus uit:
‘Wellicht kan zelfs de volgende stelling geponeerd worden: als het de specifieke functie van
het kunstwerk is om de realiteit van de bestaande ideologie (van een van haar vormen) te laten
zien door een distantie ten opzichte van haar te scheppen, moet het effect van het kunstwerk
wel direct ideologisch zijn; het heeft dientengevolge veel hechtere relaties met de ideologie dan
welk ander object; en het is niet mogelijk alleen maar de specifieke esthetische eigenschappen
van het kunstwerk in ogenschouw te nemen zonder rekening te houden met de speciale relatie
met de ideologie, dat wil zeggen zonder rekening te houden met het directe en onvermijdelijke
ideologische effect van het kunstwerk.’ 129

Althusser suggereert twee wegen om een esthetische theorie verder uit te bouwen. Als kunst
een ideologische praktijk is, dan heeft ze een conservatieve functie. Om dit te beletten moet
er gezocht worden naar een grond waardoor kunst als een praktische ideologie een subversief
bewustzijn voortbrengt. Daarnaast kan een esthetica ontwikkeld worden waarin het terminologisch onderscheid in de relatie kunstwerk-ideologie zodanig gespecificeerd wordt dat het
mogelijk is om doorheen de kunst de valsheid van het onmiddellijk bewustzijn te demysti
fiëren. Hadjinicolaou werkt dat tweede alternatief verder uit.

2—6-2

Hadjinicolaou

Histoire de l’art et lutte des classes 130 van Nicos Hadjinicolaou is een toepassing van de filosofie
van Althusser op de kunstgeschiedenis. Hadjinicolaou schrijft op het eind van zijn inleiding
uitdrukkelijk dat zijn studie, op een hoofdstuk na, niet de esthetica tot onderwerp heeft maar
de theorie en de praktijk van de kunstgeschiedenis.131 Nochtans is het boek toch van belang
voor deze studie. Het handelt met name voortdurend over de rol die kunst speelt voor de
mens, en ontmantelt een aantal vooroordelen over waar het bij het beschouwen van kunst
precies om gaat. Maar het schiet uiteindelijk toch enigszins te kort door een overaccentuering
van zijn eigen benadering.

— 96 —

2
K u n s t e n m aa t s c h a p p i j

Hadjinicolaou duidt een drietal obstakels aan die een definitie van het object van de
kunstgeschiedenis belemmeren. Wij halen ze aan omdat het belangrijk is na te gaan of er
bij de introductie tot de kunst ook onbruikbare benaderingswijzen zijn. Het probleem van
de kunstgeschiedenis als wetenschap is niet hetzelfde als de problematiek van de mogelijke
beschouwingswijzen vanuit de vraag naar de functie van de kunst.
Het heeft volgens Hadjinicolaou geen zin de beeldproducenten als referentiepunt voor de
verklaring van hun werken te nemen. De geschiedenis van de kunstenaars valt niet samen
met de geschiedenis van de beeldproductie. Een kunstwerk wordt niet verklaard door
gegevens over de kunstenaar. De drie volgende benaderingswijzen doen dat toch. Over de
psychologische verklaring schrijft Hadjinicolaou het volgende:
‘De analyse van de “drijfveren van de artistieke schepping” is misschien geen oninteressant
object; zij kan eventueel zelfs het object van wetenschappelijk onderzoek zijn. Maar een
dergelijke analyse kan niet de plaats innemen van de verklaring van een beeld.’ 132

Hetzelfde kan gezegd worden over de psychoanalytische verklaring. Hiervoor kan hij zelfs
een beroep doen op Freud:
‘Enkele van de problemen die zich met betrekking tot kunst en kunstenaars voordoen, kan de
psychoanalytische beschouwingswijze bevredigend oplossen; andere problemen echter ontgaan
haar volledig.’ 133

De psychologie en de psychoanalyse gebruiken de kunst als document om meer over de beeldproducenten te weten te komen.
De verklaring door het ‘milieu’ is een derde vorm waarbij de kunstenaar-schepper en niet
het kunstwerk zelf bestudeerd wordt. Hier blijkt reeds dat Hadjinicolaou wat te ver gaat in
zijn visie. Het is echter zijn verdienste dat hij wijst op een aspect van de kunstgeschiedenis
dat tot dan toe meestal verwaarloosd werd: het ideologische en klassengebonden aspect van
kunst. Het zwakke punt is dat hij van zijn benadering een alleenzaligmakende methode
maakt. Er is over de milieutheorie van Taine een en ander te zeggen, maar of deze volledig te
verwerpen valt is een andere zaak. Taine laat alles rond drie gehelen draaien waartoe volgens
hem elk beeld behoort: 134
1) het geheel van de door de kunstenaar geproduceerde werken;
2) de kunstenaarsschool of -familie van eenzelfde land en tijd;
3) de algemene geestelijke en zedelijke toestand.
Voor Hadjinicolaou komt deze visie overeen met de ideologie van de liberale bourgeoisie.
In werkelijkheid bestaan deze gehelen niet. Zij bestaan in een ideologische opvatting van de
beeldproductie en de maatschappij. We zijn het eens met Hadjinicolaou dat het geen ‘gehelen’
zijn, maar gaan er niet mee akkoord dat deze drie facetten geen invloed zouden hebben op
het ontstaan van het kunstwerk. Dezelfde ideologie kan door meerdere vormen uitgedrukt
worden.
Elk individu wordt beïnvloed door zijn eigen geschiedenis. Er is geen gedetermineerd
causaal verband tussen de werken van eenzelfde kunstenaar, ook geen echte continuïteit.
Maar bij de meeste kunstenaars kan men zeer nauwkeurig de vormontwikkeling volgen zelfs
wanneer hun werk evolueert tussen abstract en figuratief. Het begrip ‘evolutie’ ligt zeer vaak
in de mond van kunstenaars.
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Het begrip ‘kunstenaarsschool of -familie’ is wat verouderd, maar uiteindelijk start een
leerling-kunstenaar toch in een bepaalde school, bij een bepaalde leraar, op een bepaald
moment. Zelfs de autodidact, maar dan in een ander educatief systeem. Geografisch is ‘eenzelfde land’ ondertussen internationaal geworden. In de recente geschiedenis van de kunst
is de invloed van tijdelijke stromingen (min of meer 5 jaar) genoeg gebleken. Ze worden aangeduid door de zogenaamde ‘-ismen’, van impressionisme tot hyperrealisme, gevolgd door
het postmodernisme waarin de verhouding bos-bomen nog niet zeer helder is. Deze vorm
matrijzen, als we dat zo mogen noemen, laten weliswaar meerdere ideologieën toe.
Een tweede obstakel ziet Hadjinicolaou in de kunstgeschiedenis als onderdeel van de
beschavingsgeschiedenis. De beelden worden herleid tot een geheel dat ‘geest’, ‘cultuur’ of
‘maatschappij’ wordt genoemd en dat een absoluut autonoom leven leidt. Voor deze theorieën
is een relatief autonome geschiedenis van de beeldproductie ondenkbaar.
Een derde obstakel is de opvatting van de kunstgeschiedenis als geschiedenis van de
kunstwerken. Deze theorieën elimineren elke beschouwingswijze die het kader zou overschrijden van de observatie en de analyse van de ‘kunstwerken’, opgevat als een autonome
reeks die haar eigen geschiedenis heeft. De aandacht gaat dan vooral uit naar de vorm
(school van Wölfflin), de structuur (Riegl en de structuralisten), het concrete werk (de
neopositivisten). We menen dat deze obstakels voor kritiek vatbaar zijn. Veel meer dan dat
ze verwaarlozen de ‘klassenstrijd’ binnen de maatschappij in rekening te brengen bij hun
beschouwingen, kan Hadjinicolaou echter niet inbrengen.
Interessanter is het na te gaan wat Hadjinicolaou verstaat onder ‘ideologie’ en ‘beeld
ideologie’. Zich steunend op Althusser 135 vertrekt hij van het standpunt dat in de ideologie
de werkelijke verhouding van de mensen tot hun werkelijke bestaansvoorwaarden onvermijdelijk gekleurd is door de imaginaire verhouding; een verhouding die eerder een wil
(conservatief, conformistisch, reformistisch of revolutionair), ja zelfs een verwachting of
nostalgie uitdrukt dan dat zij een werkelijkheid beschrijft. Elke ideologische voorstelling is
bovendien slechts een ‘voorstelling’ van de werkelijkheid, die op een bepaalde manier weliswaar een allusie op de werkelijkheid is, maar tegelijk slechts een illusie produceert. Zodoende
verschaft de ideologie de mensen een zekere ‘kennis’ van hun wereld, of liever het laat hen toe
zich in hun wereld te ‘herkennen’, terwijl zij eigenlijk die wereld ‘miskennen’.
Onder ‘ideologie van de kunstenaar’ verstaat Hadjinicolaou: ‘… het relatief samenhangende overgedetermineerde geheel van regionale ideologieën (esthetica, politiek, moraal enz.)
dat het persoonlijk “credo”, het “wereldbeeld” van de kunstenaar vormt.’ 136
De ‘wereldbeschouwing’, de ‘persoonlijke ideologie’ van de kunstenaar is anders dan
de ideologie van zijn werken. De kunstenaar heeft zelf een ideologische perceptie van zijn
eigen werk. Het ‘bewustzijn’ dat hij van zijn eigen werk heeft, behoort tot de esthetische
ideologie van de kunstenaar als onderdeel van zijn omvattende ideologie. Dit is niet hetzelfde
als (wetenschappelijke) kennis over het werk. Hieruit volgt dat de politiek maatschappelijke
ideologie van een kunstenaar niet noodzakelijk correspondeert met die van zijn werken. Een
kunstenaar met progressieve politieke opvattingen, kan een producent zijn van conservatieve
werken zonder het zelf te weten, en omgekeerd.
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Het begrip ‘stijl’ komt hier onvermijdelijk aan de orde. Voor Hadjinicolaou is Antal de
eerste kunsthistoricus die het begrip ‘stijl’ adequaat heeft gedefinieerd en heeft aangetoond
dat elke stijl oorspronkelijk de stijl is van een klasse of klassenfractie. Hij citeert hem:
‘Wanneer wij elke stijl opvatten als een specifieke combinatie van thematische en vormelementen,
dan maken de thematische elementen een directe overgang mogelijk naar de algemene
wereldbeschouwing, naar de filosofie, waaraan de betreffende beelden ontspruiten. … De
vormelementen van hun kant zijn in laatste instantie eveneens afhankelijk van de filosofieën
van de dag; maar de verhouding is minder direct en kan pas duidelijk worden onderscheiden,
nadat de primaire verhouding begrepen is. … Maar het publiek van een periode is geenszins
eenstemmig wat betreft zijn levensopvatting en juist deze verscheidenheid aan opvattingen
binnen de verschillende lagen verklaart het naast elkaar bestaan van de verschillende stijlen
in een en dezelfde periode. Deze verscheidenheid gaat op haar beurt terug op het feit dat
hetgeen wij publiek noemen, geen homogeen lichaam is maar verdeeld is in verschillende vaak
antagonistische groepen.’ 137

Onmiddellijk merkt Hadjinicolaou op dat de begrippen ‘levensopvatting’, ‘filosofische’ en
‘levensbeschouwing’ als equivalenten van het marxistisch begrip ‘ideologie’ begrepen moeten
worden. Dat zou er kunnen op wijzen dat het soms bij Hadjinicolaou slechts om begrippen
gaat. In zijn eigen terminologie omgezet definieert hij stijl:
‘als een specifieke verbinding van formele en thematische beeldelementen, die een van de
bijzondere vormen van de omvattende ideologie van een maatschappelijke klasse is.’ 138

Voor Hadjinicolaou is stijl dus niets anders dan een ‘beeldideologie’ (idéologie imagée).
Onder dat begrip verstaat hij:
‘… een specifieke verbinding van formele en thematische beeldelementen, waardoor de mensen
de wijze waarop zij hun verhoudingen tot hun bestaansvoorwaarden leven, uitdrukken; een
verbinding die een van de bijzondere vormen van de omvattende ideologie van een klasse is.’ 139

Het is duidelijk dat de ideologie van de heersende klassen niet kan samenvallen met de ideologie van de overheerste klassen. En als men de ‘beeldproductie’ definieert als een regio van
het ideologisch niveau, dan volgt daaruit dat wat voor de ideologie in het algemeen geldt, ook
voor de beeldideologie geldt. Met het gevolg dat verschillende maatschappelijke klassen ook
een verschillende beeldideologie hebben. In theorie zou elke klasse of fractie ervan haar eigen
beeldideologie ‘moeten’ bezitten. In werkelijkheid liggen de zaken ietwat ingewikkelder,
want:
‘a) in de geschiedenis hebben er klassen bestaan, die in het geheel geen “eigen” beeldideologie
bezaten, omdat zij in het geheel niet over een beeldproductie beschikten. De reden hiervoor is
dat alleen al de behoefte aan beeldproductie beantwoordt aan een bepaalde ideologie en aan een
bepaalde maatschappelijke positie.
b) de beeldideologie of -ideologieën van de heersende klassen doortrekken de beeldideologieën
van de overheerste klassen zeer sterk, soms zelfs zozeer dat zij deze geheel denatureren.’ 140

In het merendeel van de gevallen zijn de beelden producten waarin vooral de heersende klassen zich herkennen.
Hier willen we even het probleem te berde brengen tot welke beeldideologieën de moderne
en de hedendaagse kunst behoort. Over moderne of avant-gardekunst rept Hadjinicolaou
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met geen woord. Een zaak lijkt duidelijk, nl. dat de ‘beeldideologie van de avant-gardekunst
zich tot een kleine fractie van een klasse beperkt. Hier moet verwezen worden naar wat men
in Frankrijk ‘de intellectueel’ noemt die zich doorgaans links zou opstellen.141 In verband
met ons hermeneutisch onderzoek rijst hier de vraag of de moderne kunst al dan niet tot de
heersende ideologie behoort die antagonistisch is met de beeldideologie van de overheerste
klasse. In die zin zou het ongegrond zijn per se het grote publiek te willen betrekken bij deze
beeldideologie. Elke poging tot esthetische educatie is op dat ogenblik een verdoken vorm
van repressie, als het opdringen van een ‘must’ die zelfs theoretisch niet hoeft.
Een andere mogelijkheid is dat de moderne kunst, als de verzameling van zich opvolgende
avant-gardestromingen, niet behoort tot de beeldideologie van de heersende klasse maar er
precies het beeldrijk protest tegen is, een beeldenstorm als het ware tegen de beeldideologie
van de gevestigde orde. In dat geval moet deze beeldideologie, die beperkt blijft tot een kleine
fractie, wel openstaan voor een groter publiek op basis van de solidariteit ten opzichte van het
verzet tegen de heersende klasse. Hoewel misschien onverwacht, menen we dat in dit opzicht
de kitsch, de volkskunst, de ‘wansmaak’ zo men wil, dichter bij de avant-gardekunst van
het ‘lelijke’ of van de nieuwe antismaak staat, dan bij de burgerlijke smaak van de voornaamheid, die dan als collectieve vijand optreedt. In dit geval is er wel een grond om esthetische
vorming als veralgemeenbaar educatief doel te stellen. Het recupereren door de burgerij van
deze protesterende beeldideologieën is een andere aangelegenheid van economische aard.
De voortdurende macht tot omkoopbaarheid van alles wat zich als anders, als ‘tegen’ manifesteert, behoort trouwens precies tot de ideologie van de burgerij als heersende klasse. We
zouden durven stellen dat de burgerij de wapens van de vijand, namelijk de kritische beelden,
constant als buit verovert (term die trouwens gebruikt wordt met betrekking tot het ver
werven van een zeldzaam niet te duur betaald kunstwerk) en als trofee aan de muur koestert.
In eenzelfde geest stelt Hadjinicolaou de vraag naar de beeldideologie als vorm van kennis.
Hiermee bedoelt hij niet de kennis nodig om een kunstwerk te maken, evenmin als de normatieve opvatting van de opvoedende rol die kunst zou moeten vervullen. Het is duidelijk dat,
wat dit laatste punt betreft, voor Hadjinicolaou de kunst in werkelijkheid een veel belangrijkere rol speelt dan enkel een opvoedende. Voor hem is de functie van de kunst het aan het licht
brengen van de ideologische kijk, met haar tweeledig aspect van herkenning-miskenning
en illusie-allusie, ten opzichte van de ‘werkelijkheid’. Beeldideologie en wetenschappelijke
kennis vallen dus niet samen. De beeldproductie (een term die hij verkiest boven ‘kunst’, wat
wijst op de zeer ruime kijk op de aard van het beeld en op het feit dus dat hij eerste- en tweederangskunst op dezelfde lijn stelt) heeft niet als taak wetenschappelijke kennis over te brengen.
Beeldideologie echter wel. Deze moet verstaan worden als ‘het wezenskenmerk van de objecten en feiten die tot het gebied van de beeldproductie behoren’. Om het begrip beeldideologie
uit te diepen maakt Hadjinicolaou een noodzakelijk onderscheid tussen positieve en kritische
beeldideologie. Waarmee het volgende bedoeld wordt:
‘Onder “positieve beeldideologie” verstaan wij, dat de beeldideologie van een werk geen
conflictuele verhouding heeft met andere typen ideologie, waarvan zij bepaalde elementen
bevat. Deze positieve, niet-conflictuele verhouding kan zover gaan, dat in de beeldideologie
van een werk andere typen ideologie worden verheerlijkt (dat is het geval bij alle politieke,

— 100 —

2
K u n s t e n m aa t s c h a p p i j

religieuze allegorieën enz.). Met “kritische beeldideologie” daarentegen bedoelen wij, dat de
beeldideologie van een werk zich kritisch verhoudt tot andere typen (niet-beeld-)ideologie
waarvan zij bepaalde elementen bevat. Deze kritiek uit zich in de wijze van behandeling van het
onderwerp van het werk.’ 142

Wanneer er bij de beeldproductie dan toch sprake is van overdracht van kennis, dan moet
men spreken van ‘zintuiglijke’ kennis, aldus Hadjinicolaou. Pas door tussenkomst van een
kunsthistoricus kan dat wetenschappelijke kennis worden.
Een fundamenteel probleem dat Hadjinicolaou nog te berde brengt is dat van de verhouding tussen het vertoog en het object van dat vertoog: de beeldideologieën. Hij beroept zich
hiervoor op de semioloog Marin voor wie deze verhouding de bestaansgrondslag van de
kunstgeschiedenis als wetenschap is. Om twee redenen. Ten eerste is zij taal ‘van’ iets (de
beeldideologie) dat zelf misschien geen taal is of dat in ieder geval op een andere manier ‘is’.
Ten tweede, is zij taal ‘over’ iets dat noodzakelijk buiten het veld van de taal blijft en zich van
meet af aan voordoet als een uitdaging aan de taal. Ter verduidelijking van wat Hadjinicolaou
‘beeldideologie’ noemt kan nog gezegd, dat hij dit gelijkstelt met het begrip ‘schilderswijze’
van Marin.143
De kunsthistoricus moet met zijn vertoog meer doen dan interpreteren, hij moet verklaren.
Hij moet in een werk het type van noodzakelijkheid onderkennen dat het determineert en
dat zeker niet herleid kan worden tot een betekenis. Hadjinicolaou wijst erop dat de noodzaak van het werk berust op de veelvoudigheid van zijn betekenissen. Het werk verklaren
betekent het beginsel van een dergelijke diversiteit erkennen en onderscheiden. Een werk is
geen eenheid die gecreëerd wordt door een intentie, het wordt geproduceerd uitgaande van
welbepaalde voorwaarden.
Tot hier zijn alle uitspraken van Hadjinicolaou gericht op het probleem van het object
van de kunstgeschiedenis. Hiermee wil hij aantonen dat het object de beeldideologie is. We
hebben uit de behandeling van dit probleem vooral de aspecten naar voren gehaald die toepasbaar zijn op de vraag naar de functie van de kunst en naar de mogelijke aspecten van de
situatie van de toeschouwer.
Interessanter nog is het hoofdstuk dat Hadjinicolaou wijdt aan de esthetica of, om in zijn
terminologie te blijven, de ‘esthetische ideologie’. Hij beweert expliciet dat er, los van de
beeldideologie van elk werk, geen esthetische werking kan bestaan:
‘Elk voorwerp, elk menselijk product (geheel los van het belang dat men eraan toekent) wekt,
wanneer men het beziet, beluistert of betast, reacties die uiteenlopen van lust tot afkeer en
variëren al naargelang de verhouding tussen de esthetische ideologie van de beschouwer en de
beeldideologie van het werk.’ 144

Voor Hadjinicolaou is de esthetische werking niets anders dan het genoegen dat de beschouwer ervaart wanneer hij zich herkent in de beeldideologie van het werk. Het is duidelijk
dat de receptiegeschiedenis van kapitaal belang wordt bij de analyse van de beeldideologie.
Tegenover de idealistische vraag ‘Wat is mooi?’ stelt hij de materialistische vraag: ‘Wanneer
en waarom ervaart wie dit kunstwerk als mooi?’
We zouden aan deze verhelderende theorie slechts twee bedenkingen willen toevoegen.
Ten eerste hecht Hadjinicolaou plots enorm belang aan het oordeel van de toeschouwer. Eerst
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argumenteert hij met kleur dat onderzoeksmethoden die gegevens verstrekken over de kunstenaar niet valabel zijn omdat ze niet over het kunstwerk informeren maar over de maker.
Daarna komt hij met de ontvanger als een deus ex machina voor de dag die onmisbaar wordt
om de beeldideologie te analyseren. Vandaag is zoiets mogelijk met menswetenschappelijke
onderzoekstechnieken. Maar wat is de waarde van een geschiedenis van de receptie? Zo’n
geschiedenis zal veelal de geschiedenis zijn van commentaren van specialisten. Dat impliceert echter min of meer dat het over meesterwerken (als voorbeeld geeft hij de Mona Lisa)
gaat. Hadjinicolaou benadrukt echter dat zijn methode zowel betrekking heeft op eerste- als
tweederangs kunstwerken.145
Een tweede bedenking is dat zijn theorie geformuleerd in de vergelijking ‘genoegen scheppen in een beeld en zich ideologisch herkennen in de beeldideologie van dat werk zijn een en
hetzelfde, enkel het aspect ‘genoegen’ betreft: graag zien, aangetrokken worden door, enz.
Zijn vraag ‘Wat is mooi?’ zou beter gepreciseerd worden tot ‘Wat vind ik mooi?’ Kortom, zijn
theorie gaat enkel op voor dat soort uitspraken en niet voor een bepaling van kwaliteit. Het
grote publiek beperkt zich trouwens tot de categorie van het ‘graag zien’. Specialisten (kunstcritici, -historici enz.) worden verondersteld ook de kwaliteit te kunnen bepalen van werken
die ze niet graag zien en in wier beeldideologie ze zich niet herkennen. Daarmee bedoelen we
dat Hadjinicolaous theorie niet volledig toepasbaar is op deze groep. Iedereen heeft natuurlijk
het recht om om het even welk kunstwerk graag te zien en dat kan terecht uitgebreid worden
tot elke beeldproductie.
Dat neemt geenszins weg dat de inzichten van Hadjinicolaou zeer verhelderend zijn voor
onze benadering vanuit de toeschouwer. Ze geven immers precies de vertreksituatie aan van
de houding van het grote publiek dat, in aanvang alleszins, enkel de kunst waardeert waarin
het zich ideologisch herkent. Daarenboven krijgt kunst hier de belangrijke functie zich
bewust te worden van ideologieën, doorheen de lectuur van de beeldideologie van het werk.
De omzetting moet gebeuren door een bemiddelaar die oog heeft voor dit aspect van kunst.
Terecht schrijft Johnson over de esthetica van Althusser het volgende:
‘The contention that art allows us to “see” ideology as an effect does not go very far at all as
an analysis of the enlightening capacity of the art work. Althusser’s “us” can only refer to the
scientific critic. Only a recipient able to interpret the work of art in the light of a knowledge of the
real relations which govern the ideological instance can recognize the non-ideological character
of the authentic work of art.’

We kunnen het echter niet volledig met haar eens zijn wanneer ze besluit:
‘Only an already enlightened recipient is able to suggest that the internal absences within the
work reveal that ideology has a relation to something outside itself: the real conditions of social
existence. Art, on this viewpoint, teaches us nothing we don’t already know.’ 146

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de rijkdom van de interpretatie in hoge mate afhangt
van de rijkdom van de interpretator, menen we dat kunst ons iets kan bijbrengen dat we nog
niet wisten. Ook al kan zich dat beperken tot het inzicht dat wat we al wisten duidelijker
of op een andere wijze gesteld wordt door de specificiteit van de vorm van het kunstwerk.
Hadjinicolaou laat daarover geen twijfel bestaan. Enerzijds omdat hij voortdurend benadrukt
dat vorm en inhoud niet te scheiden zijn. Anderzijds omdat hij duidelijk preciseert dat het
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begrip beeldideologie niet gelijkgesteld mag worden met het begrip ideologie in het algemeen.
Een beeldideologie is onherleidbaar.
‘Stelt men haar (de beeldideologie) gelijk of herleidt men haar tot de ideologie, dan begaat men de
principiële fout het specifieke karakter van de beeldproductie te miskennen.’ 147

Dat specifieke karakter verleent de kunst precies de functie om op een uitzonderlijke wijze,
of beter een onrechtstreekse wijze, de ideologie aan het licht te laten komen. De bemiddelaar kan hierdoor over ideologie praten op een kritische niet-dogmatische wijze. Er kan een
bewustmakingsproces ontstaan bij de toeschouwer van zijn eigen ideologie en van de andere
ideologieën. De bemiddelaar kan de confrontatie begeleiden tussen de beeldideologie en de
ideologie van de toeschouwer. De bedoeling is daarbij het werk begrijpelijk te maken of de
persoonlijke ideologie van de toeschouwer kritisch te bespreken of zo maar over de veelheid
van ideologische standpunten van gedachten te wisselen.148
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Het zou hier interessant zijn om verder in te gaan op wat men de ‘zuivere’ sociologie, van de kunst
zou kunnen noemen. Zo bijvoorbeeld het werk van Bourdieu. Het onderzoek omtrent de
klassengebondenheid van het museumpubliek. P. Bourdieu & A. Darbel, L’amour de l’art, Paris,
1966. Maar vooral het boek waarin hij de betekenis analyseert van smaak en stijl als middel van
sociale distinctie, gebaseerd op artistiek onderscheidingsvermogen. P. Bourdieu, La distinction,
Critique sociale du jugement, Paris, 1979. Bourdieu hanteert hier het begrip ‘esthetische
dispositie’. Die dispositie bestaat uit het vermogen dingen ‘op en voor zichzelf’ te bekijken, dus
los van hun functie, gebruikswaarde of verwijzingen, naar de realiteit (‘inhoud’). De gelukkige
bezitter van zo’n dispositie kan objecten louter formeel taxeren, wat distantie vereist. Want wie
de vorm laat primeren op de inhoud, moet afstand kunnen nemen van de praktische functies
van het gecontempleerde object. Kunst is nutteloos, en de ware kunstlief hebber respecteert
deze nutteloosheid want hij interesseert zich enkel voor de vorm. Mensen die zo een esthetische
dispositie niet verworven hebben, kunnen dan ook moeilijk omgaan met moderne kunstwerken
die totaal opgaan in hun vorm (bijvoorbeeld abstracte schilderkunst). Zij bezitten de sleutel (de
dispositie) niet waarmee ze zo een werk kunnen ontcijferen; zij kunnen geen afstand nemen en
vragen waar ‘inhoud’ en ‘functie’ gebleven zijn. (cf. pp. 28-33, 56-67). We beperken ons tot deze
korte probleemstelling. Het onderzoek van Bourdieu naar de sociale functie van de esthetische
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smaak is streng sociologisch opgezet met een overvloed aan statistisch en enquêtemateriaal. Hij
houdt de filosofische esthetica, op een postscriptum na, buiten zijn onderzoek. Niet omdat deze
strikt sociologische benadering ons niet zou interesseren, maar omdat de behandeling ervan in
dit boek het reeds ruime thema oeverloos zou maken, gaan we hierop niet verder in.
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3
Analytische
wijsbegeerte
Na de psychologisch en de sociologisch gekleurde kunsttheorie gaan we in de volgende drie
hoofdstukken over tot de meer ‘zuivere’ filosofie van de kunst. We beginnen met de analytische wijsbegeerte, doorgaans meer precies ‘taalanalytisch’ genoemd.1 We doen dit niet om
chronologische redenen, evenmin uit een of andere persoonlijke voorkeur, maar omdat de
inleiding tot deze stroming ons toelaat een aantal begripsomschrijvingen te nuanceren. Er
zijn twee stromingen die onderzoek naar het taalgebeuren als centraal interessegebied stellen
om o.a. ook kunst wijsgerig te bestuderen. Het hoofdstuk over het ‘structuralisme’ analyseert
het kunstverschijnsel zelf als een taalverschijnsel en zoekt naar linguïstische methodes om
in de verschillende kunstvormen iets als een grammatica op te stellen. De taalanalytische
filosofie daarentegen wil het inzicht in kunst vergroten aan de hand van een analyse van het
spreken over kunst. Het probleem van de waardeoordelen staat hier centraal, maar ook bepalende uitspraken zoals ‘dit is een kunstwerk’. Het oude probleem van de essentie van de kunst
komt hier in volle daglicht te staan. Deze stroming verzet zich tegen de essentialistische
omschrijvingen van als idealistisch bestempelde filosofen. Een figuur als Croce 2 dient hier
vaak als schietschijf.
Hoewel we het met Van Haecht 3 eens zijn, wanneer deze zegt dat zo’n aanpak vaak meer
wetenschappelijk aandoet, maar daarom niet meer aarde aan de dijk brengt, maken we van
de gelegenheid gebruik om even in te gaan op de netelige vraag ‘Wat is kunst?’. Wat ons bij
deze wijsgerige stroming opvalt is dat, ondanks het streven naar exactheid, toch soms zeer
ongegronde uitspraken voorkomen in de geschriften van de betrokken wijsgeren. Hoewel
empirisme tot hun traditie behoort zijn er vaak tekenen van gebrek aan proefondervindelijke
ervaring. Als voorbeeld hiervan citeren we een tekst van Wim de Pater:
‘De kunstkritikus moet, zoals Eric Torres het formuleerde, een kunstminnaar zijn. Hij stelt
niet louter vast, hij is ’n bewonderaar. Buiten de kunst kan men misschien evalueren zonder te
genieten of afkeer te hebben, maar in de kunst kan dat niet. Zelfs het oordeel dat iets esthetisch
middelmatig is sluit al een emotionele reaktie in.’ 4

Zonder te beweren dat een oordelend mens boven elke emotionele beïnvloeding kan staan
– maar dat is een probleem voor de psychologie – is er geen enkele reden om aan te nemen
waarom kunstkritiek het emotionele als basis zou moeten hebben. Bovendien is een kunst
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criticus die een kunsthater zou zijn niet ondenkbaar. Het is evenmin een contradictie en zeker
niet onbestaand.
Een hoogst eigenaardige methode voor een analytisch filosoof om te bepalen wat een
‘echt kunstwerk’ is, is de volgende uitspraak, die ongetwijfeld vaak over de lippen van kunst
handelaars komt:
‘Als iemand besluit een schilderij aan te schaffen, doet hij er goed aan het niet op het eerste gezicht
te kopen. Hij moet verschillende keren terugkomen en als het schilderij hem na zeg vijf keer nog
fascineert, dan is er een aanwijzing dat hij een echt kunstwerk op ’t spoor is. De basis voor deze
test is dat voorkeur of afkeer (‘Ik zie graag blauw’), dominerend in het begin, zijn kracht verliest
na een zekere mate van kontakt, terwijl men van wat werkelijk esthetisch is nooit verzadigd
wordt. Enkel het echt kunstwerk gaat niet vervelen.’ 5

Dat langdurig en herhaaldelijk kijken de testproef is om de kwaliteit van een kunstwerk te
controleren valt moeilijk te betwijfelen. Liefde op het eerste gezicht is ook bij kunst broos.
Maar deze duurzaamheidsproef veronderstelt een kennersblik, een getraind oog, een gecodeerde kijk. Anders is het antwoord op een groot deel van onze vraagstelling reeds gegeven:
een echt kunstwerk gaat niet vervelen. En esthetische educatie kan zich beperken tot ‘zeg vijf
keer’ naar een schilderij gaan kijken.
Ook over De Paters visie op de cultuurgebondenheid van het bepalen van de waarde van
kunst valt een en ander op te merken. Zeker wanneer hij het heeft over de mogelijkheid tussen
wederkerige erkenning als kunstwerken van de ‘artistieke’ producten van Zoeloestammen
en Eskimo’s. Hij schakelt de rol van ‘kunst’ in beide culturen onmiddellijk gelijk met onze
westerse visie op kunst:
‘Maar waarom zou dit vreemd zijn? Er zijn Europeanen die smaak hebben voor beide. De
verwondering komt voort uit de (misschien onbewuste) veronderstelling dat Eskimo’s niet
voldoende over de levenswijze van de Zoeloe’s weten. Maar weten ze daar eenmaal genoeg
van, dan zie ik er geen probleem in dat zij van Zoeloewerken kunnen genieten, juist zoals wij
voldoening vinden in het werk van de Etrusken. Het enige wat nodig is, is een zekere mate
van opvoeding.’ 6

De Pater ziet duidelijk niet in dat ‘opvoeding’ hier enkel ‘westers maken’ kan betekenen, en
dat de westerse waardering voor kunst van andere culturen een vorm van intellectueel kolonialisme is. Bovendien is ‘kunst’ waarvoor de Europeanen ‘smaak’ hebben de facto een westers
begrip. Noch de Zoeloe noch de Eskimo noemen hun producten ‘artistiek’, zoals wij dat
begrip gebruiken; zij bekijken dergelijke voorwerpen in hun religieuze of maatschappelijke
context.
Met deze drie voorbeelden van ‘nonsens’ binnen een taalanalytisch georiënteerde tekst
willen we deze benadering van kunst niet kelderen. De Pater doet ook ontroerende uit
spraken over het belang van de opvoeding tot kunstbeleving. Hij wijst namelijk terecht op het
belang van het herhaald kijken als vermoedelijk de enige degelijke methode.
‘Men kan de ander alleen uitnodigen om opnieuw en opnieuw te kijken, in de hoop dat hij de
ervaring zal hebben die we noemen “dat het gaat dagen”, maar het zal niet altijd gaan dagen.’ 7

We hebben de nadruk willen leggen op het te ongenuanceerd gebruik van begrippen wanneer
we spreken over kunst. Kunst is een van de vele producten van de mens, niets minder, maar
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ook niets meer. Als de taalanalytische wijsbegeerte een inbreng kan doen, dan is het die aanmaning tot soberheid.

3—1

Wat is kunst?

3—1-1

De ene kunst is de andere niet (Gallie)

In zijn bijdrage ‘The Function of Philosophical Aesthetics’ verstaat William Gallie onder
‘filosofische esthetica’, de taalanalytische kritiek op wat hij de traditionele of ‘idealistische
esthetica’ noemt. De taak van deze filosofische esthetica formuleert hij als volgt:
‘It might be suggested that the job of philosophical aesthetics is to examine the main kinds of
comparison and analogy found useful in criticism, with a view to determining as exactly as
possible the points at which they cease to be illuminating and in fact give rise to contradictions
or confusions.’ 8

Het onderzoek richt zich dus naar de hoofdsoorten van vergelijking en analogie voor zover die
bruikbaar zijn bij de kritiek. Nadruk ligt hierbij op het zo exact mogelijk bepalen van de punten die als gevolg van de vergelijking niet langer verhelderend blijken, maar eerder aanleiding
geven tot contradicties en verwarring. Een alleszins nuttige alhoewel wat abstracte formule
om de spraakverwarring i.v.m. kunst te bekampen.
De idealistische opvatting dat het ware kunstwerk het interne beeld zou zijn dat in de
geest van de maker of van de toeschouwer gevormd wordt, vindt Gallie het gevolg van een
verwarring tussen ‘de waarde en het bestaan van een kunstwerk’. Het echte kunstwerk is
dat waarvan men vertrekt om iets in de geest te ontvangen. Zijn opmerking gaat verder dan
enkel het weerleggen van de idealistische uitspraak. Wat een kunstwerk is en wat niet, wordt
volgens ons al te vaak verward met de evaluatieproblematiek van wat een kwalitatief goed
kunstwerk is, dat de naam kunst ‘waardig’ is. Het bepalen van wat kunst is, is een van de
vele vragen over het zijn. Iets is kunst of is het niet. Daartussen mag nog het domein van het
kunstachtige als overgang bestaan, maar het is zeker de opdracht van een kunstfilosofische
reflectie om hier een theorie over te formuleren. De kwaliteit van wat als kunst omschreven
is, wordt door kunstcritici bepaald, wanneer het eigentijdse kunst betreft. Als het over oude
of niet-Europese kunst gaat, zijn dat kunsthistorici of andere experts.
Een taalanalytische benadering is op zijn minst op zijn plaats bij de essentialisten. Zij
houden er de slechte gewoonte op na kunst als goed, echt en waar of – in het tegenover
gestelde geval – als slecht of onwaardig te brandmerken, wanneer ze niet voldoet aan de door
hen vermeende essentiële kenmerken. De meeste kunstfilosofen die de scheiding echt-onecht
als waardeoordeel aanvoeren, getuigen niet bepaald van progressiviteit, in de zin van openheid voor avant-garde. De uitspraak ‘dit is kunst’ zegt dus niets over de kwaliteitswaarde van
het voorwerp.
Precies de voortdurende omwentelingen in het kunstgebeuren, doen Gallie de vraag stellen hoe het mogelijk is dat de idealistische esthetici het woord ‘kunst’ betrekken op slechts
— 115 —

één ding, terwijl na revolutionaire ingrepen de dingen, die voordien niet als kunst konden
geklasseerd worden, het nadien wel werden en andere objecten dat niet meer zijn. De taalanalytische aanpak zou veel misverstanden ongedaan kunnen maken, alleen nog maar door
het analyseren van het begrip ‘kunst’. Binnen de actuele kunst zou dat bijvoorbeeld moeten
beletten dat sterk uiteenlopende kunstvormen zoals constructivisme (neogeo), postexpressionisme, conceptuele kunst, enz. met elkaar zouden vergeleken worden, terwijl enkel binnen
een bepaalde stroming een vergelijking mogelijk is. Fruitkwekers zijn wijzer. Zij hebben de
onvergelijkbaarheid van appelen met citroenen spreekwoordelijk gemaakt.

3—1-2

Door het publiek interpreteerbare objecten (Sharpe)

Een ander voorbeeld van een analytisch filosoof, die de ‘Wat is kunst?’-vraag heeft proberen
te beantwoorden is Robert Sharpe.9 Hij wil niet blijven stilstaan bij de kritiek van de volgelingen van Wittgenstein die elke bepaling van de aard van de kunst als een foutief essentialisme
afwijzen. Tevens vindt hij het wittgensteiniaanse begrip ‘familiegelijkenis’, om de moeilijk te
vatten verwantschap binnen de verschillende kunstvormen aan te duiden, slechts een noodoplossing. Hij wil de taalanalytische basisprincipes trouw blijven, maar toch een stap verder
kunnen gaan dan de analyse van het begrippenapparaat. Daarom wil hij het kunstwerk
definiëren vanuit de toeschouwer, nl. kunst als de creatie van objecten die het publiek kan
interpreteren:
‘… I think of art as the creation of objects which the public can interpret.’ 10

Bij deze uitspraak maakt Sharpe onmiddellijk zelf twee bedenkingen. Een vleugje zelfkritiek siert een filosoof steeds. Ten eerste kan men dit van veel andere objecten zeggen. Hier
onderscheidt kunst zich echter door meerdere interpretaties toe te laten, waarbij geen enkele
noodzakelijk de enig juiste is. Ten tweede is bij minder ingewikkelde kunstwerken de
interpretatie slechts minimaal. En hier vervalt hij in hetzelfde euvel als de bekritiseerde essentialisten: door te spreken over ‘high art’ wil hij recht doen aan de visie dat kunst een mengsel
is van een zintuiglijke aantrekkingskracht met een intellectuele eis.
Er is, ons inziens, niets verkeerds aan dit product van het gezonde verstand, maar de vrees
dat men hier op de essentie van de kunst zou stuiten is ook overbodig. Interpreteerbaarheid,
zelfs niet de meervoudige, is geen exclusiviteit van kunst. Dat zal blijken wanneer we in de
volgende hoofdstukken de hermeneutische en de semiotische benadering behandelen. Niet
Sharpes voorbeeld van kruiswoordraadsel toont dit aan, maar het geheel van de menselijke
werkelijkheid. Bij diepgaande tussenmenselijke communicatie wordt elk teken multiinterpreteerbaar. De uitspraak wordt niet zinvoller wanneer men aan het begrip interpretatie
hoge eisen stelt. Slechts een klein publiek is in staat om een kunstwerk een gefundeerde
interpretatie te geven, niet eens alle critici of kunsthistorici kunnen het. Elk werk vergt een
grondige studie. Dat kan niet de basis zijn om de uitspraak van Sharpe zinvol te maken. Wat
zijn tweede bedenking betreft valt op te merken dat het niet per se zo is dat ‘hoge’ kunst
maximaal en ‘lage’ kunst minimaal moet geïnterpreteerd worden. Dat zou een verarming
zijn voor de kijk op de wereld en een miskenning van ‘hoge’ kunst. Het is juist een kenmerk
van kunst zich op verschillende niveaus te laten interpreteren, waarbij het laagste niveau
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de niet-interpretatie is, niet meer dan het merken van de aanwezigheid, of het lezen van
het naamplaatje naast het werk. Men hoeft echt Freud niet te zijn om naar de Mozes van
Michelangelo te kijken. Tentoonstellingsbezoek gaat doorgaans met weinig interpreterende
activiteit gepaard. Het definiëren van wat kunst is aan de hand van het interpretatievermogen
van het publiek, lijkt ons weinig doeltreffend.

3—1-3

Het gebruik van de term ‘kunst’ (Aldrich)

Een interessantere bijdrage tot de taalanalytische benadering van kunst geeft Virgil Aldrichs
Philosophy of Art. Hierin probeert de auteur de mogelijkheden, die Wittgenstein aangereikt
heeft, uit.11 In het hoofdstuk ‘The Logic of Talk about Art’ geeft hij de verschuiving aan in de
filosofie van de kunst. De vraag naar de essentie en de werkelijke definitie van kunst werd vervangen door de vraag hoe de term ‘kunst’ gebruikt wordt. Aldrich classificeert drie logische
modi in het spreken over kunst: de beschrijving, de interpretatie en de waardering. ‘Kunst’
als een beschrijvende term is volgens hem een essentialistische drogreden. Met Weitz brengt
hij ‘kunst’ onder bij de termen die ‘open texture’ 12 hebben. Met dit begrip van Waismann
wordt bedoeld dat de meeste empirische termen zich kenmerken door een open structuur, die
precies het gevolg is van de essentiële onvolledigheid van empirische begrippen. De onvol
ledigheid wordt dus bij voorbaat ingecalculeerd.
De vaagheid van de term ‘kunst’ kan ook begrepen worden vanuit het begrip ‘persuasive
definition’ van Stevenson.13 Daarmee bedoelt hij dat sommige termen geladen zijn met een
betekenis die iemands gemoedsgesteldheid beïnvloedt. De meeste definities van kunst zijn
reeds een aanprijzing voor sommige kenmerken ervan, die echter vermomd als algemene
definities aangediend worden. Een ander begrip dat de term ‘kunst’ kan zuiveren wordt
aangebracht door Austin: 14 de ‘performative meaning’ van uitspraken; dat wil zeggen dat een
term vaak een aanbevelende betekenis meekrijgt.
‘To say that “art essentially is Y” – form or emotion for example – is thus to commend works of
art in which Y is present.’ 15

Tot hier een aantal door Aldrich aangegeven rectificaties op het gebruik van de term ‘kunst’.
Hij beseft ook wel dat dit niet voldoende is om alle problemen van het spreken over kunst op
te lossen. Kunst blijft uiteindelijk een zaak van goed kunnen kijken.
‘The important point emerging out of this consideration is that even the bedrock data of art are
accessible only to one who can look at things, including works of art, in the relevant way. I have
called this way “prehension”, distinguishing it from “observation”.’ 16

Maar het beschrijven van kunst gebeurt ook door een expressief gebruik van woorden.
Spreken over indrukken kan niet objectief onderzocht worden. De logica van de weergave van
dingen is anders dan deze van de weergave van indrukken van dingen. En het spreken over
kunst maakt deel uit van het spreken over indrukken van dingen, dus volgens de logica van de
expressieve weergave. De kunstfilosofische basistermen bij de esthetische waarneming, waarbij het zien en het spreken gelijktijdig tot ontwikkeling moeten komen, zijn volgens Aldrich:
medium, inhoud, vorm. Zien blijft een eerste voorwaarde om ze te gebruiken:
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‘You must see what grounds the expressive portrayals in which they occur before you can even
begin a line of significant talk about art or understand another’s utterances in that mode of
expression. This is the bedrock of descriptive art talk.’ 17

Aldrich wijst op de bevrijdende functie die de taalanalytische benadering van de term kunst
met zich meebrengt, omdat de maatstaven geïmpliceerd in sommige definities hun grond
verliezen. Theoretisch is zoiets correct, hoewel we in de praktijk weinig kunstenaars kennen die zich om definities bekommeren. Uitzondering hierop zijn uiteraard vele conceptuele
kunstenaars die in zekere zin nauw aansluiten bij de analytische wijsbegeerte en ook de
‘essentialistische’ gevolgen van het gebruik van het woord ‘zijn’ in vraag stellen.
Wat bij Aldrich verwonderlijk overkomt, is dat hij aan een vrij ruime definitie nog een
beperkende formule vastknoopt. Hij schrijft:
‘A work of art is a material thing produced for prehension as an aesthetic object. This by itself
is a rather empty notion, which however gets some substance in connection with the previous
treatment of the materials, medium, content, form, and subject matter of a work of art, together
with what has been said about prehension as the aesthetically relevant mode of perception of
things. As one or more of these items is substracted or minimized in a particular work, the
application of “work of art” becomes more questionable.’ 18

Hoewel vrij algemeen, en misschien daarom overbodig, valt er weinig aan te merken op het
definiëren van een kunstwerk als een materieel ding dat vervaardigd werd om gevat te worden als een esthetisch object. Tenzij misschien dat het probleem verlegd wordt naar: ‘Wat
is esthetisch?’ Waarom de term ‘kunstwerk’ in het gedrang zou komen wanneer een van de
factoren ‘materiaal, medium, inhoud, vorm en onderwerp’ ontbreekt of minimaal aanwezig is,
blijft voor ons een open vraag. Een groot deel van de actuele kunst is precies gebaseerd op het
minimaliseren van een van deze factoren of het maximaliseren van een andere; bijvoorbeeld
materiekunst, fundamentele schilderkunst, conceptuele kunst, minimalisme.

3—1-4

Typologie van de kunsttheorie (Stolnitz)

Zoals uit de aangehaalde auteurs blijkt, is de kritiek van de analytische filosofie vooral gericht
op het verabsoluteren van één aspect van de esthetische ervaring, dat dan als essentie naar
voren wordt gebracht. Jerome Stolnitz vat esthetica op als een vorm van metakritiek. In zijn
boek Aesthetics and Philosophy of Art Criticism 19 vinden we drie types esthetische theorieën
met verschillende definities van kunst die, door de eeuwen heen, mede door de veelheid en
de ontwikkeling van kunstvormen ontstonden. Hij onderscheidt mimetische (‘imitation’),
formalistische en expressieve (‘emotionalist’) theorieën. De mimetische theorieën verbinden de term ‘schoonheid’ vooral met het nabootsend karakter van het kunstwerk. Volgens
deze theorieën behoort het tot het wezen van een kunstwerk dat het de werkelijkheid, of wat
daarin als essentieel kan beschouwd worden, afbeeldt. Een kunstwerk is mooier naarmate het
er beter in slaagt de werkelijkheid in beeld te brengen. In de formalistische theorieën wordt
de ordening van elementen binnen het kunstwerk opgevat als de essentie van het kunstwerk.
In deze stromingen wordt schoonheid verbonden met formele maatstaven zoals evenwicht,
ritme en de graad van harmonie. In de expressieve theorieën wordt het kunstwerk opgevat als
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uitdrukkingsmiddel van menselijke emoties. De intensiteit en de authenticiteit van de expressie is in deze theorieën het criterium voor de kwaliteit van het kunstwerk.
Als analytisch filosoof stelt Stolnitz daartegenover dat deze verschillende typen theorieën
één enkel aspect van de esthetische ervaring verabsoluteren.20 Esthetische ervaringen worden
gevoed door zowel de mimetische, de expressieve als de formele eigenschappen van esthetische objecten. Een kunstwerk kan worden opgevat als een samenspel van deze drie aspecten.
Kenmerkend voor een geslaagd kunstwerk is bovendien dat het een ‘open’ karakter bezit.
Daarmee bedoelt hij dat het geen eenduidige interpretatie van de aangehaalde drie invalshoeken toelaat. Deze openheid van het kunstwerk zou maken dat het ook eventueel buiten de
specifieke culturele context waarin het is ontstaan een esthetische ervaring kan oproepen.

3—1-5

De kunstwereld als institutioneel kader (Dickie)

De openheid van de definities van kunst door de analytische filosofen blijft zeer ruim. Ze
kenmerkt zich door een vaagheid of beter een te scrupuleuze angst om zich uit te spreken. Het
blijft bij iets waar een menselijke ingreep mee gepaard gaat en waar een publiek bij betrokken
wordt. Ook George Dickie beweert dat in The New Institutional Theory of Art. Het is een
bijsturing van zijn visie in zijn boek Art and the Aesthetic.21 Onder een ‘institutionele benadering’ verstaat hij de idee dat kunstwerken kunst zijn omwille van de plaats die ze innemen in
een institutioneel kader of context. Zijn kunsttheorie wil classificatorisch zijn. Dit betekent
dat de uitspraak ‘kunst’ niet noodzakelijk impliceert dat het ‘goede’ kunst is, maar dat hij de
ruime klasse van objecten in acht neemt, waarin zowel meesterwerken als minderwaardige
werken hun plaats vinden. In de traditionele benadering, zoals in de mimetische en de expressieve theorieën, wordt kunst in een te eng kader bekeken. De institutionele theorie wil het
kunstwerk in een netwerk met een grotere complexiteit plaatsen, wat dan precies het kader
van deze theorie uitmaakt. Dickie formuleert zijn definitie als volgt:
‘A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an artworld public.’ 22

Hij sluit aan bij de traditionele theorieën door ervan uit te gaan dat kunstwerken artefacten
zijn. Daaronder verstaat hij wat in de gewone woordenboekdefinitie te vinden is: ‘an object
made by man, especially with a view to subsequent use’. Dat sluit niet uit dat het niet-fysische
objecten zouden zijn. Voor dit laatste geeft Dickie een gedicht als voorbeeld, wat ons wel een
fysisch object lijkt; beter zou bijvoorbeeld de Lege Ruimte als conceptueel kunstwerk aangehaald worden.
Wat het artefact-zijn als kenmerk betreft, weerlegt Dickie zijn twee collega’s Ziff en
Weitz.23 Zij stelden als nieuwe visie dat de leden van de klasse van de kunstwerken geen enkel
theoretisch betekenisvol gemeenschappelijk kenmerk hebben, zelfs niet de artefactualiteit.
Een object wordt een kunstwerk wanneer het voldoende lijkt op een eerder gevestigd kunstwerk. Dickie kan dat gemakkelijk weerleggen door erop te wijzen dat, wanneer voldoende
gelijkenis de voorwaarde is, er nooit een eerste kunstwerk zou kunnen zijn. Dat betekent
noch min noch meer dat er geen kunst zou zijn. Er zou volgens die theorie ook geen echt
volledig nieuwe richting mogelijk zijn. Een ander probleem lijkt ons de vraag wie in staat is
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om die gelijkenissen te herkennen. Niet alleen omdat pseudokunst, het kunstachtige en het
decoratieve ongetwijfeld ‘voldoende gelijkenis’ met kunst vertonen.
Dickie blijft dus bij de mening dat kunst iets is dat gemaakt wordt:
‘Artifactual art is generated by the human activity of making.’ 24

En de ‘readymades’ van Duchamp dan? Tegen de weerlegging dat dit kunst zou zijn, omdat
het geen artefacten zijn, brengt Dickie in dat het artefacten zijn, opgenomen binnen een
kunstwereld. Bij Fountain van Duchamp wordt het urinoir gebruikt als een artistiek medium
op dezelfde wijze als verf of steen in de meer conventionele werken. Hiermee is echter een
andere term uit zijn definitie geïntroduceerd, nl. ‘kunstwereld’. Deze term maakt dat een
kunstwerk kunst wordt door de positie die het in deze gevestigde gang van zaken verwerft.
Dit kader is minder zichtbaar dan het kunstwerk zelf. Men kan het ontdekken wanneer
men twee voorwerpen vergelijkt die identiek zijn, bijvoorbeeld een urinoir en Fountain
van Duchamp of een schilderij en een toevallig gekleurd vlak. Het eerste en het laatste zijn
geen kunstwerken omdat ze niet in een kunstwereldcontext opgenomen zijn. We zouden
hier kunnen aan toevoegen dat beide identieke voorwerpen even ‘mooi’ kunnen zijn, maar
het ene is kunst en het andere niet. Deze ‘wording’ van een kunstwerk via een artistieke
context stelt nog een ander probleem: blijft het artefact een kunstwerk eens het buiten die
context staat? Eigenlijk niet. De fontein van Duchamp is geen kunstwerk maar een relikwie
van een kunstwerk. Het echte kunstwerk van Duchamp was zijn act om dat artefact op een
bepaald moment in een bepaalde ruimte als kunst voor te stellen. Hierdoor heeft hij met de
traditionele kunst en haar klassieke materialen gebroken en gelijktijdig het soevereine beslissingsrecht omtrent wat kunst is in handen van de kunstenaar gelegd. Als men er aan toevoegt
dat vele ‘originelen’ verloren zijn gegaan en zijn vervangen niet door één, maar door een reeks
multiples, dan is het probleem van echt en vals ook meteen opgelost. Misschien is de paradox
van het gedwongen bewonderen van kopieën van relikwieën de echte dadaïstische boodschap,
een verkneukeling die we de gepensioneerde Duchamp post festum gunnen.
In zijn definitie brengt Dickie ook de factor ‘publiek’ aan, die een rol speelt bij het bepalen
van wat kunst is. En dit op een nogal omgekeerde wijze. Het feit dat sommige kunstenaars
weigeren hun werk te tonen, omdat ze het minderwaardig vinden, is voor hem het bewijs
dat het voor een publiek gemaakt is, zoniet is er geen enkele reden om het te verbergen. Het
publiek van een kunstwereld is niet zomaar een publiek, maar is voorzien van de nodige kennis die op veel punten overeenkomt met deze van de kunstenaar.
‘The members of an art world public are such because they know how to fulfill a role which
requires knowledge and understanding similar in many respects to that required of an artist.’ 25

Een dergelijke uitspraak zou onderzocht moeten worden. Wij menen dat de kennis van kunst
vanuit de maker wel eens zeer sterk zou kunnen verschillen van de kennis van kunst bekeken vanuit de toeschouwer. De ene kan niet, of moeilijk, kijken los van het creatieproces, de
andere kan nauwelijks het creatieproces inschatten. Het probleem van het snobisme, de alsofkennis, bij het publiek wordt evenmin aangeraakt.
Dickie wijst er wel op dat er evenveel verschillende publieken zijn als er verschillende kunsten zijn, en dat de vereiste kennis navenant is. Binnen de kunstwereld kunnen verschillende
rollen vervuld worden. Tot het minimumkader behoren de kunstenaar en het publiek. De rol
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van de kunstenaar heeft twee kernaspecten: enerzijds het bewustzijn dat wat als voorstelling
gecreëerd wordt kunst is, en anderzijds de handigheid om een of meer van de vele mogelijke
technieken te gebruiken die moeten toelaten kunst van een bepaald soort te vervaardigen.
Dickie zit, menen we, met deze tweede vereiste in de richting van een verouderde visie op het
kunstproces. Er zijn ook kunstenaars die beweren geen enkele kunsttechniek te kennen, en
die toch door de kunstwereld als kunstenaar aanvaard worden. In extremis zou men het construeren van ideeën natuurlijk kunnen opvatten als een oude ambachtelijkheid.
Ook de rol van het publiek kent twee kernaspecten, nl. het bewustzijn dat wat voorgesteld
wordt kunst is, en daarnaast de bekwaamheid en de gevoeligheid om de kunst waarmee men
geconfronteerd wordt waar te nemen en te begrijpen. Naast deze twee hoofdrollen bestaan er
nog andere zoals deze van ‘critics, art teacher, director, curator, conductor, and many more’.
Voor de beeldende kunst lijkt de volgende reeks ons relevant: criticus, tentoonstellingsbouwer,
conservator, organisator, bemiddelaar, begeleider, galerijhouder, wetenschappelijk onderzoeker, kunsthandelaar en cultureel ambtenaar. De kunstwereld bestaat uit de totaliteit van
dergelijke rollen.
‘Described in a somewhat more structured way, the art world consists of a set of individual art
world systems, each of which contains its own specific artist and public roles plus other roles.
For example, painting is one art world system, theater is another, and so on.’ 26

We zouden nog verder willen gaan. Schilderkunst als kunstwereldsysteem bestaat ook nog uit
andere autonome kunstwereldsystemen. Wie de kunstwereld kent, weet dat er per kunsttak
niet één, maar meerdere kunstwerelden bestaan, waarbinnen telkens een volledige set rollen
functioneren.
Hoe dan ook treden we Dickie bij in zijn bepaling van kunst vanuit het begrip kunstwereld. Toch rijst een aantal problemen.27 Het begrip kunstwereld als bepalend kader is zelf
reeds een evaluatie. Het is niet ondenkbaar dat iemand werken maakt die zeer lang door geen
enkele kunstwereld als kunst (h)erkend worden. Dit gevaar is des te groter omdat Dickie
binnen de kunstwereld een hoofdrol toebedeelt aan het publiek, wat het gelijkschakelen van
kunst met gevestigde kunst bevordert. Zijn begrip ‘established practise’ is niet van die aard
om onze opmerking te weerleggen.
Maar de institutionele theorie van Dickie gaat volledig de mist in bij de volgende
uitspraak: ‘een kunstwerk is een soort artefact, gecreëerd om aan een publiek uit een kunstwereld voor te stellen.’ Deze uitspraak zou eigenlijk een weerlegging moeten zijn van de
opmerking dat zijn definitie ook opgaat voor andere artefacten. Een kunsttijdschrift is ook
‘an artifact of a kind created to be presented to an art world public’. Sommige designspiegels
ook, bepaalde modekledij eveneens, enz. Zijn antwoord op deze anticiperende door hem zelf
gemaakte opmerking is in elk geval zwak. Zijn definitie vertoont weerlegbare elementen.
‘To forestall an objection to the definition, let me acknowledge that there are artifacts which are
created for presentation to the art world publics which are not works of art: for example, playbills.
Such things are, however, parasitic or secondary to works of art. Works of art are artifacts of a
primary kind in this domain, and playbills and the like which are dependent on works of art are
artifacts of a secondary kind within this domain. The word ‘artifact’ in the definition should be
understood to be referring to artifacts of primary kind.’ 28
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Door het invoeren van de rangschikking ‘primair en secundair’ en van een term als ‘parasitisch’ ondermijnt Dickie zijn definitie, want wie gaat hoe bepalen tot welke categorie een
bepaald artefact behoort?

3—1-6

Een deiktische definitie van kunst

Kritische opmerkingen maken is in deze kwestie eenvoudiger dan zelf een voorstel formuleren. Toch zullen we trachten om, in de geest van de analytische filosofie, een antwoord te
geven op de vraag ‘Wat is kunst?’. We menen dat zo’n ‘definitie’ niet louter op basis van het
waarnemen van vermeende essenties kan geschieden. Ze hoort de waarneming juist te leiden.
Elke definitie die uitgaat van de gedachte dat bepaalde mensen in bepaalde omstandigheden
op basis van hun waarnemend herkenningsvermogen kunnen bepalen wat kunst is, stuit op
de vraag: ‘Volgens welke criteria?’. Hieruit vloeit voort dat het slechts om een definitie zal
gaan van een bepaalde soort kunst, aangezien vormevoluties voortdurend aan bepalingen
ontsnappen.
Met de analytische filosofen kunnen we het eens zijn dat wat zij de traditionele kunsttheorieën noemen, vaak in een essentialisme vervallen door een of meer kenmerken tot de
algemeen geldende onwrikbare essenties te verabsoluteren. Met de analytische filosofen zijn
we het niet eens dat dit een reden zou zijn om de zogenaamde traditionele theorieën als onzin
te verwerpen. Het volstaat deze theorieën te lezen als bijdragen tot het benaderen van het
fenomeen kunst, waarbij men de voorgestelde wezenskenmerken niet verabsoluteert, maar ze
als kenmerken naast de andere voorstellen afweegt. Het is nodig om zoveel mogelijk verschillende hedendaagse kunststromingen naast elkaar aan het woord te laten. Dat is het gevolg
van een postmoderne wetenschapsopvatting. De verscheidenheid aan artistieke producten
vraagt om een variëteit aan theorieën, zelfs op twee niveaus. Ten eerste is een bepaalde theo
rie slechts relevant voor een bepaald soort kunst. Ten tweede moet elk soort kunst vatbaar
zijn voor meerdere theorieën.
We zijn het ook eens met de analytische filosofen dat ‘kunst’ een veel te ruime term is, te
vergelijken met begrippen als ‘geluk’ en – iets concreter – ‘voedsel’. We denken daarom dat
de zogenaamde traditionele theorieën kunst teveel hebben willen definiëren, met name door
te bepalen wat kunst is en moet zijn. De analytische filosofen hebben daarentegen het accent
gelegd op de twee andere elementen van het drieluik kunstenaar-kunstwerk-toeschouwer,
wat ons een niet oninteressante visie lijkt. Hun aandacht gaat hierbij voornamelijk naar de
toeschouwer.
De ‘receptie-esthetica’ 29 trekt deze benadering nog verder door. De rol van de kunstenaar beperkt zich in deze visie tot het maken. Soms krijgen we zelfs de indruk dat, binnen
deze theorie, de afwezigheid van een publiek meer bepaalt of iets al dan niet kunst is, dan de
aanwezigheid van een kunstenaar. Volgens ons echter is het in eerste plaats de kunstenaar
die bepaalt wat kunst is. Net zoals de wetenschappers via wetenschappelijke onderzoeken
bepalen wat wetenschap is, en niet de leerlingen uit de humaniora, zelfs niet hun leraars.
Wat wetenschapsfilosofen daar achteraf ook voor interessants over mogen zeggen.

— 122 —

3
Analy tische w ijsbegeerte

Vandaar onze poging tot een ‘deiktische’ definitie (aanwijzende bepaling): kunst is wat een
kunstenaar als zijn kunst aanwijst, en wat hij eventueel zelf gemaakt heeft.30 Het probleem
wordt dus verlegd naar de vraag: ‘Wat is een kunstenaar?’. Een kunstenaar is iemand die van
zichzelf zegt dat hij kunstenaar is. Om in de geest van de institutionele theorie van Dickie
te blijven, zouden we hieraan iets willen toevoegen. De zelfbevestigende en identificerende,
al dan niet expliciet geformuleerde uitspraak ‘Ik ben kunstenaar’ kan in kwantitatieve zin
worden beaamd door het aantal toeschouwers (rol van het publiek) en in kwalitatieve zin
door de mate waarin en de wijze waarop deskundigen hen hierin bijvallen (rol van de critici,
etc.). Op een zeker ogenblik, na het overlijden van de kunstenaar, zal deze ‘Dit is kunst’uitspraak overgenomen moeten worden door een of meerdere kunsthistorici. Wat is een
kunsthistorische monografie anders dan een fundamentele getuigenis – inderdaad een soort
testament – waarin vastgelegd wordt welke objecten de kunstenaar als kunst aangewezen
heeft, op basis van biografische en andere documenten? Maar voor een levend kunstenaar is
strikt genomen de uitspraak ‘Ik ben kunstenaar’ gecombineerd met de aanwijzing ‘Dat is
mijn werk’ voldoende om iets kunst te laten zijn.
Hoe moet men nu iemand die zo’n identificatie-uitspraak doet onderscheiden van wie
beweert Napoleon te zijn? Het onderscheid wordt aangereikt door het begrip ‘continuïteit’
(zonder dat dit overigens bepaalde breuken in de ontwikkeling zou uitsluiten). Hiermee
bedoelen we dat er geverifieerd moet worden of de persoon die zich kunstenaar noemt regelmatig producten aflevert die hij ‘kunstwerken’ noemt. Dat kan door tentoonstellingen, maar
geldt ook in zijn atelier of stapelplaats. Vanuit het kunstwerk bekeken is het mogelijk dat er
een kunstenaar zou bestaan die slechts één kunstwerk gemaakt heeft. Vanuit de kunstwereld
bezien niet. Kunstenaar zijn betekent hier dat iemand voortdurend – uiteraard relatief bekeken – bezig is met het realiseren van producten die men ‘kunst’ noemt.
Het ene kunstwerk ontvangt trouwens zijn betekenis door het andere, d.w.z. dat er een
betekeniswijziging ontstaat door het maken van het volgende werk. Maar dat gebeurt ook
met terugwerkende kracht. Het latere werk wordt medebepaald door het vorige en omgekeerd verkrijgt ook het eerder gemaakte werk zijn betekenis door het ontstaan van het latere.
Extreem bekeken betekent dit dat de betekenis van het eerste werk van een kunstenaar
slechts voltooiing vindt, wat de bijdrage van de kunstenaar in dit betekenisproductieproces
betreft, wanneer het laatste gemaakt is. Deze verwevenheid is de diepe betekenis van de
term ‘oeuvre’.
Tot hier loopt alles goed, maar een puur individualistische, tot één oeuvre beperkte
definitie opstellen zou veel te broos zijn. Hoe moet men bijvoorbeeld de producten van
de ‘professioneel’ onderscheiden van die van de amateur? In dit stadium van de bepaling
moet men toch een beroep doen op de waarnemende (h)erkenning, niet om de kwaliteit te
(h)erkennen behalve dan dat aspect van de kwaliteit dat betrekking heeft op de originaliteit – en ook niet om op basis van enig essentialisme na te gaan of het al dan niet om kunst
gaat, want dat is het al omdat de twee vorige voorwaarden vervuld zijn. De identificerende
zelfbepaling van het handelend wezen als eerste voorwaarde is fundamenteel. De tweede
voorwaarde is existentieel, in de zin dat het zelfbeeld uitbreiding neemt in ruimte en tijd door
controle van de continuïteit van het handelen. Eenvoudig gezegd: iemand die af en toe een
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speciaal, al dan niet mooi object maakt, is geen kunstenaar. Hij wordt dat wel wanneer er
enige regelmaat in zijn werkzaamheid te bespeuren valt. Daarenboven moet er een verband
tussen de producten ontstaan dat precies naar de handtekening, zeg maar merknaam, verwijst. Dit laatste gedrag is evenwel nog te gelijklopend voor te veel categorieën van handelen;
niet alleen kunstenaars vervaardigen producten in een atelier en stellen deze tentoon. Om
dit te specifiëren is er een derde voorwaarde nodig die de handelende persoon (eerste voorwaarde) en de handeling (tweede voorwaarde) binnen een maatschappelijke context verifieert
om tot een duidelijke differentiatie te komen die niet van hiërarchische aard is, maar enkel een
nevenschikking inhoudt. Deze controle gebeurt vanuit de studie van de code die moet toelaten de verwantschap vast te stellen met wat al bestaat.
We mogen echter niet in de val trappen door de definitie van kunst te herleiden tot het
waardeoordeel omtrent ‘goede’ kunst. Zoals we eerder hebben gesteld, leidt de waarnemende
(h)erkenning tot een kringloop en tot de vraag naar de vertaling van de criteria voor het beeld
naar deze van het woord. Deze vertaling bleek onmogelijk.31
Ook wat de derde voorwaarde betreft, moeten we dus vertrouwen op de bewering (en er
ons consequent aan houden) van de kunstenaar dat hij zich binnen de historiciteit en het criticisme van de context oriënteert. Deze oriëntatie is geen imitatie, omdat vooral het verschil
op de voorgrond moet treden. Als derde vuistregel om te bepalen wat kunst is, stellen we dat
wie zich kunstenaar noemt, zich moet plaatsen binnen een kunsthistorische traditie, die tot
een zo recent mogelijk tijdstip moet lopen. De dynamiek van de kunstevolutie maakt dat ook
de antitraditie binnen de ‘traditie’ valt, nl. binnen een zich steeds ‘vernieuwende’ traditie. De
kunstenaar levert een bijdrage door nieuwe of andere vormen aan te brengen, die van de traditie verschillen of ze voortzetten, maar in ieder geval niet kopiëren wat al bestaat. Elke nieuwe
aanbreng is welkom. Dat kan natuurlijk niet het resultaat zijn van wat geleerd werd uit het
handboek ‘Hoe schilder ik zoals Van Gogh’. De maatstaven kunnen worden aangegeven door
kunstcritici (de situering binnen het actuele gebeuren) en kunsthistorici (de situering binnen
de kunstgeschiedenis). De waarnemende (h)erkenning komt dus slechts bij wijze van proef
op de som.
Dit derde principe is tevens de grondslag waarop kunstcritici zich bij hun kritiek kunnen baseren. Door het tentoonstellen plaatst de kunstenaar zich binnen de reeds bestaande
artistieke context. En het is de relatie met wat al bestaat, wat de kunstcritici aan het licht
moeten brengen. Zo niet is er volgens ons geen enkele reden waarom mensen zich het recht
zouden mogen toeëigenen om, zonder van ambtswege als inspecteur aangesteld te zijn, kritiek te formuleren op werk dat andere mensen in alle vrijheid, buiten werkverband, gemaakt
hebben. Daarom bestaat er geen kritiek van de amateuristische kunst, of heeft die tenminste
geen grond. Wanneer zij zou bestaan is zij dus eveneens amateuristisch, dit wil zeggen aan
een andere code gebonden. Zo’n kritiek zou dan ook andere criteria hanteren dan de professionele kritiek.
In het eventuele onderscheid tussen de zogenaamde ‘amateuristische kunstbeoefening’
en het zogenaamd ‘professioneel’ maken van kunst vinden wij de woorden ‘professioneel’
en ‘amateuristisch’ moeilijk en eigenlijk overbodig. Het onderscheid tussen ‘beoefenen’
en ‘maken’ is al veelzeggend. Bij de kunstbeoefenaar is het proces binnen de persoon,
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als aangename creatieve ontplooiing, belangrijker dan het product dat eruit resulteert. Bij de
kunstmaker is dit juist omgekeerd: zelfs al gaat hij eraan ten gronde, enkel het resultaat telt.
Het is hier uiteraard niet de bedoeling het innerlijke creatieproces volledig los te koppelen van
het product.
Het is evident dat de aard van het product en de appreciatie door een publiek bijdragen tot
de ontplooiing van de creatieve mogelijkheden van de amateur als onderdeel van zijn persoonlijkheid. Het is eveneens klaar dat zelfs de factor vernietiging van de niet-artistieke aspecten
in het leven van de kunstenaar een versterking kunnen zijn van de artistieke facetten van zijn
persoonlijkheid. Wanneer men de kunstbeoefenaar evalueert, dan tracht men zijn ontwikkelingsproces door te lichten. Bij de maker van kunst neemt men enkel het product onder ogen.
Deze poging tot omschrijving zegt niets over de kwaliteit van het werk, zeker niet wat de
eerste twee vuistregels betreft. Dat geldt ook voor het derde beginsel. Iemand is niet minder
artiest, wanneer hij mislukt in zijn opzet om binnen het reeds bestaande een eigen bijdrage te
leveren aan het vormgevingsprobleem van zijn cultuur. Hij kan wel een minder goed artiest
zijn, maar hij is niet ‘minder’ kunstenaar.
Misschien is dit een te nominalistische en te pragmatische definitie. We hopen dat ze
enigszins operationeel is en ze is uiteraard voor kritiek vatbaar. Hoewel het niet volledig
opgaat, zou men de vergelijking kunnen trekken met de definitie van een sportman. Een
sportman is iemand die van zichzelf zegt dat hij sportman is, en die met regelmaat sport
beoefent. Verder is het iemand die zich poogt te plaatsen binnen de bestaande prestaties.
Iemand die als laatste aankomt in een wielerwedstrijd, is niet minder sportman dan wie
de eerste is. Groot verschil met de kunstwereld is wel dat wie de Ronde van Frankrijk in
tegenovergestelde richting zou rijden ongetwijfeld onmiddellijk zou worden gediskwalificeerd, terwijl hij bij de kunstenaars vermoedelijk de winnaar zou zijn.
Misschien is de term ‘kunst’ nog best te vergelijken met de term ‘natuur’, waarbij de ene
aan de zee denkt en iemand anders aan de bergen. Natuurvrienden die bij het uitwisselen van
ervaringen enkel de term ‘natuur’ zouden gebruiken, moeten naderhand wel inzien dat ze
niet over hetzelfde gesproken hebben. Een gelijkaardige ontgoocheling is de kunstliefhebbers
beschoren, wanneer zij na een dialoog (na twee monologen) over kunst moeten vaststellen dat
hun eventuele eensgezindheid niet gedragen kon worden door hun visie op concrete kunstvoorwerpen. Dat soort kunstbergen verzetten, vergt een zee van tijd.

3—2

Wittgenstein

De rol die Ludwig Wittgenstein toegekend heeft aan de kunst is niet eenvoudig te formuleren. Hoewel vaak in een zeer eenvoudige taal gesteld, zijn weinig uitspraken eenduidig te
begrijpen. Daar komt bij dat hij geen esthetisch traktaat geschreven heeft. Zelfs een boekje
als Lectures and Conversations on Aesthetics …32 gaat ook over veel andere algemene wijsgerige
problemen. Toch is het belangrijk hem op te nemen in dit boek, en niet alleen omdat hij een
kunstkenner was.
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‘De tous les philosophes qui ont parlé de l’esthétique, Wittgenstein était incontestablement a
priori l’un des plus qualifiés pour le faire. Il était issu d’une famille viennoise riche et cultivée qui
entretenait des relations étroites avec les milieux artistiques, en particulier musicaux (Brahms
était un ami intime de la famille Wittgenstein).’ 33

Toch kunnen we kort zijn omtrent zijn denken over kunst, omdat veel van zijn opvattingen
reeds behandeld werden bij de bespreking van de door hem geïnspireerde kunstfilosofen.
De taak van de filosoof, zoals Wittgenstein die voor ogen heeft, impliceert reeds een vrij
esthetische houding. De taak van de ware filosoof is voor Wittgenstein louter beschrijvend:
hij verklaart niets en heeft ook niet de pretentie het taalgebruik (het kunstwerk) in enig
opzicht te hervormen.
‘Al wat hij doet, is pogen een impasse te doorbreken met behulp van treffende voorbeelden die
de biologerende invloed van een verstard vooroordeel verzwakken en de geest weer openstellen
voor de bonte patronen van het taalgebruik zoals het zich aan de onbevangen toeschouwer in al
zijn veelzijdigheid voordoet. Vaste methoden zijn daarvoor nauwelijks aan te geven; van geval tot
geval moet men al tastend en zoekend de middelen zien te vinden waarmee het gestelde doel op
de meest efficiënte manier kan worden bereikt.’ 34

Ingaan tegen vooroordelen, de geest openstellen voor de veelkleurigheid, de term ‘toeschouwer’ en de afwezigheid van vaste methoden, zijn allemaal elementen die betrekking
zouden kunnen hebben op de tussenpersoon die tracht een brug te slaan met het kunstwerk.
Misschien is de filosoof wel een goed bruggenhoofd om verbanden te leggen tussen kunst en
mens.
Ook de voorkeur van Wittgenstein voor de gewone omgangstaal trekt onze aandacht.
Men kan zich de vraag stellen of het beschrijven van het effect veroorzaakt door de confrontatie met kunst, wel een andere dan de gewone omgangstaal behoeft. Bij de toch al vrij hoge
visuele drempel is het kunsthistorisch jargon in beginsel een verbaal bijkomend struikelblok.
Een wijsgerige onderbouw voor het gebruik van die gewone omgangstaal, wetende dat de
problematiek op dit niveau moet behandeld worden, wordt hier dan zeer toepasselijk. Zoals
de taak van de filosoof is het ook in eerste instantie de taak van de kunstbegeleider om misverstanden op dat niveau uit de weg te ruimen.
‘De filosoof kan slechts behulpzaam zijn bij het bestrijden van misverstanden en misbruiken die
aan het normale functioneren van de uiteenlopende taalspelen in de weg staan. Naargelang zijn
diensten bijdragen tot een probleemloos deelnemen aan het gevestigde taalgebruik, maakt hij
zichzelf overbodig.’ 35

3—2-1

Ethiek en esthetiek zijn één

De teksten, waardoor we ons een beeld over de kunstopvatting van Wittgenstein kunnen
vormen, zijn pas na WO II verschenen. Maar in zijn Tractatus Logico-Philosophicus staat een
zin die het leidmotief van ons opzet is, met name de wat orakelend aandoende uitspraak:
‘6.421 Es ist klar, dass sich die Ethik nicht aussprechen lässt. Die Ethik ist Transzendental.
(Ethik und Ästhetik sind Eins).’ 36
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Behalve dat ethiek en esthetiek één zijn, wordt hier ook het probleem van de onuitspreekbaarheid gesteld. Uit een andere uitspraak blijkt dat Wittgenstein overtuigd is dat er dingen
zijn die niet uitspreekbaar zijn, maar die zich daarentegen tonen. Hij rekent deze dingen tot
het mystieke. De moraal, of beter de ethica als het spreken over moraal, en de kunst, of de
esthetica als het spreken over kunst, behoren tot dit mystieke, tot het onuitspreekbare.
‘6.522 Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.’ 37

En ook in die geest de beroemde slotzin van de Tractatus
‘7. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.’ 38

Belangrijk hierbij is dat de onuitspreekbaarheid en de zwijgplicht niet beletten dat het mystieke zich openbaart. Het mystieke toont zich. Voor kunst betekent dit een versteviging van
de autonomie. De onmogelijkheid van het woord wordt opgevangen door de zichtbaarheid.
Uiteraard doorbreken wij de zwijgplicht. De uitspraak van Wittgenstein is geen spreekverbod, maar eerder het verwerpen van de grond waarop de mogelijkheid om zinvol over het
mystieke te spreken gefundeerd is. Uiteindelijk ‘toont’ kunst zich alleen maar en schiet elk
woord tekort. Welke uitspraak men ook over kunst doet, men moet steeds terug naar de bron
die zich toont.
Het één zijn van ethiek en esthetiek begrijpen we vanuit de toonbaarheid als de kracht om
iets te tonen. De esthetiek toont het toonbare, nl. de ethiek. Bij l’art pour l’art toont ze zichzelf,
wat op zijn beurt weer ethiek is. Beide zijn in die zin onafscheidelijk, bijna verbonden zoals
vorm en inhoud. Ethiek is altijd een voor-doen, een voor-beeld, theater, leerprent hoe het niet
is maar zou kunnen, moeten zijn, of niet mag. Esthetiek als boegbeeld heeft steeds ethiek in
haar zog.
Janik en Toulmin stellen het, ons inziens, wat te eenvoudig voor. Zij zeggen dat het enkel
om het poëtische vermogen van de taal zou gaan.
‘Wittgenstein is trying to set the ethical off from the sphere of rational discourse, because he
believes that it is more properly located in the sphere of the poetic: “Ethics and aesthetics are one
and the same”.’ 39

Het ‘mystieke’ waar ethiek en esthetiek toe behoren is dubbelzinnig. In de eerste plaats heeft
het ‘mystieke’ betrekking op wat de wereld gemeen heeft met haar afbeelding, haar spiegel,
namelijk de taal. En in de tweede plaats duidt het op het poëtische vermogen van de taal
de ‘zin van het leven’ bloot te leggen. De taal kan ervaring aandragen, maar zij kan ook zin,
betekenis geven aan die ervaring. Het eerste wordt mogelijk doordat de uitspraken, die feiten
afbeelden, modellen zijn met een logische structuur; het tweede is poëzie. Het Tractatus wil
de twee uit elkaar houden. Op basis van correspondentie tonen Janik en Toulmin aan dat
Wittgenstein zijn Tractatus als een filosofisch en tegelijk literair, maar in wezen vooral als een
ethisch werk zag. Met zijn teksten meent hij grenzen getrokken te hebben rond het ethische,
rond wat hij niet geschreven heeft. Deze omgrenzing van binnenuit vindt hij het belangrijkst.
De ‘Ethics and Aesthetics are One’ werd ook behandeld door Barrett.40 Hij wijst erop dat
in de Notebooks enige verheldering te vinden is. Het verband tussen beide begrippen wordt
daar sub specie aeternitatis gezien. Waar ethiek de hele wereld sub specie aeternitatis ziet, ziet
esthetiek de objecten als dusdanig, met de hele wereld als achtergrond. In dezelfde Notebooks
vindt men nog twee andere verbanden: het mystieke, zoals reeds aangehaald, maar ook het
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geluk. Wittgenstein kijkt met een gelukkig oog naar kunst. Kunst maakt blij. Ook ethiek
houdt zich met gelukkig leven bezig. Barrett stelt het wat retorische probleem dat esthetiek
zich bezighoudt met het kijken naar dingen en ethiek met leven en handelen.
‘To repeat, aesthetics has to do with looking at things; ethics has to do with living and acting.’ 41

Naar ons gevoel verwart Barrett hier de termen ethiek en moraal. Moraal heeft te maken met
(regels van) leven en handelen. Ethiek heeft te maken met kijken naar dat leven en handelen.
In die zin is het verband duidelijk. Toch komt hij tot een gelijkaardig antwoord door erop te
wijzen dat esthetiek een ‘vorm van leven’ is en ook door te wijzen op de oude verwantschap,
reeds voor de Grieken, tussen schoon en goed.
Tot hier een schets van wat één enkele uitspraak al kan teweegbrengen. Wittgensteins
andere geschriften over esthetiek zijn niet altijd veel duidelijker en in elk geval karig in
omvang, zodat Bouveresse zelfs stelt:
‘Parler de l’éthique et de l’esthétique de Wittgenstein, par exemple, c’est parier à peu près
uniquement de son œuvre non écrite, et accessoirement de sa biographie ou de sa personnalité.’ 42

3—2-2

Wittgenstein als estheticus (Bouveresse)

Op basis van zijn biografie weet men dat Wittgenstein een groot kunstkenner was. De muziek
bijvoorbeeld zou voor hem, zoals voor Schopenhauer, de waarlijk universele taal die men
overal begrijpt kunnen geweest zijn, die de wereld op haar manier uitdrukt en alle enigma’s
oplost.43 Maar, zoals eerder besproken, was het ook een van zijn fundamentele filosofische
overtuigingen dat wat zich in deze artistieke taal uitdrukt niet kan herzegd of geëxpliciteerd
worden in de verbale taal. Jacques Bouveresse beschouwt het schrijven van een boek dat
voornamelijk gewijd is aan de ethiek en de esthetiek in de filosofie van Wittgenstein als een
volslagen onzinnige onderneming. Toch heeft hij er een hoofdstuk aan gewijd in zijn hier
besproken boek. Voor de verdere bespreking gaan we in grote lijnen akkoord met zijn interpretatie omdat Bouveresse verdedigt dat Wittgenstein geen wijsgeer van taal of logica was,
maar in de eerste plaats een ethicus en estheticus.44
Voor Bouveresse is de wittgensteiniaanse opvatting van de esthetiek en de ethiek
fundamenteel eudaemonistisch. Kunstproducten moeten een essentieel positief effect uitoefenen.45 Ze moeten eerder een oplossing aanreiken dan een probleem. Hoe onverwacht ook,
Wittgenstein scheen een passie aan de dag te leggen voor de meer populaire genres, zoals
politieromans en komische- of avonturenfilms. Ook de verstrooiing speelt dus een rol. Hij
was overtuigd dat kunst op een of andere manier, en zo massaal mogelijk, moet helpen leven.
Vandaar zijn voorkeur voor het populaire, zijn weigerachtigheid voor de kunst om de kunst,
en zijn eis voor enige moraliteit in de artistieke productie. Hij legde impliciet of expliciet de
klemtoon op de compenserende, troostende, opvoedende functie van de kunst; ja zelfs op de
stichtende functie in de zin van Tolstoj. Deze al te positieve invulling heeft vaak geleid tot
de negatie van het artistieke. Toch moet de vraag naar de rechtvaardiging van kunst gesteld
worden. Kunst stelt in deze eeuw immers zelden een oplossing voor, maar legt eerder een
probleem voor aan de kritiek en de filosofie.
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De band die Wittgenstein in het Tractatus gelegd heeft tussen ethiek en esthetiek behelst
precies de rechtvaardiging van het kunstobject. Deze relatie is de machtiging voor het verkrijgen van betekenis, in tegenstelling tot de feitelijke wereld van de contingentie. De kunst is,
evenals de moraal, een poging om de wereld betekenis te geven. Daarom ook heeft het woord
‘schoon’ in de geest van Wittgenstein weinig zin binnen de esthetische reflectie. Hij wijst in
dit verband op twee punten. Vooreerst wordt ‘schoon’ gebruikt op oneindig veel manieren.
Daarbij ondergaat de betekenis van dit woord aanzienlijke wijzigingen naargelang van de
context. Daarnaast spelen ‘schoon’ en aanverwante woorden een volstrekt mindere rol in de
praktijk van de esthetische oordelen. Grammaticaal gezien zijn het adjectieven en worden
ze als tussenwerpsels gebruikt. Wittgenstein waarschuwt ervoor dat we teveel aandacht
hebben voor de woordvormen en onvoldoende voor hun gebruik.46 De woorden worden vrij
naïef gebruikt door wie niet in staat is een waarlijk esthetisch oordeel uit te drukken. Kenners
gaan eerder termen gebruiken als ‘juist’ en ‘correct’. Eigenlijk spelen esthetische adjectieven
nauwelijks een rol. Maar iemand die het beter kent, kan wel aanwijzen hoe iets moet gelezen
of bekeken worden. Eens men het doorheeft, gaat men anders en intenser lezen of kijken. Het
kunstwerk heeft plots betekenis gekregen, het spreekt aan.
‘A man says it ought to be read this way and reads it out to you. You say: “Oh yes. Now it makes
sense.”… But the important thing was that I read the poems entirely differently, more intensely,
and said to others: “Look! This is how they should be read.” Aesthetic adjectives played hardly
any role.’ 47

Het is duidelijk dat Wittgenstein esthetica niet opvat als een wetenschap van het schone.
Ironisch voegt hij eraan toe dat, indien dat wel het geval zou zijn, ze ook zou moeten aangeven
welke koffie goed smaakt.
Wat het ‘plots begrijpen’ van het kunstwerk betreft, merkt Bouveresse op dat in het denken van Wittgenstein het ontdekken van de bedoelingen of de redenen van een auteur niet per
se betekent dat we erin geslaagd zijn een bevredigende hypothese te formuleren over het proces dat zich in zijn geest afgespeeld heeft bij de compositie van het werk. Zelfs wanneer men
ons met alle middelen iets wil verduidelijken is het best mogelijk dat we toch niet in staat zijn
te zien wat er te zien is of wat men ons zou willen laten zien. 48 Wittgenstein wijst herhaaldelijk
op het belang van de ruimtelijke en culturele context voor de esthetische waardering, wat
precies het beschrijven van een dergelijke waardering uitsluit.
‘It is not only difficult to describe what appreciation consists in, but impossible. To describe what
it consists in we would have to describe the whole environment.’ 49

En wat verder omtrent de culturele gebondenheid van de uitdrukkingen van een esthetisch
oordeel schrijft hij:
‘The words we call expressions of aesthetic judgment play a very complicated role, but a very
definite role, in what we call a culture of a period. To describe their use or to describe what you
mean by a cultured taste, you have to describe a culture.’

Wat eveneens een tijdgebondenheid insluit:
‘What we now call a cultured taste perhaps didn’t exist in the Middle Ages. An entirely different
game is played in different ages.’ 50
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Bij een taalspel 51 hoort dus een volledige cultuur. Een uitspraak zoals ‘dit is een mooi kroongewaad’ zou zowel nu als ten tijde van Edward II gezegd kunnen worden, maar met een andere
betekenis. Met het benadrukken van de culturele context en het relativeren van de smaak
wil Wittgenstein ons laten inzien dat, wanneer men wil begrijpen waarover het gaat, men
voor alles het taalspel moet bekijken dat zich effectief voordoet omtrent bepaalde objecten in
bepaalde omstandigheden, zowel wat de verbale als de niet-verbale aspecten betreft. Zolang
men dat niet doet is het probleem waarmee de traditionele filosofie zich bezighield – namelijk
hoe is het theoretisch mogelijk dat er een esthetisch meningsverschil heerst – zinloos.
We zouden hier het onderscheid aan willen toevoegen – wat Wittgenstein niet doet –
tussen de woorden ‘vinden’ en ‘zijn’, waarbij de uitspraak ‘Ik vind mooi’ niet per se
contradictorisch is met ‘Ik vind niet mooi’, omdat het probleem zich niet stelt. Bij het gebruik
van het werkwoord ‘zijn’ moet dan in de geest van Wittgenstein een beroep gedaan worden op
de rol die het taalspel speelt.
Wittgenstein waarschuwt wel tegen de vaak voorkomende verwarring tussen ‘schoon’
en ‘aangenaam’. Hier komt immers het verband tussen esthetica en psychologie aan de
oppervlakte. Wittgenstein vindt het een onzinnige bewering dat de esthetica een tak van
de psychologie zou zijn en dat in de toekomst ‘al de mysteriën van de kunst’ via psychologische experimenten begrepen zouden kunnen worden. De esthetica tracht redenen te
geven waarom in een schilderij het ene element beter is dan een ander. Wat een kunstenaar
te zeggen heeft, is niet iets dat men gelijk kan schakelen met het ‘effect’ dat hij beoogde.
Wittgenstein maakt hier de vergelijking met het begrijpen van de taal.
‘Cf. the mistake of thinking that the meaning or thought is just an accompaniment of the word,
and the word doesn’t matter. “The sense of a proposition” is very similar to the business of “an
appreciation of art”. The idea that a sentence has a relation to an object, such that, whatever has
this effect is the sense of the sentence.’ 52

Wat woorden willen zeggen is niet het effect dat ze teweegbrengen, want ook zonder specifiek
effect kunnen ze een specifieke betekenis hebben. Wittgenstein vraagt zich af, wanneer twee
kunstwerken het zelfde effect hebben op de toeschouwer, of dit voor gevolg zou hebben dat
beide met elkaar verwisselbaar zouden zijn. Het antwoord hierop blijkt negatief. Het is duidelijk dat de betekenis van een kunstwerk niet overeenkomt met al wat in staat is om hetzelfde
effect te produceren. Het kunstwerk is geen middel om een bepaald effect te bereiken. Het
heeft een doel in zichzelf. Wat in een schilderij telt, is niet wat het ons laat ervaren, maar het
schilderij zelf. Belangrijk is wat het opwekt, maar dat is niet het belangrijkste.
‘Ce que le tableau évoque pour nous, ce à quoi il nous fait penser, etc., est incontestablement une
chose importante; mais ce n’est pas “la” chose importante.’ 53

Wittgenstein wijst erop dat associaties zeer ter zake zijn. Dezelfde associaties kan men ook bij
een ander schilderij maken, nochtans gaat het toch om een bepaald schilderij. En hij voegt er
iets aan toe wat uit de mond van een schilder zou kunnen komen:
‘“That means the chief impression is the visual impression”’. Yes, it’s the picture which seems to
matter most. Associations may vary, attitudes may vary, but change the picture ever so slightly,
and you won’t want to look at it any more.’ 54
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Wittgenstein verdedigt hier duidelijk de prioriteit van het kunstwerk als materieel object, en
dwingt de psychologische visie – met name dat de effecten op de toeschouwer de betekenis
van het kunstwerk zouden vervangen – naar de achtergrond. Bouveresse noemt een dergelijk
psychologisme zelfs een ongemanierde wijze om de functie van het kunstwerk voor te stellen.
‘Mais cela nous conduit, précisément, à une représentation tout à fait grossière de la fonction de
l’œuvre d’art, à savoir à l’idée que, par exemple, nous regardons un tableau essentiellement pour
avoir une certaine expérience psychique.’ 55

Zonder de term te noemen stelt Wittgenstein hiertegenover zelfs een uitgesproken vorm van
formalisme. Hij breekt tevens een lans voor een abstraherende wijze van kijken. In de relatie
tussen vorm en inhoud kan men ofwel de nadruk leggen op het formele (kleur etc.) van wat
er te zien is of het inhoudelijke (bv. een glimlach). Extreem genomen kan men abstraherend
bv. een glimlachend gelaat op een schilderij bekijken al een verzameling kleurvlakken.
Tegenover wat Wittgenstein de twee scholen noemt, maar wat men gewoon twee manieren
van kijken kan noemen, nl. (a) dat het om kleurvlakken en lijnen gaat, en (b) dat het om de
uitdrukking op de gezichten op het doek gaat, stelt hij dat deze twee opvattingen, nl. de
formalistische en de expressieve, niet met elkaar in tegenspraak zijn. Maar de eerste theorie
maakt niet duidelijk dat de te onderscheiden kleurvlakken een verschillend belang hebben, en
dat meerdere vormveranderingen totaal verschillende effecten hebben, waarbij sommige zich
zelfs tot elkaar verhouden als dag en nacht. Zodat Wittgenstein durft te stellen:
‘“A picture must be good even if you look at it upside down.” Then, the smile may not be
noticeable.’ 56

Wittgenstein heeft hier zeer goed de formele prioriteit van het schilderij tot uiting laten komen.
Het goed-zijn van een schilderij is inderdaad niet afhankelijk van de herkenbaarheid van een
glimlach op het doek, maar wel van de formele structuur. Deze kan vaak even zichtbaar zijn
wanneer het schilderij op zijn kop staat. Door dit toe te passen kan men een vooroordeel tegen
niet-figuratieve kunst wegwerken. Wanneer het ondersteboven als abstract afgekeurd wordt,
verdwijnt eventueel die negatieve houding bij het terug omkeren, wanneer de ‘smile’ zichtbaar wordt.

3—2-3

Zien en zien als

Ook in zijn Philosophische Untersuchungen 57 besteedt Wittgenstein aandacht aan esthetische
problemen, namelijk wanneer hij het onder meer heeft over ‘het zien en zien als’ en over het
plotseling opflitsen van een aspect. Wanneer men waarneemt, kan men namelijk iets anders
zien naargelang men naar andere elementen kijkt. Hij vertrekt hierbij van het gekende
voorbeeld uit de psychologie om de waarneming van dubbelzinnige figuren te bestuderen:
de grafisch voorgestelde H-E- kop, die zowel het beeld van een haas als van een eend kan
oproepen. Wittgenstein wijst erop dat de wisseling van aspect, nl. haas of eend, eigenlijk een
nieuwe waarneming uitdrukt, zonder dat de eerste echt verdwijnt.
‘Der Ausdruck des Aspektwechsels ist der Ausdruck einer neuen Wahrnehmung, zugleich mit
dem Ausdruck der unveränderten Wahrnemung.’ 58
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Hij waarschuwt in dit verband dat men de gezichtsindruk niet mag losmaken van de tekening,
terwijl hij toch ook niet samenvalt met de tekening. De tekening zit niet in het innerlijke
beeld; toch is dit innerlijk beeld ook geen aanwijzend ‘dit hier’. Zou men het innerlijk beeld
willen tekenen, dan zou men moeten” terugkeren naar wat oorspronkelijk getekend stond.
Vandaar dat Wittgenstein schrijft:
‘Das “Sehen als …” gehört nicht zur Wahrnemung. Und darum ist es wie ein Sehen und wieder
nicht wie ein Sehen.’ 59

Doordat men bij het ‘zien als’ meestal uitspreekt wat men ziet, wordt het zien aangevuld
met de beschrijving van de waarneming. Er wordt dus een gedachte aan verbonden, een
‘Verschmelzung’ zegt Wittgenstein.
‘Und darum erscheint das Aufleuchten des Aspektes halb Seherlebnis, halb ein Denken.’ 60

Wittgenstein stelt het zien in vraag op een dubbele wijze. Enerzijds zijn we te zeker bij wat we
zien, waardoor sommige kanten van het zien ons raadselachtig overkomen. Anderzijds zouden we ons meer vragen moeten stellen bij die zekerheden. Voor de esthetische waarneming
stelt dat probleem zich nog scherper.
‘Gewisses am Sehen kommt uns rätselhaft vor, weil uns das ganze Sehen nicht rätselhaft genug
vorkommt.’ 61

Wittgenstein geeft ook een duidelijke aanzet voor de idee dat er van wat we zien geen beschrijvingen bestaan die intrinsiek voorrang verdienen en die de andere zouden overschaduwen.
‘Der Begriff “sehen” macht ein wissen Eindruck. Nun, so ist er. …Es gibt nicht einen
eigentlichen, ordentlichen Fall so einer Beschreibung…’ 62

Wittgenstein legt voortdurend de nadruk op de vaststelling dat, hoewel de esthetische
ervaring niet objectief genoemd kan worden in enige strikt wetenschappelijke zin van het
woord, ze toch ook niet subjectief is in de pejoratieve zin. In tegenstelling tot de traditionele
filosofische esthetica verzet hij zich tegen de mythe van de niet-mededeelbare innerlijke
privé-ervaring. Het is onmogelijk om een precies onderscheid te maken tussen ‘zien’ en ‘interpreteren’, tussen ‘zien’ en ‘kennen’, tussen ‘zien’ en ‘denken’. Men ziet een schilderij zoals
men het interpreteert. Iets ervaren veronderstelt dat men het kan ervaren, dat men een en
ander geleerd heeft te beheersen.
‘Das Substrat dieses Erlebnisses ist das Beherrschen einer Technik. … Nur von Einem, der das
und das kann, gelernt hat, beherrscht, hat es Sinn zu sagen, er habe das erlebt.’ 63

Er bestaat dus geen zuivere toestand van zien. Zien is steeds verbonden met interpreteren,
wat een vorm van denken en handelen is. We kunnen iets nu eens als een en dan weer als een
ander ding ‘zien’. We interpreteren het, en zien het zoals we het interpreteren. ‘Zien’ wordt
dus ‘zien als’. Door het gebruik leert men de betekenis. Ervaren is dus eerder beproeven, niet
zozeer ondergaan, maar voortbrengen. Of zoals Bouverresse het stelt:
‘Ce n’est pas seulement la vision esthétique, mais également la vision tout court, et toute
perception qui est essentiellement exploration, attente, anticipation, projection, transformation,
etc.’ 64

Goodman heeft deze problematiek explicieter op de kunst toegepast.
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3—3

Goodman

3—3-1

De conventionaliteit van de kunst als symboolsysteem

In zijn boek Languages of Art wendt Nelson Goodman 65 de kunst aan als uitgangspunt voor
een algemene symbooltheorie. Goodman wil de wereld begrijpen maar hem ook ‘maken’ via
de studie van de symboolsystemen en van de wijze waarop deze functioneren in onze waarneming en ons handelen, zowel in de kunst als in de wetenschap. Goodman behoort, evenals
Gombrich, tot de theoretici die de visie verspreid hebben dat de artistieke bezigheid geleid
wordt door culturele conventies.
Goodman behandelt in zijn boek een aantal aspecten van de kunst en de kunstervaring die
sterk aansluiten bij onze problematiek van de zin van de hedendaagse kunst. Zo grijpen we
zijn visie aan om stil te staan bij het probleem van het realisme, de expressie, de authenticiteit,
de verhouding tussen het emotieve en het cognitieve vanuit zijn stelling dat een schilderij
bekeken moet worden als een picturaal symbool.
Goodman rekent af met de zogenaamde imitatietheorie die kunst definieert als poging
om zo nauwkeurig mogelijk de werkelijkheid te benaderen. Ook in zijn artikel ‘The Way
the World Is’ 66 stelt Goodman dat ‘wat de wereld is’ neerkomt op de zovele wijzen waarop
hij waarlijk kan worden gezien, beschreven, uitgebeeld, enzovoort. Er is dus niet zoiets als
‘the way the world is’. Wanneer men de werkelijkheid kopieert, kiest men maar één van de
vele weergavemogelijkheden. Met Gombrich verwerpt Goodman de mogelijkheid van het
onschuldige oog.
‘The eye comes always ancient to its work, obsessed by its own past and by old and new
insinuations of the ear, nose, tongue, fingers, heart, and brain. It functions not as an instrument
self-powered and alone, but as a dutiful member of a complex and capricious organism. Not only
how but what it sees is regulated by need and prejudice.’ 67

Niets wordt naakt gezien. Het ‘Naakt’ in de schilderkunst lijkt ons hiervan een goed voorbeeld. Goodman breekt met de visie dat zoiets als een perfecte kopie zou kunnen bestaan.
We menen inderdaad dat kunst precies zijn belangrijke rol vindt in het in de verf zetten van
bepaalde wijzen van kijken, waardoor iets uit de vervlakking van de alledaagse gewoonteblik
op de voorgrond treedt. Boeiende kunst is vaak het gevolg van een boeiend niet onschuldig
oog, zowel op het vlak van de kunstenaar als op dat van de toeschouwer. Door op het mythische karakter van het onschuldige oog te wijzen, komt Goodman tot zijn bewering dat de
opname van gegevens niet te scheiden is van de interpretatie ervan. De meest ascetische visie,
bijvoorbeeld een sober portret, of de meest aangedikte versie, bijvoorbeeld een karikatuur,
verschillen niet op basis van hoeveel ze interpreteren, maar enkel in hoe ze dat doen.
‘But reception and interpretation are not separable operations; they are thoroughly
interdependent.’ 68

De imitatietheorie omtrent de voorstellingskunst komt daardoor op losse schroeven te staan.
Een afbeelding stelt iets niet voor met of zonder zijn eigenschappen, ze stelt iets voor ‘als’, in
zijn hoedanigheid van. Er wordt dus steeds maar een deel van het geheel beschreven. Dat
veronderstelt een keuze. De voorkeursregeling binnen deze keuze is een vorm van klasseren
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van voorwerpen en van karakteriseren. Het is geen zaak van passieve overbrenging. Het
aangeven van nieuwe elementen of groepen of verwantschappen ervan door nieuwsoortige
identificatiemiddelen (labels), of nieuwe combinaties van oude identificatiemiddelen, kan
nieuw inzicht verschaffen. Kunst kan een bijdrage leveren tot de kennis of, om het in de woorden van een door Goodman geliefde gedachte te formuleren: kunst kan de wereld maken en
hermaken.
‘If his picture is recognized as almost but not quite referring to the common place furniture of the
everyday world, or if it calls for and yet resists assignment to a usual kind of picture, it may bring
out neglected likenesses and differences, force unaccustomed associations, and in some measure
remake our world. And if the point of the picture is not only successfully made but is also welltaken, if the realignments it directly and indirectly effects are interesting and important, the
picture – like a crucial experiment – makes a genuine contribution to knowledge.’ 69

Kunst gaat in tegen de gemeenplaats 70 van de alledaagse kijk. Dat vergt verbeelding.
Effectieve voorstelling is een creatieve daad. Goodman durft zelfs stellen dat de natuur een
product is van kunst. Wij kijken inderdaad op een cultureel bepaalde wijze naar de natuur.
De landschapschilderkunst heeft ons het natuurlijke landschap leren zien.
‘In sum, effective representation and description require invention. They are creative. They
inform each other; and they form, relate, and distinguish objects. That nature imitates art is too
timid a dictum. Nature is a product of art and discourse.’ 71

Goodman vindt het begrijpelijk dat we de gelijkenis als maat voor realisme nemen. De voorstellingsgewoonten over realisme zijn immers geneigd om gelijkenis op te wekken. Dat een
afbeelding op de natuur gelijkt, betekent vaak enkel dat zij lijkt op de wijze waarop de natuur
gewoonlijk geschilderd wordt. Gelijkenis is dus in zekere mate eerder het product van de
voorstelling dan dat ze er het criterium voor zou zijn. De toetssteen om te bepalen wanneer
een voorstelling realistisch is, is de mate van eenvoud waarop iets te voorschijn komt. En dat
hangt af van hoe stereotiep de wijze van voorstelling is, van de mate waarin de labels en hun
gebruik gemeenplaatsen geworden zijn. Deze standaard is zeer relatief, gebonden aan cultuur,
persoon en tijd.
‘Realism is relative, determined by the system of representation standard for a given culture or
person at a given time.’ 72

Hierdoor is het nodig zelfs een realistische afbeelding te leren lezen. ‘Realisme’ is vaak de
naam voor een bijzondere stijl of een voorstellingssysteem, omdat we de neiging hebben na
te laten ons eigen referentiekader te specifiëren. ‘Realistisch’ staat dus vaak voor een traditionele Europese voorstellingswijze. Het is de standaard die bepaalt wat realisme is.
‘But how literal or realistic the picture is depends upon how standard the system is. If
representation is a matter of choice and correctness a matter of information, realism is a matter
of habit.’ 73

Goodman brengt de voorstelling en de beschrijving onder bij de denotatie. Hiermee bedoelt
hij dat iets realistisch niet samenvalt met de realiteit, maar er een verhouding mee heeft
zoals een woord met zijn betekenis in een woordenboek. Hij wil op die manier de voorstelling losmaken van de idee dat het om een idiosyncratisch fysisch proces zou gaan, zoals de
spiegel. Hij ziet de voorstelling als een symbolische verhouding die relatief en veranderlijk is.
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Belangrijk ook is dat de symbolische waarde gekoppeld wordt aan de picturale kenmerken
van het symbool.
‘To represent, a picture must function as a pictorial symbol; that is, function in a system such that
what is denoted depends solely upon the pictorial properties of the symbol.’ 74

Goodman rekent ook af met een aantal vooroordelen over het begrip ‘expressie’. Uit de populaire overtuiging dat de opwekking van emoties een eerste functie van kunst zou zijn, volgt
de verkeerde opvatting dat een kunstenaar de gevoelens die hij uitdrukt in zijn werk ook zelf
zou moeten hebben. Soms volgt daar ook een andere even verkeerde versie uit voort, namelijk
dat de gevoelens die de kunstenaar uitdrukt, deze zijn die opgewekt worden bij de toeschouwer. Een kunstenaar kan ook zo maar het gevoel als thema nemen en het is duidelijk dat
het uitdrukken van bepaalde gevoelens bij de kijker andere gevoelens kan opwekken, zoals
medelijden bij het zien van pijn. Goodman wijst er daarenboven op dat ook de uitdrukking,
zelfs gelaatsuitdrukkingen, gewoonte- en cultuurgebonden is. Voor de expressie geldt dus
hetzelfde als voor de voorstelling:
‘With representation and expression alike, certain relationships become firmly fixed for certain
people by habit; but in neither case are these relationships absolute, universal or immutable.’ 75

Zowel voorstelling als uitdrukking zijn vormen van denotatie, waarbij het eerste naar iets
concreets en het tweede naar iets abstracts verwijst. Goodman analyseert diepgaand het
begrip expressie. Het zou ons te ver leiden om dit nauwkeurig te volgen. Voor ons is het binnen dit bestek interessanter om na te gaan welke gevolgen zijn analyse heeft op de wijze van
het begrijpen van kunst,76 omdat hij in dit verband het esthetische probeert te verhelderen
vanuit een vergelijking met het wetenschappelijke.

3—3-2

Het geoefende oog is feilbaar: het valse kunstwerk

Een van de pertinente problemen die Goodman stelt is de vraag naar het verschil in esthetische werking tussen een echt en een vals kunstwerk en of je dit kan vaststellen door louter te
kijken. Zijn antwoord is in eerste fase de opmerking dat louter kijken niet enkel afhankelijk
is van aangeboren visuele bekwaamheid, maar ook van praktijk en oefening. Goodman geeft
in dit verband het wat eigenaardige voorbeeld van tweelingen die enkel door vertrouwden
herkend worden. Onafgezien van het feit dat het voorbeeld hier niet een verschil tussen echt
en vals betreft, wensen we hier op te merken dat de keuze van het voorbeeld erop wijst dat
het ook niet om een verschil van esthetische ervaring gaat, maar hoogstens om een onderzoek naar de verschillen in feitelijke gegevens die aan de basis zouden kunnen liggen van een
andere esthetische ervaring. Dit soort onderzoek kan eventueel met instrumenten gebeuren,
zoals vergrootglas of microscoop. Hier wordt de vraag naar de grens van het esthetische
beschouwen opgeroepen. Wij menen echter dat zo’n wetenschappelijke vorm van kijken niet
samenvalt met een esthetische ervaring. Goodman houdt er de mening op na dat, eens men
geïnformeerd is over welk werk vals of echt is, men ook anders gaat kijken, zelfs al ziet men
hetzelfde, en dit omdat men met een meer kritische blik kijkt. Daarenboven zou dit de aanvang van een leerproces zijn, teneinde het onderscheid mogelijk te maken.
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‘Thus the pictures differ aesthetically for me now even if no one will ever be able to tell them apart
merely by looking at them.’ 77

We menen dat er geen enkele reden is waarom Goodman zijn relativisme niet doortrekt
door bijvoorbeeld toe te geven dat er geen overeenkomstig verschil in esthetische ervaring
is wanneer men het verschil echt-vals niet herkent. Tenzij men natuurlijk dit verschil op een
onderbewust niveau zou aanvaarden. Goodman onderstreept hier onvoldoende het relativisme, dat verbonden is met de grote verschillen tussen het waarnemingsvermogen van de
verschillende toeschouwers, zowel wat de aangeboren visuele bekwaamheid betreft, als wat
de oefening aangaat. Wittgenstein doet dat wel. De praktijk van de oefening van visuele waarneming is niet te vergelijken met een eenvoudige educatieve bezigheid als het leren schrijven
van het alfabet. Dat kan door ongeveer iedereen aangeleerd worden. Het is niet voldoende
om het begrip ‘visuele training’ uit te spreken en hieruit te concluderen dat deze handeling
sowieso bij iedereen tot een gelijkaardig resultaat zal leiden. De volgende uitspraak lijkt erg
waarschijnlijk:
‘Thus pictures that look just alike to the newsboy come to look quite unlike to him by the time he
has become a museum director.’ 78

Maar niet alle krantenjongens zien bij aanvang hetzelfde, hoewel ze naar hetzelfde kijken.
Evenmin zien ze later, als ze museumdirecteur geworden zijn, hetzelfde onder collega’s.
Goodman haalt het voorbeeld aan van Lucretia van Rembrandt. Het feit dat een speciale
onderzoekscommissie de echtheid van heel wat werken van deze meester herroepen heeft,79
toont duidelijk aan dat zelfs getrainde ogen anders zien. In die zin krijgt Goodman toch gelijk:
vanaf het ogenblik dat geweten is dat een werk niet van de hand van Rembrandt is, wordt het
minder bezienswaardig. Dit feitelijk relativisme van het publiek wijst op een zwakheid van
de zuivere kijk. Het stelt vragen naar wat de esthetische ervaring is. Hoe dan ook stellen wij
ons op het standpunt van een extreem theoretisch relativisme door het volgende: wanneer
valsheid niet zichtbaar is, speelt zij geen rol voor wat de esthetische ervaring betreft, en is ze
slechts een kunsthistorisch of, nog meer, een economisch probleem.
Goodman vervalt gelukkig niet in een pedant vooroordeel dat het echte werk per definitie
van esthetisch betere kwaliteit zou zijn. Integendeel:
‘All I have attempted to show, of course, is that the two pictures can differ aesthetically, not that
the original is better than the forgery.’ 80

Hierdoor blijft hij uiteindelijk trouw aan zijn relativisme. Goodman stelt dat het esthetische
verschil gepaard gaat met een waarnemingsverschil, dat kan voortkomen uit de kennis van
wat het echte is. Door het voorbeeld van vals-echt heeft hij willen aantonen dat het niet enkel
gaat om de esthetische eigenschappen die men zomaar ziet, maar ook om de eigenschappen
die bepalen hoe gekeken moet worden.
‘…but (I) have simply argued that since the exercise, training, and development of our powers of
discriminating among works of art are plainly aesthetic activities, the aesthetic properties of a
picture include not only those found by looking at it but also those that determine how it is to be
looked at.’ 81

Als parenthese bij de gedachte dat het echte werk niet a priori beter is, zou men kunnen wijzen
op de maatschappelijk miskende rol van de vervalser, in tegenstelling met de wel aanvaarde
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rol van kopiist. Men kan de vervalser zien als een andere vorm van menselijke genialiteit.
Zelfs in zijn functie van antimaatschappelijk protesteerder, blijft de kunstenaar een maatschappelijk aanvaard statuut van menselijke uitzonderlijkheid behouden, die vroeg of laat
erkenning geniet. De vervalser heeft dat statuut niet, hoewel hij vaak genialer is dan sommige
kunstenaars. Dit is een theoretische bedenking en, zo men wil, een wijsgerige. Marijnissen
wijst er op dat in de praktijk echter zeer weinig geniale vervalsers of kopiisten bestaan. De
filosoof zou hier natuurlijk kunnen op antwoorden dat de geniale vervalser niet ontmaskerd
wordt.82

3—3-3

De cognitieve functie van de kunst

Aan het eind van zijn boek komt Goodman tot een vergelijking tussen de esthetische en de
wetenschappelijke houding, waarbij hij in de eerste plaats breekt met een aantal heersende
misvattingen omtrent beide domeinen. Zo verzet hij zich tegen de opvatting dat de esthetische houding een passieve contemplatie zou zijn van het onmiddellijke gegeven, het directe
begrijpen van wat voorgesteld wordt, niet aangetast door enige begripsvorming, geïsoleerd
van alle nagalmen van het verleden en de bedreigingen of beloften van de toekomst. Het
schilderij moet gelezen worden. En dit is geen statische, maar een dynamische esthetische
ervaring. De esthetische houding is meer een handeling dan een houding: het is creëren en
re-creëren.
‘It involves making delicate discriminations and discerning subtle relationships, identifying
symbol systems and characters within these systems and what these characters denote and
exemplify, interpreting works and reorganizing the world in terms of works and works in terms
of the world. Much of our experience and many of our skills are brought to bear and may be
transformed by the encounter. The aesthetic “attitude” is restless, searching, testing – is less
attitude than action: creation and re-creation.’ 83

Het onderscheid tussen het esthetisch en het wetenschappelijk onderzoek kan ook niet verklaard worden door de bewering dat het eerste geen praktisch doel nastreeft. De technologie
doet dat wel. Maar de strikt wetenschappelijke houding is even gedesinteresseerd, want ze
controleert kennis op haar waarheidswaarde en niet op de bruikbaarheid om het gedrag te
leiden.
Goodman verwerpt eveneens het idee dat de hoeveelheid of intensiteit aan plezier een
criterium van het esthetische zou zijn. Een wetenschappelijke proefneming kan evenveel
plezier verschaffen. Ook de opvattingen dat de esthetische ervaring zich onderscheidt door
een speciale esthetische emotie, of dat er een soort ‘geobjectiveerd’ plezier zou bestaan dat
een kenmerk van het voorwerp zelf is, of dat het gebruik van de term ‘voldoening’ enige aarde
aan de dijk zou brengen vinden bij Goodman geen genade.
Volgens Goodman is het immers fout begrippenparen als kennen en voelen, het cognitieve
en het emotieve, als dichotomie voor te stellen. Het wetenschappelijke is niet zuiver cognitief
en het esthetische moet niet noodzakelijk emoties opwekken om esthetisch te kunnen zijn.
Goodman verzet zich dan ook tegen de kopietheorie van de voorstelling als zou kunst een arm
vervangingsmiddel van de werkelijkheid zijn. Hij is het tevens oneens met de catharsisfunctie
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van de kunst. Volgens die functie zouden we gezuiverd worden van de negatieve emoties.
Kunst behoort niet tot de gezondheidszorg, zodat Goodman ironiseert:
‘Art becomes not only palliative but therapeutic, providing both a substitute for good reality and
a safeguard against bad reality. Theatres and museums function as adjuncts to Departments of
Public Health.’ 84

Het als dichotomie voorstellen van twee duidelijk afgebakende domeinen, d.w.z. het cogni
tieve versus het emotieve, belet ons de nauwe relatie die tussen beide bestaat te zien, met
name dat in de esthetische ervaring de emoties cognitief werken.85 We kunnen Goodman
hierin bijtreden.
Extreem kan men zelfs stellen dat we kunnen voelen hoe een schilderij eruitziet en kunnen zien hoe het aanvoelt. De toeschouwer merkt vaak het gevoel van bijvoorbeeld een
beweging eerder op dan de structuur ervan, voor zover beide al uit elkaar te houden zijn.
Voor Goodman is emotie in de esthetische ervaring een middel om waar te nemen welke
eigenschappen een werk heeft en uitdrukt. Dat betekent niet dat emoties niet gevoeld mogen
worden, maar wel dat ze in de eerste plaats aanwezig moeten zijn. Het cognitieve gebruik
brengt met zich mee dat emoties en zintuiglijke gewaarwordingen – laten we ze ontroering en
beroering noemen – van elkaar verschillen en met elkaar in verband gebracht worden. Met
als bedoeling het kunstwerk te schatten, te vatten en het te integreren in de rest van onze
ervaring, in het grote geheel van de wereld. Emoties functioneren cognitief; niet als gescheiden onderdeel maar wel in verbinding met elkaar. Bovendien grijpt er interactie plaats met
andere kenwijzen, zoals waarneming en begripsvorming.
‘Perception, conception, and feeling intermingle and interact; and an alloy often resists analysis
into emotive and non-emotive components.’ 86

Goodman benadrukt dus dat emotie een vorm van kennen is, onafgezien. of deze emotie
positief of negatief beoordeeld wordt. Wanneer het esthetische ervaring betreft, dan zijn
beide beoordelingen een wijze van ontvankelijkheid ten aanzien van een werk.87
Door het blootleggen van de rol van de emotie bij de esthetische ervaring, is Goodman er
ondanks alles in geslaagd het esthetische te onderscheiden van elke andere ervaring. Eerder
dan te zoeken naar een criterium verkiest hij het esthetische te herkennen via de symptomen.
Goodman komt zo tot vier symptomen van het esthetische, waaraan hij later in een ander
boek een vijfde toevoegt: 1) ‘syntactic density’, waar de fijnste verschillen in zekere opzichten
een verschil vormen tussen symbolen; 2) ‘semantic density’, waar symbolen ervoor zorgen dat
de dingen onderscheiden worden door de fijnste verschillen in bepaalde opzichten; 3) ‘relative
repleteness’, waar betrekkelijk veel aspecten van een symbool betekenisvol zijn; 4) ‘exemplification’, waar een symbool, al dan niet verwijzend, als dusdanig functioneert door als staal te
dienen voor de eigenschappen dat het letterlijk of metaforisch bezit; 5) ‘multiple and complex
reference’, waar een symbool meerdere geïntegreerde en in wisselwerking staande referen
tiële functies vervult, ofwel onmiddellijk, ofwel door bemiddeling van andere symbolen.
Goodman werkt deze begrippen uit. Het zou ons te ver leiden hierop in te gaan. Belangrijk
is toch dat een ervaring niet al deze symptomen moet vertonen om esthetisch te zijn. Een
ervan lijkt Goodman voldoende. Minder belangrijk is het om een geheel als esthetisch of
niet-esthetisch te klasseren dan wel de al dan niet esthetische aspecten te identificeren. Een
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onderdeel van een esthetisch gebeuren kan zeer onesthetisch zijn, bijvoorbeeld een repetitie.
Anderzijds kan een aspect van een onesthetische aangelegenheid esthetisch zijn, bijvoorbeeld
de test van een wetenschappelijke hypothese. Dat is een aanleiding om nogmaals de toe
naderingsmogelijkheid tussen kunst en wetenschap naar voor te brengen:
‘Art and science are not altogether alien.’ 88

Het lijkt ons ook belangrijk dat het onderscheid tussen esthetisch en niet esthetisch los staat
van elke beschouwing over de waarde van het esthetische. Een ‘goed’ kunstwerk behoort
evenzeer tot het esthetische als een ‘slecht’. Het bepalen van de waarde is niet eenvoudig.
Begrippen als ‘schoonheid, waarheid, bevrediging’ zijn geen afdoende evaluatiecriteria.
Goodman ziet kunstwerken als symboliseringen en men moet zich de vraag stellen welke
streefdoelen dergelijke symboliseringen kunnen hebben. Hij verwerpt drie functies die vaak
naar voren geschoven worden: de praktische, de speelse of de passionele en de communicatieve. De ‘praktische’ komt overeen met wat men doorgaans de vormende of de educatieve
functie noemt, namelijk kunst als middel om vaardigheden te ontwikkelen met het oog op
toekomstige situaties. Goodman verwerpt deze functie met een mooi staaltje ironie:
‘Aesthetic experience becomes a gymnasium workout, pictures and symphonies, the barbells
and punching bags we use in strengthening our intel1ectual muscles. Art equips us for survival,
conquest, and gain. And it channels surplus energy away from destructive outlets. It makes the
scientist more acute, the merchant more astute and clears the streets of juvenile delinquents. Art,
long derided as the idle amusement of the guiltily leisure class, is acclaimed as a universal servant
of mankind.’ 89

Met weliswaar minder brio ontmantelt Goodman ook de tweede, zogenaamd hedonistische
functie, en ook de communicatieve functie, omdat ze in zijn ogen secundair zijn t.a.v. de
hoofdfunctie, nl. de cognitieve. Kunst als symbolisering moet dus beoordeeld worden naarmate ze het cognitieve doel goed dient.
‘Symbolization, then, is to be judged fundamentally by how well it serves the cognitive purpose:
by the delicacy of its discriminations and the aptness of its allusions; by the way it works in
grasping, exploring, and informing the world; by how it analyzes, sorts, orders and organizes;
by how it participates in the making, manipulation, retention, and transformation of knowledge.
Considerations of simplicity and subtlety, power and precision, scope and selectivity, familiarity
and freshness, are all relevant and often contend with one another; their weighting is relative to
our interests, our information, and our inquiry.’ 90

Tot hier een uitspraak die een verheerlijking van de symbolisering is, maar die door
Goodman in de meest ruime zin en niet enkel esthetisch bedoeld is. De algemene voortreffe
lijkheid wordt esthetisch wanneer ze tot uiting komt door esthetische objecten, d.w.z.
afhankelijk van de bijzondere constellatie van kenmerken die als esthetisch gekwalificeerd
zijn. Het ondergeschikt maken van de esthetische voortreffelijkheid aan de cognitieve
sluit het zintuiglijke of het emotieve niet uit. Wat we kennen doorheen kunst wordt ook
lichamelijk aangevoeld. Interpretatie van de symbolen is dus niet enkel een zaak van de
geest. Daarenboven varieert wat we van een symbool kunnen leren naarmate we er zelf toe
bijdragen. Wordt onze ervaring rijker, dan neemt ook ons begrip van de symbolen toe. Door
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de confrontatie met kunstwerken bijvoorbeeld gaan we anders naar de wereld kijken. De
esthetische ervaring is geen geïsoleerde ervaring.
Nochtans vinden wij dat Goodman langzaam het probleem van de criteria voor de waardering van kunst omzeilt, door te wijzen op het dynamische karakter van de smaak. Terecht
overigens.
‘A work may be successively offensive, fascinating, comfortable, and boring. These are the
vicissitudes of the vehicles and instruments of knowledge.’ 91

Vermoedelijk is het voor hem als logicus moeilijk te aanvaarden dat zulke criteria onformuleerbaar, zoniet onbestaande zijn. Toch menen wij dat de afwezigheid van criteria niet mag
leiden tot het miskennen van het belang van de esthetische kwaliteit. Dat doet Goodman wel
wanneer hij volgende bewering uitspreekt:
‘To say that a work of art is good or even to say how good it is does not after all provide much
information, does not tell us whether the work is evocative, robust, vibrant, or exquisitely
designed, and still less what are its salient specific qualities of color, shape, or sound’.

En wat verder:
‘Estimates of excellence are among the minor aids to insight. Judging the excellence of works of
art or the goodness of people is not the best way of understanding them.’ 92

Goodman laat het esthetische volledig opgaan in de cognitieve functie van de kunst. Het
is echter onze stelling dat de esthetische functie primeert: het symbool, om in termen van
Goodman te spreken, moet in de eerste plaats kunst zijn en in de tweede plaats zo goed mogelijke kunst en in elk geval als kunst bekeken worden. Andy Warhols schilderij met repetitieve
colaflesjes is een esthetisch boeiend beeld. Zoniet kan men evengoed een bezoekje brengen
aan een colafabriek. Hoe beter de kwaliteit van de kunst hoe beter de cognitieve waarde van
dat symbool. Door afstand te doen van de esthetische waarde nivelleert of, misschien neutraler, rangschikt Goodman de kunst gewoon tussen de andere symbolen. In Goodmans optiek
is kunst enkel meetbaar op basis van de zuiver cognitieve waarde. Dan is kunst geen kunst
meer, maar een met cognitieve waarde geladen symbool, gelijkwaardig aan andere beelden
uit de beeldcultuur, dat wil zeggen beelden waar de vorm weliswaar belangrijk is als drager
van een inhoud, maar waar de vorm op zichzelf geen speciale cognitieve betekenis meer verschaft. Zo’n contradictorische redenering is ons inziens het gevolg van Goodmans gebrek aan
daadwerkelijke vertrouwdheid met kunst, ook al staat hij bekend als kunstliefhebber.
Wij menen dat de esthetische functie moet primeren. Eens dat aanvaard is, zijn we het
eens met Goodman dat de cognitieve functie de andere domineert. De educatieve functie is
voor ons trouwens het resultaat van de synthese tussen de esthetische en de cognitieve, waarbij de eerste noodzakelijke voorwaarde is voor de tweede. Het educatieve ligt in de specifieke
kennisoverdracht die het esthetische kan verschaffen. Onafgezien van Goodmans miskenning van het kwaliteitscriterium bevestigt hij toch de esthetische functie, met name waar hij
kunst en wetenschap nauw bij elkaar brengt. Hij doet dat onder meer door erop te wijzen dat
‘waarheid’ 93 in de wetenschappen niet van zo groot belang is. Het verschil tussen het esthetische en het wetenschappelijke ligt volgens Goodman eerder in het verschil in overheersing
van bepaalde specifieke kenmerken van symbolen.
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‘The difference between art and science is not that between feeling and fact, intuition and
inference, delight and deliberation, synthesis and analysis, sensation and cerebration,
concreteness and abstraction, passion and action, mediacy and immediacy, or truth and beauty,
but rather a difference in domination of certain specific characteristics of symbols.’ 94

Hieruit hoopt Goodman te mogen besluiten dat eens men, in tegenstelling tot wat nu het
geval is, inziet dat tussen kunst en wetenschap er punten van gelijkenis en van verschil zijn,
gebaseerd op de specifieke aard van symboolsystemen, het mogelijk moet zijn in die geest
veranderingen aan te brengen in de educatieve technologie.

3—3-4

Wanneer is kunst?

Tot besluit gaan we nog even in op het voorstel van Goodman in zijn boek Ways of World
making om de klassieke vraag ‘Wat is kunst?’ te vervangen door ‘When is art?’ 95. De
redenering is gebaseerd op het symboolkarakter van alle kunst. Het is inderdaad niet enkel
symbolische kunst die tot een symboolsysteem behoort. De zogenaamde ‘symbolische kunst’
verkreeg die naam omdat symbolen het onderwerp uitmaakten van een bepaalde kunst.
Goodman bouwt zijn argumentatie op tegen wat hij de ‘puristische’ visie van het formalisme
noemt. Deze zou zich eerder willen concentreren op het intrinsieke dan op het extrinsieke.
Ze dringt erop aan dat een kunstwerk is wat het is eerder dan wat het symboliseert, met als
besluit dat zuivere kunst losstaat van elke externe referentie. Goodman toont aan dat de
grens tussen intern en extern moeilijk te trekken valt. Met de kleermakersstaalkaart als voorbeeld wijst hij erop dat een staal nooit alle eigenschappen heeft van dat waar het als staal voor
staat. De als staal naar voorgebrachte eigenschappen variëren ruimschoots naargelang van
de context en de omstandigheden.
‘In sum, the point is that a sample is a sample of – or exemplifies – only some of its properties, and
that the properties to which it bears this relationship of exemplification vary with circumstances
and can only be distinguished as those properties that it serves, under the given circumstances,
as a sample of.’ 96

De belangrijke eigenschappen in een puristisch schilderij zijn dus niet zozeer de intrinsieke
eigenschappen, maar de eigenschappen die tot voorbeeld, tot staal dienen. Goodman noemt
dit de ‘exemplification’. Daaruit volgt dat ook het puristische schilderij van de formalist symbolen produceert: de vorm, de kleur, de textuur.
‘Art without representation or expression or exemplification – yes: art without all three – no.’ 97

Met zijn argumentatie wilde Goodman niet in debat treden met bepaalde schilderswijzen.
Hij zocht een aanknopingspunt om het probleem te stellen wanneer iets een kunstwerk is en
wanneer niet. Mits enkele nuances toont Goodmans benadering een grote verwantschap met
onze ‘deiktische’ definitie. Hij is er echter niet van overtuigd dat men een kunstwerk heeft
wanneer een kunstenaar het als dusdanig aanduidt.98 Gezien het symboolkarakter van het
kunstwerk, gelooft hij eerder dat voor beide hetzelfde geldt. Zoals een object een symbool
kan zijn op een bepaald ogenblik en in bepaalde specifieke omstandigheden, zo kan een object
ook een kunstwerk zijn op een bepaald specifiek ogenblik.
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‘Indeed, just by virtue of functioning as a symbol in a certain way does an object become, while so
functioning, a work of art.’ 99

Goodman beseft uiteraard dat functioneren als een symbool niet in se functioneren als een
kunstwerk is; er komen bepaalde kenmerken aan te pas. Hiervoor doet hij een beroep op de
reeds hoger vermelde vijf symptomen. Hij weet ook dat symptomen geen definitie opleveren
en dat de aanwezigheid ervan geen bewijs is voor de aanwezigheid van de ziekte, en vice versa.
Hoe dan ook, voor Goodman is een object een kunstwerk wanneer het als dusdanig functio
neert. Hij beweert niet dat met te zeggen wat iets doet, men zegt wat het is. Om te bepalen
wanneer iets kunst is ziet hij echter geen enkele andere oplossing dan de vraag ‘Wat is?’ te
vervangen door de beschrijving van hoe het functioneert.
Het is duidelijk dat Goodman hier het probleem stelt van de ‘readymade’, die buiten de
kunstwereld een gebruiksvoorwerp is en erbinnen als een kunstwerk functioneert, zoals
Duchamp die in de kunstwereld geïntroduceerd heeft: fietswiel, urinoir, enzovoort. De visie
van Goodman biedt geen weerstand tegen de grapjas of gek die beweert dat een bepaald voorwerp als kunstwerk moet functioneren. Daarom is de ‘readymade’ kunst een goed voorbeeld
van hoe het bepalen van wat kunst is afhankelijk wordt van de uitspraak van de kunstenaar
die het betreffende voorwerp als kunst aanwijst. De voorbeelden die Goodman geeft van
objecten die als kunstwerken functioneren worden door hem gesitueerd binnen het museum
of binnen de galerij. De steen die men in de natuur vindt, kan in het museum een symbolische
functie verkrijgen en daardoor dus kunstwerk worden. Goodman zit met zijn voorbeeld al
een stap te ver. Het functioneren van een object als kunstwerk binnen een galerij of, meer nog,
binnen een museum is geen antwoord op de vraag ‘Wanneer is kunst?’ Het is een repliek op
de vraag ‘Wanneer is een kunstwerk erkende of gevestigde kunst?’ Antwoord: ‘Wanneer het
binnen een museum of galerij of een verzameling functioneert.’ De vraag ‘Wanneer?’ moet op
een vroeger stadium slaan. Het heeft immers geen zin dat een filosofische bezinning over wat
kunst is zich zou baseren op twee maatschappelijke instituties in plaats van op de hele maatschappelijke context. Als men daarenboven de economische macht kent die het galerijwezen
heeft om te ‘definiëren’ wat als kunst moet verkocht worden en tegen welke prijs, aangevuld
met de mogelijke manipuleerbaarheid van de museumwereld, dan is het duidelijk dat een
wijsgeer pas echt goedgelovig wordt, wanneer hij deze twee componenten in zijn definitie
inbouwt. De galerij en het museum zijn slechts twee, weliswaar zeer determinerende, elementen van de kunstwereld die bepalen wat kunst is. De filosofie van de kunst moet, ons inziens,
precies ingaan tegen de impact van huishoudkundige aard op het wezen van de kunst door
het blootleggen van manipulatiestructuren. In die zin menen we dat de kritische theorie goed
werk geleverd heeft. Het relativisme dat vaak een gevolg is van de filosofische reflectie kan
hier een opponent vormen tegen het commerciële ‘absolutisme’.
Onafgezien hiervan lijkt ons het voorstel van Goodman om de zeer metafysisch aandoende vraag ‘Wat is kunst?’ te vervangen door ‘Wanneer is kunst?’ zeer plausibel, al was het
maar om de soms wat te essentialistische sfeer te vervangen door een meer contextuele.

— 142 —

3
Analy tische w ijsbegeerte

Noten
1

Eigenaardig aan deze stroming uit de wijsbegeerte is dat het benoemde ook vaak aangeduid
wordt met een aardrijkskundige naam. De Nederlandse specialist ter zake wijst erop dat er
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5

Ibid., pp. 144-145

6

Ibid., p. 161.

7

Ibid., p. 167.

8

W.B. Gallie, ‘The Function of Philosophical Aesthetics’, in: Elton, Aesthetics, pp. 13-35, p. 29.
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correct application of the concept.’ (p. 55). F. Waismann, ‘Verifiability’, in: A. Flew, ed., Logic
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4
Existentiële
fenomenologie
en hermeneutiek
De fenomenologie is een aantrekkelijke methode om het verschijnsel kunst te benaderen.
De nadruk leggen op het begrip ‘waarneming’ is uiteraard veelbelovend bij het benaderen
van fenomenen die voor de visuele zintuiglijkheid gecreëerd werden. De vraag rijst natuurlijk
hoe ‘aanwezig’ het waargenomene is, en welke garantie dit aanwezig stellen, de waarnemingsact zelf dus, biedt. Voor wie kunstfilosofie wil bedrijven is het ook verleidelijk om
de ‘logos’ (vormbepalende code) van het fenomeen kunst te gaan zoeken in de zo adequaat
mogelijke beschrijving van wat zich aan het bewustzijn voordoet, los van puur geredeneer.
Deze beschrijving steunt op het feit dat iemand zich ten volle bewust wil worden van wat er te
zien is. Vermits we de openheid van het kunstwerk vooropstellen, is ook de gedachte dat die
adequate beschrijving nooit te voltooien is, belangrijk met betrekking tot de toepasbaarheid
van de fenomenologische reductie. Het kunstwerk wordt dan bron voor een oneindigheid
van adequate beschrijvingen. De beschrijving zelf is dan de noodzakelijke voorwaarde voor
een bewustzijnsverdieping. Het object wordt echter herleid tot de betekenis die het aan het
bewustzijn biedt. Het onderscheid met andere fenomenen wordt benadrukt. Wat iets ‘is’
en wat het ‘betekent’ wordt gelijkgesteld. Dat gebeurt door wat deze filosofen het ‘tussen
haakjes plaatsen’ noemen bij de fenomenologische reductie. ‘Wat is’ valt dan ook samen
met wat door iemand beleefd wordt. Het intentioneel stellen van het bewustzijn kan leiden
tot een esthetische blik. Het Griekse woord ‘epochè’ betekent: opschorting van het oordeel,
afwachtende houding, het afstand nemen van alle vooringenomenheid ten aanzien van het ik
en de wereld. De ‘epochè’, als het tussen haakjes plaatsen van de wereld, versterkt de bewustzijnsact door haar te beperken tot het (esthetische) ‘feit’, zonder het te bezwaren met vroegere
interpretaties of ideeënconstructies.
De act van het aanwezig stellen neemt verschillende vormen aan: onder meer deze van de
anticiperende verwachting, en deze van de verbeelding als niet feitelijke aanwezigheid. Dit
kan bijzonder interessant zijn voor de kunst. Husserl ziet deze aanwezigheid echter steeds
in de tegenwoordige tijd en sluit hierdoor aan bij de traditionele metafysica. Het zijnde of
de werkelijkheid wordt gelijkgesteld met het (voor het bewustzijn) aanwezige. Uitspraken
verwijzen naar of zijn teken van een aanwezige werkelijkheid. Heidegger is daarentegen meer
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op de toekomst gericht. Hij beklemtoont de ontvankelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid. Eerder dan een teken (Zeichen) is spreken een tonen (zeigen) van de onverborgenheid.
Volgens Levinas en Derrida wijkt het aanwezige als het ware voortdurend terug. Het ontsnapt aan het discours terwijl het discours zelf zich opdringt als de ware werkelijkheid.
Het aanwezige, als dat wat zal aanwezig worden, ontsnapt voortdurend aan het schilderkundig bezig-zijn. Het aanwezige wijkt dus voortdurend. Toch geeft het resultaat van dit
schilderkundig bezig zijn de voorbijgaande indruk van aanwezigheid als ware werkelijkheid.
Dit ongrijpbare, dit wijkende karakter, verklaart misschien voor een deel waarom schilders,
en vooral de picturaal ingestelden, vaak steeds dezelfde thema’s uitvoeren als het in een bijna
magisch ritueel oproepen van de aanwezigheid. Het ‘zijn van het zijnde’ blijft echter afwezig,
daarom juist moet het betekenend voorgesteld worden.
Deze korte schets van de fenomenologische problematiek wil enerzijds de waarde van deze
methode voor kunstbenadering situeren. Anderzijds wil ze het probleem verder uitdiepen
door de bril van een aantal denkers die de fenomenologie van Husserl doorgetrokken hebben. Met Heidegger en Gadamer gaat deze fenomenologie samenvloeien met de filosofische
hermeneutiek. De existentiële dimensie wordt nog verder uitgewerkt naar aanleiding van
Merleau-Ponty en Sartre en doorheen de problematiek van esthetische ervaring bij Dufrenne.
Al deze filosofen hebben in verband met kunst op zijn minst één punt gemeen: de nadruk op
de functie van de kunst om de waarheid zichtbaar te maken. Als ‘supplement’ behandelen
we Derrida. Zijn deconstructietheorie zou zeker ook in het laatste hoofdstuk, over het postmoderne denken, passen. De fenomenologie en haar visie op ‘waarheid’ wordt hier bekeken
doorheen de inzichten van een (post)structuralisme.

4—1

Heidegger

4—1-1

Ontologie versus picturaal verlangen

Voor een ontologie van de kunst menen we best terecht te kunnen bij Martin Heidegger. Zijn
denkwijze is bijzonder verrijkend voor de vraag naar de zin van de kunst. Sommige van onze
toegevoegde bedenkingen spruiten hoofdzakelijk voort uit het feit dat de kunstfilosofie van
Heidegger enkel een onderdeel is van zijn metafysica.1 Ze is een onderdeel van zijn vraag naar
de waarheid en zijn poging om wat hij ‘het zijn van de zijnden’ noemt te ontsluiten.
De tekst Der Ursprung des Kunstwerkes 2 is, wat de schilderkunst betreft, bijzonder boeiend;
vooral waar Heidegger zijn ideeën toepast op een schilderij van Van Gogh. Het is ongetwijfeld niet willekeurig dat Heidegger zijn blik laat vallen op Een paar schoenen (1885). De
voorliefde van Heidegger voor het landelijke leven is gekend. Zijn visie op het schilderij wordt
erdoor bepaald en enigszins misleid of misbruikt, omdat de esthetica ondergeschikt wordt
aan de ontologie. In deze tekst wordt een groot belang gehecht aan het handwerk van de boer
als arbeid die ingeworteld blijft in de natuurlijke omwereld. Zijn lectuur van de schoenen van
Van Gogh wordt ook bepaald vanuit deze zorg, die zeer uitdrukkelijk geformuleerd staat in
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zijn verantwoording om niet in Berlijn te doceren, nl. ‘Waarom blijven wij in de provincie?’.
Hierin legt Heidegger een verband tussen de filosofische arbeid en deze van de boeren:
‘De filosofische arbeid verloopt niet als afzijdige bezigheid van een zonderling. Zij hoort midden
in de arbeid van de boeren (…). De stadsmens wordt door een zogenaamd landoponthoud
hoogstens een keer “geïnspireerd”. Mijn hele arbeid echter is gedragen en geleid door de wereld
van deze bergen en hun boeren.’ 3

Heideggers liefde voor zijn landelijke tehuis heeft zijn visie op het schilderij te veel bepaald.
Hij heeft Van Gogh niet bekeken met een ‘esthetisch’ oog, en dus met een dimensie te weinig. Dat een berghut de ideale plaats is om poëzie te lezen, kunnen we ons best voorstellen.
Beeldende kunst daarentegen moet veelvuldig bekeken worden wil men het oog oefenen, en
dat is moeilijk in berghutten.4
Heidegger wijst in Der Ursprung des Kunstwerkes op de overeenkomst tussen kunstwerken
en de alledaagse dingen. Een esthetische benadering is nodig om kunst te ‘begrijpen’. Toch
mag men het ding-karakter niet uit het oog verliezen. Het materiaal is belangrijk, naast de
allegorische of symbolische laag. Gebruiksvoorwerpen hebben als wezen hun ‘dienstigheidtot’. Het kunstwerk is zelfgenoegzaam. Het eigen zijn van de werktuigen wordt ons ontsloten
door een kunstwerk. Wat wezenlijk is voor schoenen, wordt ons aangereikt door een schilderij van Van Gogh.
Heidegger veronachtzaamt hier het belang van het ontsluiten van het zijn van de materie
waaruit het werk is opgebouwd. Meer nog dan met het tonen van het ‘tuig-zijn’ van de schoen,
menen wij dat Van Gogh de kwaliteiten van verf toont vanuit een picturaal verlangen.
De benadering van Heidegger van het doek is in de eerste plaats verstandelijk. Het schilderij interesseert hem enkel als middel om tot ‘het zijn van de zijnden’ te komen. Eigenlijk is
hij geïnteresseerd in het zijn van de boer, als mens die in overeenstemming met de natuur zijn
werktuigen hanteert. Het zijn van de kunst interesseert hem maar als bemiddeling om tot dit
zijn van de landelijke mens te komen. Deze bemiddelingsfunctie is voor Heidegger dan ook
het wezen van de kunst. Kunst spreekt hem aan in de mate dat deze innerlijk verweven is met
het zijn. Hij denkt de kunst en het kunstwerk vanuit en naar het zijn. Enerzijds betekent dit
dat de kunst en het kunstwerk naar hun wezen bepaald worden door het werken van het zijn.
In Heideggers bewoording wil dat zeggen dat het zijn als ‘on-verborgenheid’ het ware wezen
van de kunst en het zijn van het kunstwerk mogelijk maakt door het stichten van de waarheid
als strijd-verhouding van wereld en aarde.
Heidegger benadert de schilderkunst vanuit de toeschouwer die in de mogelijkheid
gesteld wordt de onverborgenheid te aanschouwen, met de klemtoon op de mogelijkheid om
deze te beschouwen. Het kunstwerk als eindproduct, als resultante, interesseert hem. Niet
het scheppingsproces als methode, als de te volgen weg om tot de onverborgenheid te komen.
Heidegger – als leek in het beeldende scheppingsproces – stelt de vraag naar het ‘wat’ van het
kunstwerk en niet naar het ‘hoe’. Zo de filosofische arbeid reeds te vergelijken is met het handwerk van de boer, dan is het werk van de kunstenaar dat zeker. Het zou echter verkeerd zijn te
beweren dat Heidegger helemaal niet gedacht heeft aan het scheppingsproces. Het ambachtelijke komt aan bod wanneer hij het Griekse begrip ‘technè’ bespreekt.
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Het wezen van de kunst kan inderdaad het ‘tonen van het zijn van het zijnde’ genoemd
worden. We spreken ons niet uit over dit ‘zijn van het zijnde’ want dat is werk voor metafysici.5
We bewandelen enkel het pad van de estheticus. In tegenstelling tot Heidegger menen wij dat
de waarheid, de ‘onverborgenheid’ van het kunstwerk afhankelijk is van de vorm. De waarheid van de kunst is haar primaat van het ‘hoe’ op het ‘wat’. Niet wat geschilderd wordt is van
belang, maar hoe. Het is door dit ‘hoe’ dat de waarheid zich kan ontsluiten. Dit ‘hoe’ drukt
zich uit in de plasticiteit en de picturaliteit, met hun (ongeschreven) wetten, die zelfs gedeeltelijk autonoom kunnen zijn als zelfwetgeving van de kunstenaar. Wanneer men Een paar
schoenen van Van Gogh bekijkt, menen we in de eerste plaats een kunstenaar te zien, die verlangt naar het picturale. De kleur interesseert hem, hoe weinig bont die soms ook moge zijn.
Een deel van Een paar schoenen uitvergroot tot een abstract werk, zou eventueel een autonoom
schilderwerk kunnen zijn. Van Gogh was, zoals vele schilders, bezeten door de ‘magie’ van
het samenbrengen van kleine gekleurde streepjes of stippen. De sporen van gebruik of de sleet
zijn aantrekkelijk omdat ze de belevenis van het voorwerp uitstralen. Het voorstellen, het suggereren van de geschiedenis van het materie-zijn van het voorwerp is aantrekkelijk voor wie
gepassioneerd is door de substantiële kwaliteiten van de verf. In die zin lijkt Van Gogh ons in
de eerste plaats bekommerd om de potentialiteit van de verfmaterie. Het spreekt voor zich dat
in tweede instantie een thema zoals ‘versleten schoenen’ een bijna onbegrensde symboliek in
zich kan dragen. Maar dat is niet veralgemeenbaar naar het hele oeuvre van Van Gogh. De
thematiek van Van Gogh is grotendeels onbelangrijk, maar niet zijn schilderkundige weergave van aspecten van de werkelijkheid, dus niet zijn beeldende-picturale wetgeving.6

4—1-2

Ondervinding door beproeving

In Der Ursprung des Kunstwerkes vindt men een interessante ontologie van de kunst. We
vooronderstellen dat de zijnsvraag een belangrijk onderdeel is van de wijsgerige bezinning,
die op haar beurt voorondersteld mag worden bij een zoektocht naar een ethische oriëntatie.
Liever dan naar de onvindbare oorsprong op een historische basis te vorsen, wensen we met
Heidegger de vraag te stellen naar het wezen van de kunst, eerder dan naar haar ontstaan.
‘Die Frage nach dem Ursprung des Kunstwerkes fragt nach seiner Wezensherkunft.’ 7

Hoewel men zich kan voorstellen dat de oorsprong van de kunst een kunstenaar is die een
kunstwerk maakt, draait Heidegger de volgorde om.
‘Der Ursprung des Kunstwerkes und des Künstlers ist die Kunst.’ 8

De kunst als ontsluiter van ‘het zijn van het zijnde’ is oorsprong van kunstwerk en kunstenaar.
Een kunstenaar maakt kunstwerken omdat hij ‘het zijn van het zijnde’ wenst te ontsluiten.
Deze heideggeriaanse formulering geeft kernachtig weer wat kunstenaars vertellen of, vaker
nog, nooit gezegd krijgen over wat ze doen. Deze bepaaldheid waarvan ze allen overtuigd zijn,
vindt echter zelden of nooit een klare taal. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet bestaat. Zelfs
nominalistisch is de uitspraak van Heidegger interessant. Het is omdat het woord ‘kunst’
bestaat dat men kan spreken over ‘kunstenaar’ en ‘kunstwerk’. Men zou de makers van
bepaalde voorwerpen en deze voorwerpen zelf ook anders kunnen noemen.
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De uitdrukkingen van Heidegger ‘het zijn van de zijnden’ en de ‘onverborgenheid’ zou
men, misschien wat onverwacht, ook ‘empirisch’ kunnen noemen. Heidegger hecht een groot
belang aan het alledaagse bestaan en aan de onmiddellijke omwereld. ‘Empirisch’ verstaan
we hier niet als kwantitatief wetenschappelijk, maar als een soort daadwerkelijke zintuiglijke ervaring, de ondervinding dus die men opdoet door de beproeving. Een beproeving
verbonden aan het ontsluiten van de onverborgenheid. In verband met schilderkunst is de
term ‘onverborgenheid’ zelf in die geest een zeer ‘empirische’ term. Streepje na streepje, stipje
na stipje ontsluit immers langzaam het schilderij zijn wezen. Hoewel we de term ‘onverborgenheid’ niet het noodlot der gemeenplaats toewensen, is hij toepasbaar in kunstfilosofisch
verband; veel duidelijker dan de term ‘waarheid’ uit de epistemologie, die ethisch belast is.
Zoals reeds gezegd is de uitdrukking ‘het zijn van de zijnden’ geschikt om de dubbelzinnigheid weer te geven van de schilderkundige ervaring. Door de beproeving om de zijnden te
laten herleven in zijn werk, voelt de scheppende kunstenaar bijna ‘magisch’ of ‘mystiek’ – al
naar gelang de richting van zijn denkend doen aards of kosmisch is – het aanwezig worden
van het zijn, dat echter uiteindelijk altijd afwezig blijft. Als men die fundamentele, uiteindelijke afwezigheid aanvaardt, wordt zo’n uitdrukking zeer operationeel. Om dat aan te tonen
zou men een studie moeten maken van het taalgebruik van kunstenaars die deze zijnservaring uitdrukken. De bekende uitspraak van Cézanne ‘Je vous dois la vérité en peinture, et je
vous la dirai’ is er een mooi voorbeeld van. Er zijn echter vele andere voorbeelden. Ze komen
alle neer op het ‘is’ (in het woord ‘vérité’ zit reeds ‘is waar’ vervat), maar slaan eigenlijk
onmiddellijk om in het ‘is niet’. Hoewel het toegangswegen zijn die uiteindelijk naar de afwezigheid leiden, wordt er toch eerst een stuk gewandeld.
Terecht zit Der Ursprung des Kunstwerkes als eerste tekst in Holzwege. De benaderingen
van kunstwerken, zowel de weg die de auteur in zijn creatieproces bewandelt, als de vele
andere wegen die de toeschouwers aanvatten, zijn bospaden;. ze lopen uit op de afwezigheid,
maar ze zijn een stuk af te leggen weg naar het zien van het zijn van de zijnden. Het zijn wegen
die uiteindelijk nergens op uitlopen. De voortekst van Holzwege is trouwens toepasbaar op de
schilderkunst: in het woud (schilderij) zijn er wegen (benaderingen), meestal versperd door
struikgewas (onbegrepen delen), die plotseling ophouden. Daarom noemt men ze ‘Holzwege’.
Iedereen volgt zijn eigen weg, weliswaar in hetzelfde woud. Maar dit is maar schijn.
Houthakkers, woudlopers en boswachters (kunstkenners) hebben ervaring met deze wegen.
Zij weten wat het betekent om zich op een bosweg te bevinden, op een weg naar nergens. Het
empirische van Heidegger is hier duidelijk af te leiden uit zijn vertrouwen in de houthakkers
en de boswachters. Wij trekken de parallel door naar de kunstkenners. Kunstkenners dolen
in het kunstwerk maar verdwalen er niet in, zij blijven zowel bos als bomen zien, zij kunnen
sporen lezen bij het doorlopen van de boswegel, zij weten wat hun te doen staat wanneer het
pad dood loopt. Met hun lang geoefende zintuiglijkheid hebben kunstkenners een onmiddellijke overeenstemming met de omwereld.
Hier wordt natuurlijk een netelig probleem aangeraakt. De vraag naar de doelmatigheid
van de zintuigen bij de waarneming van kunst. Zoals het voor de boswachter een levensnoodzaak of, sterker nog, een overlevingsnoodzaak is dat hij volledig in overeenstemming verkeert
met het bos, er volledig mee vertrouwd is, er alle sporen van kan lezen, zo ook zou dit een
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noodzakelijke voorwaarde moeten zijn voor de kunsttoeschouwer. Het begrip ‘schoonheid’
is hier totaal overbodig. Voor Heidegger gaat het enkel om de mogelijkheid de ‘onverborgenheid’ te ontsluiten. Wij vullen dat graag aan met de ervaring hoe dit plastisch-picturaal
plaatsgrijpt. Het ‘wat’ wordt aldus verbonden met het ‘hoe’, de wijze waarop. Dat zoiets
toevallig schoon kan gevonden worden is van geen belang. Ook de boswachter heeft oog voor
de schoonheid van het bos. Maar het is de zeggingskracht (hoe) van de onverborgenheid (wat)
die telt, omdat het ‘wat’ slechts tevoorschijn treedt in functie van de gestalte, de vorm van het
‘hoe’. Als ontoloog is Heidegger hierin niet geïnteresseerd. Vanuit de esthetica echter boeit
ons dit ten zeerste; niet de esthetica als leer van het schone, ook niet als theorie van de kunst,
maar als theorie over de zintuiglijke leesbaarheid van de artistieke gegevenheid. Ook binnen
een relativisme van de zintuiglijke waarneming blijft de op oefening gebaseerde zintuiglijke
ervaring bestaan. Het betreft een zien dat een ‘door-zien’ is. Dat geldt ook voor de andere
zintuigen. De hierboven geformuleerde gedachte slaat enkel op de graad van het ingeworteld
zijn in een omwereld, die in ons geval van kunstmatige aard is. De ervaringsdoelmatigheid is
van dezelfde orde als deze van de boer die het weer voorspelt of de kwaliteit (vruchtbaarheid)
van de aarde kan proeven, van de boswachter die alle paden kent en de beste stroper is, van de
spoorzoeker die levende aanwezigheid bespeurt, van de kleermaker die de kwaliteit van de
stof doorvoelt, enzovoort; een vrij lange maar voortdurend door de technologische verwenning inkrimpende reeks. Uiteraard wordt hier ook niet-zintuiglijke kennis verondersteld,
maar deze kan van zeer verscheiden flard zijn, ook wat het leerproces betreft.
Als we de nadruk leggen op de empirische gevolgen van de gedachte van Heidegger, is het
interessant stil te staan bij een van de drie definities die Lalande geeft voor ‘empirique’:
‘Ce mot s’emploie presque toujours comme antithèse d’un autre terme; il y a lieu de distinguer
trois couples d’opposition qu’il sert à exprimer. (A) opposé à systématique. Ce qui est un
résultat immédiat de l’expérience, et ne se déduit d’aucune autre loi ou propriété connue: “Un
procédé empirique, une médication empirique”. Se dit également des personnes, en tant que
leurs connaissances et leurs règles d’action sont empiriques au sens qui vient d’être défini: “Un
empirique”. Ce sens paraît même être le plus ancien.’ 9

De empiricus laat zijn kennis en zijn benaderingswijze bepalen als resultaat van de onmiddellijke ervaring. De systematische analyse kan zeer bruikbaar en noodzakelijk zijn in bepaalde
vormen van onderzoek. In de onmiddellijke esthetische ervaring schept zij een afstand, een
instrumentarium, dat als het ware belet tot de zaak zelf door te dringen. Te wetenschappelijk
misschien om nog filosofisch te zijn. Te afstandelijk om te kunnen spreken van een vertrouwdheid. Systematisering biedt een ‘overzicht’ op de dingen, geen zicht. Heidegger hecht veel
belang aan de nabijheid, als een onmiddellijk ruimtelijke vertrouwdheid met de omwereld,
die voor onze vraagstelling als een artistieke omwereld begrepen wordt. Pas door dit vertrouwd worden – gezien als penetratie en niet als afstomping – is de esthetische ervaring
zinvol, overstijgt ze de subjectieve schoonheidsverleidelijkheid. De artistieke ruimte wordt
dan ook van haar vrijblijvend karakter ontdaan. Ze is geen koel decor, maar een blikvanger,
een niet neutrale nabijheid. Volgens Heidegger zorgt de vertrouwdheid ervoor dat de ruimte
niet neutraal waargenomen wordt:

— 156 —

4
Existentiële fenomenologie en her meneutiek

‘Das umsichtsfreie, nur noch hinsehende Entdecken des Raumes neutralisiert die umweltlichen
Gegenden zu den reinen Dimensionen. Die Plätze und die umsichtig orientierte Platzganzheit
des zuhandenen Zeugs sinken zu einer Stellenmannigfaltigkeit für beliebige Dingen
zusammen.’ 10

Het decoratieve heeft hier de plaats ingenomen van de kunst.
Om deze paragraaf over het ‘empirische’ af te sluiten citeren we nog een voetnoot ‘Sur
Empirique’ van Lalande:
‘En allemand, on distingue, depuis Kant, Empiriker (avant la science ou hors de la science) et
Empirist (à l’intérieur de la science).’

Het is de eerste term die hier van toepassing is: de kunst in haar functie van voor- of buiten
wetenschappelijke informatiebron.

4—1-3

De nabijheid met de omwereld

Een van de grote vragen die Heidegger stelt is: kent de mens nog een omwereld, een ‘tehuis’,
een wezenlijke nabijheid van mensen en dingen, of wordt het uitgezet-zijn in een onzekere
wereld zijn defintief lot? De enige arbeid die de mens verbindt met zijn natuurlijke omgeving,
is het handwerk. Heidegger rekent hierbij ook het denken en het dichten, als de omzichtige
omgang met de eigen, beproefde taal. Het is interessant om deze gedachte te toetsen aan
mogelijke functies van de kunst. Maar beide mogelijkheden om in wezenlijke nabijheid te
blijven met de om-wereld verminderen meer en meer. Het authentieke ‘provincialisme’ van
Heidegger behoort ondertussen tot de geliefde programma’s van de toeristische industrie:
een blokhut in het Zwarte Woud. Het handwerk wordt folklore in het tegenlicht van de
expansieve industrie. De robot is geen sciencefiction meer, maar een concreet operationeel
instrumentarium, dat het personeelsbestand van een ‘manufactuur’ van honderd naar tien
herleidt. Het handwerk beperkt zich tot toetsenbediening van de digitale computer.
Wat de beeldende kunst betreft, is het opmerkelijk hoe zij de teloorgang van het handwerk
op verschillende manieren compenseert. Zo is er bijvoorbeeld de vervanging van het utilitaire
handwerk (dienstbaarheid) door een kunstmatige herwaardering van het ambachtelijke. Niet
meer het ambacht ‘om te’ realiseren, maar het ambacht om het ambacht zelf. In zekere zin een
vorm van perversie. De vraag stelt zich echter of een dergelijke nabijheid met de om-wereld
geen toestand van vervreemding is. Daarnaast vindt men in de hedendaagse kunst de tendens om de ‘ambachtelijkheid’ op een quasi-rituele wijze uit te beelden. De ambachtelijkheid,
bedreven als ritueel, vormt een onderdeel van de kunstreligie.11 De kunst die haar oermoeder
viert. De kunst als sacralisering van het ambachtelijke, als perversie van de zuiver functionele
dienstbaarheid. De kunst kan eveneens als een vervreemding gezien worden, omdat haar
religie beoefend wordt door hogepriesters, voorgesteld als geniale kunstenaars. Indien iedereen zijn eigen religie had met een eigen dienstbaarheid aan de goden, zou de religie allicht
niet vervreemdend zijn. In tegenstelling tot de echte godsdiensten biedt de kunstreligie deze
mogelijkheid wel. Het zelf kiezen van zijn goden, het zelf bepalen van zijn eigen objecten
van bewondering, eventueel het zelf vervaardigen van deze objecten, in elk geval het zelf
organiseren van de wijzen van belijden van deze objecten van bewondering, het zich blijven
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verwonderen over deze bewondering, eventueel met als gevolg de negatie van deze bewondering; dat alles en nog veel meer is een wezenlijke vorm van atheïstische kunstreligiositeit.
Men kan zich de rationalistische vraag stellen of er wel een religiositeit nodig is, of een
atheïst deze niet moet verwerpen en vervangen door het wetenschappelijke weten? Het antwoord hierop is: het menselijk handelen houdt nauwelijks rekening met de verworvenheden
van de wetenschap. In het handelen lijkt het ‘geloof’ een hogere oriëntatiekracht te bezitten
dan het ‘weten’. Als ongeloof behoort het atheïsme tot een gelijkaardige categorie als het
geloof. Enkel het agnosticisme stelt zich naast het weten. We menen dat ook het ongeloof
nood heeft aan belijdenis om levendig te blijven. Tot de cultusvoorwerpen van een dergelijke
atheïstische religiositeit behoort een deel van de hedendaagse kunst.12 Vaak drukken ze zelfs
de ontbinding uit van de westerse burgerlijke moraal, de vernietiging van ons waardensysteem, de ondermijning van elke gefundeerde orde. Vermits de burgerlijke moraal een niet te
veronachtzamen uitvoerproduct is, mag het begrip ‘westers’ wel vrij ruim gesteld worden.
De hedendaagse kunst is in die zin vaak de uitbeelding van het nihilisme zoals Nietzsche dat
beschreven heeft. De kunstenaars zijn de leeuwen die de kamelen oppeuzelen, ze zijn poten
tieel kinderen die nieuwe spelregels vinden.
Laten we even terugkomen op de nabijheidsproblematiek van Heidegger. Heidegger
stelt het denken gelijk aan het handwerk en hij beklemtoont de nauwe verwantschap van het
denken met het dichten. Vermits we de poëzie in dit boek buiten beschouwing laten, wensen
we de nadruk te leggen op de poëtische functie van de beeldende kunst als het bouwen van
een wereld. Het beleven van de beeldende kunst als zoektocht naar objecten van bewondering, schept een artistieke wereld (in de zin van het ‘musée imaginaire’), die als een ‘tehuis’
opgevat kan worden. Door de hedendaagse kunst wordt het zijn van nieuwe zijnden in onverborgenheid gebracht. De nabijheid met deze kunst creëert een nieuw ‘tehuis’. Het schept
de mogelijkheid tot ‘bewaren’,13 (waarover Heidegger het heeft) tot in eer houden of, anders
gezegd, het willen thuis-zijn in de onverborgenheid van het werk.
De hedendaagse kunst weerspiegelt geen ‘landelijke’ nabijheid. Ze is een combinatie van
enerzijds de afbraak, het uiteenvallen van een oude wereld met dito waarden, en anderzijds
van een nieuwe wereld die niet per definitie beter beweert te zijn, maar wel meer ‘waar’, minder vals, minder wereld van de schijn.
Niet alleen de ‘nieuwheid’ van deze nabijheid is belangrijk. Het educatieve belang van
deze nabijheid met een artistieke ruimte, is ook het gevolg van de zintuiglijke noodzaak om
vertrouwd te worden met objecten die kunst zijn. Zo’n zintuiglijke doelmatigheid is essentieel in een proces van desaliënatie. Een artistieke training van de zintuiglijkheid maakt de
toeschouwer tot een boswachter waarvoor Heidegger in Holzwege zoveel bewondering heeft:
iemand die zijn weg vindt, ook op doodlopende paadjes. Het spoor vinden op het pad van de
hedendaagse kunst, betekent zoveel als vertrouwd zijn met een zo rijk mogelijke waaier van
het menselijk zijn. Toegang tot het kunstobject vooronderstelt de nabijheid, de vertrouwdheid ermee. In die zin is de kunstfilosofie van Heidegger fundamenteel 14 voor de relatie tussen
toeschouwer en kunstwerk. De vertrouwdheid met kunst is van belang bij de oriëntatie van
de levensweg.
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4—2

Gadamer

4—2-1

Hermeneutiek

Hans-Georg Gadamer rekent het denken van Heidegger tot de hermeneutische fenomenologie. Meer nog dan Heidegger, maar toch in dezelfde lijn, legt Gadamer de nadruk op het
belang van de hermeneutische traditie om het kunstwerk te begrijpen. Dat gaat bovendien
gepaard met een visie op wat kunst is.
Voor Gadamer zijn hermeneutiek en filosofie niet te scheiden. Beide begrippen moeten op
elkaar betrokken worden en werken wederzijds verhelderend. Gadamer ziet de hermeneutiek
veel ruimer dan doorgaans het geval is.15 Hermeneutiek wordt traditioneel beschouwd als
de uitlegkunde van teksten. Precies in verband met kunst, breidt Gadamer het toepassings
gebied van de hermeneutiek uit in twee fasen. Ten eerste stelt hij dat niet alleen de literaire
tekst, maar ook elk kunstwerk een hermeneutische benadering vergt. Ten tweede vindt hij
dat kunst slechts een, weliswaar inhoudrijk, voorbeeld is van het menselijk vermogen om
ervaringen tot uitdrukking te brengen. Hermeneutiek heeft betrekking op kunst als een van
de vele vormen van expressie, verbonden aan het menselijke leven. De hermeneutiek is een
vorm van filosofie in die zin dat ze een reflectie op het menselijk leven als geheel betreft. Het
gaat om het uitleggen van de manier waarop mensen leven, en daarbij op de waarheid betrokken zijn. De kunst speelt hierin een centrale rol. En de esthetica, als reflectie over kunst, moet
zich oplossen in de hermeneutiek:
‘Die Ästhetik muss in der Hermeneutik aufgehen.’ 16

De hermeneutiek, zoals Gadamer ze opvat, is zeer geschikt om kunst te benaderen. Veel meer
dan eventuele kunstwetenschappelijke vraagstellingen zijn in die zin tal van algemene regels
toepasbaar op het bijzondere van de kunstinterpretatie, zeker wanneer men de ervaring van
de toeschouwer op het oog heeft. Gadamer vat hermeneutiek op als een gesprek gebaseerd op
het begrijpen. Zoals voor Heidegger 17 is ook voor Gadamer de mens het wezen dat begrijpt.
Dat begrijpen is voor de mens niet een eigenschap naast een andere. Het is zijn fundamentele zijnswijze, die al zijn menselijke handelingen en uitingen op een eigen en diepe wijze
kenmerkt.
‘Verstehen ist der ursprüngliche Seinscharakter des menschlichen Lebens selber.’ 18

Voor Gadamer is er een sterke betrokkenheid vereist bij het fenomeen van het begrijpen.
Begrijpen is in de eerste plaats begrip hebben voor elkaar. Het vergt overeenstemming.
‘Wir gehen von dem Satz aus: Verstehen heisst zunächst, sich mit einander verstehen.
Verständnis ist zunächst Einverständnis.’ 19

Het is duidelijk dat het hier niet gaat om een exact wetenschappelijke of logische opvatting
over ‘begrijpen’. Het begrijpen maakt zijn zaak niet volledig doorzichtig. De eindigheid van
het menselijke kennen wordt vooropgesteld. De menselijke geest is geen absoluut weten dat
zonder de hulp van de ervaring de totale werkelijkheid kan grijpen. De eindigheid van het
menselijke kunnen is ook gelegen in de onmogelijkheid om uit te maken welk perspectief,
waarin overgeleverde gedachten zich manifesteren, het juiste is. Anderen kunnen dezelfde
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dingen na ons steeds weer anders begrijpen. Volgens Gadamer kan de ervaring nooit haar
voltooiing vinden in een afsluitend weten. Dat impliceert ook de openheid ervan:
‘Die Wahrheit der Erfahrung enthält stets den Bezug auf neue Erfahrung. Daher ist derjenige,
den man erfahren nennt, nicht nur durch Erfahrungen zu einem solchen geworden, sondern
auch für Erfahrungen offen.’ 20

Traditie moet dan ook begrepen worden als de continuïteit van het zich ‘her-inneren’
– het innerlijk herbeleven – waarbij men aangewezen is op telkens nieuwe toeëigening en
uitlegging. De visie van de traditie mag niet verstard worden tot een voorbije werkelijkheid.
Eigentijdse en eigen problematiek mag niet achterwege gelaten worden. Begrijpen veronderstelt meer dan een horizon, die dan op zijn beurt versmeltbaar wordt. De wetenschappelijke
kennis van het verleden, ook van het nabije verleden, bestaat erin de historische horizon
reconstruerend te ontwerpen en hem tegelijk weer op te heffen, omdat er een versmelting
plaatsgevonden heeft. Gadamer gaat er van uit dat we niet opgesloten zijn binnen onze eigen
horizon, maar dat we nooit de historische horizon kunnen achterhalen zoals hij in zichzelf
geweest is. De horizonversmelting heeft het karakter van het gesprek. Interpreteren is een
hermeneutisch gesprek voeren met de tekst om tot overeenstemming te komen. Door het
gesprek komt iets aan het licht wat er tevoren nog niet op gearticuleerde wijze was.

4—2-2

Kunst en waarheid

Reeds in de inleiding van Wahrheit und Methode formuleert Gadamer de rol van de kunst
op een wijze die zeer terzake is voor dit boek. Hij zegt namelijk dat we in aanwezigheid van
een kunstwerk een ervaring opdoen van een waarheid die ontoegankelijk zou zijn langs een
andere weg. Kunst wordt hier gelijkwaardig naast de filosofie geplaatst als weg naar een waarheid die langs een andere weg, namelijk de wetenschappelijke, niet bereikt kan worden. Kunst
en filosofie dwingen het wetenschappelijke bewustzijn zijn eigen grenzen in te zien.
Voor Gadamer is de zijnswijze van kunst waarheid. Kunst is de verheffing van de
werkelijkheid tot haar waarheid. Hij verzet zich tegen begrippen als nabootsing,21 schijn,
onwerkelijkheid, illusie, droom, die in verband met kunst al te vaak gehanteerd worden.
In het kunstwerk treedt het wezenlijke op de voorgrond.
‘Auch die “Schöne Kunst”, solange sie in diesern Horizont gesehen wird, ist eine
Perfektionierung der Wirklichkeit und nicht ihre scheinhafte Maskierung, Verschleierung oder
Verklärung.’ 22

Gadamer beweert niet dat we de waarheid van het kunstwerk volledig kunnen vatten. In zijn
als uitgeleide opgenomen inleiding van Heideggers Der Ursprung des Kunstwerkes gaat hij hier
uitgebreid op in. Hij doet dat aan de hand van het aanschouwelijke beeld, dat we het kennen
van de waarheid niet moeten zien als de daad van een rover die iets wat verborgen was in de
onverborgenheid brengt. Net zoals Heidegger, ziet hij de waarheid als een spel van versluiering en ontsluiering, een spanning tussen berging en opgang.
‘Dies alles soll vielmehr nur dadurch ermöglicht sein, dass Entbergung und Verbergung ein
Geschehen des Seins selber sind. Das zu verstehen, hilft uns das gewonnene Verständnis des
Wesens des Kunstwerks. Dort ist es offenkundig eine Spannung zwischen dem Aufgang und
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Bergung, die das Sein des Werkes selber ausmacht. Die Gespanntheit dieser Spannung ist es,
die das Gestaltniveau eines Kunstwerks ausmacht und den Glanz erzeugt, durch den es alles
überstrahlt. Seine Wahrheit ist nicht das plane Offenliegen von Sinn, sondern vielmehr die
Unergründlichkeit, und Tiefe seines Sinnes.’ 23

Tussen de spanning van onthullen en verbergen openbaart het zijn zichzelf in het kunstwerk.
Dat ‘zichzelf openbaren’ heeft meerdere dimensies. De werkelijkheid krijgt haar voltooiing
doordat ze in beeld gebracht wordt. ‘
Was ein Bild ist, bleibt – aller ästhetischen Unterscheidung zum Trotz – eine Manifestation
dessen, was es darstellt, auch wenn es dasselbe durch seine autonome Sagkraft zur Erscheinung
kommen lässt. Das ist am Kultbild unbestritten. Aber der Unterschied von sakral und profan ist
beim Kunstwerk selbst ein relativer. Sogar das individuelle Porträt hat, wenn es ein Kunstwerk
ist, noch teil an der geheimnisvollen Seinsausstrahlung, die dem Seinsrang dessen entspringt,
was da zur Darstellung kommt.’ 24

Gadamer wijst ook op de bijzondere wijze van betrokkenheid bij het kunstwerk. Hij beroept
zich op het begrip ‘Gleichzeitigkeit’ van Kierkegaard, die aan deze ‘gelijktijdigheid’ een
bijzondere theologische dimensie gaf. De zin van de betrokkenheid is in dit verband de echte
deelname aan het heilsgebeuren zelf. Volgens Gadamer is de kunstbeleving fundamenteel
gelijkaardig: de overbrenging, de bemiddeling, moet als een totaliteit opgevat worden. De
rechtvaardiging van de blik op dat wezenlijke van het kunstwerk kan niet gebeuren op basis
van het voor-zich-zijn van de kunstenaar, bijvoorbeeld zijn biografie, noch van de uitvoerder,
en evenmin van de toeschouwer.
Terloops willen we vermelden dat wij binnen de beeldende kunst de tentoonstellingsbouwer zien als uitvoerder zoals een regisseur of dirigent in theater of concert. De acteur of
muzikant staat dan dichter bij de interpretator, de tolk van het beeldend werk.
De toeschouwer houdt zich op een afstand: op de esthetische afstand nodig om waarlijk
volledig deel te hebben aan wat zich openbaart. Gadamer vergelijkt het religieuze moment
van de ‘parousie’, de luisterrijke verschijning, met het absolute moment waarop de toeschouwer in een kunstwerk gelijktijdig zichzelf vergeet (‘Selbstvergessenheit’) en met zichzelf
bemiddelt.
‘Was ihn aus allem herausreisst, gibt ihm zugleich das Ganze seines Seins zurück.’ 25

De toeschouwer is een essentieel moment in het spel 26 dat hij esthetisch noemt.
Een tweede fase in de zelfmanifestatie van het kunstwerk is dat het kunstwerk zelf zijn
eigen zijn rechtvaardigt. Het spel – en kunst behoort volgens Gadamer tot het spel – heeft als
zijnswijze de zelfuitbeelding.
‘Das Spiel ist wirklich darauf beschränkt, sich darzustellen. Seine Seinsweise ist also
Selbstdarstellung.’ 27

Het spel en het kunstwerk stellen dus zichzelf voor. Een ander doel is er niet. Toch is de
toeschouwer van belang omdat deze het spel of het kunstwerk afsluit.
‘Das Offensein zum Zuschauer hin macht vielmehr die Geschlossenheit des Spieles mit uns. Der
Zuschauer vollzieht nur, was das Spiel als solches ist.’ 28

Gadamer benadrukt verder het zichzelf voorstellen van het kunstwerk als de universele structuur van het zijn zelf. Daarvoor wijst hij op de etymologische ontwikkeling van het begrip
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‘schoon’ en de verwantschap en ook het verschil, met het begrip ‘goed’. Hij beroept zich
hiervoor op Plato. Vooral de idee dat kunst per definitie buiten de nutssfeer moet gehouden
worden, brengt hij op de voorgrond. Door het element ‘Schone’ te verbinden met ‘Kunsten’
geeft Gadamer de tegenstelling aan met de techniek, de ‘mechanische’ kunsten die het nuttige tot stand brengen. Wat de Grieken onder ‘Paideia’ (opvoedingsideaal) verstaan, wordt
‘kalon’ (schoon) genoemd. Schone dingen overtuigen door hun eigen waarde. Men kan dus
niet vragen waartoe ze dienen. Hoewel er een ruim verband bestaat met het ‘goede’, moet
men acht slaan op het onderscheid. Het schone is wat gezien mag worden, het‘aanzienlijke’.
Langs de bijbetekenis van ‘grootsheid’ komt men ook vlug tot de categorie van het ‘goede’.
Maar het schone onderscheidt zich van het volstrekt ongrijpbare goede, omdat het beter te
grijpen is. Het behoort tot het wezen van het schone te verschijnen. De belangrijkste onto
logische functie van het schone is de bemiddeling tussen idee en verschijning.
‘Offenbar ist es die Auszeichnung des Schönen gegenüber dem Guten, dass es sich von sich selbst
her darstellt, sich in seinem Sein unmittelbar einleuchtend macht. Damit has es die wichtigste
ontologische Funktion, die es geben kann, nämlich die der Vermittlung zwischen Idee und
Erscheinung.’ 29

In die zin moet men ook ‘méthexis’ – het platonische begrip voor participatie – begrijpen als
de relatie tussen het verschijnen en de idee. De ‘aanwezigheid’ maakt op een overtuigende
wijze deel uit van het zijn van het schone zelf. Ook wanneer men het schone als een weerglans
van iets hogers ervaart, blijft het toch aanwezig in het zichtbare.
Dat het schone door zichzelf uitschijnt boven de rest, kan als een derde aspect van het zich
manifesteren van het kunstwerk begrepen worden. De scherpe grens tussen het schone en
wat er geen deel aan heeft, is een verworven fenomenologische bevinding. Gadamer beroept
zich in dat verband op Aristoteles die over buitengewone werken zei dat men er niets aan kan
toevoegen of van kan wegnemen. Het betreft hier niet enkel de symmetrie, maar eerder de
‘Vorschein’, het in het licht komen. Het licht speelt hier dus een fundamentele rol.
‘Schönheit ist nicht einfach Symmetrie, sondern der Vorschein selbst, der auf ihr beruht. Sie ist
von der Art des Scheinens. Scheinen aber heisst: auf etwas scheinen und so an dem, worauf der
Schein fällt, selber zum Erscheinen kommen. Schönheit hat die Seinsweise des Lichtes.’ 30

Gadamer brengt voortdurend de rol van de toeschouwer naar voren. Dit kan als een vierde
aspect beschouwd worden: het kunstwerk openbaart het zijn. Het kunstwerk spreekt aan.
Het is meer dan de verrukking van het ogenblik.
‘Dagegen erschöpft sich das, was sich dem Zuschauer als Spiel der Kunst darstellt, nicht in der
blossen Hingerissenheit des Augenblicks, sondern schliesst einen Anspruch auf Dauer und die
Dauer eines Anspruches ein.’ 31

De toeschouwer kijkt dus niet uit loutere nieuwsgierigheid. Door de aanspraak die het kunstwerk op de toeschouwer maakt is het geen vrijblijvende aangelegenheid.
Participeren, het er-bij-zijn, heeft als subjectieve zijnswijze van het menselijk gedrag het
karakter van buiten-zichzelf-zijn (‘Aussersichsein’). Dat mag niet begrepen worden als een
vorm van waanzin, maar als een zichzelf vergeten om dichter bij het kunstwerk te kunnen
komen. In het geval van de nieuwsgierigheid blijft men binnen zichzelf.
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‘In Wahrheit is Aussersichsein die positive Möglichkeit, ganz bei etwas dabei zu sein. Solches
Dabeisein hat den Charakter der Selbstvergessenheit, und es macht das Wesen des Zuschauers
aus, einem Anblick selbstvergessen hingegeben zu sein.’ 32

4—2-3

Interpretatie doet existeren

Tot slot nog een bij Gadamer veel voorkomende gedachte: de interpretatie is het lange leven
van de kunst. Het kunstwerk moet geïnterpreteerd worden wil het blijven existeren, zowel
op het niveau van de uitvoerder (in casu de tentoonstellingsbouwer of, zelfs persoonlijker,
door het onder te brengen in een collectie of in een woonruimte), als op het niveau van de
toeschouwer.
‘Das Kunstwerk ist nicht von der “Kontingenz” der Zugangsbedingungen, unter denen es
sich zeigt, schlechthin isolierbar, und wo solche Isolation doch geschieht, ist das Ergebnis eine
Abstraktion, die das eigentliche Sein des Werkes reduziert. Es selbst gehört in die Welt hinein,
der es sich darstellt.’ 33

Gadamer verzet zich tegen de visie dat bij kunst vorm en inhoud zouden te onderscheiden
zijn,34 waarbij de vorm dan voor het esthetische plezier zorgt. Hierdoor verliest kunst haar
functie en heeft de kunstenaar geen duidelijke plaats in de maatschappij. Op basis van zijn
eigen ervaring met grote kunstwerken wijst hij er op dat zulke ontmoetingen een wereld
openen. Wanneer we een kunstwerk niet als een plezierverwekkend voorwerp bekijken maar
als een wereld, of beter, wanneer we er een wereld doorheen zien, dan beseffen we, volgens
Gadamer, dat kunst geen zintuiglijke waarneming is maar kennis. De wereld wordt aldus in
een nieuw licht gezien. We kunnen het met Gadamer eens zijn.
De vraag blijft natuurlijk wat een groot kunstwerk is. Gadamer bepaalt dat aan de hand
van het begrip ‘klassiek’. Wat klassiek is staat buiten de schommelingen van de tijd en de
veranderlijkheid van de smaak en is op een onmiddellijke wijze toegankelijk.
‘Was klassisch ist, das ist herausgehoben aus der Differenz der wechselnden Zeit und ihres
wandelbaren Geschmacks es ist auf eine unmittelbare Weise zugänglich, …’ 35

We menen dat er geen enkele reden is om kunstwerken buiten de tijd te plaatsen en twijfelen
aan de onmiddellijke toegankelijkheid ervan. Gadamer bezondigt zich hier aan een gevaar
dat elke kunstliefhebber bedreigt, namelijk dat een voorkeurswerk een goed of een klassiek
meesterwerk zou zijn, en dat wat men zelf goed begrijpt ook voor anderen even begrijpbaar is.
Dat is een gevolg van de splitsing tussen kunstfilosofie en kunstkritiek.
Deze relativering doet geen afbreuk aan de visie van Gadamer dat het tot het wezen van
een kunstwerk 36 behoort dat het telkens opnieuw moet geactualiseerd worden in een voort
durend interpreteren.
‘Wir gingen davon aus, dass das Kunstwerk Spiel ist, d.h. dass es sein eigentliches Sein nicht
ablösbar van seiner Darstellung hat und dass doch in der Darstellung die Einheit und Selbigkeit
eines Gebildes herauskommt. Angewiesenheit auf Sichdarstellen gehört zu seinem Wesen.’ 37

Elke tijd moet op zijn manier het werk begrijpen. De werkelijke zin van een werk is voor een
interpretator niet gebonden aan het toevallige van de omstandigheden die golden voor de
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auteur en voor het oorspronkelijke publiek. De zin van een kunstwerk gaat verder dan wat de
maker erin heeft gezien.
‘Nicht nur gelegentlich, sondern immer übertrifft der Sinn eines Textes seinen Autor.’ 38

Daarom is begrijpen niet enkel een reproducerende, maar ook steeds een producerende handeling. Dit productieve is niet gelegen in het beter begrijpen, maar in het anders begrijpen.
‘Es genügt zu sagen, dass man anders versteht, wenn man überhaupt versteht.’ 39

Het kunstwerk wordt steeds meer zichzelf, naarmate het vaker anders geïnterpreteerd wordt.
Gadamer maakt de vergelijking met het feest. Periodieke feesten herhalen zich. Elk feest
is steeds opnieuw een ‘viering’ (‘Begehung’), een steeds andere aanwezigheid. Door de interpretatie participeert men aan de kunst op een gelijkaardige wijze. Als toeschouwer kan men
op een authentieke wijze participeren.
‘Dabeisein heisst Teilhabe. Wer bei etwas dabei war, der weiss im ganzen Bescheid, wie es
eigentlich war.’ 40

4—3

Merleau-Ponty

De fenomenologie als filosofische methode heeft kenmerken die aantrekkelijk zijn om onmiddellijk toe te passen op de schilderkunst als tussenfenomeen, als reeds geïnterpreteerde
werkelijkheid. Wat is een schilderij anders dan het tussen haakjes plaatsen van een wereld?
Maar er is ook de visuele waarneming van het onmiddellijk aanschouwelijke. Omdat bij
kunstbeleving de ervaring zelf zo belangrijk is, moet men uiteraard steeds terug naar de waarneming. De nadruk hierop is precies de verdienste van de fenomenologie. 41 We staan even stil
bij de Franse existentiële fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty omdat schilderkunst in zijn
denken zo een belangrijke rol speelt.42 Niet dat hij er een afzonderlijke esthetica op nahield,
maar omdat de wereld van de schilderkunst verhelderend was voor zijn filosofische problematiek.43 Het zien speelt een grote rol in zijn denken.

4—3-1

De zichtbaarheid door het spirituele oog

In L’Œil et l’Esprit bespreekt Merleau-Ponty het verband tussen zien en schilderkunst. Al in
de eerste bladzijden beklemtoont hij de grote vrijheid van de schilderkunst in tegenstelling
tot het gebruik van de omgangstaal. De consensus die zich opdringt onder de sprekers van
dezelfde taal brengt verplichtingen met zich mee, omdat er een theoretische code van verstaanbaarheid bestaat. De schilder is enkel verantwoordelijk voor zijn eigen code, niet voor
die welke reeds voor hem bestond.
‘A l’écrivain, au philosophe, on demande conseil ou avis, on n’admet pas qu’ils tiennent le
monde en suspens, on veut qu’ils prennent position, ils ne peuvent décliner les responsabilités
de l’homme parlant. … Le peintre est seul à avoir droit de regard sur toutes choses sans aucun
devoir d’appréciation. On dirait que devant lui les mots d’ordre de la connaissance et de l’action
perdent leur vertu.’ 44
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Merleau-Ponty wil ook niets weten van schilderkunst als reproductie van de werkelijkheid.
Het schilderij is het zichtbare in de tweede macht. Daarmee bedoelt hij dat het geen afgezwakt dubbel is, geen gezichtsbedrog, geen ander ding. Niet iets waarvan er elders meer is.
Het schilderij wordt zelf niet als ding bekeken binnen zijn eigenlijke ruimte van raam, doek,
omlijsting, muur, omgeving; het laat ons een ruimte zien, die nergens is. Sommige, meer
conceptueel ingestelde kunstenaars hebben deze zichtbaarheid in de tweede macht van het
schilderij-ding benadrukt door bijvoorbeeld het doek langs de achterzijde tentoon te stellen.
Ook sommige hyperrealisten hebben deze zichtbaarheid in de tweede graad beklemtoond,
en hebben hierdoor de zichtbaarheid van de tweede macht van metafysica pogen te ontdoen,
want voor Merleau-Ponty is dat de weg om het zijn te zien.
‘… mon regard erre en lui (le tableau) comme dans les nimbes de l’Etre, je vois selon ou avec lui
plutôt que je ne le vois.’ 45

We gaan niet in op de metafysische dimensie van het zien van de nimbus van het zijn. We zijn
het er wel over eens dat het schilderij iets laat zien op een wijze waarop het anders nooit bekeken of nooit gezien wordt. Geen beelden dus die uiteindelijk enkel de werkelijkheid slechts
vervangen, maar nieuwe zichtbaarheden.
‘Le mot d’image est mal famé parce qu’on a cru étourdiment qu’un dessin était un décalque, une
copie, une seconde chose, et l’image mentale un dessin de ce genre dans notre bric-à-brac privé. …
Le tableau, la mimique du comédien ne sont pas des auxiliaires que j’emprunterais au monde vrai
pour viser à travers eux des choses prosaïques en leur absence.’ 46

Het geschilderde landschap en het portret zijn dus geen surrogaten voor het natuurlandschap
of de betreffende persoon. De imaginaire aanwezigheid komt niet overeen met een reële afwezigheid. Ze zorgt ervoor dat de afwezige realiteit beter, of liever anders en dus rijker, gezien
wordt. Voor Merleau-Ponty beoefent de kunstenaar bij het schilderen een magische theorie
van het zien. Eigenlijk doet hij zelf ook wat aan magie van het oog:
‘… voir c’est avoir à distance.’ 47

In de schilderkunst wordt wat het oog treft weer zichtbaar gemaakt door de sporen van de
hand. Schilderkunst is pure zichtbaarheid:
‘Dans quelque civilisation qu’elle naisse, de quelques croyances, et quelques motifs, de quelques
pensées, de quelques cérémonies qu’elle s’entoure, et lors même qu’elle paraît vouée à autre chose,
depuis Lascaux jusqu’aujourd’hui, pure ou impure, figurative ou non, la peinture ne célèbre
jamais d’autre énigme que celle de la visibilité.’ 48

In de wereld der schilderkunst is er dus niets anders dan het zichtbare. Daarom is ze partieel.
Maar in dat partiële is ze toch volledig, want al het andere wordt naar deze sfeer toegetrokken.
Volgens Merleau-Ponty mag men niet spreken van het oproepen van tactiele waarden. Wel
wordt zichtbaar bestaan gegeven aan wat het profane zicht als onzichtbaar beschouwt. 49
Bij visuele kunst is het duidelijk dat de ervaring per definitie via het oog gebeurt. Toch
menen we dat in de opbouw van het werk op andere zintuigen kan zijn ingespeeld. In de eerste plaats het tactiele. De materieschilderkunst is hier een goed voorbeeld van. Deze kan zelfs
tactiel genoten worden. Men ziet ook beter wanneer men betast. Sommige schilderwerken
zijn ook opgebouwd om een synesthetisch gevoel op te wekken: geur, klank, tastzin, smaak.50
Dat gebeurt natuurlijk wel via het oog omdat de compositie deze polyzintuiglijke sfeer even
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tueel oproept. Maar, bij de materieschilderkunst kan dit veel rechtstreekser, vermits het met
de ogen dicht kan, of spijtig genoeg soms moet.51
De ‘volledigheid’ van de schilderkunst gaat maar op als men ervan uitgaat dat ‘tous les
aspects de l’Etre’ ook zichtbaar worden. Maar dat geldt ook voor een deelaspect, zoals het in
een bepaald werk tot uiting komt. De oneindigheid van de partialiteit van de schilderkunst,
als broze toonbaarheid, verwijst juist naar de oneindigheid van het zijn, als onkenbaarheid of
misschien zelfs als het onbestaande.
Merleau-Ponty formuleert ook het educatief aspect van de schilderkunst. Met louter
visuele middelen slaagt de schilder erin om zichtbaar te maken wat het gewone zien ontgaat.
Hierdoor brengt hij de categorieën waarmee we vertrouwd zijn in de war. Hij verplicht er ons
toe de wereld anders te zien, volgens andere normen en kijkgewoonten. Hier wordt schilderkunst veel meer dan schoonheid. Ze wordt bepalend voor de verscheidenheid, de polymorfe
wijze om de dingen te bekijken. Bevrijd van de verstarde kijk, verkrijgt men een ruimer en
rijker zicht op het andere.
‘Essence et existence, imaginaire et réel, visible et invisible, la peinture brouille toutes nos
catégories en déployant son univers onirique d’essences charnelles, de ressemblances efficaces de
significations muettes.’ 52

4—3-2

Ik denk, dus ik kijk niet

Merleau-Ponty is het niet eens met de visie van Descartes op schilderkunst. In zijn Discours
hecht Descartes hieraan overigens weinig aandacht, wat reeds veelbetekenend is. Voor deze
filosoof uit de zeventiende eeuw is de schilderkunst geen centrale handeling die bijdraagt tot
de omschrijving van onze toegang tot het zijn. Het is een zijnswijze of een variante van de
gedachte, canoniek bepaald door het intellectuele kennen en de evidentie. Hij legt de nadruk
op de tekening die de vorm van de voorwerpen bewaart. De kleur is voor hem maar versiersel. Het is voor Descartes ook evident dat men slechts bestaande dingen kan schilderen. Het
schilderij is slechts een vervanging van de afwezige dingen. Merleau-Ponty verzet zich tegen
zo’n intellectuele benadering van de schilderkunst, omdat ze in strijd is met zijn zintuiglijklichamelijke ingesteldheid.
‘Il n’y a pas de vision sans pensée. Mais il ne suffit pas de penser pour voir: la vision est une pensée
conditionnée, elle naît “à l’occasion” de ce qui arrive dans le corps, elle est “excitée” à penser par
lui. … La situation est donc celle-ci: tout ce qu’on dit et pense de la vision fait d’elle une pensée.’ 53

Waarom dan deze discussie? Wel precies omdat we menen dat de verhouding tussen denken
en zien een van de grootste obstakels is bij de waarneming van kunst. Zuivere waarneming
bestaat niet. Vermoedelijk zou men zelfs niets zien. Anderzijds belet het denken, dat aan
vangt bij het herkennend-zien van een schilderij, precies de specifiek esthetische waarneming.
Bij een kunstwerk gaat het in eerste instantie nooit om herkennen, maar wel om de vorm
en de artistieke kwaliteit waarin die vorm gesteld wordt. Pas nadien kan herkennen of ontdekken van de voorstelling betekenis hebben. Om te herkennen voor het zien bestaan er
onderschriften.
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Merleau-Ponty rondt zijn discussie met Descartes af door te stellen dat de band tussen
denken en vormgeving gezien moet worden als een weefsel dat naar diepte streeft en niet het
ene als een evidente herkenningsgevel voor het andere plaatst. De ruimte moet gerekend
worden vanuit het ik als nulgraad van de ruimtelijkheid.
‘Je ne le vois pas selon son enveloppe extérieure, je le vis du dedans, j’y suis englobé.’ 54

Het zien toont fundamenteel meer dan zichzelf. Hiervoor is verbeelding nodig. Een beetje
inkt doet bossen en stormen zien. Dit transcendentieverschijnsel is geen neutrale handeling
los van elke lichamelijkheid, waarbij de geest van de lezer enkel de prikkels van het licht op
zijn hersens zou ontcijferen.
‘Il ne s’agit plus de parier de l’espace et de la lumière, mais de faire parier l’espace et la lumière qui
sont là.’ 55

Dat is ook de betrachting van de kunstenaar. Hij zet de verwevenheid van denken en zien
langs een gebaar op doek; niet om zijn opvattingen over de wereld te uiten, maar om zijn schilderkundige visie te geven.
‘Or, cette philosophie qui est à faire, c’est elle qui anime le peintre, non quand pas il exprime des
opinions sur le monde, mais à l’instant où sa vision se fait geste, quand, dira Cézanne, il “pense
en peinture”.’ 56

4—3-3

De multiplicatie van equivalentiesystemen

Het doorbreken van de gebruikelijke categorieën gebeurt voor Merleau-Ponty niet door
een kunst die enkel afbeelding van de werkelijke wereld nastreeft. Het is opmerkelijk hoe
Merleau-Ponty, in tegenstelling tot iemand als Lévi-Strauss, een groot belang hecht aan de
rol van de abstracte kunst. De kring die de natuur langs oog en hand verbindt met de uitdrukking op het doek laat geen breuk toe. Het is de weg waardoor het stilzwijgende zijn zijn zin
manifesteert. Hierdoor stelt het probleem van het al dan niet figuratieve zich niet:
‘Voilà pourquoi le dilemme de la figuration et de la non-figuration est mal posé … Cette
précession de ce qui est sur ce qu’on voit et fait voir, de ce qu’on voit et fait voir sur ce qui est, c’est
la vision même. Et, pour donner la formule ontologique de la peinture, c’est à peine s’il faut forcer
les mots du peintre, puisque Klee écrivait à trente-sept ans ces mots que l’on a gravés sur sa
tombe: “Je suis insaisissable dans l’immanence”.’ 57

Merleau-Ponty geeft aan de geschiedenis van de moderne kunst die een poging inhoudt zich
van het illusionisme te bevrijden en haar eigen dimensies te verwerven wel degelijk een metafysische betekenis. Deze laat echter te veel interpretaties toe om duidelijk aantoonbaar te zijn.
De wereld stelt zich niet meer voor aan de schilder. Beide zijn zodanig met elkaar verweven
dat het schilderij in de eerste plaats ‘autofiguratief’ is. De kleuren moeten de kleuren van de
natuur niet zijn, maar:
‘… il s’agit de la dimension de couleur, celle qui crée d’elle-même à elle-même des identités, des
différences, une texture, une matérialité, un quelque chose …’ 58

Deze bevrijding tot het ‘autofiguratieve’ maakt het artistieke proces zowel individueel als
historisch oneindig of even eindig als de mensheid zelf. Het weerlegt het einde van de schilder
kunst en zelfs het einde van de avant-garde. Reden daarvan is dat de avant-garde, vanuit een
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ruimer perspectief gezien, maar een tijdelijk historisch gebonden fenomeen is dat op zichzelf
minder belangrijk is dan de schilderkunst zelf. Het is de avantgarde die eindig is en niet de
schilderkunst, en dus ook niet beide samen. Deze bedenking is niet van Merleau-Ponty,
maar hij bereidt wel de weg voor door te wijzen op het cyclische, op het nooit definitieve in de
schildersbedrijvigheid.
‘Le langage de la peinture n’est pas, lui, “institué de la Nature”: il est à faire et à refaire. La
perspective de la Renaissance n’est pas un “truc” infaillible: ce n’est qu’un cas particulier, une
date, un moment dans une information poétique du monde qui continue après elle.’ 59

De avant-garde is geen onvermijdelijke truc. Ze is slechts een aspect van de voortdurende
beweging in de kunst en van het niet bestaan van definitieve oplossingen:
‘Quatre siècles après les “solutions” de la Renaissance et trois siècles après Descartes, la
profondeur est toujours neuve, et elle exige qu’on la cherche, non pas “une fois dans sa vie”, mais
toute une vie.’ 60

Belangrijk is de uitspraak dat de inzet van de moderne kunst vooral bestaat uit het verveelvoudigen van gelijkwaardigheidssystemen. Dat sluit aan bij wat we als taak van de
kunstenaar zouden willen vooropstellen: het steeds maar in nieuwe artistieke vormen gieten
van bepaalde culturele concepten, motieven, thema’s, inhouden. Welke weg of welk materiaal
de kunstenaar hiervoor gebruikt speelt geen rol.
‘L’effort de la peinture moderne n’a pas tant consisté à choisir, entre la ligne et la couleur, ou
même entre la figuration des choses et la création de signes, qu’à multiplier les systèmes
d’équivalences, à rompre leur adhérence à l’enveloppe des choses, ce qui peut exiger qu’on crée de
nouveaux matériaux ou de nouveaux moyens d’expression, mais se fait quelquefois par réexamen
et réinvestissement de ceux qui existaient déjà.’ 61

Merleau-Ponty diept deze gedachte nog verder uit door te wijzen op de onmogelijkheid
om over vooruitgang te spreken en om beschavingen in te delen in hiërarchieën. In zekere
zin is de hele menselijke geschiedenis stationair, een voortdurende ommegang, waarbij het
zijn nooit volledig gevonden wordt. Toch is de zoektocht van de schilder steeds totaal, zelfs
wanneer hij partieel lijkt, omdat alle problemen met elkaar verbonden zijn en elke oplossing
andere vragen oproept. Er is dus nooit een definitief of algemeen geldend antwoord.
‘Parce que profondeur, couleur, forme, ligne, mouvement, contour, physionomie sont des
rameaux de l’Etre, et que chacun d’eux peut ramener toute la touffe, il n’y a pas en peinture de
“problèmes” séparés, ni de chemins vraiment opposés, ni de “solutions” partielles, ni de progrès
par accumulation, ni d’options sans retour… On n’est jamais à l’abri de ces retours.’ 62

Echte verworvenheden zijn er niet. Elke oplossing opent andere wegen naar ongekende
domeinen. De vondst roept andere zoektochten op. De gedachte om schilderkunst als een
algemeen begrijpbaar en communiceerbaar systeem te bekijken is zinloos. Dat is de opdracht
van de gesproken taal. Hoewel ze beter uitgerust is, kent ze ook haar communicatieve
moeilijkheden. Het absurd theater heeft dat duidelijk gemaakt. De geschiedenis van de
schilderkunst moet echter een onafgewerkt product blijven.
‘L’idée d’une peinture universelle, d’une totalisation de la peinture, d’une peinture toute réalisée
est dépourvue de sens. Durerait-il des millions d’années encore, le monde, pour les peintres, s’il
en reste, sera encore à peindre, il finira sans avoir été achevé.’ 63
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In dit alles hoeft men geen noodlot te zien dat de vooruitgang verhindert, maar:
‘… c’est plutôt qu’en un sens la première des peintures allait jusqu’au fond de l’avenir.’ 64

In deze uitspraak formuleert Merleau-Ponty, avant la lettre, de stroming in de hedendaagse
kunst die aansluit bij de primitieve culturen en het exotische.
Uit deze lofbetuiging aan het adres van het zien kunnen we in elk geval besluiten dat het
‘zien’ niet vanzelfsprekend is, maar geleerd moet worden. Het zien is een potentialiteit die ontwikkeling vergt. Niet iedereen bereikt hetzelfde peil. Kunstbeschouwing kan even empirisch
worden als het werk van om het even welke onderzoeksexpert. Belangrijk is ook dat MerleauPonty de werkelijkheid van het schilderij plaatst tegenover twee tegengestelden. Enerzijds
de werkelijke wereld waar het schilderij een afbeelding van zou zijn. En anderzijds de wereld
van de puur subjectieve indrukken waardoor het schilderij – omwille van de willekeur – elke
aanspraak op veralgemeenbaarheid of intersubjectiviteit zou verliezen. Daartussen wordt een
wereld van steeds nieuwe visies op de werkelijkheid getoond.

4—4

Sartre

In tegenstelling tot Merleau-Ponty kan men moeilijk stellen dat Jean-Paul Sartre, met uitzondering van de literatuur, zeer veel belang gehecht heeft aan kunst. Hij is een filosoof die
de schilderkunst gebruikt heeft om er zijn politieke filosofie in te projecteren. Voor MerleauPonty is de schilderkunst bijna de materialisering van zijn filosofie, een soort zichtbaar bewijs,
een proef op de som van zijn wijsgerig denken. Een nevenschikkende bezigheid dus. Voor
Sartre is ze ondergeschikt aan zijn filosofie. Uitspraken die louter over schilderkundige problemen gaan zijn zeldzaam. Aanleiding was meestal het verzoek van een bevriende schilder
om bij gelegenheid een inleidende tekst te schrijven, bijvoorbeeld voor Giacometti, Masson,
Wols, Lapoujade, Rebeyrolle.
Zoals vele filosofen heeft ook Sartre weinig oog voor het picturale van de schilderkunst.
Hij filosofeert vanuit het onderwerp of de expressie van de uitgebeelde figuren.65 Toch is
Sartre een belangrijke auteur binnen de spilthematiek van dit boek omdat hij de puur esthetische benadering te buiten gaat en daardoor een licht werpt op de verhouding tussen de
esthetische functie en de andere mogelijke functies van de kunst.

4—4-1

Esthetica van de geëngageerde kunst

Sartre voelt zich geprangd tussen inhoud en vorm van kunstwerken die zich nochtans als
sociaal geëngageerd aandienen. De menselijke gruwel moet niet te figuratief voorgesteld
worden, maar evenmin verbloemd.
‘En somme, les ciseaux restent: nous ne pouvons, s’il s’agit des hommes et de leurs peines,
accepter ni la figuration de l’horreur ni sa disparition sous les splendeurs.’ 66

Op deze politieke basiskritiek aan het adres van het esthetische moet Sartre zelf toegeven
dat er uitzonderingen bestaan. Picasso’s Guernica bijvoorbeeld is inmiddels, binnen de niet— 169 —

artistieke gedachtegang van oudverzetsstrijders, het symbool geworden voor eenheid tussen
politieke strijd en schoonheid. Schoonheid wordt hier dogmatisch vastgepind op een werk
met een politiek motief. Indien de esthetisch-politieke betekenis van Picasso hiertoe zou
beperkt blijven, zou dat, menen we, onbelangrijk zijn. Sartre werd er alleszins door getroffen:
‘De fait, la toile réunit des qualités incompatibles. Sans effort. Inoubliable révolte,
commémoration d’un massacre, le tableau, tout à la fois, semble n’avoir cherché que la Beauté;
par-dessus le marché, il l’a trouvée. L’âpre accusation restera, mais sans déranger la calme beauté
des formes. Inversement, celle-ci ne trahit pas: elle aide.’ 67

De schoonheid van de kunst kan dus wel degelijk een hulpmiddel zijn om een moreel engagement 68 uit te drukken, zelfs in abstracte vormgeving.
‘Voyez Guernica: c’est un engagement moral: rien n’y pèse; ce beau tableau classique et
mythologique nous rappelle des événements mais n’apprend rien sur eux; il transforme l’horreur
en figures abstraites.’ 69

Voor Sartre is Rebeyrolle het voorbeeld van geëngageerde kunst, omdat deze geen literaire
kunst maakt. Sartre vindt blijkbaar dat de schilderkunst wel degelijk zijn eigenheid moet
uitwerken en een techniek ontwikkelen die niet verhalend is, los van de code van het tekenverhaal. Het tekenverhaal blijft immers dicht bij de omgangstaal. Het blijft sprekend en
functioneert volgens gekende codes. De geëngageerde kunst vervalt vaak in het puur verhalende, in het literaire, zoals sommige surrealisten en ook vaak het socialistisch realisme. Het
is verwonderlijk dat een denker als Sartre, die aan de literatuur zoveel belang gehecht heeft,
hier terecht het onliteraire als een belangrijk picturaal kenmerk aanhaalt. Lévi-Strauss daarentegen had daar moeite mee. Voor Sartre, die een voorkeur heeft voor het niet-figuratieve,
spreekt een doek nauwelijks:
‘Une toile ne parle pas – ou si peu. Quand elle discourt, le peintre fait de la littérature.’ 70

Geëngageerde kunst moet voor Sartre voldoen aan twee voorwaarden. Vooreerst moet de
techniek overtuigend vooruitstrevend zijn.
‘… il n’y a d’engagement, dans les arts plastiques, qu’autant qu’une technique sûre de soi le
réclame comme le seul moyen de se dépasser; …’ 71

Ten tweede moet de politieke bedoeling reeds aan de oorsprong liggen van de poging om
schilder te worden. Zoniet komt de techniek tot stand zonder langs het engagement te passeren. Volgens Sartre is Rebeyrolle hierin geslaagd en Picasso niet, maar hierover valt wel wat
in te brengen. Sartre stelt de vraag naar de efficiëntie van het engagement van een schilderij
(bijvoorbeeld Guernica):
‘… croit-on qu’il ait gagné un seul cœur à la cause espagnole?’ 72

Volgens ons kan het engagement van de kunst niet, zoals bij Sartre, gelegen zijn in het ronselen van ‘harten’ voor de goede zaak. Hiervoor dient de politieke propaganda met haar
ideologische slogans. Het engagement ligt in de kracht van de vorm waarin eventueel een
politieke gedachte ter oriëntering van de mens uitgedrukt wordt. Het revolutionaire van
de kunst is gelegen in de rijkdom die voortvloeit uit elke verscheidenheid van vormgeving.
Hierdoor wordt immers de diepgang van een (politieke) gedachte bevorderd. Dat is precies
het tegendeel van sloganeske beïnvloeding.
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Toch geeft Sartre toe dat schilders vervelende vragen kunnen stellen. Daarenboven vertellen zij iets dat nooit volledig begrijpbaar is en dat slechts met een oneindig aantal woorden bij
benadering uitgedrukt kan worden:
‘Et pourtant quelque chose est dit qu’on ne peut jamais tout à fait entendre et qu’il faudrait une
infinité de mots pour exprimer.’ 73

Precies in dit synthetische karakter van de schilderkunst ligt een belangrijke functie verborgen, namelijk dat met één doek een hele roman of tractaat kan uitgedrukt worden. Gevolg
hiervan is dat een geoefend oog in een beperkte tijd geconfronteerd kan worden met een grote
verscheidenheid van syntheses van wereldbeelden. De beeldende kunst lijkt ons daarom het
meest directe, het meest op tijd en ruimte afgestelde artistieke medium. De toeschouwer kan
na een oogopslag zijn blik afwenden, maar hij kan ook blijven kijken. Eens het beeld in het
geheugen geprent, kan het beklijven. De geschiedenis van de schilderkunst kan op één uur
tijd overlopen worden. Maar men kan ook een uur lang kijken naar een detail op een doek.
In verband met het engagement in de schilderkunst, beklemtoont Sartre bovendien dat
geëngageerde kunst niet hetzelfde is als partijdige kunst. Schilderkunst is geen literatuur,
maar ook geen beeldslogan in dienst van een partij.
‘Le peintre qui veut faire un tableau communiste est un mauvais peintre; mais un peintre qui fait
un tableau engagé, c’est-à-dire quelque chose sur ce que font les hommes ou ce qu’ils ont à faire,
ce tableau peut être réclamé ensuite par tel ou tel parti comme ayant une signification politique:
celle-ci est donnée par le parti, le peintre l’accepte, mais ce qu’il a osé faire dans ce tableau, ce qui
est de lui, n’est pas de la politique.’ 74

Sartre onderstreept dus de individuele eigenheid van de schilderkundige durf van de kunstenaar. In zijn esthetica staat de menselijke vrijheid centraal. De menselijke vrijheid is zelfs de
enige mogelijkheid om te schilderen of te schrijven.
‘Si on peint ou on écrit avec sa liberté, il y a dans l’œuvre d’art quelque chose de particulier
et de spécial: l’œuvre d’art n’est jamais la copie de la nature (ou de l’objet naturel), mais une
production hors d’elle.’ 75

In hetzelfde interview gaat Sartre in op zijn niet geschreven esthetica, die verbonden blijft
aan het schone. Het schone moet niet noodzakelijk engelachtig zijn. Het kan ook gevonden
worden in het lelijke geweld. We wensen erop te wijzen dat schoon en lelijk binnen het esthetische niet tegenover elkaar staan. Het zijn te ethisch geladen begrippen die als dusdanig in
het gewone spraakgebruik nog voorkomen: een schone of een lelijke handeling. In de kunst
is het niet de uitbeelding van een schoon of lelijk thema die bepaalt of een kunstwerk al dan
niet ‘schoon’ is. Het doek kan bewerkt zijn met ruwe materialen, vuile verven, een bloedachtige brei. Sartre formuleert in zijn terminologie een mogelijke benadering van de schoonheid.
Over de termen kan men twisten. Maar, wat de situering betreft, de aanduiding, evenals de
voorwaarden, menen we dat Sartre in de goede richting zit. Hij formuleert schoonheid als een
bepaalde verhouding van elementen binnen een geheel.
‘La Beauté, ce n’est pas forcément celle de Raphaël: ce peut être le corps torturé! Il faudrait
expliquer ce qu’est la Beauté; c’est sur le plan de l’unité qu’on devrait le mieux la comprendre,
comme l’unification, non pas la chose totale mais la totalisation d’un ensemble.’ 76
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Aan zijn concept van schoonheid voegt Sartre echter een element toe; iets dat men vaak uit de
mond van kunstenaars hoort. Kunstenaars, zegt Sartre, brengen binnen een compositie vaak
elementen aan die met opzet het geheel storen en verhinderen dat het perfect zou zijn. Een
vlucht uit het volmaakte als het ware, een negatie van het gestelde, een verwijzing naar een
andere wereld als beveiliging tegen eenzijdigheid. Tussen de regels van elke ‘ja’ zweeft een
‘neen’ en vice versa. Op die manier worden bevestiging en ontkenning dialectisch met elkaar
verbonden. Dat vloeit ook voort uit de dubbelzinnigheid van het subject, de auteur van het
doek. Of in de woorden van Sartre:
‘Une toile figure un sujet (plutôt qu’un objet) qui est en voie à la fois de construction et de fuite. Ici,
par exemple, voici un tableau construit, qui a une forme: mais en même temps c’est une fuite, ça
n’est pas les formes simples et claires d’un Corot, c’est au contraire quelque chose où les contours
sont presque niés en même temps que posés. La Beauté est une unification totalisatrice donnant à
travers cette totalisation le spectre d’une totalité qui n’est jamais atteinte; et c’est dans le rapport
entre totalisation et totalité que je trouverais l’idée de Beauté.’ 77

In de sartriaanse esthetica zijn chronologisch vier perioden te onderscheiden.78 De eerste sluit
nauw aan bij het literaire werk van Sartre. Ze kenmerkt zich door een speciale aandacht voor
het zwoele, het melige, waarbij walging en fascinatie met elkaar verstoppertje spelen, zoals
we dat in La Nausée en Le Mur vinden. De tweede periode omvat besprekingen van wat men
bijna sartriaanse kunstenaars zou kunnen noemen; figuren zoals Wols en Giacometti.79 Zij
zijn Sartres boegbeelden van de meest authentieke vrijheid: rasechte kunstenaars zonder te
veel neurosen, evenmin dadaïstisch, tot in de nieren gegrepen door hun kunst, op gevaar af
van hun eigen ondergang. Zij willen hun creatie verder leiden tot het meest absolute geheel.
In een derde fase wordt de kritische ervaring beklemtoond van een kunst die de tekortkomingen van een maatschappij aan het licht brengt. Hier ontstaat een dialectisch moment tussen
het zelf en de wereld, tussen het individuele en het universele. Tintoretto is zo voor Sartre
het prototype van de subversieve uitvinder.80 Zijn werk is een aaneensluitend weefsel van
betekenissen dat gelezen moet worden als een praxis en een boodschap. Een vierde en laatste
esthetica benadrukt een politieke kunst, waarbij gepoogd wordt de materiële werkelijkheden
van het sociale aan te wijzen. De symboliek van het materiaal vormt met het werk onmiddellijk een geheel in een organische totaliteit. Bijvoorbeeld bij Rebeyrolle. Het intersubjectieve
wordt in deze fase zeer belangrijk. Dat zal nog blijken wanneer we verderop het profiel van de
existentiële kunstenaar schetsen.
Beweren dat Sartre enkel oog had voor de existentiële inhoud, zou onrecht doen aan
iemand die zeer selectief was in de keuze van de kunstenaars over wie hij geschreven heeft. In
zijn esthetica is er ook plaats voor een theorie van de vorm. Ze bestaat er voornamelijk in te
wijzen op het betekenisverlies van het cliché. De vorm moet zich voortdurend en vaak met
geweld bevrijden van de oude vormgeving die banaal geworden is onder druk van het historische verloop.
‘Ainsi va l’Histoire de l’art: toute structure réifiée est faite pour y être subvertie. … Car dans
l’Histoire, on va de forme à forme, les moments de déliquescence existent peu, ou pas, ne sont que
les apparences trompeuses de changements de structures. … Toute forme est l’état d’un passage.
Et le passage d’un Etat.’ 81
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Elke vorm is een toestand van voorbijgaande aard. Zelf zien we deze evolutie iets minder
historicistisch, alsof de richting van die evolutie een vooruitgang voor de mensheid zou
betekenen. Het lijkt ons wel een voortdurende noodzaak om de stand van zaken, de momentane rol van een vormgeving zinvol te houden. Daarom ook is het mogelijk om naar oude
vormgevingen terug te grijpen. Maar dit teruggrijpen is geen simpele overname, maar een
hersituering, een reïntegratie, een gepast citaat.
Hoewel de ideologische recuperatie van de machthebbende instanties niet de enige uiting
is van vormsleet, is het toch een zeer voorname. Met een esthetische theorie is steeds een
sociale symboliek verbonden.
‘La théorie esthétique est inséparable d’un symbolisme social, par ou quelque chose du politique
suinte et s’y transpose, permettant du reste en retour de mieux se voir. L’œuvre serait langage,
précisément hors de tout formalisme (linguistique, pour dire), seulement parce qu’elle fonctionne
comme écart, et transcription, non plus absolu, mais vecteur des valeurs traditionnelles ou, à
l’inverse, d’un message révolutionnaire.’ 82

Kunst blijft voor Sartre dus engagement. Het beeldende verwijst naar het sociale. Belangrijk
lijkt ons dat Sartre het kunstwerk taalmogelijkheden toeschrijft die men niet terugvindt in
de woordtaal die in haar formalisme veel strakker is. In utilitaire zin is de woordtaal bruikbaarder, juist vanwege de grote consensus die over dat formalisme bestaat. In symbolische
zin wordt juist de beeldende taal rijker omdat ze in een beeld een reeks krachten kan bundelen
die een sociale boodschap brengen. En dat gebeurt niet door middel van lange uiteenzettingen, maar door de omkaderde materiële opbouw en wat er door opgeroepen wordt: zowel
cognitieve als affectieve betekenisketens. De kunstenaar kan doorheen de materie een tegenideologie als antwoord geven.
Sartre hecht veel belang aan de rol van de materie bij het schilderen. Hij formuleert zelfs
een ontologie van de materie. Omdat schilderkunst niet spreekt moet ze haar betekenis uit
zichzelf halen door de materie te doen betekenen. In die zin delen we met Sartre een voorkeur
voor materiekunstenaars als Giacometti en Wols, eerder dan voor de surrealisten. De surrealisten bedrijven eigenlijk literatuur door surreële verhalen te schilderen volgens de techniek
van de klassieke schilderkunst. Vandaar dat de betekenis van surrealistische werken vrij goed
leesbaar is. Bij de materiekunst is dat niet zo evident. De materie is een gegeven waaraan de
schilder niet kan ontsnappen. De figuratie ontstaat uit de warreling van de verfbrei. Het is
vooral in de vorige eeuw dat de autonomie van de materie aan belang won.
‘C’est que, au XXe siècle, grande oubliée de la peinture classique, la conscience de la matière
revient; et avec elle celle du support, du pinceau, comme du regardant, tout le processus
énergétique de l’œuvre d’art se trouvant ainsi revitalisé. On comprend: il ne s’agit plus de
sociologiciser à outrance le produit fini, mais de le donner à voir comme une exploration et une
décomposition des matériaux existants, à ressortir enfin en eux-mêmes, dégagés de tout principe
de fonctionnalité extrinsèque: la matière, libérée, parcourue d’affects, encombrée d’accidents,
vraiment pour la première fois se dévoile, et explose.’ 83

Het is de intrinsieke potentialiteit van de materie die betekenend kan worden. Het thema van
de dood van God, van de ongefundeerde orde of de fundamentele chaos wordt, ons inziens,
op zeer doordringende manier getoond in de materieschilderkunst. De aangebrachte verfbrei
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kan verwijzen naar de ontbinding van het oude wereldbeeld. Als beaming kan ze fungeren als
een ontdekkingstocht naar het nieuwe, als het anticiperende wereldbeeld. Daarnaast geloven
we niet, zoals Sartre zegt, dat de kunst van de twintigste eeuw de klassieke schilderkunst vergeten is. In elk geval werd ze vrij recent herdacht: de postmoderne schilderkunst citeert haar.

4—4-2

De boodschap van de existentiële kunstenaar

De existentiële kunstenaar tekent, schildert of beeldhouwt om een menselijke wezenlijkheid
af te bakenen binnen een ruimte die verschillend is van deze van de waarneming. Giacometti
stelt bijvoorbeeld figuren voor vol van galante kwetsbaarheid en teergevoelige innerlijke
aftakeling. Weerspiegelingen van aangetaste wereldbeelden in confrontatie met individuele
fierheid. Stijlvolle ondergang, mondaine onderwereld, door de oude burgerlijke moraal verguisde voorbeelden van voorlopers van een nieuw relatief waardenstelsel. De nieuwe mens,
door God en de zijnen verlaten. Figuren die innerlijke eigenheid en de beleving ervan aan het
licht brengen, gekerfd in hun huid. Het zijn geen burgers die handelen als ‘marionetten van de
maatschappelijke conventie’. Integendeel, het zijn acteurs van het onmaatschappelijke onconventionele, die in de negatie de vrijheid vinden om anticiperend andere waarden op doek te
brengen, bij wijze van experiment. De existentiële kunst heeft dus duidelijk een zweem van de
kierkegaardiaanse esthetische categorie, waarin het individu zichzelf als uitzondering beleeft
en de wereld op afstand bekijkt.
Bij Sartre is deze esthetische houding echter atheïstisch. Ethisch gesproken niet zozeer
amoreel, maar eerder immoreel. De existentiële kunstenaars drukken hun atheïstische houding uit in werken die kreten zijn en getuigenissen waarin het zijn ineenstort en het avontuur
zich beperkt tot het onvolmaakte.
‘On mourra sans avoir trouvé le salut – parce qu’au fond, l’art, pour la première fois, tente de sortir
de la religion. Athée ou maudit, il se gausse de l’ancienne défroque, brûlant de vivre, jusqu’à la
charogne: comme si tout cela était sans importance, une allégresse prendra les corps, même
à être balayés; comme si cela était de la plus extrême urgence, l’entropie de l’irréparable, et le
déchirement.’ 84

Het schilderkundig gekras beeldt soms een metafysische leegte uit. Omdat er geen ontologisch criterium is, verkeert de existentiële kunstenaar in een voortdurende onzekerheid. Dit
lijkt ons een kenmerk van een groot deel van de moderne en hedendaagse kunst van deze
eeuw. De kunstenaar streeft onophoudelijk naar een vervolmaking, maar dat streven is
oneindig.85 De kunst roept een voortdurende invraagstelling op, wat de onzekerheid verhoogt. Steeds opnieuw worden idealiteit en materie in andere verhoudingen tegenover elkaar
geplaatst. Dit eindeloze uitstel van het definitieve maakt van de kunstenaar een bezetene,
opgesloten in de eenzaamheid die voortvloeit uit het verschil in standpunt tussen de auteur en
de toeschouwers:
‘Mais surtout, entre lui et nous, il y a une différence de position. Il sait ce qu’il voulait faire et nous
ne le savons pas; mais nous savons ce qu’il a fait et il l’ignore…’ 86
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4—4-3

Het existentiële oog

Uit wat we zegden over de boodschap van de existentiële kunstenaar vloeit ook de grote autonomie van de kritische toeschouwer voort. Het kunstwerk existeert slechts doordat het kan
gezien worden. De toeschouwer staat op zijn beurt alleen omdat het woord van de kunstenaar
weinig of geen relevantie heeft bij het werk dat hij gemaakt heeft. Hij staat te dicht bij het
creatieproces en bij het verdere verloop van zijn werk. De toeschouwer is uiteindelijk op zichzelf aangewezen.
Sicard geeft een synthese van wat Sartre onder esthetische beschouwing verstaat. Sartre
wil de toeschouwer in een zo direct mogelijk contact brengen met het werk, zonder tussenkomst van geleerde uitleg. Wel moet het werk gesitueerd worden binnen een context.
‘A l’inverse de certains décrypteurs, épistémologues ou historiens des arts, Sartre nous remettrait,
avec quelque mise au point de contexte, directement devant l’œuvre d’art: nous sommes en
situation de public, l’œuvre s’offre dans sa nudité c’est là sa virulence. Si la toile n’est pas signes,
nul n’est besoin de reconstruction savante. Certes, toute peinture fait palimpseste: mais, à nous
de dégager, dans les stratifications, la couche de choc. … L’œuvre d’art est un donné brut, un
affect primitif et global, avant que d’exercer ses effets de retard.’ 87

Het volstaat volgens Sartre om te kijken naar het doek dat in al zijn overweldigende compactheid de toeschouwer overvalt. De existentiële kunst maakt vaak schandaal door de figuren in
een ontwrichte gewelddadige toestand uit te beelden, zoals bij Giacometti.
Voor Sartre is het kijken primordiaal op het weten. Wat verstaat Sartre nu onder ‘kijken’?
Want ‘weten’ is vaak ook een gevolg van kijken. Het kijken moet een gebeurtenis zijn waarin
het oog steeds maar herschikt, steeds andere facetten ontdekt. Tegenover het wetenschappelijk oog stelt Sartre dus een actief op de levenservaring gericht oog.
‘Ces œuvres sont donc d’abord faites pour être regardées: c’est dire le rôle qu’y tient le rétinien,
porté à sa pleine efficacité, dans une vision remembrante. D’ordinaire, les critiques d’art,
historiciennes scientifiques ou psychanalytiques se veulent des lectures: les œuvres deviennent
des objets de savoir.’ 88

Door het kijken tot een gebeurtenis te verheffen ontsluiert het zijn zich doorheen de maskers
van het verschijnen. Door deze zeer fenomenologische blik wordt het werk opeenvolgend
gradueel benaderd. Steeds worden vernieuwende beschrijvingen opgewekt. Het werk vormt
aldus een matrijs, een soort wegennet van besprekingen of van verhalen. Wat is nu de waarde
van zo’n narratieve benadering?
‘Art de l’affect interrogé, le discours critique est une machine sismographique amplifiant la
puissance de l’œuvre, la portant aux limites, dans sa capacité d’émotion, de compréhension, de
rythme.’ 89

De twee wijzen van kijken houden een beperking in die een betoog zinloos maken en de
specificiteit van de kunst – met name de vorm waarin iets gemaakt wordt – negeren. De
wetenschapper projecteert zijn geleerdheid in het voorgestelde door het werk te overanalyseren. Zo kan, na een oogopslag, gerefereerd worden aan de gehele kunstgeschiedenis, de
psychoanalyse, de kunstsociologie, de kunsttechniek en zo meer. Dat is zeker het geval
wanneer men de bespreking laat uitgaan van wat het werk niet is. Daartegenover staat de
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existentiële kijk. Deze zet, met dezelfde oogopslag, een mechanisme in gang dat de eigen
persoonlijke levenservaring in het voorgestelde projecteert, samen met het leed der aarde. In
beide gevallen wordt niet noodzakelijk rekening gehouden met de problematiek van de artistieke vormgeving, dus met de formele waarde van het werk als autonoom esthetisch geheel.
Volgens ons primeert dit esthetische criterium omdat het de enige basis is voor het idee
dat het oog belangrijk is als informatieverwerker om de formele kwaliteiten waar te nemen.
Hierdoor wordt het zinvol om een boodschap via een artistiek medium vorm te geven, en ze
niet op een eenvoudiger wijze te verspreiden. Zowel de wetenschapper als de existentialist
zijn geneigd hieraan voorbij te gaan door andere aspecten op de voorgrond te laten treden.
Het betekent uiteraard niet dat beide manieren van kijken niet belangrijk zijn. Het wetenschappelijk kennen kan veel bijdragen tot het beter ‘zien’ van het werk. Anderzijds kan allicht
niemand beweren te kijken los van zijn existentiële betrokkenheid. Toch is het belangrijk om
in plaats van de directe toegang tot het werk (het herkennen van het onderwerp) de esthetische bril op te zetten en een indirecte moeilijke invalsweg te nemen.90

4—5

Dufrenne

De Franse kunstfilosoof Mikel Dufrenne is een van de grote verdedigers van de fenomenologische benadering van de esthetische ervaring. Zijn werk Phénoménologie de l’expérience
esthétique 91 kan ongetwijfeld als een handboek in deze materie beschouwd worden. Dufrenne
staat bekend als de intellectuele strijdvoerder in de jaren zestig. Hij brak een lans voor de
existentiële fenomenologie en het ermee verbonden humanisme tegen het zogenaamde antihumanisme van de structuralisten, waarvan de vertegenwoordigers zijn generatiegenoten
zijn.92 Behalve op een aantal aspecten van de esthetische ervaring, zoals het verband tussen
het schone en het ware, de smaak, het publiek, gaan we in op de propaedeutische en politieke
functie die hij aan kunst toeschrijft.

4—5-1

Het esthetische object als schoon en waar

Dufrenne versterkt het ‘schone’ van het esthetische door een waarheidsaspect als voorwaarde
te stellen. Op die manier hoopt hij te komen tot een esthetica die geenszins de esthetische
waardering weigert, maar er toch niet aan onderworpen is. Hoewel men de schoonheid moet
kunnen herkennen, moet men er volgens Dufrenne geen theorie over formuleren. Wat zijn nu
esthetische objecten? Volgens Dufrenne zijn ze:
‘…beaux dès qu’ils sont vraiment.’ 93

Dufrenne is zich bewust van de moeilijkheid om het begrip schoonheid op een betekenisvolle
manier te hanteren. In de esthetica kan men een voorkeur uitspreken voor het schone eerder
dan voor het waarachtige omdat het eerste iets meer zegt over de manier waarop men tot een
bepaalde waarheid komt.
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‘La différence entre les deux termes, qui oriente le beau vers son usage esthétique et justifie la
priorité que revendique parfois l’esthétique, c’est que le beau désigne la vérité de l’objet lorsque
cette vérité est immédiatement sensible et reconnue, lorsque l’objet annonce impérieusement la
perfection ontique dont il jouit: le beau est le vrai sensible à l’œil, il sanctionne avant la réflexion
ce qui est heureux.’ 94

Tegenover het schone stelt Dufrenne niet het lelijke, maar enerzijds het misbaksel wanneer
het gaat om een object dat pretendeert esthetisch te zijn, en anderzijds het onverschillige voor
het object dat de esthetische hoedanigheid niet opeist. De vraag wat een misbaksel is, brengt
ons terug tot de criteria die niet eenduidig te achterhalen zijn. Belangrijk is de onverschillig
heid. Daar stelt zich immers het probleem van de totale esthetisering. Terecht vertrekt
Dufrenne vanuit de betrekkelijkheid die essentieel is bij de beoordeling. De tekortkoming van
een kunstwerk toont zich maar in de verhouding tussen wat het beweert te zijn en wat het is
of niet is:
‘… c’est sur ce qu’il veut être qu’il faut le juger, qu’il se juge lui- même.’ 95

Dat veronderstelt natuurlijk zowel de authenticiteit van het voorwerp, als de authenticiteit
van de ontwerper. Men kan een voorwerp niet verwijten niet ‘esthetisch’ te zijn als er geen
ontwerper is die zich voorgenomen heeft het zo ‘esthetisch’ mogelijk te maken. De essentie
van het opzet, met name een ‘esthetisch’ voorwerp maken, werkt hier dus normatief. Pas
wanneer deze norm aanwezig is kan men beoordelen of de ‘esthetische’ realisatie al dan niet
gelukt is. De norm is dus intrinsiek aan het werk en kan niet van buitenaf opgelegd worden.
Enkel kan nagegaan worden in hoever in een bepaald object de zichzelf opgelegde norm gerealiseerd is. De middelen hiervoor spelen voor Dufrenne geen rol, maar:
‘… la fin qu’elle (l’œuvre) se propose pour être chef-d’œuvre, c’est à la fois la plénitude de l’être
sensible et la plénitude de la signification immanente au sensible. Or, l’œuvre n’est vraiment
signifiante, de la façon qu’elle peut l’être, que si l’artiste est authentique, elle ne dit quelque chose
que s’il a quelque chose à dire, si vraiment il veut dire quelque chose.’ 96

Met die zin is meteen duidelijk dat Dufrenne een uitgesproken selectie maakt. Zonder
volledig te vervallen in de manicheïstische termen goed en slecht – wat wel gebeurt onder
kunstkenners die zich wetenschappelijk niet hoeven te verantwoorden – poogt hij een formulering op te bouwen van het authentieke kunstwerk. En daarmee bedoelt hij een kunstwerk
gecreëerd door een authentiek kunstenaar. Hij verzet zich hier tegen elke kunst die niet
ontworpen is door iemand die dat met zijn volledige inzet doet, door iemand die absoluut wil
dat zijn werk het bewijs is van wat hij zelf is. Alle artistieke valsmunters vallen hier onmiddellijk buiten, maar ook de slaafse navolgers van modes of zij die inspelen op de gemakkelijke
smaak van het publiek. Kunst is hier geen hobby, ook geen beroep, maar een levensopdracht.
Uiteraard blijft zijn terminologie vaag en kan ze omzeild worden, omdat ze als formulering
onverifieerbaar is. Bovendien zijn het precies de artistieke valsmunters die valsheid in
geschrifte plegen. Kijk maar naar hun bombastisch opgestelde biografieën of zelf uitgegeven
dure monografieën. Dufrenne is zich wel bewust van de armoede van de formulering:
‘Au fond, nous ne décidons pas du beau, c’est l’objet qui décide de lui-même en se manifestant:
le jugement esthétique s’accomplit dans l’objet plutôt qu’en nous. On ne définit pas le beau, on
constate ce qu’est l’objet.’ 97
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Het schone levert geen criterium voor het esthetisch object, maar een aanbeveling met name,
daar waar men het meeste kans heeft om het criterium veruiterlijkt te zien.

4—5-2

De esthetische waarneming en ervaring: de smaak en het publiek

Uit vorige paragraaf blijkt dat de norm voortvloeit uit de volstrekte wil om esthetisch object te
worden. In de mate dat die norm bereikt wordt, geldt hij ook voor de esthetische waarneming.
Zij krijgt immers de taak aangewezen om het voorwerp zonder enig vooroordeel en met de
grootste openheid te benaderen. Op die manier wordt het voorwerp in een toestand gebracht
waarin het zijn aard kan tonen.
‘… il lui assigne une tâche, qui est précisément d’aborder l’objet sans aucun préjugé, de lui ouvrir
le plus large crédit, de le mettre en état de faire la preuve de son être.’ 98

Dufrenne maakt van zijn fenomenologie een impliciete deontologie. Hij stelt dat de esthetische waarneming als taak heeft trouw waar te nemen. Wanneer de waarneming niet adequaat
gebeurt, gaat ze voorbij aan de esthetische eigenschap. Het woord ‘trouw’ lijkt ons in dat
verband zeer belangrijk, omdat de hedendaagse kunst nog steeds het slachtoffer is van de
kwade trouw van het publiek. Enerzijds is er de blinde trouw van de snobistische aanhanger,
maar er is ook de kwade trouw van een publiek dat zijn waardenpatroon aangevallen voelt.
Het weet zich enkel met spottend wantrouwen te verdedigen door het kunstwerk als ding
buiten een esthetische context te bekijken en te verwerpen met de klassieke clichés. Wie niet
bereid is het kunstwerk op een’getrouwe’ wijze te onderzoeken naar zijn esthetische kwaliteiten, sluit beter de ogen. Want het esthetische ligt precies besloten in de wijze van kijken. Een
kunstwerk, zegt Dufrenne terecht, is esthetisch in de mate dat het als esthetisch waargenomen wordt.
‘L’objet esthétique est, au contraire, l’objet esthétiquement perçu, c’est-à-dire perçu en tant
qu’esthétique.’ 99

In tegenstelling tot het waarnemen met een ontrouw oog zijn er nog andere wijzen om kunst
te ervaren. Louter esthetisch hoeven ze daarom niet te zijn; bijvoorbeeld wanneer men
het werk wenst te begrijpen, of met argumentatie de esthetische kwaliteit wil situeren en
rechtvaardigen. Dit is vaak het geval met de kunstkritiek. Terecht beschouwt Dufrenne de
kunstkritiek als een niet zuiver esthetische bedrijvigheid. De kunstkritiek is een oordeelsactiviteit, gefundeerd op al dan niet zelf gekozen afspraken. Strikt genomen moet ze zelfs niet het
resultaat zijn van een esthetische waarneming. Ze kan eventueel louter rationeel deductief
zijn, hoewel verbale constructies los van een geoefend oog zeer misleidend kunnen zijn. Maar
het kan theoretisch en zo gebeurt het in de praktijk. De lectuur die dan plaats vindt is niet
esthetisch, in de zin van: gebaseerd op zintuiglijk waarneembare kwaliteiten. Zo’n lectuur
speelt onmiddellijk in op de intelligentie, op het begrijpen van argumentering. De esthetische
waarneming daarentegen vraagt een buitengewone lectuur:
‘… une lecture distincte de la lecture ordinaire ou l’œil est l’organe immédiat de l’intélligence,
nous semble nécessaire.’ 100

Het inleiden tot het esthetisch kijken hoeft niet per se door een kunstcriticus te gebeuren. Een
bemiddelaar die tegen de gewone kijk in leert zien, wars van wat het verstand onmiddellijk
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ingeeft is minstens even goed. Dufrenne vindt dat de taak van de kunstcriticus erin bestaat
oordelen te vellen over de bestaanswijze van het kunstwerk, m.a.w. na te gaan of het kunstwerk wel is wat het beweert te zijn.
‘Pourtant on demande bien aux critiques d’exercer leur jugement, et l’on sait que leur fonction
n’est pas négligeable. Mais ce qu’on attend d’eux, ce sont des jugements d’existence plutôt que
de goût: qu’ils disent ce qu’est l’œuvre, comment elle est faite, ce qu’elle dit dans la mesure ou on
peut le traduire, ce qu’elle apporte de neuf.’ 101

Dufrenne benadrukt voortdurend dat het kunstwerk niet zonder toeschouwer kan. Het
kunstwerk wordt voltooid door het publiek. Deze vervolmaking is in wezen oneindig:
‘l’œuvre tend à multiplier sa présence …’ 102

Anderzijds brengt het kunstwerk ook iets bij aan de toeschouwer. Het kunstwerk, beweert
Dufrenne, ontwikkelt de smaak. Maar het bijzondere krijgt vooral een meer algemeen karakter door de aandacht die opgeëist wordt om in de wereld van het kunstwerk binnen te dringen.
En daardoor ontstaat meer begrip. Hoewel een voorafgaande vorming hulp kan bieden, komt
het er voor Dufrenne uiteindelijk op aan met het werk te communiceren, boven elk weten en
elke techniek. Dat bepaalt juist het begrip smaak, waarop ook de niet-expert een beroep kan
doen.
‘L’œuvre d’art est une école d’attention. Et à mesure que s’exerce l’aptitude à s’ouvrir, se
développe l’aptitude à comprendre, à comprendre ce qui doit être compris, c’est-à-dire à pénétrer
dans le monde qu’ouvre l’œuvre. Sans doute dirons-nous que la compréhension peut être aidée
par une réflexion ou un apprentissage préalable; mais finalement il s’agit de communiquer avec
l’œuvre, au delà de tout savoir et de toute technique: ce qui précisément définit le goût, que
l’amateur peut revendiquer au même titre que l’expert.’ 103

Dufrenne maakt een onderscheid tussen twee opvattingen over de smaak. Er is de gebruikelijke betekenis van de subjectieve voorkeur, zoals in het spreekwoord ‘de gustibus… non est
disputandum’, waarbij het subject een belangrijkere plaats inneemt dan het object waarover
sprake. Daartegenover stelt hij de smaak als oordeelsvermogen, verheven boven vooroordelen en vooringenomen standpunten.
‘Avoir du goût, c’est être capable de jugement au delà des préjugés et des partis pris.’ 104

Dufrenne gelooft dus in de mogelijkheid van een zuivere kijk. Het probleem lijkt ons zeer
complex. Het subjectivisme, waarbij een beroep gedaan wordt op de smaak als individueel
criterium, vertroebelt het zicht op een kunstwerk. Ook de kennis beïnvloedt de manier van
kijken, in de zin dat de waarneming belast kan worden met gegevens die eigenlijk niet gezien
worden of die zelfs het zien in de weg staan. Maar misschien kan een leerproces juist een zuivering betekenen van de door willekeur bepaalde smaak. Tenzij oefening in het waarnemen
van kunst de kijk moet zuiveren. Maar dat zegt Dufrenne niet. Of bedoelt hij dat met:
‘.. .l’œuvre d’art forme le goût; par sa présence même, …’ 105

Toch blijft het verwarrend. Enerzijds koppelt hij de kunstcritici los van het smaakoordeel, dat
vooral de communicatie met het werk moet realiseren. Anderzijds geeft hij aan de smaak een
taak die wij eerder aan de kunstkritiek zouden toewijzen: het vermogen om te oordelen over
werk dat men eventueel zelf niet kan smaken, maar waarvan men toch de niet gewaardeerde
kwaliteiten kan bemerken.
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‘Le goût peut orienter les goûts, mais aussi aller contre eux: je n’aime pas cette œuvre, mais je suis
capable de l’estimer, je la reconnais.’ 106

Een dergelijke ingesteldheid bij de kunstcriticus laat toe dat hij buiten zijn privé smaak toch
een oordeel kan vellen dat een werk situeert.
De confrontatie tussen werk en publiek mondt uit in een veelvoudige interpreteerbaarheid. Maar wie is in staat te interpreteren? Experten, een bepaald publiek of iedereen? Voor
Dufrenne is het de tweede mogelijkheid. Onuitgesproken laat hij blijken dat het, wat nieuwe
kunst betreft, gaat om experten of specialisten, die niet noodzakelijk met getuigschriften
beladen moeten zijn. Wie wordt dan bemiddelaar en wat is zijn taak? Dufrenne wacht af. De
tijd zal het publiek doen aangroeien.
Deze relativerende bedenking bij het aantal mogelijke interpretaties weerlegt de fundamentele interpretatieveelvoudigheid niet.
‘… parce que le sens de 1’œuvre est inépuisable, 1’objet esthétique gagne à une pluralité
d’interprétations. La lecture du sens n’est jamais finie et le public a toujours à s’étendre pour la
recommencer.’ 107

Het esthetisch object wordt rijker naarmate een steeds groter publiek er meer betekenissen
aan geeft. Hoewel Dufrenne dat niet ter sprake brengt, gaat het hier niet om de massificatie
van het publiek, waarbij een steeds groter aantal mensen dezelfde betekenis aan een voorwerp geeft. Het kunstwerk wordt clichématig, weliswaar niet door de uitvoering, maar door
de eenzijdige interpretatie. In die zin zou men kunnen zeggen dat werken als de Mona Lisa en
Guernica clichés geworden zijn. Het is immers precies de veelzijdigheid van de betekenissen
die de vormende rijkdom uitmaakt van het kunstwerk. Bij het niet-artistieke taalgebruik van
alledag is dat het tegenovergestelde.
Voor Dufrenne bewerkstelligt het esthetisch object de groepsgeest:
‘… l’objet esthétique permet au public de se constituer comme groupe parce qu’il se propose
comme une objectivité supérieure qui rallie les individus et les contraint à oublier leurs
différences individuelles.’ 108

Het publiek is een specifieke groep samengebracht rond de objectiviteit van het werk. Zoals
in het feest worden de toeschouwers onderling gelijk. Het aandachtig waarnemen is de
spelregel. Dufrenne spreekt hier niet over de ideologische inslag van het kunstwerk. Of meer
algemeen: hij spreekt zich niet uit over de oorzaak van de samenhorigheidsrelatie. Deze kan
natuurlijk louter van esthetische aard zijn, gebaseerd op een gelijkaardige belangstelling voor
kunst. Maar er zijn ook vele andere oorzaken mogelijk.
Hoe reageert nu het publiek op vernieuwingen in de kunst? Dufrenne blijkt zich daar weinig zorgen over te maken:
‘Et il est inévitable que le public soit ainsi restreint lorsque l’œuvre est récente et n’a pas eu le
temps de se diffuser, ou lorsqu’elle garde un caractère ésotérique et semble vouloir réserver son
secret.’ 109

Terecht wijst Dufrenne op het hermetische karakter van sommige kunstwerken. Vermits
deze vaagheid tot het kenmerk van het werk zelf behoort moet deze duisternis niet zo nodig
opgehelderd worden, zoals bij een taalraadsel. Het duistere is zelf een belangrijk motief in
de kunst. Over de terughoudendheid tegenover recente kunst, stelt Dufrenne zich gerust
— 180 —

4
Existentiële fenomenologie en her meneutiek

met de gedachte dat, naarmate het werk veroudert, het publiek zich zowel horizontaal als
verticaal uitbreidt. Verticaal omdat er steeds meer generaties aandacht krijgen voor het werk.
Horizontaal, doordat het werk met het verloop van de tijd aan invloed wint. De graad van
openbaarheid speelt hier uiteraard een rol.
Het werk verliest echter zijn nieuwheid. Dat vergeet Dufrenne in zijn optimisme. Van
sommige kunstwerken, vaak meesterwerken, kan men zeggen dat ze de tijd trotseren en
nieuw blijven. Toch gaat er iets verloren. Een kunstwerk is nieuw in een bestaande context,
waartoe ook het publiek behoort dat er onwennig tegenover staat. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het om een ander kunstwerk gaat. De kracht van het kunstwerk gaat verloren doordat
het voorwerp pas een publiek krijgt wanneer het een statuut van cultureel erfgoed verkregen
heeft, naast de andere rariteiten van de menselijke geschiedenis en de verouderde artefacten.
Dufrenne troost zich met de gedachte dat de terughoudendheid van het grote publiek de
samenhorigheid van de verdedigers in de hand werkt.
‘Une oeuvre nouvelle est souvent accueillie avec indifférence, parfois avec mépris ou avec colère:
autant de signes d’incompréhension qui permettent à ses défenseurs de se compter et de s’unir.’ 110

Wat de meningsverschillen ook mogen wezen, Dufrenne blijft erbij: elk publiek dat zich uitbreidt, maakt aanspraak op de hele mensheid.
‘Et ce qui nous importe ici, c’est que ce public à mesure qu’il croît tend à cesser d’être un
public pour se confondre avec l’humanité, où le semblable rejoint le semblable au delà de la
particularité.’ 111

De mooie gedachte van de veelvoudigheid van interpretaties wordt hier door een overbodig
burgerlijk humanisme overschaduwd. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het kunstwerk de tegenstellingen tussen de mensen en vooral tussen de mensengroepen zou opheffen.
Tenzij misschien dat door de specifieke vormgeving ervan de tegenstellingen beter, over de
taalgrenzen heen, begrepen kunnen worden. Maar ook dat is niet zeker, want de relatieve
verdraagzaamheid tegenover kunst zou misschien juist op het onbegrip van de tegenstellingen kunnen stoelen.
Dufrenne ziet de verhouding tussen kunst en massa zeer vereenvoudigd. Met publiek,
zelfs wanneer het aanspraak op de mensheid maakt, bedoelt hij nooit de massa. Want dan zou
het kunstwerk verplicht zijn er de waarden van te verdedigen, wat in de huidige tijd zeker niet
het geval is.
‘… tout art a été art des masses jusqu’à une époque très récente parce qu’au fond, nous l’avons
déjà dit, l’art vient seulement de prendre conscience de lui-même: l’art pour l’art est une idée
neuve. Jusque-là l’artiste se met spontanément au service de la Weltanschauung propre à sa
communauté, de sa foi aux époques de foi; l’œuvre n’a pas de public mais la masse des fidèles se
reconnaît en elle et vient s’y instruire de sa foi …’ 112

We menen dat Dufrenne het begrip massakunst zeer eigenaardig hanteert. Ons lijkt dit
eerder toepasbaar op sommige verschijnselen van de twintigste eeuw. Dat kunst ten dienste
stond van religie en overheidsverheerlijking is nog niet hetzelfde als zouden de betreffende
kunstproducten massakunst zijn. De gedachten dat de kunst ten dienste stond van de
heersende wereldbeschouwingen en dat de kunst vaak een levensbeschouwing uitdrukt
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die indruist tegen de heersende denkwijze, lijken ons interessant als uitgangspunt voor de
zelfstandigheid van het individu.
Hoewel Dufrenne de band tussen het werk en het publiek vandaag niet beperkt wil zien
tot de smaak voor de kunst, beperkt hij die relatie toch tot een niet eerder bestaande boodschap voor een beperkt publiek.
‘… elle (l’œuvre) lui (le public) apporte encore un message, mais l’accord entre le public et elle
n’est pas préalable et l’art crée une communion qui ne lui préexiste pas. De plus les croyances et
les valeurs qui cimentent la communauté ne sont pas nécessairement, loin de là, celles que l’objet
esthétique à sa façon exprime: celles-ci ne rencontrent guère la masse, elles se créent un public.’ 113

De taak van de bemiddelaar is hier duidelijk.

4—5-3

De propaedeutische functie

Dufrenne besluit zijn fenomenologie van de esthetische ervaring met de formulering van een
ontologie van de kunst. Daaruit lichten we enkel de functie die hij aan de kunst toeschrijft. De
vernieting (néantisation) als bewustzijnsbeginsel impliceert een afstand die opgevuld wordt
door de intentionaliteit. Een bewustzijn is steeds een bewustzijn ‘van’ iets. Die gerichtheid
bindt het bewustzijn aan zijn object, maar stelt ook dat het bewustzijn het object niet is. Dit
proces houdt in dat een object esthetisch is in de mate dat het een zin krijgt binnen de levenservaring van de toeschouwer die er meer gaat in zien dan een gewoon voorwerp. Deze afstand
laat toe te zien. De expressie 114 wordt gelezen door het subject dat vanaf het eerste ogenblik
deze expressie is, vooraleer ze uit het reële opgevangen kan worden. Die expressie is de waarheid voor het reële, de wereld als zin gegeven aan het object. Die waarheid tot stand brengen
is voor Dufrenne de functie van de kunst. Die functie mag in empirische zin begrepen worden.
Het esthetisch object staat model, het openbaart een aangezicht van de wereld. De gewone
waarneming ziet de expressie niet, maar bekijkt het object enkel utilitair binnen een wereld
van praktische mogelijkheden. De esthetische waarneming daarentegen kent geen haast,
kijkt niet naar een wereld buiten het object. Zij diept het uit om met de sensibiliteit een innerlijke wereld te ontdekken. Die andere wereld kan getuigenis afleggen van het reële, door ons
het aangezicht te tonen dat zij te bieden heeft. Hier ligt juist wat Dufrenne de propaedeutische functie van de kunst noemt: het oefenen in het lezen van de expressie van het kunstwerk
als exemplarisch voorwerp, waarvan de hele werkelijkheid precies op ‘gevoelig zijn’ neerkomt
en ons een absolute ervaring van het affectieve laat meemaken. Het esthetische object, als
surreëel of voor-werkelijk voorwerp, als het ongeziene, oefent ons in het lezen van de expressies van het reële:
‘En inventant de nouveaux modes de représentation, l’art nous apprend à voir … C’est par
l’art que le voir retrouve sa fraîcheur et sa puissance de persuasion; l’art nous ramène au
commencement.’ 115
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4—5-4

De politieke functie

Met een minder metafysisch, maar eerder sociaal-filosofisch taalgebruik behandelt Dufrenne
in Art et politique 116 de functie van de kunst. Zoals de titel laat vermoeden doet hij dat vanuit
de relatie, het verschil en de overeenkomst tussen politiek en kunst. Uitgebreid kunnen we op
dit boek niet ingaan, omdat de invalshoek en de auteurs waar hij naar verwijst, bijvoorbeeld
Althusser en de School van Frankfurt, thuis horen in hoofdstuk twee. Bovendien is het boek
duidelijk het product van een mei ’68-ideologie en heeft het vaak een sloganeske ondertoon.
De grote tekortkoming ervan is dat onder de categorie ‘Art’ zeer veel verscheidene soorten
vormgeving ressorteren en nog het minst de kunst zelf in enge betekenis. Dufrenne spreekt
over de werken van de grote meesters uit het verleden. Tussendoor heeft hij het met mondjes
maat over de reeds klassiek geworden namen van de twintigste eeuw. Zonder van oordeel
te zijn dat het over iets anders gaat, voegt hij daar de formele kenmerken van het fenomeen
feest bij, maar ook: het decoratieve, de volkskunst, de amateuristische kunstbeoefening, de
kindertekening, om niet eens de meest extreme voorbeelden te noemen. Bovendien behandelt
hij alle deelgebieden van de kunst door elkaar. Kortom, het werk is vrij algemeen en daardoor
nogal oppervlakkig. Het is veeleer een wel overdacht manifest, dan een onderzoek naar de
mogelijke verhoudingen tussen kunst en politiek.
Wat Dufrenne formuleert over de waarheid van de kunst komt in grote lijnen overeen met
wat hoger reeds werd aangegeven. De waarheid van de kunst, schrijft Dufrenne, is het vermogen om te openbaren wat het weten niet kan beheersen, namelijk een bepaald aangezicht
van een niet geadministreerde wereld, waar het denkbeeldige zijn weerzien viert met het reële.
De aan Adorno ontleende, lyrische zin
‘… ou l’imaginaire célèbre ses retrouvailles avec le réel…’ 117

geeft de geest aan van de gedachtegang in dit boek. Hij verzet zich tegen het imiteren door de
kunstenaar van de geleerde, wat in de conceptuele kunst systematisch tot uiting komt. Hij
ziet het kunstwerk liever als ‘het product van een gelukkige praktijk.’ Hij betreurt bovendien
dat, naast de conceptuele kunst zelf, de kunst ten prooi valt aan conceptualisering door theorieën die de kunst tot onderzoeksobject nemen. In die context is het enige genot het plezier
van een eenzaam begrijpen, zonder binding met de verbeelding en de gevoeligheid, die toch
precies voor het esthetisch genot zouden moeten instaan.
Onafgezien van de vraag of conceptuele kunst buiten verbeelding en gevoeligheid valt,
trapt Dufrenne hier een open deur in. De verzoening tussen wetenschappelijk analyseren van
kunst en het onmiddellijk genot van het esthetische beleven is per definitie contradictorisch.
Allicht laat hij zich hier leiden door zijn gekende kritiek op de semiologie en de onpersoonlijke
benadering van het structuralisme. Tegen de wat euforische idee van kunstbeleving als feest,
zijn wij de laatsten om bezwaren te opperen. Nochtans moet men een onderscheid maken
tussen de analyse van cultuurproducten en het participerend ermee omgaan.
Dufrenne gaat op een niet oninteressante wijze in op het probleem van de relatie tussen
kunst en godsdienst als ideologisch staatsapparaat in de betekenis van Althusser, namelijk
als instelling die dezelfde belangen dient als de staat. Dufrenne vindt het onwenselijk dat de
godsdienst als instelling, de Kerk dus, terug de touwtjes van de cultuur in handen zou nemen.
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Utopisch vraagt hij zich af of een nieuwe kunst de plaats zou kunnen innemen van de religie
om de ervaring van de zin te herstellen en het reële met het denkbeeldige te herbronnen. Als
utopie is dit een zeer waardevol idee. Het kenmerk van de godsdienst als instelling is natuurlijk dat ze instelling wil blijven. Het kenmerk van die nieuwe kunst is dat ze geen instelling
mag worden, zeker geen surrogaat-godsdienst.
Los daarvan lijkt het ons dat kunst een religievervangende functie heeft. Doorheen de
geschiedenis is kunst een modaliteit geweest van iets anders dan haarzelf. Steeds had ze
andere hoofdfuncties, zoals religieuze beleving, politieke glorificatie, enz. Pas vrij recent in de
kunstgeschiedenis is ‘zichzelf zijn’ een hoofdfunctie geworden en werd de autonomie opgeëist.
Dat betekent niet dat ze los kwam te staan van elke andere functie. Dat zou sociale overbodigheid betekenen. Integendeel, de hoofdfunctie van kunst blijft ‘kunst’ te zijn. Wanneer zo’n
autonome kunst, in tegenstelling tot wat voordien het geval was, de religieuze functie zou
overnemen, dan zou dat verregaande gevolgen hebben voor het mensbeeld. Die kunst verschuift haar waarheidsmoment voortdurend als een permanente evolutie in de vormgeving.
De toeschouwer van zijn kant heeft de poly-interpreteerbaarheid opgeëist. Wanneer men het
werk van de beeldenmaker en de beeldenlezer samenbrengt, dan lijkt er weinig plaats voor
theologie. Op basis van de poly-interpreteerbaarheid zou men idolate toeschouwers nog een,
weliswaar weinig bovennatuurlijk want cultureel, polytheïsme kunnen aanmeten. Wanneer
men de iconologie van de beeldproducenten in zijn geheel beschouwt, verwijst deze echter
naar een atheïsme. Juist door hun verscheidenheid zijn hun iconen tekens van de veelheid of
van de leegte. Nihilisme? Misschien een negatief nihilisme, als het niet aanvaarden van enige
onwrikbare waarheid gebaseerd op een gefundeerde orde. Misschien een positief nihilisme,
als het plaats ruimen voor elk boeiend voorstel. Maar zeker geen nihilisme in de zin van een
werelbeeld dat stand moet houden ten koste van alles. Kunst als een voortdurend wegwezen:
atheïstisch, anarchistisch, antitheologisch, anti-ideologisch, antiautoritair, antiburgerlijk,
antikunst. Kunst als iconoclastische garantie. De esthetische blik als per definitie heiligschennend. Maar ook kunst als verbeeldingsmanufactuur: utopie, nieuwe werkelijkheid,
feest, alternatief. De esthetische blik als sacralisering van de zintuiglijkheid. Als religie biedt
kunst openheid, niet als theologie, noch als confessionaliteit. Als dynamisch principe poogt
de vernieuwingsdrang met clichés te breken. Hij zoekt niet naar waarheid, maar naar waarheidsmomenten waar ‘het denkbeeldige zijn weerzien viert met het reële’.
De feestroes luwt wat wanneer men beseft dat het concept ‘esthetische waarneming’ en
het object ervan, met name kunst, zeer theoretisch is binnen de filosofie van de kunst. Want
men vertrekt van een soort ideale toeschouwer. Dat is uiteraard het rechtstreekse gevolg van
een niet empirische benadering. Dufrenne geeft dit goed aan wanneer hij het heeft over wat
hij de perversie noemt van de toeëigening van kunst. De verzamelaar heeft een determinerende invloed op de waarde van de kunst, maar ook op de smaak. Binnen een galerij of een
museum kan het publiek het kunstwerk niet vrij waarnemen. Daar wordt de esthetische
waarde bepaald door experten. Het is niet het publiek dat bepaalt wat het graag te zien
zou krijgen. De wijze van kijken en de aard van het toegestane plezier wordt bepaald door
waarnemingscodes.
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‘C’est ici qu’on est en droit d’invoquer des codes perceptifs: la perception est tout orientée par les
règles qui imposent la distance, la déférence, la discrétion, par une tradition qui fixe ce qui est à
voir et comment le voir. N’allez pas toucher à l’œuvre! Ni jouer avec elle, ni céder à vos fantasmes,
ni manifester un plaisir grossier! Le bon goût est castrateur, et c’est l’œuvre qui est châtrée,
quand la perception est ainsi normée, quand un hommage platonique est rendu à une beauté qui
n’est plus éprouvée comme vraiment sensible; car le sensible en appelle à une autre sensualité.’ 118

De waarnemingscodes ontwapenen de vaak explosieve kracht van het kunstwerk.
Bewondering wordt opgelegd. De diepgang wordt geneutraliseerd. Het verplichte respect
houdt op afstand en verbiedt de vertrouwelijke omgang, die precies het genot verschaft.
Informatie wordt verstrekt, maar er wordt niet geleerd te spelen met het zintuiglijke en te
genieten van de kleur en de figuren. Het verlangen wordt onderdrukt en de wilde waarneming verboden. De boodschap van het kunstwerk wordt gerecupereerd, het subversieve
wordt ontwerkelijkt.
Dat alles neemt het bestaan niet weg van de ‘geëngageerde’ kunstenaar. Hij wordt vaak
buiten het instituut kunst gehouden. Voor Dufrenne krijgt kunst, wanneer ze gepolitiseerd
wordt, twee functies toegewezen: een kritische en een militante. Beide functies hebben
we reeds aangehaald bij de bespreking van de kritische theorie. De kritische functie stelt
tegenover de reële een denkbeeldige wereld. Met Adorno zegt Dufrenne dat de kunst antimaatschappelijk is omdat ze, door het eenvoudige feit te bestaan, de maatschappij kritiseert
en een andere wereld opent. Op de vraag in hoever de kunst deze functie nog kan blijven vervullen, kunnen we niet verder ingaan. Moeilijker nog is het gesteld met de militante functie.
Die veronderstelt dat de kunst zich associeert met de eigen eisen van de politieke strijd, van
de partij dus. Dufrenne geeft het voorbeeld van het socialistisch realisme, waarvan hij het
probleem kernachtig formuleert.
‘Il impose une esthétique du contenu à un art qu’il veut apologétique.’ 119

Binnen het engagement worden beide functies strijdig, niet per se tegenstrijdig, maar samenstrijdig. Willen beide blijven bestaan, dan moeten ze dezelfde strijd voeren. De kritische
functie voltooit zich slechts in een ‘andere’ kunst.
‘Car la fonction critique ne s’accomplit vraiment que dans la production d’un art autre, qu’on peut
appeler non-art ou anti-art, mais qui est toujours – et peut-être davantage – de l’art.’ 120

De militante functie eist van de kunst dat ze een didactisch betoog wordt, dat ze dus iets
anders wordt dan kunst. In haar religieuze functie bleek dat realiseerbaar. Nu niet meer.
Want in haar didactisch zijn, is ze zelfs niet eens doeltreffend. De strijdigheid van de twee
functies brengt ook de discussie socialistisch realisme versus formalisme terug naar voren,
het vorm-inhoud probleem. Daartussen wil Dufrenne terecht geen splitsing maken:
‘… de même que le matériau est inséparable de la forme, la forme est inséparable du contenu…’ 121

Zonder te expliciteren ziet Dufrenne in de utopische functie van de kunst een actuele synthese van de kritische en de militante functie. ‘
La pensée utopique n’est pas une pensée savante ni une pensée sage, mais c’est la pensée qui
féconde l’engagement et l’avenir de l’homme dans le monde.’ 122

Voor Dufrenne is de utopie het denken van het mogelijke dat zich in het reële aankondigt. Als
oefenening in het inventieve brengt de utopie een vrijheid van geest in het spel. Dufrenne
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kent aan de utopie een pedagogisch belang toe. Volgens hem is de utopie een stimulans om tot
inventiviteit aan te zetten zonder rekening te houden met vooroordelen of zelfs met het weten,
met de bedoeling de intelligentie te ontstoppen.
‘L’utopie ne théorise pas, elle anime.’ 123

Dufrenne wil in geen geval een betuttelend element aanbrengen in zijn visie op de opvoeding.
Opvoeding ziet hij vooral als zelfopvoeding. Ook voor de massa.
‘Politiquement, les masses ne s’éduqueront que si on leur laisse la liberté de s’éduquer ellesmêmes, sur le tas.’ 124

Wanneer Dufrenne zich echter uitspreekt over concrete educatieve problemen slaat hij de
bal mis. Hij verzet zich tegen de ‘multiple’ als een vermenigvuldigbaar kunstwerk, omdat
dit productie is en geen reproductie. De reproductie zou dienen om de kennis te vergroten,
de productie om het genot op te wekken. Maar dat genot blijft verbonden aan het bezit. En
dat is een facet van de schijndemocratie, waardoor men zich niet zou mogen laten misleiden.
Daarom beveelt Dufrenne de reproductie aan:
‘Les reproductions ici sont plus efficaces, et leur intérêt pédagogique est indéniable.’ 125

Door die zin valt elke uitspraak van Dufrenne over de waarde van de zintuiglijkheid als een
kaartenhuisje ineen. Een reproductie kan immers nooit dezelfde zintuiglijke gevoeligheid
verschaffen als een origineel werk. Het educatieve ligt bij hem dus ook op het niveau van het
leren herkennen van kunstwerken en van het bespreken van inhoudelijke en formele aspecten.
Daardoor miskent hij de materiële aspecten van het werk zoals: de textuur van de materie, het
juiste formaat, de echte kleur die precies de zintuiglijke gevoeligheid uitmaken.

4—6

Derrida (supplement)

4—6-1

Fenomenologie en structuralisme

De paragraaf over Jacques Derrida voegen we toe aan het hoofdstuk over de fenomenologische hermeneutische benadering. Derrida past hier namelijk op een ongepaste wijze.126 In zijn
De la grammatologie schrijft hij zelf dat het begrip ‘supplement’ twee betekenissen herbergt
waarvan het samengaan zowel vreemd als noodzakelijk is. Het supplement voegt iets toe of
vult aan, maar vervangt ook, staat in de plaats van iets.
‘Le supplément s’ajoute, il est un surplus, une plénitude enrichissant une autre plénitude, le
comble de la présence. Il cumule et accumule la présence. … Mais le supplément supplée. Il ne
s’ajoute que pour remplacer. Il intervient ou s’insinue à-la-place-de: s’il comble, c’est comme on
comble un vide.’ 127

In tegenstelling tot het complement wordt het supplement (o.a. door Robert) een extern toevoegsel genoemd. De paragraaf over Derrida als aanhangsel voegt iets toe aan dit hoofdstuk.
Als supplement verwijst het ook naar de afwezigheid in het volgende hoofdstuk. Derrida
zou immers evenmin op zijn plaats staan in het hoofdstuk over de semiotiek en de (post-)
structuralistische benadering. Derrida is nergens op zijn plaats, wil vooral geen plaats
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hebben. De verhouding tussen fenomenologie-hermeneutiek en structuralisme-semiotiek
is niet complementair als een interne aanvulling van elkaar. Ze zijn elkaars wederzijds supplement.128 De twistgesprekken, die vooral in de jaren zestig – maar de recentere discussie
Habermas-Lyotard lijkt ons soortgelijk – gevoerd werden, getuigen niet van een vruchtbaar
elkaar aanvullen, maar wel van een vruchtbare wederzijdse onmisbaarheid als onoverbodig
supplement. Beide stromingen hebben te lang bij elkaar geleefd om geen kruisbestuiving te
hebben ondergaan.
In 1957 vatte Derrida het plan op om, onder leiding van de bekende Franse Hegel
specialist, Jean Hyppolite een studie te schrijven over de idealiteit en het literaire object.
Tegen de achtergrond van de fenomenologie van Husserl wou hij de vraag stellen naar de act
van het schrijven. Wat maakt een literaire tekst tot literaire tekst? Een vraag die zich voor elke
kunst stelt. Tot een antwoord is Derrida niet gekomen, wel tot een bijzondere aandacht voor
het tekstuele. Dat was nieuw in het Franse denken, waar op dat ogenblik Sartre en MerleauPonty de ervaring en de waarneming in het middelpunt van de belangstelling plaatsten.
De aandacht voor de tekstualiteit brengt vlug aan het licht dat er in elke tekst een nooit
geheel te overzien netwerk van allusies en verwijzingen werkzaam is. Derrida doet met teksten iets anders dan kritiek leveren of op onjuistheden wijzen. Hij doet ook iets anders dan
interpreteren in de traditionele zin van het woord. Het is geen hermeneutische benadering.
In de hermeneutische benadering zoekt men naar de al dan niet verborgen zin, probeert men
beter of minstens anders te zeggen wat er feitelijk staat, en tracht men elk deel (woord, zin,
fragment, tekst) te verklaren vanuit het geheel en het geheel vanuit de verschillende delen.
Derrida vraagt echter niet naar de zin, maar eerder naar het ontstaan of de constitutie van
de zin in en door de tekst. Hij wil geenszins anders zeggen wat door denkers en dichters is verwoord, maar houdt zich zo strikt mogelijk aan de letter. Het geheel is tenslotte volgens hem
nooit gegeven en kan dan ook niet als uiteindelijke verklaring dienen. ‘Het’ geheel bestaat
niet, hoogstens kan er sprake zijn van ‘een’ geheel waarvan de grenzen steeds kunnen worden
verlegd en waardoor ook steeds nieuwe interpretaties mogelijk zijn. Derrida’s bezig zijn met
teksten kan dus niet zonder meer aansluiten bij de hermeneutiek.
Zijn methode wordt aangeduid met het modieuze 129 begrip ‘deconstructie’.130 Ze vertrekt
van de opvatting dat elke tekst een constructie is of, om een beeld uit een ander domein te
gebruiken, een textuur. Zoals bij een bouwwerk of een weefsel bestaat ook een tekst uit
bestaande woorden, zinnen, passages, fragmenten, thematieken. Steeds wordt er geschreven
volgens vooraf gegeven schema’s en regels inzake genre, stijl, vormgeving en zo meer. Teksten
verwijzen altijd naar andere teksten en op hun beurt weer naar andere, tot in het oneindige.
Indien een tekst niet ingeweven was in andere teksten zou hij niet kunnen ontstaan, en
evenmin worden begrepen. Dat heeft verregaande consequenties, niet alleen voor het auteurschap, maar ook voor de lezer. Geen enkele auteur is ooit volkomen heer en meester over zijn
tekst, ook niet over de tekst die hij zelf schrijft. Anderzijds kan geen enkele lezer ooit helemaal
begrijpen wat er staat. Dat is ook het geval voor beeldende kunst als tekst, de schilder als
auteur en de toeschouwer als lezer.
Deconstructie is de poging om de naden bloot te leggen van dit systeem van verweven
inlassingen, van dit netwerk van verwijzingen. Het is ook het blootleggen van de vele
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beslissingen die een auteur voortdurend neemt of niet neemt bij de opbouw van een tekst.
Evenals het aangeven van de vele teksten die uitgesloten worden. Het betreft tevens de confrontatie met de drievoudige afwezigheid, met name die van de lezer, die van de auteur – zelfs
als een auteur voorleest uit eigen werk kan hij ondertussen iemand anders geworden zijn dan
degene die het gemaakt heeft – en ten slotte de afwezigheid van dat waarover geschreven
wordt. Derrida’s methode van de deconstructie laat de verschillende verdedigingsmechanismen en veroveringsstrategieën – en deze functioneren in de marge van de teksten waarover
geschreven wordt – in de openbaarheid treden. Het gaat hem om het aantonen van het geconstrueerde van de tekst als constructie. En dat gebeurt door een principieel niet te beëindigen
analyse, waarbij zowel aandacht is voor wat er staat als voor wat vergeten of buitengesloten is.
Derrida wil dus het ‘wezen’ van de dingen niet zoeken, dit bij gebrek aan ‘aanwezigheid’.
Toch sluit hij zeer nauw aan bij de fenomenologie. De teksten van Derrida zijn doordrongen
van de fenomenologie en voornamelijk van het hele oeuvre van Husserl zelf. Zijn geschriften
vertonen een heideggeriaanse allure; zelfs in die mate dat men soms beweert dat Derrida een
radicalisering van Heidegger betekent.131 Zoals Heidegger doet hij aan filosofie in gesprek
met de filosofie, ook al is het om de dood van de metafysica aan te kondigen en een nieuwe
wending in te luiden.
De ‘grammatologie’ zoals in Derrida’s gelijknamige boek uiteengezet, is noch een structuralisme, noch een niet-structuralisme, ook al wordt hij vaak tot het ‘post-structuralisme’
gerekend. In verband met de discussie tussen existentiële fenomenologie en structuralisme
geloven we echter niet dat het vervangen van begrippen als waarneming, bewustzijn, subject,
aanwezigheid, enzovoort, door meer recente, vaak zelfs modieuze termen als lectuur, lezen,
tekst, textuur, context, discours, teken, enzovoort, alle problemen oplost.132
Wij voelen ons echter wel aangetrokken tot deze wat recentere strekking in de Franse
filosofie, omdat zij wat minder de indruk geeft het ‘Zijn’ en zijn ‘Waarheid’ te vinden (ontologie). Vandaar dat we graag Derrida volgen wanneer hij Heideggers opdracht, ‘Die Aufgabe
einer Destruktion der Geschichte der Ontologie’, verder doortrekt. In de hedendaagse kunst
zien we vaak tekens met eenzelfde betrachting. Maar we zien ook overeenkomsten met filosofen die onder invloed van Freud het (scheppend en waarnemend) subject wat dubbelzinniger
geïnterpreteerd hebben, of onder invloed van Nietzsche het subject en object als ficties en
interpretaties beschouwen. Dat laatste interesseert ons omdat de begrippen ‘fictie’ en ‘interpretatie’ epistemologisch en theologisch een zeer ongunstige klank hebben, maar esthetisch
en zelfs ethisch – in de zin van ‘het zich vormen van een voor-beeld’ – zeer bruikbaar zijn.
De voorspiegeling als ethische voor-beeldigheid is van een andere (vrijere) orde dan
de gefixeerde illusie van het boeg-beeld, dat men vindt in de propaganda van politieke of
moraliserende uitspraken. Het voor-beeld stelt een rijkdom aan mogelijkheden als levensstijl voor, waartussen het individu kan kiezen. Het boeg-beeld stelt een bepaald beeld voor
als ontegensprekelijke waarheid. Voor het eerste kan kunst een voorspiegeling zijn. Voor
het tweede kan het enkel het geïdeologiseerde beeld zijn, d.w.z. het beeld waarin de inhoud
eenduidig voorgesteld wordt omdat de vorm geen open meerduidigheid toelaat. Het belang
van de kunst voor de ethische of levensoriënterende reflectie bestaat hierin dat ze ipso facto
de veelvormigheid van de werkelijkheid uitbeeldt. Niet alleen worden de existentiële thema’s
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in hun verscheidenheid uitgebeeld, maar gans de werkelijkheid wordt voortdurend als steeds
veranderend voorgesteld. En dit zowel in de visies van verschillende kunstenaars als binnen
het oeuvre van een kunstenaar. De actuele kunst laat de waarheid uiteenvallen in interpretaties van waarheden en vaak in variaties van de vernietiging van waarheden. In die zin sluiten
ze aan bij de filosofie als deconstructie van de oude westerse metafysica.

4—6-2

Deconstructie van de oude metafysica: spoor en spel

De ‘grammatologie’ van Derrida levert een interessante bijdrage om de filosofie van het schilderen te laten uitmonden in een zoeken naar waarheid, maar niet in een theologie, wat zou
overeenkomen met het vinden van de waarheid. Derrida heeft het niet over schilderkunst. Hij
spreekt over een specifieke vorm van etnocentrisme. Hij noemt dit ‘logocentrisme’, de metafysica van het fonetisch schrift. De geschiedenis van de metafysica heeft steeds aan de logos
de oorsprong gegeven van de algemene waarheid.
Volgens ons bezit de hedendaagse schilderkunst de mogelijkheid om in te gaan tegen dit
logocentrisme. Onder andere omdat haar taal en haar metataal niet van dezelfde orde zijn.
Het is immers precies dit ‘van een zelfde orde zijn’ dat in de geschiedenis van de metafysica
leidt tot het logocentrisme als geschiedenis van de waarheid over de waarheid. Derrida
heeft het in zijn boek over linguïstiek en niet over schilderkunst. Toch is het toepasbaar.
Daarenboven verwijst hij onrechtstreeks naar de schilderkunst door een citaat van Rousseau
als randschrift (exergue) vooraan in zijn boek aan te brengen:
‘Ces trois manières d’écrire répondent assez exactement aux trois divers états sous lesquels on
peut considérer les hommes rassemblés en nation. La peinture des objets convient aux peuples
sauvages; les signes des mots et des propositions aux peuples barbares; et l’alphabet aux peuples
policés. (J.J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues).’ 133

Derrida denkt het grafische teken vanuit het spoor. Het spoor verwijst naar een aanwezigheid
die afwezig is. Het spoor vertegenwoordigt een aanwezigheid, staat er als het ware voor in de
plaats. Het ingegrifte spoor kan gevolgd worden, maar bereikt het ding zelf, het zijnde nooit.
Hierin verschilt Derrida van de traditionele metafysica die wel gelooft in de grijpbaarheid van
de zaak zelf. Het zijnde wordt dus principieel denkbaar geacht. Het betekende en het ding
zijn echter niet omkeerbaar. Een teken vertegenwoordigt zijnden, maar vervangt deze niet.
‘L’évidence rassurante dans laquelle a dit s’organiser et doit vivre encore la tradition occidentale
serait donc celle-ci: l’ordre du signifié n’est jamais contemporain, est au mieux l’envers ou le
parallèle subtilement décalé – le temps d’un souffle de l’ordre du signifiant. Et le signe doit être
l’unité d’une hétérogénéité puisque le signifié (sens ou chose, noème ou réalité) n’est pas en soi
un signifiant, une trace: en tout cas n’est pas constitué dans son sens par son rapport à la trace
possible. L’essence formelle du signifié est la présence, et le privilège de sa proximité au logos
comme phonè est le privilège de la présence. Réponse inéluctable dès lors qu’on se demande
“qu’est-ce que le signe?”, c’est-à-dire lorsqu’on soumet le signe à la question de l’essence, au “ti
esti”.’ 134
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Niettegenstaande Heidegger de ‘Destruktion’ van de geschiedenis van de ontologie beoogde,
blijft hij, volgens Derrida, binnen de metafysische sfeer, omdat zijn problematiek steunt op de
aanwezigheid.
‘Dans la mesure où un tel logocentrisme n’est pas tout à fait absent de la pensée heideggerienne,
il la retient peut-être encore dans cette époque de l’onto-théologie, dans cette philosophie de
la présence, c’est-à-dire dans la philosophie. Cela signifierait peut-être qu’on ne sort pas de
l’époque dont on peut dessiner la clôture.’ 135

We zouden zelfs van een ‘metafysica’ van de schilderkundige betrachting gewag durven
maken. De schilder zet zich in alsof hij uiteindelijk de dingen zelf aanwezig wil stellen. De
kunst als vormgeving is een benadering van de wereld die erin bestaat er ‘beelden’ van te vormen, vanuit de constructie van een ‘signifiant’. Dit wordt echter vaak opgevat alsof men door
de act van het schilderen de dingen of meer nog hun essentie, zelf aanwezig kan stellen.
Wat ons aantrekt is de toepassing van het begrip ‘spoor’ op de kunst. Voor Derrida ontstaat een aanwezigheid slechts als resultaat van het spoor. Het teken wordt niet meer gedacht
vanuit de bevestiging van de oorspronkelijke aanwezigheid van het zijnde.
‘On ne peut penser la trace instituée sans penser la rétention de la différence dans une structure
de renvoi ou la différence apparaît comme telle et permet ainsi une certaine liberté de variation
entre les termes pleins. L’absence d’un autre ici-maintenant, d’un autre présent transcendantal,
d’une autre origine du monde apparaissant comme telle, se présentant comme absence
irréductible dans la présence de la trace, ce n’est pas une formule métaphysique substituée
à un concept scientifique de l’écriture. Cette formule, outre qu’elle est la contestation de la
métaphysique elle-même, décrit la structure impliquée par “l’arbitraire du signe”, dès lors qu’on
en pense la possibilité en-deçà de l’opposition dérivée entre nature et convention, symbole et
signe, etc. Ces oppositions n’ont de sens que depuis la possibilité de la trace.’ 136

Het spoor moet dus voor het zijnde gedacht worden. Maar het spoor is ook ‘ingegrift’, het
sticht een teken. Er is slechts betekenis in zoverre het spoor in de materialiteit van een ingriffing vastligt en instelling geworden is. Elk teken verwijst, volgens Derrida, naar een ander
teken. Het spoor is dus onuitwisbaar. Een element wordt bepaald door de plaats die het
heeft ten aanzien van alle andere elementen van het systeem. Dit behoren tot een systeem
maakt dat elk element zich constitueert op basis van het spoor dat het bevat van alle andere
elementen van het systeem. Een element wordt slechts betekend in de verbinding met het
andere-dan-zichzelf, als indruk van wat het niet is. Dit weefsel is de ‘tekst’. Het bestaat uit
een aaneenrijging van elementen die zich constitueren vanuit hun spoor van andere elementen van het systeem.
Interessant is ook Derrida’s visie op het spel:
‘On pourrait appeler jeu l’absence du signifié transcendantal comme illimitation du jeu, c’est-àdire comme ébranlement de l’onto-théologie et de la métaphysique de la présence.’ 137

De betekenis is dus niet meer beperkt door de grens van de ‘signifié transcendantal’. Het
bestaan van zo’n transcendentale betekende zou impliceren dat het mogelijk is een zijnde aan
te duiden dat in zichzelf waar zou zijn, los van het systeem van termen waarin het ter sprake
wordt gebracht. Volgens Derrida bestaat er geen ‘signifié’ los van een ‘signifiant’. Elk element
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staat in een verwijzingspositie naar een ander element. Elke ‘signifié’ bevindt zich steeds in de
positie van een signifiant. Elk teken betekent dus een ander teken en is teken van een teken.
De ‘gramma’, als voortdurend spel van signifiant-worden van de signifié, lijkt ons een
interessant concept bij het benaderen van een schilderij, opgevat dan als tekst. Interessant
omdat enkel de kunst zich kan veroorloven dit spel tot in zijn ultieme grenzen te spelen. Het
niet-utilitaire karakter van kunst maakt dat geen enkele betekenis aanwezig moet zijn. Dit in
tegenstelling met politiek, moraal, en zelfs met filosofie. Het spel van de ‘gramma’ kan zich
hier dus ten volle uiten. Vandaar ook de esoterische ‘begrijpbaarheid’ van de betekenissen.
Om de kunstproducten te begrijpen moet men het spel kunnen meespelen. Het spel in de
kunst heeft als metafysische achtergrond de metafysische vernietiging of, om in de termino
logie van Derrida te blijven, de deconstructie. In deze nietzscheaanse zin is dit spel in de
kunst een afleiding van het spel van de wereld:
‘C’est donc le jeu du monde qu’il faut penser d’abord: avant de tenter de comprendre toute les
formes de jeu dans le monde.’ 138.

De schilderkunst kan dus opgevat worden als een weefsel van elementen die naar elkaar verwijzen als afwezigheid van het andere, zowel binnen het werk als erbuiten. Het dynamische
karakter van dit proces moet beklemtoond worden. Het betreft geen toestand maar een beweging, zonder voorafbepaalde richting. Of zoals Derrida het stelt:
‘L’immotivation de la trace doit être maintenant entendue comme une opération et non comme
un état, comme un mouvement actif, une dé-motivation , et non comme une structure donnée.’ 139

In de schilderkunst wordt dit spel ook duidelijk door het oeuvre van de kunstenaar. Dat
bestaat uit de som van zijn afzonderlijke werken, die niet zo afzonderlijk zijn. Het oeuvre
is een soort geheel, een soort keten of zelfs systeem, waarin het ene werk verwijst naar het
andere. Men kan zich geen oeuvre voorstellen dat slechts uit geïsoleerde werken zou bestaan.
Elk werk is een spoor voor een ander. Vele werken verwijzen naar eenzelfde signifié. In zekere
zin is het niet ondenkbaar dat een heel oeuvre maar één signifié zou hebben. Een signifié die
niet statisch is, maar door een spel steeds signifiant wordt en naar iets anders verwijst. De
kunstenaar is allicht de enige die dit spel ten volle kan spelen. Hij is de enige van wie men
verdraagt dat zijn verwijzingen slaan op afwezigheden. Waar de afwezigheid in de metaf ysica
en de theologie als ondraaglijk ervaren wordt, slaagt de kunst erin om die afwezigheid voorstelbaar te maken.
De kunst situeert zich dus, evenals de mythe, in een uithoek van de wereld.140 De centrale
opbouwgedachte is een illusie gebleken. Hoofdletters vallen weg. Totaliteiten verbrokkelen,
of blijken slechts panorama’s van ruïnes te zijn. De algemeenheid is een verabsolutering van
het bijzondere, maar niet langs logische weg. De eenheid wordt vervangen door gefixeerde
onbepaaldheden. De kunst kan hier als spel opgevat worden, als een reeks niet totaliseerbare,
onbegrensde vervangingen. Kunst, als plaatsvervanger van het afwezige, is de onbegrensde
taak van de kunstenaar. In het kader van deze taak zou men kunnen denken dat de kunstenaar zichzelf in het centrum van zijn kunstwereld ziet en vandaar ook in het centrum van
de wereld. Maar dit is niet zo. Als spel is zijn plaatsvervangende taak niet-centrisch. Ook al
verricht hij zijn werk vanuit een nostalgie naar het fundament en de hiermee gepaard gaande
geruststellende zekerheid.
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Derrida deconstrueert ‘de’ metafysica tot een metafysica waarin het ‘transcendentale
betekende’ benaderd wordt als een tekstueel spoor. De westerse cultuur is de tekst van de
westerse metafysica. Men kan niet buiten de textualiteit. Wel is een deconstructie mogelijk
als een soort ontwrichting van de metafysische tekst van binnenuit, vanuit de weefsels.
‘Les mouvements de déconstruction ne sollicitent pas les structures du dehors. Ils ne sont
possibles et efficaces, ils n’ajustent leurs coups qu’en habitant ces structures. En les habitant
d’une certaine manière, car on habite toujours et plus encore quand on ne s’en doute pas.’ 141

De actuele kunst lijkt ons de textualiteit bij uitstek, enerzijds om te wijzen op het metafysische bewonen van de structuren en anderzijds om de metafysica binnen de gegeven
textualiteit te ontwrichten. Ze gebruikt immers een ander tekensysteem dan de gesproken en
de geschreven taal. Hierdoor wordt verwarring enigszins vermeden. De metafysische leegte
wordt zeer illustratief gesuggereerd door de avant-gardekunst.
Kunst opgevat als textualiteit – waarbinnen betekenis tot stand komt die geen absolute
oorsprong heeft, maar zich bepaalt in een verwijzingsysteem van tekens – is een ontwrichting
van de metafysische waarheid, die stoelt op de absolute oorsprong van de betekenis in het
algemeen. Derrida hecht veel belang aan deze oorsprongloosheid. Opdat een spel met differenties zou werken, moet elke differentie gegrift zijn in de andere. Het spel hangt vast aan het
spoor, maar elk spoor bestaat maar door een ander spoor; het eerste spoor bestaat niet.
‘La trace est en effet l’origine absolue du sens en général. Ce qui revient à dire, encore une
fois, qu’il n’y a pas d’origine absolue du sens en général. La trace est la différance qui ouvre
l’apparaître et la signification.’ 142

Met Derrida hebben we getracht aan te tonen dat kunst een functie kan vervullen in de
ontwrichting van de westerse metafysica. Kunst kan indruisen tegen het logocentrisme.
Daarenboven lijkt de mogelijkheid van ontwrichting van de oude metafysica en de ontotheologie ons een belangrijke taak van de avant-gardekunst als vorm van antidogmatisme.

4—6-3

Ook de waarheid

In La vérité en peinture heeft Derrida het uitdrukkelijk over kunst, bekeken vanuit wat errond
gebeurt. Het boek valt niet samen te vatten. Er zit, bewust, geen te synthetiseren centrum in.
We maken daarom slechts enkele kanttekeningen bij een paar uitspraken die ons in het oog
sprongen. De titel van het boek is ontleend aan een voornemen van Cézanne:
‘Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la dirai.’ 143

Dit is aanleiding voor Derrida om in vier hoofdstukken rondom ‘de schilderkunst’ te
schrijven.
‘Quatre fois, donc, autour de la peinture, à tourner seulement autour, dans les parages qu’on
s’autorise, c’est toute l’histoire, à reconnaître et à contenir comme les entours de l’œuvre d’art,
ses abords tout au plus: cadre, titre, signature, musée, archive, reproduction, discours, marché,
bref partout où du droit à la peinture on légifère en marquant la limite, d’un trait d’opposition
qu’on veut indivisible.’ 144

In La vérité en peinture is ‘peinture’ ook maar een vertrekpunt, een kader. Van daaruit stelt
Derrida de vraag naar de grens. Hij vraagt naar de mogelijkheid van een begrenzing en van
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een mogelijke grensoverschrijding van het filosofische weten, dat een allesomvattend weten
wil zijn. Derrida stelt de vraag naar de macht en de onmacht van een filosofisch discours, naar
wat er binnen het filosofisch weten valt en wat eraan ontsnapt, naar de grens tussen het binnen en het buiten.
Het is in die geest dat Derrida ook de fundamentele vraag uit de esthetica opnieuw stelt:
‘Wat is kunst?’. Maar hij laat ze onbeantwoord. Hij vindt zelfs dat ze niet te stellen is. De
vraag naar de kunst stelt zich niet als een vraag naar haar wezen, want dat blijft onbepaalbaar. Een wezensvraag als ‘Wat is …?’ kan niet buiten de metafysica. De wezenheid van het
kunstwerk is onaanduidbaar. Zoals de zijnsgrond, trekt het zich terug op hetzelfde ogenblik
waarop het zich toont. Men moet dus een denken ontwikkelen dat tot aan of voorbij de metafysica gaat. Is vragen naar de oorsprong van het kunstwerk, en naar de waarheid van de kunst
wel iets anders dan vragen naar de grens die beide van elkaar scheidt, maar tevens met elkaar
verbindt? Maar ook die grens is wisselend.
Een goed voorbeeld van ‘deconstructie’ vinden we waar Derrida de discussie ontrafelt
tussen Schapiro en Heidegger over Een paar schoenen van Van Gogh. Bij het begin van
dit hoofdstuk hebben we de interpretatie van Heidegger besproken. De kunsthistoricus
Schapiro heeft een kort artikel 145 geschreven waarin hij wetenschappelijk aantoont dat het
bewuste schilderij de schoenen van Van Gogh zelf voorstelt en dus niet die van een boer.
Vermits Van Gogh op dat ogenblik een stedeling was, kunnen deze schoenen bezwaarlijk
het ‘zijn’ uitdrukken van een boerenschoen en de relatie van de boerin met de natuur en de
arbeid.146
De kritiek van Schapiro op Heidegger is dat hij zijn verbeelding geprojecteerd heeft in het
schilderij. In de ‘fanciful description’ van Heidegger vindt Schapiro niets dat men zich niet
evengoed zou hebben kunnen verbeelden door te kijken naar een echt paar boerenschoenen.
De interpretatie van Schapiro zelf is dat men oog moet hebben voor het persoonlijke en het
fysiognomische in die schoenen. De schoenen zijn eigenlijk een deel van een zelfportret van
Van Gogh. Ze verwijzen naar de moeizame reis naar de Borinage waar Van Gogh een tijd
predikant was.
Derrida deconstrueert het meningsverschil, waarover Schapiro en Heidegger zelfs
correspondentie voerden. Hij doet dit zowel met de uitspraken van Schapiro als met deze
van Heidegger. Met Heidegger is hij iets, zachter, vermoedelijk omdat hij Der Ursprung des
Kunstwerkes een van de laatste grote teksten over kunst vindt. Na de deconstructie blijft niet
veel meer over. Behalve dan de overtuiging dat elke interpretatie vlug een essentiekarakter
krijgt, vaak gestoeld zelfs op uit de lucht gegrepen gegevens. Essenties moeten gevlucht worden. Zo schrijft hij over Schapiro:
‘L’autre, pas d’accord du tout, dit après, mûre réflexion, trente-trois ans plus tard en exhibant
les pièces à conviction (mais sans s’interroger au-delà et sans poser d’autre question): non, il y a
erreur et projection, sinon tromperie et faux-témoignage, ça revient, cette paire, de la ville.’ 147

Derrida stelt zich ook de vraag hoe men kan weten dat de twee schoenen een paar vormen.
Naast dit soort vragen wil hij het debat verruimen met teksten van Marx, Nietzsche en Freud.
Derrida vraagt zich af waarom Heidegger het over de boerin heeft, terwijl hij over boerenschoenen spreekt.
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Derrida wijst er ook op dat Schapiro voorbij gaat aan de eerste functie van de picturale
referentie. Hij miskent Heidegger wanneer hij stelt dat deze met zijn visie op kunst als ‘het in
werking stellen van de waarheid’ een werkelijkheidsbeschrijvende kunst zou beoogd hebben.
Vandaar dat hij de schoenen op het schilderij gelijk stelt met de echte schoenen. Vanuit een
andere hoek toont Derrida met andere woorden het gevaar aan van te externe argumentatie.
Het is niet omdat een schilder in de stad woont dat hij geen boerenschoenen kan schilderen of
er ook geen kan dragen.
‘Tantôt l’expert fait appel à un argument externe, la date, et alors il veut nous faire croire qu’une
fois à Paris Van Gogh ne pouvait plus peindre des souliers de paysan ni même d’autres souliers
que les siens, ou les souliers de personne.’ 148

De kunsthistoricus wordt hier bijna een politie-inspecteur, die wil weten over welke schoenen
het gaat.
Deze deconstructie bewijst hoe ‘ongegrond’ interpretaties kunnen zijn. Hiermee bedoelen
we niet dat ze zinloos zijn, wel dat ze fragmentarisch zijn en dus maar gedeeltelijk gegrond.
Schapiro’s benadering is waardevol. Een interessant gevolg van feitelijk onderzoek, met
dan toch een aantal minder feitelijke gegevens. De schoenen worden bijna een symbool
voor het kruis van Christus. Wat de interpretatie van Schapiro zeker niet doet is de visie van
Heidegger weerleggen, omdat Heidegger niet echt een interpretatie van een schilderij van
Van Gogh gegeven heeft. Hij heeft enkel een voorbeeld, dat vaag in zijn geheugen zat, willen
aanbrengen ter staving van zijn filosofische visie over het in de onverborgenheid treden van
het zijn. Zelf hebben we in het begin van dit hoofdstuk een eigen interpretatie gegeven door
te wijzen op het picturale genoegen bij het schilderen. Daarbij was de waarheid van dat schilderen precies gebaseerd op het vinden van de kleurcombinaties, het gebruik van de verfbrei,
enzovoort. Ook dat is fragmentarisch als interpretatie. Vermoedelijk zou Derrida dat met
gemak hebben kunnen deconstrueren. Misschien moeten we met Derrida besluiten:
‘Mais la séparation c’est en soi déjà, dans le mot, dans la lettre, dans la paire, l’ouverture du secret.
Le nom l’indique. Il faudrait donc rendre ce secret déjà lisible, comme un reste de chiffre inutile.
Il ne faut rien rendre. Seulement parier sur le piège comme d’autres jurent sur une bible. Il y aura
eu à parier; ça donne à rendre. A remettre.’ 149
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Noten
1

Meerdere auteurs zijn overtuigd dat de tekst over de oorsprong van het kunstwerk belangrijk
is binnen het denken van Heidegger. Cf. J.J. Kockelmans, Heidegger on Art and Art Works,
Dordrecht, 1985, p. 82: ‘I tend to agree with Biernel and von Herrmann and am thus convinced
that the Holzwege essay on the work of art is an important essay in Heidegger’s oeuvre as a
whole, …’.

2

M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, Stuttgart, 1978. Oorspronkelijk opgenomen in idem,

3

Aangehaald in A. Philippot-Reniers, Zijn en ruimte, Brussel, 1974, pp. 41-42.

4

Uit een interview van Der Spiegel met Heidegger blijkt dat hij niet zeer hoog opliep met de moderne

Holzwege, Frankfurt am Main, 1950. De tekst werd als voordracht uitgesproken in 1935.

kunst. P. Beers, vertaling, ‘Der Spiegel in gesprek met Martin Heidegger’, in: Wijsgerig
Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, XVII , 1976–1977, p. 337: ‘Ik zou echter willen
vaststellen dat ik het wegwijzende van de moderne kunst niet zie, dat vooral duister blijft waarin
zij het eigene van de kunst ziet of althans zoekt.’
5

Cf. J. Sadzik, Esthétique de Martin Heidegger, Paris, 1963, p. 148: ‘Dans le cas de Martin Heidegger,

6

Cf. C.P. Bru, Les éléments picturaux, Leuven, 1975.

7

Heidegger, Ursprung, p. 7.

8

Ibid., p. 63.

particulièrement, l’esthétique découle de la métaphysique.’

9

A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 1980, p. 280.

10

M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, 1949, p. 112.

11

L. Flam, Gestalten van de westerse subjectiviteit, Amsterdam-Antwerpen, 1965: ‘De esthetische
ervaring is de ervaring van het geheim, daarom is ze bij uitstek gericht op God en is ze religieus,
zelfs waar het om alledaagse zaken gaat.’ (p. 19). ‘De kunst wordt zelf een godsdienst. Hegel
heeft er eigenlijk de ideële grondslag voor gelegd door ze te herleiden tot de uitdrukking van het
absolute, het goddelijke, de idee. De muziek, de poëzie en de plastische kunst worden zelf heilig,
zij zijn het goddelijke; de kunstenaar wordt een hogepriester of een profeet, de kunstlief hebbers
worden gelovigen. Daardoor wordt de esthetica mogelijk, zij is de theologie van de kunst, …’
(p. 21).

12

Ibid., p. 22: ‘De schilderkunst heeft elke inhoud verzaakt, ze is reine vorm of kleur geworden. De
waargenomen realiteit wordt genegeerd, ook de subjectiviteit. In een non-figuratief schilderij
is er geen sprake meer van het object zelf van het schilderij. Met het wegvallen van het subject,
stierf God. Het atheïsme van de non-figuratieve kunst heeft nochtans een zeer bijzonder
karakter: het heeft geen betrekking meer tot een geordende wereld, het veronderstelt helemaal
geen orde meer. Terwijl impressionisme, expressionisme, surrealisme een orde van de wereld
beamen, daarom pantheïstisch-magisch zijn, is hiervan geen sprake meer in de non-figuratieve
kunst. Zij treedt zelf op als een innerlijke orde, ze is als zodanig ordenend, zonder een orde van
de wereld te beamen.’

13

Heidegger, Ursprung, p. 76: ‘Bewahrung des Werkes heisst: Innestehen in der im Werk
geschehenden Offenheit des Seienden.’ Dit in-staan in het werk is een willen weten. Of zoals
van Nierop toelicht, nadat hij erop gewezen heeft dat noch in Sein und Zeit, noch in de Ursprung,
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aanwijzingen gegeven worden om aan de ‘Befindlichkeit’, de bevinding, het gestemd-zijn, een
differentiatie aan te brengen die ‘stemming’ of ‘belevenis’ laten begrijpen als karakteristieken
van de esthetische aanschouwing. ‘Dit in-staan in het werk is een weten, maar geenszins
in de zin van een gecultiveerd kennen: het is willen. Dit is een zich-willen-inlaten in de
onverborgenheid van het zijn, … Deze indrukwekkende evocatie van de moed-tot-het werk die
de “bewarenden” moeten tonen, willen zij het ontzagwekkende van het kunstwerk aandurven,
stelt alle traditionele explicatie van het “esthetisch genieten”, de “kunstbelevenis” verre in de
schaduw.’ M. van Nierop, Martin Heideggers ontologie van het kunstwerk, Amsterdam, 1977,
p. 40.
14

Cf. Kockelmans, Heidegger on Art, p. 210: ‘With Nietzsche, as with Hegel, Heidegger is convinced
that art has an essential function in the destiny of a people. It is also his view, contrary perhaps
to Hegel’s view, that art can have such a function today, even thought art is currently prevented
from executing this function simply because we find ourselves in a world that is dominated by
technicity and science.’

15

Cf. E.D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven-London, 1971, pp. 245-264. Hirsch stelt
dat H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode (Tübingen, 1960) de meest substantiële Duitse
bijdrage is tot de hermeneutische theorie in deze eeuw. Zijn centrale idee is dat er niet van een
methodologie van tekstinterpretatie sprake kan zijn, omdat interpretatie geen wetenschap is die
objectiviteit en permanente kennis beoogt. Geen enkele methode kan de eigen historiciteit van
de interpretator transcenderen, evenmin als een waarheid deze centrale waarheid zou kunnen
overstijgen. Maar dit is niet het nieuwe van Gadamer. ‘What is new in Gadamer’s theory is
not this central thesis, which is widely held and probably has more adherents than critics, but
his mode of presentation. He introduces new concepts and gives old words new meanings.
Vorurteil, for example, is not to be avoided but welcomed; interpretation does not require the
neutralization of one’s personal horizon but involves a process of Horizontverschmelzung; the
history of interpretation is a history of application – a Wirkungsgeschichte.’ (pp. 245-246).

16

Gadamer, Wahrheit, p. 157.

17

Cf. Heidegger, Sein und Zeit, 31. ‘Das Da-sein als Verstehen’, pp. 142-148.

18

Gadamer, Wahrheit, p. 246.

19

Ibid., p. 168.

20

Ibid., p. 338.

21

Gadamer interpreteert ‘mimesis’ als de voorstelling van een orde. Of een kunstenaar al dan niet
figuratief werkt speelt voor hem geen rol. Die orde moet niet overeenkomen met onze eigen
opvatting omtrent orde. Belangrijk is dat er een wereld gebouwd wordt, die de werkelijkheid laat
spreken. Cf. H.G. Gadamer, ‘Kunst und Nachahmung’, in: Kleine Schriften II, Interpretationen,
Tübingen, 1967, pp. 18-26. Gadamer gaat ook een stap verder dan het doorbreken van het
vooroordeel dat kunst aan iets moet refereren. Het antwoord dat kunst enkel aan zichzelf
refereert is niet voldoende. Wanneer het kunstwerk ons uitnodigt om er bij stil te staan refereert
het ook aan een levenscontext waartoe het behoort en dat het mee gestalte geeft. Cf. idem, ‘Vom
Verstummen des Bildes’, in: Kleine Schriften II, pp. 226-234.

22

Gadamer, Wahrheit, p. 78.

23

Gadamer, ‘Einführung’, in: Heidegger, Ursprung, pp. 121-122.
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24

Gadamer, Wahrheit, p. 142.

25

Ibid., p.122.

26

Cf. H. Gadamer, ‘Das Spiel der Kunst‘, in: Kleine Schriften IV, Variationen, Tübingen, 1977,

27

Gadamer, Wahrheit, p. 103.

pp. 234-240.
28

Ibid., p. 104.

29

Ibid., p. 456.

30

Ibid., p. 457.

31

Ibid., p. 120.

32

Ibid., p. 119.

33

Ibid., p. 111.

34

Cf. R.E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and
Gadamer, Evanston, 1969, p. 167. Deze gedachte wordt ook in een andere tekst geformuleerd:
H.G. Gadamer, Die Aktualität des Schönen, Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Stuttgart, 1983,
p. 68: ‘Die Untrennbarkeit von Form und Inhalt wird als die Nichtunterscheidung wirklich,
durch die uns Kunst als das, was uns etwas sagt und uns aussagt, begegnet.’

35

Gadamer, Wahrheit, p. 272.

36

De vraag naar het wezen van de kunst wordt door Gadamer ook gesteld in de hoger geciteerde tekst
‘Die Aktualität des Schönen.’ Hij gebruikt hiervoor zelfs het woord ‘Rechtfertigung’ (p. 3), dit
allicht omdat hij zoekt naar een antropologische basis voor onze ervaring van kunst. Hij doet
dit aan de hand van drie concepten, nl. spel, symbool en feest. Het overtolligheidskarakter
(Überschuss) van het spel fundeert de vrijheidscomponent die we niet in het dagelijkse
leven, maar wel in de kunst als spel kunnen beleven, zowel bij productie als bij receptie van
kunstwerken. Het kunstwerk als spel dat vorm gekregen heeft is ook een symbool. Gadamer
interpreteert symbool hier in zijn oude Griekse betekenis, dat wil zeggen als twee bij elkaar
passende scherven, de tessera hospitalis, waardoor de gastheer vertrouwen kan hebben in
de gast. Hierdoor wordt het begrip ‘herkennen’ uitgediept, ook tegenover kunst. Herkennen
betekent iets herkennen als dat wat men al kent, het unieke proces waarbij de mens maakt dat
hij zich thuis voelt in de wereld, waarbij Gadamer het begrip ‘Einhausung’ van Hegel (p. 62)
aanhaalt. De functie van het kunstwerk als symbool is het herkennen van het blijvende, dat
authentieker is na de eerste ontmoeting. Het feestaspect van de kunst is verbonden aan het zijn
tijd nemen voor het kunstwerk. Kunst vergt eigen-tijd. Los daarvan bevordert de kunst als feest
het zich onderling verenigen, waardoor de culturele grenzen overstegen worden.

37

Gadamer, Wahrheit, p. 116.

38

Ibid., p. 280.

39

Ibid., p. 280.

40

Ibid., p. 118.

41

In tegenstelling tot de essentialistische fenomenologie van zijn leermeester Husserl is deze van
Merleau-Ponty existentieel: gericht op de existentie van de concrete mens in de concrete wereld.
Dat komt goed tot uiting in zijn voorwoord tot de fenomenologie van de waarneming, waarin
hij stelt dat de fenomenologie een filosofie is waardoor de wereld altijd ‘déjà là’ is. M. MerleauPonty, Phénoménologie de la perception, Paris, 1976, p. l. Deze voorref lexieve aanwezigheid
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is toepasselijk op het kunstwerk dit intentioneel gecreëerd werd. In het kunstwerk verlangt
de intentionaliteit van de maker naar de gerichtheid van het bewustzijn van de mogelijke
toeschouwer.
42

De kunst van deze eeuw past goed bij het ambiguïteitsdenken van Merleau-Ponty. Mens en
werkelijkheid laten zich niet beschrijven als een voltooid geheel. Uit de contingentie van
alles volgt dat absolute verklaringen uitgesloten zijn. De hedendaagse kunst sluit aan bij die
onzekerheid. Cf. J.P. Sartre, ‘Merleau-Ponty vivant’, in: Les Temps Modernes, Numéro Spécial
Maurice Merleau Ponty, 184-185, 1961, pp. 304-376, p. 374: ‘Merleau n’entendait pas fournir des
solutions, bien au contraire: s’il eût vécu, il se fût enfoncé, tournant toujours, plus loin encore
jusqu’à radicaliser les données de la question, comme on peut voir dans “l’Œil et l’Esprit” par ce
qu’il dit de l’historicité primordiale.’

43

De filosofie van Merleau-Ponty is als het ware doordrongen van de esthetica. Dat blijkt uit een
artikel in een speciaal aan deze filosoof gewijd nummer van Esprit. Cf. O. Mongin, ‘Depuis
Lascaux’, in: Esprit, 6, 1982, pp. 67-76, p. 67: ‘L’esthétique sous-tend en permanence la pensée
de Merleau-Ponty et traverse l’ensemble de l’œuvre au point de se confondre avec sa réf lexion
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49
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zijn artikel over Cézanne. Hierin schrijft hij dat Cézanne er niet op uit was om de tactiele
gewaarwordingen te suggereren, omdat het zintuiglijke doorheen het zien een ondeelbaar geheel
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zou het slechts een allusie op de dingen zijn. Cf. M. Merleau-Ponty, ‘Le doute de Cézanne’, in:
Sens et non-sens, Paris, 1966, pp. 15-44, p. 26: ‘Nous voyons la profondeur, le velouté, la mollesse,
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50
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51
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hoogtepunt van het onderzoek van F. en M. Deconinck om door middel van zwelpapier grafische
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5
Structuralisme
en semiotiek
In de neerslag van een publieke discussie over het thema: ‘structuralisme: voor en tegen’1
wordt een vergelijking geschetst tussen twee wijsgerige basishoudingen, die ook opgaat
om het onderscheid in benadering aan te duiden tussen vorig hoofdstuk – Derrida uitgezonderd – en dit. Broekman wijst hier op de verschuiving van een bewustzijnsconstitutieve
hermeneutica naar een teksthermeneutica. Een structuralistische filosofie in tegenstelling
tot een ontologische doet zich voor als een wijsbegeerte die met ordeningen filosofeert. Ook
een ontologisch georiënteerde filosofie is gefundeerd op ordening, maar komt meestal maar
tot ‘één’ ordening. In het structuralisme is het probleem van de ordening tot object van de
filosofie geworden. In relatie met de kunst vindt men in het formalisme een verwante houding
omtrent de ordening.
‘Het wezen van de kunst wordt in dit geval met behulp van het begrip ordening omschreven, het
doel van de kunst wordt met het doel van elk ordescheppend handelen gelijk gesteld, ja, de aard
van de esthetische werking zelf wordt als ordenend ervaren.’ 2

De overgang van een wijsgerig idealistische hermeneutiek naar een teksthermeneutiek
kenmerkt zich door de structuur van de meerlaagse tekstualiteit. De betekenis van een tekst
gaat in dit geval niet terug tot een essentie van begrippen of een samenhang van woorden.
Betekenis is dan steeds het resultaat van een taaldaad, van de wijze waarop een taalpatroon
en de subjectiviteit – die zich als betekenisverlener opwerpt – in een tekst worden ingekaderd.
De eenheid van discours kan dus ook niet verondersteld blijven, maar moet steeds opnieuw
gearticuleerd worden. Wijsgerig gezien is zo’n postontologisch denken gebaseerd op een
anti-idealistische, niet-essentialistische en a-subjectivistische kennistheorie. Binnen zo’n
teksthermeneutiek is de specificiteit van een tekst niet gebonden aan de auteur of de inter
pretator, maar aan de organisatiestructuur van de tekst zelf.
Zo’n relativisme kan niet anders dan ook op zichzelf van toepassing zijn. Het structuralisme ziet zichzelf dan ook als een te verdwijnen vorm van de wereld. Het structuralisme mag
men zich bovendien niet voorstellen als een beweging die op basis van gemeenschappelijke
visies gebroken heeft met de fenomenologie en de existentiefilosofie. Slechts weinigen die tot
de structuralisten gerekend worden willen die naam dragen. Daarenboven is er een grote
verwevenheid met andere stromingen, ook met de fenomenologie. De breuk die het structura-

— 203 —

lisme zou hebben bewerkstelligd met vroegere denkbeelden over mens, gemeenschap en taal,
mag niet overschat worden.
‘Met een zekere afstand kan men zeggen dat het “structuralisme” dus niet zozeer de Parijse
beweging is die in de aandacht kwam in de jaren zestig, maar een constante van het denken over
mens en gemeenschap.’ 3

Toch is de polemiek van de jaren zestig vruchtbaar geweest. Ten eerste omdat de menswetenschappen zich bewust geworden zijn van de noodzaak aan een methodologische component
van hun wetenschap. Ten tweede omdat hij leidde tot een formulering van de moeilijke verhouding tussen wetenschap, filosofie en ideologie. Op basis van deze driedeling komt men tot
een relativistische en formele definitie van het ‘structuralisme’. Een structurele methodologie
is dan een methodologie die de wetenschap oplegt haar object te construeren in zijn systematiciteit – in de term wordt het systeem voorondersteld – en in zijn taligheid. Elk menselijk
fenomeen doet er zich voor als een taalsysteem. De linguïstiek neemt dus een centrale plaats
in.4 De taal is het paradigma van alle menselijke realiteit. Het ideologisch structuralisme dat
hierbij aanleunt, oriënteert zich naar problemen zoals: gedetermineerdheid versus vrijheid
en subject als functie versus subject als oorsprong. Daarbij valt de wetenschappelijk oncontroleerbare keuze telkens op de eerste term van de polariteit. Ten derde kan een structurele
filosofie worden aangevoerd in de zin van een epistemologie. Welk statuut zo’n structurele
epistemologie moet toekennen hangt af van de wijze waarop in globo de verhouding tussen
wetenschapsmethodologie en epistemologie wordt geformuleerd. Het structuralisme is in
de eerste plaats een reflectie over de menswetenschap, die naast andere classificaties en paradigma’s kan bestaan.
In een eerste deel bespreken we de visie van een aantal semiotici – van Mukarovsky tot
Eco – met betrekking tot de beeldende kunst. Daarna gaan we in op een paar hoofdfiguren
uit dit zogenaamde structuralisme, met uitzondering van de denkers die als sluitstuk van de
vorige hoofdstukken reeds aan bod kwamen.

5—1

Mukarovsky

Jan Mukarovsky heeft als een van de eerste in de geschiedenis van de esthetica een poging
ondernomen tot een systematische semiotiek van de kunst. Tijdens het achtste internationaal
congres voor filosofie in 1934, in Praag, hield hij een lezing met als titel ‘L’art comme fait
sémiologique’.5 In deze tekst beperkt hij zich tot een princiepsverklaring over een programma.
Deze voorloper is niet zo bekend in Nederlandstalig gebied. In Praag zelf werd hij dood
gezwegen door het regime.
Het structuralistische denken van Mukarovsky kende drie fasen, gespreid over twintig
jaar (1928 tot 1948). In een eerste fase legt hij vooral de nadruk op het object zelf, op de
interne organisatie van het kunstwerk. Vanaf 1934 richt zijn onderzoek zich meer tot de
reeks normen die gelden voor een bijzondere collectiviteit, zoals die in elk kunstwerk aan
bod komen. Hij noemt dit het ‘collectieve bewustzijn’. Vanaf ongeveer de aanvang van WO II
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spitst zijn aandacht zich toe op de rol die het subject speelt in het esthetisch proces. Het
subject wordt niet langer opgevat als een overwegend passieve drager van supra-individuele
structuren, maar eerder als een actieve kracht die de structuren doet wijzigen in de loop van
een interactieproces.
De interesse van Mukarovsky voor het esthetisch object is zeer verklaarbaar doordat hij in
zijn eerste fase aansluit bij het Russisch formalisme. In die periode hecht hij veel belang aan
het materieel aspect van het werk. Esthetica noemt hij de epistemologie van de kunst.
‘If aesthetics cannot be the logic of art, judging its correctness and incorrectness, it can
nevertheless be something else: the epistemology of art. That is to say, every art has certain basic
possibilities provided by the character of its material and the way in which the given art masters
it.’ 6

Het gebruikte materiaal legt feitelijke beperkingen op aan de mogelijkheden van de kunst.
Op een theoretisch beschouwend niveau behoort de kennis hiervan tot de esthetica. Gezien
esthetica in die context onderzoek doet naar de meest algemene regels die het materiaal van
de kunst beheersen, zou de structurele analyse bepalen hoe deze regels het materiaal van
specifieke kunstwerken ordent.
Mukarovsky is niet blijven stilstaan bij een wat eenzijdige concentratie op de materiële
drager van de kunst. Niet elk werk is immers te herleiden tot zijn zintuiglijk waarneembaar
substratum. Mukarovsky raakt hier, naar onze mening, verstrikt in de abstractie van het
begrip kunst, dat zeker nietszeggend wordt wanneer men vertrekt van het materiaal. Toch
menen we dat een dergelijke analyse van de hedendaagse schilderkunst zeer vruchtbaar zou
zijn. Temeer omdat belangrijke aspecten van sommige stromingen – en zelfs de essentie van
de stroming zelf – zich definiëren rond de aard en de mogelijkheden van het materieel substratum. Denk maar aan bijvoorbeeld de fundamentele schilderkunst, action painting, land art.
Voor Mukarovsky was de beschrijving van de ordening van het materiële aspect van kunst
als teken niet langer een doel op zich. Vandaar dat de betekenis van die ordening op het voorplan trad in zijn tweede fase. De overgang werd nog bewerkstelligd door zijn reactie tegen de
verwarring die er, bij kunsttheoretische bespiegelingen, soms ontstaat tussen de psychologie
van het kunstwerk en de psychologie van de creërende kunstenaar. Eens het werk beëindigd,
wordt het een teken dat beschouwd kan worden als een sociaal feit sui generis, dat dienst doet
als supra-individuele communicatie, los van de subjectieve psychologie van de auteur. De
subjectieve aard verhindert immers dat informatie uit de psychologie van het creatieproces
zou samenvallen met de betekenis van het werk. Wat ook de bedoeling van de kunstenaar
geweest moge zijn, het resultaat is een ‘teken’ dat open staat voor interpretatie van een (even
subjectieve) toeschouwer.7 De communicatieve kracht van dat teken verandert niet door de
kennis van hoe het tot stand is gekomen.
De aandacht van Mukarovsky is dus verschoven van de studie van de ordening van individuele werken naar de studie van de esthetische code die aan de basis ligt van deze werken. In
saussuriaanse termen zou men dit de overgang van de studie van ‘parole’ naar de studie van
‘langue’ kunnen noemen. Mukarovsky bekijkt de cultuur als een ingewikkeld net van codes:
kunst, wetenschap, religie, enzovoort. De fenomenologische werkelijkheid ziet hij als een
reeks functies die de geatomiseerde empirische werkelijkheid ordenen. Een code verschilt in
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overeenstemming met haar dominante functie, die objecten – de geatomiseerde empirische
werkelijkheid – groepeert. Door het benadrukken van de wezenlijke polyfunctionaliteit van
alle menselijke handelingen en producten brengt Mukarovsky de wereld van de kunst en deze
van de niet-kunst samen onder één noemer. De esthetische functie is niet langer een exclusiviteit van kunst. Integendeel, het is de kunst die zich onderscheidt van de rest doordat de
esthetische functie overheerst.
We menen dat deze benadering van kunst veel problemen uit de weg ruimt in verband met
classificaties, grensbepalingen, definiëringen, enzovoort, in de trant van de eeuwige vraag:
‘Wanneer is iets kunst?’. Ten tweede maakt het domeinen, in hun relatie tot elkaar, gemakkelijker bespreekbaar. Het wordt eenvoudig spreken over de religieuze functie van de kunst,
of over de esthetische functie van de religie, zonder dat op voorhand uitgemaakt moet worden
of het nu kunst of godsdienst ‘is’. Ten derde is het ook een zeer ontvankelijke opstelling om
acties te bespreken die het kunstenaarschap als dusdanig betwisten door alle mensen tot
kunstenaars te kronen.
Dit derde punt opent de poort – en niet alleen als artistieke geste of vrijblijvend concept –
om de esthetica te verruimen tot een filosofie van de kunst van het leven, een theorievorming
over de esthetische functie van elk menselijk handelen en alle menselijke producten. Op
zich is dit een mooie filosofie. Toch wensen we onmiddellijk op een gevaar te wijzen. De
specificiteit van de kunst dreigt in dat opzicht immers genivelleerd te worden door de veralgemeenbaarheid van de esthetische functie. Want, waar ligt de grens tussen enerzijds de per
definitie dominerende esthetische functie van de kunst en anderzijds de bijkomende secundaire esthetische functie van iemand die tuiniert? We zijn niet bang dat het leven of de wereld,
om een paar grote woorden te gebruiken, in stijgende mate esthetisch of zelfs artistiek wordt.
We zijn wel bevreesd dat de kunst en de hoge eisen en inspanningen, die met het creatieproces
gepaard gaan, ten onder gaan aan een banaliseringsproces. Kunst lijkt ons in eerste instantie
het product van mensen die zich de moeite getroosten na te denken – in de meest ruime betekenis van het woord – over hoe ze bepaalde al dan niet bestaande concepten in een specifieke
vorm gaan (voor)stellen; een vorm die het betreffende concept inhoudelijk verrijkt. Bovendien
gebeurt dit creatieproces in dialoog met een traditie, of met een geschiedenis. Dat betekent
dat elke kunstenaar zijn vorm of vormen plaatst in opvolging van of als reactie tegen andere
bestaande oplossingen van bestaande artistieke problemen. Het antitraditionele behoort op
een dialectische wijze tot het traditionele.
Het is zeker niet de bedoeling van Mukarovsky om de kunst met het alledaagse gelijk te
schakelen. Dat gevaar is echter impliciet aanwezig. Hijzelf ziet het als een noodzakelijke
wisselwerking tussen drie sferen. Het best komt dit tot uiting in zijn omschrijving van structuralistische esthetica:
‘For structuralist aesthetics, everything within the work of art and in its relation to the external
context appears as a sign and meaning. In this respect it might be considered a part of the general
science of signs, semiotics … Its (structuralist aesthetics) essence and destiny are to elaborate
the system and method of the comparative semiotics of art. However, we must add that the
comparative orientation of structuralist aesthetics is not exhausted by art alone, for the aesthetic
is potentially present in every human act and potentially contained in every human product.
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This means that structuralist aesthetics pays attention to the constant interplay of three
phenomenal spheres: the artistic, the aesthetic, and the extra-artistic and extra-aesthetic, and to
the tention among them which affects the development of each.’ 8

5—1-1

Kunst als semiotisch feit

Het is duidelijk dat in deze tweede fase de aandacht van Mukarovsky volledig naar de
semiotiek gaat. In ‘L’art comme fait sémiologique’ formuleert hij bij wijze van besluit zijn
voornaamste denkbeelden onder de vorm van een vijftal thesen.
Wat ons bij Mukarovsky vooral interesseert is zijn visie dat men het kunstwerk niet – zoals
de psychologische esthetica vaak wil doen geloven – kan identificeren met de geestesgesteldheid van de kunstenaar, evenmin als met de stemming die het opwekt bij de waarnemende
subjecten. Elke subjectieve gemoedstoestand heeft iets individueels en iets voorbijgaands.
Daardoor is hij ook ongrijpbaar en niet communiceerbaar in zijn geheel. Dit terwijl het
kunstwerk de functie heeft te bemiddelen tussen zijn maker en het collectief. Het kunstwerk,
als ‘ding’ in de zintuiglijke wereld, blijft voortdurend bestaan en is onbeperkt toegankelijk
voor de waarneming van iedereen. Maar het kunstwerk kan niet tot het materiële ding
(‘œuvre-chose’) gereduceerd worden. Het gebeurt immers dat het uiterlijk aanzien en de
interne structuur van het materiële werk volledig veranderen, wanneer het in een andere
tijd en ruimte gesitueerd wordt. Mukarovsky maakt een onderscheid tussen subjectieve
bewustzijnstoestanden – met een betekenis die door een collectiviteit gedragen wordt – en
additionele subjectieve psychische elementen. De betekenis in het collectieve bewustzijn
wordt bepaald door wat de subjectieve bewustzijnstoestanden, die het materiële werk bij de
leden van een bepaalde groep oproept, met elkaar gemeen hebben.. De subjectieve elementen
buiten deze gemeenschappelijke kern zijn te vergelijken met wat Fechner verstaat onder de
term ‘associatieve factoren’ van de esthetische waarneming. Deze subjectieve elementen van
het waarnemende subject kunnen objectief semiotische kenmerken krijgen, te vergelijken
met die van de bijbetekenissen van woorden. Dat gebeurt indirect, via de kern die tot het
maatschappelijk bewustzijn behoort. Belangrijk is ook dat door het afwijzen van de identificering van het kunstwerk met een subjectieve psychische gesteldheid, ook elke hedonistische
esthetische theorie verworpen wordt. Het genoegen dat aan een kunstwerk beleefd wordt,
beschouwt Mukarovsky als een bijkomstige betekenis, die hoogstens onrechtstreeks geobjectiveerd kan worden.
Een andere belangrijke visie in Mukarovsky’s tekst is de idee dat kunst meer dan enig
ander maatschappelijk fenomeen in staat is om een bepaald tijdperk te karakteriseren en te
presenteren. Dat komt omdat het kunstwerk verwijst naar de gehele context van sociale verschijnselen: filosofie, politiek, religie, economie, enzovoort. Deze verwijzing is op haar beurt
het gevolg van de autonomie die Mukarovsky toeschrijft aan het teken dat elk kunstwerk is.
In tegenstelling met niet-autonome tekens verwijst het kunstwerk niet naar een bepaalde
realiteit. Het wordt enkel gekenmerkt doordat het een bemiddelende rol speelt tussen de
leden van hetzelfde collectief. Dat impliceert dat het begrepen moet worden op dezelfde wijze
door de persoon die het uitdrukt en de persoon die het waarneemt. Soms is de maatschappe
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lijke context achter op het stadium dat tot uitdrukking gebracht werd. Daarnaast mag het
kunstwerk niet gebruikt worden als historisch of sociologisch document, indien niet eerst de
documentaire waarde, dit is de hoedanigheid van de relatie tot de gegeven sociale context, is
geïnterpreteerd.
Het kunstwerk heeft echter een dubbele semiotische betekenis. Naast de functie van autonoom teken, heeft het ook nog een functie van communicatief of mededelend teken. Het kan
bijvoorbeeld zowel een psychische toestand, een gedachte als een gevoel uitdrukken. Deze
functie is het meest zichtbaar bij kunstwerken waarin een bepaald thema wordt behandeld en
waarin de semantische inhoud op het eerste gezicht als communicatieve betekenis schijnt te
functioneren. Mukarovsky schrijft zelfs:
‘En réalité, chacune des composantes d’une œuvre d’art, jusqu’aux plus “formelles”, possède
une valeur communicative propre, indépendante du “sujet”. Ainsi les couleurs et les lignes d’un
tableau signifient “quelque chose”, même en l’absence de tout sujet – cf. la peinture “absolue” de
Kandinsky ou les œuvres de certains peintres surréalistes. C’est dans ce caractère sémiologique
virtuel des composantes “formelles” que repose la puissance communicative, appelée par nous
diffuse, des arts sans sujet. Pour être précis, il faut donc dire que c’est de nouveau la structure
entière qui fonctionne comme signification, même communicative, de l’œuvre d’art. Le sujet de
l’œuvre joue simplement le rôle d’axe de cristallisation par rapport à cette signification qui sans
lui, resterait vague.’ 9

In de ontwikkeling van de kunst met een semantische inhoud, blijkt er een dialectische antinomie te bestaan tussen de functie van het autonome en die van het communicatieve teken.
Het meest problematisch wordt het wanneer men vanuit het standpunt van de communicatie de vraag stelt naar de relatie van kunst tot het aangeduide ding. Als communicatief
teken richt de kunst zich – in tegenstelling tot kunst als autonoom teken – op een bepaalde
realiteit, bijvoorbeeld op een welomlijnde gebeurtenis of op een of andere persoon. In
tegenstelling tot zuiver communicatieve tekens heeft de relatie tussen het kunstwerk en het
aangeduide ding geen existentiële waarde wanneer we het als kunstwerk beoordelen. Dat
betekent niet dat wijzigingen in de relatie tot het aangeduide ding zonder betekenis voor het
kunstwerk zouden zijn: ze fungeren als factoren van de structuur.
‘Il est très important pour la structure d’une œuvre donnée, de savoir si elle traite son sujet
comme “réel” (parfois même comme documentaire) ou comme “fictif”, ou si elle oscille entre ces
deux pôles.’ 10

Er zijn ook werken die gebaseerd zijn op een evenwicht tussen deze twee relaties tot de realiteit. Het portret bijvoorbeeld zegt iets over de afgebeelde persoon en is tegelijk kunstwerk
zonder existentiële waarde.
We zien in het spel tussen beide relaties tot de werkelijkheid een sleutel tot het befaamde
surrealistische werk van Magritte: Ceci n’est pas une pipe.11 Dit spel kan als een basisprincipe
gelden voor bepaalde aspecten van de conceptuele kunst. De vrij realistisch geschilderde
pijp geeft verwarrend de indruk te verwijzen naar een werkelijke pijp. Communicatief is dat
ook zo. Existentieel heeft dit schilderij niet de waarde ‘pijp’ te zijn. De geschreven uitspraak
onder de geschilderde pijp zou normaliter dienst doen als accentuering van het communicatieve karakter. Maar hij impliceert tevens, verkeerdelijk, dat er een verwijzing is naar
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een werkelijke pijp (‘est’ une pipe). In dat opzicht verwijst het werk ongetwijfeld naar ‘aanschouwelijk’ onderwijs van de meest klassieke pedagogiek. De uitspraak negeert echter het
existentieel verband, waardoor tevens verwarring ontstaat bij de communicatieve functie.
Tot slot willen we nog even de aandacht vestigen op het belang dat Mukarovsky hecht aan
het semiotische karakter van het onderzoek om de structuur van het kunstwerk op een adequate wijze te bestuderen. Hij verzet zich niet alleen tegen een zuiver formalisme, maar ook
tegen elke vorm van weerspiegelingstheorie zowel van psychologische als van sociologische
aard.
‘Sans orientation sémiologique, le théoricien de l’art sera toujours enclin à regarder l’œuvre
d’art comme une construction purement formelle, ou même comme le reflet direct soit des
dispositions psychiques, voire physiologiques de l’auteur, soit de la réalité distincte exprimée par
l’œuvre, soit de la situation idéologique, économique, sociale ou culturelle du milieu donné.’ 12

Vanuit semiologisch oogpunt kan de theoreticus een inzicht krijgen in de ontwikkeling van de
kunst als een immanente beweging, die zich in een voortdurende dialectische relatie bevindt
tot de ontwikkeling van de overige terreinen van de cultuur.

5—1-2

De esthetische functie

De tweede fase in het denken van Mukarovsky kenmerkt zich verder onder meer door het ontwikkelen van een esthetische axiologie rond drie begrippen: functie, norm en waarde. Tussen
deze begrippen bestaat een wisselwerking. Onder ‘functie’ verstaat hij de actieve relatie
tussen een object en het doel waarvoor dit object gebruikt is. De ‘waarde’ is dan de bruikbaarheid van dit object voor zo’n doel. De ‘norm’ is de regel of reeks van regels die het gebied van
een bijzondere soort of categorie van waarden regelt.
Niet elke teleologische relatie is functioneel. Herhaald gebruik is een noodzakelijke voorwaarde voor een functie. Er moet ook een sociale consensus bestaan over het doel dat het
object vervult.
‘A particular mode of using a given object must be spontaneously comprehensible to every
member of a given collective.’ 13

In tegenstelling tot de ‘praktische’ functies ligt het doel van een object, waarvan de esthetische functie overheersend is, in het object zelf. De esthetische functie is als het ware de
noodzakelijke dialectische negatie van functie in het algemeen. In de kunst, waar uiteraard
de esthetische functie domineert, is de norm ondergeschikt aan de waarde. Dat in tegenstelling tot domeinen buiten de kunst waar het voldoen aan de norm overeenkomt met de waarde.
In de kunst wordt de norm voortdurend overschreden. Daarom zijn esthetische normen het
minst codificeerbaar, het minst stabiel. In de kunst kan een normensysteem het minst aanspraak maken op een monopolie. Voor Mukarovsky is de esthetische norm een regulatorisch
systeem dat voortdurend doorbroken wordt.
‘… every norm, even the legal norm, makes felt its activity and hence its existence precisely at the
moment when its violation occurs.’ 14

De geschiedenis van de kunst lijkt wel de permanente revolte tegen de norm. Kunst mag
niet te lang vertoeven in reeds verkende gebieden, die te toegankelijk bevonden worden
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door om het even welk scheppend individu. Kunst vindt haar dynamiek in de norm door de
reactie tegen de norm. Kunst verschilt trouwens van niet-kunst in de mate dat ze de buitenesthetische functies ondergeschikt maakt aan de esthetische functie. Een object dat door de
esthetische functie gedomineerd wordt, bezit volgens Mukarovsky een ‘zero-nuttigheid’.
Hierdoor wordt het uit de context van het alledaagse leven gehaald en wordt het kunst.
Hoewel we de ‘zero-nuttigheid’ een belangrijk kenmerk van kunst vinden, is dit zeker geen
voldoende voorwaarde. Behalve dat er heel wat zero-nuttigheden denkbaar zijn die geen
kunst zijn, is het duidelijk dat Mukarovsky hier geen duidelijke scheiding maakt tussen het
kunstwerk en het sierstuk.
Een belangrijk aspect van de tweede fase in het structuralisme van Mukarovsky is dat
hij de kunst onafscheidbaar inkapselt in een groter geheel van de menselijke cultuur. Verder
werkt hij ook een semiotisch referentiekader uit. Hiermee kan hij zich cultuur voorstellen als
een ingewikkeld netwerk van tekens die de mogelijkheid van communicatie tot stand brengen
tussen de individuen die tot die cultuur behoren.
In zijn derde periode stuurt hij twee zwakke punten van zijn theorie bij uit de tweede fase
van zijn structuralisme. Enerzijds ondermijnt een relativisme, ontstaan door de overaccentuering van de sociale codes, de epistemologische basis van zijn esthetica. Anderzijds impliceert
de afhankelijkheid van het sociale een determinisme van de historische veranderlijkheid.
Hierdoor verliest het esthetische zijn gemeenschappelijke noemer. Om dat te verhelpen postuleert Murakovsky suprasociale invarianten.15
Eng is ook Mukarovsky’s visie op het subject als een lid van een bijzondere collectiviteit
waarvan het bewustzijnskader samengesteld is uit inhouden van het sociale bewustzijn. In
deze definitie is het subject een perifeer onderdeel van esthetische interactie. Als kunstenaar
is hij louter overbrenger van onpersoonlijke impulsen afkomstig van de voorafgaande traditie
en de buitenartistieke context. Als waarnemer vult hij enkel de sociale kern van de betekenis
van een werk aan met zijn subjectieve – en dus voor de gemeenschap irrelevante – privéassociaties. In zijn laatste fase legt Mukarovsky opnieuw de nadruk op het subject als laatste
bron van elke esthetische interactie. Dat impliceert geen subjectivisme. Het zou trouwens in
tegenspraak zijn met de universalistische tendens van zijn laatste periode.

5—1-3

De autonomie van het waarnemend subject

In het derde stadium van zijn denken hecht Mukarovsky ook meer belang aan de inbreng van
het subject als waarnemer. In 1934 definieert hij het referentiekader van het esthetische teken
nog vrij vaag als ‘de gehele context van de maatschappelijke verschijnselen’.16 Hierbij wordt
niet eens bepaald over welke context het eigenlijk gaat, die van de auteur of die van elke waarnemer van het thema? In deze derde periode schrijft hij al de verwijzingen die het esthetisch
teken bevat een puur potentieel karakter toe. Om dit te actualiseren is niet alleen het medium
van een waarnemer nodig maar ook een heroriëntering doorheen de vele facetten van diens
bewustzijn. De enige werkelijkheid waar het esthetische teken naar verwijst is de werkelijkheid van zijn waarnemer.17
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Mukarovsky heeft ook aandacht besteed aan de relatie tussen kunst en waarnemer. Hij
onderscheidt hierin drie soorten verschijnselen die gestalte geven aan drie soorten houdingen
van het subject. Ten eerste het gebied van de natuurlijke gebeurtenissen en objecten. Vermits
ze niet door iemand ontworpen zijn, kunnen we er de betekenissen aan geven die direct overeenkomen met onze onmiddellijke existentiële ervaring. De tweede groep is door de mens
gemaakt. Deze verschijnselen zijn vooraf geconcipieerd en intentioneel. Beide eigenschappen
zijn van belang bij de waarneming ervan. Dit gebied kan opgedeeld worden in praktische
en in artistieke fenomenen. Bij de eerste wordt rekening gehouden met hun externe context.
We schrijven er een betekenis aan toe overeenkomstig de intentie van hun maker of het doel
waarvoor ze dienen. De kunstwerken daarentegen zijn gescheiden van de praktische context.
Hun intentionaliteit kan niet worden afgeleid van wat zich buiten het werk bevindt, maar
enkel van hun interne organisatie. In kunst is intentionaliteit een semantische energie die al
de heterogene elementen van het werk verbindt tot een semantische eenheid, een teken. Een
speciale houding van de waarnemer sluit hierbij aan. Zolang hij deze esthetische houding
aanneemt, wil hij in het werk een organisatie ontdekken die hem in staat stelt het als een
geheel waar te nemen. De betekenis van een kunstwerk wordt dus ontleend aan zijn eigen
interne organisatie.
‘As an autonomous sign a work of art does not enter into a binding relation to reality, which it
represents (communicates) by means of its theme, through its separate parts, but only as a whole
can it establish a relation to anyone of the perceiver’s experiences or to a set of his experiences
in his subconscious. (A work of art “means”, then, the perceiver’s existential experience, his
mental world). This must be emphasized especially in contrary to communicative signs (e.g., a
communicative verbal utterance) in which each part, each partial semantic unit, can be verified
in the reality to which it refers (cf. a scientific proof). Thus semantic unity is a very relevant
condition in a work of art, and intentionality is the force which binds together the individual
parts and components of a work into the unity that gives the work its meaning. As soon as the
perceiver adopts an attitude toward a certain object, which is usual during the perception of a
work of art, he immediately makes an effort to find in the organization of the work traces of an
arrangement that will permit the work to be conceived as a semantic whole.’ 18

Elke waarnemingsactiviteit vereist twee momenten. Het ene is gericht op de semiotische
waarde in een werk, het andere beoogt de onmiddellijke ervaring van het werk als realiteit.
Gedurende de waarnemingsactiviteit fluctueert de waarnemer tussen een gevoel van intentionaliteit en een van onintentionaliteit. Of, anders gezegd, het werk is tegelijk een teken – een
zelfreferentieel teken zonder een duidelijke relatie met de werkelijkheid – en een ding.
‘By calling the work a thing, we wish to indicate that, because of what is unintentional,
semantically ununified in it, the work appears to the viewer as similar to a natural fact, that is, a
fact which in its organization does not answer the question ‘For what?’ but leaves the decision
about its functional use to man.’ 19

Als semantisch ongeordend ding heeft het kunstwerk dus de mogelijkheid de persoonlijke
ervaringen, beelden en gevoelens, zowel uit het bewuste als uit het onderbewuste van om het
even welke waarnemer op te roepen.
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‘Hence the work of art has such a powerful effect upon man not because it gives him – as the
common formula goes – an impression of the author’s personality, his experiences, and so forth,
but because it influences the perceiver’s personality, his experiences, and so forth.’ 20

Het kunstwerk als ding, kan de waarnemer dus aangrijpen op basis van zijn strikt persoonlijke relatie tot de werkelijkheid. De reden hiervoor is dat in het kunstwerk steeds een element
van onintentionaliteit aanwezig is. Als teken kan een kunstwerk nooit enkel intentioneel zijn.
Op die manier komt Mukarovsky tot een dubbelgelaagde opvatting van de waarnemer.

5—1-4

De esthetische functie tussen de andere functies

Mukarovsky’s gewijzigde visie op het subject leidt tot een andere definitie van zijn begrip
‘functie’. Hij werkt dit uit in zijn artikel ‘The Place of the Aesthetic Function among the Other
Functions’ uit 1942. In de redenering van Mukarovsky is kunst hier maar een deel binnen het
esthetische, een oase. De vraag is niet of het schone onafhankelijk van de mens bestaat. Het
gaat Mukarovsky om het esthetische binnen het kader van de menselijke handelingen. Met
als gevolg:
‘The notion of function replaces the notion of beauty as the basic methodological premise;’ 21

In plaats van de natuurfenomenen worden het menselijke creëren en de resultaten ervan de
aandachtspunten. Mukarovsky beschouwt natuur en kunst als onafhankelijk en niet met
elkaar in verband te brengen, in tegenstelling tot het idee dat kunst ondergeschikt is aan de
natuur – kunst imiteert de natuur en is dus minder volmaakt – of omgekeerd, dat de natuur
ondergeschikt is aan de kunst – de natuur wordt vervolmaakt doorheen de kunst.
De functionalistische benadering roept een wisselwerking op tussen het esthetische in de
kunst en het esthetische daarbuiten. Ze beziet de overgangen en alle verdere relaties tussen
beide. Daardoor komt het probleem van het esthetische op een algemener antropologisch
niveau te liggen. Aangezien er geen menselijke activiteit is waarin het esthetische geen functie
heeft, kan men inderdaad het esthetische als element van elke menselijke handeling en vormgeving opvatten. Het is duidelijk dat in de kunst, waarin de esthetische functies principieel
domineren, ook extra-esthetische functies een rol spelen. Zo vormt de kunst geen uitzondering op de algemene regel dat het menselijk handelen gekenmerkt wordt door vele functies en
tegelijk door een alomtegenwoordigheid van de esthetische functie.
‘As a rule, several functions are not only potentially but actually present in an act or creation, and
among them there may be some which the agent or creator did not think of or did not even desire.
No sphere of human action or human creation is limited to a single function. There is always
a greater number of functions, and there are tensions, variances, and balancing among them.
The functions of a permanent creation can change in the course of time. We began, then, with a
consideration of the aesthetic function outside of art, and we have quickly reached a conclusion
pertaining to functions in general. It can be formulated as the basic polyfunctionality of human
activity and the basic omnipresence of functions.’ 22

Dit structuralistisch functionalisme verschilt van vroegere functionalismen. Deze zijn op het
object gericht en beperken zich telkens tot een duidelijk begrensde functie. Een voorbeeld is
het functionalisme in de architectuur, waar de functie van het bouwwerk a priori vastgesteld
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wordt. Maar zoals een gebouw niet op één functie vast te pinnen valt, zo zijn ook alle menselijke vormgevingen polyvalent en polyfunctioneel. Zij zijn dus niet eenduidig op het object te
projecteren, maar zijn te situeren in het subject. Door de functie vanuit het subject te beschouwen, komt Mukarovsky op die manier tot een nieuwe definitie van functie:
‘A function is the mode of a subject’s self-realization vis-à-vis the external world.’ 23

Hierdoor komt tot uiting dat elke activiteit, waardoor de mens zich tot de werkelijkheid
verhoudt om daar op een of andere manier op in te werken, tegelijk meerdere doeleinden
nastreeft. Deze kunnen soms niet eens door het individu, dat de handeling verricht, uit elkaar
gehouden worden.
Mukarovsky doet een beroep op de fenomenologische analyse om de specificiteit van de
esthetische functie te onderzoeken. Er zijn twee manieren om zichzelf te verwezenlijken
tegenover de werkelijkheid: onmiddellijk of door middel van een andere werkelijkheid. De
eerste manier kan eventueel met behulp van een werktuig gebeuren. In het tweede geval is de
bemiddelende werkelijkheid een teken.
‘… the basic articulation of functions divides them into immediate and semiotic functions.’ 24

Omdat de zelfverwezenlijking uitgaat van een subject en zich richt tot een object, moet ook
een opdeling gemaakt worden volgens het object-subject paar. De ‘onmiddellijke’ functie is
of als een praktische of als een theoretische functie te omschrijven. Bij de praktische functie
staat het object op de voorgrond. Het betreft hier eigenlijk steeds een omvorming van het
object. Bij de theoretische functie staat het subject op de voorgrond. Hier is het doel in het
bewustzijn van het subject een werkelijkheid te projecteren. De werkelijkheid blijft hier in
principe onaangeraakt.
Ook de ‘semiotische functies’ zijn in twee groepen op te delen. Bij de symbolische functie
treedt het object op de voorgrond. Hier wordt de aandacht toegespitst op de doeltreffendheid
van de relatie tussen het gesymboliseerde ding en het symbolische teken. Bij de esthetische
functie treedt het subject op de voorgrond. Deze functie verandert alles waarmee zij in
aanraking komt in een teken. De subjectgebondenheid van de esthetische tekens richt zich
niet, zoals in de symbolische functie, op bijzondere werkelijkheden. Ze reflecteert in zichzelf
de werkelijkheid als een geheel. De esthetische functie gelijkt op de theoretische. Nochtans
streeft de theoretische functie naar een totaal en unificerend beeld van de werkelijkheid. De
esthetische functie daarentegen tracht er een unificerende attitude tegenover op te bouwen.
Binnen deze typologie van functies bestaan correlaties die nog onderzocht moeten worden.
De verhouding is in elk geval niet hiërarchisch. Het is trouwens een veronderstelling van het
structuralisme dat elke hiërarchie als een dynamisch proces beschouwd moet worden dat
zich voortdurend hergroepeert.
We betwijfelen of Mukarovsky’s onbegrensde overgang van de esthetische functie van het
kunstwerk naar alle activiteiten van de mens, geen afbreuk doet aan de specificiteit die hij het
kunstwerk toeschrijft. Het kunstwerk zelf heeft meerdere, maar moeilijk precies te bepalen
functies. Terecht vindt Mukarovsky echter dat de esthetische er de meest specifieke van is, de
conditio sine qua non. Maar hij gaat te ver wanneer hij deze functie probleemloos laat overvloeien naar buitenartistieke velden.
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‘The functions of art are many and varied; because of their capacity for combination, it is not easy
to present their full enumeration and classification. Among them, however, there is one which
is specific for art and without which the work of art would cease to be a work of art. This is the
aesthetic function. Yet it is clear that the aesthetic function is by no means limited to art but
penetrates all the works of man and all the activities of his life.’ 25

De vaagheid, onbepaaldheid of misschien zelfs onbepaalbaarheid verbreedt het begrip
‘esthetisch’ volgens ons dermate, dat elke theoreticus er zijn eigen oordeel of vooroordeel
omtrent de specificiteit van het esthetische in kan onderbrengen, al dan niet verwijzend naar
bestaande voorbeelden. Hij schakelt het begrip ‘esthetisch’ gelijk met begrippen als ver
siering, verfraaiing, decoratief, aangenaam om naar te kijken enzovoort:
‘… not even the most ordinary colloquial speech, is in principle devoid of the aesthetic function.
And so it is with all other human activities. Let us take crafts, for example. It is obvious that the
aesthetic function is more visible in the goldsmith’s craft than in the baker’s or butcher’s crafts;
the goldsmith’s craft is even mentioned in the history of art. But can we therefore say that the
other two crafts are essentially devoid of the aesthetic function? That would mean forgetting
about the shapes of a baker’s products. Even their color and smell add aesthetic elements, and
the same holds true, albeit to a somewhat different extent, for the butcher’s craft. In brief we
shall find no sphere in which the aesthetic function is essentially absent; potentially it is always
present, it can arise at any time.’ 26

Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat Mukarovsky kunst op één lijn plaatst met ambachtsproducten, met de vormgeving van de taartjes van de bakker, en met het vlees(beeld)houwen
van de slager. Als geleerde burger, vindt Mukarovsky dat de esthetische functie van het werk
van de goudsmid zichtbaarder is dan die van de bakker. Als bewijs haalt hij de aanwezigheid
ervan aan in musea. Behalve het vergankelijkheidsproces is er geen reden waarom sommige
taarten niet a priori naast goudsmeedwerk in het museum zouden mogen liggen. De taart is
een waardig onderdeel van de folklore. Maar het is niet omdat veel kunstwerken, esthetisch
gezien, zelfs het kwalitatief niveau van een taart niet halen, dat hier een categoriale gelijkschakeling mag gebeuren. Het gaat hier niet om een oververheerlijking van de kunst, of om
sacralisatie. Men mag kunst eventueel ondergeschikt maken aan taarten, maar niet nevengeschikt, omdat het over iets anders gaat. De opvatting dat de esthetische functie potentieel
altijd aanwezig is, lijkt ons een verdedigbare gedachte. Maar dan mag men kunst niet meer
op één lijn plaatsen met het overige. Mukarovsky blijft hier vastzitten aan het schoonheids
criterium. Nochtans biedt zijn theorie over kunst, als autonoom teken en als ding, genoeg
mogelijkheden om het onderscheid te benadrukken. Een taart is geen autonoom teken maar
verwijst naar de smaakpapillen van de mogelijke eter. Ook het werk van de goudsmid, in
zover hij geen uitvoerder is van kunstcreaties, verwijst niet naar zichzelf. Volgens een nieuwe
semantische ordening is het een ornament zonder eigen betekenis.
Mukarovsky laat zich dermate leiden door zijn visie op esthetica – als algemene filosofie over het esthetische – dat hij kunst veronachtzaamt als studie-object. Hij stelt kunst
gelijk met andere menselijke activiteiten waartegenover men een esthetische houding kan
hebben. Nochtans is zijn visie op de vier basishoudingen ten aanzien van de werkelijkheid
interessant. Hij onderscheidt vier attitudes: de praktische, de theoretisch-cognitieve, de
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magisch-religieuze en de esthetische. De praktische en de theoretische houding richten zich
tot de werkelijkheid zelf. De eerste wil deze onmiddellijk veranderen. De tweede bereidt de
doelmatigheid van een eventuele interventie voor, door bij te dragen tot onze kennis erover.
De magisch-religieuze en esthetische attitudes zetten de essentie van de werkelijkheid om
in een teken. Ze zijn vaak moeilijk van elkaar te scheiden. Bij de drie eerste houdingen en de
ermee verbonden functies worden werktuigen gebruikt om het doel te bereiken. Deze zijn
enkel waardevol in de mate dat ze het doel bereiken. Alleen de esthetische functie is de drager
van een functie met een waarde in zichzelf, gebaseerd op de wijze waarop ze gecreëerd en
georganiseerd is. Maar:
‘Art is not, however, the only vehicle of the aesthetic function. Any phenomenon, any action,
any product of human activity can become an aesthetic sign for an individual or even for a
whole society.’ 27

Binnen zijn theorie over de vier attitudes schenkt Mukarovsky te weinig aandacht aan de
verhouding tussen de praktische en de esthetische attitude. Waar de magisch-religieuze en
de esthetische attitude vaak moeilijk te scheiden zijn is dat niet het geval bij de verhouding
tegenover de praktische houding. De magisch-religieuze attitude vindt de realisatie van
haar doel vaak in een intensifiëren van de esthetische waarde. En omgekeerd kan een esthetische houding zo extreem worden dat ze samenvalt met een, eventueel zelfs atheïstische,
magisch-religieuze houding. Doordat de praktische houding effectief de werkelijkheid moet
veranderen, is de verhouding tot de esthetische anders. Het is niet a priori onmogelijk met
deeg een kunstwerk te maken – dat is reeds gebeurd: al was het maar à la Spoerri – maar een
taart wordt gemaakt in functie van haar eetbaarheid. De elementen ‘smaak’ en ‘geur’ zijn
ook aangebracht in functie van de eetbaarheid en niet met een esthetische intentie. Een echte
artistieke taart zou oneetbaar moeten zijn, of althans niet met de intentie van de eetbaarheid
gemaakt zijn. Ook een ambachtelijk siervoorwerp moet praktisch bruikbaar kunnen zijn. Dit
is onverzoenbaar met de uitgesproken ‘zero nutteloosheid’ van de esthetische functie. Deze
‘nutteloosheid’ komt enkel in een zuivere vorm voor in het kunstwerk. Alleen daar is het esthetische op zichzelf genoeg. Gecombineerd met het tekenkarakter van het kunstwerk ontstaat
dan tevens een semantische eenheid die ook ‘onbruikbaar’ is omdat ze niet onmiddellijk naar
een bepaalde, maar naar een onbepaalde werkelijkheid verwijst.
Mukarovsky’s kijk op de lichamelijke opvoeding is een ander voorbeeld van hoe
ongenuanceerd hij oordeelt over het samengaan van twee functies.
‘Insofar as physical exercise is conceived in its practical function (strengthening of the body,
training in dexterity, etc.), the action that the body performs is considered only with regard
to these results, as a means to their attainment. Let us suppose, however, that an aesthetic
consideration becomes concomitant or even predominant. Immediately the action performed in
the exercise will acquire value in itself, and attention will be directed to all the stages and details
of its course and continuation.’ 28

Lichamelijke oefeningen hebben een praktische functie: het lichaam sterker maken en de
handigheid bevorderen. Binnen een gelijksoortige activiteit komt de praktische functie voor
de esthetische functie. Van een esthetische functie die zou gaan domineren bij lichamelijke
oefeningen kan maar sprake zijn op het ogenblik dat de praktische functie – een krachtig
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lichaam en handigheid – vervuld is. Het esthetische kan een rol spelen wanneer men nagaat
wat er met die kracht en die handigheid gebeurt. Het voorbeeld is dus zeer slecht gekozen. In
dezelfde zin zou men het aanleren van de techniek in het kunstonderwijs als een praktische
functie kunnen beschouwen. Deze loopt echter niet samen met de esthetische, maar is er de
voorloper van.
Theoretisch verwaarloost Mukarovsky de kunst niet, maar uit zijn voorbeelden blijkt
duidelijk dat hij het esthetische invult op een vrij klassieke manier: als de versiering, en zelfs
als het schone. Reden daarvoor is onder meer dat hij geen scheiding aanvaardt tussen kunst
en het dagelijkse leven. De eventuele constante spanning beschouwt hij precies als een voortdurende opwinding in het leven.
‘Art constitutes a group in itself. Here we are no longer dealing with phenomena which acquire
an aesthetic function only as a concomitant to the main function, and which sometimes acquire
it accidentally, but with products created with the intention that aesthetic effect be their main
task. It would, however, be wrong to believe that art therefore does not belong in this chapter on
the aesthetic and life, that art is something like a quiet oasis of aesthetic contemplation beside the
real events of life.’ 29

Zijn artikel ‘The Essence of the Visual Arts’ weerspiegelt bovendien een zekere dubbelzinnigheid, als gevolg van een gelijkschakeling tussen kunst en alles wat esthetisch object kan
worden. In dit artikel tracht hij nochtans een aantal interessante verschillen aan het licht
te brengen onder meer tussen een natuurlijk object en een visueel kunstwerk. Het verschil
tussen beide ligt niet in het feit dat het kunstwerk een maker heeft, maar dat het op een
bijzondere wijze vervaardigd is. Hieruit blijkt dat het georganiseerd is volgens een specifiek
geunificeerde intentie. Bij het natuurlijk object onbreekt de intentionaliteit. Zijn organisatie
is toevallig. Intentionaliteit valt echter bij elke menselijke creatie te bespeuren. Men kan de
producten van menselijke activiteit, die sporen dragen van intentionaliteit, in twee grote
groepen opdelen: producten die dienen voor een bepaald doel (de werktuigen) en producten
die doel zijn op zichzelf (de kunstwerken).
‘One of them serves some aim, whereas the objects of the second group are designated, if we
may say so, as aims in themselves. The objects of the first group can be called implements in
the broad sense of the word, the objects of the second, works of art. Each of these two groups
is distinguished by a certain manner of intentional organization. An implement suggests that
it is designed to serve some purpose; a work of art compels man to adopt the attitude of a mere
perceiver.’ 30

Volgens Mukarovsky is een kunstwerk dus een object dat als doel op zichzelf bekeken wordt,
met oog voor de ‘specific unified intention’. Zoniet worden ook de natuurlijke objecten ingesloten. Dit is echter niet hetzelfde als beweren dat elk kunstwerk als doel op zichzelf moet
bekeken worden. Hetzelfde object kan geëvalueerd worden als werktuig en als kunstwerk.
Dat is nu eenmaal de dubbelzinnigheid van de organisatie. Zijn voorbeelden liegen er niet om.
‘It is not difficult to find such objects, for almost any practical instrument – at least at the moment
when we examine it without using it – can be conceived in itself and for itself, regardless of the
aim which it usually serves.’ 31
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Mukarovsky schakelt hier kunst gelijk met een ‘new’ instrument, een burgerlijke verwarring
tussen ‘nieuw’ en ‘schoon’. Hij denkt daarbij aan meubels en alle producten van de ambachtelijke industrie, zoals ‘engraved glass cups’ en ‘plastically embellished faïence bowls’. Door het
woord ‘embellished’ verraadt hij dat het gaat om ‘verfraaiing’ en niet om kunst. Wanneer het
echter over kunst in enge zin gaat, dan krijgt de kijker niet meer de vrijheid om dubbelzinnig
het kunstwerk langs zijn praktische kant te bezien. Hier is aandacht voor de interne organisatie een noodzaak.
‘If works of art in the proper sense of the word, such as paintings or statues, are concerned, it is
quite evident that the attitude toward the object is not left to the viewer’s whim but that the work
itself in its organization directly induces the viewer to focus his attention on itself, on the set of its
properties and on the internal organization of this set, and not to look beyond the work for some
external aim which it could serve.’ 32

Enerzijds is er geen enkele reden waarom iemand een schilderij niet steeds als een perfecte
geheime deur voor zijn kluis zou mogen bekijken of als een louter geschenk. Waarom zouden
kinderen niet op de machines van Tinguely mogen spelen? Maar anderzijds – en dit lijkt ons
fundamenteler – is het niet evident dat een toeschouwer, zelfs met aandacht, oog zou hebben
voor de eigenschappen van het werk en de interne organisatie ervan, en zich niet laat afleiden
door andere aspecten die de waarneming misleiden en met het werk in se niets te maken
hebben.
Naar onze mening is er toch een interessante uitzondering op onze kritiek van
Mukarovsky’s mogelijke gelijkschakeling tussen kunstwerk en gebruiksvoorwerp. Wij denken dan namelijk aan de aanwending van het gebruiksvoorwerp binnen het dadaïsme – de
readymade – en de assemblagekunst. Hier is het gebruiksvoorwerp niet kunstig omdat het
naast de utilitaire vorm ook een versierde vorm heeft, maar omdat het – ofwel als element
ofwel in zijn geheel – een nieuwe betekenis gekregen heeft binnen een nieuwe context. Hierbij
is nooit of zelden het verfraaingselement van tel, tenzij in negatieve betekenis, als kritiek op
kitschfrivoliteit.
Zoals reeds gezegd is deze gelijkschakeling tussen het kunstwerk en het kunstige
voorwerp des te vreemder – hoewel een evident gevolg van zijn theorie over de esthetische
attitude – wanneer men Mukarovsky’s zeer verhelderende omschrijving ziet van het kunstwerk en de betekenis ervan. Het kunstwerk is een teken dat verondersteld wordt bemiddelaar
te zijn voor bepaalde bovenpersoonlijke betekenissen. Betekenissen die niet met woorden
– de teken-instrumenten bij uitstek voor communicatie – te vatten zijn, maar onmiddellijk
opgeroepen worden bij de waarnemer.
‘The work does not, however, communicate this attitude – hence the intrinsic artistic “content”
of the work is also inexpressible in words – but evokes it directly in the perceiver. We call this
attitude the “meaning” of the work only because it is rendered in the work objectively by its
organization and is thereby accessible to everyone and always repeatable.’ 33

Terecht geeft Mukarovsky als voorbeeld de kleurvlekken van een schilderij die elk als element
– en in hun relatie met andere vlekken – drager van betekenis en betekenisverwekkende factor
zijn, onafgezien van wat ze voorstellen. De vlekken kunnen niet alleen optisch, maar ook
semantisch van elkaar verschillen. Maar deze verschillen kunnen enkel aangevoeld worden.
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‘The semantic nuances which arise in this way cannot, of course, be expressed in words but can
only be felt.’ 34

Niet als communicatief teken, maar als semantisch teken is een schilderij een complexe
semantische structuur. Alle afzonderlijke bestanddelen van een doek verkrijgen onafhankelijke betekenissen die de betekenis van het schilderij als geheel mee bepalen. Deze betekenis
van het geheel is in staat onmiddellijk in de waarnemer een bepaalde houding op te wekken,
toepasbaar op elke werkelijkheid waarmee hij in contact komt.
‘Thus it is not only by means of its theme but precisely by means of its artistic, verbally noncommunicable meaning that a work of art influences the way in which a perceiver who has really
experienced it thereafter views reality and behaves toward reality.’ 35

Voor Mukarovsky is de meest essentiële functie van de visuele kunsten ‘hun invloed op de
houding van de mens ten opzichte van de werkelijkheid’. Door hun materiaal, wat volgens
Mukarovsky de essentie van de visuele kunsten bepaalt, zijn ze het doeltreffendst om deze
basistaak van kunst te realiseren. Dat lijkt ons van een andere orde dan de verfraaiing van
voorwerpen.

5—2

De semiotische problematiek van de beeldende kunst

5—2-1

Beeldlogica (Peters)

Hoewel de studie van Jan Marie Peters, Semiotiek van het beeld, hoofdzakelijk gaat over
semiotiek van de film, vindt men in de eerste hoofdstukken verhelderende gegevens over de
terminologie van de semiotiek, met verwijzingen naar de schilderkunst.
Onder semiotiek 36 van het beeld verstaat Peters een beeldlogica die de relatie tussen beeld
en denken onderzoekt, of m.a.w. de formulering van gedachten in beelden. Het beeld kan
door zijn gecondenseerde formulering de gedachten krachtiger stellen dan dit doorgaans door
het dagelijkse taalgebruik gebeurt. Een nieuwsbericht bijvoorbeeld bereikt zelden de kracht
van Picasso’s Guernica. Een literair of filosofisch protest tegen het oorlogsgeweld zou dat wel
kunnen, maar op een andere wijze. Ook een schilderij moet gelezen worden. Hiervoor kan de
semiotiek een bruikbaar instrument zijn.
Peters geeft reeds een aanzet voor een semiotische benadering van de schilderkunst.
Hij debiteert bovendien een aantal pertinente opmerkingen die de aard van het schilderij
verduidelijken; over de ‘vorm’ van het beeld bijvoorbeeld. De vorm van het beeld wordt geconstitueerd door het verschil tussen de wijze waarop wij het object-in-beeld waarnemen en de
manier waarop het reële object ons gegeven is.
‘Men zou kunnen zeggen dat de vorm van het beeld bestaat in de wijze waarop het beeld de
werkelijkheid – beter: het afgebeelde, uitgebeelde – irrealiseert; en dat de mate waarin de
werkelijkheid geïrrealiseerd is, bepalend is voor het vormbesef van de kijker.’ 37

Een artefact kan worden opgevat als een ding, een afbeelding of een uitbeelding van iets
anders, en als een vorm. Met andere woorden: als de manier waarop de stoffelijke gedaante is
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‘omgezet’. Deze omzetting varieert tussen twee uitersten: enerzijds het creëren van de illusie
dat het niet een representatie is maar het model zelf, en anderzijds ‘een omzetting naar de
uiterste abstractie, waardoor de vorm een middel wordt om ons het model op een bijzondere
wijze te doen zien’. Het idee dat de vorm doet ‘zien’, lijkt ons essentieel. Maar waarom bij
uiterste abstractie nog van model moet gesproken worden is onduidelijk. Vanuit een semiotisch oogpunt lijkt ook volgende uitspraak betwistbaar:
‘Bepaalde manipulaties met het beeld als ding brengen geen wijziging in het beeld als vorm.’ 38

Hieruit volgt dat Peters de ruimtelijke context niet als element van de vorm beschouwt.
Daardoor sluit hij de objectkunst (bijvoorbeeld readymade) uit. Uit de uitspraak
‘… zo blijft ook de beeldvorm ongewijzigd als het originele schilderij op een kleiner formaat
gereproduceerd wordt …’ 39

blijkt dat Peters de maat van de proportie niet als element van de vorm beschouwt, evenmin
als de materiële kwaliteiten van de verf. Dat komt omdat hij het origineel en de reproductie
als vorm gelijkschakelt. Bij een Newman op zakformaat kan men bezwaarlijk van dezelfde
vorm spreken en een reproductie van de materiekunst van Bogart is ook qua vorm anders dan
het origineel.
Peters wijst erop dat de kijker ertoe gebracht wordt de ‘zienswijze’ van de maker, zowel
letterlijk als figuurlijk, te delen.
‘Als kijken oordelen is – en de Gestaltpsychologie heeft dit duidelijk genoeg aangetoond –, drukt
de schilder of tekenaar of fotograaf met de keuze van de perspectief ook zijn geestelijk standpunt
t.o.v. het afgebeelde object uit.’ 40

Figuurlijk is dat wel zo. Letterlijk niet altijd, omdat de kijker niet altijd in dezelfde optischruimtelijke relatie staat als de maker. Een action-painting moet niet bekeken worden terwijl
het doek op de grond ligt. Bij het etsen wordt in spiegelbeeld gewerkt.
Belangrijk voor de semiotische analyse is de opmerking van Peters dat beelden die een
‘gezicht op’ een object weergeven uit twee lagen bestaan: het object (denotatum) en de kijk
erop. Hieruit volgt dat alle tekens die het denotatum zelf al bevat, of waaruit het zelf bestaat,
mee worden afgebeeld en dus op iconische wijze worden weergegeven. Op een schilderij kunnen bijvoorbeeld personen en objecten voorgesteld zijn die op hun beurt symbolen zijn voor
iets. Dat heeft consequenties voor de rol van de iconografie.
‘Daarom moet men eigenlijk stellen dat de iconografie, die zich immers met de betekenis van de
afgebeelde objecten bezighoudt en niet met de vormfactoren van een schilderij, niet de semiotiek
van het beeld zelf betreft maar eerder de semiotiek van het afgebeelde. Maar al deze afgebeelde
tekens worden mee afgebeeld.’ 41

Peters komt hierdoor toch tot een verduidelijking van het begrip vorm. De beeldvorm heeft
een mimetische en een expressieve functie. De eerste constitueert de gelijkenis met het af- of
uitgebeelde object. De andere zorgt voor een interpretatie. Wanneer men echter een beeld in
factoren gaat ontbinden, vallen deze niet automatisch in twee groepen uiteen. Een schilderij
bestaat niet uit een object en uit een vorm, maar verbeeldt een object in een bepaalde vorm.
Alle factoren die men kan isoleren zijn vormfactoren. Objectnabootsing en expressieve vormgeving zijn niet te scheiden. Soms tendeert de vorm naar het mimetische (herkenbaarheid),
soms naar het expressieve (mededeling).
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‘Er bestaat dus een zekere spanning tussen ‘de mimetische aanwending van de vormfactoren en
de expressieve. Enerzijds moet de kunstenaar de lijn, de kleur, het vlak, de perspectief, enz … zo
trachten toe te passen dat de kijker in het beeld het verbeelde object kan herkennen, anderzijds
moeten dezelfde vormfactoren zorgen voor een verschil met de gewone waarneming, wil het
beeld ook nog expressief zijn. Dit verschil en daarmee de spanning tussen mimesis en expressie
kan minimaal of maximaal zijn: het beeld kan een bijna dubbel van de werkelijkheid zijn of
integendeel, zoals bij een abstract schilderij, bijna alleen expressie.’ 42

Hoewel Peters uitgesproken de schilderkunst als voorbeeld neemt, voelt men dat zijn visie op
het beeld sterk beïnvloed wordt door zijn specialiteit op het gebied van de film. 43 De nadruk
ligt sterk op enerzijds de nabootsing van en de kijk op het object en anderzijds de communicatieve waarde van deze twee functies van de beeldvorm. Deze nadruk veronderstelt dat het een
beeld betreft dat niet verwijst naar zichzelf, maar naar de andere beelden waarmee het onder
andere een syntagmatische reeks vormt binnen de film. Elk beeld heeft zijn betekenis op
zichzelf, maar ook als deel van een reeks. Zoniet kan er moeilijk sprake zijn van een film. In
de schilderkunst verwijst elk schilderij ook wel naar een ander – bijvoorbeeld als werk binnen
een oeuvre en als oeuvre binnen de kunstgeschiedenis – maar niet op een dermate bepalende
manier als in de film. In de hedendaagse kunst verwijst een beeld veelal naar zichzelf. De
mimetische functie is daarom secundair. Dat wordt zelfs duidelijk bij het hyperrealisme, dat
nochtans op het eerste gezicht uitgesproken mimetisch is. Wanneer men de relatie ziet met
sommige vormen van abstracte kunst, dan lijkt die niet zo mimetisch. Beide vormen lijken
in elkaar over te vloeien. Sommige werken van bepaalde hyperrealisten zijn zo mimetisch
dat ze abstractie maken van het object, dat trouwens vaak maar partieel voorgesteld wordt.
Abstracte werken kunnen op een bepaald niveau zeer ‘hyperrealistisch’ zijn. In de schilderkunst kan het object ook het niet onmiddellijk zichtbare object zijn, maar bijvoorbeeld de sfeer
errond. Dat is onder meer het geval in het (post-)impressionisme. Vele werken vertrekken
hier van een object om het te laten verdwijnen in het voordeel van de ruimtelijke synesthetische sfeer errond. Dit om te zeggen dat in de vraag die Peters fundamenteel acht, het begrip
‘herkenbaarheid’ wel zeer op de achtergrond komt te staan:
‘… hoe kan ik, met behoud van de herkenbaarheid van het object waarover ik het wil hebben,
zoveel mogelijk “zeggen”?’ 44

Op zoek naar hoe de semantische inhoud van een beelduiting betekend wordt, geeft Peters
eveneens een duidelijk inzicht in hoe een analyse van een beelduiting kan gebeuren.
‘Bij de beelden van de beeldende kunst gebeurt dit door de articulatie van één of meer
vormfactoren en articulatie houdt in dat er een selectie plaatsvindt uit twee of meer
vormmogelijkheden. Zo kan de schilder zijn object links of rechts in het beeldvlak plaatsen,
in het centrum of dichter bij de beeldrand, hoog of laag; hij kan het ene object tot figuur en
het andere tot achtergrond maken, hij kan kiezen tussen licht en donker, tussen volume en
vlak, tussen groot en klein, tussen voor- en achtergrond, tussen hoog en laag blikpunt, tussen
vertikale en horizontale lijnen, tussen het statische en het dynamische, tussen wit en zwart,
tussen de lijn en de kleur, enz … voor zover genoemde tegenstellingen paren vormen, betekent
de keuze van het één tevens het weglaten van het andere en dus een zekere articulatie van
een vormfactor. Elke vormfactor is dan een signifiant die paradigmatisch gelieerd is aan zijn
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tegendeel en syntagmatisch aan de andere, eveneens in het hetzelfde schilderij toegepaste
vormfactoren. Want in elk schilderij spelen een aantal signifiants samen en deze werken op hun
beurt weer samen met de in het schilderij afgebeelde tekens.’ 45

Peters legt herhaaldelijk de nadruk op de twee niveaus van het beeld. In de schilderkunst
kunnen de iconografische tekens onder mimetische codes vallen, maar ze kunnen ook in
expressieve zin gebruikt worden, met name wanneer ze aangewend worden om iets te zeggen
over dat object.

5—2-2

De artistieke waarde van het iconische teken (Wallis)

De Poolse auteur Mieczyslaw Wallis is een van de wegbereiders voor de studie van de verhouding tussen kunst en de theorie van de tekens. Uit zijn artikels blijkt de moeilijkheidsgraad
van de bepaling van zo’n verhouding. Vermoedelijk is daardoor het onderzoek op dit gebied
nog niet ver gevorderd. In zijn artikel ‘On Iconic Signs’ beperkt hij zich tot de vaststelling
dat de informatieve waarde van iconische tekens in kunstwerken moeilijk ligt. Het iconische
teken in een kunstwerk is immers nooit een volledige en accurate reproductie van het werkelijke object. Het is altijd een zekere transformatie ervan: een selectie, vereenvoudiging of
vertaling. Los van de voorbeelden in de moderne kunst, waarin teken en object samenvallen,
merkt Wallis op dat het hoofddoel van de iconische tekens in een kunstwerk niet het verstrekken van informatie is over wat ze voorstellen, maar wel het opwekken van emoties bij de
toeschouwer.
‘For the chief aim of iconic signs in works of art is not to provide information about their
representata, but to evoke in the receiver definite emotions by means of appropriate images and
notions and judgments connected with them, and these emotions may be evoked both by an
approximation to the reality and by a deliberate transformation of it in a work of art.’ 46

De vraag naar de informatie in realistische zin is een totaal secundair probleem. Dat de architecten voor de heropbouw van Warchau gebruik hebben kunnen maken van het artistiek als
onbelangrijk beschouwde werk van Bellotto-Canaletto, heeft niets met kunst als dusdanig te
maken. Terecht wijst Wallis er op dat er geen nauw verband bestaat tussen de informatieve
waarde van een iconisch teken en de artistieke waarde ervan. Wallis ziet hun waarde in de
suggestieve kracht, die gelegen is in hun functie als substituut voor wat ze voorstellen. In zijn
voorbeelden verwijst hij naar de wereld van de media (reclame enz.) en naar de magie. Het
probleem van de kunst wordt terzijde gelaten. In een ander artikel merkt hij trouwens op
dat de geschiedenis van de kunst vanuit een semiologisch standpunt nog geschreven moet
worden.
‘The history of painting and sculpture from the semiological point of view is still to be written.’ 47

Zelf geeft Wallis in dit artikel een niet oninteressant begrippenstelsel om kunstwerken in te
delen volgens hun semantische structuur. Maar veel verder dan een voorstel tot terminologie
geraakt hij niet. Men heeft geen nood aan semiologie om de volgende uitspraak te doen over
de eerste fase van de moderne kunst:
‘The process which follows in the last quarter of the nineteenth and in the first two decades of
the twentieth century, at least in one of the main currents in Western art, can in a most general
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way be described as the desemantization of painting and sculpture, a transition from concrete
to abstract and from abstract to non-objective art. This process had, as it were, two aspects the
exaltation of the stimulative factors – colors, lines, shapes – and the progressive degradations
of the representative factors and led first to the suppression or reduction of the representative
factors in the late Impressionism, the Fauvism and the Cubism and subsequently, in the years
1910–20, to their total elimination in non-objective paintings and sculpture – in the works of
Kandinsky, Delaunay, Kupka, Malevitch, Mondrian, Arp and others.’ 48

Toch geeft Wallis in het besluit van zijn artikel ‘The World of Arts and the World of Signs’
een aanwijzing voor het belang om kunst vanuit de theorie van het teken te bekijken. Hoewel
men aan woord en gelijkenis vandaag niet meer onmiddellijk een magische kracht toeschrijft,
zoals de archaïsche mens dat deed, blijven tekens iets wonderbaars. Zij stellen ons in staat het
afwezige en het verleden aanwezig te maken. Ze zijn essentieel bij de communicatie.
‘We live and move in the realm of signs, we are enveloped by a “semiosphere”. Without signs
there would be no culture, no human world, no Man.’ 49

Eerst geeft Wallis een formulering van het tekenkarakter van de cultuur. In de rij van de vele
definities van de mens, stelt hij vervolgens deze van ‘teken-maker’ voorop. En daaraan verbindt hij het maken van kunst.
‘Man is not only a sign-maker, but also an art-maker. The arts have made human life richer
and deeper. It is an attractive task both for semiotician and for the theorist of art to explore the
manifold connections between these two great realms of human creativeness – the world of arts
and the world of signs.’ 50

Uit de verbinding tussen kunst en de tekenleer zouden we een gevolgtrekking willen maken
die Wallis zelf niet maakt. Wij menen dat het belang van de kunst en van het bekijken van
kunst gelegen is in het ontdekken van het bijzondere tekenkarakter ervan. Door het zoeken
naar de tekens in de per definitie rijk gevarieerde bron van tekens die het kunstwerk is, oefent
de toeschouwer zich in het ontwarren van het tekenkarakter van de cultuur.

5—2-3

Semiotiek en iconografie (Damisch)

Hubert Damisch stelt het probleem van het onderscheid tussen een semiologie van de taal en
een semiologie van de schilderkunst. Daarvoor haalt hij twee, volgens ons slechts schijnbaar,
contradictorische uitspraken van Matisse aan.
‘Pour marquer la distance entre la sémiologie de la langue et celle de la peinture, on invoque
volontiers la phrase du Matisse: “Chaque œuvre est un ensemble de signes inventés pendant
l’exécution pour les besoins de l’endroit. Sortis de la composition pour laquelle ils ont été créés,
ces signes n’exercent plus aucune action.” La peinture se présentant alors comme le rêve d’une
communication sans système (sans institution): et rêve, c’est bien le mot, dès lors que l’activité
onirique paraît n’obéir à aucune grammaire préétablie. Or c’est à quoi contredit un autre texte du
même Matisse, plus rarement cité celui-là: “Il me faut trouver des signes en rapport à la qualité
de mon invention. Ce seront des signes plastiques nouveaux qui rentreront à leur tour dans le
langage commun (…). L’importance d’un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu’il
aura introduits dans le langage plastique”.’ 51
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Deze schijnbare tegenstelling tussen de eerste en de tweede uitspraak van Matisse wordt
opgelost wanneer men in de eerste plaats de tekens begrijpt als de kleinste bestanddelen
waaruit een schilderij opgebouwd is: punten, lijnen, vlakken, enzovoort. In de tweede uitspraak moet het begrip ‘nouveaux signes’ verstaan worden als een grotere eenheidsmaat; een
kunstenaar maakt nieuwe beeldtekens die bestaan uit een aantal bestanddelen. In het eerste
geval gaat het onder meer over kleuren en de aard van de toets; in het tweede kan het zelfs
een volledig schilderij betreffen. Een verftoets is belangrijk op de plaats waar hij aangebracht
werd, niet op een andere plaats binnen of buiten het schilderij. Dit soort tekens verliest dus
uiteraard zijn werking op een andere plaats. Anderzijds heeft Matisse gelijk door te stellen dat
de belangrijkheid van een kunstenaar bepaald wordt door het aantal nieuwe beeldtekens dat
hij ingevoerd heeft. Maar hier gaat het reeds over een betekenisdragend geheel van kleinere
elementen die samen een vorm maken. Deze vorm als nieuw teken behoort tot de eigenheid
van de kunstenaar. Het ontleent zijn belang binnen het geheel van het werk en van het oeuvre
door zijn nieuwheid ten overstaan van de reeds bestaande tekens en tekensystemen.
In zijn artikel over de relatie tussen iconografie en semiotiek geeft Damisch een aantal
pertinente problemen aan die de semiotische benadering profileren tegenover de oudere iconografische methode. Deze laatste is zeer logocentrisch en kan niet verder evolueren indien ze
niet kan terugvallen op aparte teksten. Na een grote periode met namen als Riegl, Dvoràk en
Wölfflin is ze er niet in geslaagd zich te vernieuwen.
De overgang van iconografie naar semiotiek impliceert het idee dat een beeld niet alleen
bestemd is voor waarneming en beschouwing, maar ook dat het een reële inspanning
vergt om gelezen en geïnterpreteerd te worden. Terwijl iconografie gegevens verstrekt
over wat de beelden voorstellen, legt de semiotiek zich toe op het ontmantelen van
betekenismechanismen.
‘Whereas iconography attempts essentially to state what the images represent, to “declare”
their meaning (if we accept Wittgenstein’s assertion of the equivalence between the meaning
of an image and what it represents), semiotics, on the contrary, is intent on stripping down the
mechanism of signifying, on bringing to light the mainsprings of the signifying process, of which
the work of art is, at the same time, the locus and the possible outcome.’ 52

De verhouding tussen kunst en teken ligt niet zo eenvoudig. Anderzijds biedt de semiotiek
theoretisch een mogelijkheid om een verhelderende bijdrage te leveren aan de hedendaagse
kunst. Om dit duidelijk te maken, brengen we nog even in herinnering wat de Amerikaanse
semioticus C.S. Peirce bedoelde met ‘semiotische triade’. Hiermee wil hij weergeven dat er
een driehoeksrelatie bestaat tussen ‘objecten’ die ons in de omringende werkelijkheid niet
direct leiden naar ‘betekenis’, maar dat doen via ‘tekens’ die door onze zintuigen opgevangen
worden. Die tekens verwijzen ons enerzijds naar objecten in de werkelijkheid, maar ze leiden
tegelijk tot betekenis in een brein. Damisch speelt daar verder op in. Hij beroept zich op de
begrippen ‘hypoicon’ en ‘icon’. Ook Peirce maakt in zijn laatste geschriften een onderscheid
tussen beide begrippen. ‘Icon’ is niet noodzakelijk een teken en volgt niet noodzakelijk de
triadische orde van voorstelling. De beelden uit de kunst zouden wel eens voornamelijk
‘hypoicons’ kunnen zijn. Daarmee bedoelt Damisch beelden die juist geen figuren, maar ook
geen tekens zijn; beelden die aan figuur of teken grenzen of zelfs ertegen indruisen.
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The images of art might primarily be hypoicons: an idea which is hard to grasp, just as it is hard
to see not only the visual products of alien cultures, but also those of the very few artists of our
time who, from Cézanne to Mondriaan, from Matisse to Rothko and Barnett Newman, seem to
carry out their work on the near side of the figure if not against it, on the near side of the sign, if
not against it.53

De impressionisten hadden de toeschouwer reeds gedwongen kunst te bekijken vanuit de
kleurarticulatie in plaats van vanuit de figuratieve denotatie. Het moderne beeld dringt een
verschillend betekenisconcept op. Daaruit vloeit ook een verschillende opvatting voort over
‘smaak’ die niet te herleiden is tot de normen van communicatie. Volgens Damisch moet een
semiotiek van de kunst precies in die richting evolueren.
‘This, rather than the logocentric starting-point which a humanist history of Art refuses to give
up, is the area in which a semiotics of art, whose very existence depends on its being comparative,
might have a chance to develop.’ 54

Damisch verwijst terloops naar de niet-westerse kunst als voorbeeld van andere betekenisconcepten. Verder onderzoek naar de invloed van de niet-westerse tekens in de hedendaagse
kunst op de vormvernieuwing en op de fundamentele wijziging van het concept van betekenen, dient zich aan. Wij menen dat sommige stromingen in de hedendaagse kunst te
beschouwen zijn als formele voortzettingen van niet-westerse kunst, weliswaar geladen met
andere betekenismogelijkheden.
In zijn boek Théorie du nuage onderzoekt Damisch de ‘wolk’ als element van de picturale
semiotiek, als knooppunt van de betekenis van een voorstelling, of ‘graphe’ zoals hij het zelf
noemt, waarvan de functies wijzigen met de periode. Onder ‘graphe’ verstaat hij:
‘Dans un tel contexte, le graphe s’annonce au contraire comme l’opérateur d’une liaison entre
les différents niveaux ou instances du procès signifiant, et fonctionne simultanément au titre
d’élément constructif et comme le schème inducteur d’un développement thématique.’ 55

Dit werk tracht een bijdrage te leveren tot de geschiedenis van de kunst. Door de semiotische
aanpak echter zijn een aantal passages relevant voor de reflectie over de wisselende rol toegeschreven aan de kunst.
Zo wijst Damisch erop dat er geen enkele reden is om te denken dat het geheel van de
materiële trekken – geïnventariseerd onder de rubrieken omlijning, kleur en dergelijke –
systematisch gearticuleerd zouden zijn met het oog op het voortbrengen van een betekenis.
Misschien bereiken ze enkel een effect, of minder nog, staan deze figuren enkel in dienst van
iconische tekens. Zelfs indien men bereid zou zijn om er – bij wijze van vooronderstelling –
de elementen van een betekenende orde in te erkennen, ligt het niet voor de hand dat deze
elementen a priori onderworpen zouden zijn aan een eindige inventaris. Evenmin zou men
een gegronde reden hebben zich tot doel te stellen er het systeem van weer te geven, zoals de
linguïsten gewoon zijn te doen voor de elementen (fonemen en onderscheidbare kenmerken
die overeenstemmen met de lagere niveaus van de linguïstische analyse.
Indien er sprake is van een semiologie van de kunst, zo betoogt Damisch, moet dit gebeuren op het niet hiërarchisch hogere niveau van de echt picturale elementen. De denotatieve
iconische tekens hebben hun materiële textuur. Deze textuur opereert als signifiant voor
een tweede betekenis, een connotatieve boodschap. En deze boodschap rijgt de denotatieve
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boodschap – die gebaseerd is op imitatie – als het ware aaneen, zoals in de verhouding tussen
betekenaar en betekende.
‘Et cependant, si le projet d’une sémiologie de l’art est fondé, une description menée au niveau des
éléments proprement picturaux ne saurait se réduire au repérage d’un nombre indéfini de tours
conventionnels, de recettes d’atelier, de traits caractéristiques; elle doit trouver à s’engrener, sous
un mode ou un autre, sur une analyse opérant à un niveau “supérieur”, correspondant celui-là
à une articulation proprement signifiante (et il serait facile de montrer que tout “effet” est en
définitive d’ordre symbolique). Fût-ce dans le contexte de l’art représentatif au sens strict, le
procès pictural n’est en aucun cas ordonné à la seule figuration, à la seule dénotation des êtres
et des objets par les moyens de la couleur et/ou du dessin: dès lors que peinture il y a, les signes
iconiques ont leur texture, une texture qui entre à titre de composante souvent indiscrète dans
l’opération du “goût”, et jusqu’à imposer l’idée qu’un style lui emprunte partie de ses prestiges.
C’est ainsi que l’opposition désormais classique du “linéaire” et du “pictural”, pour autant qu’elle
soit pertinente, renvoie à la trame matérielle du procès pictural, dont on demandera si elle a une
valeur seulement décorative: le “traitement” de l’image ne serait-il pas, bien plutôt, le signifiant
d’un sens second, d’un message connoté correspondant au “style” de la représentation, et qui se
superposerait en quelque façon au message dénoté, fondé celui-là sur l’imitation, sur une analogie
entre signifiant et signifié qui n’emporterait pas la position d’un code?’ 56

Damisch pleit voor de noodzaak om de eigenheid van de picturale orde bij de interpretatie
aan bod te laten komen. Zowel de allegorische als de thematische interpretatie hebben hun
grenzen omdat ze uitgaan van een logica die vreemd is aan de picturale orde. De allegorische
interpretatie van een logica staat in dienst van een humanistische retoriek. De thematische
interpretatie daarentegen is van psychologische aard. Hoewel de picturale orde elementen uit
beide domeinen ontleent, heeft ze toch haar eigenheid:
‘Mais l’ordre pictural, si même il emprunte quelque chose aux ressorts du fantasme et aux
prestiges du discours, est-ce à dire qu’il n’ait pas sa nécessité, son efficace, sa légalité propres?’ 57

Tekens en figuren worden tot in hun zintuiglijke verschijning bepaald, enerzijds door de
functies die ze vervullen op de verschillende niveaus en anderzijds door de relaties die ze
onderhouden met de eenheden van dezelfde instantie waarvoor ze geschikt zijn om mee verbonden te worden, of om er tegengesteld aan te zijn. Met andere woorden: ze worden bepaald
door alle functies en relaties waarvan het in overweging nemen zich voordoet als een onthullende ontwikkeling van een kunsttheorie.
Damisch geeft een verhelderend inzicht in wat men zou kunnen verstaan onder ‘picturaal
systeem’, als zoiets al zou bestaan. Zo’n systeem heeft volgens hem geen werkelijkheid – zelfs
geen theoretische – buiten streng gehanteerde categorieën in specifieke producten: deze van
de meesterwerken.
‘Pour reprendre, en la corrigeant, la métaphore de Saussure le “trésor” ou puisent les artistes
est moins celui d’une langue dont ils auraient reçu le dépôt par la pratique, que celui des “chefsd’œuvre”, des œuvres capitales de par leur achèvement et leur autorité: “langue” étant pris
ici dans son opposition à “goût” (le sens/l’organe) plutôt qu’à “parole”, on gagnera à énoncer
la question du système au niveau des très rares réalisations qui ont pris valeur et force de
modèles, là ou se fait jour (comme on va le vérifier sur un exemple particulièrement prestigieux)
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non seulement une qualité d’invention ou un souci de style, mais une volonté de langue sans
équivalent dans les œuvres de série (celles-là qui ressortissent à l’ordre du goût), et qui confère
à telle recherche ou innovation de détail le relief inaugural qu’elle ne saurait prendre là ou cette
volonté fait défaut, dans les ouvrages du second rayon et les produits faits au moule.’ 58

Damisch ziet het picturaal systeem dus vorm krijgen vanuit de effectieve geschiedenis, beter
nog, de historiciteit. En dat als relatief blijvende waarde van meesterwerken die gecreëerd
werden vanuit een wil om tot taal (langue) te komen. Dat staat in tegenstelling met de werken
die ontstaan vanuit de smaak, en die precies daarom nietszeggende clichés zijn.
In een bespreking van wat Damisch de ‘schriftuurlijke ruimte’ noemt, maakt hij een
duidelijk onderscheid tussen het fonetische schrift en het picturale. Als systeem vindt het
fonetische schrift zijn reden buiten zich: het laat zich ontcijferen door referentie naar een linguïstische orde. De geschiedenis van zo’n schrift evolueert naar een vereenvoudiging, vooral
met het oog op de doeltreffendheid.
‘… le modèle phonétique n’ayant en définitive d’autre privilège que celui de l’efficacité, et d’une
transparence proche de l’effacement.’ 59

Het picturale schrift daarentegen is niet noodzakelijk gericht op eenvoud en nog minder op
het ‘uitwissen’. Het is ook minder doeltreffend. Tegenover de vele mogelijkheden van de
taal beschikt het picturale schrift enkel over visuele middelen om concepten en relaties uit te
drukken. Hoewel het woord, het discours, het beeld kan expliciteren, bestaat er toch geen
duplicaat of versiering van. Het picturale verhaal heeft zijn eigen beginselen. Maar de grammatica – die de organisatie regelt van de figuratieve elementen binnen het tweedimensionale
oppervlak – ontleent niets aan het mechanisme van de taal waarmee de vertaler het beeld
poogt te beschrijven. Er moet een code tot stand komen. Het probleem is te vergelijken met
dit van de droomverklaarder. Stap voor stap ontcijfert hij een grammatica van de droom zonder hoop op een bepaald ogenblik een systeem te kunnen voorleggen waardoor van dan af de
droom zich zonder meer zou laten lezen. De droomanalyst kan echter een beroep doen op een
‘schrift’ dat voortkomt uit de onhistorische orde van het onbewuste. Daarmee kan hij op een
syntaxis teruggevallen. Het picturale schrift daarentegen heeft een geschiedenis. Het probleem voor de theorie is volgens Damisch: niet toegeven aan de tyrannie van een humanisme
dat de producten van de kunst enkel in hun individualiteit wil kennen. Zo’n theorie mag zeker
niet het onderzoek afwijzen naar invarianten en historische of transhistorische varianten, van
waaruit de beeldende feitelijkheid zich zou laten bepalen in zijn algemeenheid, zijn fundamentele structuur. Voor Damisch is dit een voorwaarde om tot een, al dan niet wetenschappelijke,
theorie te komen die een ernstige geschiedenis van de kunst zou zijn.
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5—2-4

Het niet-mimetische van het beeld-teken (Schapiro)

Meerdere auteurs zijn het erover eens dat de verrichtingen van Meyer Schapiro uniek zijn in
hun soort. Zijn essay ‘Field and Vehicle in Image-Signs’ is een voorbeeld van hoe de semiotiek kan bijdragen om de toeschouwer ertoe te brengen zelfs traditionele kunstwerken op een
nieuwe wijze te lezen. Met zo’n lectuur kan men aspecten leren kennen die in de icoon zelf
afwijken van de orde van het teken in de strikte zin van het woord. Het betreft dus andere
facetten van de articulatie dan de figuratief denotatieve.
In genoemd essay bespreekt hij een aantal niet-mimetische elementen van het beeldteken en hun rol in de opbouw van het teken. Zo heeft hij het over de betekenis van het glad
geprepareerde veld – dat vrij laat zijn intrede doet in de geschiedenis – in tegenstelling tot
het ruwe steenoppervlak van de grotschilderingen. De zin voor het geheel is ook afhankelijk
van de variërende kijkgewoonten. Eigenaars van Chinese schilderijen hebben vaak op de
onbeschilderde achtergrond van een landschap hun commentaar geschreven en hun stempel
aangebracht. Een ander aspect is het zichtbaar laten van voorbereidingen en oefenschetsen,
die in het beeld geïntegreerd worden als tekens van de handeling van de auteur bij het maken
van het werk. Het palimpsest is hier een variant op. We willen er terloops op wijzen dat veel
van deze aspecten in de actuele kunst met opzet aangewend worden om een bepaalde betekenis te bewerkstelligen.
Behalve de bewerking van het veld is ook het al of niet omlijsten van dit veld een element
dat een rol speelt in de totstandkoming van de betekenis van het schilderij. In de hedendaagse
kunst wijst de afwezigheid van de lijst vaak op het partiële, op het fragmentarische en op
het contingente van het beeld. Ook de open gelaten, niet beschilderde velden dragen bij tot
expressieve effecten.
‘The space around it is inevitably seen not only as ground in the sense of Gestalt psychology, but
also as belonging to the body and contributing to its qualities. For the aesthetic eye the body, and
indeed any object, seems to incorporate the empty space around it as a field of existence. The
participation of the surrounding void in the image-sign of the body is still more evident where
several figures are presented; then the intervals between them produce a rhythm of body and
void and determine effects of intimacy, encroachment and isolation, like the intervals of space in
an actual human group.’ 60

Opmerkelijk in deze passage is het vermogen dat Schapiro toekent aan het ‘esthetisch oog’.
Dit oog dient niet enkel om het voorwerp, maar tevens het bestaansveld errond te zien als lege
ruimte die door het voorwerp belichaamd wordt en dus niet meer leeg lijkt. Dit is een belangrijke esthetische functie. Hierbij gaat het om het doorbreken van de fixatie van het oog op het
object en zijn denotatieve betekenis door het op te nemen, niet in een denotatief bestaansveld,
maar binnen het connotatieve van de meest nabije ruimtelijke context.
Schapiro wijst nog op andere expressieve factoren verbonden met de plaats die figuren verkrijgen binnen het veld. De compositie is niet-commutatief. Er is beweging mogelijk volgens
verschillende assen, maar er is een groot verschil tussen horizontaal en verticaal. Bepaalde
voorwaarden van het veld maken een bepaalde lectuur noodzakelijk: van links-naar-rechts
of van-rechts-naar-links, of van boven-naar-onder, enzovoort. Hoe dan ook moet binnen
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het veld van een werk rekening gehouden worden met de betekenis die verbonden wordt met
‘links’ en ‘rechts’.
‘Pertinent to semiotics is the fact that left and right are already distinguished sharply in the
signified objects themselves. Everyone is aware of the vital importance of left and right in ritual
and magic, which has influenced the meaning of these two words, their metaphorical extensions
in everyday speech as terms for good and evil, correct and awkward, proper and deviant.’ 61

Hetzelfde geldt voor groot en klein in verhouding tot het formaat van het veld, d.w.z. de vorm,
de verhoudingen en de overheersende assen, evenals de afmetingen. Hier gaan vlug connotaties ontstaan van grootsheid of intimiteit, massaal of verfijnd. De maat kan echter ook
bepaald worden in functie van de zichtbaarheid.
Binnen de betekenis die door de kunstenaars gegeven wordt omtrent het juiste teken op
de juiste plaats in de juiste verhoudingen, geeft Schapiro toch een voorbeeld van een uitzondering. We menen dat dit niet zonder theoretische gevolgtrekkingen kan blijven, namelijk
wanneer hij schrijft:
‘Nevertheless, in judging their work, artists often invert the painting in order to see the
relationships of forms or colors, their balance and harmony, without reference to the objects
represented. But this is only an experimental abstraction of one aspect; the unity is finally judged
in a scrutiny of the work in its proper mimetic (or non-mimetic) orientation. However, abstract
painters today discover new possibilities through that inversion, even a preferred form.’ 62

Deze experimentele abstractie van één aspect kan op een bepaald ogenblik precies de betekenis van het werk gaan uitmaken. Denk bijvoorbeeld aan het werk van Baselitz, waar de
figuren ondersteboven geschilderd worden. We zouden nog een stap verder kunnen gaan:
vanuit de toeschouwer bekeken is deze experimentele abstrahering precies de methode om
esthetisch te kijken, abstractie makend van de mimetische (of niet-mimetische) oriëntatie.
De inversie van een werk verschaft de mogelijkheid om de esthetische kwaliteiten van het
werk vrij te geven. Schapiro geeft ook een aantal verhelderende inzichten omtrent de nietmimetische elementen van het beeld. Men zou dit de tekendragende materie kunnen noemen,
de beeldsubstantie van lijnen en vlekken met inkt en verf. Deze elementen hebben kenmerken
die verschillen van de objecten die ze eventueel voorstellen.
‘… from the aesthetic point of view the line is an artificial mark with properties of its own. The
artist and the sensitive viewer of the work of art are characterized by their ability to shift
attention freely from one aspect to the other, but above all to discriminate and judge the qualities
of the picture substance in itself.’ 63

De laatste uitspraak is nogmaals een bevestiging van onze interpretatie dat het esthetische
kijken (van de geoefende kijker) bestaat uit de mogelijkheid om, geabstraheerd van de voorstelling, een onderscheid te maken – dit is ‘kritiek’ in haar etymologische betekenis – en te
oordelen over de kwaliteiten – dit is ‘kritiek’ in haar lopende betekenis – van de beeld-substantie op zichzelf.
Schapiro geeft zo onrechtstreeks een omschrijving van de artistieke vorm. In het portret kan hetzelfde gelaat voorgesteld worden op zeer veel verschillende wijzen en met zeer
gevarieerde schema’s van lijnen en vlekken, die verwijzen naar de kenmerken. Men moet
dus een onderscheid maken tussen het beeld-teken (picture-sign) en de verbreiding van de
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semantische functie, gelijklopend met de willekeur van de kwaliteiten van de beeldsubstantie
(image-substance). Het beeld-teken schijnt door en door mimetisch, maar de materiële delen
van het beeld hebben geen mimetische betekenis in zichzelf. Deze krijgen maar een waarde
als onderscheidbare tekens wanneer ze in bepaalde verhoudingen komen te staan en hun
kwaliteiten als merktekens iets bijdragen tot de verschijning van de voorgestelde voorwerpen.
De merktekens – bijvoorbeeld lijnen en vlekken – stellen iets voor door de context, door de
naastliggende merktekens:
‘According to the context of adjoining or neighbouring marks, the dot may be a nail-head, a
button, or the pupil of an eye; and a semi-circle may be a hill, a cap, an eye-brow, the handle of a
pot, or an arch.’ 64

We kunnen deze opmerking ook omkeren. In dat geval zouden we er willen aan toevoegen
dat vanuit de kunstenaar of vanuit de esthetisch gevoelige kijker, het uiteindelijk geen
belang heeft of een merkteken, bijvoorbeeld een kleurvlek, een neus is dan wel enkel een
vlek, gekozen in functie van de naastliggende vlekken. Hoe dan ook, in de variatie van de
vormmogelijkheden ziet Schapiro precies de artisticiteit, het ‘hoe’, gesteld tegenover het
‘wat’, de mimetische voorstelling. De bedenkingen van Schapiro moet men zien als de reactie
van een kunsthistoricus op collega’s voor wie de iconografie van de voorstelling het enige
onderzoeksvoorwerp uitmaakt. Voor Schapiro moet men zich ook met de betekenis van de
materiaaltechnische componenten inlaten.
‘These variations of the “medium” constitute the poetry of the image, its musical rather than
mimetic aspect.’ 65

Of het opportuun is om andere kunsten, zoals poëzie en muziek, als kenmerken aan te wenden om de beeldende kunst te beschrijven, laten we terzijde. We vermoeden dat men binnen
de andere kunsten ook niet verder staat door bijvoorbeeld de poëzie beeldend te noemen en
de muziek kleurrijk. Belangrijk is wel dat Schapiro het nauwe verband onderstreept tussen
mimetische en niet-mimetische kunst, zij het op een soms wat onhandige wijze. Hij verzet
zich in elk geval tegen hen die abstracte kunst als een vorm van decoratie opvatten. En hij
blijft benadrukken dat het esthetische gezien moet worden op het niveau van de drager. Op
voorwaarde dat het ruimer begrepen wordt dan enkel het vlak waarop kleurstof aangebracht
wordt, met name als de formele structuur en de expressie.
‘If the elements of the vehicle and their properties are roots of the aesthetic of the work, its
intimate formal structure and expression, they owe their development and variety in great part
to their service in representation. In abstract painting the system of marks, strokes and spots
and certain ways of combining and distributing them on the field have become available for
arbitrary use without the requirement of correspondence as signs. The forms that result are not
simplified abstracted forms of objects; yet the elements applied in a non-mimetic, uninterpreted
whole retain many of the qualities and formal relationship of the preceding mimetic art. This
important connection is overlooked by those who regard abstract painting as a kind of ornament
or as a regression to a primitive state of art.’ 66

Wat Schapiro ten slotte, als semioticus, ook sterk boeit in de abstracte schilderkunst is dat zij
zich duidelijk aandient als een beeldveld dat in zijn totaliteit overeenkomt met een segment
van de ruimte uit een groter geheel.
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‘The conception of the picture-field as corresponding in its entirety to a segment of space
excerpted from a larger whole is preserved in abstract painting.’ 67

Men zou dit iets concreter kunnen formuleren door erop te wijzen dat abstracte kunst meestal
breekt met de opvatting dat een object voorgesteld moet worden op een vrij mimetische
wijze. Ze poogt daarentegen vaak de ruimte errond, de sfeer die uitgaat van een object, weer
te geven. Ook speelt ze vaak in op een segment van de textuur van objecten, al dan niet in
vergroting. In zekere zin zou men in vele gevallen kunnen stellen dat de abstracte kunst de
‘voorstelling’ is van het ‘abstracte’, van het ‘onvoorstelbare’, zowel visueel (chaos, beweging,
afwezigheid, enzovoort), als conceptueel (emoties, verlangens, gedachten, herinnering); om
niet te spreken over het synesthetische (geuren, smaken, tastbaarheid, klanken).

5—2-5

Picturale semiologie als metataal (Marin)

In zijn artikel ‘Eléments pour une sémiologie picturale’ stelt Louis Marin onmiddellijk het
cruciale probleem aan de orde van de verhouding tussen het visuele beeld dat zichtbaar is
en de omgangstaal die leesbaar is. De taak van een picturale semiologie is het zichtbare ook
leesbaar te maken. Maar het picturale is niet zomaar een taal.
‘Une sémiologie picturale est dans la même situation (d.i. de opdracht om een wereld te
doorgronden) et sa prétention à la scientificité engage immédiatement son existence même et la
nature de ses fondements, son existence dans la mesure où elle est langage de quelque chose – la
peinture – qui n’est peut-être pas langage ou en tout cas qui l’est autrement, dans la mesure aussi
où elle est langage sur ce qui doit nécessairement rester en dehors du champ du langage, et qui se
présente, dès l’abord, comme un défi au langage.’ 68

In deze onmogelijkheid tot samenvallen van beeld en woord, van de picturale en de geschreven taal, zit de uitdaging van een semiologie van de schilderkunst vervat. Een mogelijke
picturale semiologie moet dus als een metataal opgevat worden. Want, zelfs extralinguïstische semiologische systemen hebben de bemiddeling van de taal nodig. Hierdoor wordt een
schilderij een figuratieve tekst waarin het zichtbare en het leesbare met elkaar vervlochten
zijn. Lectuur kan deze verstrengeling ontknopen, door het schilderij met behulp van de taal
te articuleren. ‘Lezen’ betekent dan het overlopen met de blik van een grafisch geheel en het
ontcijferen van een tekst.
‘Qu’est-ce que lire? C’est parcourir du regard un ensemble graphique et c’est déchiffrer un
texte.’ 69

Laten we even de twee bewegingen van deze handeling opsplitsen. Een schilderij is vooreerst
een omloop in een blikveld, ‘un parcours du regard’ zegt Marin, een eenheid van beeldende
voorstelling of een eenheid van het zien van het schilderij. Terecht wijst Marin erop dat binnen die eenheid het schilderij zich toont als een utopische feestruimte.
‘… c’est toujours l’espace vécu qui s’annule dans le lieu de l’espace existentiel de la peinture; c’est
l’espace vécu qui devient fête utopique: c’est le contemplateur qui voit au centre de la peinture et
que la peinture regarde.’ 70

Binnen het schildervlak is het verloop van de blik op het beeldende oppervlak een wille
keurige weg. Dat wil zeggen: nooit noodzakelijk.
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‘En effet, la relative liberté de parcours en impliquant hésitations, retours, différences, n’engage
jamais le regard dans un mouvement linéaire irréversible. Le temps de lecture se spatialise par
là même, s’étale ou rayonne autour de points stratégiques du tableau. Il se convertit en espace
dynamique et qualitatif dans les modulations et les accords des valeurs et des couleurs. Ainsi la
somme ouverte des parcours possibles réalisés ou virtuels forme système.’ 71

De relatieve vrijheid brengt met zich mee dat het schilderij enerzijds een ‘matrix’ vormt van
de wegen die de blik volgt. Daardoor komen de aspecten van het schilderij tot stand, zodat
elke totstandkoming een lectuur bepaalt. Anderzijds bevat het schilderij als lectuursysteem
verscheidene graden van verplichting binnen de willekeurige vrijheid van de blikbanen.
Tussen de elementen is er een dwang van interne coherentie die toch het vrije spel van de blik
toelaat. De aard van die verplichting verschilt uiteraard van schilderij tot schilderij. Wanneer
er van analogie sprake is, zal dit totaal anders zijn dan wanneer er geen analogisch verband is.
De tweede beweging van de leeshandeling – namelijk de ontcijfering of interpretatie – is,
om operatieve redenen, slechts op een abstracte wijze te onderscheiden van de eerste, met
name de baan die de blik volgt. Lezen en ontcijferen zijn onmiddellijk verbonden met de
zintuigen. Om echter een beroep te kunnen doen op het linguïstisch model met betrekking
tot een niet linguïstisch object, zoals de schilderkunst, is een antwoord nodig op een paar
vragen. Komt er in de schilderkunst iets overeen met het principe van de dubbele articulatie
(woord, klank of foneem)? Kan men het saussuriaanse onderscheid terugvinden tussen ‘langue’ en ‘parole’? Marin herhaalt de vraag of men, wars van enige metafoor, kan spreken van
de taal van een schilder of van een picturaal taalgebruik. Hoewel sommige auteurs, zoals
Dufrenne,72 zich hier reeds hevig tegen verzet hebben, moet deze vraag hernomen worden om
het statuut van een semiologie van de schilderkunst te bepalen. De fundamentele voorwaarde
voor elke picturale semiologie is de onscheidbaarheid van het zichtbare en het noembare als
bron van betekenis. De ‘figuren’ of picturaal syntagmatische eenheden, gearticuleerd door de
betekenden van het verhaal, maken de betekeniseenheden van het schilderij uit. Toch verwijst een schilderij slechts naar zichzelf:
‘… le référend du tableau n’est autre que le tableau lui-même.’ 73

Wat het linguïstische onderscheid taal-spraak betreft is Marin vrij expliciet. Hij stelt dat de
tegenstelling binnen het picturale niet bestaat omdat de ‘picturale taal’ slechts door de ‘picturale spraak’ bestaat.
‘Il n’est pas possible d’opposer – selon le modèle saussurien – une “langue” picturale à une
“parole” picturale parce que la langue picturale n’existe que dans la parole.’ 74

De termen van de code kunnen slechts bepaald worden door te refereren aan de ‘boodschap’
van een welbepaald schilderij. Dat maakt dat een schilderij niet verwijst naar een object in de
wereld, maar naar zichzelf als de picturale instantie zelf.
‘Le référé n’est pas un objet du monde, mais le tableau lui-même. Le tableau est un référant dont
le référé est l’instance picturale elle-même, un désignant dont le désigné est l’instance picturale,
qui le contient.’ 75

Het schilderij als connotatief systeem actualiseert ook intern het tot stand komen van paradigmatische reeksen. Daardoor wordt de hele cultuur en de hele schilderkunst opgenomen
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binnenin het schilderij. Bij het lezen van een schilderij kan men niet buiten het terugvallen op
de hele schilderkunst. In die zin wordt de autonomie nog absoluter.
‘Le monde et la culture sont dans ce tableau et toute la peinture, et par là s’affirme l’absolue
autonomie de l’ordre pictural dans ce tableau. Ou autrement dit, on ne peut lire un tableau que
par recours à tous les tableaux, à toute la peinture, mais tous les tableaux ne prennent sens que
dans cette lecture-ci.’ 76

Misschien zou men kunnen stellen dat de eigenheid van een schilderij juist de paradigmatische afwezigheid is van andere picturale oplossingen. Verwijzend naar de droomverklaring
van Freud benadrukt Marin de vele mogelijke lecturen van een schilderij. De relatieve willekeur van de wegen die de blik volgt monden niet uit in onleesbaarheid maar in een kluwen van
mogelijke ideeënassociaties. Het beeld van het weefsel ligt voor de hand. Duidelijk afgelijnde
en onomwonden betekenissen zijn in verband met de lectuur van schilderijen onmogelijk.
‘Ainsi donc, la lecture ne peut jamais faire du tableau, un panorama de sens, une synopsis de
significations. La lecture n’est pas une statique, mais une dynamique, un système ouvert de
forces en constante et perpétuelle recomposition: autre façon de préciser la définition du tableau
comme symbole indiciel.’ 77

Tot hiertoe betrof de semiologische benadering steeds betekeniseenheden of articulaties van
de eerste orde. Zijn er in de schilderkunst nu ook elementen te vinden die overeenkomen met
de fonemen, met onderscheiden tekens dus die in zichzelf geen betekenis hebben? Marin geeft
toe dat bij een negatief antwoord op deze vraag, noodgedwongen de beperkingen van een
picturale semiologie aan de orde gesteld worden. Het onderzoek moet zich echter toespitsen
op betekenisvolle structuren met elementaire betekeniseenheden en niet op de elementen zelf,
die geen eigen betekenis hebben.
‘Le tableau n’est pas l’assemblage, la combinaison ou la combinatoire d’éléments dépourvus
de sens, qui, à partir d’un certain degré de complexité, par une opération mystérieuse,
l’acquerraient. D’emblée, les éléments du sens que dégage l’analyse, ont du sens parce qu’ils ne
sont saisissables que dans leur articulation signifiante.’ 78

In het derde deel van zijn Etudes Sémiologiques geeft Marin een aantal mogelijke lezingen van
schilderijen. Zijn inleiding tot een aantal concrete voorbeelden kan als een eerbetoon aan
het oog begrepen worden. Terecht wijst hij op het enigmatische verband tussen schilderij en
toeschouwer. De act van het kijken krijgt volgens Marin pas zin door het woord. Zoniet blijft
de blik dolen.
‘Mais, dans ce voyage entre œil et tableau, les mots ont changé de nature: langage apparemment
immédiat qui se murmure à l’envers de la contemplation silencieuse pour lui donner racine,
l’ancrer dans un sens, indissociable d’elle, (sinon la pensée vagabonde et le regard erre sur la
surface – distrait tant qu’il n’est pas discours,) le voilà qui fait retour comme discours qui se vise
et se parle dans le temps même où il parle derrière (ou dans) les apparences peintes que l’œil
regarde.’ 79

De figuren (kleuren, vormen, lijnen) zijn niet betekenisloos. Ze zijn als het ware sprekend, en
niet om mimetische redenen. Ze doen taal ontstaan.
‘C’est donc que le tableau et ses figures sont déjà langage, mais qui attendent la parole dans le
regard, pour s’y découvrir tels.’ 80
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Voor Marin beantwoordt de visuele tekst aan andere wetten dan aan deze van de grammatica
en de syntaxis van de taal. Een ander vocabularium komt aan de oppervlakte. Elke kunstenaar articuleert zijn eigen taalgebruik op een oorspronkelijke wijze. Hij legt zich toe op een
eigen taal die elk schilderij tot uiting zal doen komen in een samenspel van mogelijke combinaties, waarbij elk werk zichzelf reglementeert.
Het ontcijferen van deze regels is niet eenvoudig. Zeker niet als het gaat om de niet-mimetische maar de eigenlijke picturale regels; om schilderkunst dus als een autonome ordening
van betekenis. Marin wijst erop dat de lectuur van een schilderij geen zaak is van een mysterieus aangeboren gave, eigen aan een bepaalde blik. Het is wel het gevolg van een vaak
moeilijk en complex leerproces van codes die, volgens een bepaalde hiërarchische onderlinge
verhouding, het mogelijk maken om de creatieve opbouw van de schilder over te doen, zowel
in de bewuste als de onbewuste aspecten. Maar komt men wel het best tot het begrijpen van
de codes door als onderzoeksdoel te stellen:
‘… de refaire la construction créatrice du peintre dans ses aspects conscients et inconscients.’? 81

Misschien beperkt men zich beter tot de concrete materialiteit van het kunstobject zelf. Op
die manier komt de code, verbonden aan het auteurschap, trouwens op een gelijk vlak te staan
met een tweede reeks codes. Maar daarvoor is wel enige scholing vereist. Het gaat dan namelijk over codes die verbonden zijn aan ideologieën, tijdsgebonden voorstellingswijzen, klassen,
sociale groepen, een cultuur, die zich als een geïntegreerd geheel in het schilderij vertonen.
Door deze integrerende act van het creatieproces ontstaan, volgens Marin, semantische
hoofdassen. Deze zouden kunnen opgevat worden als werkelijke universalia van de picturale
betekenis. Het beschrijven en begrijpen van deze semantische hoofdassen is de wetenschappelijke taak van de picturale semiologie.
‘La sémiologie picturale se donne pour tâche scientifique de les décrire et de comprendre
simultanément les mécanismes de leur articulation, dans l’acte créateur, et les procès de lecture
et de déchiffrement, dans l’acte qui lui répond, la contemplation et ce que Poussin appelait la
“délectation” du regard réalise cette énigmatique opération de lire le visible et de voir l’intelligible:
c’est-à-dire, le sens de la peinture.’ 82

5—3

Eco

5—3-1

Het open kunstwerk

In het voorwoord van zijn Opera Aperta verdedigt Umberto Eco de visie dat de studie van het
kunstwerk zich niet mag beperken tot het beschouwen van het object. De consumptiewijzen
mogen niet uitgesloten worden, omdat de kunstenaar door het ontwerpen van een werk
tevens een consumptietype plant, vaak zelfs verschillende consumptiemogelijkheden:
‘… il (le créateur) projette diverses possibilités de consommation, qu’il a toutes présentes à
l’esprit.’ 83
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Eco wil de nadruk leggen op het feit dat de kunstenaar niet kan ontkennen dat hij werkt
voor een ontvanger van de boodschap die hij zelf doorheen zijn object gestructureerd heeft.
Hoewel de ontvanger deze boodschap zal interpreteren en er de dubbelzinnigheden van zal
laten uitkomen, blijft de kunstenaar zich verantwoordelijk voelen voor deze communicatieketen. Elk te maken werk – het ‘poëtische’ – is reeds een ontwerp voor communicatie. Het is
een ontwerp over een object en ook over zijn effecten.
‘Toute recherche sur les poétiques doit donc tenir compte des deux aspects; à plus forte raison s’il
s’agit des poétiques de l’œuvre ouverte, qui sont le projet d’un message doté d’un large éventail
de possibilités interprétatives.’ 84

Het ‘open kunstwerk’ vertrekt dus vanuit de veronderstelling dat een kunstwerk een fundamentele dubbelzinnige boodschap is, een meervoudigheid aan betekenden die coëxisteren in
een enkele betekenaar. Voor Eco is dat het kenmerk van elk kunstwerk. De dubbelzinnigheid
is vandaag zelfs vaak een uitgesproken doel van het werk.
Als voorbeeld van ‘open’ kunst haalt Eco de picturale tekens van de informele kunst aan,
omdat het velden zijn van interpretatiemogelijkheden, configuraties van prikkels voorzien
van een fundamentele onbepaaldheid. En ook omdat ze een reeks voortdurend wisselende
lecturen aanbieden, en ze gestructureerd zijn als groepselementen die zich lenen tot verschillende wederkerige relaties.
Het ‘open’ kunstwerk impliceert een bepaald wereldbeeld. De kunstenaar levert het antwoord van de verbeelding op het wereldbeeld dat de wetenschap verspreidt. Dat moet niet
bekeken worden als een impliciete conceptuele boodschap die in de vormen van de kunst zou
moeten ontdekt worden, maar eerder als een structurele metafoor. De ‘open’ kunst als epistemologische metafoor heeft als functie een nieuwe visie op de wereld te tonen. Eco citeert
trouwens Read,85 waar deze zegt dat de hoofdfunctie van de kunst het aanvaarden is van de
universele veelheid die de wetenschap onderzoekt, maar dan teruggebracht tot de concrete
zijnswijze van een beeldend symbool. De kunst verschaft een middel om ons de wereld voor
te stellen en om deze te interpreteren in onze gevoeligheid. Het ‘open’ kunstwerk releveert de
discontinuïteit van de fenomenen en de onmogelijkheid om een definitief eenheidsbeeld van
de wereld te verkrijgen.
‘La discontinuité des phénomènes remet en question la possibilité d’une image unifiée et
définitive de l’univers; l’art nous propose un moyen de nous représenter ce même monde, le
monde où nous vivons, et, ce faisant, de l’accepter, de l’intégrer à notre sensibilité. L’œuvre
“ouverte” entend en pleine lucidité donner une image de la discontinuité: elle ne la raconte pas,
elle est cette discontinuité. Elle se pose en médiatrice, entre les catégories abstraites de la science
et la matière vivante de notre sensibilité; c’est comme une sorte de schéma transcendantal qui
nous permet de saisir de nouveaux aspects du monde.’ 86

Eco waarschuwt terecht voor het gevaar van een grenzeloze openheid van het kunstwerk als
gevolg van een overdreven interesse van de toeschouwer in het spel van zijn eigen verbeelding.
Het kunstwerk mag niet de rol van een drug overnemen, die hersenschimmen opwekt. Het
‘open’ kunstwerk moet een veld van mogelijkheden blijven, geen alles dat een niets is:
‘Tout comme le lecteur échappe au contrôle de l’œuvre, l’œuvre semble, à un moment donné,
échapper à tout contrôle, même à celui de l’auteur, et se mettre à discourir sponte sua comme
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un cerveau électronique qui serait devenu fou. Ce qui subsiste alors, ce n’est plus un champ de
possibilités, mais l’indistinct, l’originaire, l’indéterminé à l’état libre, le tout et le rien.’ 87

Door deze bedenking heeft Eco een tweede probleem aangesneden dat zich bij het ‘open’
kunstwerk stelt. Met name, hoe moet men bepalen wat de lectuurmogelijkheden zijn, opdat
de communicatie niet zou vervallen in een chaos waarbij er geen overeenkomst meer zou zijn
tussen de wil van de maker en de respons van de toeschouwer? Eco verwijst hiervoor naar het
onderscheid dat de informatietheorie maakt tussen ‘betekenis’ en ‘informatie’. De betekenis
van een boodschap – bijvoorbeeld een picturale configuratie, niet als drager van semantische
referenties, maar als een bepaald aantal formele relaties – is functie van de orde, de conventies, en bijgevolg, van de ‘redundantie’ van de structuur. Ze lijkt dus vrij waarschijnlijk. De
‘informatie’ is daarentegen verbonden met de onwaarschijnlijkheid, waardoor precies de
mogelijkheid tot informeren ontstaat. Hoe meer de structuur dus onwaarschijnlijk, dubbelzinnig, onvoorzienbaar, ongeordend is, des te meer stijgt de informatie. Bepaalde vormen van
communicatie eisen ‘betekenis’, bijvoorbeeld wegsignalisatie. De artistieke communicatie en
het esthetisch effect zoeken de ‘informatie’ op, als een onuitputtelijke rijkdom aan betekenissen. De waarde van de kunst is precies gelegen in de nieuwe ordening van haar elementen, in
een verhoogde informatie dus. Waar de ‘klassieke’ kunst uiteindelijk nog poogt de structuren
te bevestigen die aanvaard worden door de gemeenschappelijke sensibiliteit waartoe ze zich
richt, wil de hedendaagse kunst breken met de waarschijnlijkheid van de gemeenschappelijke
taal.
‘Au contraire, l’art contemporain recherche, au-delà semble-t-il de toute autre valeur, une rupture
des lois de probabilité qui régissent le langage commun, remettant en question ses prémisses au
moment même où il s’en sert, et tendant à le déformer.’ 88

Hoewel het kunstwerk meer informatie kan verstrekken dan enkel esthetische, berust de
esthetische informatie enkel op de rijkdom van de gegeven vorm. Dat maakt ook het meervoudige aspect uit van de artistieke communicatie. De vraag blijft echter hoe te bepalen in
welke mate de wil tot innovatie-informatie verenigbaar is met de communicatiemogelijkheden tussen de maker en de toeschouwer. Eco wijst in dat verband op het belang dat het oog
een aanwijzing ontvangt om tot een ordening te komen. De rijkdom van de communicatiemogelijkheid schommelt op het tere keerpunt van de ‘openheid’. Deze laat een minimum aan
orde verzoenen met een maximum aan ongeordendheid. Daaruit moet al dan niet een veld
van mogelijkheden tevoorschijn komen.
‘Ici encore, la possibilité d’une communication d’autant plus riche qu’elle est plus ouverte,
réside dans un délicat équilibre, dans le minimum d’ordre compatible avec le maximum de
désordre. Cet équilibre subtil marque la frontière entre le domaine où toutes les possibilités sont
indistinctes et un champ de possibilités.’ 89

Hierin ligt het knelpunt besloten van een schilderkunst die open staat voor de rijkdom van de
dubbelzinnigheid, de vruchtbaarheid van het informele, de uitdaging van de onbepaaldheid.
Ze biedt aan de toeschouwer een uiterst vrij avontuur, dat toch communicatief moet blijven.
‘… la communication du bruit maximum avec la contremarque d’une intention qui lui donne
qualité de signal.’ 90
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Zonder dit merkteken kan de toeschouwer welke boodschap ook ontvangen die de natuur of
het toeval bieden. Dat wordt dan niet als artefact van een auteur herkend. Het bepalen van dit
keerpunt, van deze drempel behoort, volgens Eco, niet tot het domein van de esthetica. Het
is een aspect van de kritische reflectie die omtrent elk schilderij uitmaakt in welke mate de
diverse interpretatiemogelijkheden, de ‘openheid’ dus, intentioneel geordend opgenomen zijn
in een veld dat een keuzerichting aan de lectuur geeft. Pas dan heeft de boodschap een communicatieve waarde. Zoniet vervalt men in een absurde dialoog tussen een signaal dat slechts
ruis geeft en een ontvangst die slechts solipsistische waan is.
‘Une œuvre est ouverte aussi longtemps qu’elle reste une œuvre. Au delà, l’ouverture s’identifie
au bruit.’ 91

We zouden deze paragraaf willen afronden met volgende bedenking. De begrenzing van de
openheid van de interpretatiemeervoudigheid van het kunstwerk vindt zijn referentiepunt
in de intentiebegrensdheid van de kunstenaar. Beide domeinen vallen uiteraard niet samen.
Interpretaties zijn mogelijk onafhankelijk van de intenties van de auteur. Niet alle intenties
worden uiteindelijk zichtbaar. Maar hoe onbepaalbaar het ook is, toch kan men spreken van
een afbakening die op zichzelf voor grensverlegging vatbaar is. Een grensverleggende interpretatie veronderstelt dat er een grens bekend is. De openheid van het kunstwerk verliest
totaal haar kracht als ze oeverloos wordt. De openheid van het kunstwerk is geen interpretatiewillekeur. Als een kunstwerk alles kan betekenen, betekent het niets, omdat het zijn
specificiteit van kunstwerk dan verloren heeft. Dat kan eventueel op zichzelf de bedoeling zijn
van een kunstwerk, maar niet een algemeen kenmerk van kunst. De intenties van de kunstenaar worden ook verondersteld niet willekeurig te zijn. Het ‘aanvoelen’ van zo’n willekeur
doet afbreuk aan de kracht van het werk, dat ontstaat uit een zeggingswil en niet uit willekeur,
zoals bij werken die ontstaan zijn door een modegril en waarachter dus andere dan artistieke
bedoelingen schuilgaan. De openheid van avant-gardekunst geeft de onwillige leek de kans
het werk te minachten door interpretatiewillekeur. Vermits de onmiddellijk herkenbare betekenis hem ontsnapt, staat het werk open voor banaliserende neveninterpretaties. Hier heeft
de openheid haar zin verloren, omdat ze geleid heeft tot het niet erkennen van een object als
kunst. De openheid veronderstelt – meer nog dan bij eenduidige symboliek – ‘trouwe’ lezers
die gedreven worden door een verlangen naar de informatie die, hoe veelvoudig ook, mogelijk
in het werk aanwezig is. Deze lezers kunnen een fenomenologische methode hanteren. Alleen
is het misschien niet nodig naar het ‘wezen’ van het voorwerp te zoeken, maar naar een meervoudigheid van kenmerken. Daarnaast zijn ook andere methoden voorhanden. Maar geen
enkele is eigenlijk doeltreffend, althans niet vanuit een epistemologisch scientistische visie.
Vermits we ons hier plaatsen op het standpunt van het esthetische en de ethische implicaties
ervan, heeft dat ook minder belang. Door de aard van de kunst zelf is wetenschappelijke
kennis en de ermee verbonden epistemologie van minder belang. Een godsdienst heeft geen
wetenschappelijk bewijs van het bestaan van een god nodig om dat woord als leidraad te
gebruiken voor religieus gedrag.
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5—3-2

Semiotiek als aanvulling van de filosofische esthetica

‘Ik schreef vier boeken over esthetica, voordat ik geboeid geraakt werd door de semiotiek, maar
ook daarna heb ik mijn onderzoek over kunst steeds voortgezet. De esthetica is geen beperkte
discipline die je alleen met een psychologische of metafysische aanpak kan benaderen: het is een
veel wijder terrein. Omdat ik me aangesproken voel door dat wat niet onmiddellijk in woorden te
vatten is en ik het niet kan verdragen dat dingen onbespreekbaar blijven, gebruik ik de semiotiek
om bepaalde problemen te benaderen en aspecten ervan te verhelderen. Vanuit de semiotiek is
een esthetische ervaring natuurlijk niet te peilen, maar verschijnselen ervan zijn wel te verklaren.
Wanneer ik me, zoals voor de Mondriaanlezing met het probleem van de kleur bezig hou, pak
ik dat in eerste instantie aan door middel van een categorisatie. Maar het is een feit dat op een
bepaald punt onze esthetische ervaring van kleur al die categorieën opblaast. Toch bestaat er
juist in de taal de mogelijkheid een gevoel op te roepen van nieuwe, onbekende kleuren zoals
Joyce dat ook doet.’ 92

Deze woorden uit de mond van Eco tonen goed de waarde aan van de verhouding tussen
semiotiek en esthetica. Enerzijds zijn ze tegenstrijdig omdat bij het ene meer kwantitatief
gewerkt wordt en bij het tweede de indrukken kwalitatief van aard zijn. Anderzijds wordt
een combinatie van de twee als verrijking aangevoeld, in de zin van het aanvullen van elkaars
leemten.
Het belang dat Eco toekent aan de semiotiek wordt zeer goed gesitueerd in zijn boek
Apocallitici e integrati 93 in verband met de houding tegenover de massamedia. Eco plaatst
twee groepen theoretici tegenover elkaar. Enerzijds zijn er de apocalyptische doemdenkers.
Zij zien in de massamedia een nivelleringsproces, een ideologische manipulatie die leidt tot
vervlakking. Anderzijds zien de ‘integrati’, de aangepasten onder invloed van Mc Luhan juist
in de massacultuur een mogelijke vernieuwing en verbreding.
Maar volgens Eco getuigen zowel het pessimisme van de eerstgenoemden als het
optimisme van de laatstgenoemden van een grote passiviteit. Beide richten zich op het verschijnsel als zodanig. Dat wil zeggen als object, als vast gegeven. Het verschil tussen beide
standpunten is enkel dat de eersten zich er vervolgens minachtend aan onttrekken en de laatsten er zich vol vertrouwen aan overgeven. Deze impasse kan volgens Eco doorbroken worden
door de semiotiek. Zij bestudeert niet de boodschap op zich, maar besteedt aandacht aan de
functie die zo een boodschap krijgt in het communicatieproces. De dialoog tussen zender en
ontvanger staat hier centraal. Eco stelt voor het woord ‘code’ te gebruiken in plaats van ‘taal’,
omdat het woord ‘taal’ te veel associaties oproept met de gesproken taal. Eco wil juist af van
de toepassing van het model van de linguïsten op andere communicatiesystemen. Waar communicatie plaatsvindt, moet er een code zijn. Volgens Eco vindt communicatie alleen plaats
als de zender zich bedient van regels. Ook waar we geen code zien, moet er een code zijn als er
sprake is van communicatie. Alleen, we hebben de code dan nog niet gevonden. Dat betekent
niet dat er geen nieuwe dingen of veranderingen in de communicatiesystemen kunnen voorkomen. Het doel van de semiotische analyse is, volgens Eco, aan te tonen waar echt nieuwe,
andere dingen gebeuren en te laten zien dat waar we dachten vrij te zijn en vrij te handelen we
gebonden zijn aan conventies, codes, en uiteindelijk aan ideologieën.
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De benadering van Eco behoort tot wat men een tweede fase 94 in de semiotiek zou kunnen
noemen. Deze vertrekt van het inzicht dat het teken geen element is tussen vele andere elementen uit de werkelijkheid, maar dat het gaat om een eigenschap van alle elementen van de
gehele werkelijkheid. Alles kan dus teken zijn. Het tekenkarakter van de gehele cultuur wordt
bestudeerd.
Het is interessant om vanuit semiotisch standpunt even stil te staan bij een artikel van Eco
over de cultuurgebondenheid van de kleurwaarneming. Hij neemt hier het standpunt van
kleurenblinde aan. Hij baseert zich niet op het onderscheid dat door Itten 95 ingevoerd werd
tussen pigmenten als chromatische realiteit en onze waarnemingsrespons als chromatisch
effect. Eco vertrekt van oude teksten, onder meer van Gellius, om erop te wijzen hoe verschillend elke cultuur en dus ook elke taal de kleuren definieert. Hoewel het eventueel over
dezelfde pigmenten gaat, vindt men de meest verscheiden wijzen om de kleureffecten met
taalkundige termen aan te duiden.
Uit de Noctes Atticae van Gellius, een studie van de meest diverse auteurs uit de oudheid,
blijkt de grootste verwarring, waarbij vaak zelfs geen onderscheid gemaakt wordt tussen
kleuren. Toch worden de citaten als goed taalgebruik aanvaard. Die eigenaardigheid is
volgens Eco psychologisch noch esthetisch te verklaren. Voor Eco betreft het een culturele
aangelegenheid die verweven ligt in een taalkundig systeem dat begrippen omtrent visuele
ervaringen en waarnemingen uitdrukt. Om Gellius’ vraagstuk te kunnen oplossen moeten
we ons bezighouden met de semiotische structuur van de taal. Met het indelen van kleuren
en het noemen van namen van kleuren wordt niet tegelijk een wezenlijke ervaring verwoord.
Kleurtermen drukken niet in de eerste plaats wezenlijke eigenschappen van een gewaarwording uit. Wie een kleurnaam uitspreekt verwijst niet direct naar een toestand in de wereld,
maar verbindt zo’n term met een culturele eenheid of een begrip.
‘When one utters a colour term one is not directly pointing to a state of the world (process of
reference), but, on the contrary, one is connecting or correlating that term with a cultural unit
or concept. The utterance of the term is determined, obviously, by a given sensation, but the
transformation of the sensory stimuli into a percept is in some way determined by the semiotic
relationship between the linguistic expression and the meaning or content culturally correlated
to it.’ 96

Om het dilemma op te lossen dat kleurverschillen gebaseerd zijn op natuurlijke elementen,
maar dat verschillen in de natuur door de cultuur worden gevormd, moet men de culturele betekenis van kleur verifiëren door empirische proeven naar het onderscheid en niet
andersom. De namen van de kleuren op zich hebben geen exacte chromatische inhoud, want
ze moeten worden bezien in het geheel van vele elkaar beïnvloedende semiotische systemen.
Onze kleurperceptie wordt bepaald door de taal, zoals de taal op haar beurt weer wordt
bepaald door de manier waarop de maatschappij waardesystemen, zaken, ideeën ontwikkelt.
Het hier door Eco geformuleerde determinisme door de cultuur bij het waarnemen van
kleuren, brengt een belangrijke taak aan voor de kunst. De kunst geeft de gelegenheid
aan de toeschouwer, dwingt hem in zekere zin zelfs de kleuren te bekijken zoals ze door de
kunstenaar aangegeven worden, meestal sterk verschillend van de algemene indeling van
de verhouding tussen kleur en de dingen. Doordat kunst ingaat tegen de sociale codes en de
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algemene categorisering, ontstaat de mogelijkheid om een meer verfijnd sociaal bewustzijn te
creëren van onze culturele manier om de aard van de dingen te benoemen. Kleur in de kunst
verhoogt de mogelijkheid om inhouden meer geschakeerd te zien.
‘Thus the artistic activity, be it the poetry of Vergil or the research on pigments by Mondrian,
works against social codes and collective categorization, in order to produce a more refined social
consciousness of our cultural way of defining contents.’ 97

Eco is niet voortvarend wanneer hij de mogelijkheden van een semiotiek van de schilderkunst
aanhaalt. Hoewel ontegensprekelijk van semiotische aard, zijn er nog geen bevredigende
theoretische bepalingen om de ‘empirische’ grenzen te overbruggen.
‘There are “empirical” limits beyond which stand a whole group of phenomena which
unquestionably have a semiotic relevance even though the various semiotic approaches have not
yet completely succeeded in giving them a satisfactory theoretical definition: such as paintings
and many types of complex architectural and urban objects; these empirical boundaries are
rather imprecise and are shifting step by step as new researches come into being.’ 98

Tijdens zijn zoektocht is Eco ervan overtuigd geraakt dat de aanvankelijke aanpak waarbij
een schilderij op zijn kleinste elementen werd geanalyseerd, waarschijnlijk niet de goede weg
is. Hij zoekt eerder aansluiting bij werkwijzen die in hun toepassing toch al een semiotische
aanpak verraden. Hij denkt daarbij aan de iconografie en de iconologie, die zeer belangrijke
hoofdstukken in de semiotiek vormen. Ook is hij teruggekomen van de poging om beeldende
verschijnselen als taalkundige uitingen te interpreteren, omdat hij meer en meer overtuigd is
dat het perceptuele verschijnselen zijn.
‘Immers, de manier waarop je een schilderij vanuit een semiotisch standpunt benadert, heeft
niets te maken met het gebruik van taal.’ 99

Binnen de semiotische benadering van kunst hecht Eco meer belang aan het begrip ‘tekst’. In
zijn A Theory of Semiotics besteedt hij hieraan een belangrijke paragraaf.100 Eco beschouwt
de esthetische tekst als een soort laboratorisch samengevat model van al de aspecten van
de tekenfunctie. Het esthetisch gebruik van de elementen om tot een tekst te komen kan op
verschillende niveaus bekeken worden:
1 Een esthetische tekst impliceert een bijzondere hantering van de uitdrukking.
2 Deze hantering van de uitdrukking ontketent een herbekijken van de inhoud.
3 Deze dubbele ingreep, met name het produceren van een idiosyncratisch en hoogst oorspronkelijk geval van tekenfunctie, is tot op zekere hoogte precies weergegeven in deze
codes waarop de esthetische tekenfunctie gebaseerd is en waardoor een proces van codewijziging ontketend wordt.
4 De hele ingreep, zelfs toegespitst op codes, verwekt vaak een nieuw type bewustzijn van
de wereld.
5 In zover de esthetische werking ontdekt en nauwkeurig bekeken wil worden door de
bestemmeling – die daarbij een complexe inspanning levert tot interpretatie – moet de
esthetische zender ook zijn aandacht toespitsen op de mogelijke reacties van de ontvanger.
Daardoor bouwt de esthetische tekst een netwerk op van verschillende communicatieve
handelingen met een hoogst originele respons tot gevolg. Het belang dat Eco hecht aan de
semiotische benadering van esthetische teksten, is de bijdrage die ze kan brengen tot de
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traditionele filosofische esthetica. Deze heeft vele problemen onopgelost gelaten. Typisch
is dat ze veeleer de effecten opsomt, die een toeschouwer van een visueel kunstwerk kan
voelen, dan dat ze de poëtische boodschap definieert. Er wordt wel gezegd ‘wat’ men voelt,
maar niet ‘waarom’. Het verschil met de leek is maar een kwestie van retoriek.
‘What differentiates the response of philosophical aesthetics from that of the layman is the
sophisticated architecture of rhetorical devices which, by means of an imaginative interplay of
metaphors, translate a sum of truisms.’ 101

5—3-3

De communicatieve functie

Eco is vrij expliciet in zijn bepaling van de esthetische functie. Hij verkiest de term ‘esthetisch’
boven ‘poëtisch’ omdat hij deze functie wil uitbreiden tot alle vormen van kunst en niet enkel
tot een van de zes functies die Jakobson aan de taal toegeschreven heeft.102 Een boodschap
verkrijgt een esthetische functie wanneer ze ambigu is en de aandacht op zichzelf vestigt
(‘self-focusing’). Semiotisch gesproken moet men onder ‘ambiguïteit’ de wijze verstaan om
de regels van de code te overtreden. Het verstoren van de orde eist de aandacht op en verplicht
tot interpreteren. Doch niet elke inbreuk op de norm is esthetisch. Eco postuleert daarom
dat, in esthetische teksten, een dubbelzinnigheid op het vlak van de expressie ook een overeenkomstige dubbelzinnigheid op het inhoudelijk vlak moet teweegbrengen. Beide lagen zijn
niet te scheiden. Een toename van de organisatiegraad binnen een expressiecontinuüm zal
onvermijdelijk een parallelle toename van het inhoudscontinuüm met zich meebrengen. De
toeschouwer moet met dit dubbelvlak rekening houden.
‘Looking at a work of art, the addressee is in fact forced to question the text under the pressure
of a twofold impression: on one hand he “guesses” that there is a surplus of expression that he
cannot completely analyse (though maybe he could). On the other hand he vaguely senses a
surplus of content. This second feeling is clearly aroused by the surplus of expression but it
occurs even when this surplus of expression is not consciously grasped.’ 103

De ambiguïteit ontstaat precies doordat op beide vlakken. overmatige redundanties aanwezig
zijn, die een toename van informatiemogelijkheden produceren. Hierdoor moet men bijna
besluiten dat een kunstwerk niet communiceert omdat het teveel communiceert en daardoor
semiotisch ondoorgrondbaar wordt. Toch is dat niet het geval. Op basis van de ‘contextuele
solidariteit’ – wanneer men een element van de context wijzigt, dan zullen ook de andere
hun oorspronkelijke functie verliezen – concludeert Eco dat er een systematische regel moet
zijn. Dat betekent dat een kunstwerk dezelfde structurele karaktertrekken heeft als taal. Er
moet een onderliggend systeem bestaan van wederzijdse correlaties, en dus een semiotisch
ontwerp dat vernuftig de indruk geeft van niet-semiose. Op die manier komt Eco tot de
omschrijving dat kunst een weefsel is van boodschappen:
‘Thus art seems to be a way of interconnecting messages in order to produce a text in which: (a)
many messages, on different levels and planes of the discourse, are ambiguously organized; (b)
these ambiguities are not realised at random but follow a precise design; (c) both the normal and
the ambiguous devices within a given message exert a contextual pressure on both the normal
and ambiguous devices within all the others; (d) the way in which the norms of a given system
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are offended by one message is the same as that in which the norms of other systems are offended
by the various messages that they permit.’ 104

De afwijking van de norm ontspringt bij een algemene afwijkingsmatrix. Het kunstwerk
verwerft de status van een super tekenfunctie. De afwijkingsmatrix vertegenwoordigt niet
alleen een structurele ordening, ze brengt ook een herordening van de codes zelf met zich mee.
Daardoor brengt ze een voorstel van een nieuwe codemogelijkheid naar voren. Deze nieuwe
code, of idiolect, is een semiotische enclave die niet door elk lid van de gemeenschap herkend
kan worden. Een esthetisch idiolect is de regel die alle afwijkingen beheerst die werkzaam
zijn op elk vlak van een kunstwerk. Een uniek soort diagram dat alle afwijkingen onderling
functioneel maakt. Wanneer een criticus nu het idiolect van een werk heeft weten te isoleren,
dan betekent dat echter nog niet dat hij in het bezit is van een formule om gelijkaardige werken voort te brengen. Wanneer het gaat om een idiolect van een werk, dan kan deze formule
slechts een volledig identiek werk reproduceren. Als het daarentegen een idiolect van een
corpus betreft – met name een periode of een stroming van werken – dan is dit structurele
model niet meer dan een schema dat steeds opnieuw vorm moet krijgen. Het verschil tussen
dit schema en een bepaald werk is hetzelfde als het schema tussen een code en de mogelijke
boodschappen ervan. Het esthetische idiolect is niet zomaar decodeerbaar. De esthetische
tekst transformeert voortdurend zijn denotaties in nieuwe connotaties, voor zover al zijn
lagen semiotisch onderling verbonden zijn. Inhouden zijn er nooit voor zichzelf maar eerder
als een tekendrager voor iets anders. Eco verwijt de klassieke filosofie dat ze deze interpretatie-inspanning uitgedrukt heeft in termen van een aangenaam gevoel; met name als iets dat
met intuïtie te maken had. Hij zelf legt de nadruk op het feit dat kunst kennis voortbrengt:
‘But common artistic experience also teaches us that art not only elicits feelings but also produces
further knowledge.’ 105

Elke tekst bedreigt de codes, maar versterkt ze ook. Doordat de gebruiker er onvermoede
mogelijkheden in reveleert, verandert zijn houding ertegenover. Door de instandhouding van
de nauwe dialectische verhouding tussen boodschap en code, waarbij beide elkaar voeden,
wordt de ontvanger bewust van nieuwe semiotische mogelijkheden en wordt hij gedwongen
het bestaande te herdenken:
‘By increasing one’s knowledge of codes, the aesthetic message changes one’s view of their history
and thereby trains semiosis.’ 106

De esthetische ervaring daagt de algemeen aanvaarde ordening van de inhoud uit. Ze suggereert dat het semantische systeem ook op andere wijzen geordend kan worden. Hierdoor
wordt de wereld ook anders gezien:
‘But to change semantic systems means to change the way in which culture “sees” the world.’ 107

Eco geeft toe dat deze epistemologische beklemtoning van de functie van de esthetische tekst
eerder metaforisch is. Bij het kijken naar een schilderij heeft men vaak de ervaring dat de dingen misschien niet zijn zoals ze gewoonlijk schijnen. Dat betekent nog niet dat begrippen als
‘waarheid’ in dit verband relevant zouden zijn. De esthetische tekst moet verder semiotisch
geanalyseerd worden. Het zijn precies de esthetische teksten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot dat gedeelte binnen de theorie van de tekenproductie, dat tracht de verbinding
te leggen tussen tekens en de wereld:
— 241 —

‘If aesthetic texts can modify our concrete approach to states of the world then they are of great
importance to that branch of a theory of sign production that is concerned with the labor of
connecting signs with the states of the world.’ 108

Eco verleent een grote zelfstandigheid aan de ontvanger die een artistiek product leest.
‘Like a large labyrinthine garden, a work of art permits one to take many different routes, whose
number is increased by the criss-cross of its paths.’ 109

Het begrijpen van een esthetische tekst is gebaseerd op twee aspecten. Enerzijds op een
dialectiek tussen aanvaarding en verstoting van de code van de zender. Anderzijds is dit
begrijpen ook gebaseerd op de invoering en de verwerping van de persoonlijke code. De
esthetische abductie 110 bestaat erin om bepaalde voorlopige codes voor te stellen om de boodschap van de maker verstaanbaar te maken. De ontvanger kent de regel van de zender niet.
Hij probeert deze af te leiden uit de onsamenhangende gegevens van zijn esthetische ervaring.
In zijn visie omtrent de esthetische tekst als een communicatieve handeling, stelt Eco dat de
ontvanger nooit volledig de bedoelingen van de maker wil verraden:
‘But in so doing, he never wants completely betray the author’s intentions. So that in the
interpretative reading a dialectic between fidelity and inventive freedom is established.’ 111

Bovenstaande bewering is verbonden aan de visie om de esthetische tekst als een communicatieve handeling voorop te stellen. Bij communicatieve betrachtingen kan men moeilijk
uitgaan van het opzettelijke misverstand. Toch zouden wij eerder een formalistischere houding willen aannemen. In plaats van de bedoelingen van de auteur niet te verraden stellen
wij dat het eerder de inzet moet zijn om het kunstwerk in zijn materiële uitgebreidheid niet te
verraden. De bedoelingen van de auteur zijn niet noodzakelijk zichtbaar of zelfs aanwezig in
het artefact. Niets garandeert dat de auteur zichzelf niet bedriegt en gewenste bedoelingen
formuleert of geformuleerd heeft, die hij precies niet heeft kunnen materialiseren. Kunst laat
toe te communiceren met voorwerpen, die betekenis produceren. Communicatie hoeft niet
noodzakelijk te gebeuren met de maker ervan.
Deze bemerking doet geen afbreuk aan het belang dat we hechten aan Eco’s semiotische
definitie van een esthetische tekst als een gestructureerd model voor een ongestructureerd
proces van communicatieve wisselwerking. In die visie wordt het kunstwerk gesitueerd binnen de combinatiemogelijkheden van de gegeven codes, en binnen een gegeven artistieke
periode. Maar Eco’s oude idee van de openheid van het kunstwerk blijft bewaard ook binnen
zijn meer semiotische wijze van denken.
‘A responsible collaboration is demanded of the addressee. He must intervene to fill up semantic
gaps, to reduce or to further complicate the multiple readings proposed, to choose his own
preferred paths of interpretation, to consider several of them at once (even if they are mutually
incompatible), to re-read the same text many times, each time testing out different and
contradictory presuppositions.’ 112

Een esthetische tekst is voor Eco dan ook belangrijker omdat hij een onvoorspelbare bron is
voor ‘speech acts’. Het kunstwerk kan niet zonder het woord van de interpretator. Of beter
gezegd, het kunstwerk begint pas te bestaan door de veelvuldigheid van zijn gelijktijdige en
opeenvolgende interpetatieve commentaren.
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‘… the work of art is a text that is adapted by its concrete addressees so as to fulfill many different
communicative purposes in diverse historical or psychological circumstances, without ever
completely disregarding the underlying rule that has constituted it.’ 113

De noodzaak van het verwoorden van de code, waardoor het kunstwerk een communicatieve
functie moet verkrijgen, werd door Eco reeds eerder geformuleerd.114 Hij baseerde zich hiervoor op twee stromingen uit de hedendaagse kunst. Ten eerste de kunst van de Informelen,
die duidelijk zijn voorkeur wegdraagt wegens het per definitie ‘open’ karakter ervan. Ten
tweede de Nieuwe Figuratie, die zijn belangstelling wekt wegens de verwijzingen naar de
codes van de massacultuur. Vanuit deze twee strekkingen stelt Eco het probleem dat het
‘poëtische’ een verklaring vergt. Volgens Eco bestaat het hoofdkenmerk van hedendaagse
kunst er nu eenmaal in om een individuele code tot stand te brengen, die als het ware in het
kunstwerk inbegrepen is.
‘Ici (de informele kunst) apparaissent de graves problèmes: si la caractéristique de presque toutes
les œuvres de l’art contemporain est la fondation d’un code individuel de l’œuvre (qui ne précède
pas l’œuvre et n’en constitue pas la référence externe, mais qui est continu dans l’œuvre); ce code,
la plupart du temps, n’est pas repérable sans une aide extérieure, et donc sans une énonciation de
poétique.’ 115

In de op vormen gebaseerde abstracte kunst is er nog een verwijzing mogelijk naar wiskundig-geometrische codes. Maar die zijn reeds beladen met culturele connotaties. De
autonomie van de code komt dus pas op de tweede plaats. Dat is niet het geval met de
zogenaamde informele kunst. Daar gaat het erom in het werk ongeziene regels tot stand te
brengen die er aan de basis van liggen. Toch is er slechts communicatie mogelijk met de persoon die deze regels reeds kent. Vandaar dat een overvloed aan voorafgaande uitleg vanwege
de kunstenaar zich opdringt.
‘L’œuvre aspire tellement à sa propre autonomie par rapport aux conventions en vigueur qu’elle
jonde son propre système de communication, mais elle ne communique pas entièrement si elle ne
s’appuie pas sur des systèmes complémentaires de communication linguistique (l’énonciation de
la poétique), utilisés comme métalangage par rapport à la langue-code instaurée par l’œuvre.’ 116

De Nieuwe Figuratie daarentegen – een verzamelnaam van stromingen als popart, assemblage, nouveau réalisme enzovoort – werkt op het achterplan, opnieuw met precieze en
conventionele codes, die de kunstenaar provoceert, reconstrueert. Hij maakt er tekens van
een andere taal van. Hij brengt een nieuwe code tot stand die de interpretator zal moeten
ontdekken.
‘… l’invention d’un code inédit œuvre par œuvre (ou plus par séries d’œuvres du même auteur)
reste une des constantes de l’art contemporain: mais l’institution de ce nouveau code s’effectue
dialectiquement par rapport à un système préexistant et reconnaissable de codes.’ 117

Het refereren aan bestaande codes (wat Eco uiteraard opengelaten heeft) heeft zich verder
uitgebreid tot de meer recente kunststromingen. Daarbij wordt veelvuldig verwezen naar
codes van ‘stijlen’ uit het verleden, hetzij van een periode of van een kunstenaar. Men zou het
bijna een hoofdkenmerk van het postmodernisme en de transavant-garde kunnen noemen.
Maar ook hier is een taal nodig die de bespeelde codes vertaalt.
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De bespreking van de semiotische aanpak was noodzakelijk. We zijn er van overtuigd
dat een belangrijke functie van de hedendaagse beeldende kunst het confronteren is van de
toeschouwer met steeds wisselende tekens die in het alledaagse leven ongebruikelijk zijn, en
waarvan men de code moet leren ontcijferen. Dezelfde gedachte wordt verder uitgediept door
de zogenoemde structuralistische denkers. Zij benaderen het probleem minder technisch
maar verlenen het een meer filosofische dimensie.

5—4

Lévi-Strauss

In plaats van de historische ‘oorsprong’ of de religieuze functie van de kunst als aanvangspunt
te nemen, geven we de voorkeur aan de antropologie van Claude Lévi-Strauss, omwille van
de wijsgerige inslag en esthetische implicaties ervan. Het idee van ‘structuur’ is vruchtbaar
bij een onderzoek naar de rol van kunst voor een individu binnen een maatschappelijk bestel.
Lévi-Strauss is immers de enige antropoloog bij wie sprake kan zijn van een uitgebreide
esthetica.118
Zijn visie op de beeldende kunst is interessant. Die zullen we eerst overlopen. Daarna
geven we een aantal beschouwingen over de toepasbaarheid van zijn theorie. Dit ‘doordenken’
van zijn visie kan op sommige punten ten koste gaan van zijn eigen standpunten. We beweren
namelijk dat Lévi-Strauss, inzake hedendaagse beeldende kunst, uiteindelijk een vrij enge
visie heeft. Dat is niet het geval bij muziek, waarmee hij beter vertrouwd is. Op die kunsttak
zullen wij echter niet ingaan. We behandelen vooral zijn kunsttheorie uit La Pensée Sauvage
en in Entretiens.

5—4-1

De kunst als actuele vorm van het ‘wilde denken’

Lévi-Strauss bewondert Comte. Zonder van het totemisme iets af te weten, heeft deze auteur
de economie en de draagwijdte van een classificatiesysteem bij de primitieve mens beter
begrepen dan de hedendaagse etnologen. Voor Lévi-Strauss is dit echter niet verbonden aan
een bepaalde periode van de geschiedenis. Het ‘wilde denken’ is voor hem niet het denken
van de wilden en ook niet het denken van een primitieve of archaïsche mensheid, maar:
‘… het denken in zijn wilde toestand, onderscheiden van het denken dat gedomesticeerd en
getemd is om rendement af te kunnen werpen. Het is op bepaalde plaatsen van de aardbol en
op bepaalde momenten in de geschiedenis opgedoken, en het spreekt vanzelf dat Comte, die
niet over etnografische gegevens beschikte (en niet over het etnografische zintuig, dat alleen
verworven kan worden door het verzamelen van en omgaan met dit soort gegevens), het wilde
denken heeft opgevat in zijn retrospektieve vorm, als een vorm van geestelijke activiteit die aan
de andere vorm voorafgaat. Tegenwoordig begrijpen we beter dat beide vormen naast elkaar
kunnen bestaan en elkaar wederzijds kunnen doordringen, …’ 119

Lévi-Strauss maakt de vergelijking met de natuur waar naast wilde soorten ook andere
soorten bestaan die omgevormd werden door landbouw of veeteelt. Door hun ontwikkeling
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bedreigen de laatste de eerste met uitroeiing. Hoewel ook het wilde denken bedreigd wordt,
zijn er altijd gebieden waarin dit beschermd blijft, bijvoorbeeld in de kunst.120
Lévi-Strauss stelt dat de hedendaagse kunst de status heeft van natuurreservaat. De
wereld van de hedendaagse kunst verloopt inderdaad naast het dagelijkse leven. Het is niet
eens nodig te gaan proletariseren, want ook de burger participeert niet in het fenomeen. Men
kan enkel spreken van een aantal specialisten en een klein aantal geïnteresseerden, waarbij
zich dan nog het verschijnsel van het snobisme voordoet. De rest van het publiek gaat naar
hedendaagse kunst kijken als naar een rariteit in de dierentuin, of gaat niet. Onze stelling in
dit verband is de volgende: zolang de hedendaagse kunst in het statuut van natuurreservaat
blijft opgesloten, bestaat er een incoherentie binnen de levensvisie van de hedendaagse mens.
Dat geldt in het bijzonder voor de categorie die zich ‘progressief’ noemt.
Een voordeel van de natuurreservaatstatus zou kunnen zijn dat door deze situatie de kunstenaar niet verplicht is rekening te houden met de gemeenschap waarin hij leeft. Hij vervult
immers geen onmiddellijke sociale functie. De artistieke vrijheid is gewaarborgd.
In tegenstelling tot het wilde denken is het gedomesticeerde denken getemd om rendement te kunnen afwerpen. Kunst moet dus geen rendement leveren.
Lévi-Strauss kent aan de esthetische waarneming zelf een wetenschappelijke waarde toe.
Elke vorm van classificatie is voor hem beter dan chaos. Zelfs op het niveau van de esthetische
waarneming kan classificeren van nut zijn. Het is interessant om in het denken en handelen
zo te werk te gaan alsof aan een gelijkwaardigheid die het esthetisch gevoel bevredigt, ook
een objectieve werkelijkheid beantwoordt. De esthetische eigenschappen (vorm, kleur, geur,
enz.) geven aan de waarnemer als het ware het recht om ‘door te gaan’. Het recht namelijk om
te stellen dat deze zichtbare kenmerken het teken zijn van bijzondere maar verborgen eigenschappen. Het zoeken naar een onderliggende structuur is hier reeds in een primaire vorm
aanwezig. Beter dan onverschillig te blijven voor elke samenhang, is het zinvol om op esthetische basis een misschien onsamenhangende classificatie samen te stellen, omdat deze de
zintuiglijke aandacht gaande houdt. Lévi-Strauss hecht veel belang aan deze ‘wetenschap van
het concrete’, gebaseerd op een ‘logica van de zintuiglijke gewaarwording.’ Hierdoor wordt
namelijk een verovering van de zintuiglijk waarneembare wereld in termen van het zintuiglijk
waarneembare mogelijk. In verband met de verhouding tot de exact genoemde wetenschappen, is de hoofdgedachte van Lévi-Strauss het parallelisme. Beide benaderingswijzen van de
werkelijkheid liggen niet in elkaars verlengde. Het zogenaamde primitieve denken is geen
voorloper – in de zin van een minder ontwikkelde fase – van het exacte. Het is een nevenstaande wijze van denken, maar met een vroegere oorsprong.121
‘Deze wetenschap van het konkrete moest uiteraard tot andere resultaten beperkt blijven
dan die welke aan de natuurwetenschappen bleven voorbehouden, maar ze was niet minder
wetenschappelijk en haar resultaten waren niet minder konkreet. Tienduizend jaar eerder
verworven, vormt ze nog altijd de grondslag van onze beschaving.’ 122

Er bestaan dus twee verschillende wijzen van wetenschappelijk denken. Ze hangen samen
met twee strategische niveaus waarop de natuur door de wetenschappelijke kennis veroverd
kan worden.
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Vandaag is kunst nog steeds een aspect van deze ene strategie. Gevolg hiervan, lijkt ons,
is dat kunst in dat opzicht niets te maken heeft met verfraaiing, decoratie, mooie prenten
maken, romantische sentimentaliteit bevredigen of wat dan ook. Kunst heeft daarentegen
alles te maken met een beschouwing van de wereld, met een manier om de ‘natuur te veroveren’ door er deelkenmerken van aan te duiden. Zelfs wanneer zou blijken dat deze aanduiding
in sommige gevallen gelijkwaardig verloopt met een magische benadering – en dus misschien
weinig belang heeft voor een exact wetenschappelijke benadering – dan nog is dit van belang
binnen de opbouw van een wereldbeschouwing met waardensysteem. De behoefte aan ordening vormt de grondslag voor wat Lévi-Strauss het primitieve denken noemt, maar slechts in
zoverre het de basis vormt van alle denken. Door uit te gaan van wat aan alle denken gemeenschappelijk is, krijgen we gemakkelijker toegang tot denkvormen die ons erg vreemd lijken.
De beeldende kunst lijkt ons zo’n vreemde denkvorm. Het ordenen komt in de avant-garde
vaak voor: bijvoorbeeld in sommige vormen van objectkunst die het ordenen van afval tot hun
artistieke bedrijvigheid maken.
Interessant is ook dat Lévi-Strauss erop wijst dat het ordenen – behalve het feit dat het
als een algemeen kenmerk van kunst beschouwd kan worden – tevens onmiddellijk een
verwantschap met het religieuze domein aantoont. Ook het ‘nergens toe dienen’ is een
gemeenschappelijk kenmerk van zowel het ritueel als de kunst of is een ritueel karakter van
de kunst. De avant-garde als beeldenstormende beelding heeft tot beginsel onder meer het
vernietigen van gevestigde formele orden. Dat gebeurt haast nooit zonder een herordening,
die een wezenskenmerk blijft van de artistieke creatie en de esthetische waarneming. Hoe
wanordelijk de voorstellingen van Arman bijvoorbeeld ook willen zijn, toch zijn ze het gevolg
van een nauwlettende destructieve herordening. Zijn werk Papiermand van een artiest is een
voorbeeld.

5—4-2

Kunst tussen wetenschap en mythe

Een tweede stap die een licht werpt op kunst als vorm van mythisch of wild denken is het
invoeren van de technieken van de knutselaar en de ingenieur om twee ‘wetenschappelijke’
benaderingswijzen aan te duiden. De term ‘knutselaar’ toepassen op mensen die zich ‘kunstenaar’ noemen is iets waarmee men bij hen niet veel succes zal oogsten. Het verband is niet
eenvoudig omdat de kunst in geen van de twee domeinen thuis te brengen valt.
Lévi-Strauss noemt het mythische denken een soort intellectueel knutselen. Typisch
aan dit denken is dat het, om zich uit te drukken, gebruikmaakt van middelen, waarvan de
samenstelling heterogeen is en die, hoe omvangrijk ook, toch beperkt blijft. Lévi-Strauss wijst
ook op het mythopoëtische karakter van het knutselen zelf. Hij denkt bijvoorbeeld aan wat
hij de ‘naïeve’ kunst noemt en dat wij onder de ruimere term ‘kitsch’ zouden willen plaatsen,
zonder aan deze term ook maar enig waarde- of waarderingsoordeel te verbinden.123
Wij menen dat in Lévi-Strauss’ hoger geciteerde typering van het mythische knutseldenken reeds een parallel met kunst te vinden is. Niettegenstaande de enorme grensverleggende
experimenten lijken de middelen van de beeldende kunst ons miniem. De kunstenaar mag de
kring verruimen, mag er een ellips van maken of een labyrintachtige slingerkoord, maar er
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blijft een beperking van de middelen. Enerzijds omdat hij uiteindelijk altijd binnen de kunst
moet blijven. Anderzijds omdat het verruimen van de middelen steeds gepaard gaat met een
terugkeer naar wat vroeger al aangewend werd. In zijn beperkste vorm zijn dat de verf en de
drager. Deze beperking heeft de minimal art nog weten te maximaliseren. Men kan deze
richting trouwens beschouwen als tegengesteld aan wat we zojuist beschreven, alhoewel de
bedoeling dezelfde is.
De fotografie van haar kant, overschrijdt in zekere zin de grenzen van de middelen van de
schilder-, teken- en grafische kunsten. Het is duidelijk – hoewel niet voor iedereen – dat ze de
beeldende kunst niet moet opheffen, tenzij misschien op het vlak van de vrij utilitaire reproductie-documentfunctie. De fotografie kreeg in haar verhouding tot de beeldende kunsten
een dubbele rol. Enerzijds werd ze hulpmiddel van de beeldende kunsten, anderzijds werd ze
van dit soort kunst zelf een autonome tak met een volwaardig artistiek statuut.124 Zolang de
middelen van de beeldende kunst variaties zijn van, bijvoorbeeld, de kwaliteiten van verf, kan
men zoals bij het knutselen moeilijk spreken over de heterogeniteit van de samenstelling. Bij
sommige artistieke media kan dat wel, de assemblagekunst bijvoorbeeld.
De moeilijkheid om kunst te situeren ten opzichte van de twee soorten wetenschappelijke
kennis die Lévi-Strauss onderscheidt, wordt nog duidelijker wanneer hij zijn vergelijking
verder uitdiept:
‘De knutselaar is in staat een groot aantal uiteenlopende taken uit te voeren: maar terwijl de
ingenieur bij alles wat hij doet ervan afhankelijk is of hij de grondstoffen en de instrumenten
kan krijgen, die speciaal voor ieder project zijn ontworpen en aangeschaft, is voor de knutselaar
de wereld van zijn instrumenten beperkt en zijn spelregel is, zich altijd te behelpen met de
middelen die hij heeft, d.w.z. met een steeds beperkte hoeveelheid van gereedschap en materiaal
dat bovendien nog heterogeen is, omdat de samenstelling ervan niets te maken heeft met het
project van dat ogenblik, trouwens met geen enkel bepaald project; zijn instrumentarium is
het toevallige resultaat van alle kansen die hij heeft gehad om zijn voorraad te vernieuwen of te
vergroten of met overblijfselen van vroegere konstructies en destructies op peil te houden.’ 125

De knutselaar verzamelt dus de dingen omdat ze altijd ergens voor te gebruiken zijn. Zijn
middelen worden bepaald door hun bruikbaarheid als instrument.
Het verschil knutselaar-ingenieur wordt ook duidelijk door een ander verschil, namelijk
het verschil tussen teken en begrip. Het teken kan gedefinieerd worden als een verbinding
tussen een beeld en een begrip.
‘Het teken is, evenals het beeld, iets konkreets, maar het lijkt op het begrip vanwege zijn
vermogen naar iets te kunnen verwijzen; beide hebben niet uitsluitend betrekking op zichzelf,
maar kunnen in de plaats staan van iets anders. Toch bezit het begrip in dit opzicht een
onbeperkt vermogen, terwijl dat van het teken beperkt is.’ 126

Hun verschil en overeenkomst worden duidelijk in het voorbeeld van de knutselaar. De
ingenieur werkt met begrippen omdat hij een uitweg zoekt om de beperkingen ‘te boven’ te
komen, die hem door een toestand van de beschaving worden opgelegd. De knutselaar werkt
met tekens omdat hij ‘aan deze kant’ van de beperkingen blijft staan. In feite komt minstens
een van de manieren waarop het teken met het begrip een tegenstelling vormt hierop neer:
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‘… dat het begrip geheel en al doorzichtig wil zijn ten opzichte van de werkelijkheid, terwijl het
teken toelaat en zelfs eist, dat er in deze werkelijkheid een zekere hoeveelheid menselijkheid
opgenomen is.’ 127

De knutselaar verzamelt slechts de reeds overgedragen mededelingen, terwijl de ingenieur uit
is op een nieuwe mededeling.
‘Zo gezien is het begrip de operator van het begin van het geheel van middelen waarmee gewerkt
wordt en is de betekenis de operator van de reorganisatie: deze breidt het geheel van middelen
niet uit, vernieuwt het ook niet, maar beperkt zich er toe de verschillende transformaties te
bewerkstelligen.’ 128

Hoewel Lévi-Strauss het in deze bladzijden niet zozeer over kunst heeft, is de verhouding
knutselaar en ingenieur toepasbaar op kunstenaars. Kunst als systeem van tekens staat
duidelijk aan de zijde van de knutselaars. Uitzondering hierop lijkt ons de conceptuele kunst
waarin de kunstenaar ingenieur speelt. De assemblagekunst is een duidelijk voorbeeld van
het knutselkarakter. De kunstenaar gaat hier een dialoog aan met de instrumenten en de
materialen die hem ter beschikking staan. Uit een verzameling van onsamenhangende voorwerpen zoekt hij wat elk voorwerp zou kunnen betekenen als antwoord op het probleem dat
hij zich stelt. Door de interne rangschikking van de delen zal hij komen tot een geheel. Ofwel
komt het aan op de vorm van het recuperatiemateriaal, ofwel op de aard van het materiaal.
Maar de mogelijkheden blijven altijd beperkt door het bijzondere verleden van ieder stuk
en door wat daarin al van tevoren bepaald is, door het gebruik waarvoor het oorspronkelijk
ontworpen is. De elementen zijn dus bij voorbaat beperkt, want de knutselaar (assemblage
kunstenaar) richt zich tot een verzameling overblijfselen van menselijke producten. De
ingenieur daarentegen ondervraagt de wereld. Ook de conceptkunstenaar stelt vragen aan
het fundament van de wereld van de kunst. Nu kan het mythische denken als een intellectuele vorm van knutselen beschouwd worden. De wetenschap berust op het onderscheid
tussen toeval (gebeurtenis) en noodzaak (structuur). Zoals het knutselen op het practische
vlak, wordt het mythische denken gekenmerkt doordat het gestructureerde gehelen tot stand
brengt.
Het mythische denken doet dat echter niet door middel van andere gestructureerde
gehelen, maar met resten en overblijfselen van gebeurtenissen, met name het gruis van
oude omgangstaal, versteende getuigen van de geschiedenis van een individu of maatschappij. Het mythische denken ontwikkelt dus structuren door resten van gebeurtenissen. De
wetenschap daarentegen creëert haar middelen en resultaten in de vorm van gebeurtenissen
dankzij de structuren die ze telkens weer verandert, namelijk haar hypothesen en theorieën.
Voor Lévi-Strauss – in tegenstelling tot Sartre bijvoorbeeld – gaat het hier niet om twee stadia
in de evolutie van de kennis, maar bezitten beide benaderingswijzen evenveel geldigheid.
‘Het mythische denken is niet alleen de gevangene van gebeurtenissen en ervaringen, die het
rangschikt en steeds opnieuw rangschikt om er een zin in te ontdekken; het is ook een bevrijding,
door het protest dat het aantekent tegen de on-zin, waarin de wetenschap aanvankelijk berustte
en er een schikking mee aanging.’ 129

Hetzelfde zou men kunnen zeggen over het artistieke denken.
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De centrale idee van Lévi-Strauss over de plaats van de kunst in de cultuur, lijkt ons
van essentieel belang. Door de kunst niet onder te brengen buiten het weten (of het voorweten) en ze evenmin in te delen bij het niet-weten, krijgt ze een zeer belangrijk statuut als
levensoriënterend middel. ‘Esthetische vorming’ verdwijnt op die manier uit de categorie
van de supplementaire vorming naar de categorie van de complementaire vorming, naast de
wetenschappen. Theoretisch staat er zelfs niets in de weg om er een voorkeur aan te verlenen.
Door het wilde, mythische of primitieve denken als evenwaardig te plaatsen naast het wetenschappelijke denken, verdwijnt de ondergeschiktheid. Kunst wint nog aan belang omdat
Lévi-Strauss ze niet in een van beide maar tussen beide domeinen plaatst. Hierdoor krijgt
kunst er nog een synthesedimensie bij.
Voor Lévi-Strauss heeft de kunstenaar iets van de geleerde en iets van de knutselaar. Door
middel van handwerk vervaardigt hij immers een stoffelijk voorwerp, dat ook een object voor
het kennen is. Lévi-Strauss onderscheidt beide als volgt:
‘… de geleerde brengt gebeurtenissen tot stand (hij verandert de wereld) met behulp van
structuren, de knutselaar structuren met behulp van gebeurtenissen.’ 130

De prioriteitsverhouding tussen structuur en gebeurtenis is dus in de wetenschap omgekeerd
symmetrisch aan die bij het knutselen. Ook de kunst neemt hier een tussenpositie in. Om dit
aan te tonen stelt Lévi-Strauss de vraag naar de oorzaken van de esthetische ontroering. Een
eerste antwoord ziet hij in het feit dat kunst altijd een gereduceerde voorstelling geeft, ofwel
door een verkleining van schaal ofwel door een vermindering van eigenschappen. De esthetische kracht verbonden aan deze reductie komt voort uit de omkering van het kenproces.
Het werkelijke object is in zijn totaliteit bijna niet te kennen, tenzij door het geheel in stukken
te verdelen. Door een reductie – een soort verkleind model – gaat de kennis van het geheel
vooraf aan die van de delen.
‘Zelfs wanneer dit een illusie is, ligt de betekenis van dit proces hierin, dat het deze illusie schept
en in stand houdt, een illusie die aan het verstand en het gevoel een genoegen verschaft dat alleen
hierom al esthetisch genoemd kan worden.’ 131

Door de kwantitatieve vermindering lijkt het object kwalitatief vereenvoudigd. Dat heeft tot
gevolg dat onze macht over een afbeelding van het ding vergroot, en in zekere zin dus ook over
het ding zelf.
We menen dat dit een zeer belangrijk kenmerk is van het esthetische. De hele geschiedenis
van de moderne schilderkunst kan beschouwd worden als een poging om vat te krijgen op
de ‘werkelijkheid’. De grijpbaarheid – en de daarmee gepaard gaande illusie van begrijpbaarheid – speelt een grote rol bij de artistieke betrachtingen. In de twintigste eeuw heeft deze
kwantitatieve reductie voortdurend gespeeld tussen twee polen die men de minimale kunst
en het hyperrealisme zou kunnen noemen. We gebruiken beide termen hier eerder als een
voorstellingswijze dan als historische stromingen. We menen bovendien dat de schilderkunst
zich verder zal kunnen bewegen binnen deze twee polen, het ‘niets’ en de ‘totaliteit’, volgens
steeds wisselende behoeften aan uitingskracht. Ze zal daarin slagen in de mate dat men
de onmogelijkheid om de totaliteit effectief te realiseren wenst uit te drukken door haar te
weigeren (niets, wit geschilderd doek) of door haar ragfijn te suggereren (pseudototaliteit).
Het is trouwens duidelijk dat de realisatie van de perfectie (totaliteit) het einde van de kunst
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betekent, omdat afbeelding en afgebeeld object samenvallen. Deze beweging kan zich zowel
binnen de kunstgeschiedenis (stromingen, modes, enz.) voordoen als binnen het oeuvre van
een kunstenaar, op zijn zoektocht om de werkelijkheid (de objecten) grijpend te begrijpen.
Door de gereduceerde aard van de voorstellingen zijn deze bewegingen per definitie oneindig
binnen een systeem dat vrijheid van uitbeelding vooropstelt.
Belangrijk is dat Lévi-Strauss de toeschouwer geen passieve rol toebedeelt. Een ander
aspect van het gereduceerde model is dat het niet zomaar een passieve afspiegeling is van het
object. Doordat het meestal met de hand gemaakt is, is het een werkelijke beleving van het
object en wordt het mogelijk te begrijpen hoe het gemaakt is. Zoals bij het knutselen, kan ook
bij het schilderen het probleem op meerdere wijzen opgelost worden. Hier ligt de actieve rol
van de toeschouwer:
‘Alleen al door toe te zien komt de toeschouwer als het ware in het bezit van andere mogelijke
modaliteiten van hetzelfde werk; en vagelijk heeft hij het gevoel er zelf met meer recht schepper
van te zijn dan de schepper zelf, die ze heeft prijs gegeven door ze niet in zijn werk op te nemen.’ 132

Tot de innerlijke kracht van het verkleinde model behoort ook het feit dat voor het prijsgeven
van zintuiglijk waarneembare dimensies, een compensatie geboden wordt door er verstandelijke dimensies aan toe te voegen.
Een tweede belangrijke oorzaak van de esthetische ontroering vloeit voort uit de eenheid
die ontstaat tussen structuur en gebeurtenis. Hierdoor wordt tevens duidelijk dat voor Lévi
Strauss de tussenpositie van de kunst tussen de wetenschap en het (intellectuele) knutselen
geen ondergeschikte positie is. De half-en-half situatie van de kunstenaar is geen onderwaardering, maar de mogelijkheid om tot
‘… de precies uitgebalanceerde synthese te komen tussen een of meer kunstmatige en natuurlijke
strukturen, en tussen een of meer natuurlijke en maatschappelijke gebeurtenissen.’ 133

Inderdaad, zelfs indien het gereduceerde model een nadere kennis impliceert van de morfologie, kan de afbeelding niet teruggebracht worden tot een diagram of een schema. Het
gereduceerde model als afbeelding vormt immers de synthese tussen de immanente eigenschappen van het voorwerp en de eigenschappen die uit een ruimtelijke en tijdelijke context
voortkomen. Terecht schrijft Lévi-Strauss:
‘Het talent van de schilder, dat altijd ergens tussen schema en anekdote ligt, bestaat hierin dat
hij de kennis van het innerlijke met de kennis van het uiterlijke verenigt, een “zijn” met een
“worden”; dat hij met zijn penseel een voorwerp maakt dat als voorwerp niet bestaat maar dat hij
toch weet te creëren op zijn doek.’ 134

Hoewel het laatste deel van bovenstaande uitspraak ons doet denken aan het schilderij van
Magritte Ceci n’est pas une pipe, zien we er geen verwijzing in naar het surrealisme. Wel menen
we een vrij duidelijke formulering te zien van twee andere polen in de geschiedenis van de
moderne schilderkunst, naast – maar onafhankelijk van – de hoger vermelde minimale
en maximale reducties. We denken aan de tegenstelling tussen expressionisme en impressionisme. De historische volgorde is met opzet omgekeerd weergegeven. Reden hiervan is
dat we deze termen gebruiken als uitdrukkingswijzen. Het expressionisme legt de nadruk
op het ‘schema’, de kennis van het ‘innerlijke’ of een ‘zijn’. Het impressionisme daarentegen
beklemtoont de ‘anekdote’, de kennis van het ‘uiterlijk’, een ‘worden’. Uit de formulering van
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Lévi-Strauss blijkt dat beide uitdrukkingswijzen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn.
De accentverschuivingen kunnen ook een oneindige evolutie doormaken binnen de twee
tegenovergestelde polen, die steeds – hoe miniem ook – iets van de andere pool in zich houden.
Tot slot wensen we nogmaals te benadrukken dat Lévi-Strauss ook de participerende
functie van de toeschouwer voor ogen houdt en dat op basis van zijn mens-zijn. Elke toeschouwer is voor hem een virtueel kunstenaar. Daardoor zou de esthetische ontroering ontstaan,
omdat de toeschouwer door middel van het kunstwerk virtueel de eenheid tot stand brengt
tussen structuur en gebeuren.

5—4-3

De functie van de moderne kunst versus
de functie van de primitieve kunst

Een goede bron om een verder inzicht te verwerven in de kunsttheorie van Lévi-Strauss zijn
de ‘Entretiens’ met Georges Charbonnier in 1959, voor de Franse televisie.
Lévi-Strauss wijst erop dat het onderscheid tussen de kunst van zogenaamde primitieve
maatschappijen en deze van de moderne tijden gelegen is zowel in de individualisering van de
artistieke productie als door de meer figuratieve en representatieve aard ervan. Wat dit laatste
betreft, kan men de abstracte kunst van de twintigste eeuw als een ‘primitivisering’ beschouwen. De individualisering van haar kant slaat op de toeschouwer en niet op de maker.
‘Des travaux récents sur la sculpture africaine montrent que le sculpteur est un artiste, que cet
artiste est connu, quelquefois très loin à la ronde, et que le public indigène sait reconnaître le
style propre de chaque auteur de masque ou de statue. Avec l’art des temps modernes, il s’agirait
donc d’une individualisation croissante, non pas du créateur, mais de la clientèle. Ce n’est plus le
groupe dans son ensemble qui attend de l’artiste qu’il lui fournisse certains objets façonnés selon
des canons prescrits, mais des amateurs (…) ou des groupes d’amateurs.’ 135

De primitieve kunstenaar kan of wil zijn model niet integraal reproduceren. Hij voelt zich dus
verplicht het te betekenen. In plaats van voorstellend te zijn, verschijnt de kunst aldus als een
tekensysteem. Beide verschillen zijn dus aan elkaar verbonden, taal vooronderstelt immers
een groep:
‘… le langage (…) est un phénomène de groupe, il est constitutif du groupe, il n’existe que par le
groupe, car le langage ne se modifie, ne se bouleverse pas à volonté.’ 136

In de mate dat er een element van individualisering optreedt in de artistieke productie, moet
de semantische functie van het werk dus noodzakelijkerwijs verdwijnen. Dit ten voordele van
een grotere overeenkomst met het model dat men tracht na te bootsen en niet enkel meer te
betekenen. Deze drang tot voorstelling ziet Lévi-Strauss als een soort magisch geïnspireerde
begeerte. Ze berust op de illusie dat men niet alleen in communicatie kan treden met de
werkelijkheid, maar ze zich ook kan toeëigenen doorheen de afbeelding. Hij noemt het ‘la possessivité vis-à-vis de l’objet’,137 het middel om beslag te leggen op een uitwendige schoonheid
of rijkdom. In deze ambitie om het voorwerp te veroveren ten voordele van de eigenaar of zelfs
van de toeschouwer ligt volgens Lévi-Strauss een van de grote originaliteiten van de kunst
van onze beschaving.
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Lévi-Strauss ziet nog een derde onderscheid dat niet pertinent is in primitieve kunst, met
name het academisme. Hiermee bedoelt hij het schilderen naar de grote meester. In de primitieve maatschappij stelt zich dat probleem niet omdat de continuïteit van de traditie verzekerd
is.
De vraag rijst natuurlijk in hoever deze drie verschillen – het niet meer betrekking hebben op een ganse collectiviteit, de verbondenheid met een voorstelling en de verknochtheid
aan scholen – die de kunst van de moderne tijden onderscheidt van de primitieve, ook geldig
is voor de moderne kunst. Het impressionisme, dat als eerste duidelijk manifeste moderne
stroming kan worden opgevat, beperkt zich tot een verzet tegen het derde verschil:
‘Au fond, il (le peintre impressionniste) essaie d’échapper à la vision de l’objet au travers de l’école,
il veut que l’objet qu’il se propose, le modèle dont il s’inspire, ne soit pas le modèle tel qu’il a été
représenté par les maîtres antérieurs, mais l’objet vrai, l’objet “cru”.’ 138

Dit object moet echter nog voorgesteld worden; het is nog een zich toe te eigenen object.
Het impressionisme voert dus een verzet dat aan de oppervlakte blijft: ‘une révolution épidermique’. Het is trouwens geïnteresseerd in het oppervlak van het voorwerp, niet in het
fundamentele. Toch mag het impressionisme niet enkel formeel bekeken worden. Inhoudelijk
is er ook een wijziging van onderwerp: het heeft oog voor het bescheiden landschap van de
voorstad, voor de reeds toegetakelde natuur. Hierin fungeert het als gids voor de beschaving:
‘Mais oui, c’est parce que cette nature de première qualité qu’on pouvait s’offrir le luxe de
représenter au XVIIe, XVIIIe, et encore au début du XIXe siècle, tend à disparaître devant les
progrès de la civilisation mécanique, les ponts, les chemins de fer, le développement urbain, et
qu’il faut apprendre aux hommes à se contenter de la menue monnaie d’une nature à jamais
disparue pour eux, et qui est tout ce qui leur reste; dans l’impressionnisme, il y a ce rôle
didactique, cette fonction de guide de la civilisation.’ 139

Als eerste stroming weerspiegelt het impressionisme hier reeds het uiteenvallen van een
totaalbeeld gebaseerd op een orde in de natuur. Nadien treedt in meerdere stromingen de
kunst als teken van het uit elkaar vallen van de gefundeerde orde op de voorgrond. Het
hiermee verwante anarchonihilisme is niet vreemd aan de hierboven aangehaalde, eerder
ecologische problematiek.
Het kubisme verzet zich tegen het tweede verschil. Het herontdekt de semantische waarheid van de kunst. Zijn essentiële betrachting is te betekenen en niet enkel voor te stellen.
‘Il s’agit donc d’une révolution plus profonde que celle de l’impressionnisme, bien qu’elle
commence par en utiliser les résultats. Le cubisme va au-delà de l’objet, jusqu’à la
signification.’ 140

Het kubisme stemt reeds meer overeen met de primitieve kunst. Dat is trouwens niet
toevallig, want het kubisme werd hierdoor sterk geïnspireerd. De kubisten wisten wat de ‘primitieven’ hen te leren hadden. Toch wordt het eerste verschil nog niet opgeheven. De functie
van het kubisme in de maatschappij is niet van dezelfde collectieve aard.
Lévi-Strauss verwondert zich in dat verband over de overvloed aan schilderswijzen bij
dezelfde kunstenaar. Het lijkt hem alsof het ene academisme door een andersoortig academisme vervangen werd.
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‘L’académisme de la peinture préimpressionniste, c’était, pour employer le langage des linguistes,
un académisme du signifié: les objets mêmes – visage humain, fleurs, vase – qu’on s’efforçait de
représenter, étaient vus à travers une convention et une tradition; tandis qu’avec cette profusion
de manières que nous voyons apparaître à une certaine époque, à un certain moment, chez
les créateurs contemporains, l’académisme du signifié disparaît, mais au profit d’un nouvel
académisme que j’appellerai l’académisme du signifiant.’ 141

Het gaat hier dus om een academisme van de taal (langage). Bij Picasso bijvoorbeeld vindt
Lévi-Strauss een ‘consumptie’ van al de tekensystemen die ooit door de mensheid in gebruik
werden genomen, sinds ze over een artistieke uitdrukkingswijze beschikt. Er kan hieruit
immers niet waarlijk een taal ontstaan, omdat het een individuele kunstproductie betreft, die
zich dus niet op een stabiele wijze naar een groep richt.
Het is precies dit aspect van Picasso dat de kunstkritiek als zijn grote verdienste
beschouwt. Nochtans zou men hiertegen kunnen inbrengen dat deze totaalsynthese van
menselijke tekensystemen, misschien juist de basis kan zijn voor een relatief, dit is westers,
‘universeel’ tekensysteem, een soort artistiek Esperanto. We doen dit in deze context vooralsnog niet, omdat we het eens zijn met het individualismeverschil van Lévi-Strauss. En dat
niet zozeer om de reden die hij aanhaalt, met name de verscheidenheid in schilderswijzen
bij dezelfde kunstenaar, want precies dat lijkt ons weerlegbaar. Maar wel om reden van algemene ontoegankelijkheid tot het gehele tekensysteem van de moderne kunst. Daar staan we
echter niet zo negatief tegenover als Lévi-Strauss. Als geleerde koestert hij hier zelf reeds
duidelijk een minachting voor de prioriteit van het signifiant-karakter van de esthetische
benadering. Hier denkt de geleerde. Hij vergeet te kijken met de bril van de kritische toeschouwer. Dat neemt niet weg dat zijn volgende kritische bedenkingen het overwegen waard
zijn. De kunstenaar, zegt Lévi-Strauss, aapt de bestaande talen slechts na. Hij geeft er een
illusoire transfiguratie van omdat enkel de uitwendige verschijning van het teken overblijft.
De boodschap is weg. Het is een soort goedkoop spel met de talen. Enkel de formele functie is
overgebleven. Sociologisch gezien fungeren deze tekensystemen niet meer als communicatie
binnen een groep.
Het zou verleidelijk zijn om in de abstracte kunst, als synthese van beide vorige, de opheffing te zien van het overblijvende verschil tussen primitieve en moderne kunst, met name het
al dan niet betrekking hebben op een hele collectiviteit. Maar Lévi-Strauss wil dat niet aannemen. De betrachtingen van de abstracten bestaan immers niet in het vermenigvuldigen van
de tekensystemen, maar in het maken van de verschillende analyses van hun eigen systeem.
Dit eigen systeem wordt op die manier totaal uitgeput en verliest zijn mogelijkheid tot betekenen. In marxistische termen uitgedrukt, behoren, volgens Lévi-Strauss, de twee laatste
verschillen – die inmiddels opgeheven werden – tot de orde van de superstructuren. De eerste,
met name de collectieve functie van het kunstwerk, vloeit voort uit de infrastructuren. Als
gevolg van een esthetisch creatief dynamisme is ze trouwens geen zuiver formele evolutie. De
kunst bevindt zich in een uitwegloze situatie. Ze heeft geen impact op de sociologische realiteit, namelijk de toegankelijkheid tot de volledige collectiviteit. In die zin is kunst onnuttig.
De wetenschappelijke kennis heeft veel aan de esthetische aperceptie van de objecten ontnomen die er in de nog niet wetenschappelijke primitieve maatschappij aan toegevoegd was. De
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esthetische waarneming werd in onze hedendaagse maatschappijen gezuiverd van veel zaken.
Vandaar ook dat ze een minder maatschappelijke functie verkregen heeft.
We zien in de overeenkomsten tussen moderne en primitieve kunst een zeer belangrijke
herbronning van de kunst die hierdoor antimaatschappelijk is geworden. De kunst is niet langer een boegbeeld van de maatschappij. Ze is een spiegel waarin de leden van de maatschappij
verschrikt opkijken. Maar slechts weinigen zien in een spiegel wat er in te zien valt. Het probleem stelt zich dat antimaatschappelijke kunst vlug onmaatschappelijke kunst wordt. M.a.w.
hoe komt het dat slechts een zeer klein publiek toegang vindt tot de hedendaagse kunst? We
zouden het probleem hier minder etnologisch willen stellen en meer bekijken vanuit de problematiek van auteur en toeschouwer. Algemeen kan men stellen dat hedendaagse kunst geen
collectiviteit bereikt onder meer omdat ze deze ook niet beoogt. De hedendaagse kunst zit
nog steeds in een stadium van individualisme. De avant-garde is geen avant-garde meer voor
theoretische specialisten, maar ze is nog steeds avant-garde voor de collectiviteit. Afgezien
hiervan bestaan er trouwens kunstvormen die wel de hele collectiviteit aanspreken, door de
plaats waar ze aangebracht zijn (metro) of omdat ze toepassingen zijn (design). Maar hierover
hebben we het nu niet. Feit blijft dat tegenover het individualisme van de kunstenaar en zijn
publiek een grote collectiviteit buitengesloten blijft of zichzelf buitensluit. Het heeft geen zin
hier normerend op te treden door dit te betreuren of door kunstenaars als asocialen te bestempelen en het publiek als cultuurbarbaren. We willen hieraan enkele bedenkingen toevoegen.
Ten eerste zou men enigszins futurologisch kunnen voorspellen dat die collectiviteit weer
zal ontstaan. Op dat ogenblik zal het begrip avant-garde ook voor de hele collectiviteit een
achterhaalde situatie zijn. Een en ander heeft te maken met de tijd en het hieraan verbonden
begrip traditie. Het is Lévi-Strauss zelf die gewezen heeft op het verschil in opvatting tussen
de tijd in de primitieve samenleving en deze van de hedendaagse maatschappij.142 In de ene zit
geen wezenlijke evolutie. De andere verheerlijkt het vooruitgangsprincipe. Het is niet alleen
de kunst die door haar snelle gedaanteverwisseling on- en antimaatschappelijk geworden is.
De filosofie zelf zit in zo’n situatie. Ook de moraal. Men zou kunnen stellen dat de westerse
beschaving levensbeschouwelijk nog steeds stoelt op een fundamenteel negentiende-eeuwse
burgerlijk-christelijke moraal, waarvan de hoekjes wat afgerond werden. Dergelijke en
nog andere fenomenen lijden dus aan hetzelfde gebrek aan invloed op de collectiviteit. De
hele wijziging van het maatschappijbeeld is vooral op technologisch gebied gebeurd. Het
humane aspect is alsnog niet gevolgd. Futorologen in de technologie wijzen erop dat de grote
revoluties in de technologie achter de rug zijn. Enkel valt nog een verdere uitwerking van de
bestaande uitvindingen te verwachten. We leven in een periode waarin de nieuwe generaties
hun schatplichtigheid aan hun negentiende-eeuwse voorouders, van voor de technologische
revolutie, grotendeels overwonnen hebben. Ze zijn volledig vertrouwd met de nieuw-technologische wereld en de hiermee verbonden mogelijkheden. Er is dan ook geen enkele reden om
te veronderstellen dat de vormen, ontstaan uit wat eens avant-garde genoemd werd, niet tot
de culturele wereld van de hele collectiviteit zouden kunnen behoren. De recente evolutie van
de kunst wijst reeds in die richting. De zogenaamde transavant-garde transcendeert reeds de
verworvenheden van de nieuwe vormen van de avant-garde. Daarenboven ziet men, binnen
een tijdsbestek van zowat twee à drie jaar, internationaal – ook in niet-westerse landen – een
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gelijksoortige vormgeving verschijnen. Dat wijst op een zeker universalisme, althans van
de makers. Lévi-Strauss kon dit uiteraard in de gesprekken van ’59 met Charbonnier niet
voorzien. Waarschijnlijk zou hij trouwens in verband met dit ‘universalisme’ van een nieuw
academisme spreken. Allicht terecht.
Maar het zijn niet de futurologische bespiegelingen die ons hier bezighouden. Niet alleen
omdat zo’n optimisme wat goedkoop en tegelijk bedroevend is. In onze maatschappij zou
massalisering immers ook uitholling betekenen. Daarenboven moet futurologie alleszins
interdisciplinair benaderd worden. Wij stellen hier enkel de kunstfilosofische vraag: ‘Wat
betekent de hedendaagse kunst voor een mens van nu en wat zou zij kunnen betekenen?’ Dat
het antwoord hierop zowel kwantitatief als kwalitatief minimaal is, wijst op de partialiteit
van de levenshouding bij zogenaamde ‘progressieven’. De afwezigheid van kunst binnen hun
levenshorizon durven we een contradictio in terminis te noemen.
We zouden deze gedachte nog wat meer willen nuanceren door minder optimistisch te zijn.
Geloven dat het morgen beter zal zijn ligt niet in onze aard. Zoiets lijkt op een overbodig heilsdenken. Vandaar een aantal bedenkingen over de splitsing tussen de graad van het begrijpen
van de kunst en de verhoogde belangstelling.
In de kunstkritische kringen gaat men er algemeen van uit dat de kunst die vandaag
gemaakt wordt, gemakkelijker begrijpbaar is geworden. De toename in geïnteresseerd
publiek wijst in die richting. De belangstelling is ook toegenomen. De kwaliteitsgraad van de
begrijpbaarheid daarentegen is in mindere mate gestegen. Enerzijds zijn een aantal avant-gardeprincipes voor een groter publiek toegankelijk geworden: abstract, concept, minimalisme.
Maar anderzijds is de hedendaagse kunst door haar aangroei moeilijker geworden omdat ze
het stadium van een metareflexie bereikt heeft. Uiteindelijk moet men niet veel begrijpen
om in te zien dat de ready-mades van Duchamp een overduidelijk protest waren tegen de
gevestigde burgerlijke schilderkunst. Het is een trap in het kruis. Uiteindelijk is het nog zeer
verstaanbaar dat – eens men afstapt van de noodzaak van kunst als voorstelling van de werkelijkheid – men in het abstracte uitpuren belandt, in een stadium van wit vierkant op wit doek.
Dat het woord ‘zijn’ niet betekent dat het werkelijk bestaat, heeft men ook vlug door wanneer
Magritte onder zijn geschilderde pijp schrijft: ‘ceci n’est pas une pipe’. Maar wat gebeurt
er wanneer kunstenaars verder gaan en zinspelen op de hele kunstgeschiedenis? Hieraan
moet men geen vooruitgangsverheerlijking koppelen, maar enkel ideeën als: uitdiepen, zinspelen, citeren, deconstrueren, verflauwen, ontkrachten. De duidelijkheid van de artistieke
handeling neemt meer en meer af. In plaats van collectivisering van de kunst zijn er nog
meer gespecialiseerden nodig om toelichting te geven. En ‘meer’ moet zowel kwantitatief als
kwalitatief begrepen worden: meer genuanceerd in de uitleg, maar ook meer uitleggers. Dat
impliceert dat elke kunstenaar grondiger bestudeerd moet worden: wat betekent dat pijpje,
dat mosselschelpje, dat bijna witte vlak, die urinoir, wanneer ze als citaten voorkomen in
werken van latere kunstenaars? Van discussies over de grammatica zijn we reeds geruime tijd
overgestapt naar discussies over de literatuur. Het woord ‘maniërisme’ is hier niet uit de lucht
gegrepen. Het publiek neemt toe, maar de graad van begrijpbaarheid stijgt niet. Het overdrevene trekt aan, maar de implicerende complexiteit wordt niet in acht genomen. Terecht
spreekt Lévi-Strauss van een ‘académisme du signifiant’, want de signifié doet er allang niet
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meer toe. Charbonnier brengt de marginaliteit te berde van de functie van de abstracte kunst,
die door Lévi-Strauss enkel als een systeem van tekens zonder object wordt afgeschreven. De
wetenschap heeft het veld van de kunstenaar teruggedrongen. Vanuit deze wanhoop reageert
hij om te ‘bestaan’. Van hieruit maakt hij volgens Charbonnier zijn vormen:
‘… c’est justement de ne pas se sentir légitimé; de ne pas sentir qu’il y a une place; de ne pas sentir
qu’il y a quelque chose à dire, de ne pas sentir qu’il y a quelque chose à voir; mais, de toutes ces
impossibilités; il est en train tout de même de tirer des formes.’ 143

Er is nog wel een object, maar het is niet meer collectief. Lévi-Strauss kan het hier mee
eens zijn, maar het verhoogt nog de contradictie van de hedendaagse kunst en zeker van de
abstracten:
‘… nous n’avons plus qu’un système de signes, mais “hors langage”, puisque ce système de
signes se trouve être la création d’un individu lequel, d’ailleurs, est exposé à en changer assez
fréquemment.’ 144

Inderdaad is deze kunst slechts een tekensysteem. Het verwijst in hoofdzaak naar de afwezigheid van een communicatieve taal voor een groep die de sociaal genormeerde taal niet meer
aanvaardt, omdat ze impliciet haar eigen normering oplegt en tot gehoorzaamheid verplicht.
Bovendien is deze taal toch onbruikbaar geworden om normloze inhouden of nieuwe normen
mee te formuleren. In die zin lijkt de kunst ons inderdaad een ‘buitentalig tekensysteem’. Het
verandert voortdurend omdat de enige betekenis die vooralsnog niet genoeg is uitgedrukt,
deze is van de taalloosheid van de marginalen. Zij worden door de massificatie onmondig
gemaakt, zodat enkel nog een quasi-primitief protest overblijft. Als zodanig heeft een deel
van de hedendaagse kunst betekenis voor wat men de ‘stam’ der marginalen zou kunnen
noemen. Vermits ook de officiële taal voor deze marginalen in onbruik geraakt is, zijn zij
voorlopig tevreden met een tekensysteem dat de taalloosheid, het ‘hors langage’, aanduidt.
De artistieke voorspiegeling geeft hoop, of verschaft de illusie dat hieruit een nieuwe taal kan
ontstaan. Maar misschien zijn die tekensystemen toch niet zo onleesbaar als Lévi-Strauss
beweert.
In zekere zin geeft Lévi-Strauss zelfs een aanduiding voor een mogelijke functie van de
kunst als een middel om betekenis te geven. De reden waarom de primitieve maatschappij
geen getrouwe kopieën maakt – in tegenstelling bijvoorbeeld met de Griekse kunst van de
vijfde eeuw of deze van het quatrocento – is niet alleen te verklaren door de weerstand van het
materiaal.
‘Quand on ne peut pas fournir un “fac-similé” du modèle, on se contente, ou on choisit, de le
signifier.’ 145

Waarom men voor het betekenen kiest in plaats van het getrouw voorstellen, kan ook zijn
oorzaak vinden in een ‘te veel’ aan object. Dit komt omdat bij de zogenoemde primitieve
volken een zeer breed bovennatuurlijk universum bestaat. En het is precies omdat het bovennatuurlijk is, dat het per definitie niet voorstelbaar is. Wanneer men dit bovennatuurlijke
vervangt door bijvoorbeeld het ‘niet-rationele’ of het ‘anders rationele’ of ‘de niet-gevestigde
orde’, dan verkrijgt de hedendaagse kunst eveneens een ‘te veel’ aan object. Bij gebrek aan
model, kan dit ‘te veel’ ook niet als facsimile voorgesteld worden, maar enkel via kunst bete-
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kenisvol gemaakt worden. Hierin ligt, menen we, precies de functie van een groot deel van de
actuele kunst.

5—4-4

Kunst als tekensysteem tussen taal en object

Volgens Lévi-Strauss is een belangrijk kenmerk van de kunst de grote structuurovereenkomst
met het object. Dat in tegenstelling tot de gesproken taal, waar geen overeenkomst heerst
tussen de woorden en de voorwerpen waarop ze betrekking hebben.
‘Dans la mesure ou l’œuvre d’art est un signe de l’objet, et non pas une reproduction littérale, elle
manifeste quelque chose qui n’était pas immédiatement donné à la perception que nous avons
de l’objet, et qui est sa structure, parce que le caractère particulier du langage de l’art, c’est qu’il
existe toujours une homologie très profonde entre la structure du signifié et la structure du
signifiant.’ 146

Het kunstwerk brengt dus kennis bij over de structuur van het object, die niet onmiddellijk
waarneembaar is.
Zo’n structuurhomologie is natuurlijk zeer speciaal bij de ‘readymade’. Het is een dagelijks gebruiksvoorwerp dat kunstwerk wordt, omdat het bewust in een nieuwe context
gesitueerd wordt. Bijvoorbeeld het flessendroogrek van Duchamp. Door de nieuwe context
spat de verhouding signifié en signifiant uiteen. Er ontstaat een semantische splitsing. Deze
loopt uit op een samensmelting omdat er nieuwe structuureigenschappen duidelijk worden
die nog niet waren opgemerkt. Een andere signifiant gaat hier in fusie met een andere signifié,
waardoor het flessenrek kunstwerk wordt. De vraag van Charbonnier of dan niet alles kunst
wordt, lijkt ons zinloos:
‘Qui m’empêche, en effet d’objectiver n’importe quel objet? Qui m’empêche de considérer comme
un “ready made” n’importe quel objet?’ 147

De act van Duchamp was exemplarisch. Het heeft geen zin alle dagelijkse gebruiksvoorwerpen uit hun context te halen en tentoon te stellen. De voorwerpen waarmee hij dat gedaan
heeft kunnen als symbolen beschouwd worden voor de kunstwaarde van de dagelijkse reali
teit. Door deze act heeft hij het oog gericht op de esthetische, niet utilitaire functie van het
banale voorwerp. Het hyperrealisme zal dit later hernemen, weliswaar niet als readymade,
maar als het zo nauw mogelijk benaderen van de dagelijkse werkelijkheid. Uit de esthetische
aandacht voor het alledaagse object zal trouwens ook blijken dat niet om het even welk object
op om het even welke wijze dezelfde verborgen mogelijkheden bezit als de urinoir of het flessendroogrek. Voor Lévi-Strauss is het trouwens niet het voorwerp zelf dat kunstwerk is, maar
bepaalde rangschikkingen, ordeningen, verbanden tussen de objecten.
‘Exactement comme les mots du langage: en eux-mêmes, ils ont un sens très flou, presque vide, ils
ne prennent vraiment leur sens que dans un contexte; … Dans les “ready made”, …, ce sont les
“phrases” faites avec des objets qui ont un sens, et non pas l’objet seul, quoi qu’on ait voulu faire ou
dire.’ 148

Het verhaal van die context wordt dus onmisbaar.
Voor Lévi-Strauss is kunst wel een taal maar niet om het even welke. De kunst als betekenisgevend systeem, of als een geheel van betekenisgevende systemen, blijft altijd op een
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middenweg tussen de taal en het object. Enerzijds streeft de kunstenaar naar een absolute
imitatie van de natuur. Hierin slaagt hij niet. Zou hij er al in slagen, dan was er reproductie
van de natuur en geen creatie van een cultureel product. Het maken van kunst is steeds verbonden met een artisanaal aspect, met het feit dat de kunstenaar nooit integraal in staat is om
zijn materialen te beheersen. Misschien is dit:
‘… le commun dénominateur de toutes les manifestations esthétiques.’ 149

Lévi-Strauss beklemtoont hier te sterk de realistische betrachting van de kunstenaar. Vele
kunstenaars weigeren nog verder te evolueren wanneer ze in een bepaalde richting de uiterste
technische grens bereikt hebben. Dit bevestigt en ontkent tegelijk de uitspraak van LéviStrauss. Hedendaagse kunstenaars zijn soms bang voor deze perfectie omdat ze uiteindelijk
te eenvoudig is. Dat weerlegt enigszins de visie van Lévi-Strauss, maar anderzijds ook weer
niet. De kunstenaar die op zijn stappen terugkeert, zou verklaard kunnen worden vanuit het
besef dat het hier gaat om een terugkeer van kunst naar natuur of niet-kunst.150 Toch is het zo
dat de kunstenaar tegelijk een aantrekking en een afkeer heeft voor dit keerpunt. Om niet te
vervallen in de beperking van kunst als een klassiek realisme – waar Lévi-Strauss sterk toe
geneigd is – stellen we voor dit ‘niet in staat zijn om de materialen volledig te beheersen’ uit te
breiden tot het experiment met de materialen. Dit ‘gevecht’ moet elke kunstenaar leveren om
een bepaald aspect van een bepaalde kijk op de dingen met de nodige kracht weer te geven.
Anderzijds mag volgens Lévi-Strauss het kunstwerk niet elke band verliezen met het
object dat hem geïnspireerd heeft. Zoniet zou het geen kunstwerk meer zijn maar een voorwerp van linguïstische aard. Hij baseert zich hiervoor op de Saussure, voor wie een taal een
tekensysteem is zonder materiële banden met wat het hoort te betekenen. Vermits kunst ook
geen volledige nabootsing van het object mag zijn, wil ze haar kenmerk van teken bewaren,
blijft ze de middenweg bewandelen tussen taal en object. Het clichématig gebruik van het
woord ‘taal’ in de kunstkritiek vloeit volgens Lévi-Strauss voort uit een verwarring tussen
‘taal’ en ‘boodschap’. Voor dit laatste woord is men eerder bang wegens de wat mystieke bijbetekenis. Ten onrechte. Het wordt immers ook door communicatiespecialisten gebruikt, zij
het niet in de zin van Lévi-Strauss, die kunst als taal opvat:
‘Mais l’utilisation du terme “langage” me paraît, non pas dangereuse, puisque nous venons de
dire que tout art est langage, mais souvent faite à contresens, et pour découvrir un langage ou un
message là ou, en réalité, il n’y en a pas. Si tout art est langage, ce n’est certainement pas sur le
plan de la pensée consciente; je veux dire que tous les moyens qui sont à la disposition de l’artiste
constituent autant de signes, et que la fonction de l’œuvre d’art est de signifier un objet, d’établir
un rapport significatif avec un objet.’ 151

In tegenstelling tot de gesproken taal – dat uit een systeem van willekeurige tekens bestaat,
zonder merkbaar verband met de objecten dat ze wil betekenen – is er in de kunst dus een
voortdurend merkbaar verband tussen het teken en het object.
Het is duidelijk dat Lévi-Strauss niet goed weg weet met de abstracte kunst. Hij verbergt
dat niet. Ze brengt immers zijn onderscheid tussen taal en kunst in het gedrang. De abstracte
kunst zou een tekensysteem kunnen zijn dat zich willekeurig wil opstellen ten opzichte van
het object.
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‘Mais le langage qu’on prétend nous imposer, est-il un langage qui adhère à l’émotion esthétique
ou n’est-ce pas un système de signes comme n’importe quel autre, disons, comme les systèmes de
signalisation ferroviaire … ?’ 152

Lévi-Strauss volhardt in het negeren van de abstracte kunst. Charbonnier poogt haar te
verdedigen door erop te wijzen dat de abstracte kunst zich wel van het object probeert los
te maken, maar niet van de natuur. Het object verplicht tot beschrijving. Door abstract te
schilderen komt men vlugger tot een meer volledige synthese. Lévi-Strauss wil niet de aantrekkelijkheid van deze schilderkunst ontkennen, maar wel haar signifiant karakter. Hij ziet
ook geen verschil met de schoonheid van de natuur, zoals bijvoorbeeld stukken mineralen.
Geen enkele abstracte schilder heeft, volgens hem, een systeem voorgesteld en een code
opgesteld. Iedereen schijnt wel zijn eigen code uit te proberen en verandert ze naarmate hij
schildert. Dat gebeurt buiten elke semantische regel om. Het is een verbinding van elementen in functie van de voorkeur van de schilder. Per toeval kan hieruit een betekenis ontstaan,
zoals men ook in een natuurvoorwerp iets kan herkennen.
Het grote gevaar voor de kunst is volgens Lévi-Strauss tweeërlei. Enerzijds dat ze een
pseudotaal zou zijn in plaats van een taal:
‘… une caricature de langage, un simulacre, une sorte de jeu infantile sur le thème du langage, et
qu’il n’arrive pas à la signification.’ 153

Anderzijds dat ze volledig een taal zou worden van hetzelfde type als de gesproken taal. Met
uitzondering dan van het gebruikte materiaal. In die context zou ‘betekenen’ wel mogelijk
worden, maar dan gepaard gaan met het verlies van de eigenlijke esthetische ontroering.
Onder dit laatste verstaat hij:
‘(l’émotion esthétique), … c’est la manière dont nous réagissons, lorsqu’un objet non significatif
se trouve promu à un rôle de signification; (..) le propre même de la transposition esthétique,
disons de la promotion esthétique, c’est d’amener sur le plan du signifiant quelque chose qui
n’existe pas sous ce mode ou sous cet aspect à l’état brut.’ 154

In een ander gesprek in het boek geeft Lévi-Strauss een weg aan om beide klippen, waarin
kunst staat tegenover taal, te omzeilen. Op de vraag naar de toekomst van de schilderkunst
ziet hij twee wegen: ofwel komt er een desintegratieproces dat op verdwijnen uitloopt, ofwel
een nieuwe start.
‘… soit un nouveau départ que préparerait cette sorte de Moyen Age où nous nous trouvons
actuellement, en ne donnant au mot nulle inflexion péjorative, mais parce que, me semble-t-il,
dans les recherches et les spéculations des peintres abstraits, il y a des choses qui ressemblent un
peu à certains modes de la pensée médiévale: cet effort vers une gnose, c’est-à-dire vers un savoir
transcendant à la science, vers un langage qui soit un para-langage.’ 155

Een ‘para-langage’, een taal naast de taal, of beter een tekensysteem naast de taal lijkt ons
preciezer dan ‘taal’ of ‘pseudotaal’. We menen dat er geen enkele reden is om per se de schilderkunst gelijk te stellen aan de gearticuleerde taal. En dat niet alleen omdat het esthetische
zou verloren gaan. Ook vanuit de gearticuleerde taal zou zoiets overbodig en onhandig
zijn. De schilderkunst reduceren tot een pseudotaal, met name als een kinderlijk spel op het
thema van de taal, is een linguïstische miskenning van de intrinsieke picturale en beeldende
kwaliteiten van het medium schilderkunst. De schilderkunst is echter wel een parataal, een
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signifiant die naast de gesproken taal naar betekenis zoekt. Betekenis die er op zijn minst in
bestaat naar zichzelf te verwijzen. De abstracte kunst doet een onderzoek op het plan van de
signifiant naar de zijnswijze van de signifiant zelf. Dit autoreflexief onderzoek is precies de
rijkdom van de schilderkunst. Men kan het ook luxe noemen: de mogelijkheid om te zoeken
naar de waarde van het element zonder dat dit onmiddellijk in functie staat van het geheel.
Het element heeft aan zichzelf genoeg. In deze fase heeft het met het geheel enkel te maken
dat het als een onderzoek kan gelden naar de fundamenten van het geheel. De bouwstenen
gaan meestal verloren onder invloed van het geheel.
We willen er hier op wijzen dat het voorzetsel ‘para’ ook iets partieels uitdrukt. Partieel is
iets als kleine domeintjes die naast het hoofdgebied (taal) liggen, er niet van te scheiden zijn,
maar slechts betrekking hebben op bepaalde elementen van een totaliteit. Wij beweren nu dat
het een belangrijke eigenschap van de parataal schilderkunst is steeds maar een deeltje van de
dingen te tonen, maar dan zo diep mogelijk, bijna tot in het oneindige toe. Waar het de ambitie van de gesproken taal is om de totaliteit van de dingen met woorden op te sommen, is het
de ambitie van de schilderkunst om bepaalde dingen of zelfs delen van bepaalde dingen uit te
diepen, af te tasten, te doorgronden. Het zijn allemaal termen die de bijzondere aandacht voor
iets aanduiden. Elke gebruiker van de gearticuleerde taal heeft zijn manier om via de taal zijn
wereld uit te drukken. Elke schilder drukt een zeer partieel gedeelte uit van zijn wereld. Soms
een voorwerp, soms een deeltje van het voorwerp. In verband met schilderkunst kan men
niet eens spreken van een kalligrafisch systeem. Elke schilder drukt gedurende zijn hele leven
misschien maar een aantal mogelijkheden uit van een kalligrafische letter.
Lévi-Strauss’ geringschatting van de abstracte kunst betekent dan ook een ontkennen van
de waarde van het onderdeel ten koste van het te classificeren geheel. Waarom zou het fenomeen ‘kleur’ op zichzelf niet interessant zijn om het als object van schilderkunst te nemen?
Hetzelfde geldt voor vorm, lijn, vlak, volume, aard van het gebruikte materiaal enzovoort.
Dat wekt verwondering, want Lévi-Strauss vergelijkt zijn werk als etnoloog met dat van de
botanicus die classificaties zoekt in de natuur. Wat is abstracte kunst meer dan een microscopische benadering van de objecten? Of een herleiden tot basisvormen, die vaak wiskundig zijn,
zodat ook hier de wetenschapper niet kan verloren lopen? De linguïstiek staat dus iets verder
van het schildersteken dan de semiologie. Kleurwoordenboek en -grammatica zijn nog niet
voorhanden.
Een verftoets krijgt maar betekenis, aldus Lévi-Strauss, wanneer er een tweede code los
van de verftoets zelf bij te pas komt. Met andere woorden, wanneer er een verband is met het
object. De materialen waarvan de abstracte schilder zich bedient, zijn elementen die zelf geen
betekenis bezitten, wanneer ze geen uitdrukkelijk verband meer hebben met de werkelijkheid.
De vergelijking met de taal – met name, dat de fonemen zelf geen betekenis hebben, maar dienen om de betekenissen te onderscheiden – zou voor de schilderkunst enkel kunnen opgaan
onder volgende voorwaarde:
‘… dans une peinture qui aurait un rapport, même extrêmement lointain, à l’objet, où la touche
de peinture servirait, par exemple, à opposer la forme et le fond, le contour et la couleur, l’ombre
et la lumière, et ainsi de suite … mais non dans un système ou la touche de peinture épuiserait
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le système, où il n’y aurait pas un second code au-delà de la touche de peinture elle-même, où le
peintre considérerait qu’il a le droit de formuler ses règles sur un seul plan.’ 156

We geloven niet in deze parallelstructuur. De aard van een verftoets is veelvormig en veelkleurig. In tegenstelling tot geuniformiseerde beeldsystemen is pluriformiseren of deformeren van
bestaande tekens een hoofddoel in de schilderkunst. Het is voldoende dat een bepaald verfstreepje een bepaalde geijkte betekenis verkrijgt, opdat het enkel nog in een gederangeerde
vorm zou voorkomen. Het heeft dan ook weinig zin om in die richting te gaan zoeken.
Belangrijk trouwens lijkt ons dat het schilderkundige beeld zich steeds bedient van een
goed afgegrensd geheel om een partieel deel van de werkelijkheid te betekenen. We hadden
het reeds over het onderscheid in betrachting tussen de gesproken taal en de schilderkunst.
Iedereen tracht via de taal zijn object volledig ter sprake te brengen. De schilder wenst steeds
partieel de werkelijkheid te doorgronden, uit te diepen. De mens slaagt er niet in om een
voltooide spreker te worden. Het spreken is veelvormig. Ook de schilder slaagt er niet in
zelfs maar een deeltje te doorgronden. Maar de gesproken taal doet dat als het ware lineair,
door steeds maar opnieuw woorden aan elkaar te verbinden volgens bepaalde regels. De
schilderkunst doet dat binnen de grenzen van een vlak. Ze gebruikt steeds een geheel om het
partiële te vinden. De taal gebruikt het partiële om het geheel te constitueren. Wanneer men
spreekt doet men dit vanuit het bewustzijn dat het nog niet gezegd is. Men herhaalt voortdurend, maar het blijft onvoltooid. Een schilderij is een voltooid geheel waarbinnen een zekere
ordening aangebracht is. Deze is structureel, op zijn minst in die mate dat ze gebaseerd is
op een bepaalde relationaliteit. Elk streepje verf verhoudt zich tot het andere en omgekeerd.
Wanneer een schilderij als voltooid beschouwd wordt, kan een bijkomende verftoets de volledige interrelationele ordening verstoren. In extremis kan dit zelfs het schilderij verknoeien.
Of er zijn nieuwe toetsen verf nodig die van het vorige schilderij een nieuw voltooid geheel
maken. Dit totaliteitskarakter, deze noodzaak dat een vlak onherroepelijk voltooid moet zijn
in het creatieproces, is, menen we, van enorm belang voor het onderscheid met de gesproken
taal. Een nieuw woord herroept, weerlegt, ontkracht het vorige. Een nieuw schilderij vernietigt het vorige niet, integendeel het wordt erdoor bevestigd.
Lévi-Strauss’ uitspraak dat een schilderwerk pas betekenis verkrijgt wanneer er enig
verband is met het object, lijkt ons juist. Tenminste, in de veronderstelling dat ‘object’ niet te
eng als bestaand te representeren object wordt voorgesteld, maar ruimer als een aspect van
de werkelijkheid. Is dat niet zo, dan bestaat het gevaar van een holle constructie die naar niets
verwijst, zelfs niet naar zichzelf: het puur decoratieve. Hier legt Lévi-Strauss inderdaad de
vinger op de wonde van de abstracte kunst:
‘… elle peut me séduire, mais je reste victime de son côté décoratif. Il y manque, à mes yeux,
l’attribut essentiel de l’œuvre d’art qui est d’apporter une réalité d’ordre sémantique.’ 157

Lévi-Strauss steekt de vinger echter in de verkeerde wonde. Ten eerste omdat een groot
deel van de abstracte kunst wel naar een object verwijst. Zelfs een monochroom vlak kan
dat. Wanneer in een werk een verband aangetoond kan worden met een object, kan men
natuurlijk zeggen dat het geen abstracte kunst meer is. Maar dat verlegt enkel het probleem.
Lévi-Strauss speelt trouwens voortdurend verstoppertje door de naam van de stroming te
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gebruiken waarbinnen een grote verscheidenheid bestaat, in plaats van over concrete werken
van kunstenaars te spreken.
Anderzijds is er een groot deel van het figuratieve werk dat naar geen enkele werkelijkheid
verwijst in de zin dat ze deze zou trachten te betekenen. Maar Lévi-Strauss bekijkt kunst – en
hier moet ‘kijken’ letterlijk genomen worden – vanuit een dubbel oogpunt. Ofwel om wat ze
voorstelt, bijvoorbeeld het landschap, ofwel om de aangename gevoelens die ze opwekt, en
dan ontstaat er concurrentie met natuurobjecten zoals bijvoorbeeld minerale stenen. Hij
heeft niet gezien dat het formele kenmerk van de hedendaagse kunst erin bestaat puur zichzelf te zijn, zonder iets anders voor te stellen. Maar ze heeft wel getracht bepaalde realiteiten
te grijpen, te begrijpen, te betekenen, door een bijzonder ver doorgedreven onderzoek naar
het ‘hoe’, naar de formele kenmerken van het signifiant. In die zin zou men kunnen zeggen
dat een zeer groot deel hedendaagse kunst abstract is, of te abstraheren valt. We menen dat de
esthetische benadering zich hier situeert. Niet in de aangename ontroering. Niet in het herkennen van de voorstelling, maar in het zien van de wijze waarop er vormgegeven wordt.
Toch is het door Lévi-Strauss aangehaalde gevaar voor het decoratieve van de abstracte
kunst nog niet volledig van de baan. Abstracte kunst is verbonden met de avant-garde en
heeft dus een verkenningsfunctie. Een leger waar de voorhoede voortdurend zou verkennen
zonder ooit het sein door te geven dat alles veilig is, is puur decoratief. Als verkenner van
nieuwe stromingen, moet de abstracte kunst vroeg of laat de verworven gegevens doorspelen.
Dat doet niets af aan de autonomie van de abstracte kunst. Ook de verkenner is een volwaardig lid van het leger, hij riskeert alleen wat meer. Er bestaat een middel om de abstracte kunst
tegen het decoratieve te vrijwaren. Hiervoor mag men de toekomst van de schilderkunst niet
als een lineaire evolutie zien, maar als een dynamisch proces, waarin abstract en figuratief
elkaar dialectisch verrijken. Zonder het positief aan te wenden, haalt Lévi-Strauss dit aspect
aan in het hoger vermelde citaat. Hij ziet een mogelijke toekomst voor de schilderkunst in een
nieuwe start na de actuele situatie die hij als een soort middeleeuwen beschouwt. Maar ook
binnen het oeuvre van de individuele schilders kan zich een ontwikkeling voordoen. Periodes
waarin aan vormonderzoek gedaan wordt doorheen de abstracte kunst wisselen af met figuratieve aanwendingen van de nieuwe verworvenheden. Deze zogenaamde middeleeuwse
bekommernis om het abstracte heeft vaak een mystiek karakter. Lévi-Strauss beweert dan
ook dat in de onderzoekingen en de bespiegelingen van de abstracte schilders, gelijkenissen
optreden met bepaalde methoden van de middeleeuwse gedachte: de drang naar een gnosis,
naar een aan de wetenschap transcendent weten, naar een taal die een parataal zou zijn.
Misschien heeft de kunstgeschiedenis met de zogenaamde transavant-garde deze nieuwe
start reeds beleefd. In ieder geval delen we het pessimisme van Lévi-Strauss.niet over de
toekomst van de kunst.
‘Toute la question est de savoir si l’évolution de l’art pictural, depuis quelques siècles, est une
construction de la peinture, ou bien si c’est une destruction progressive, et si nous n’assistons pas
en ce moment à la dernière phase de cette destruction.’ 158

Integendeel, wij menen dat de kunst de uitbeelding is van een destructie van de mens, of
althans van een bepaalde cultuur. In die zin zijn we dan wel even pessimist als Lévi-Strauss:
‘Le monde a commencé sans l’homme et il s’achèvera sans lui.’ 159
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Zowel Charbonnier als Lévi-Strauss leveren als volgt kritiek op de abstracte kunst: ze roept
geen vragen op van religieuze of sociale aard, ze verontrust niet maar verschaft zekerheid, ze
is evasief enzovoort. Volgens LéviStrauss is voor kunst een andere taak weggelegd:
‘… le rôle de l’art dans la société (…) n’est pas simplement d’apporter au consommateur
(appelons-le ainsi) une gratification sensible. L’art est aussi un guide, un moyen d’instruction, et
je dirai presque d’apprentissage de la réalité ambiante.’ 160

Slechts twee moderne stromingen komen, volgens Lévi-Strauss, voor deze uitgesproken
educatieve functie van de kunst in aanmerking. Het impressionisme is niet alleen een revolutie van de picturale techniek en van de manier van kijken, maar ook van het object van de
schilderkunst zelf. In deze stroming gaat de aandacht naar het eenvoudige landschap in
tegenstelling tot het grootse landschap van voordien. Het is dus een signaal dat de wereld
aan het veranderen is. Het kubisme leert ons leven met de producten van de industrie. Tot
hier is Lévi-Strauss overtuigd van de educatieve implicaties van de esthetica. Maar waarom
deze lijn niet verder doortrekken? Sommige abstracte werken leren ons leven met de afval
van de industrie. Men zou een kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw kunnen schrijven
uitgaande van wat Lévi-Strauss zegt over impressionisme en kubisme. Vermoedelijk stelt
Lévi-Strauss per definitie de abstracte schilderkunst gelijk aan decoratieve kunst. Op dat
ogenblik zijn zijn opmerkingen terecht. Er bestaat echter ook niet-decoratieve abstracte
kunst. Alleszins heeft abstracte kunst ook een revolutie in de manier van kijken voortgebracht. Het verdwijnen van een herkenbare voorstelling is nog steeds een punt waar het grote
publiek het moeilijk mee heeft. Abstracte kunst kan ook naar de wanorde verwijzen als het
uiteenvallen van de gevestigde orde. In die zin is abstracte kunst een anti-ideologisch iconoclasme, of de onmogelijkheid nog een figuur voor te stellen.161
Het is ook eigenaardig dat Lévi-Strauss niet de nodige consequenties trekt uit een nochtans juiste opmerking:
‘Il y a un “ordre” de la peinture, une sorte d’univers clos, et il me semble que le peintre
d’aujourd’hui réagit beaucoup plus au peintre d’hier qu’il ne réagit au monde d’aujourd’hui.’ 162

Vanuit deze interne ‘orde’ heeft de abstracte schilderkunst zich als noodzakelijke evolutie
gesteld. Wetenschappers van alle disciplines moeten van hieruit vertrekken en niet vanuit
eigen a priori’s, die grenzen aan onbegrip. Uiteindelijk blijft Lévi-Strauss een ‘prentjeskijker’
zonder oog voor de vormontwikkeling.
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5—5

Barthes

5—5-1

Kunst als structuralistische activiteit

Roland Barthes stelt dat het structuralisme geen school of zelfs geen beweging is, maar een
activiteit, een geordende opeenvolging van een aantal mentale operaties. Deze activiteit kan
zich zowel binnen de wetenschap als binnen de kunst situeren. Ze bestaat uit het dusdanig
reconstrueren van een ‘object’ dat duidelijk wordt volgens welke regels dit object nu precies
functioneert. De gereconstrueerde structuur is dus een simulacrum, een kunstmatige
afbeelding. Het is erop gericht te laten verschijnen wat onzichtbaar of onbegrijpelijk bleef
in het natuurlijke object. Het begrijpbaar worden is het nieuwe dat ontstaat tussen de twee
momenten van de structuralistische activiteit: het ontleden van het natuurlijke object en het
samenstellen van de kunstmatige afbeelding. Het gaat effectief om het tot stand brengen van
een wereld die op de eerste gelijkt met de bedoeling deze begrijpelijk te maken. Tussen wetenschap en kunst is er dus geen ‘technisch’ verschil:
‘C’est pourquoi l’on peut dire que le structuralisme est essentiellement une activité d’imitation, et
c’est en cela qu’il n’y a, à proprement parler, aucune différence technique entre le structuralisme
savant d’une part et la littérature en particulier, l’art en général, d’autre part: tous deux relèvent
d’une mimesis, fondée non sur l’analogie des substances (comme dans l’art dit réaliste), mais sur
celle des fonctions (que Lévi-Strauss appelle homologie).’ 163

Barthes ziet geen verschil tussen wat geleerden zoals Troubetskoy, Dumézil, Propp, LéviStrauss doen en wat bijvoorbeeld Mondriaan, Boulez of Butor doen, wanneer ze een bepaald
object samenstellen – dat men trouwens ‘compositie’ noemt – door bepaalde eenheden en
combinaties ervan volgens bepaalde regels te laten verschijnen. Het oorspronkelijke object
kan zowel ontleend zijn aan de werkelijkheid van de samenleving als aan de werkelijkheid van
de verbeelding. Of iets kunst is wordt, volgens Barthes, bepaald door wat de mens toevoegt
wanneer hij het object reconstrueert:
‘… ce n’est pas la nature de l’objet copié qui définit un art (préjugé cependant tenace de tous les
réalismes), c’est ce que l’homme y ajoute en le reconstituant: la technique est l’être même de toute
création.’ 164

Onder ‘techniek’ mag men hier niet de afgeleide betekenis verstaan die in de spreektaal
gebruikt wordt voor onder meer kunst, met name ‘bedrevenheid, vaardigheid’ (Van Dale,
Hedendaags Nederlands). Dat zou enkel verwarring stichten bij de discussie die in de jaren
zestig over het kunstonderwijs gevoerd werd. Toen werd de vraag gesteld of er techniek bijgebracht moest worden of een visie, waarbij onder ‘techniek’ de zichtbare perfectie van imitatie
verstaan werd. Barthes gebruikt hier ‘techniek’ in de niet afgeleide betekenis van ‘de manier
waarop’ iets tot stand komt, de weg. En het is de weg die het werk maakt.
‘C’est donc dans la mesure où les fins de l’activité structuraliste sont indissolublement liées à une
certaine technique, que le structuralisme existe d’une façon distinctive par rapport à d’autres
modes d’analyse ou de création: on recompose l’objet pour faire apparaître des fonctions, et c’est,
si l’on peut dire, le chemin qui fait l’œuvre; c’est pour cela qu’il faut parier d’activité, plutôt que
d’œuvre structuraliste.’ 165
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Voor Barthes omvat de structuralistische activiteit – dus ook de kunst – twee typische operaties: segmenteren en ordenen. Door het segmenteren van het oorspronkelijke object, waarvan
een simulacrum wordt gemaakt, probeert men er mobiele fragmenten in te vinden, die door
het verschil in positie ten opzichte van elkaar een bepaalde betekenis tot stand brengen. Het
fragment op zich – bijvoorbeeld een geometrisch kleurvlak van Mondriaan – heeft geen betekenis. Toch is het zo dat de kleinste variatie die in zijn configuratie wordt aangebracht een
verandering van het geheel met zich meebrengt. De eenheden betekenen slechts iets door hun
grenzen, die hen scheiden van de andere eenheden binnen het geheel. Anderzijds betekenen
ze slechts iets door de grenzen waardoor ze onderscheiden worden van andere mogelijke eenheden waarmee ze een zogenaamde paradigmatische klasse vormen: een voorraad objecten
die zowel verwantschap als verschil vertonen.
Naast het segmenteren, waardoor de eenheden gekend worden, is er het ordenen. Dat
bestaat uit het ontdekken of bepalen van combinatieregels. Hoewel de syntaxis van de kunst
bijzonder gevarieerd is, is ieder werk met een structurele opzet onderworpen aan vaste regels.
Hierbij is vooral de stabiliteit van groot belang. Dat wil zeggen: het regelmatig terugkeren
van eenheden en combinaties van eenheden, waardoor betekenis ontstaat. Deze stabiliteit
wenst Barthes, in navolging van de linguïsten, als bepaling van de term ‘vorm’ te zien.
‘… les linguistes appellent ces règles de combinaison des formes, et il y aurait grand intérêt
à garder cet emploi rigoureux d’un mot trop usé: la forme, a-t-on dit, c’est ce qui permet à la
contiguïté des unités de ne point apparaître comme un pur effet du hasard: l’œuvre d’art est ce
que l’homme arrache au hasard.’ 166

Een uitspraak als: ‘Het kunstwerk is datgene wat de mens aan het toeval ontrukt’, lijkt wel
orakeltaal. Ze is verbluffend waar en toch betwistbaar. Het zou niet zo moeilijk zijn voorbeelden te geven van dingen die de mens aan het toeval ontrukt, maar toch geen kunstwerk
zijn. Anderzijds werd reeds een iconologie van het toeval in de kunst geschreven.167 Trouwer
aan de geest van Barthes blijven we, wanneer we zijn uitspraak in verband brengen met
wat Aristoteles zegt. Hij interpreteert de term ‘technè’ als zich onderscheidend van ‘tychè’,
toeval.168 We hebben reeds vermeld dat voor Barthes de techniek het wezen zelf is van elke
creatie. Beide uitspraken samen verhelderen wat Barthes bedoelt. Voor hem is het kunstwerk:
de weg ontgonnen op het braakland van het toeval. Een rechtstreeks gevolg van het ordenen,
als een van de twee operaties van de structuralistische activiteit, levert een fundering op
voor de niet-figuratieve kunstwerken. Het denken moet dan niet noodzakelijk gericht zijn
op de analogie van kopieën en modellen. Er is ook oog voor de regelmatigheid waarmee de
eenheden worden gecombineerd. Voor wie er echter geen enkele vorm in ziet, lijken diezelfde
werken toevallig tot stand gekomen en vandaar nutteloos.
Het belang van het structuralisme is volgens Barthes gelegen in de manier waarop de
simulacra de wereld weergeven, dat wil zeggen: niet zoals hij werd aangetroffen. In de eerste
plaats manifesteert zich het functionele in het simulacrum. Maar de mens wordt vooral niet
gezien als drager van een rijkdom aan betekenissen, maar als producent van betekenissen.
‘Et c’est parce que cette fabrication du sens est à ses yeux plus essentielle que les sens eux-mêmes,
c’est parce que la fonction est extensive aux œuvres, que le structuralisme se fait lui-même
activité et renvoie dans une même identité l’exercice de l’œuvre et l’œuvre elle-même …’ 169
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Zowel de kunstenaar als de onderzoeker leggen de weg naar de betekenis terug af. Voor
Barthes is hun functie wichelarij (mantéia). Zoals de ziener uit de oudheid ‘zegt’ hij de plaats
van de betekenis maar geeft er geen naam aan. Het structuralisme heeft oog voor de vorm
binnen de veranderende geschiedenis. Vandaar dat het esthetische sterk aan bod komt. Ook
is er de aandacht om de wereld steeds op een nieuwe wijze te ‘zeggen’. Het is precies de taak
van de kunst de oude versleten talen te vertalen.

5—5-2

Kunst als strijd tegen de stereotypie

In Le plaisir du texte geeft Barthes een toelichting bij het belang van ‘het nieuwe’ als beginsel
in de cultuur, en vandaar ook in de kunst. Hij noemt de term ‘kunst’ niet. Deze komt echter
te voorschijn als synoniem van het nieuwe. Dat ‘nieuwe’ staat voor een opsomming van een
reeks tegendelen die zowat allemaal rond de term ‘stereotypie’ draaien: herhaling, de encratische taal van de macht, de herkauwende taalmachines van de officiële instituties zoals het
onderwijs, de sportwereld, de reclame, de massagebeurtenissen, de smartlap, de foldertaal
enzovoort. Hoewel Barthes het over woordtaal heeft is zijn opmerking volstrekt toepasbaar
op de beeldtaal. De stereotypie is een instrument van de ideologie. Het nieuwe is daarentegen
genot. Het nieuwe valt niet samen met mode, maar wordt bekeken als criterium voor elke
kritiek.
‘Le Nouveau n’est pas une mode, c’est une valeur, fondement de toute critique: notre évaluation
du monde ne dépend plus, du moins directement, comme chez Nietzsche, de l’opposition du
noble et du vil, mais de celle de l’Ancien et du Nouveau.’ 170

Barthes formuleert ook een principe waarom de kunst, als het niet-stereotiepe, een waarde
is die genot voortbrengt. Dat komt omdat kunst uitzondering is. Kunst is nooit een regel
die misbruik maakt door iets op te leggen aan een ander autonoom organisme en daardoor
onecht wordt. Kunst is haar eigen regel.
‘L’opposition (le couteau de la valeur) n’est pas forcément entre des contraires consacrés, nommés
(le matérialisme et l’idéalisme, le réformisme et la révolution, etc.); mais elle est toujours et
partout entre l’exception et la règle. La règle, c’est l’abus, l’exception, c’est la jouissance.’ 171

In plaats van de ideologische voorbeelden (materialisme, idealisme en andere) zou men ook
-ismen uit de kunstgeschiedenis kunnen halen, die epigonaal zijn wanneer ze niet langer uitzondering zijn.
De kritiek van Barthes op de herhaling is niet van toepassing op de formele herhaling
van bijvoorbeeld het ritueel. Hij heeft het wel tegen die vorm van massacultuur die de inhouden herhaalt en de ideologische schema’s reproduceert. Deze massacultuur verandert de
oppervlakkige normen, de uiterlijkheden, die altijd dezelfde betekenis behouden. Daarom
stelt hij ‘mode’ niet gelijk aan het ‘nieuwe’. In de kunst daarentegen heeft een nieuwe vorm
ook een nieuwe betekenis. Daarom precies is het nieuwe, als waarde, de grondslag van alle
kritiek. Kritiek van de nieuwheidswaarde van de vorm zelf in de eerste plaats, maar ook
sociale kritiek. Voor Barthes is het precies de semiologie die de kunst, de nieuwe vorm die
nieuwe betekenis voortbrengt, moet beschermen tegen de onkunst, de stereotypie die vormen verandert met behoud van betekenis. Op de koop toe worden die stereotypieën, hoewel
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voortgebracht door de maatschappij, als natuurlijke producten voorgesteld met aangeboren
betekenis. Het voorstellen van een historische aangelegenheid als een natuurlijke is wat
Barthes precies de mythe noemt.172 Het is de sociaalkritische functie van de semiologie om
deze mythe aan het licht te brengen.
‘Or, la sémiologie, en ce qui me concerne, est partie d’un mouvement proprement passionnel:
il m’a semblé (alentour 1954) qu’une science des signes pouvait activer la critique sociale, et
que Sartre, Brecht et Saussure pouvaient se rejoindre dans ce projet; il s’agissait en somme
de comprendre (ou de décrire) comment une société produit des stéréotypes, c’est-à-dire des
combles d’artifice, qu’elle consomme ensuite comme des sens innés, c’est-à-dire des combles de
nature.’ 173

Verwant aan zijn afkeer voor het stereotype is Barthes’ onmin met de arrogantie van triomferende vertogen. Daaronder rekent hij deze van de wetenschap, deze van de militant, maar
vooral deze van wat hij de ‘doxa’ noemt, de algemene mening.
‘La Doxa (mot qui va revenir souvent), c’est l’Opinion publique, l’Esprit majoritaire, le
Consensus petit-bourgeois, la Voix du Naturel, la Violence du Préjugé. On peut appeler
doxologie (mot de Leibnitz) toute manière de parier adaptée à l’apparence, à l’opinion ou à la
pratique.’ 174

Tegenover de doxa stelt hij de ‘paradoxa’, de mening in strijd. Daartoe behoort de kunst, die
voor Barthes precies de strijd moet aangaan met de ideologie. Maar ook de paradox kan op
zijn beurt doxa worden. De strijd houdt niet op. Als mogelijke oplossing beroept Barthes zich
op de esthetica. Hij haalt Brecht aan, bij wie de ideologiekritiek niet rechtstreeks verloopt,
maar via esthetische schakels. De contra-ideologie neemt de gedaante aan van een fictie, weliswaar niet realistisch, maar daarom niet minder waarachtig. In het leveren van regels voor
een onrechtstreeks en overgankelijk vertoog ziet Barthes een mogelijke rol van de esthetica in
onze maatschappij, als nieuwe vorm van ideologiekritiek.
‘C’est peut-être là le rôle de l’esthétique dans notre société: fournir les règles d’un discours
indirect et transitif (il peut transformer le langage, mais n’affiche pas sa domination, sa bonne
conscience).’ 175

In dezelfde geest formuleert Barthes de rol die de intellectueel moet spelen ten overstaan van
het burgerlijke bewustzijn. Hij schrijft aan de intellectueel een taak toe die ook voor de beeldende kunstenaar kan gelden, al was het maar omdat er geen enkele reden is om deze groep
niet tot de intellectuelen te rekenen. Hun taak is het bij te dragen tot het ontbindingsproces
van het burgerlijk bewustzijn.
‘Admettons que la tache historique de l’intel1ectuel (ou de l’écrivain), ce soit aujourd’hui
d’entretenir et d’accentuer la décomposition de la conscience bourgeoise.’ 176

Het woord ‘décomposition’ mag hier niet gelijkgeschakeld worden met ‘destruction’. Barthes
bedoelt hiermee: het uit elkaar halen terwijl men doet alsof men binnen dat bewustzijn blijft.
Barthes beweert dat men op dit moment in het Westen niet buiten dat bewustzijn kan. De
vernietiging van het burgerlijke bewustzijn zou een sprong vooronderstellen. Maar naar welk
taalgebruik? Het zich buiten dat bewustzijn stellen zou betekenen dat men vervalt in een
dogmatisme. Barthes prefereert de ontbinding.

— 267 —

‘Tandis qu’en décomposant, j’accepte d’accompagner cette décomposition, de me décomposer
moi-même, au fur et à mesure: je dérape, m’accroche et entraîne.’ 177

Barthes heeft goed gezien dat de kunst als intellectuele activiteit niet buiten het westers
burgerlijke bewustzijn kan. Tenzij door, wat we zouden willen noemen, ‘on-kunst’ te worden.
On-kunst dan in de zin van een dogmatisch weigeren van de artistieke middelen, en een ideologische voorkeur voor het in onbruik brengen van die middelen. Hij formuleert dit in twee
richtingen. Ten eerste moet de decompositie intern blijven. Ten tweede ontbindt de ontbinder
uiteindelijk zichzelf, als consequentie weliswaar van het niet-dogmatisch buiten spel treden.
Kunst kan dus niet buiten kunst, hoe groot de poging ook is om het domein van de
buiten-kunst zo klein mogelijk te maken. Volgens ons heeft het probleem van het binnen het
burgerlijke bewustzijn houden van de ontbindingslisten, ook consequenties voor de relatie
kunstwerk-toeschouwer. Het ‘gekke’ van het kunstwerk is dat het een poging is om het burgerlijke bewustzijn te ontbinden. ‘Gek’ zou men trouwens kunnen omschrijven als wat niet
aan de normen van het burgerlijke bewustzijn voldoet. De burger beschouwt de kunstenaar
als gek. Maar eigenlijk is het de kunstenaar die de burger, dus iedereen, voor de gek houdt.
Wat is de rol van de tolk hier? De bemiddelaar in de esthetische ontwikkeling heeft als taak
de burger van zijn burgerlijke bewustzijn bewust te maken. Hij doet dat aan de hand van de
kunst, die op listige wijze de ontbinding van dat bewustzijn beoogt. De reden van die afkeer
van de burger voor hedendaagse kunst kan dan ook hier gevonden worden. Eens het niet
meer over schoonheid of versiering gaat, maar om de ontbinding van het eigen bewustzijn,
stelt het probleem zich heel anders. Hier wordt de mogelijkheid verondersteld dat de burger
openstaat om zijn burgerlijke bewustzijn en dus een deel van zichzelf te ontbinden.
Men zou ook kunnen stellen dat ‘ontbinding van het burgerlijke bewustzijn’ een van de
hoofdmotieven is van de moderne kunst.178 Om dit aan te tonen zou de geschiedenis van de
moderne kunst in die zin moeten herschreven worden. Veel van de moderne kunst lijkt ons
onbegrijpbaar als men ze niet bekijkt als pogingen om het burgerlijke bewustzijn van binnen
uit te ontbinden. Interessant is dat de functie en het motief samenvallen. Dat zou niet het
geval zijn, mocht er sprake zijn van vernietiging als externe aanval. Hieruit blijkt dat Barthes
terecht de voorkeur geeft aan de decompositie.
‘… pour détruire la conscience bourgeoise, il faut s’en absenter, et cette extériorité n’est possible
que dans une situation révolutionnaire: en Chine, aujourd’hui, la conscience de classe est en voie
de destruction, non de décomposition; …’ 179

De moderne kunst bevindt zich niet in zo’n revolutionaire situatie. Vandaar dat Barthes het
ontbindingsverschijnsel met een zoete metafoor kan vergelijken:
‘… la délabrer, l’affaisser, l’effondrer, sur place, comme on ferait d’un morceau de sucre en
l’imbibant d’eau.’ 180
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5—5-3

Het schilderij als som van mogelijke lezingen
door verschillende types publiek

We hebben een aantal aspecten van Barthes’ visie geformuleerd die vooral gebaseerd waren
op de taal en die ook voor beeldende kunst geldig leken. Inderdaad moet ook de beeldende
kunst het beeld vrijwaren tegen doxa, stereotype, ideologie en andere invloeden van de macht.
Denk maar aan het beeld in de publiciteit, de politieke propaganda of de kitsch. Daarenboven
maakt Barthes zelf niet zo’n scherp onderscheid tussen woord- en beeldtaal als producenten
van betekenis. Op meerdere plaatsen haalt hij de schilderkunst als voorbeeld van tekst aan.
In zijn inleiding tot de structurele analyse van het verhaal bijvoorbeeld positioneert hij het
schilderij als een van de vele substanties die de mens gebruikt om er zijn verhalen aan toe te
vertrouwen.181
In de bundel L’obvie et l’obtus schrijft Barthes ook concreet over een aantal schilders. In
een artikel waarin Barthes met lovende woorden het boek van Schefer 182 bespreekt, stelt hij
op zijn beurt de vraag of de schilderkunst een taal is. Hoewel het bijna een gemeenplaats is
de schilderkunst als een taal voor te stellen, slaagt men er toch niet in er de woordenschat
en de algemene grammatica van op te stellen. Evenmin slaagt men erin de betekenaars en
de betekenden en het systematiseren van hun vervangings- en verbindingsregels uit elkaar
te houden.183 De semiologie krijgt volgens Barthes niet echt vat op de kunst. De vraag of
schilderkunst een taal is moet niet gesteld worden. Wel belangrijk is de vraag naar het verband tussen het schilderij en de taal waarop men noodgedwongen een beroep doet om het te
lezen en te beschrijven. Dat is niet enkel de zaak van de beroepscriticus. Het schilderij is de
som van de mogelijke lezingen die men er van kan maken. Het schilderij is slechts zijn eigen
meervoudige beschrijving.
‘Le tableau, quiconque l’écrit, il n’existe que dans le récit que j’en donne; ou encore: dans la
somme et l’organisation des lectures que l’on peut en faire: un tableau n’est jamais que sa propre
description plurielle.’ 184

Overeenkomstig de dynamische visie van Barthes over kunst als producent van betekenis,
ziet hij de analyse van een schilderij als eindeloos. Het beeld is geen uitdrukking van een code.
Het is de variatie van een codificatiewerking. De structuur van het systeem van het schilderij
is de structurering zelf. Barthes verzet zich dus tegen een theologiserende semiologie die
tegenover het heterocliete van de verschillende kunstwerken slechts één model wil stellen.
Het schilderij moet een tekst worden, die in wording blijft. Hierdoor verkleint de afstand
tussen beide.
Naar aanleiding van zijn tekst bij het werk van Twombly, schuift Barthes het dubbele
probleem van voorstelling en betekenis naar voren. Niettegenstaande de abstracte kunst een
verworvenheid is in de geschiedenis van de schilderkunst, heeft elke kunstenaar er op zijn
beurt mee af te rekenen. De taal laat de kunst niet met rust. In tegenstelling tot de specialisten vindt Barthes het niet naïef om zich af te vragen wat een werk voorstelt. De mens zoekt
steeds naar zin. Zelfs als hij onzin of het buitenzinnige wil creëren, zal hij uiteindelijk de zin
zelf van de onzin of van het buitenzinnige voortbrengen. Voor Barthes is het alsmaar terug
komen op dat betekenisprobleem te rechtvaardigen, omdat het precies deze vraag is die de
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weg verspert naar de universaliteit van de schilderkunst. Wanneer het grote publiek te kennen geeft ‘niets te verstaan’ van een kunstwerk, dan vloeit dat volgens Barthes voort uit het
feit dat het er de zin van wil zien, waarvan het meent verstoken te blijven.
‘Si tant d’hommes (à cause des différences de culture) ont l’impression de “ne rien comprendre”
devant une toile, c’est qu’ils veulent du sens, et que la toile (pensent-ils) ne leur en donne pas.’ 185

‘De zin zien’ is inderdaad een cultuurprobleem en het begrip universaliteit is een onbereikbare
betrachting. Trouw aan de ironie wijst Barthes er nog op dat de verzuchting naar de bekoring
van het vinden van een betekenis zich uit in het belang dat de toeschouwer hecht aan de titel.
In musea is deze doorgaans vindbaar op het plaatsje waarop de bezoeker eerst zijn oog richt.
In de klassieke schilderkunst geeft de titel weer wat het voorstelt, een vorm van analogie. In
de moderne kunst wordt dit precies tegengegaan door de titel ‘Zonder titel’. Daardoor wordt
de toeschouwer op een dwaalpad gestuurd. Zijn er toch titels, dan roepen ze vaker de wereld
errond op dan dat wat voorgesteld of niet voorgesteld wordt. Wat voorgesteld wordt in de
hedendaagse kunst is vaak niet een eenduidig feit, maar de hele cultuur als onderwerp van
een doek. Deze cultuur komt tot uiting via een reeks vorige teksten. Men kan dus spreken van
een intertextualiteit 186 tussen een doek en zijn vorige teksten, die in het hoofd of in de hand
van de kunstenaar gespeeld hebben. In de klassieke schilderkunst is het subject van een doek
dat ‘wat er gebeurt’. Het subject bepalen van een modern doek is niet eenvoudig. Soms is het
dat waarover het gaat. Ofwel is het de auteur die er zich in toont. Barthes wijst erop dat het
subject ook degene is die toekijkt, hoe meervoudig dit ook weze:
‘… le “sujet” de la toile, c’est aussi celui qui la regarde: vous, moi.’ 187

Barthes hecht veel belang aan de rol van de toeschouwer. Hij stelt zelfs dat de esthetica als
discipline de wetenschap zou kunnen zijn, die niet het werk op zich bestudeert, maar het werk
zoals de toeschouwer, of de leier, het in zich laat lezen: een soort typologie van de discoursen.
Barthes deelt in die zin het publiek op in vijf categorieën van ‘subjecten’. Er is het subject van
de cultuur, dat welbespraakt is en uitvoerig kan verhalen. Dan is er het subject van de spe
cialiteit, dat de geschiedenis van de schilderkunst goed kent en een vertoog kan houden over
de plaats die een bepaalde kunstenaar daarin inneemt. Vervolgens is er het subject van het
plezier, dat van het doek geniet. Het kan zich echter niet goed uitdrukken, staat als het ware
sprakeloos en kan enkel bij herhaling zeggen dat het mooi is. De taal laat moeilijk toe uit te
leggen waarom men geniet van iets moois. Het plezier kan dus slechts tussen de regels doorgegeven worden doorheen verdraaide en te rationele vertogen. Een vierde subject is dat van
de herinnering. Een bepaald element werkt onbewust door. Het komt terug op wanneer men
zich een tijd van het werk verwijderd heeft. Het dringt zich op aan de herinnering. Het vijfde
subject is het producerende, dat een werk wil reproduceren vanuit een verlangen om hetzelfde
te doen.
Samengevat stelt Barthes voor om de esthetica te beschouwen als de studie van de innerlijke monologen van de toeschouwers. Dit voorstel krijgt een bijkomende esthetiserende
dimensie, wanneer hij in een artikel over popart zeer ruim stelt, dat de kunst bestaat vanaf het
ogenblik dat een blik de signifiant als object heeft.
‘L’art, n’importe lequel, de la poésie à la bande dessinée ou à l’érotique, l’art existe à partir du
moment où un regard a pour objet le Signifiant.’ 188
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Barthes gaat in zijn artikel over Réquichot nog verder, met name door het lot van het werk
in de ogen van de toeschouwer te leggen. Een aspect van het esthetische, verbonden aan
het abstraheringsvermogen, is dat men uit elk schilderij meerdere schilderijen kan halen.
Uiteindelijk zijn er evenveel werken als er niveaus van waarneming zijn. Door af te bakenen,
partieel te kijken, uit te vergroten, een detail te benaderen, kan men telkens een nieuw werk
doen ontstaan. Op die manier komt men ook los van de historische context.
‘De même que, par le palimpseste, l’écriture est dans l’écriture, de même il y dans un “tableau”
(peu importe ici que le mot soit juste) plusieurs tableaux: non seulement (chez Réquichot) parce
que des toiles sont réécrites ou replacées à titre d’objets partiels dans de nouveaux ensembles,
mais parce qu’il y a autant d’œuvres que de niveaux de perception: isolez, regardez, agrandissez
et traitez un détail, vous créez une œuvre nouvelle, vous traversez des siècles, des écoles, des
styles, avec du très ancien vous faites du très nouveau.’ 189

Barthes veroorlooft zich hier een vrijheid van de blik 190 waarmee de kunsthistoricus vermoedelijk niet kan instemmen. Als historicus mag hij dat ook niet en moet zijn oog historisch
gebonden blijven. Als eroticus daarentegen wil Barthes alle visuele grenzen doorbreken. Hij
wil het beeld door en door penetreren, Fontana achterna, zouden we zeggen. De erotische
blik is precies (willen) zien wat niet gezien mag worden en wordt dus meer bepaald vanuit het
verbod dan vanuit wat er feitelijk te zien is. Of we hier de visie van de historicus dan wel van
de eroticus bijtreden, laten we terzijde. In elk geval lijkt ons het kijken naar kunst om ‘iets
anders’ te zien zeer relevant. En ‘anders zien’ is zien, ‘anders dan het herkennen’. Door het
waarnemingsniveau te veranderen brengt men opschudding in de geklasseerde wereld die
herkend wordt en waar een naam op kleeft. Indien de kunst enkel als doel heeft om beter te
doen zien, dan zou ze, volgens Barthes, niets anders zijn dan een analysetechniek, een surrogaatwetenschap. Door het andere ding voort te brengen dat aanwezig is in het ding, wordt
een hele epistemologie ondermijnd. Door dit onbegrensde kijkwerk worden we ontdaan van
de lopende hiërarchie: waarneming, naamgeving, associatie. Er is geen enkele reden om de
eerste waarneming te bevoordelen. De waarneming moet onmiddellijk meervoudig zijn.

5—6

Foucault

Michel Foucault heeft geen ‘Esthetica’ geschreven. Toch duikt de kunst ter argumentatie van
zijn filosofische theorie vaak op in zijn oeuvre. Een aantal teksten handelt uitdrukkelijk over
kunst. Bovendien hecht Foucault veel belang aan de blik en het zien.191
We kunnen niet ingaan op het belang dat Foucault hechtte aan de esthetische criteria als
mogelijke vervanging van de volgens hem afwezige morele gronden. Foucault legde op het
einde van zijn leven vaak de nadruk op de idee van een stijl van bestaan.192 In zijn twee laatste
werken vertrekt hij van de diagnose dat het in de moderne wereld onmogelijk geworden is een
moraal te funderen. Er is geen natuur of rede meer waaraan men zich kan conformeren. Er is
geen oorsprong meer waar nog een authentieke relatie mee aangegaan kan worden. Maar de
kunst staat hierbuiten. In de betrachting van een stijl van bestaan, mag het woord ‘stijl’ niet
— 271 —

begrepen worden als een wijze van zich te onderscheiden. Het moet eerdegezien worden in
de zin van de Grieken, voor wie een kunstenaar aanvankelijk een ambachtsman was en een
kunstwerk in de eerste plaats een werkstuk.
‘Men zou enkele verwachtingen van deze diagnose kunnen koesteren: het ik, dat zichzelf neemt
als een werk dat voltooid moet worden, zou een moraal kunnen onderhouden die noch de traditie
noch de rede meer ondersteunt; als kunstenaar van zichzelf zou het een autonomie genieten waar
de moderniteit niet meer aan voorbij kan gaan.’ 193

De affiniteit van Foucault met de antieke moraal toont zich als de esthetisering van de
persoon.

5—6-1

Kunst als het heterotopisch tussengebied tussen de fundamentele
codes van een cultuur en de wetenschappelijke theorieën

Foucault beroept zich vaak op de kunst als metafoor om zijn theorie te staven. Het boek
waarmee hij beroemd geworden is, Les mots et les choses is trouwens ontsproten uit een literaire tekst. Borges citeert hierin een Chinese encyclopedie omtrent een classificering van de
dierenwereld, die de wetenschap op haar kop zet door indelingen naast elkaar te plaatsen,
bijvoorbeeld: ‘i) die in het rond slaan als gekken, j) ontelbare, k) die met een fijn, kameelharen
penseeltje getekend zijn, …’ De functie van zo’n tekst voor Foucault was het opwekken van de
lach. Die tekst schudt immers ons denken dooreen, ondermijnt de schema’s die het gewemel
van de dierenwereld tot rust brachten. Ons duizendjarig omgaan met de begrippen ‘het zelfde’
en ‘het andere’ worden aan het wankelen gebracht. Het hoeft geen betoog dat ook de schilder
kunst – op zijn minst het surrealisme, maar eigenlijk elke stroming die indruist tegen de
kijkgewoonten – zo’n functie kan vervullen.
Wanneer men Foucaults redenering volgt dan blijkt dat hij de functie van de kunst eerder
ziet in het creëren van heterotopieën dan van utopieën. Utopieën brengen troost. Al zijn ze
niet op hun plaats op deze aarde, toch ontvouwen ze zich in een wondermooie, gladgestreken
ruimte. Als droombeeld nemen ze geen ordeverstorende vorm aan, maar zijn ze zeer toegankelijk. Heterotopieën daarentegen zijn verontrustend. Ze ondermijnen op verborgen wijze de
taal, omdat ze verhinderen de dingen een naam toe te wijzen, omdat ze gemeenschappelijke
namen stukbreken of door elkaar haspelen. Vooraf reeds ruïneren ze niet alleen de syntaxis
van de zinsconstructie, maar eveneens deze die de woorden en de dingen naast en tegenover
elkaar samenhoudt. En dat is minder manifest.
‘C’est pourquoi les utopies permettent les fables et les discours: elles sont dans le droit fil du
langage, dans la dimension fondamentale de la fabula; les hétérotopies (comme on en trouve si
fréquemment chez Borges) dessèchent le propos, arrêtent les mots sur eux-mêmes, contestent
dès sa racine, toute possibilité de grammaire; elle dénouent les mythes, frappent de stérilité le
lyrisme des phrases.’ 194

De kunst stelt dus de bestaande classificeringen in vraag. Ze stelt een eigen orde voor.
Interessant is dat Foucault de kunst situeert tussen twee tegenover elkaar liggende maar toch
samenwerkende polen van het denken. Enerzijds de fundamentele codes van een cultuur,
anderzijds de wetenschappelijke theorieën. De fundamentele codes van een cultuur zijn de
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codes die de taal, de waarnemingsschema’s, de ruilmogelijkheden, de technieken, de waarden, de hiërarchie van de praktijken van die cultuur beheersen. Deze codes stellen voor elke
mens de empirische ordeningen vast, waarmee hij te maken zal krijgen en waarbinnen hij zich
zal kunnen terugvinden. De wetenschappelijke theorieën of de interpretaties van filosofen
verklaren waarom er over het algemeen een zekere orde is, aan welke wet deze gehoorzaamt,
welk beginsel er rekenschap van kan afleggen, en waarom voor een bepaalde orde geopteerd
werd.
Tussen deze twee regionen ziet Foucault een domein dat even fundamenteel is, hoewel
het vooral een bemiddelende rol heeft. Dit domein is echter vager en duisterder, en minder
gemakkelijk te analyseren. Kunst gedijt in dit veld tussen empirie en wetenschappelijke theo
rie. Het is precies in dit tussengebied dat een cultuur zich als onmerkbaar losmaakt van de
empirische ordeningen die haar door haar primaire code waren voorgeschreven. Beide orden
verliezen hierdoor hun oorspronkelijke transparantie. Dan laat die cultuur zich niet meer passief door die ordeningen doordringen. Dan constateert ze dat die ordeningen misschien niet
de enig mogelijke zijn en evenmin de beste.
Dat kunst tot dit tussengebied behoort blijkt onder meer uit het feit dat Foucault een literair werk van Borges als aanleiding neemt voor het schrijven van zijn boek. En het leidmotief
is precies de naakte ervaring van de orde en de zijnswijzen ervan. Dit tussengebied is een
stadium voor de woorden en voor de percepties en bewegingen die geacht worden het min of
meer juist te vertolken. Daarom speelt het een kritische rol.
‘C’est au nom de cet ordre que les codes du langage, de la perception, de la pratique sont critiqués
et rendus partiellement invalides.’ 195

De kunst kan dus een andere orde genoemd worden, een heterotopische orde. Ze ‘bestaat’
tussen de empirische orde en de theorie over het bestaan van deze empirische orde, die minder bestaansrecht hebben.
Consequent met de impliciet geformuleerde functie van de kunst, begint Foucault zijn eerste hoofdstuk met de analyse van een schilderij, Las Meninas van Velázquez. In dit schilderij
ziet Foucault de centrale stelling van het boek op een eigen wijze gepresenteerd: de autonomie
van de voorstelling en de vervalsing die optreedt zodra de mens als subject en object van de
voorstelling verschijnt.
Volgens Foucault wordt de épistémè van de klassieke periode beheerst door de voorstelling. In het voorstellingsbegrip kan men twee momenten onderscheiden. Als activiteit van
het zich verbeelden – vaak tegenover het waarnemen gesteld – is een voorstelling een zaak
van het denken. Ze kan onderscheiden worden van de voorgestelde dingen (de objecten) zoals
die werkelijk zijn. Een waarneming kan onderscheiden worden van een voorstelling voor
zover zij primair gericht is op de dingen zoals ze werkelijk zijn. Wanneer men de waarneming
in dit opzicht niet meer vertrouwt – en dit is volgens Foucault in de klassieke periode het
geval – dan zal ook de waarneming als voorstelling behandeld worden. Ten tweede staat een
voorstelling (représentation) als ‘vertegenwoordiging’ altijd ook voor iets anders. Ze brengt
het op een bepaalde manier tot uitdrukking en ontleent daaraan het recht om dat andere te
vertegenwoordigen. Deze twee momenten kunnen elkaar versterken of opheffen. In zijn analyse van het schilderij van Velázquez is Foucault de negatieve visie toegedaan. Hij spreekt van
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de onzichtbaarheid van wat men ziet, verbonden met de onzichtbaarheid van degene die ziet,
de toeschouwer.
‘C’est que peut-être, en ce tableau, comme en toute représentation dont il est pour ainsi dire
l’essence manifestée, l’invisibilité profonde de ce qu’on voit est solidaire de l’invisibilité de celui
qui voit – malgré les miroirs, les reflets, les imitations, les portraits. Tout autour de la scène
sont déposés les signes et les formes successives de la représentation; mais le double rapport
de la représentation à son modèle et à son souverain, à son auteur comme à celui à qui on en fait
offrande, ce rapport est nécessairement interrompu.’ 196

Omdat de voorstelling altijd iets anders tegenwoordig stelt zonder dat zelf ooit te kunnen zijn,
is zij immers nooit de zaak zelf. Maar als vertegenwoordiging van dat andere, maakt ze zich
ook nooit voorstellingen. In die zin kan men zeggen dat ook het subject uit de voorstelling
verwijderd is. Dat in de inhoud van de voorstelling subject en object als entiteiten verdwijnen,
is een kenmerk van elke voorstelling. Foucault vat dit op als een verdwijning van subject en
object zelf.
‘Mais là, dans cette dispersion qu’elle recueille et étale tout ensemble, un vide essentiel est
impérieusement indiqué de toutes parts: la disparition nécessaire de ce qui la fonde, – de celui à
qui elle ressemble et de celui aux yeux de qui elle n’est que ressemblance. Ce sujet même qui est le
même – a été élidé.’ 197

5—6-2

Kunst als contre-discours

Uit het verder verloop van Les mots et les choses valt nog een aantal voor ons interessante visies
omtrent kunst te distilleren. Hoewel het meestal over literatuur gaat, zijn vele bedenkingen
ook op beeldende kunst toepasbaar. Het schildersdoek valt zeker onder het begrip ‘discours’,
maar dan wel een speciale vorm ervan: het ‘contre-discours’.198 Dit althans voor de kunst
(literatuur) van wat Foucault het moderne tijdperk noemt. De kunst krijgt hier een andere
functie. Ze heeft zich losgemaakt van alle waarden die haar in de klassieke periode de toegang
tot allerlei kringen verleenden: de goede smaak, het plezier, het natuurlijke, het ware. Ze laat
in haar eigen ruimte alles ontstaan wat de ludieke loochening van die ruimte kan waarborgen:
het schandalige, het lelijke, het onmogelijke. Ze breekt met alle genres en wil alleen zichzelf
tonen, glinsteren in de glans van het eigen zijn.
‘… elle rompt avec toute définition de “genres” comme formes ajustées à un ordre de
représentations, et devient pure et simple manifestation d’un langage qui n’a pour loi que
d’affirmer – contre tous les autres discours – son existence escarpée; …’ 199

De kunst buigt zich over zichzelf terug, alsof haar discours slechts het vertolken van haar
eigen vorm tot inhoud kan hebben. Enkel ‘le simple acte d’écrire’ telt. De stap naar de action
painting is nabij.200
Het idee van moderne kunst als ‘contre-discours’ krijgt meer profiel wanneer het verband
gelegd wordt met de ervaring van de transgressie. Daar hecht Foucault veel belang aan. Uit
het begrip ‘transgressie’ blijkt trouwens zijn waardering voor Bataille. In een artikel over
Bataille verduidelijkt Foucault wat men onder dit begrip kan verstaan.
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‘Heiligschennis in een wereld die aan het heilige geen positieve waarde meer toekent – is dat niet
min of meer wat we “transgressie” zouden kunnen noemen?’ 201

Volgens Foucault is de transgressie niet alleen de enige manier om rechtstreeks toegang tot de
inhoud van het heilige te krijgen, maar ook om het als lege vorm te herstellen. Het herstellen
van deze lege vorm lijkt ons een opdracht voor de moderne kunst. Interessant is ook hoe niet
alleen de moderne kunst als avant-garde, maar ook de transgressie een handelen is dat op
de grens betrekking heeft. Grens en transgressie, zegt Foucault, hebben aan elkaar de dichtheid van hun bestaan te danken. Een grens zou niet kunnen bestaan als ze in het geheel niet
overschreden zou kunnen worden. En omgekeerd zou een transgressie zinloos zijn, wanneer
ze alleen maar een denkbeeldige grens zou doorbreken. Met andere woorden: een grens dient
om overschreden te worden. In de moderne kunst is dat zeker het geval.
Volgens Foucault formuleert de moderne denkwijze – onafgezien van godsdienstige
vormen van moraal – geen enkele vorm van moraal, in zoverre elk moreel gebod binnen
het denken is gelegen. Voor het moderne denken situeert ook het ethische zich dus in de
transgressie.
‘Pour la pensée moderne, il n’y a pas de morale possible; car depuis le XIX e siècle la pensée est
déjà “sortie” d’elle-même en son être propre, elle n’est plus théorie, dès qu’elle pense, elle blesse
ou réconcilie (…). Avant même de prescrire, d’esquisser un futur, de dire ce qu’il faut faire, (…), la
pensée, (…) est en elle-même une action, – un acte périlleux.’ 202

Volgens Foucault hebben Sade, Nietzsche, Artaud en Bataille dit aan het licht gebracht. De
kunst als ‘contre-discours’, zoals die bij deze auteurs gearticuleerd of geformuleerd wordt,
neemt dus de plaats in van de moraal, dat wil zeggen: als ervaring van de grensoverschrijding.
Voor Foucault breekt de moderne cultuur dus met de visie van de Verlichting. In deze
visie was wetenschap universeel en autonoom en kunst een aangelegenheid van objectieve
smaakoordelen. Moraal bestond uit de zelfwettiging van universele wetten door autonome
individuen. En samen vonden deze drie domeinen hun grond in de menselijke natuur. In het
beeld van de moderne cultuur dat Foucault in Les mots et les choses ophangt, is er daarentegen
geen plaats voor een ‘menselijke natuur’. Daarin is wetenschap niet langer autonoom of
universeel, is er geen moraal mogelijk. Voor Foucault valt de taak van het articuleren van de
grenzen van de ervaring in de handen van de avant-gardeliteratuur en de kunst. Alle wetenschappelijke esthetische en morele problemen zijn herleid tot taalproblemen, en talen hebben
geen grond buiten zichzelf.
‘Que la littérature de nos jours soit fascinée par l’être du langage, – ce n’est là ni le signe d’une
fin ni la preuve d’une radicalisation: c’est un phénomène qui enracine sa nécessité dans une très
vaste configuration ou se dessine toute la nervure de notre pensée et de notre savoir.’ 203

Net zoals de avant-garde is ook de moderne beeldende kunst gefascineerd door de vraag
naar wat ze zelf is. Dat is een argument om te stellen dat ook de toeschouwer zich de ‘Wat is
kunst?’-vraag voortdurend moet stellen, tenminste als het hedendaagse kunst betreft.
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5—6-3

De onherleidbaarheid tegenover elkaar van woord en beeld

Foucault heeft zijn denken ook expliciet gericht op de schilderkunst en op het probleem van
de relatie tussen beeld en taal binnen de beeldende kunst. Hierbij vertrekt hij van sommige
‘taalschilderijen’ van Magritte. Voor Foucault is het verband tussen taal en schilderij een
verband zonder einde. De taal wordt niet bepaald door wat men ziet, maar door elkaar opvolgende syntactische vormen. Dat mag niet gezien worden als een gebrek van het woord, maar
als de onherleidbaarheid van woord en beeld ten opzichte van elkaar.
‘Ils (le langage et la peinture) sont irréductibles l’un à l’autre: on a beau dire ce qu’on voit, ce qu’on
voit ne loge jamais dans ce qu’on dit, et on a beau faire voir, par des images, des métaphores, des
comparaisons, ce qu’on est en train de dire, le lieu où elles resplendissent n’est pas celui que
déploient les yeux, mais celui que définissent les successions de la syntaxe.’ 204

In zijn tekst over de ‘pijp’ van Magritte tracht Foucault aan te tonen dat Magritte breekt met
wat hij de twee principes noemt die de westerse schilderkunst beheerst hebben van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Het eerste beginsel
‘… affirme la séparation entre représentation plastique (qui implique la ressemblance) et référence
linguistique (qui l’exclut).’ 205

De twee gebieden (taal en beeld) vallen nooit samen. Een onderschikking dringt zich op. Dat
is bijvoorbeeld het geval in een schilderij waarop een voorstelling van een boek voorkomt of,
omgekeerd, bij sommige teksten waar het beeld slechts bijkomende illustratie is,
‘… comme s’il suivait seulement un chemin plus court.’

Het tweede beginsel
‘… pose l’équivalence entre le fait de la ressemblance et l’affirmation d’un bien représentatif.’ 206

Dat wil zeggen dat wanneer een beeld op iets gelijkt, het dat iets ook is: ‘Ce que vous voyez,
c’est cela’. Bij een beeld van een pijp verwacht men: dit is een pijp, zonder twijfel; even evident
dus als de aanschouwelijke leerboekjes van het basisonderwijs. Magrittes werk gaat tegen
beide principes in. Magritte toont met zijn werk dat zowel beeld als taal extern zijn aan de
dingen. Magritte slaat het woord en het beeld stuk zodat noch het woord naar het beeld wijst,
noch andersom. Geen van beide stelt nog iets van de werkelijkheid voor. In Ceci n’est pas une
pipe negeren zowel taal als beeld de voorstelling. Dat betekent echter niet dat de voorstelling
verdwijnt.
‘Magritte laisse régner le vieil espace de la représentation, mais en surface seulement, car il n’est
plus qu’une pierre lisse, portant des figures et des mots, au dessous, il n’y a rien.’ 207

In Les mots et les choses beschouwt Foucault de ‘representatie’ als hoofdkenmerk van het
epistemologisch veld, de zogenaamde ‘épistémè’, van de klassieke periode, die overigens nog
steeds werkzaam kan zijn. Volgens Foucault werd deze door Magritte als leeg getoond.
Magritte breekt ook met het tweede principe, dat de overeenkomst geen bevestiging
van het beeld impliceert. Dat gebeurt volgens Foucault omdat het bij Magritte gaat om
gelijkenissen zonder overeenkomsten. Het onderscheid is dat de overeenkomst een origineel
veronderstelt en van daaruit aan een hiërarchie gebonden is. De gelijkenis daarentegen is
ondergeschikt aan de herhaling. Daardoor is het niet meer mogelijk te zeggen wat het origineel is. Dus is er ook geen oriëntatie voor een hiërarchie. Magritte bevrijdt de gelijkenis van
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de overeenkomst. Op die manier komt ze op zichzelf te staan en ontstaat er een spel van eindeloze, minieme herhalingen zonder iets te bevestigen, zonder iets voor te stellen.
Het werk van Magritte kan een analyse van de ontwenningskuur van de dagelijkse kijk op
gang brengen. De discussie tussen Magritte en Foucault is bovendien ook een voorbeeld van
fundamenteel verschillende invalshoeken ende repercussies ervan op het interpreteren. De
Foucault-kenners en de Magritte-kenners verschillen dan ook van mening ten aanzien van de
analyse van Ceci n’est pas une pipe.
‘In kringen van Foucault-kenners werd het essay geroemd als een voorbeeld van filosoferen
vanuit de kunstenaar, vanuit het kunstwerk zelf. De kritiek echter van Magritte-kenners en
-vrienden op Foucaults exposé was soms fel. Foucault interpreteert een groot aantal schilderijen
en is soms erg stellig als hij betekenissen van beelden of details van beelden bespreekt. Volgens
de kritici vergeet hij dat de schilderijen niets te zeggen hebben, dat ze uiterst simpel zijn, soms op
het banale af.’ 208

Hier scheidsrechter willen spelen heeft weinig zin, omdat het twee verschillende basishoudingen zijn. De Magritte-vrienden willen het werk voor zichzelf laten spreken en niet buiten het
schilderij gaan. Er valt voor hen niets aan het beeld toe te voegen. De analyse van Foucault
daarentegen vertrekt niet vanuit het kunstwerk, zoals zijn vrienden zeggen. Het is echter een
mooi voorbeeld van hoe een filosoof de kunst als illustratiemateriaal voor zijn filosofie interpreteert. Er is geen enkele reden waarom een Magritte-vriend een interpretatie zou verbieden.
We menen dat een kunstwerk des te boeiender is naarmate de kijker interessanter is.

5—6-4

De auteur is meervoudig

De juiste ‘bedoeling’ van Magritte zal Foucault allicht geen zorg wezen. Daarvoor gelooft
hij te weinig in de identiteit van de makers van beelden. De auteur is meervoudig. ‘Auteur’
zou eigenlijk grammaticaal zoals in het Latijn door een meervoudig substantief moeten
aangeduid worden. Op de vraag: ‘Wie is de auteur ?’, kan volgens Foucault nooit geantwoord
worden met een eenheid die in het werk zichtbaar zou zijn. De visie van Foucault is te toegespitst op het schrijven van het discours om er uitgebreid op in te gaan. Toch is de algemene
idee erachter dienstig ter relativering van het begrip ‘subject’,209 dit is zowel de kunstenaar als
de toeschouwer. De toeschouwer is dus geen identiteit die kijkt naar het werk als weerspiegeling van de identiteit van de maker. Consequent met zijn kritiek op het subjectcentrisme
stelt Foucault het auteurschap als eenheidsbeginsel in vraag. Hiermee loochent hij niet het
bestaan van het inventieve individu. Wel dat dit individu zo ‘onverdeeld’ en dat zijn inventiviteit zo ‘oorspronkelijk’ zou zijn. In hetzelfde subject doen zich op hetzelfde ogenblik vele
verschillende standpunten voor die niet tot elkaar en evenmin tot één dieper standpunt herleid kunnen worden. Foucault werpt dan ook de idee omver van het auteurschap als eenheid
en oorsprong van de in het discours vervatte betekenissen.
‘… mais l’auteur comme principe de groupement du discours, comme unité et origine de leurs
significations, comme foyer de leur cohérence.’ 210
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Zo’n auteurschap bestaat volgens Foucault enkel als fictie. Zodanig dat ook het oeuvre niet
als eenheid opgevat kan worden. In een ander boek, waarin deze problematiek uitgebreid aan
bod komt, stelt Foucault het zo:
‘L’œuvre ne peut être considérée ni comme unité immédiate, ni comme une unité certaine, ni
comme une unité homogène.’ 211

De ‘toevalligheid’ van het discours van het oeuvre wordt bestreden door de commentaar, dit
is de kunstkritiek. De commentaar wil de toevalligheid een plaats geven. Hij wil deel uitmaken van het oeuvre. Behalve de tekst zelf wenst hij nog meer te zeggen, de tekst als het ware te
voltooien, ten koste van de veelduidigheid van de tekst.
‘La multiplicité ouverte, l’aléa sont transférés, par le principe du commentaire, de ce qui risquerait
d’être dit, sur le nombre, la forme, le masque, la circonstance de la répétition. Le nouveau n’est
pas dans ce qui est dit, mais dans l’événement de son retour.’ 212

Volgens Foucault stuurt de commentaar de ‘toevalligheid’ van het discours in een bepaalde
richting, ten koste van de openheid van het werk. Het nieuwe is daardoor niet het nieuwe, dat
wil zeggen: het gebeuren van wat nog niet gebeurd was. Het nieuwe toont zich maar door de
begeleidende commentaar die een herhaling is van het nieuwe gebeuren.
Het discours wordt dus gecontroleerd en afgebakend zowel door de ‘commentaar’ als door
de ‘auteur’. Volgens Foucault wordt het toevalsaspect van het discours begrensd door de commentaar. En dat gebeurt op basis van het spel van een identiteit die de vorm van de ‘herhaling’
en van het ‘zelfde’ bezit. Het beginsel van de auteur begrenst datzelfde toevalsaspect door het
spel van een identiteit die de vorm heeft van de ‘individualiteit’ en van het ‘ik’.
We staan hier niet ver van Nietzsche. De verwantschap tussen Nietzsche en Foucault
en andere hedendaagse Franse denkers is gekend.213 In een artikel over Nietzsche schrijft
Foucault het volgende: waar de ziel pretendeert zich tot eenheid te vormen, waar het ik voor
zichzelf een identiteit of coherentie uitvindt, daar gaat de genealoog op zoek naar het begin.
Meer nog, hij gaat op zoek naar de ontelbare beginnen, die de bijna onzichtbare kleur, het
bijna uitgewiste spoor achterlaten, waarin zelfs het minst ontwikkelde historische oog zich
niet kan vergissen. De analyse van de herkomst leidt tot de ontbinding van het ik. Ze laat aan
de plaatsen en oorden van zijn lege synthese duizenden thans verloren gebeurtenissen wemelen. Maar waarom, vraagt Foucault zich af, wijst de genealoog Nietzsche het zoeken naar de
‘Ursprung’ af? Hij stelt die vraag, precies omdat men in de oorsprong het exacte wezen van
de dingen wil vangen, hun zuiverste mogelijkheid, hun zorgvuldig in zichzelf gekeerde identiteit. De genealoog daarentegen ontdekt dat achter de dingen niet hun wezenlijke en tijdloze
geheim steekt. Hij ontdekt het geheim dat ze zonder wezen zijn, dat hun wezen stuksgewijs
is opgebouwd uit gestalten die daaraan wezensvreemd waren. Zodat Foucault in nietzscheaanse zin stelt:
‘De “werkelijke” geschiedschrijving berust in tegenstelling tot die van de historici op geen enkele
konstantie: niets aan de mens – ook niet zijn lichaam – is vast genoeg om de andere mensen
te kunnen begrijpen en zichzelf in hen te kunnen herkennen. Overal waar men een vast punt
zoekt om zich tot de geschiedenis te wenden om haar in haar totaliteit te vatten, alles waardoor
zij als een geduldige en kontinue beweging kan worden geschetst, moet systematisch worden
vernietigd. Dat wat het vertroostende spel der herkenningen mogelijk maakt, moet in stukken
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worden gebroken. Weten betekent ook op het gebied van de geschiedenis niet “terugvinden” en
vooral niet “onszelf terugvinden”.’ 214

Vooral die laatste gedachte lijkt ons ook op de kunst, als historisch document, van toepassing; ook hier zijn herkennen en zichzelf terugvinden dwaalsporen. Toepasselijker nog is
wat Foucault in dezelfde geest over interpreteren zegt. Met Nietzsche verwerpt hij, als zijnde
metafysisch, dat interpreteren zou betekenen: een in de oorsprong verzonken betekenis
langzaam aan het licht brengen. De wording van de mensheid daarentegen is een reeks interpretaties. Op dat ogenblik betekent interpreteren echter het zich met geweld of list meester
maken van een regelsysteem – dat op zich geen wezenlijke betekenis kent – en dit systeem
in een ander spel binnen voeren en het aan andere regels onderwerpen. Of zoals Foucault
beaamt:
‘“La mort de l’interprétation”, affirme Foucault, “c’est de croire qu’il y a des signes” de quelque
chose, c’est-à-dire une essence cachée qui nous attend à la fin de nos voyages interprétatifs:
“La vie de l’interprétation, au contraire, c’est de croire qu’il n’y a que des interprétations. Si la
connaissance critique moderne est certainement une herméneutique de la profondeur, il ne faut
cependant pas y voir une recherche des structures profondes, mais plutôt prendre conscience de
toutes les implications analytiques de ce qu’a bien vu Nietzsche: “l’interprétation est (…) devenue
une tache infinie”.’ 215

Een mooie slotzin voor dit vrij omvangrijke hoofdstuk.
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6
Postscriptum: Het
postmodernisme
debat
In plaats van de meest recente teksten op een rijtje te zetten, verkiezen we verslag uit te brengen van de discussie tussen de meesterdenkers van het postmodernisme en hun opponent.
Elke auteur apart behandelen zou een te willekeurige afsluiting zijn van dit boek. Vandaar dat
we, bij wijze van postscriptum bij het hoofdstuk over structuralisme en poststructuralisme
het probleem van het postmodernisme even behandelen.
Eerst laten we Baudrillard aan het woord. Hij is een voorbeeld van een auteur die zeer
scherp de postmoderne visie op de functie van actuele kunst geformuleerd heeft. Vervolgens
bespreken we Lyotard in discussie met Habermas. Lyotard is inmiddels de woordvoerder van
het postmodernisme. Habermas daarentegen beschouwt de opdracht van het modernisme
nog niet als voleindigd. We ronden af met een reflectie over het concept avant-garde en de
vraag hoe dat vandaag nog actueel kan zijn.

6—1

Baudrillard

6—1-1

Het kunstwerk als ‘genaamtekend’ object binnen een systeem van
objecten

In Pour une critique de l’économie politique du signe neemt Jean Baudrillard de kunst als uitgangspunt voor de analyse van de politieke tekeneconomie. Hij behandelt het kunstwerk als
teken – dat wil zeggen: als gesigneerd object – en als voorwerp dat zijn waarde laat bepalen
door de verkoop per opbod. Zo wil hij de marxistische opvattingen over de politieke economie aanvullen met het concept van de ‘politieke tekeneconomie’.
Baudrillard wijst erop dat het schilderij, behalve een geschilderd oppervlak, ook een
genaamtekend voorwerp is. De signatuur signaleert de daad van het schilderen. Door de
handtekening wordt het kunstwerk binnen de wereld van de objecten gebracht. Het doek
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wordt aldus uniek als cultureel object met een buitengewone differentiële waarde. Het is
teken in een systeem: het oeuvre van de kunstenaar.
‘Imperceptiblement, mais radicalement, la signature introduit l’œuvre au monde différent de
l’objet. Et la toile ne devient unique – non plus comme œuvre, mais comme objet – que revêtue de
cette griffe. Elle devient alors un modèle, auquel un signe visible apporte une valeur différentielle
extra-ordinaire. Mais ce n’est pas une valeur de sens – le sens propre du tableau n’est pas ici
en cause – c’est une valeur de différence, portée par l’ambiguïté d’un signe, qui ne donne pas
à voir l’œuvre, mais à la reconnaître et à l’évaluer dans un système de signes et qui, tout en la
différenciant comme modèle, l’intègre déjà par ailleurs à une série, qui est celle des œuvres du
peintre.’ 1

Baudrillard geeft onmiddellijk de implicaties aan die dit opnemen in een systeem van tekens
voor de relatie kunstwerk-toeschouwer met zich meebrengt. De signatuur doet niet zien. Ze
bewerkstelligt enkel het herkennen binnen dat systeem van tekens. Binnen deze structuur
wordt niet naar de waarde van de betekenis van het kunstwerk gevraagd, maar naar de differentiële waarde binnen een wereld van objecten. Als cultureel object wordt het gesigneerde
schilderwerk niet alleen in zijn differentiële waarde gelezen, zegt Baudrillard, het wordt ook
als dusdanig waargenomen. Bij de ‘esthetische emotie’ worden hier de kritische lectuur en
de waarneming, die gericht is op de tekensystemen, door elkaar gehaald. Voor Baudrillard is
deze dubbelzinnigheid niet enkel gebonden aan de schilderkunst; ze is bepalend voor wat hij
de ‘consumptie’ noemt van elk cultureel goed.
Deze opname in een systeem van objecten werd volgens Baudrillard precies mogelijk
gemaakt, omdat de betekenis van wat men moderne kunst noemt veranderd is. Traditioneel
ligt de betekenis van de kunst in de weergave van de verschijningen, als een weerspiegeling
van een orde, die garant staat voor een eminente schoonheid. Het kenmerk van het moderne
kunstwerk, zegt Baudrillard, is dat de betekenis ervan in de daad van het uitvinden van die
verschijningen komt te liggen. De waarde zit dan in de singulariteit van het gebaar van de
kunstenaar. Het creërend subject zelf poneert zijn ‘verschillend zijn’ telkens opnieuw als
een ‘afwezig blijven’. De serie heeft dus de orde vervangen. Het oeuvre als opeenvolging van
onomkeerbare inventieve scheppingsmomenten.
‘Nous sommes dans le temps, et non plus dans l’espace, dans la différence, et non plus dans la
ressemblance, dans la série, et non plus dans l’ordre.’ 2

Voor Baudrillard is de moderne kunst slechts ‘actueel’ wanneer ze als een serie van ‘akten’
beoefend wordt. Dat wil zeggen: eigentijds met haarzelf, in haar eigen beweging, dus niet
noodzakelijk met de wereld. Dat betekent, volgens Baudrillard, niet dat de moderne kunst
niet actueel zou zijn. Integendeel, maar ze is het op een indirecte, niet kritische wijze, omdat
de wereld een gelijkaardige dubbelzinnigheid vertoont. In plaats van een kritisch realisme
of een vorm van engagement, is de eerste functie van de moderne kunst, volgens Baudrillard,
het redden van dat gestuele moment, van die tussenkomst van het hele subject, en dat door de
schildersdaad te zien als teken van een leemte (manque).
‘Et c’est bien là la vérité de notre art moderne: s’il témoigne de notre temps, ce n’est ni par
l’allusion directe, ni même dans son geste pur niant un monde systématisé, – c’est en témoignant
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de la systématique de ce monde plein par la systématique inverse et homologue de son geste vide,
geste pur qui marque une absence.’ 3

Voor Baudrillard is kunst als teken iets heel anders dan een zoeken naar de zogenaamde
‘eigenlijke’ betekenis van het kunstwerk. Door het kunstwerk te beschouwen als een object
binnen een systeem van objecten, krijgt het een heel andere functie. Het schilderij wordt
dan niet meer bekeken voor wat het waard is als esthetisch object. Als criterium gelden niet
meer de esthetische kwaliteiten, die eventueel het resultaat zijn van het werk van een schilder.
Baudrillard ziet het schilderij als een teken waardoor de verzamelaar van kunst zich onderscheidt, ofwel als lid van zijn eigen groep, ofwel als middel om te refereren aan een groep met
een hoger sociaal statuut. In die zin is kunst een voorbeeld van toepassing binnen het analyseprincipe van de sociale logica van de consumptie, zoals Baudrillard dit in een ander boek
geformuleerd heeft:
‘… on ne consomme jamais l’objet en soi (dans sa valeur d’usage) – on manipule toujours les
objets (au sens le plus large) comme signes qui vous distinguent soit en vous affiliant à votre
propre groupe pris comme référence idéale, soit en vous démarquant de groupe par référence à un
groupe de statut supérieur.’ 4

Dit aspect van kunst, als object met een socio-economische tekenwaarde, werpt een ander
licht op de vraag hoe kunst te begrijpen. Zeker wanneer de participatie van het grote publiek
beoogd wordt. Baudrillard zelf heeft in zijn boek A l’ombre des majorités silencieuses ou la fin du
social 5 trouwens gewezen op de ongrijpbaarheid van de massa. Hij stelt dat de massa’s – iedereen dus – niet het object van onderdrukking of manipulatie zijn en dat zij dus ook niet bevrijd
kunnen of willen worden. Ze brengen de politiek tot wanhoop omdat ze er alleen maar zijn,
inert, als zuiver object. De massa’s stellen hun stilzwijgen tegenover elke politieke opwelling
die hen tot spreken wil brengen. Steeds weer probeert men links en rechts de massa’s te verleiden, ze een reactie te ontlokken. De massa’s laten zich echter tot alles verleiden en juist dat
leidt tot niets.

6—1-2

Het kunstwerk als fatale strategie tegen het zinvolheidsdenken

Baudrillard kan men niet verwijten wereldverbeteraar te spelen. Volgens hem is elke vorm
van kritische radicaliteit vandaag nutteloos geworden. Alle negativiteit is opgelost in een
wereld die de schijn wekt een bijna voltooide realisatie te zijn. Het enige wat ons volgens hem
nog rest is een ‘fatale strategie’ te openen tegen de raadselachtigheid van elk nulpunt in de
dingen en de vertogen. Want alleen een ‘fatale strategie’ kan ontkomen aan de dwingende
logica van de objecten. Hoe? Door tegenover het principe van de realiteit waarop de objecten
grotendeels berusten, de realiteit juist te chanteren en uit te dagen. Door het poneren van de
nietigheid en onwaarde van de realiteit. Door andere axioma’s en regels te volgen dan deze
waaraan de objecten beantwoorden.
Een voorbeeld van zo’n fatale strategie zou zijn dat de kunst – in confrontatie met de uitdaging van de ‘waren’-maatschappij – meer waar wordt dan de gewone handelswaar. De kunst
moet haar heil niet zoeken in een kritische ontkenning. In dat geval zou ze immers slechts
de bespottelijke en machteloze spiegel ervan zijn. Deze situatie is te vergelijken met het
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dialectische denken, dat door de kritische ontkenning een spiegel van het kapitaal is geworden. Ze moet daarentegen de formele en als fetisj verafgode abstractie van de waar overtreffen.
Door het cultiveren van deze feeërie van de ruilwaarde kan ze nog meer afstand nemen van de
gebruikswaarde. Anders gezegd: ze moet haar onnuttigheid ten top drijven als reactie tegen
de afbraak die de warenvorm voor de oude idealiteit van het object (schoonheid, authenticiteit,
functionaliteit) betekend heeft.
‘De enige radikale en moderne oplossing is, datgene in de waar te aksentueren wat nieuw,
origineel, onverwacht, geniaal is, namelijk de formele onverschilligheid voor het nut en de
waarde, de prioriteit van de totale cirkulatie. Daar moet ook het kunstwerk op uit zijn: shock,
vreemdheid, verrassing, onrust, vloeibaarheid en zelfs zelfvernietiging, kortstondigheid en
irrealiteit, al deze kenmerken van de waarde moet het zich toeëigenen.’ 6

Het kunstwerk als nieuwe triomferende fetisj. In die betekenis moet het werken aan de
deconstructie van zijn traditionele aura, zijn gezag en zijn illusievermogen. Pas dan zou
het schitteren in de pure obsceniteit van de waar. Het moet zichzelf als vertrouwd object
vernietigen en wanstaltig vreemd worden. Dubbelzinnig is dat Baudrillard dit ‘enige ware
esthetische en metafysische, ironische en vrolijke antwoord’ op de uitdaging van de waar
ontleent aan Baudelaire, die het als kenmerk van het moderne zag.
Nochtans is Baudrillard de postmoderne auteur par excellence. Maar ziet hij zichzelf wel
zo? Het begrip ‘postmodernisme’ bewerkstelligt immers een eenheidsgedachte binnen de
diversiteit van culturele vormen. En Baudrillards denken keert zich juist tegen zo’n unificerende betekenissen. In Oublier Foucault stelt Baudrillard 7 dat ‘de macht’ in het werk van
Foucault slechts een instrument lijkt om de realiteit te analyseren. Zijn kritiek luidt dat een
begrip als ‘de macht’ daarvoor te kort schiet, omdat het berust op een principe binnen een
‘zinvolheidsdenken’, waarmee Foucault precies wou afrekenen. Volgens Baudrillard verraadt
dit opnieuw een vertrouwen in een bepaalde orde, in tegenstelling tot zijn voorstelling van de
realiteit als een geheel van toeval, ongerichtheid, contingentie en doelloosheid. Baudrillard
daarentegen ziet de samenleving als een tekensysteem, een in zichzelf besloten geheel van
louter formele verschillen. Baudrillard spreekt niet langer van de verandering van de betekenissen, maar van hun verdwijning. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een bijdrage van
hem opgenomen werd in een bundel over ‘Postmodern Culture’.8 Daarin heeft hij het over de
‘extase van de communicatie’. Wij leven in de alomtegenwoordigheid van de communicatie,
stelt Baudrillard, in een geweldige hyperrealiteit van informatie. Ze komt tot stand via de
media en ze veegt bijvoorbeeld elke oorspronkelijk nog bestaande scheiding tussen intimiteit
en publiciteit weg. In zo’n ‘spektakelmaatschappij’ is alleen nog plaats voor boodschappen
die als lege codes circuleren in een systeem van betekenisloze ruil.
Misschien kunnen sommige vormen van beeldende kunst een oase van de communicatie
vormen, als rustoord voor de extase van de communicatie.
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6—2

Habermas

In de discussie modernisme versus postmodernisme heeft Jürgen Habermas een belangrijke
rol gespeeld. Daarom plaatsen we hem niet bij zijn geestesgenoten van de kritische theorie.
Habermas’ visie omtrent postmodernisme verheldert immers het denken van de Franse filosofen die hier aan bod komen. Hij noemt ze ‘jonge conservatieven’, omdat zij ‘waarheid’ en
‘rede’ zouden verwerpen. Voor Habermas is het ‘moderne’ een nog te voltooien project. De
‘rationaliteit’ mag niet opgeheven worden. Er moet minstens een standaard behouden blijven
voor het verklaren van de ontbinding van alle redelijke standaards. Of zoals Rorty het formuleert, die zich in deze discussie als Amerikaanse scheidsrechter opgeworpen heeft:
‘If we have no such standard, one which escapes a “totalizing self-referential critique”, then
distinctions between the naked and the masked, or between theory and ideology, lose their
force. If we do not have these distinctions, then we have to give up the Enlightenment notion of
“rational criticism of existing institution”, for “rational” drops out.’ 9

In de geest van zijn twee voorgangers Horkheimer en Adorno, blijft voor Habermas kritiek
mogelijk als negatie binnen een kritische theorie. Lyotard ondermijnt de grond van zo’n ‘theorie’ door haar voor te stellen als een van de vele metaverhalen van de filosofie. We komen op de
redenering van Lyotard nog terug. Eerst behandelen we kort de visie van Habermas over de
functie van de kunst.10 Daarna gaan we dieper in op zijn verdediging van het ‘moderne’, met
de bedoeling beter het ‘postmoderne’ te kunnen begrijpen.

6—2-1

De esthetische en de therapeutische kritiek

Habermas onderscheidt twee vormen van kritiek: de therapeutische en de esthetische.11 Bij
de eerste gaat het erom een individu met een ‘vals’ bewustzijn, door middel van zelfreflectie
onder leiding van een competente therapeut, zodanig te veranderen dat hij/zij waarachtiger
komt te staan tegenover anderen en zichzelf. Vooral de zelfdecepties worden behandeld. De
esthetische kritiek richt zich op de interpretatie van de behoeften. Zoals kunstkritiek de ‘ogen
opent’ om via argumenten de schoonheid van een kunstwerk te leren zien, zo zou, volgens
Habermas, de esthetische kritiek de linguïstische middelen verschaffen om aan te geven wat
onze werkelijke belangstelling wegdraagt.
Hoewel in de therapeutische en in de esthetische kritiek argumenten een belangrijke rol
spelen, worden beide toch gekenmerkt door een asymmetrische verhouding tussen de betrokkenen. Bij de esthetische kritiek spelen bovendien maatstaven een rol die volgens Habermas
geen universeel karakter bezitten, maar cultureel specifiek zijn.
‘Kulturelle Werte gelten nicht als universal; sie sind, wie der Name sagt, auf den Horizont der
Lebenswelt einer bestimmten Kultur eingegrenzt. Werte können auch nur im Kontext einer
besonderen Lebensform plausibel gemacht werden.’ 12

Habermas wijst er ook op dat naast therapeutische ook esthetische ervaringen een inbreng
kunnen hebben in de identiteitsdiscussie. Door zich te verplaatsen in de personages van
romans en toneelstukken en hun gefingeerde handelingen na te volgen, kan de lezer of de
kijker als het ware experimenteren met bepaalde identiteitsvoorstellingen en de daaraan
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verbonden behoefteninterpretaties. Zo kan hij/zij achterhalen hoe het ‘voelt’ om in bepaalde
situaties te belanden, bepaalde relaties aan te gaan of juist te verbreken, enzovoort. De
opgedane ervaringen kan hij/zij dan ‘inbrengen’ in gesprekken en openbare debatten over de
voor- en nadelen van bepaalde identiteitsvoorstellingen en de hiermee verbonden behoeften
interpretaties.
Waardenstandaards kunnen een hulp zijn om de authenticiteit van expressieve uitingen
te beoordelen. Maar, ze kunnen niet in een ‘Diskurs’ gerechtvaardigd worden, omdat ze
volgens Habermas geen aanspraak kunnen maken op universaliteit. Ze kunnen echter wel
argumentatief gethematiseerd worden, naar het model van de esthetische kritiek. De redenen
die daarbij worden aangevoerd dienen om de authenticiteit van een kunstwerk zo evident te
maken dat de toeschouwer deze authenticiteit kan ervaren. Op die manier wordt de authenticiteit rationeel gemotiveerd om de evaluatieve maatstaf in kwestie te accepteren. Kunst kan
dus de ervaring opwekken van ‘voorbeeld’, maar dan niet in ethisch normatieve zin van het
‘goede, te volgen voorbeeld’.
‘Im prototypischen Fall haben sie die Form der ästhetischen Kritik. Diese variiert eine Form
der Argumentation, in der die Angemessenheit von Wertstandards, überhaupt von Ausdrücken
unserer evaluativen Sprache zum Thema gemacht werden. Das geschieht in den Erörterungen
der Literatur-, Kunst- und Musikkritik allerdings auf indirekte Weise. Gründe haben in diesem
Kontext die eigentümliche Funktion, ein Werk oder eine Darstellung so vor Augen zu führen,
dass diese als authentischer Ausdruck einer exemplarischen Erfahrung, überhaupt als die
Verkörperung eines Anspruchs auf Authentizität wahrgenommen werden können.’ 13

6—2-2

Gevolgen van de autonomisering van de kunst voor haar
communicatieve functie

In zijn boek Strukturwandel der Öffentlichkeit ontwierp Habermas – aan de hand van een
analyse van de sociale structuren en politieke functies van de ‘burgerlijke openbaarheid’ – een
kunst- en cultuurtheorie, waarin de communicatieve verhoudingen tussen producenten en
publiek centraal staan. Tijdens de Verlichting is in de burgerlijke openbaarheid de grens
tussen leek en ingewijde opgeheven. De kunstcriticus is niet alleen opvoeder. Maar als vertegenwoordiger van het publiek kan hij ook optreden als woordvoerder.
‘In den Institutionen der Kunstkritik, Literatur-, Theater- und Musikkritik einbegriffen,
organisiert sich das Laienurteil des mündigen oder zur Mündigkeit sich verstehenden
Publikums. Die neue Profession, die dem entspricht, erhält im zeitgenössischen Jargon den
Namen des Kunstrichters. Dieser übernimmt eine eigentümlich dialektische Aufgabe: er
versteht sich als Mandatar des Publikums und als dessen Pädagoge zugleich. Die Kunstrichter
körtnen sich – in ihrem Streit mit den Künstlern ist das der zentrale Topos – als Sprecher des
Publikums verstehen, weil sie sich keiner Autorität ausser der des Arguments bewusst sind und
sich mit allen, die sich von Argumenten überzeugen lassen, eins fühlen. Gleichzeitig können sie
sich gegen das Publikum selber wenden wenn sie als Experten gegen “Dogma” und “Mode” an
die Urteilsfäligkeit der schlecht Unterrichteten appellieren.’ 14
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Tegen de achtergrond van dit ideaaltypisch model tekent Habermas in het tweede deel van
zijn boek het verval van de burgerlijke openbaarheid. Dit verval vangt aan bij de overgang
van concurrentie- naar monopoliekapitalisme. De moderne massamedia beroven het publiek
van zijn mogelijkheid tot inspraak en tegenspraak. Onder invloed van deze ontwikkeling
raakt de literaire openbaarheid in verval. Het publiek raakt verdeeld in een minderheid van
kunstkenners en de grote massa van cultuurconsumenten. Er ontstaat met andere woorden
een splitsing tussen kunst – die dan ook ‘autonoom’ gaat worden – en de cultuurindustrie.
Habermas beschouwt de autonomisering van de kunst als een proces waarbij de communicatieve verhoudingen tussen producent en recipiënt 15 – tijdens de Verlichting werden deze
verhoudingen gekenmerkt door pariteit en universaliteit – steeds verder verstoord raken.
‘Aus solchen zusammenhängen mag sich auch die Abspaltung einer “Intelligenz” von den
bürgerlichen Bildungsschichten erklären; diese haben nämlich, ihrem ideologisch konservierten
Selbstverständnis zum Trotz, auch innerhalb des neuen Publikums der Kulturkonsumenten
ihre, nun freilich weniger rühmliche, Führungsrolle durchaus behauptet.(…) Dieses
intime Verhältnis der Künstler und Literaten zu ihrem Publikum lockert sich etwa seit
dem Naturalismus; zugleich verliert das “zurückbleibende” Publikum die kritische Gewalt
über die Produzenten. Moderne Kunst lebt fortan unter einem Schleier der Propaganda:
die publizistische Anerkennung von Künstler und Werk steht nur noch in einem zufälligen
Verhältnis zu deren Anerkennung im breiten Publikum.’ 16

In zijn boek Theorie des kommunikativen Handelns ontwikkelde Habermas een andere opvatting over kunst. Hij beschouwt het autonomiseringsproces niet langer als een noodlottige
ontwikkeling, waaraan kunst onder de specifieke omstandigheden van het laatkapitalisme
nu eenmaal onderworpen is. Hij ziet dit proces als een noodzakelijke ontwikkeling die een
evolutionaire vooruitgang belichaamt. In dit boek legt Habermas meer de nadruk op de
productieve activiteiten van kunstenaar en criticus dan op de communicatieve verhoudingen
met de recipiënt. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de gewijzigde rol van de kunstkritiek. In
tegenstelling tot zijn hoger vermelde visie, functioneert de criticus nu als een geestesverwante
medewerker, een congeniaal coproducent. Door zijn interpretatie geeft hij het kunstwerk als
het ware mee vorm. Zijn functie is te vergelijken met die van een acteur of musicus, die door
zijn vertolking een toneel- of muziekstuk tot leven brengt. Op deze wijze neemt de criticus
het publiek aan de leiband en opent het de ogen voor de kwaliteit van een kunstwerk. De
adequate houding van het publiek is geen kritische maar een contemplatieve, meegaande en
invoelende houding. In dit model heeft het publiek zijn greep op de kunstenaar volledig verloren. De criticus is niet langer bemiddelaar, maar behoort nu tot het eigenlijke proces van de
kunstproductie zelf. Deze productie wordt door Habermas gekarakteriseerd met behulp van
het aloude ‘genie’-begrip:
‘… der begabte Künstler vermag jenen Erfahrungen authentischen Ausdruck zu verleihen die
er im konzentrierten Umgang mit einer dezentrierten, von dem Zwängen des Erkennens und
Handelns losgesprochenen Subjektivität macht.’ 17

Habermas geeft een duidelijk beeld van de gevolgen die autonomisering van de kunst voor het
grote publiek met zich meebrengt. Door wat hij de ‘kolonialisering van de leefwereld’ noemt,
raakt de dagelijkse communicatieve praktijk doortrokken van cognitief-instrumentele
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handelingsoriëntaties, inclusief alle eenzijdige reacties die daarmee gepaard gaan. Deze
ontwikkeling leidt tot betekenisverlies. Zeker wanneer men er de verarming van de
betekenisproductie in de leefwereld bijneemt, veroorzaakt door de verzelfstandiging van
wetenschap, moraal en kunst ten opzichte van de dagelijkse communicatieve praktijk. Door
de rationalisering van de religieuze wereldbeelden zijn deze drie sferen ten opzichte van
elkaar uitgedifferentieerd. Ze hebben zich, ieder volgens hun eigen interne logica, verder
ontwikkeld. Daardoor zijn zowel in de wetenschap, de moraal als de kunst intern gestuurde
leerprocessen ontstaan, waarover verzelfstandigde subculturen van experten het monopolie
voeren. De versplintering door de professionalisering van de verschillende culturele sferen,
leidt dan ook tot een verarming van de culturele overlevering. De esthetische en andere
experts zijn niet in staat hun gebied over de hele breedte van de leefwereld te integreren.
‘In den entsprechenden kulturellen Handlungssystemen werden die wissenschaftlichen
Diskurse, die moral- und rechtstheoretischen Untersuchungen, werden Kunstproduktion
und Kunstkritik als Angelegenheit von Fachleuten institutionalisiert. Die professionalisierte
Bearbeitung der kulturellen Überlieferung unter jeweils einem abstrakten Geltungsaspekt
lässt die Eigengesetzlichkeit des kognitiv-instrumentellen, des moralisch-praktischen und des
ästhetisch-expressiven Wissenskomplexes hervortreten. – Von nun an gibt es auch eine interne
Geschichte der Wissenschaften, der Moral- und Rechtstheorie, der Kunst – gewiss keine
linearen Entwicklungen, aber doch Lernprozesse. Als eine Folge dieser Professionalisierung
wächst der Abstand zwischen den Experten – kulturen und dem breiten Publikum. Was der
Kultur durch spezialisierte Bearbeitung und Reflexion zuwächst, gelangt nicht ohne weiteres
in den Besitz der Alltagspraxis. Mit der kulturellen Rationalisierung droht vielmehr die in ihrer
Traditionssubstanz entwertete Lebenswelt zu verarmen.’ 18

6—2-3

Het project van het moderne

Habermas’ poging om ‘het project van het moderne’ te redden ligt duidelijk in het verlengde
van het paradigma uit zijn theorie van de communicatieve handeling, met name de noodzaak om vast te houden aan een communicatieve rationaliteit. In zijn Adorno-rede wijst hij
eveneens op de groeiende afstand tussen de culturen van de experts en het brede publiek.
Hij vertrekt van de mislukte poging van het surrealisme om de kunst af te zweren. Voor
Habermas vindt deze poging haar ontstaan in het feit dat ook moderne kunst haar belofte van
geluk niet kon waarmaken. Temeer daar moderne kunst reeds vanaf Baudelaire de kritische
weerspiegeling was van een onverzoenlijkheid met de sociale wereld. Daar wordt men zich
volgens Habermas des te pijnlijker van bewust naarmate de kunst zich verder verwijdert van
het leven en zich in de ongereptheid van een definitieve autonomie terugtrekt. Habermas is
niet mals voor de surrealistische poging om de kunst af te zweren. Hij noemt het ‘NonsenseExperimente’, die de structuren van de kunst, die ze moesten aantasten, alleen maar feller
hebben belicht. Hij stelt het volgende:
‘Der radikale Versuch der Aufhebung der Kunst setzt ironisch jene Kategorien ins Recht, mit
denen die klassische Ästhetik ihren Gegenstandsbereich eingekreist hatte; freilich haben sich
diese Kategorien dabei auch selber verändert.’ 19
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Habermas heeft hier naar onze mening de surrealisten wat te letterlijk genomen in hun uitspraken. Hun uitgesproken bedoelingen kan men misschien bestempelen als ‘nonsensicale
experimenten’, maar dat gaat niet op voor hun materiële producten. Hun breuk met een
bepaalde soort kunst realiseerde immers een doorbraak. Hun afwijkende vorm en nonconformisme openden nieuwe wegen die zeker niet nonsensicaal waren, onder meer omdat het
resultaat van een experiment een autonomie verwerft, die los komt te staan van de bedoelingen van de experimentator.
Habermas vindt dus de surrealistische revolte een verkeerde poging om de kunst op te heffen. Ten eerste omdat vanuit de vernietiging geen bevrijdende werking uitgaat. Ten tweede
kan men niet ingaan tegen de culturele verarming door de toegang tot enkel één cultureel
gebied, met name de kunst, met geweld open te breken. Ook theoretische kennis en moraal
moeten er bij betrokken worden. Hij beschouwt deze verkeerde opheffing van de kunst door
de surrealisten als een dwaling van het project van het moderne. Dat mag volgens Habermas
echter geen reden zijn om het project als verloren te beschouwen. Aan de hand van de kunstreceptie beweert hij een uitweg te kunnen vinden uit de aporieën van de culturele modernen.
Sinds het ontstaan van de kunstkritiek in de romantiek, zegt Habermas, is er steeds sprake
geweest van twee tegengestelde tendensen: kunstkritiek als productieve aanvulling bij het
kunstwerk en kunstkritiek die tegemoet komt aan de interpretatiebehoefte van het brede
publiek. Bij de opkomst van de avant-gardistische stromingen, zijn deze tendensen steeds
sterker gaan polariseren.
‘Die bürgerliche Kunst hat an ihre Adressaten beide Erwartungen gerichtet: mal sollte sich der
kunstgeniessende Laie zum Experten heranbilden mal durfte er sich als Kenner verhalten, der
ästhetische Erfahrungen auf eigene Lebensprobleme bezieht.’ 20

Habermas betreurt dat de tweede vorm van kunstkritiek, namelijk het betrekken van de
esthetische ervaringen op eigen levensproblemen, zijn radicaliteit verloren heeft. Nochtans
behoort dit volgens hem precies tot de voltooiing van het project van het moderne. De artistieke productie is gedoemd semantisch te verschralen, niet wanneer ze bedreven wordt als
gespecialiseerde bewerking van specifieke problemen, maar wanneer ze louter een aangelegenheid is van de expert die ze wil uitsorteren onder een abstract geldigheidsaspect. Volgens
Habermas explodeert die exclusieve concentratie op een dimensie wanneer de esthetische
ervaring in een individuele levensgeschiedenis wordt ingehaald, en dus in een levensvorm
wordt geïncorporeerd.
‘Die Rezeption durch den Laien oder vielmehr durch den Experten des Alltags, gewinnt eine
andere Richtung als die des professionellen, auf die kunstinterne Entwicklung blickenden
Kritikers.’ 21

Habermas gaat hier wat te ver in zijn ongegronde verheerlijking van de leek. Waarom een leek
in de kunstreceptie een groter ‘expert van het dagelijkse leven’ zou zijn dan de kunstspecialist
lijkt ons een raadsel. Door het ophemelen van het belang van de band tussen kunst en de persoonlijke levensproblemen legt Habermas de klemtoon op het thema- en inhoudsaspect als
de herkenningsbron voor de levenservaring van de leek, ten nadele van de vormproblematiek,
die het domein is van de expert. Maar het kan best zijn dat de leek niets ziet, dus ook niet zijn
levensprobleem dat gebeurlijk in vorm gebracht werd door een kunstenaar. We willen niet
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ontkennen dat de kunstbenadering door de expert vaak van steriliteit getuigt vergeleken met
de passies die bij een toeschouwer ontketend kunnen worden wanneer deze een verband ontdekt met zijn eigen levensproblematiek. Evenmin weerleggen we het enigszins naar nostalgie
neigende voorbeeld van leergierige arbeiders in het Berlijn van 1937, die zich de middelen
wilden toe-eigenen om ook in de sociale geschiedenis van de Europese schilderkunst binnen
te dringen. Hierbij gaat het, ook volgens ons, niet om het slikken van dat enorme reservoir
aan cultuurgoederen, maar wel om de confrontatie ervan met de eigen ervaringshorizon. Dat
lijkt ons zelfs een belangrijk uitgangspunt voor een educatieve filosofie. Wat we betwisten is
dat er een rechtstreekse toegang zou bestaan tot het kunstwerk, die niet langs een geoefend
oog passeert. Zoniet wordt het kunstwerk een klankbord voor persoonlijke belevenissen en
anekdotes. Vooraleer de confrontatie met de levenservaring kan plaatsvinden, moet eerst de
weg door het labyrint van de vormgeving gevonden worden. Bezoekers die deze vaak moeizame toegangsweg veronachtzamen, zouden wel eens de ervaring kunnen opdoen zich niet in
een labyrint met wegwijsmogelijkheid te bevinden, maar in een spiegelpaleis.
Habermas wil wel theoretisch in het ‘project van het moderne’ geloven, maar hij koestert
weinig hoop. Dit project moet inderdaad integraal, op alle vlakken gerealiseerd worden.
Partiële realisatie betekent mislukking, en is dus geen voltooiing. Terecht wijst hij erop dat
een gedifferentieerde terugkoppeling van de moderne cultuur naar een op vitale overleveringen aangewezen, maar door louter traditionalisme verarmde praktijk van alledag kan lukken.
Maar dan op voorwaarde dat ook de maatschappelijke modernisering in andere, niet-kapitalistische banen kan worden geleid, dat de levenssfeer uit zichzelf instellingen kan ontwikkelen
die de systematische eigen dynamiek van het economische en het administratieve handelingssysteem begrenzen. En daarvoor zijn de vooruitzichten niet gunstig. Om daarom de schuld
in de schoenen te schuiven van figuren als Bataille, Foucault en Derrida 22 – die hij antimodernistische ‘Jungkonservativen’ noemt – is een andere kwestie. Burenruzies tussen kritische
denkers hebben ons nooit zeer vruchtbaar geleken. Habermas heeft ons in zijn pleidooi niet
kunnen afbrengen van de indruk dat er een fundamenteel onderscheid bestaat tussen modernisten en postmodernisten. De modernisten kunnen niet denken zonder de illusie van een
utopisch, maar desalniettemin te voltooien project. De postmodernisten daarentegen besparen zich een dergelijke illusie, naar wij menen zelfs zonder onmiddellijke schommelingen in
de conservatismecurve.
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6—3

Lyotard

6—3-1

Het heteromorfe wereldbeeld van het postmodernisme

De woordvoerder van een filosofie die wenst te vertrekken van een gedesillusioneerde – en de
ermee verbonden ‘désespoir’ 23 – kijk op de wereld en op de moeilijkheid om sowieso een kijk
– een project van het moderne – op de wereld te hebben, is ongetwijfeld Jean-François Lyotard.
In het debat tussen ‘modernen’ en ‘postmodernen’ is hij de opponent van Habermas. Lyotard
heeft zijn stempel gedrukt op het begrip ‘postmodern’.
‘En simplifiant à l’extrême, on tient pour “postmoderne” l’incrédulité à l’égard des métarécits.
Celle-ci est sans doute un effet du progrès des sciences; mais ce progrès à son tour la suppose.
A la désuétude du dispositif métanarratif de légitimation correspond notamment la crise de la
philosophie métaphysique et celle de l’institution universitaire qui dépendait d’elle. La fonction
narrative perd ses foncteurs, le grand héros, les grands périls, les grands périples et le grand but.
Elle se disperse en nuages d’éléments langagiers narratifs, mais aussi dénotatifs, prescriptifs,
descriptifs, etc., chacun véhiculant avec soi des valences pragmatiques sui generis. Chacun
de nous vit aux carrefours de beaucoup de celles-ci. Nous ne formons pas de combinaisons
langagières stables nécessairement, et les propriétés de celles que nous formons ne sont pas
nécessairement communicables.’ 24

In Le postmoderne expliqué aux enfants – absoluut geen kinderboek – geeft Lyotard wat
meer uitleg over deze metavertellingen.25 Evenals de mythen, hebben ze het legitimeren
van instellingen en sociale en politieke praktijken, wetgevingen, ethiek en denkwijzen tot
doel. In tegenstelling tot de mythen zoeken ze die legitimiteit echter niet in een stichtende
oorspronkelijke daad, maar in een te bewerkstelligen toekomst, een te verwezenlijken idee.
Deze idee – bijvoorbeeld: de vrijheid, de Verlichting, het socialisme – heeft legitimerende
waarde omwille van haar universaliteit. Zij geeft richting aan alle menselijke werkelijkheden.
Een voorbeeld van zo’n metavertelling is het ‘Onvoltooide Project van het Moderne’, waar
Habermas achter blijft staan. Voor Lyotard is dit project niet onvoltooid, maar vernietigd.
‘Auschwitz’ is symbool van die vernietiging. Maar Auschwitz is ook de overwinning van de
kapitalistische technowetenschap op de andere kandidaten voor de universele finaliteit van de
geschiedenis van de mens. We menen dat het vanuit deze twee voorbeelden (antifascistisch,
antikapitalistisch), moeilijk is om Lyotard van neoconservatisme te verdenken. Tenzij men
natuurlijk elke kritische invraagstelling van een vooruitgangsgeloof conservatief noemt.
In zijn tractaat La condition postmoderne ontwikkelt Lyotard verder de aftakeling van de
geloofwaardigheid van de ‘Grote Vertellingen’ die de emancipatie van de mensheid beloven.
Hij betwijfelt daarentegen of we kunnen doorgaan met het ordenen van de gebeurtenissen
onder de idee van een universele geschiedenis van de mensheid. Er is immers geen gemeenschap, geen ‘wij’, waarvan we kunnen uitgaan bij de humanisering. Evenmin kunnen we
zeker zijn dat die humanisering zal optreden. Lyotard, van zijn kant, analyseert het maatschappelijk verband aan de hand van het aan Wittgenstein ontleende begrip ‘taalspel’. Hij
verzet zich tegen de moderne analyse van de samenleving als een functioneel geheel of als een
dialectische dualiteit. In het postmoderne perspectief is er sprake van een atomisering van het
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sociale in soepele taalspelnetwerken. Het ‘zelf’ is opgenomen in een complex en mobiel weefsel van relaties. Het bevindt zich op knopen van communicatiecircuits, waarbij het toch altijd
enige invloed behoudt op de voorbijkomende boodschappen. Tegenover de monopoliserende
tendensen van de ‘Grote Vertellingen’, pleit Lyotard voor heteromorfie van taalspelen, voor
de pluraliteit van de talloze kleine verhalen die vertellen van het dagelijkse leven. Lyotard
legt niet zozeer de nadruk op het streven naar een universele consensus maar op louter lokale
en tijdelijke overeenstemming over de regels van die taalspelen. Die overeenstemming is
gebonden aan de huidige gesprekspartners die in hun spreken, luisteren en doen niet ongelijk
behandeld mogen worden.
‘Or les règles ne sont pas des énoncés dénotatifs, mais prescriptifs, qu’il vaut mieux appeler
métaprescriptifs pour éviter des confusions (ils prescrivent ce que doivent être les coups des jeux
de langage pour être admissibles). L’activité différenciante, ou d’imagination, ou de paralogie
dans la pragmatique scientifique actuelle, a pour fonction de faire apparaître ces métaprescriptifs
(les “présupposés”), et de demander que les partenaires en acceptent d’autres. La seule
légitimation qui rende recevable en fin de compte une telle demande est: cela donnera naissance à
des idées, c’est-à-dire à de nouveaux énoncés.’ 26

Uit de veroordeling van de terreur van de ‘Grote Vertellingen’ spreekt het recht op heteromorfie. Deze heteromorfie wordt gedragen door een maatschappelijk verband. Dit verband moet
opgevat worden als een onbepaald aantal spelen, die voor hun regels afhankelijk zijn van de
spelers. Deze spelers zijn weliswaar niet onafhankelijk van de verplichtingen die de instituties
hen opleggen, maar hebben op hun beurt invloed op de regels van het spel. Lyotard verschilt
hier dus wel degelijk van Habermas. Habermas wil de uitwerking van de legitimatie oriënteren naar een universele consensus door wat hij ‘Diskurs’ noemt, dat wil zeggen: de dialoog
van de argumentaties. Dat veronderstelt dat alle sprekers het eens kunnen worden over regels
of metaprescripties die universeel geldig zijn voor alle taalspelen. Maar dat veronderstelt dat
het doel van de dialoog consensus is. Volgens Lyotard echter zijn taalspelen duidelijk heteromorf en afhankelijk van heterogene pragmatische regels.
Consensus is een toestand van de discussies en niet hun doel. Voor Lyotard is dat doel
eerder de paralogie, het zoeken naar dissensus dus.
Lyotard heeft niet enkel kritiek op Habermas maar ook op Adorno.27 Zijn kritiek op de
Frankfurter Schule kan overigens gezien worden als een breuk met zijn eigen denken van voor
1968. Voordien ontwikkelde hij een maatschappijvisie die sterk verwant was aan de kritische
theorie van Frankfurt. Na mei ’68 verliest Lyotard zijn geloof in om het even welke waarheid.
Zijn problematiek wordt die van het nihilisme en niet langer die van de revolutie. Tegenover
de klassenstrijd stelt hij een permanente postburgerlijke cultuurrevolutie. Marx wordt ingewisseld voor Nietzsche.
‘Si le marxisme n’est pas vrai, ce n’est pas parce qu’il est faux, mais parce que rien n’est vrai.’ 28

Volgens Lyotard maakt Adorno van de kunst in haar aanklagende functie een soort Christus.
Maar tot ‘verlossing’ komt ze niet. En dat is maar goed ook, vindt Lyotard, want kunst is niet
verzoenend. Het is haar kracht om binnen het nihilisme te blijven, het te aanvaarden en te
manifesteren.
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In zijn ‘Economie Libidinale’ 29 drukt hij zijn wanhoop uit die het gevolg is van de crisis die
hij, en velen met hem, doorgemaakt heeft na ’68. Deze crisis hangt samen met het volledige
einde van de poging de politiek te moraliseren. Hij formuleert in een interview zijn ongeloof
in de rationalistische grond ervan als volgt.
‘Het is beslist zo, dat er geen rationalisme is, zelfs niet in de betekenis waarin Jürgen Habermas
dit verstaat, dat aan dit verschrikkelijke moment van nihilisme of volledig scepticisme kan
ontkomen.’ 30

6—3-2

Het schilderij doet het driftig dansend oog zien wat zien is

Lyotards esthetica uit Discours, Figure is een verdediging van de waarde van het oog als zintuig, en aldus van het zintuiglijke.
‘Ce livre-ci est une défense de l’œil, sa localisation. Il a pour proie l’ombre. La pénombre qu’après
Platon la parole a jetée comme un voile de gris sur le sensible, qu’elle a thématisée sans cesse
comme un moins-être, dont le parti n’a que très rarement été pris vraiment, pris en vérité, parce
qu’il était entendu que son parti est celui de la fausseté, du scepticisme, du rhéteur, du peintre,
du condottiere, du libertin, du matérialiste, cette pénombre est l’intérêt de ce livre-ci. “L’œil, dit
André Breton, existe à l’état sauvage”.’ 31

Lyotard breekt een lans voor de esthetica als het terrein van het oog en van het driftmatige.
Hij plaatst dit tegenover het gesproken woord waarmee hij het ethische verbindt. De macht
van het gesproken en het geschreven woord ligt precies in het schrijven van zijn geschiedenis
en deze geschiedenis voor waar te laten doorgaan. En dit onafgezien van de waarschijnlijkheid dat oorspronkelijk het oog en de visuele waarneming een veel belangrijker plaats
innamen. In de evolutie van de mens primeert de zintuiglijkheid op de verstandelijkheid. Hoe
meer de zintuiglijkheid afneemt, inefficiënt wordt, des te meer kan de macht van de verstandelijkheid toenemen om de leemte die door die afwezigheid ontstaan is in te vullen. In die zin
lijkt het boek van Lyotard als een verdedigingsrede van het oog belangrijk. Hij expliciteert
zijn verheerlijking van het zien:
‘Ce qui est sauvage est l’art comme silence.’ 32

In zijn inleiding duidt Lyotard duidelijk de specificiteit aan van de kunst ten opzichte van het
gesproken woord, namelijk de stilte. De stilte van het kunstwerk is de ontkenning van het
gesproken woord. Het is tevens de ruimtelijke vestiging van het nog niet betekende, in tegenstelling tot het woord dat vlug betekenis krijgt en ook weer verliest. De figuur 33 staat boven
het gesproken woord omdat zij nog niet betekend is, en alles dus mogelijk blijft. De figuur
transcendeert ook het symbool. Zij manifesteert zich dusdanig ruimtelijk dat de linguïstische
ruimte haar niet kan inlijven zonder ondermijnd te worden. Uit hoofde van haar plasticiteit en
verlangen wordt de kunst geplaatst in het anders zijn. De kunst wil het ongebonden figurale
zijn. Hier treedt Lyotard Hegel bij. Hij zegt dat het symbool inderdaad moet aanzetten tot
denken, maar dat het moet ‘gezien’ worden. Eenmaal dat het voorwerp door de taal betekend
is, binnen in een vertoog opgenomen is, komt de gedachte in beweging die alles ordent. Het
enigmatische van deze andere wereld is dat hij te ‘bezien’ blijft en dat elk vertoog zich uitput
vooraleer de voorraad ‘visies’ op is. Het woord schiet steeds tekort om het figurale volledig in
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te palmen. Dit volstrekt anders zijn is de bepalende eigenschap waaruit de figurale schoonheid bestaat. Lyotard beschrijft het ‘figurale’ als de primaire processen van het onbewuste, te
vergelijken met wat Freud het ‘Id’ genoemd heeft. Hij plaatst het tegenover het discursieve,
dat hij beschrijft als de secundaire processen, te vergelijken met het ‘Ego’ bij Freud. Het
figurale maakt dat het kunstwerk werkt en daaraan hoeven geen woorden vuil gemaakt te
worden.
De stilte van het schone, van het aanvoelen, de stilte van voor het woord, is echter niet
mogelijk. Er is geen sprake van voorbij het vertoog te komen. Het is enkel van in het binnenste van het vertoog dat men tot de figuur kan komen om er in binnen te dringen. Elk vertoog
heeft zijn tegenover (vis-à-vis), zijn object waarover het spreekt. Dat object is er als het aangewezene in een horizon: als een aanzicht dat het vertoog begrenst. De stilte is het tegendeel van
het vertoog. Maar ze is er tevens de voorwaarde van want ze staat aan de zijde van de dingen
waarover te spreken valt en die ze moet uitdrukken. Geen vertoog zonder deze ondoorzichtigheid om te trachten deze onuitputtelijke dichtheid uit elkaar te halen en in haar vroegere vorm
te herstellen. De stilte is het gevolg van het verscheuren. Daardoor plaatsen vertoog en object
zich tegenover elkaar en kan de arbeid om te betekenen beginnen. De stilte is het gevolg van
het verscheuren dat in het woord ingekapseld zit, waarin het werk – namelijk het uitdrukken –
zich voltooit.
Wat Lyotard tot nu toe gezegd heeft, zou men kunnen zien als een – zij het enigszins
enigmatisch – voorspel tot het lezen van een kunstwerk. Het is het moment van het zoeken
naar het verschil, naar de eigenheid van de figuur en van het vertoog in hun tegenover gesteld
zijn, hun vis-à-vis. De stilte tegen het verscheuren van de stilte, die juist ontstaat in het
‘tegenover’ van het vertoog. Uiteindelijk zwijgt het kunstwerk altijd. Het is de kunstenaar die
soms praat en ook de toeschouwers. Beide vermoedelijk vanuit de angst voor de stilte, een
horror vacui voor de lege ruimte die rond het kunstwerk ontstaat. Maar het kunstwerk blijft
stil en verwacht het oog. Het verwacht blikken die niet onmiddellijk verblind worden door
het bemiddelende woord. Het verzet zich tegen woorden die vlugger zijn dan het oog. Maar
het oog zit niet in de kern van het vertoog. Er is dus geen vanzelfsprekendheid tussen oog en
woord. Hoewel het op voorhand geweten is, wordt toch niet toegegeven dat het woord steeds
tekortschiet, nooit volledig de dichtheid van het kunstwerk doordringt, omdat het anders is,
verschillend.
Lyotard geeft ook aanduidingen over het bekijken van een schilderij. Belangrijk is hier dat
hij breekt met de gedachte dat een schilderij kan ‘gelezen’ worden, zoals dat in de ondertussen modieus geworden terminologie van de semiologen ingang gevonden heeft. Alles kan
gelezen worden, vermits in alles een structuurgelijkenis met de taal gezien wordt, of vermits
gebruikgemaakt wordt van een tekst waarin het betreffende veld besproken wordt. In plaats
van het object, wordt hier het vertoog geanalyseerd. Dat is een verschuiving van het probleem.
Want hier is de volgende vraag aan de orde: ‘Hoe kan men in woorden omzetten wat er te zien
is?’ Lyotard blijft echter de kracht van het oog benadrukken:
‘L’œil c’est la force.’ 34

En de kracht is niets anders dan de energie die kreukend aan een tekst een plooi geeft. Door
deze ingreep treedt er een verschil op met de nog onbekeken tekst. Een werk krijgt aldus
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vorm en wordt daardoor pas echt een kunstwerk. De energie die hiervoor nodig is, staat langs
de zijde van het zintuiglijke en het genot en druist in tegen het rationele vertoog:
‘Faire de l’inconscient un discours c’est omettre l’énergétique. C’est se faire complice de toute
la ratio occidentale, qui tue l’art en même temps que le rêve. On ne rompt pas du tout avec la
métaphysique en mettant du langage partout, au contraire, on l’accomplit; on accomplit la
répression du sensible et de la jouissance.’ 35

Het kijken naar kunst ligt dus in het veld van het zintuiglijke, maar ook in dat van het onbewuste. Beide worden onderdrukt door het westerse rationalisme. Tussen droom en artistieke
werkelijkheid bestaat dus een verwantschap. Beide zijn niet zomaar leesbaar zonder ze te
onderdrukken.
‘Le tableau n’est pas à lire, comme le disent les sémiologues d’aujourd’hui, Klee disait qu’il est à
brouter, il fait voir, il s’offre à l’œil comme une chose exemplaire, comme une nature naturante,
disait encore Klee, puisqu’il fait voir ce qu’est voir. Or il fait voir que voir est une danse.’ 36

Met Klee opteert Lyotard ervoor het schilderij ‘af te grazen’. Het woord ‘brouter’ betekent
volgens van Dale (Frans-Nederlands): ‘I. met horten en stoten werken; II. afgrazen’. De
landbouwterm heeft onze voorkeur. Toch lijkt het ons interessant ook van de eerste betekenis
iets op te nemen omtrent de aard van het kijken, namelijk het onregelmatig blijven stilstaan
bij een bepaalde beweging. Een schilderij wordt dus ook om die reden niet ‘gelezen’. Lezen
vraagt immers een heel andere aard van oogbeweging dan bij het kijken naar een schilderij.
Bij het lezen begint men bij een bepaald punt en overloopt gekende tekens in al dan niet verstaanbare gehelen, om ten slotte op een bepaald punt te eindigen. Bij niet begrijpen kan men
nog even terugspringen op de reeds afgelegde weg. Het bekijken van een schilderij als een
plat vlak met kleuren die op een bepaalde manier geordend zijn, gebeurt anders. Het verloopt
nooit, of alleszins niet noodzakelijk, volgens een horizontale lijn. Bovendien zijn de gebruikte
tekens niet gekend zoals lettertekens. Elk werk is dan ook een exemplarisch ding. De lineaire
links-rechts beweging wordt vervangen door een blijven stilstaan bij bepaalde vlakken of
vlekken die ‘afgegrazen’ worden. Men moet van het ene vlekkenvlak naar het andere springen
volgens een eigen ritme. Zien wordt synoniem van ‘dansen’. Picturale tekens hebben niet de
automatische herkenbaarheid van het letterschrift, of van andere sociaal genormeerde tekens.
Daarom moet er daadwerkelijk gekeken worden opdat een schilderij inderdaad laat zien wat
zien is. Naar een schilderij kijken is voor Lyotard er de te volgen wegen op aangeven. Het
betekent inspelen op de sporen die de schilder, hoewel slechts zijdelings, onweerstaanbaar
heeft aangebracht. Een schilderij is een door het oog terug in leven gebrachte beweging, vastgelegd binnen een lijst.
Toch ontneemt Lyotard het vertoog niet elk krediet. Het vertoog is niet slechts betekenis
en rationaliteit, het is ook expressie en affect. Hier stelt zich onmiddellijk het probleem van
de waarheid van het vertoog. Door het invoeren van een uitwendige instantie die niets te
maken heeft met de structuur van de taal, loopt de spreker het gevaar dat hij niet weet wat hij
zegt. De weg is dan vrij voor een sofisme, voor een ‘terrorisme’ zelfs. Wanneer een vertoog de
betekenis verwaarloost, kan het woord immers om het even welke afkomst van de referentie
naar voor schuiven. Indien de betekenis van wat men zegt niet ernstig genomen wordt, zakt
de communicatie in elkaar. Er is dan zelfs geen sprake meer van te ‘weten’ wat de woorden
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willen zeggen. Enerzijds is deze opmerking van Lyotard kenmerkend voor het hedendaagse
verbalisme over kunst. Anderzijds wordt hiermee de crisis van de waarheid aangesneden:
‘Personne aujourd’hui ne peut parier pour la vérité, toute prosopopée est dérision, tout ce qui “officie”, bien loin de nous arracher à l’alternative du savoir et de l’ignorance, nous replonge dans le
cléricalisme qui repose sur elle.’ 37
Lyotard doet toch een poging. Uit de gedachte van Freud haalt hij twee dingen:
‘L’utopie est que la vérité ne paraît jamais là ou elle est attendue.’ 38

Ten eerste manifesteert de waarheid zich als een afwijking op de maat van de betekenis en
het weten. Deze afwijking is een deconstructie van de orde van het vertoog. Hiertegenover
staat de expressie als aanwezigheid van zin. Maar niet elke expressie is waarheid. Men moet,
volgens Lyotard, een onderscheid leren maken tussen de expressie die de blik in de war stuurt
en de expressie die de blik zodanig aanspoort dat het onzichtbare te zien is. Dit laatste vergt
het werk van een kunstenaar, een vlottende aandacht, een principiële onverschilligheid ten
opzichte van het gevestigde. De eerste expressie wordt voortgebracht door de droomarbeid.
Ze wil misleiden. De tweede expressie wordt bewaarheid. Maar ze functioneren op identieke
wijze.
Maar Lyotard distilleert nog een tweede aspect uit Freuds gedachte. Als de waarheid niet
verschijnt waar men haar verwacht en geen enkel vertoog haar kan laten zien in een voltooide
betekenis, dan dient de waarheid zich niet als eenheidstheorie aan, maar als fragmenten die
men op verscheidene manieren kan verbinden. Lyotard doet afstand van de gedachte van de
eenheid. Hij vindt het waanzin om te geloven dat men de verscheidenheid in een eenheidsvertoog kan vatten. Lyotard vindt het tijd dat de filosofen afstappen van de poging om een
eenheidstheorie voort te brengen, alsof dat het laatste woord zou zijn dat over de dingen te
zeggen valt. Hij vindt ook dat men moet ophouden het ik als een eenheidsinstantie aan te
wijzen. We benaderen de dingen slechts zijdelings door er op een metaforische wijze uitdrukking aan te geven:
‘Nous ne touchons jamais la chose même que métaphoriquement, mais cette latéralité n’est pas,
comme le croyait Merleau-Ponty, celle de l’existence, bien trop proche de l’unité du sujet, comme
lui-même le reconnaissait à la fin, elle est celle de l’inconscient ou de l’expression, qui d’un même
mouvement offre et réserve tout contenu. Cette latéralité est la différence ou la profondeur.’ 39

De zin is aanwezig als afwezigheid van betekenis. De betekenis poogt de zin van het werk te
overmeesteren door het praten. Men kan tot betekenis komen door om het even wat te zeggen.
Men komt pas tot zin door de betekenis te deconstrueren:
‘Construire le sens n’est jamais que déconstruire la signification.’ 40

Dat is, menen we, wat eigenlijk steeds in een schilderij gebeurt. De zin van een werk – met
name wat de kunstenaar op zijn specifieke wijze tracht openbaar te maken – ontstaat door
het ontbinden van een bestaande betekenis, zoals deze bijvoorbeeld in woordenboeken of
in een niet artistiek aangewende taal bestaat. Het louter meedelen van een betekenis heeft
geen enkele zin. De meeste betekenissen zijn gekend. Weinig beeldende kunstenaars hebben
nieuwe inhouden aangebracht. Bovendien lijkt ons de gewone of beter nog de wetenschappe
lijke taal, het beste communicatiemiddel om betekenissen door te geven. De zin van een
binnen een kader afgebakende betekenis is, volgens Lyotard, de deconstructie ervan. Door
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een bestaande, gangbare betekenis te ontbinden en opnieuw samen te stellen op een wijze
die verschilt van de andere, krijgt het werk van een schilder zin. Hierdoor toont hij immers
de betekenis in een nieuwe figuur. In de schilderkunst ontstaat het figurale door het picturale.
Het is een picturaal figureren. Dat betekent niet dat het beeld figuratief moet zijn in de zin
van onmiddellijk herkenbaar. Wel dat het beeld een hervormde betekenis toont waaraan zin
gegeven is door het hervormen zelf. Dit figurale is niet abstract in de zin van een decoratief
spel met elementen zoals bijvoorbeeld bij Vasarely. Het kan wel een vorm zijn waarvan de
betekenis na deconstructie herontdekt moet worden. Deze herontdekte betekenis is nooit
vast of onwrikbaar, maar moet steeds door de toeschouwer opnieuw herontdekt worden.
Zoniet is het kunstwerk geen kunst maar embleem en is het vertoog erover geen interpretatie
maar slogan. Deze act van ontdekkend kijken om te zien hoe de betekenis een puzzel zonder
handleiding is geworden, is de fundamentele esthetische ervaring. Elk vertelt zijn eigen reisverhaal. Gidsen lijken ons welkom, maar niet onmisbaar en men hoeft hun verhaal zeker niet
voor waar te nemen.

6—3-3

De filosoof en de kunstenaar als wapenbroeders tegen het gevestigde

Alleen al op basis van zijn ‘Discours, Figure’ kan men spreken van een esthetica van Lyotard.
Dat is eerder zeldzaam bij actuele filosofie. Hij wijdde ook talrijke teksten aan het oeuvre van
zijn voorkeurkunstenaars. Bovendien zijn filosofen die tentoonstellingen bouwen zeker een
rariteit.41 Hij zoekt naar wat filosofie en schilderkunst gemeenschappelijk hebben. Voor hem
is dat de presentatie. Hoewel hij de ‘grands récits’ heeft afgezworen, beschouwt Lyotard het
nog steeds als de gemeenschappelijke opgave van filosofie en schilderkunst om het absolute
tot voorstelling te brengen, te presenteren. Hij is ervan overtuigd dat men het absolute niet
kan presenteren. Toch gelooft hij dat men wel kan presenteren dat het het absolute is. Dat
is voor Lyotard zowel de taak van de filosofie als van de kunst. Hij noemt de kunstenaars
trouwens zijn broeders in het experimenteren. 42 Samen vechten zij een strijd uit tegen het
‘gevestigde’. In die zin is het ‘postmoderne’ voor Lyotard overigens geen conservatieve reactie
tegen de progressiviteit van het moderne. Integendeel, het is er de voorwaarde voor.
‘Het gevestigde, al was het nog maar van gisteren moet als verdacht gelden. Welke ruimte
neemt Cézanne op de korrel? Die van de impressionisten. Welk object Picasso en Braque? Dat
van Cézanne. Met welk vooroordeel breekt Duchamp in 1912? Met het vooroordeel dat er een
schilderij gemaakt moet worden, al is het kubistisch. En Buren trekt het andere vooroordeel in
twijfel, waarvan hij denkt dat het nog ongeschonden uit het werk van Duchamp tevoorschijn
is gekomen: de plaats waar het werk tentoongesteld moet worden. Een verbazingwekkende
versnelling, de “generaties” struikelen over elkaar. Een werk kan slechts modern worden als het
eerst postmodern is.’ 43

Lyotard heeft zijn stempel gedrukt op het begrip postmodern. Hij vat dit niet op als een
historische periode die het moderne zou afsluiten, maar als een aanduiding van een wijze
van denken, zoals hij dat in zijn La condition postmoderne behandeld heeft. Een begrip heeft
de omschrijving die men eraan toekent. Daarom zullen we om dit boek af te sluiten het post
modernisme kaderen binnen het concept van de avant-garde en haar geschiedenis.
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6—4

Het concept ‘avant-garde’ in het
modernisme en het postmodernisme

6—4-1

De definitie

De eeuwwisseling heeft gemaakt dat in het eerste decennium van deze eeuw vele overzichten
verschenen zijn over de geschiedenis van de avant-garde. In een ervan vonden we al vlug de
grondgedachte van het concept avant-garde:
‘mouvement en rupture aussi bien esthétique que politique, avec toutes les formes d’art
dominantes et académiques.’ 44

Tégen de kunst die opgesloten zit in musea en vóór een nieuwe esthetica die in staat is om
invloed te hebben op het leven en de maatschappij. Hoe die idee vorm gekregen heeft, ziet
men in de opeenvolgende ‘-ismen’ doorheen de twintigste eeuw. Dat proces kwam weliswaar
al in de negentiende eeuw op gang.
We geven u enkele opmerkelijke feiten mee.45 Zo stelde de Franse utopist Saint-Simon al in
1825:
‘C’est nous, les artistes, qui vous servirons d’avant-garde: la puissance des arts est en effet la plus
immédiate et la plus rapide.’

In 1845 spreekt Désiré-Gabriel Laverdant duidelijke taal in zijn tekst De la mission de l’art et
du rôle des artistes. Salon de 1845. De kunst als uitdrukking van de maatschappij drukt tevens
de meest vooruitstrevende en vernieuwende sociale tendensen uit. De anarchist Proudhon
benadrukt dit ook in zijn Du principe de l’art et de la destination sociale (1865). Erik Buelinckx
legt zeer sterk de nadruk op de rol van Courbet in dit proces. Daarover straks meer.

6—4-2

Het academisme

Eerst halen we graag de samenvatting aan van wat men onder de term ‘academisch’ dient te
verstaan. Om aanvaard te worden in de Academie en de Salons moet een kunstenaar aan een
aantal principes voldoen:
—— de hiërarchie van de genres respecteren: dit is een zeventiende-eeuws begrip dat lang bleef
doorwerken. Eerst komen de religieuze, mythologische en historische werken, liefst met
een morele boodschap. Daarna, in afnemende belangrijkheid, scènes uit het dagelijkse
leven (de zogenaamde genreschilderijen), landschappen en uiteindelijk stillevens. Aan die
hiërarchie hangt ook een formaat vast: naargelang de belangrijkheid van het thema toeneemt, mag het formaat groter zijn
—— de tekening is belangrijker dan de kleur. De lijn komt als dusdanig niet voor in de natuur
en kleuren wel. Dat benadrukt dat de kunstenaar een spirituele (abstracte) daad stelt
—— naaktstudies
—— werken in het atelier heeft voorrang op het werken in de natuur
—— de kunstwerken moeten ‘af’ zijn, glad, en men mag de toets van de borstel niet zien
—— door de oude meesters te imiteren kan men ook de natuur imiteren
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Op die manier begrijpt men tegen welk academisme de avant-garde zich diende af te zetten.
Men kan dit academisme nog in een ruimer kader zien. Enerzijds maatschappelijk, want
klassieke kunst is onlosmakelijk verbonden met de waarden van de adel en de burgerij. In de
eeuw van de socialistische emancipatie waren die niet echt geliefd. Anderzijds artistiek: verf
heeft zich vermengd met de ‘canon van het academisme’, dus met de regels van de kunst zelf.
Het woord ‘academisme’ moet men in zijn volle diepte nemen, met andere woorden dat een
kunstwerk gemaakt is zoals het hoort in de academie, dus met weinig vrijheid.
De naam ‘academie’ is echter ook niet onschuldig. Het was de school van Plato en dat is
niet toevallig. Plato hield niet van kunst. Als de werkelijkheid al een afschaduwing is van de
Idee, zoals Plato dacht, dan is een nabootsing immers een schaduw van een schaduw. Dat kan
dus de reden niet geweest zijn om de naam ‘academie’ over te nemen. Dat men toch die naam
gekozen heeft, wijst erop dat de kunstenaars zich niet neergelegd hebben bij de veroordeling
door Plato. Samen met de filosofen, die de Goedheid en de Waarheid voor hun rekening genomen hadden, zagen zij zich in de loop van de geschiedenis van de kunst als de uitverkorenen
om de Idee van het Schone zichtbaar te maken.
Kenmerk dus van het academisme is het geloof dat in de Academie deze regels van de
kunst gekend en overgeleverd werden door de meesters. Dat de Schoonheid ‘bestaat’, is een
platonische gedachte van de zuiverste soort. Via vastgelegde ambachtelijke technieken kan ze
gerealiseerd worden in een kunstwerk.
In het midden van de negentiende eeuw is men gaan inzien dat Schoonheid als ‘ideaal’
niet bestaat, maar dat ze meervoudig is, dat er dus meerdere schoonheden zijn waarvan geen
enkele het voorrecht heeft om met een hoofdletter geschreven te worden, hoe mooi ze ook zijn.
Doorgaans wordt het impressionisme beschouwd als de eerste afwijking. De dingen schilderen zoals men ze waarneemt, al naar gelang de tijd van het jaar en het uur van de dag, staat
wel zeer ver van het bed van Plato, die liever denkt over hoe de wereld is dan dat hij ernaar
kijkt. De kunstenaars die in het oude schoonheidsideaal waren blijven geloven, werden het
voorwerp van de spot van de avant-garde. Het woord ‘academisch’ was niet langer de glorierijke aanduiding om aan te geven dat een werk volgens de regels van de kunst gemaakt was,
maar een verwijt. ‘Academisme’ werd van dan af gebruikt om werken mee te bestempelen
die getuigen van volgzaamheid zonder inspiratie en waarin de ambachtelijkheid als enige
verdienste zichtbaar is.

6—4-3

Het begin van de moderne kunst als aanvang van het modernistische
avontuur

Als voorbeeld van de breuk met de heilige waarde van de academische kunst vonden we in het
aangehaalde handboek 46 Marcel Duchamps L.H.O.O.Q. (1919), de van snor en sik voorziene
reproductie van de Mona Lisa. La Joconde (1503) van Da Vinci is het beroemdste schilderij
ter wereld. Het heeft nog op de kamer van Napoleon gehangen, werd in 1911 uit het Louvre
gestolen maar werd later teruggevonden. Kortom, het is het perfecte werk om avant-gardistisch te bewerken.
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Het Pantserschip Potemkin van Eisenstein (1925) is een ander goed voorbeeld, omdat die
film op een schitterende wijze de combinatie toont van politieke actie, de muitende opstand
en de onderdrukking ervan, op een vernieuwende wijze in beeld gebracht met de onvergetelijke trappenscène. Duidelijker kan het niet. Het handboek vermeldt als belangrijke werken
die breken met het academisme ook nog Gold Rush van Chaplin (1925) en de seriële muziek
van Arnold Schönberg.
Maar we wensen hier toch even het belang van L’origine du monde van Courbet voorop te
stellen als boegbeeld van de avant-garde. Het werk heeft vandaag de rol van de Mona Lisa
overgenomen. Wat dit schilderij voor de oude schilderkunst is, is L’origine du monde voor het
modernisme. Dit vraagt om enige toelichting.
L’origine du monde is inderdaad misschien ook de origine van de moderne kunst. Tussen
alle mogelijke alternatieven opteren we graag voor Gustave Courbet (1819–1877) als aanvang van het modernistische avontuur. Weliswaar niet met zijn beruchte naakt, maar met
Begrafenis te Ornans (1849–1850), een monumentaal (3,13 × 6,64 m) tafereel van een gewone
begrafenis met doordeweekse mensen. Of beter nog met zijn Atelier van de schilder: een reële
allegorie, samenvatting van mijn zevenjarig leven als een artiest (1854–1855), een even monumentaal schilderij waarop hij zelf zit te schilderen in het midden van het doek, in gezelschap
van de ‘onschuldige blik’ van een kind en zijn naaktmodel. Links van hem staat een menigte
mensen uit zijn geboortedorp en rechts de beau monde van de Parijse kunstscène, een lezende
Charles Baudelaire incluis.
De reden waarom dit werk beter als aanvang genomen wordt van een nieuwe tijd ligt in
het feit dat Courbet in dat jaar, geweigerd in het Parijse Salon, zelf een tentoonstelling van
zijn werk organiseerde in een aparte ruimte, en als toelichting zijn Manifest van het realisme
schreef. Dat was tevens het begin van de term ‘realisme’ als negentiende-eeuwse kunststroming. De bijtitel van zijn Atelier van een schilder was reële allegorie. Het is duidelijk dat dit
realisme al van in het begin van de moderne kunst problematisch was, zoals elk realisme
overigens. Een allegorie is immers allerminst ‘reëel’. Het is een vorm van beeldspraak, namelijk een geheel van metaforen of vergelijkingen die op elkaar voortbouwen en daardoor in
elkaar vloeien tot één beeld. Daarom spreekt men soms van een ‘uitgewerkte metafoor’, en
misschien nog duidelijker in het Frans ‘métaphore filée’ of in het Engels ‘extended metaphor’.
Algemeen kan men ook stellen dat er sprake is van allegorie wanneer de figuren, mensen
of dingen, eerder dan in hun oppervlakkige betekenis op een dieper plan moeten begrepen
worden.
Met Courbet is er een wending in het spel, zoveel is duidelijk. Hij reageerde tegen de
romantiek die de realiteit van die tijd wou ontvluchten, maar ook tegen de formele regels
van het academisme. Hij volgde hierin de stelling van zijn vriend, de symbolist, Charles
Baudelaire (1821–1867), die zei dat het noodzakelijk is dat men van zijn tijd is. En die eigentijdsheid was toen een realisme, te begrijpen als een interesse voor het dagelijkse leven van de
gewone mens. Een van zijn befaamde uitspraken is dat hij geen engel kon schilderen omdat
hij er nog nooit een gezien had. Dit valt meer te situeren in het antiklerikale gedachtegoed
van zijn andere goede vriend, de Franse anarchist Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865). Dit
realisme staat niet los van een uitgesproken sociaal engagement.
— 310 —

6
Po s t s c r i p t u m : H e t p o s t m o d e r n i s m e d e ba t

Toch komen we nog graag terug op zijn L’origine du monde, een schilderij met een hele
geschiedenis dat vandaag weer actueel is. Het werd in 1866 op bestelling gekocht door Khalil
Bey, een Turkse diplomaat die er een collectie erotische schilderijen op nahield, een inspiratiebron voor zijn liederlijke leven in Parijs. Dat laatste was tevens de oorzaak van de latere
gedwongen verkoop van zijn pikante collectie. Daardoor moest het schilderij een hele odyssee afleggen, weliswaar bij elke statie waarderend gekoesterd door zijn tijdelijke eigenaars,
tot het in 1955 gekocht werd door de Franse psychiater-filosoof Jacques Lacan. Die nam het
doek niet op in zijn voortreffelijke collectie moderne kunst, maar gaf het een speciaal plaatsje
in de werkkamer van zijn buitenverblijf. Hij gaf daarbij zijn schoonbroer, de schilder André
Masson, de opdracht er een schuifdeurtje voor te ontwerpen. Na de dood van Jacques Lacan
(1901–1981) zou zijn weduwe, de actrice Sylvia Bataille, voordien echtgenote van Georges
Bataille, het werk tot aan haar eigen dood (in 1993) bewaren, waarna het vanaf 1995 te kijk
kwam te hangen in het Musée d’Orsay onder het bijzondere toezicht van een suppoost.
We schetsen deze kleine genealogie om de band met het surrealisme in het licht te zetten.
Ik zou durven stellen dat niet op basis van de auteur, want die verklaarde zich realist, maar
vertrekkende van de blikken van de collectioneur en zijn entourage, L’origine du monde in een
surrealistische context verzeild geraakt is. De structuralistische collegae van Jacques Lacan
hebben kort nadien de dood van ‘de auteur’ aangekondigd ten voordele van de tekst als tekst,
in casu het doek als doek. De verzamelaar heeft dit werk geherarticuleerd, enerzijds in een
surrealistische context en anderzijds in een psychoanalytische. Uiteraard is er ook de band
tussen beide aspecten.
Boeiend om vast te stellen is dat dit schilderij pas recent de gemoederen beroert en dat
daarbij al eens het woord ‘pornografie’ valt. We denken dat dit een verkeerde interpretatie
is van het werk van Gustave Courbet. Van Dale leert ons dat het hier moet gaan over de
beschrijving of uitbeelding van opzettelijk seksuele handelingen met de bedoeling de seksualiteit van de lezer of toeschouwer te prikkelen. Het werk gaat misschien over sensualiteit,
maar het is zeker geen pornografie. Pornografie valt overigens onder de categorie van de
volkscultuur, met name de kitsch. Courbet is grote schilderkunst.
Eerst willen we nog iets kwijt over het succes van dit beeld, dat zelfs via reproducties op de
cover van boeken een icoon aan het worden is.47 Van publiek onbekend, zelfs in privéruimten
dubbel verborgen, wordt het stilaan een symbool van de westerse cultuur. Het is ook een zeer
interessant voorbeeld van de dialectiek tussen versluiering en ontsluiering. In de boudoirsfeer
aangebracht als bodemloze valse bodem, kreeg het zijn volle betekenis als erotisch realisme,
ongeveer gelijk met het door kleding verborgen origineel.
L’origine du monde fascineert omdat het een geschilderde vagina is. Dus geen vagina.
Vergeten we de nuchtere definitie niet van de Nabi-schilder, Maurice Denis (1870–1943):
‘Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque
anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre
assemblées.’ 48

Of ‘Ceci n’est pas une pipe’, en evenmin ‘un vagin’, maar wat opengesmeerde verf. Het is de
afwezigheid van realiteit die fascineert.
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Men zou kunnen stellen dat Gustave Courbet met L’origine du monde een icoon gemaakt
heeft dat de Mona Lisa van Da Vinci niet overtreft, maar vervangt. De Mona Lisa wordt algemeen aanvaard als het mooiste schilderij aller tijden. Kenmerkend voor zo’n status is dat die
niet het gevolg is van een empirisch onderzoek over de visuele waarneming en de gradering
van de schoonheidservaring. Uit de receptiegeschiedenis blijkt dat dit eerder resulteert uit de
wijze waarop erover gepraat wordt. Geleidelijk aan verschuift een kunstwerk van de kunstgeschiedenis naar de cultuurgeschiedenis om deel uit te maken van de algemene beeldcultuur.
Dat gebeurt doorgaans via de massacultuur, dus door wat Walter Benjamin de reproduceerbaarheid heeft genoemd.
Eerst moet een werk uiteraard zijn sporen verdiend hebben in de kunstgeschiedenis.
Hoewel L’origine du monde zo’n honderd jaar zo goed als uit het publieke zicht is verdwenen,
is het toch steeds in het verlangen van de vertegenwoordigers van de kunstwereld gebleven,
zelfs tot aan de dood van de filosoof van de begeerte, Jacques Lacan. Zijn weduwe Sylvia zal
het voor haar dood tweemaal, bij wijze van voorproefje, aan de blik van het grote publiek prijsgeven via uitleen voor een tentoonstelling. Pas als het in het Musée d’Orsay hangt, is het een
prooi voor de massacultuur. Dat valt onder andere te meten aan de tweede grootste verkoop
onder de postkaarten. Wie van het bedekte plezier houdt, koopt liever de Moulin de la Galette
van Auguste Renoir. Die liefhebbers zijn voorlopig met meer.
Gustave Courbet was bijzonder trots op dit werk. Hij vond het bijzonder mooi, het was
zowat zijn favoriete werk in zijn oeuvre. Niemand heeft inderdaad voordien op zo’n wijze
een vrouwelijk naakt geschilderd en eigenlijk ook nadien niet, tenzij als bewuste referentie
naar dit werk. De naam van Marcel Duchamp is hier niet de minste. Zijn Etant donnés (1946–
1966) is een rechtstreekse verwijzing naar L’origine du monde. Zijn vrouwelijk pseudoniem
‘Rrose Sélavy’ dat klinkt als ‘Eros est la vie’, eros is het leven, wijst erop dat beide kunstenaars
een levensvisie deelden. We brachten Courbet al via Lacan en zijn surrealistische connecties
in een moderne context. De knipoog van Duchamp naar Courbet brengt hem in een dadaïstische omgeving. Men kan dit werk ook zien als een voorloper van die waarin het criterium
‘originaliteit’ een belangrijke rol speelt, met als gevolg een schokkend effect bij het publiek.
Courbet heeft hier duidelijk een grens overschreden.
Uit de kunstgeschiedenis is het werk dus niet meer weg te denken. Het doet nu langzaamaan zijn intrede als nieuwe icoon. ‘Icoon’ is hier niet in de semiotische betekenis te begrijpen,
maar als een beeld dat maatschappelijke waarden symboliseert. De Mona Lisa vertegenwoordigde de klassieke schoonheid en de centrale plaats van de vrouw in het gezin als hoeksteen
van een besloten gemeenschap. Duchamp kon die vaste waarde dan ook gemakkelijk ondermijnen door een reproductie van de Joconda van een snorretje te voorzien en te ondertitelen
met de in het Frans te spellen letters ‘L.H.O.O.Q.’.
Courbet leverde het icoon voor de moderniteit. Zijn L’origine du monde valt niet van haar
stuk te brengen door er een snorretje bij te tekenen. Dus een ondertitel kan het icoon ook niet
ondermijnen. Toch hebben ook hedendaagse kunstenaars een parodie gemaakt die men niet
als ondermijning van het werk van Courbet moet zien, maar als een hommage. Het zijn kritieken op de problematiek en niet op het schilderij. Het werk blijft een icoon voor de moderne
kunst, namelijk voor de wijze waarop de schilderkunst niet de voorstelling van de realiteit
— 312 —

6
Po s t s c r i p t u m : H e t p o s t m o d e r n i s m e d e ba t

beweert te zijn, maar de voorstelling van de realiteit in vraag stelt. Gustave Courbet is hiervan een van de eersten.
Uiteraard kan men de oorsprong van het modernisme niet in één auteur situeren. Er zijn
ook andere mijlpalen te noemen. Het Salon des Refusés van 1863. Manet met zijn Déjeuner
sur l’herbe en Olympia, beide van datzelfde jaar. Dan is er Cézanne als voorloper van het
kubisme. Gauguin voert de aandacht in voor het primitivisme dat uiteraard een kaakslag is
voor het academisme, dat de esthetische regels van Plato volgt. Verwant aan dat primitivisme
is de voorliefde voor de volkscultuur die men bij de maskers van Ensor ziet. En ‘Van Gogh is
onze God’ was een leuze die de naoorlogse kunstenaars al eens op de muur van hun atelier
schreven. Uiteraard mag men De schreeuw van Munch (1893) in dit rijtje niet vergeten.
De twintigste eeuw begint dan met het Duitse expressionisme van Die Brücke (1905) en
Les demoiselles d’Avignon van Picasso (1907), die toen hij dat doek schilderde niet besefte dat
hij de voorbode van het kubisme op de wereld had gezet. Het futurisme bracht de toekomst
in het heden, ondersteund door manifesten. Het constructivisme maakte ontwerpen voor
een sociaal betere wereld. En het dadaïsme brak het meest radicaal met de traditionele kunst
omdat het geen zaken wou hebben met een kunst die voortsproot uit dezelfde rationaliteit als
die welke de oorlogstechnologie en -strategie bedacht had.
Maar ook de creatieve destructie van het dadaïsme had zijn negentiende-eeuwse voorlopers.49 Tussen 1882 en 1896 waren in Parijs ‘Les Incohérents’ aan de slag. In de catalogus
van hun tentoonstelling van 1886 vindt men Le mari de la Vénus de Milo, een kopie van het
beroemde beeld, maar dan met een baard aangemeten. Van daar naar de snor die Duchamp
in 1919 op de Mona Lisa aanbracht, is maar een kleine stap. Een andere voorloper van
Duchamps werk is Mona Lisa die de pijp rookt van Eugène Bataille (1883). Malevitsj’ Zwart
vierkant op wit vlak (1913) vindt zijn voorgaande in een werk van Paul Bilhaud, ware het niet
dat de ridiculiserende titel Negers vechtend bij nacht in een kelder (1882) er een andere wending
aan geeft, waarmee de Russische mystieke abstract allicht niet zou hebben kunnen lachen.
De initiatiefnemer van ‘Les Incohérents’ was Jules Lévy. Het uitgangspunt was het gebruik
van de lach om de ongegronde ernst te ondermijnen, en dat in al zijn vormen: karikatuur,
satire, parodie, absurdisme en woordspelingen. De lach blijft constant een bondgenoot van
de avant-garde, als alternatieve logica naast of eerder tegen de heersende logica en esthetica.

6—4-4

Drie vormen van avant-garde

De avant-garde als betrachting om radicaal te breken met de tradities, de conventies en de
gevestigde scholen, is doorgaans het werk van een groep.50 Doelstelling is om nieuwe artistieke domeinen herkend te krijgen door middel van experimenten en met werken die een
revolutionaire kracht hebben, en tevens om de verdediging op te nemen tegen critici die trouw
gebleven zijn aan een academisme, een traditie of een overheersende orde. De vormen moeten veranderen, aangepast aan een nieuwe kijk op de wereld. De oude tijd wordt doorgaans
verweten ‘bourgeois’ te zijn. Alhoewel de term dus van esthetische aard is, ligt er altijd een
sociaal-politieke en ook een filosofische dimensie aan de basis. Men zou kunnen stellen dat de
oude ideologie in strijd gaat met een nieuwe. Schandaal en provocatie worden niet geschuwd
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om bepaalde sociale situaties aan de kaak te stellen of om morele waarden en gewoonten af
te breken. Door de moeilijke, niet-evidente weg te nemen, is de avant-garde doorgaans ook
anticommercieel. Althans, zolang de smaak van het publiek en de kunstmarkt niet omslaat of
gerecupereerd wordt door het snobisme.
De term ‘avant-garde’ gaat terug tot de twaalfde eeuw.51 Nochtans is het pas sinds de
negentiende eeuw dat hij niet enkel in een sociale betekenis maar ook in een artistieke context
gebruikt wordt. Pas na 1910 is er sprake van avant-gardekunst als tegenhanger van andere
stromingen. Ongeveer gelijktijdig waren er meerdere avant-gardes: futurisme, kubisme,
suprematisme, dada, surrealisme, enzovoort. Ze zetten zich af tegen allerlei burgerlijke
en academische uitingen. Na 1945 wordt zowat iedere nieuwe stroming als avant-garde
beschouwd. ‘Avant-garde’ wordt bijna elke kunst die niet door zondagsschilders gemaakt is.
Doorgaans onderscheidt men drie verschillende vormen van artistieke avant-garde. Of al
eens vier, al naar gelang men de reactie van de kunst vanaf het laatste kwart van de twintigste
eeuw tegen de verstarring van de oud geworden avant-garde zelf als een vierde gedaante van
dit vernieuwingsverschijnsel gaat beschouwen, dan wel als een breuk ermee.52
De eerste vorm wordt wel eens de ‘heroïsche avant-garde’ genoemd. Ze wordt verbonden
met de uit de Franse Revolutie voortgekomen gedachte dat de kunstenaar een sociale rol
te vervullen heeft in de maatschappij. Zoals eerder vermeld formuleerde de Franse utopist
Henri de Saint-Simon dit al in 1825, wanneer hij een oproep deed opdat de kunstenaars,
samen met de wetenschappers en de industriëlen, een ‘avant-garde’ zouden uitmaken om
nieuwe ideeën te verspreiden. Marmer en schildersdoek zouden daartoe de meest onmiddellijke en de snelste dragers zijn. Hoewel deze maatschappelijke betrokkenheid een kenmerk
van de avant-garde blijft, wordt ze toch rond 1880 geconfronteerd met een splitsing tussen
kunst en maatschappij. Van dan af steekt het ‘l’art pour l’art’-fenomeen de kop op. De kunst
begint aan zelfonderzoek in al haar hoedanigheden.
Dit loopt uit in een tweede gedaante die dan ook de ‘puristische avant-garde’ wordt
genoemd. Onder het voorwendsel dat de maatschappij er beter van wordt, begint men met
vormexperimenten. Men gaat wat men graag de ‘taal’ van de kunst noemt bevragen. Wit vlak
op wit doek van Malevitsj is hier een lichtend voorbeeld van, alsook de vormexperimenten die
uit het Bauhaus komen, de antiacademische school bij uitstek.
Ten derde is er de ‘radicale avant-garde’ die rond 1910 de grens wil opheffen tussen kunst
en leven. Daardoor waren de radicale avant-gardisten in zekere zin tegen alles wat is zoals
het is, dus ook tegen de kunst. Ze maken dan ook ‘antikunst’. Hier zijn de ‘dadaïsten’ het
levende voorbeeld, ze maken van dagelijkse gebruiksvoorwerpen kunst, zonder er veel aan te
veranderen, tenzij ze te verplaatsen. Hiertoe behoort ook de opvatting dat kunst niet naar het
museum mag. Een museum wordt immers veeleer als een dodenhuis, een mausoleum gezien.
Kunst moet de straat op, of in de fabriek, niet in galerijen. Kunst wordt leven en leven wordt
kunst.
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6—4-5

Uitdieping van het concept avant-garde

Misschien is het toch zinvol nog wat verder in te gaan op een paar aspecten van die drie vormen. De eerste, de ‘heroïsche avant-garde’ kwam hier al voldoende aan bod. Maar de tweede
vorm, met de abstractie, het constructivisme en het Bauhaus, en de derde, met het dadaïsme,
vragen om wat meer toelichting.
Wanneer men verplicht zou worden in één woord het belangrijkste kenmerk van de kunst
van de twintigste eeuw vast te leggen, dan is de kans groot dat abstract uit de bus komt. De
abstracten zijn in de vorige eeuw tot tweemaal toe de belangrijkste vorm van avant-gardeschilderkunst geweest: aan het begin van de eeuw en na de tweede wereldoorlog, een periode
die als de aanvang van een nieuwe tijd ervaren werd. Hoewel de verschillende vormen van
abstractie telkens weer door figuratieve genres verdreven werden, greep men er toch steeds
naar terug, telkens als een periode van fundamentele bezinning nodig werd geacht. Naast die
vraag naar het wezen van de schilderkunst wordt ‘abstractie’ ook bekeken als grote bevrijder.
Men krijgt vrijheid om te schilderen wat men wil en men is vooral vrij van de dwang om iets
uit de omgeving voor te stellen waarmee het geschilderde uiteindelijk een of andere band
moet hebben.
Boeiend om zien is dat de vraagstelling naar wat de schilderkunst nu feitelijk is niet zomaar
in het begin van de twintigste eeuw door kunstenaars uitgevonden werd. Er ging wetenschappelijk onderzoek aan vooraf gedurende de ganse negentiende eeuw.53 Een van de belangrijke
namen in die geschiedenis van het oog is niemand minder dan Goethe, die in 1810 zijn
Kleurenleer publiceerde. Hierin poneerde hij onder andere het onderscheid tussen warme en
koude kleuren. De hele eeuw door verschenen wetenschappelijke studies over de waarneming
van kleurvormen. Men ging ervan uit dat een kleur niet nietszeggend maar betekenisgevend
is, omdat een kleur niet slechts een kleur is, maar tevens een teken dat voor iets staat. Men
vermoedde zelfs dat er altijd van bij het ontstaan van de mensheid een soort archaïsche taal
van de kleur bestaan had. Men durfde te stellen dat alle esthetische tekens terug gebracht
konden worden op een psychologische betekenis.
De achtergronden van de onderzoekers die hierin geïnteresseerd waren, vallen te herleiden
tot drie disciplines. De fysiologie, vanuit de overtuiging dat het waarnemen van kleurvormen
effecten heeft op ons lichaam. De filologie, vanuit de hoop om ooit tot een soort grammatica
van de kleur te komen. En ten slotte de ‘experimentele esthetica’. Sinds het laatste kwart
van de negentiende eeuw is naast de filosofie ook de psychologie de kunst gaan bekijken. De
gewone esthetica is het vak van een filosoof die, hopelijk maar niet noodzakelijk, waarnemend
nadenkt over het kunst-zijn van het kunstwerk. De experimentele esthetica is een tak van de
psychologie. Ze bestudeert de wijze waarop de toeschouwer reageert op kleurvormen. Omdat
men aldus te weten komt welke kleuren en vormen het publiek aangenaam of afstotelijk vindt,
worden de resultaten vaak commercieel aangewend. De kunstenaar is echter niet begaan
met wat de toeschouwer ‘aangenaam’ vindt. Wel integendeel, hij wil vaak breken met de
kijkgewoonten van de alledaagse blik. Toch werden veel kunstenaars beïnvloed door dit soort
onderzoek. Om te kunnen afwijken van de regels, is immers het goed de regels te kennen.
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Er zijn uiteraard nog andere bronnen dan de wetenschappelijke experimenten die kunnen
aangewezen worden als aanleidingen tot de abstracte kunst, zoals ze zich in de twintigste
eeuw ontplooid heeft. In alle culturen van alle tijden vindt men abstracte ornamenten,
gewoon als versiering of als tekensysteem dat in een bepaalde gemeenschap zijn betekenis
heeft. Het belang van de abstracte beelden voor de Arabische cultuur is daarvan een mooi
voorbeeld. Het leverde het woord ‘arabesk’ op, dat versiering betekent. En hier zien we meteen twee problemen. De avant-gardekunst van de twintigste eeuw wil zeker geen versiering
zijn. Decoratie is immers een categorie apart; in het beste geval is ze toegepaste kunst. Als de
abstracte kunst daarentegen een tekensysteem wil zijn, dan mist ze een gemeenschap die de
betekenis invult. Toch heeft de interesse van de kunstenaars aan het begin van de twintigste
eeuw voor de niet-westerse culturen mede geleid tot het invoeren van de abstractie in de
kunst.
Belangrijker dan de belangstelling voor een soort primitivisme zijn een aantal negentiende-eeuwse schilders geweest. Met name diegenen die in hun werk ‘bijna’ abstract waren.
Vanuit een poging om de sfeer rond de dingen vast te leggen, verdwenen de objecten immers
in de omgeving. Bij William Turner is de weergave van verblindend zonlicht sterk verwant
aan wat later abstracte kunst genoemd zal worden. En hij deed dat al vanaf 1828 met het
werk Regulus. Sommige van zijn zeestormen lijken puur abstract, zo nietig zijn de scheepjes
in de voorstelling geworden. Hetzelfde geldt voor Claude Monet. Men heeft wat tijd nodig
vooraleer men in het werk een vijver ziet. De impressionisten zijn inderdaad de eersten bij wie
de toeschouwer door zijn interpretatie het werk moet voltooien. De voorstellingswijze is niet
langer evident.
Hoewel in de negentiende eeuw, onder andere vaak door Van Gogh en Gauguin, de
gedachte wordt geuit dat kunst ‘abstractie’ is van de natuur, krijgt die term toch pas zijn volle
betekenis in de kunstgeschiedenis aan het begin van de twintigste eeuw. De meest radicale
uiting hiervan vond men in Rusland en Nederland. Het formalisme, de opvatting dat een
kunstwerk in eerste instantie bekeken moet worden als een interessante vormcombinatie,
wou toch geen lichtzinnige kunst-om-de-kunsttheorie zijn. Wel integendeel: de kunstenaars
maten zichzelf een utopische dimensie aan door te stellen dat ze een nieuwe wijze van waarnemen aanbrachten. De kunstenaars maakten van de wereld iets anders. Kunst kan in zijn
eenvoud zeer expressief zijn, zonder naar de buitenwereld te verwijzen. Ze wilden zuivere
gewaarwordingen tot uitdrukking brengen via basisvormen en zo komen tot een soort universele visuele taal die de doordeweekse ervaringen zou kunnen overstijgen in ruil voor een
andere, meer spirituele wereld. Dat is overigens het woord dat gebruikt wordt in de titel van
het eerste manifest van de abstracte kunst, Over het spirituele in de kunst, geschreven in 1909
en gepubliceerd in 1912. De auteur, Kandinsky, brengt daarin niet echt een pleidooi voor de
‘zuivere’ abstracte kunst. Het woord ‘spiritueel’ staat er precies om erop te wijzen dat er toch
nog iets in moest zitten, dat het dus geen loutere decoratie betrof. Later zal hij een dergelijke
zuiverheid in het werk van sommige collega’s wel aanvaarden.
Aan Kandinsky (1866–1944) wordt doorgaans het vaderschap toegekend van de abstracte
kunst, met een aquarel uit 1910. Een diepe inhoud geven aan zuivere abstractie was ook de
betrachting van Mondriaan (1872–1944), die andere vader van de abstracte kunst. Als hij
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op zijn veertigste in 1912 in Parijs belandt, is het kubisme voor hem een ware revolutie. Het
kubisme is inderdaad een belangrijke voorloper van de abstracte kunst. De omgevende werkelijkheid wordt niet nagebootst maar ontleed en opnieuw samengesteld. Dit spel van analyse
en synthese wordt de kern van de Mondriaans abstracte kunst die vanaf 1914 ontstaat.
Het kubisme is ook voor Malevitsj (1878–1935), de derde vader van de abstracte kunst,
de inspiratie geweest. Het woord ‘abstract’ is hier enigszins problematisch omdat er in het
Russisch geen term bestaat die gelijkaardig is aan ‘abstract’. Men gebruikt een woord dat
neerkomt op ‘zonder object’. De wereld zonder object is dan ook de titel van een boek waarin
Malevitsj in 1922 de principes van het ‘suprematisme’ toelicht. ‘Suprematisme’ is de naam die
Malevitsj aan zijn vorm van abstracte kunst toekent. Het zijn geometrische kleurvlakken op
een doorgaans witte achtergrond. Hij startte zijn ‘suprematisme’ in 1913. Het kwam vooral
in 1916 tot volle bloei. Kenmerkend voor zijn schilderswijze is het gebruik van wit en zwart
als volwaardige ‘kleuren’ met een grote symbolische waarde. Het zwart is immers, zoals hij
placht te zeggen, ‘de zero van de vormen’, d.w.z. de afwezigheid van kleur en licht. Het wit
kan gezien worden als oorsprong en tevens als einde van alle kleuren. In de term ‘suprematisme’ zit niet enkel het idee vervat van duidelijk afgelijnde vlakken op elkaar, maar ook van
hoogtepunten van de schilderkunst. Een dergelijk hoogtepunt was ongetwijfeld Wit vierkant
op wit doek uit 1918, een schilderij dat klaar laat zien wat de titel voorspelt. Het behoort samen
met het urinoir van Duchamp tot de meest bediscussieerde werken van de avant-gardekunst.
Malevitsj hoopte met dit werk het ‘niets’ tot uiting gebracht te hebben. Malevitsj sloot ook
aan bij de geest van het Russisch nihilisme, de politieke filosofie die ervan uitgaat dat om een
nieuwe wereld te verkrijgen, men eerst de oude moet afbreken. Malevitsj heeft dat voor de
kunst gedaan.
Het werk is tevens een goed voorbeeld van de eindigheid van vernieuwend avant-gardedenken. Wat kan men immers, nadat men zo radicaal ver is gegaan om een wit vierkant op
een wit doek te schilderen, nog anders doen dan herbeginnen en opnieuw figuren schilderen?
Een uitloper van het kubisme is het constructivisme, dat samen met het suprematisme
van Malevitsj een zeer belangrijk aspect van de Russische avant-garde vormt. Het constructivisme is vrij duidelijk afgeleid van het woord ‘constructie’, dat nieuw was in de kunst
en een uitdaging vormde voor de wijze waarop de traditionele figuratieve beeldhouwkunst
gemaakt werd. Er werd gebroken met de gewoonte van de klassieke beeldhouwers om alle
aandacht te geven aan de verschijningsvormen van het menselijke lichaam. Daarom werd de
term ‘constructie’ verkozen boven ‘compositie’. Industriële materialen en zelfs commerciële
producten werden verkend om artistieke constructies te maken. Het mechanische verving
de subjectieve impact. Dat was niet alleen nieuw in de kunst, het was ook de uitdrukking van
een nieuwe tijd, de moderne.
Ideologisch sloot het constructivisme aan bij de opbouw van een communistische sociale
realiteit die in 1917 per definitie nog veelbelovend was. Vladimir Tatlin (1885–1953) was
overtuigd dat nieuwe materialen, volumes en constructies de basis moesten zijn voor een
nieuwe sociale realiteit. Het hoofdkenmerk van het constructivisme is dat de materialen de
vorm dicteren en niet omgekeerd. Hout, metaal en glas leggen verschillende constructies
op. Tatlin ging zelfs zo ver te spreken over de ‘waarheid van materialen’. Volledig in de geest
— 317 —

van het modernisme wilde het constructivisme uitgaan van een noodzakelijkheid om via
materialen vormen te construeren. Tatlin had het na 1914 in dat verband van ‘tegen-reliëfs’:
de constructies waren noch beeldhouwwerk, noch schilderij, noch architectuur. Er werd
veel geëxperimenteerd en het woord ‘laboratorium’ werd uit het wetenschappelijke jargon
overgenomen.
De beeldspraak van het laboratorium is passend voor wat het Bauhaus in gang heeft
gezet, namelijk een programma om vormen en kleuren experimenteel te onderzoeken door
werken te maken die meer op stalen dan op eindproducten leken. Het ging veel meer om de
beschrijving van processen dan het resultaat zelf. Vergeten we niet dat het gedachtegoed van
het Bauhaus pas vanaf de jaren zestig in de Belgische kunsthogescholen doorsijpelde, hoewel
deze meest vermaarde kunstschool van de twintigste eeuw al in 1919 gesticht werd in Weimar
(Duitsland), met als eerste directeur Walter Gropius (1883–1969). Ze werd in 1933 door de
nazi’s gesloten. Hiermee is ook de ideologische band duidelijk. De nazi’s aanvaardden de
geest van maatschappelijke verandering, die tot de doelstelling van het Bauhaus behoorde,
niet. Sommige Bauhausleden toonden zelfs openlijk hun communistische sympathieën.
Omgekeerd werd de Bauhausvisie, die de kern van het modernisme uitmaakt, door de negatieve reactie van de nazi’s onlosmakelijk verbonden met het vrijheidsstreven van de twintigste
eeuw. Precies door de sluiting verkreeg het Bauhaus na WO II een postuum bestaan, verspreid over Europa tot in Amerika.
Het basisprincipe van het Bauhaus was het verenigen van theoretische reflectie met de
praktische activiteit van een kunst- en kunstambachtschool, in één begrijpbaar systeem. De
schone en de toegepaste kunsten moesten hand in hand in een totaalkunstwerk de wereld
beter maken. Een van de lesgevers van het eerste uur was de Zwitserse kunstenaar Johannes
Itten (1888–1956). In zijn algemene voorbereidende cursus voor alle inkomende studenten
besteedde hij veel aandacht aan kleur. Daarover ontwikkelde hij een eigen theorie die nog
steeds gebruikt wordt. Ook in verband met het Bauhaus wil ik nog even de nadruk leggen op
voorlopers in de negentiende eeuw. Een van de wortels van het Bauhaus is immers de Artsand-Craftsbeweging. Die startte in de tweede helft van de negentiende eeuw in Engeland
met twee stuwende krachten: William Morris (1834–1896) en de bekende kunstcriticus John
Ruskin (1819–1900). Als socialist stelde Morris dat hij niet wou dat kunst enkel voor rijken
gemaakt werd. Arts and Crafts was ook een reactie tegen de industrialisering die tot gevolg
had dat de hoeveelheid voorwerpen belangrijker werd dan de kwaliteit ervan.
Om de heerschappij tegen te gaan van schilder- en beeldhouwkunst, die als de twee hoofdvormen van de kunst bekeken werden, wou men dat alles wat functioneel was ook mooi zou
zijn. De Arts-and-Craftsbeweging is zowat de bakermat van het design en tevens een eerherstel van het ambachtelijke; de vormgever naast de kunstenaar als evenwaardige beroepen.
Ze breidde uit over Europa en de VS. Zo werd er een speciale school voor opgericht in
Weimar (1904) waaruit het Bauhaus zich zou ontwikkelen. Aan het hoofd stond de Belgische
art-nouveaukunstenaar en architect Henry van de Velde (1863–1957). De art nouveau deelde
met de Arts and Crafts overigens de opvatting dat het onderscheid tussen de schone en de
toegepaste kunst moest verdwijnen.
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De term art nouveau is afgeleid van de galerie van Siegfried Bing die in 1895 La Maison
de l’Art Nouveau in Parijs opende. Het werd de term om dat soort kunst, dat de nieuwe geest
uitademde, gezamenlijk mee te benoemen, net zoals gebeurde met onder andere de jugendstil.
Het esthetische principe van de art nouveau is de vormmogelijkheden van de lijn. Ook Klee
en Kandinsky gaven er les. De definitie van Klee van wat een tekening is, namelijk ‘een lijn
die wandelen gaat’, is hier toepasselijk. Vooral het boek van Kandinsky Over het spirituele in
de kunst had veel invloed. Hierin wordt kunst gezien als een autobiografisch proces van de
geest van de kunstenaar waardoor de toeschouwers aangezet worden hun eigen spirituele
leven te ontwikkelen.

6—4-6

De avant-garde nu

Vanaf het midden van de jaren zeventig is men zich meer en meer vragen gaan stellen over het
dwingende karakter van de zich opeenvolgende avant-gardes. Het nieuwe impliceerde het uitsluiten van het oude en het andere. Hiertegen is een reactie gekomen die de architect Charles
Jencks, een vroege theoreticus van het postmodernisme, graag met de naam ‘postavant-garde’
benoemt. Deze beweging wenst de kunstwereld niet te koloniseren met een of ander kersvers
esthetisch principe. Tegenover de ondertussen oud geworden ‘schok van het nieuwe’ plaatst
ze de nieuwe ‘schok van het oude’, waarbij ze de woorden gebruikt van Carlo Maria Mariani,
een kunstenaar die schildert zoals in de classicistische periode.54 Men kan dit als het einde
beschouwen van de avant-garde of als een vernieuwing, dat doet er niet echt toe. In elk geval
is het een poging om het elitaire, dat erin bestaat één enkel esthetisch principe op te leggen,
te doorbreken. De avant-garde was enigszins vergeten dat er over smaken niet te twisten
valt. Elke sociale groep heeft zo zijn smaakvoorkeur en het is aan het publiek om de keuze te
maken uit het veelvuldige aanbod van de kunstenaars.
De door Jencks voorgestelde term ‘postavant-garde’ heeft niet echt ingang gevonden.
Misschien kan hij gebruikt worden als de ruimste indeling van alle reacties op het imperialisme van de avant-garde. Een van die reacties is de transavant-garde, een naam die wél
ingeburgerd is geraakt. Concreet wordt deze stroming verbonden aan een groep Italiaanse
schilders, die eind de jaren zeventig door de criticus Bonito Oliva samengebracht en gepromoot werd, namelijk Chia (1946), Clemente (1952), Cucchi (1949) en Paladino (1948).55
Het is een vorm van het ‘nieuwe schilderen’ op een neo-expressionistische wijze, zoals
zich dat rond 1980 manifesteerde als een verhoogde belangstelling voor de schilderkunst. Er
was toen werkelijk sprake van een schildersdrift als reactie tegen de conceptuele kunst, die
het creatieproces tot een verstandelijke bedoening herleid had zonder dat een materiële concretisering nodig werd gevonden. Het was tevens een reactie tegen het minimalisme en de
arte povera, twee stromingen die de grenzen uitprobeerden van de soberheid die toch net nog
kunst mag genoemd worden, volgens het ‘minder is meer’-principe. Hiertegen ontsponnen zij
een kleurrijke schilderkunst met een liefde voor de verfmaterie, die verleidt tot aanraking.
Hoewel de nadruk hoofdzakelijk op het expressieve ligt, wordt toch verwezen naar zeer
vele andere stijlen. Die kunnen zonder duidelijke overgangen met elkaar verweven zijn of
naast elkaar voorkomen als beeldcitaten. Het figuratieve wordt vaak ingebed tussen abstracte
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vlakken. Als goede vertellers roepen ze geregeld beelden op uit de mythologieën van onder
andere de Oudheid. De eigen subjectieve ervaringen staan centraal. Ook het ‘nieuwe’ wordt
beperkt tot de eigenheid van hun persoon.
De betrachting om een kunsthistorische heldendaad te stellen, m.a.w. de eerste te willen
zijn om dit of dat te doen, is niet langer een criterium. Ze hermaken wat al bestaat op hun
eigen manier. Oliva heeft er ook de kunsttheoretische basis voor opgesteld.56 Volgens hem
was de ‘transavanguardia’ op dat ogenblik de enig mogelijke avant-garde. Wat hem stoort
in de avant-garde is de idee dat er vooruitgang in de kunst zou bestaan: het is een vorm van
historisch optimisme om te denken dat de ontwikkeling van de kunst zou verlopen als een
evolutie, volgens een continue lijn. De kunst die Oliva ‘transavanguardia’ noemt, getuigt
– meent hij – van een voortdurend verlangen naar verandering. In tegenstelling tot de dematerialisering van het werk van de conceptuele kunst, opteert ze voor een eerherstel van de
manuele vaardigheid. Die gaat gepaard met het plezier van de uitvoering, waardoor de schilderstraditie weer tot de kunst is gaan behoren.
De waarde van de kunst van de transavant-garde is het ‘eclecticisme’, d.w.z. dat de kunstenaar vrij kan kiezen uit de bestaande stijlen en die naar zijn hand kan zetten. Het is geen
beweging, maar een artistieke houding. Ze wenst twee niveaus van cultuur te verenigen:
de hogere cultuur die voorwerp is geweest van de avant-garde en de lagere cultuur, die een
product is van de verbeelding en de massabeschaving. De transavant-garde beschouwt de
picturale taal als een middel tot verandering, als een overgang van het ene werk naar een
ander, van de ene stijl naar de andere, als het ware een nomadendom van visuele beelden. In
die zwervershouding wordt geen enkel definitief aanknopingspunt in acht genomen. Tot hier
Oliva, een interessante theorie die echter te veel verbonden is aan het onmiddellijk interpreteren van een aantal Italiaanse schilders.
In tegenstelling tot Oliva zien we het begrip transavant-garde minder verbonden aan een
bepaalde stroming. Bij de vernieuwingsdrang van de avant-garde is doorgaans de daad zelf,
namelijk het doorbreken van de grenzen en het tonen van nieuwe horizonten, belangrijker
dan het verkregen resultaat. De transavant-garde verzamelt volgens mij een groot aantal
kunstenaars die qua stijl en kunstuiting onderling sterk kunnen verschillen. Met elkaar hebben ze niet noodzakelijk een verband, tenzij hun houding ten opzichte van de avant-garde.
Zij zijn het nieuwe, braakliggende gebied dat door de grensverlegging van de avant-garde
vrijgekomen is gaan bewerken vanuit hun eigen subjectiviteit. Op hun eigen wijze diepen zij
bepaalde nieuwe visies uit, en komen zo soms tot rijkere resultaten dan de avant-garde zelf.

6—4-7

Problematiek van de avant-garde

Het is duidelijk dat de avant-garde niet probleemloos is als fenomeen en dus ook niet als
term.57 Hoe lang kan die garde ‘avant’ blijven? Formuleerde het postmodernisme een kritiek
op de avant-garde of is ze zelf een nieuwe avant-garde? Op dat ogenblik komt men tot rare
constructies, namelijk dat de huidige avant-garde ‘anti-avant-garde’ is, namelijk tegen de
historische avant-garde, verbonden aan het modernisme. Daarbij wordt de anarchistische
dimensie behouden en verbonden aan een intellectueel iconoclasme en een speelsheid, die
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men kan samenvatten onder de term deconstructie. Er wordt echter niet meer tot in het
extreme uitgegaan van de universele negatie van al de bestaande verworvenheden, wat
neerkomt op een ontkenning van het verleden, zoals de modernisten poogden te realiseren.
Simpel gezegd, de avant-garde stelde dat alles mocht, als het maar nieuw was; haar opvolger
stelt dat ook het oude mag, als het maar in een nieuwe context wordt gebracht.
De avant-garde werd echter al van bij aanvang geproblematiseerd. Wat we hogerop als de
oorsprong van de avant-garde gesuggereerd hebben, namelijk het naturalisme van Courbet,
werd al in vraag gesteld door Baudelaire en Mallarmé. De oppervlakkige gelijkenis van de
nabootsing zou ‘diepere’ overeenkomsten in de weg staan. Het is duidelijk: hier is het sym
bolisme aan het woord.
De problematisering van de avant-garde, niet vanuit de kunstpraktijk, maar vanuit de
theorie, moet men verbinden aan twee namen: Peter Bürger en Renato Poggioli.58 Beide
zijn het erover eens dat de term ‘avant-garde’ oorspronkelijk gebruikt werd om de band
aan te duiden tussen revolutionaire socio-politieke stromingen en artistieke doelstellingen.
Tegen het conformisme van de traditie moet de kunst voortdurend ontwikkelen, door alles
te overtreden wat zich als een gevestigd gegeven aandient. Ze belijdt ook een cultus van het
nieuwe en het vreemde, het rare, het ongewone. Maar op dit laatste punt verschillen Poggioli
en Bürger al. Voor de eerste heeft die vernieuwing als doel de kunst elitair te maken. Voor de
tweede dient ze om, in de geest van Walter Benjamin, de kunst te verzekeren van een ‘aura’,
van de magische rituele status van het kunstwerk als een onvervangbaar product van een
genie. Maar er zijn nog meer verschillen in hun opvattingen.
Voor Poggioli moeten de twee avant-gardes, met name de cultureel-artistieke en de
socio-politieke, een hechte band vormen. Hij is van oordeel dat die band na 1880 niet meer
voorkomt, wat wel een zeer pessimistische kijk is op de historische avant-garde. Misschien is
hij verblind door een te hoge verwachting van wat de kunst voor de maatschappij zou kunnen
betekenen, anders dan louter kunst te zijn. Voor Poggioli moet de avant-garde de maatschappij hervormen door te functioneren als een catharsistherapie voor de taal van de kunst, de
muziek en de literatuur, die gedegenereerd is door gedachteloze gebruikelijke formules.
Er moet vertrokken worden vanuit esthetische reflecties. Poggioli sluit hier nauw aan bij
Theodor Adorno, die ervan uitging dat kunst autonoom moet zijn, d.w.z. dat een maatschappelijk engagement zich op het niveau van de kunst moet situeren. Zelfs schijnbaar apolitieke
kunst, bijvoorbeeld die van Beckett, kan blijk geven van een maatschappelijke betrokkenheid die het uitdrukkelijke engagement overstijgt, bijvoorbeeld politiek theater. Het blijft
eigenaardig dat Poggioli de relatie tussen beide avant-gardes niet meer ziet na 1880. De band
tussen bijvoorbeeld surrealisme en communisme is daar toch een mooi voorbeeld van. Dat
die koppeling vandaag niet meer te merken is, is een andere zaak. Niet de relatie tussen beide
is verdwenen, er is tegenwoordig gewoon geen spoor meer van een politieke avant-garde.
Bürger, de andere grote theoreticus van de avant-garde, vond Poggioli’s definitie wat
te rekbaar. De nadruk leggen op autonomie houdt immers het risico in dat de avant-garde
verwijderd geraakt van het werkelijke leven en de sociale kwesties. Net als Walter Benjamin
ziet hij kunst liever als dingen binnen een institutioneel kader, dus met inbegrip van de
kunstenaars, de markt, de kritiek, de musea, de collectioneurs enz. dan als enkel werken die
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door individuen geproduceerd worden. Precies dat maatschappelijke kader is bepalend. Het
meest radicaal vindt men dit in het begin van de twintigste eeuw, wanneer vanuit esthetische
overwegingen de historische avant-garde de kunst zelf als een institutie aanviel, door het
dodelijke effect van een dergelijke institutionalisering te bestrijden. Het dadaïsme is daar
uiteraard het beste voorbeeld van. Voor Bürger is de avant-garde dus een strategie van de
kunst om in te gaan tegen de institutionaliseringen. Dat neemt niet weg dat hij oog heeft voor
het ‘bevestigende karakter’ van de kunst, zoals Marcuse dat beschreven heeft. Kunst kan
door haar schoonheid ook bepaalde maatschappelijke tegenstellingen verdoezelen. De avantgarde zelf is inkapselbaar in instituten zoals musea en academies. Met Poggioli zag hij aan de
avant-garde dan ook een einde komen, dat hij rond 1922 situeerde, waarna commercialisering
optrad.
Beide specialisten van de avant-garde waren niet in staat om open te staan voor wat men
de ‘postavant-garde’ of de ‘anti-avant-garde’ genoemd heeft, zeg maar de correctie die het
postmodernisme aangebracht heeft op het modernisme om de avant-garde levendig te houden. Ze hadden er dan ook geen moeite mee dat de avant-garde een mannelijke, westerse
aangelegenheid was, waar de feministische problematiek en die van het kolonialisme zo goed
als niet aan bod kwamen. De vrouw en de ‘primitief’ mochten wel inspiratiebron zijn. De
avant-garde beperkte zich tot het verzet tegen het culturele erfgoed en dacht het verleden,
alles wat voorafging, als traditie te kunnen ontkennen. Hierdoor ontwikkelde ze een vooroordeel tegenover het ambacht, een verheerlijking van het originele, een minachting voor het
anekdotisch vertellende en een weigering van de realistische nabootsing. Het postmodernisme poogde die leemten aan te vullen of die overdrijvingen in te tomen.
De vraag moet gesteld worden of er nog nieuwe kunst gemaakt kan worden. Misschien
biedt de volgende gedachtegang een oplossing. Zoals ik hogerop al stelde, verenigt de
transavant-garde volgens mij een groot aantal kunstenaars die qua stijl en kunstuiting onderling sterk kunnen verschillen. Met elkaar hebben ze niet noodzakelijk een verband, tenzij
hun houding ten opzichte van de avant-garde. Ze zijn vanuit hun individualiteit het nieuwe,
braakliggende gebied dat door de grensverlegging van de avant-garde vrijgekomen is gaan
bewerken. Op hun eigen wijze diepen ze bepaalde nieuwe visies uit en komen zo soms tot
rijkere resultaten dan de avant-garde zelf.
Men zou dit kunnen vergelijken met het onderscheid dat de linguïst de Saussure heeft
ingevoerd tussen het taalsysteem (la langue) en het spreken van de enkeling (la parole). Het
taalsysteem wordt gevormd door een geheel van conventies. Die worden door de individuen
van een taalgemeenschap gevolgd bij de uitoefening van hun taalvermogen. Daardoor is het
taalsysteem een sociale institutie die onafhankelijk is van het individu, dat dit taalsysteem
niet kan creëren of wijzigen. Bepaalde avant-gardekunst zou men ook als een dergelijk systeem van tekens kunnen bekijken. Eens zo’n systeem geschiedenis wordt, kan het ook als een
sociale institutie bekeken worden.
De transavant-garde kan dan weer gezien worden als een taalgebruik (la parole) van
kunstenaars die het taalsysteem van de avant-garde toepassen. Zo kan men bijvoorbeeld de
assemblagekunst bekijken als een gebruik van het systeem van Duchamp. Elk‘-isme’ kan
men als zo een systeem beschouwen. De neo-, post- of trans-ismen zijn de gebruikers. Dat
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gebruik is natuurlijk zeer vrij; in het tegenovergestelde geval zou wat hierboven vermeld staat
een omschrijving zijn van het epigonisme. Maar dat is het nu juist niet, want het epigonisme
is enkel een duplicaat van het systeem, geen individueel gebruik ervan. In het gebruik kan
men trouwens tegen het systeem ingaan of kunnen meerdere systemen gecombineerd worden.
De hedendaagse kunst wil steeds tegen de institutionalisering ingaan. Daarin verschilt dit
tekensysteem in ieder geval van de verbale niet-artistieke taal. In die zin zijn er de systeemveranderaars die men de avant-garde kan noemen, en de individuele gebruikers van deze
systemen, die men de transavant-garde zou kunnen noemen.
In die optiek is de transavant-garde niet vast te pinnen op de historische stroming van de
jaren tachtig. Dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de individuele kunstwerken, integendeel. Het is enkel omdat we in een tijd leven waarin systeemverandering hoger gewaardeerd
wordt dan de kwaliteit van de toepassing van het systeem, dat dit pejoratief zou kunnen
klinken, als we de terminologie van de verdedigers van de systeemveranderaars gebruiken:
conservatief, traditioneel, enzovoort. De gedachten, verbonden aan wat men het postmodernisme noemt, gaan daar trouwens tegen in. Het postmodernisme verzet zich tegen de
intrinsieke waarde van de systeemverandering – dat was een kenmerk van het modernisme.
Vandaag staat avant-garde nog altijd garant om vastgelopen opvattingen, hoe nieuw ze recent
ook nog waren, opnieuw in vraag te stellen.
Tot slot poog ik de regels van de avant-garde nog even op een rijtje te zetten. Het is steeds
een breken met de vorige regels, omdat die al vastgeroest zijn door de traditie of omdat ze toch
steeds vastlopen als een constant proces in de cultuur. De autonome kunst als strijdmiddel
moet ons dus tegen het clichématige behoeden. Binnen die algemene regel zijn er een aantal
categorieën. Ten eerste het breken met de nood aan representatie, d.w.z. met de vereiste dat
de voorstelling die door het kunstwerk tot stand komt, moet overeenkomen met de werkelijkheid. Die waarheidsgetrouwheid wordt ‘mimesis’ genoemd. Sinds Plato is het de academische
waarde bij uitstek. De abstractie is er de extreme negatie van.
Ten tweede is er het breken van ruimtelijke ordeningen die hun fundament vinden in
sociale hiërarchieën. In de traditionele architectuur herkent men aan de gevel manifest welke
sociale groep er woont. In de moderne architectuur is dat verdwenen. Slechts via een semiotische analyse vindt men de elementen waaruit blijkt dat de arbeiderswoning verschilt van die
van de directeur.
Ten derde volgt het breken met het lineaire tijdsverloop dat de basis is voor het discursieve
van de argumentaties. Daarbij vertrekt men van het uitgangspunt dat de vermeende rationaliteit waarop dit principe gebaseerd is geen steek houdt of op zijn minst niet de enig mogelijke
visie is.
Het gevolg van deze formele regels over de vormveranderingen is een anti-ideologische
politieke dimensie van de avant-garde. Het uitgangspunt is hier dat elke cultuur een vorm
aanneemt die het eraan verbonden gedachtegoed bevestigt. Elke bestaande vorm impliceert
de overtuiging dat het de juiste vorm is. Dat is precies de ideologische dimensie ervan. Elk
breken met een bestaande vorm is dus ook een aantasting van de ideologie waarvoor hij staat.
Dat is de sociaal-politieke dimensie die nooit afwezig is in de kunst die het label ‘avant-garde’
draagt.
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Besluit
We hebben gezocht naar de zin van de hedendaagse beeldende kunst voor de toeschouwer,
bekeken vanuit het effect dat kunst zou kunnen uitoefenen. We hebben die vraagstelling
trachten te behandelen met behulp van de inzichten daaromtrent in de grote hedendaagse
filosofische stromingen. Ruwe vooroordelen werden meer geprofileerde inzichten. Geen
moraliserend ‘kunst moet, omdat het moet’. De functie van de kunst is niet los te zien van
een bepaalde filosofische context. Elke filosofische stroming heeft een bepaalde visie over
welk soort kunst het best de betreffende functie vervult. Vaak ging dit samen met een aan
het dogmatische grenzend verlangen om andere vormen van kunst niet als kunst te willen
beschouwen. Regelmatig hebben we erop gewezen dat, wanneer het om concrete kunstwerken en hun artistieke waarde gaat, men aan de filosofen niet de beste raadslui heeft. Ook hier
mogen we het tijdstip van de vlucht van Minerva’s uil niet uit het oog verliezen. We mogen
het ook niet wijzigen. De kunstenaar heeft – wat zijn kunst betreft – per definitie gelijk. De
filosoof heeft niets voor te schrijven over de vormgeving van het kunstwerk. Hij heeft enkel de
vrijheid die elke toeschouwer heeft, met name al dan niet te kijken. Hij wordt tevens verondersteld beslagen te zijn in het zien van overeenkomsten en verschillen tussen de vormgeving van
het kunstwerk en zijn eigen wijsgerige kader. Een beslagenheid die vaak afwezig blijkt te zijn.
Vandaar dat men tot een spraak- en kijkverwarring komt tussen de kunstenaar, als maker van
de vorm, en de theoreticus, als interpretator van de vorm. Dit mogelijke misverstand tussen
de kunstenaar en de filosoof lijkt ons het belangrijke knelpunt voor het begrijpen van kunst,
omdat vorm en inhoud op die wijze kunstmatig gesplitst worden. Kunst en filosofie moeten
elkaar vinden.
De boerenschoenen van Van Gogh kunnen de functie vervullen van ‘tuig-zijn’. Ze kunnen
het zijn van het zijnde ontsluieren omdat een dergelijke voorstelling, maar ook de expressiewijze ervan, zeer goed aansluiten bij het denken over mens en wereld van Heidegger. De
pogingen van Giacometti om de innerlijke ervaring van de mens aan de oppervlakte te
brengen vervullen eenzelfde functie als vele teksten van Sartre. Maar Barthes heeft Twombly
nodig om zijn visie op de werkelijkheid te tonen. In zijn visie laat de mens namelijk zijn sporen
na als half uitgewiste tekens. Barthes geeft de vluchtigheid van het zijn aan, de afwezigheid.
En voor Derrida zijn de boerenschoenen enkel aanleiding om de uitspraken van Heidegger
en Schapiro te deconstrueren. Om deze en andere reden menen we dat het geen zin heeft te
spreken over de functie van de kunst, maar over deze van het kunstwerk. De functie van
elk kunstwerk moet gediversifieerd worden door middel van zijn meervoudige interpretatie.
De psychoanalytisch geïnspireerde kunsttheorie zoekt de kunst maar vindt de kunstenaar.
De sociologisch georiënteerde kunstfilosofie onderzoekt het ‘hors d’œuvre’ van de kunst,
de maatschappelijke impact, en die ligt buiten het kunstwerk. De analytische filosofie
onderzoekt niet het kunstwerk, maar de term ‘kunst’ en het gebruik ervan. De existentiële
fenomenologie bekijkt het kunstwerk als spiegel van het subject, waarin de toeschouwer
echter in de eerste plaats zichzelf zoekt. Het structuralisme wil het pure kunstwerk als tekst
vatten, maar kan toch de grammatica niet neerschrijven, want zo talig is de kunsttaal dan
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toch weer niet. Het poststructuralisme doorbreekt die drang naar syntactische ernst en
beseft dat de kunst precies het tekensysteem van de orde – dit is de taal – in het ootje neemt.
Maar wordt kunst hier geen antimetafysisch speelgoed?
In dit verder doortrekken van de wispelturigheid van het tekenkarakter van de cultuur
zien wij echter geen neoconservatisme zoals Habermas stelt, maar eerder een neo-anarchisme. Het postmodernisme is in eerste instantie een modernisme, een doorbreken van de
verstarring waarin de oude avant-garde zonder het te weten of te willen terecht is gekomen.
Ook avant-garde mag niet in dogmatisme vervallen en moet pluralisme als voorwaarde
hebben. Het postmodernisme als houding, niet per se als stijl, heeft dit als betrachting. Het
evenwaardig naast elkaar behandelen van een diversiteit van benaderingen is een postmodern trekje van dit boek. Het vinden van een eenheidsbeeld is nooit onze bedoeling geweest.
Eens men de leemten en klemtonen doorziet kunnen meerdere wijsgerige stromingen samen
interdisciplinair worden. Kritisch zijn ze allemaal, willen ze tenminste de naam filosofie waardig zijn. Ondertussen is in het filosofische theater, zoals te verwachten en voorzien was, ook
al interessante kritiek op het postmodernisme geformuleerd. En wel overtuigender dan deze
die bij de aanvang geformuleerd werd door de achterhoede van de oud-strijders van de grote
verhalen, die het niet konden verdragen de grond onder hun schoenen te voelen verschuiven.
We menen dat we met dit boek een bijdrage geleverd hebben tot de studie van de filosofie
van de kunst. We hopen iets toegevoegd te hebben aan de reflectie over de functie van de
kunst. En doorheen het aftasten van de mogelijke functies van kunst kwamen we ook iets te
weten over wat kunst is. Niet met een kant-en-klare definitie, maar eerder ‘clara et confusa’
door omzwervingen in het veld van de vraag waarvoor kunst nu zoal goed is, van het gebruik
van haar onbruikbaarheid. Enerzijds omdat gebruik toch meestal op een of andere wijze verwijst naar wat is. En anderzijds omdat het gebruik in hoge mate bepaalt wat het is. De vraag
‘Wat is kunst?’ is slechts beantwoordbaar vanuit een zo menigvuldig mogelijk aantal kunsttheoretische invalshoeken. Elk kunstwerk vraagt een kunsttheorie, om begrepen te worden.
Terug naar de ethica. Achter de coulissen van dit boek zijn we blijven reflecteren over de
afwezigheid van een gefundeerde ethica, het hedendaagse ethische vacuüm, of de verbrokkelde aanwezigheid van een moraal in faling. Niet echter vanuit de overtuiging dat er een
nieuwe moraal moet komen. Maar vanuit de overtuiging dat de mens niet kan zonder reflectie over de afwezigheid van een grond voor een ethica, als oriëntatie voor de levensweg. De
hedendaagse kunstwerken lijken ons zulke blijvende tekens aan de wand. Steeds opnieuw
interpreteren lijkt ons het beste synoniem voor zo een reflectie. Het oog voedt de geest, maar
de geest heeft het niet begrepen.
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5
Da n k w oor d

Dankwoord
Dit boek kon niet tot stand komen zonder het geschreven en gesproken woord van mijn
leermeesters. Evenmin zonder de existentiële warmte van mijn vrienden (liefdes en familie incluis). De namen van de spirituele inspiratie vindt u verweven door de noten heen.
Omdat vriendschap voor mij de profane heiligheid is, noem ik geen namen en bewaar ik het
geheim. Minder immaterieel is de praktische realisatie die in een eerste versie gebeurde door
Ann Mertens en in een tweede door Anne Goor.
Deze herziene versie kwam tot stand door de goede zorgen van Goedele Nuyttens,
die jarenlang de realisatie van mijn boeken in goede banen heeft geleid.
Aan allen veel dank.
Willem Elias
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