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1 Autonome Kunst
Is dit immorele kunst?

• Vandaag twee punten

1. Het probleem: Kunst is een autonome praktijk

∗ De kunstpraktijk eist een artistieke houding
∗ (Kunst kan niet immoreel zijn)

Toch lijkt veel hedendaagse kunst immoreel te zijn!

∗ (Denk aan Evaristti’s Helena (de goudvis in blender))

2. De oplossing: Implicatie Kunst is een nieuwe kunstvorm

∗ ze gaat niet over immorele zaken, maar gedraagt zich (een beetje) immoreel

• Is dit immorele kunst?

– Films over psychopaten?

– Foto’s van martelingen in de Abu Graib gevangenis?

– of afbeeldingen van gruwelijke toestanden, zoals Burtynsky » (Fig. 1a)

Is dit immorele kunst?

• of Ronald Ophuis, Executie, 1995 » (Fig. 1b)

Nee, dit is kunst over immorele toestanden

• Kunst is een autonome praktijk

• Ze vereist een artistieke houding: vgl. auto-ongeluk en Abramowicz » (Fig. 2a)
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(a) Burtynsky, “Nickel Tailings” (b) Ronald Ophuis, “Executie”, 1995

Figure 1: Immorele afbeeldingen?

(a) Marina Abramowicz: “Rhythm 5” (b) Jonas Staal, “De Geert
Wilders Werken”, 2005

Figure 2: De grenzen van de kunstpraktijk
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(a) “Hoofd van een Dode Man”, Mexico 1990 (b) “Man Zonder Hoofd”, 1993

Figure 3: Joel-Peter Witkin (gewoon foto’s?)

Waar lijkt het mis te gaan?

• Echte verkrachting in Last Tango in Paris (Bertolucci)

• “Kunstenaar” in Londen, presenteerde een bommelding als “kunst”

• of Martijn Engelbregt, A’dam, dec. 2003 (versrpeidde legaal-lijkende folders met vragenlijsten over de
buren)

• of Jonas Staal » (Fig. 2b)

Om wat voor soort kunst gaat het?

• zie volgende voorbeelden: hoe moeten we die esthetisch waarderen?

• Joel-Peter Witkin: foto + . . . ?

• Marco Evaristti: installatie + . . . ?

• Orlan: performance? sculptuur + . . . ?

• Gregor Schneider: tentoonstelling van stervende mensen: performance? Niet van de kunstenaar-zelf

• Michael Haneke’s Funny Games (1997): maakt ons medeplichtig; lijkt grens te overschrijden; maar toch:
traditionele film

Hoe moeten we deze werken beleven?

• Werk van Santiago Sierra maakt duidelijk dat de reële waarneming van het werk meer biedt dan een af-
beelding of beschrijving ervan

• De reële waarneming heeft echt meerwaarde

. . . en maakt daarmee duidelijk dát dit een kunstvorm is, en wat de aard daarvan is

2 Santiago Sierra
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(a) “Helena”, 2003, Trapholt Art Museum, Kolding, Dan-
mark

(b) “Icecube”

Figure 4: Marco Evaristti (gewoon installaties?)

Figure 5: Orlan: “De Re-incarnatie van Sint-Orlan”, 1990 ff.
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(a) L.A. Raeven (b) Tinkebell: “Fifi”

Figure 6: Annorexia Nervosa; dierenmishandeling?

Figure 7: Santiago Sierra: “Group of Persons Facing the Wall and Person Facing Into a Corner”, 2002

Figure 8: Santiago Sierra: “21 anthropomorphic modules”, 2005
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Figure 9: Santiago Sierra: “245 Cubic Metres”, 2006

De aard van Implicatie Kunst is

1. Het kan autonome kunst zijn

– Een artistieke houding aannemen lijkt hier problematisch

∗ omdat dit onethisch lijkt te zijn (vgl. auto-ongeluk)

– Maar dit is wat er gebeurt:

∗ we zijn echt betrokken (of zelfs medeplichtig)
∗ . . . zonder dat we echt iets illegaals doen

2. En zo werkt de beleving

– Ze maakt onze morele intuïties voelbaar!

– Het gaat dus echt om esthetische beleving

∗ niet alleen om gedachten (over de moraal)
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