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Op de linkerpagina’s staat de scriptie als doorlopende tekst geschreven. Op de rechterpagina’s staan jonge kunstenaars
vermeld die relevant zijn bij dat deel van scriptie. Afhankelijk van wat voor lezer iemand is kan er voor verschillende leesvormen
worden gekozen. Zo kan de lezer er bijvoorbeeld voor kiezen om de tekst te lezen en daarna de kunstenaar als voorbeeld. Of de
kunstenaar kan worden gelezen als inleiding voor het stuk tekst. Ook kan er worden gekozen om eerst de tekst in het geheel te
lezen en daarna de kunstenaar of visa versa. De lezer zou zelfs kunnen kiezen om alleen dat deel te lezen dat hem het meest
interesseert.
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Het begint allemaal met tintelende handen
en de eerste keer wist ik helemaal niet wat het was
Toen viel ik gewoon in slaap
en dan was ik net een seconde ingedommeld
en schrok ik wakker en dacht ik dat ik een hartaanval kreeg
Je denkt gewoon dat dat het is, dat het over is
Je hebt steken in je borst, je hand en je arm die tintelt en voelt raar
Je voelt je pols, je polsslag is normaal
maar je denkt dat het niet goed gaat en er iets mis is met je hartslag
’s Nachts belde ik naar een huisartsenpost van
“het gaat niet goed met mij, ik heb een hartaanval”
Ik kreeg de assistente aan de lijn, “hou oud ben u meneer?”
Ik zei, “ja 27”
“Nou waarschijnlijk heeft u geen hartaanval, daar moet u een stuk ouder voor zijn”
“bent u heel dik?” “Nee ik ben niet heel dik.. een beetje maar”
“Waarschijnlijk heeft u een paniekaanval, gewoon maandag naar de huisarts gaan”
Maandag naar die huisarts gegaan en alles verteld wat ik had
Die zei ook, “ja dat is een paniekaanval”
Uit de documentaire Alles wat we wilden van Sarah Mathilda de Domogala uit 2010
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All we ever wanted / was everything
In 2010 verscheen de documentaire Alles wat we wilden van Sarah Mathilde de Domogala.
Alles wat we wilden gaat over jonge ambitieuze mensen en de tol die ze, achter de schermen, betalen voor een
schijnbaar perfect en succesvol leven. Voor de documentaire volgde Domogala de reclameregisseur Emiel (29),
research assistente Mireille (27), modeontwerpster Nikki (28) en Daniël (25) die net is afgestudeerd aan de
kunstacademie. Openhartig vertellen de vier over de hoge druk die ze ervaren om het te maken en de negatieve
gevolgen daarvan. Zo kreeg Emiel last van paniekaanvallen, is Mireille bang om dood te gaan (zonder iets bereikt
te hebben) en zou ze het liefst weer kind willen zijn, Nikki onderdrukt haar angsten met antidepressiva waarmee
ook Daniël zijn dwangmatige handelingen onderdrukt. Stress, burnouts, rsi, rare psychische kwaaltjes bij een
generatie die is opgevoed met het idee dat je alles kan worden wat je wilt, zolang je er maar je best voor doet.
De documentaire werd bekroond met de stimuleringsfondsprijs 2008, vertoond op het Nederlands Filmfestival en
uitgezonden op de VPRO. De uitzending werd veel bekeken en uitgebreid besproken. Voornamelijk door jongeren die hun
vrienden of zichzelf erin herkenden. Wat ook het geval was bij mij en mijn vriendengroep. Critici probeerden de verhalen
te relativeren, of zelfs bagatelliseren, door erop te wijzen dat dit maar luxeproblemen zijn. In vergelijking met problemen
in de derde wereld landen lijken deze typische Westerse problemen maar aanstellerij. Een kwaal van deze tijd. De jonge
reclameregisseur geeft in de documentaire toe op een gegeven moment zelf te hebben gedacht Jezus Emiel wat ben je toch
een slappeling, overtuigd dat dit hem nooit zo overkomen. Maar een luxeprobleem is net zo goed een probleem. Hoe men
naar deze documentaire kijkt zal van persoon tot persoon verschillen. Maar feit is dat deze zogenaamde luxeproblemen voor
een groeiend aantal mensen een reële last vormt in hun dagelijks leven. Hoe kan het dat we nog nooit zo veilig en gelukkig
geweest zijn als nu en iedereen bang is? In de documentaire probeert Domogala samen met de geïnterviewden verschillende
oorzaken aan te wijzen voor hun angsten. Deels geven ze zichzelf de schuld. Maar misschien zijn de angsten wel kenmerkend
voor de leeftijd. Zit de angst misschien onbewust in het werk en het soort leven dat daarbij hoort? Is het misschien omdat we
nog nooit zoveel hebben gemogen als nu en die vrijheid helemaal niet zo fijn is? Of is het omdat the whole fucking wereld wel
cool lijkt en iedereen wel kunstenaar en artiest lijkt. Het lijkt alsof de jongeren vooral teveel van zichzelf eisen. Maar uit de
documentaire komt duidelijk naar voren dat ze de druk ook van buitenaf, hun directe omgeving en de maatschappij, ervaren.
Het zit zeker in onze natuur om competitief te zijn. Maar we worden ook slinks aangemoedigd om toppen te behalen. We
laten ons in onze beeldcultuur opjagen door alle succesvolle voorbeelden. We leren niet tevreden te zijn met wie we zijn;
we leren ambitieus te zijn.₁
Vanuit de maatschappij, de politiek en het nieuws is er constant aandacht voor de jongste generatie, zowel positief als
negatief. De jeugd staat niet alleen bekend als ambitieus maar wordt ook regelmatig onverschilligheid en apathie verweten.
Eén verklaring voor de belangstalling zou jaloezie kunnen zijn. Wie jong is heeft nog tal van mogelijkheden en ‘eerste keren’
voor zich. Wanneer jongeren geen gebruik van mogelijkheden die volwassenen vroeger maar al te graag zouden hadden
gehad kan dit uitmonden in onbegrip. Een groep die jaloezie opwekt, leent zich ook uitstekend als zondebok.₂
Dat er grote belangstelling vanuit de kunstwereld is voor de jonge generatie kan zijn omdat er een algemeen geloof is dat
een aantal van de meest radicale acties in de kunst werden uitgevoerd door kunstenaars in het begin van hun carrière. Er
is natuurlijk oprechte belangstelling die bedoeld is om jong talent te stimuleren. Zo zijn er bijvoorbeeld de Photo Academy
Awards en de ArtOlive Jong Talent die kunnen dienen als springplank voor jonge kunstenaars om zo het zwarte gat te
vermijden. Maar soms doet de belangstelling ook vermoeden dat het eigen belang een grote rol speelt. Galeriehouders
die constant op zoek zijn naar het volgende jonge talent. De angst om te laat te zijn en iets te missen, de angst om een
trendvolger in plaats van een trendsetter te zijn, betekent dat jonge artiesten soms heel snel `the next great thing´ worden
genoemd.₃

1. Haring 2007, p.120. Voor een echt succesvol leven.
2. Kohstamm 2006, p. 122. Kleine ontwikkelingsppsychologie : Dl. III.
3. Foam Magazine #20 / Talent.
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Ryan McGinley (1977) / Marlon & Rebecca, 2007, foto, afmetingen onbekend

De Amerikaanse fotograaf Ryan McGinley staat bekend om zijn dromerige foto’s van jongeren.
Foto’s die rechtstreeks uit de romantiek zouden kunnen komen. Het lukt McGinley om, waar
de buitenstanders vaak falen, de kwetsbaarheid en tegelijk de vitaliteit en levendigheid van
de jeugd vast te leggen. McGinley begon met zijn directe vriendenomgeving en is zich later
gaan richten op anderen met langere projecten. McGinley raakte vooral bekend met zijn serie
I know where the summer goes waarvoor hij een groep vrienden volgde die op hippieachtige
wijze een roadtrip maakten door Amerika. In het wilde landschap van Amerika lukte het hem
om deze jongeren op intieme wijze letterlijk maar ook zeker figuurlijk naakt op de foto te zetten.
De toeschouwer blijft vertwijfeld achter door de hoogwaardige kwaliteit van de foto’s en de intieme blik
die ze krijgt in de wereld van de jeugd. Een gevoel van verwondering en tegelijkertijd het gevoel iemands
privacy te schenden. Dit gevoel wordt versterkt door de vage lijn die er is tussen bedachte composities
en sociale spontaniteit. De toeschouwer krijgt een vluchtige blik in de wereld van de jongste generatie
maar blijft een buitenstaander.
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Alle jongeren in één categorie onder te brengen blijkt haast onmogelijk. De ‘groep’ jongeren is zo divers. Toch proberen
sociologen, journalisten en marketings experts haast obsessief deze generatie te begrijpen en te labelen. Misschien dat
de jeugd zo intrigeert vanwege het economische belang. Veel bedrijven hebben tegenwoordig hun marketingbudget
grotendeels gereserveerd voor de jeugd. Generation Y, of de iGeneration of simpeler de Millennials zijn een aantal termen
waarmee de jongste generatie wordt bedoeld. Deze termen worden gebruikt omdat dit de eerste generatie is die de
kinderen zijn van de digitale wereld. Twintigers en begin dertigers die zijn opgegroeid met massamedia, internet en een
voortdurende oorlog tegen een onbekende tegenstander. Anders dan andere generaties – en dat geldt altijd voor de jongste
generatie – weten wij niet anders dan dat de wereld eruitziet zoals deze vandaag de dag is.₄
Waar de schuld ook wordt gelegd van de rare psychische kwaaltjes in Alles wat we wilden, het wordt nooit echt duidelijk
wat de aard is van deze kwaaltjes en hoe ze de kwaaltjes van deze tijd zijn geworden. En juist een beter begrip van de
problemen zou kunnen helpen ze te verlichten. Zoals Marshall McLuhan zijn werkwijze verduidelijkt in Mens en Media: Het
is mogelijk dat mijn eigen natuur mij parten speelt, maar ik vind een bepaalde verlichting van deze druk enkel en alleen in
het begrijpen en verduidelijken van deze problemen.₅
In deze scriptie geef ik aandacht aan hoe deze angsten in de loop der tijd zijn ontstaan in de maatschappij, hoe in dezelfde
periode de kunsten zijn veranderd en hoe jonge kunstenaars met deze angsten proberen om te gaan.

4. Wijnberg 2007, p. 11-12. Boeiuh! Het stille protest van de jeugd.
5. McLuhan 1967, p. 60. Mens en media.
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Anouk Kruithof (1981) / i.s.m. Jaap Scheeren, Untitled (Black Hole), 2006,
foto, afmetingen onbekend

De Nederlandse fotografe Anouk Kruithof is gefascineerd door de emotionele en
mentale gemoedstoestand van mensen. Ze vraagt zich af in hoe verre dit terug te
zien is in gedrag en de maatschappij. Tegelijkertijd is ze constant op zoek naar de
beperkingen van het medium fotografie.
Van 2004 tot 2006 werkte Kruithof samen met Jaap Scheeren aan het project the
Black Hole. Een serie die bestaat uit een grote hoeveelheid foto’s die verschillende
interpretaties laten zien van het Zwarte Gat. Depressies, het universum, blackouts,
letterlijke zwarte gaten en gevoelens van geïsoleerdheid. De serie werd onderbouwd
met teksten van psychologen, sociologen, astronomen en psychiatrische patiënten over
het zwarte gat. Voor Kruithof was het Zwarte Gat het eerste project wat ze afrondde
nadat ze afgestudeerd was aan de kunstacademie. De publicatie van het Zwarte Gat
werd ondersteund door een solo-expositie in het Fotografie Museum Amsterdam. De
publicatie won de Unique Photography Price van Hup Gallery Amsterdam. Waarna de
tentoonstelling verder ging in musea in Wenen, Leipzig, Sydney en Jakarta.
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End of the world / as they knew it
De industriële revolutie
De wereld die eruitziet zoals die vandaag de dag is kennen wij ook wel als de digitale wereld. Om een beter begrip te
krijgen van deze digitale wereld, en haar problemen, is een historisch perspectief belangrijk.
De digitale revolutie en daarmee de digitale wereld zijn nog relatief jong. Ongeveer zo jong als de generatie die onderwerp
is van deze scriptie. De digitale revolutie kan worden gezien als logisch gevolg van de industriële revolutie die eind 18e
eeuw in Engeland begon. Deze revolutie en de verstrekkende gevolgen ervan, hebben grotendeels de moderne Westerse
identiteit gevormd. Onder de industriële revolutie wordt de omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde
goederen verstaan. Hiermee kwam de wereld, en onze belevingswereld, in een stroomversnelling.
Doordat er minder behoefte was aan arbeidskrachten voor fysiek werk kon er meer tijd worden besteed aan beroepen die
mentale inspanning vereisten. Zo groeide de medische en hygiënische kennis aanzienlijk waardoor er in korte tijd betere
levensomstandigheden werden gecreëerd voor de bevolking in de Westerse wereld. Met als gevolg dat er een geboorteexplosie plaats vond. De groeiende middenklasse eiste gelijke rechten voor iedereen. Dit betekende de emancipatie van
het gewone volk. De mens kreeg op lange termijn meer tijd voor zichzelf waardoor hij meer tijd had om na te denken wat
hij met zijn leven wilde. Versterkt door de invoering van het schoolsysteem werd de mens zogezegd bewuster. Een ander
gevolg van de grote vooruitgang op het gebied van productie, communicatie, ziektebestrijding en kennis was dat de mens
voor het eerst op grote schaal ging geloven in de maakbaarheid van de wereld en het leven zelf ( ) De mens werd niet langer
beschouwd als een machteloos wezen dat voor verbetering van zijn leven afhankelijk was van de gratie van boven, maar als
een wezen dat volledige zeggenschap had over zijn eigen aardse lot ( ) Versterkt door de evolutietheorie van Darwin, dat de
mens niet gecreëerd maar geëvolueerd was, werd God als schepper van zijn troon gestoten.₁

1. Jensen & Wijnberg 2010, p. 20-21. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.
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Leonard en Jeroen / Untitled, datum onbekend, performance

Het Nederlandse kunstenaarsduo Leonard en Jeroen is sinds 2002 op zoek naar een diepgang in
de oppervlakte, de schoonheid van de leegte en naar het schrale bestaan van al het leven in onze
moderne wereld. Hun eerste samenwerkingsproject was de korte film Kunst en Naar Worst en
Brood waarmee ze tegen de zichzelf te serieus nemende kunst ingingen, dit deden ze zonder
aan inhoud te verliezen. Ze proberen een beeld te geven in wat voor belachelijke situaties we
vaak met zijn allen verkeren in deze tijd. Deze belachelijke situaties kunnen volgens hen een soort
mentale leegte veroorzaken die verwarring, onkunde en zelfs depressies als gevolg kunnen hebben.
Leonard en Jeroen werken in verschillende media als film, live performance, alternatieve en
interactieve attracties en fotografie. Met deze media proberen ze de leegte te laten zien, omdat
leegte in de moderne tijd veel meer opvalt en commentaar geeft op de overvloed. Het zogenaamde
‘heel veel’ van tegenwoordig. Vaak geven ze op humoristische wijze de toeschouwer de kans
om deze leegte in te vullen. Ze vragen daarmee de toeschouwer om een organisme te zijn met
een eigen wil in plaats van een object dat onderhevig is aan de bijeffecten van de samenleving.
Uit deze fenomenen een nieuw optimisme halen is de basis voor hun kunst. Leonard en Jeroen zien in
het niets en de leegte van alledag een ruimte voor alles.
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Een global village en massacultuur
De uitvinding van nieuwe communicatievormen als de telegrafie, telefoon, televisie en later de computer worden gezien als
de laatste fase van de industriële revolutie en het inluiden van het informatietijdperk. Geleidelijk aan werd het, voor een groot
deel van de Westerse maatschappij, mogelijk om op mondiaal niveau te communiceren, kennis te verkrijgen en te delen.
Doordat transportmogelijkheden toegankelijker werden en er meer reproductie- en communicatiemogelijkheden kwamen
begonnen afstanden relatief een stuk kleiner te lijken. Opeens waren begrippen als tijd en ruimte aan krimp onderhevig.
De zogenaamde wereldburger kreeg het idee dat heel de wereld met elkaar samenleefde. De eens zo grote wereld was in
korte tijd in een global village veranderd. De term global village hebben we te danken aan de Amerikaanse wetenschapper
en schrijver Marshall McLuhan. Volgens hem was dit effect veeleer te danken aan de technologische revolutie dan aan de
letterlijke explosieve groei van de bevolking. In werkelijkheid zijn het niet de steeds groeiende getallen die oorzaak zijn van
onze bezorgdheid over het bevolkingsaantal; het is veeleer het feit dat iedereen in deze wereld in steeds directere nabijheid
van de anderen moet leven, omdat de elektriciteit ons in het leven van anderen involveert.₂ Voor sommige mensen was de
globalisering een positieve ervaring. Omdat de wereld kleiner voelde leken de kansen om er iets voor te betekenen groter. Voor
anderen werd echter niet de wereld kleiner maar werd hun eigen plek daarin kleiner, met als gevolg een gevoel van nietigheid.
Op aarde was de mens heer en meester, maar in het ‘groter geheel’ was hij niet langer het middelpunt.₃ Het groter geheel
had zijn godsdienstige betekenis verloren en had nu een demografische betekenis gekregen. Het groter geheel was de
massa. De beleving een onderdeel van deze massa te zijn leidde zelfs tot een nieuw begrip, massacultuur. Massacultuur
wordt voornamelijk gezien als cultuur verspreid en gericht op een anonieme, min of meer koopkrachtige massa. Ze wordt
gedragen door een cultuurindustrie die wil aansluiten bij de smaak van de massa en die zich bedient van de moderne
reproductietechnieken.₄ Het begrip massacultuur heeft vaker een negatieve dan een positieve lading: de massa is passief,
gemakkelijk te beïnvloeden, irrationeel, oppervlakkig en bedreigend. Massacultuur is hedonistisch, verlangens dienen zo
snel mogelijk te worden vervuld, uitstel is onduldbaar. Het merkwaardige gevolg van deze betrekkelijke normloosheid is
echter een volstrekt conformisme aan de smaak van de meerderheid, een vrijwillige aanpassing aan de denkbeelden en
opvattingen van de groep waartoe men behoort, maar ook een betrekkelijke weerloosheid jegens de verleidingen van
reclame en propaganda en de macht van het geld.₅ Met de industriële revolutie was ook het kapitalisme gegroeid. Het
kapitalisme dat gretig inspeelde op de verlangens van de massacultuur. Uiteindelijk begon ze niet alleen op de verlangens
in te spelen maar ze ook te sturen en te vergroten.
Aan de keerzijden van de globalisering werd daarentegen nauwelijks aandacht besteed. Massaconsumptie, grootschalige
milieuschade, economische machtsconcentratie, massa-immigratie en verlies van nationale autonomie ten gunste van
grensoverschrijdende wetgeving wekten bij velen een unheimlich gevoel…₆ Problemen en consequenties waar de jongste
generatie mee zijn opgegroeid. In de wereld zoals die er vandaag de dag uitziet lijkt de klok constant op vijf voor twaalf te
staan. Althans dit zouden we kunnen ervaren moesten we Al Gore geloven.

Marshall McLuhan over information overload
Marshall McLuhan was een van de eerste wetenschappers die de invloed van technologie op de mens uitgebreid heeft
bestudeerd en bekritiseerd. Met boeken als Understanding Media: The Extension of Man en The Medium is the Message:
An Inventory of Effects verwierf McLuhan al in de jaren zestig bekendheid met dit onderwerp. McLuhan zag elke technologie
als een kunstmatige uitbreiding en verlenging van onze zintuigen en lichaam. Elke nieuwe technologie vormt geleidelijk
een volkomen nieuw milieu waaraan de zintuigen van de mens zich moet aanpassen. Ons lichaam kan zich echter niet altijd
snel genoeg aanpassen aan het veelvuldig gebruik van de technologie. Zo is ook rsi een kwaal van onze tijd geworden.
In het nieuwe informatietijdperk komt het totaal aan informatie onoverzichtelijk simultaan, van alle kanten en in alle
schakeringen van belangrijkheid op ons toe.₇ De verscheidenheid van verschijningsvormen waarin deze informatie
op ons afkomt groeit constant. De cultuurindustrie maakt dankbaar gebruik van deze nieuwe reproductie- en
communicatietechnieken. Alle media worden massaal gebruikt om ons te vertellen wat we willen en moeten doen. Of er
werkelijk vraag is naar het commerciële aanbod, is intussen hoogst twijfelachtig.₈
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2. McLuhan 1967, p. 46. Mens en media.
3. Jensen & Wijnberg 2010, p. 20. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.
4. Berkel 1994, p. 11. De ontdekking van de massacultuur.
5. Ibidem., p.16.
6. Jensen & Wijnberg 2010, p. 20. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.
7. McLuhan 1967, p. 35. Mens en media.
8. Jensen & Wijnberg 2010, p. 37. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.

Rhys Coren (1983) / Roland Rat, 2008, tekening, afmetingen
onbekend

De Engelse kunstenaar Rhys Coren staat bekend om zijn opzettelijke
onhandige tekeningen en overvloed aan geschreven tekst. Juist dit
onbekwame gekrabbel lijkt de reden waarom zijn werk succes heeft
en vaak met een lach wordt onthaald. Zijn onderwerpskeuzes zijn vaak
zelfbewust en zelfgecentreerd zoals Cd’s en sneakers die hij vroeger had.
Met dit bewust uitbeelden van materialisme en de informatiecultuur
probeert hij erop te wijzen dat achter al die kledingstijlen en
massaconsumptie vaak een kwetsbare identiteit schuil gaat.
Voor zijn huidige project Scorpion Kick is Coren via weblogs en Youtube
op zoek naar alle videobeelden, foto’s en nieuwsartikelen van de
voetballer René Higuita. Met al deze bronnen gaat hij een online
collage en kunstwerk maken. Een hommage aan de volgens hem zo
grote René Higuita. De omvang van dit project is afhankelijk van de
hoeveelheid beschikbare informatie en de hoeveelheid fans van René.
De toeschouwer wordt herinnerd aan de tijd, vaak de eigen vroege
puberteit, waar alles nog draaide om de pop cultuur, voetbal en
gymschoenen. De kleine woordgrappen en kinderlijke tekenstijl
vergroten dit gevoel van herkenning.
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Als wij elke schok van onze verschillende bewustzijns-structuren ten volle en onmiddellijk in ons zouden opnemen, zouden wij
al gauw neurotische wrakken zijn, vertraagd reageren en ieder moment op de alarmknop drukken. De ‘censor’ beschermt
ons centrale waardenstelsel evenals ons centrale zenuwstelsel door eenvoudig de aanval die de ervaringen op ons doen
af te koelen. Veel mensen raken door dit afkoelingssysteem in een levenslange staat van psychische rigor mortis, of gaan
blijvend slaapwandelen, zoals men in het bijzonder in perioden met een nieuwe technologie vaak ziet gebeuren.₉
Een levenslange staat van psychische rigor mortis gaat ver maar in feite voorspelde McLuhan hiermee dat de ingrijpende
veranderingen van onze technologie ons niet alleen ten goede zouden komen. Een tijdelijke staat van rigor mortis zou
kunnen worden gezien als een andere benaming voor de apathie die in onze maatschappij voorkomt. Men kan, bewust of
onbewust, een apathische houding krijgen door constante invloeden van buitenaf. Wij kennen dit verschijnsel van een teveel
aan prikkels tegenwoordig als information overload, een term die we weer te danken hebben aan de Amerikaanse schrijver
en futurist Alvin Toffler. Een andere kwaal van onze tijd is chronische vermoeidheid en misschien is dat wat gebeurt als we
door het teveel aan prikkels toch neurotische wrakken worden. De jonge Nederlandse filosoof en schrijver Rob Wijnberg
verklaart dat de apathie vooral bij jongeren komt omdat het vooral voor jonge mensen een hele opgave is om dagelijks alle
prikkels op waarde te schatten. Door hun gebrek aan levenservaring moeten jongeren, meer dan ouderen, stimuli nog leren
sorteren in relevante en minder belangrijke ervaring en neigen daarom ook sneller naar het afkappen van de stroom.₁₀
Als we bedenken dat de industriële revolutie onze wereld in een stroomversnelling heeft gebracht dan heeft de digitale
revolutie deze stroomversnelling in fast forward gezet. We moeten helaas onder ogen zien dat technologische revoluties nu
eenmaal de neiging zich door te zetten, of we dit leuk vinden of niet. En volgens McLuhan hebben we dit aan onszelf te danken.
De mens wordt bij normaal gebruik van een technologie fysiologisch voortdurend door haar veranderd en vindt op zijn beurt
altijd nieuwe manieren om zijn technologie te veranderen. De mens wordt als het ware het voortplantingsorgaan van de
machinewereld .. Hij maakt de bevruchting ervan mogelijk en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe vormen. De wereld
van de machines beantwoordt deze liefde door hem in zijn wensen en begeerten tegemoet te komen: zij schenkt hem welvaart.₁₁
McLuhan waarschuwde dat de continue ontwikkeling van nieuwe technologieën uiteindelijk zou leiden tot een implosie.
Angsten in de hedendaagse maatschappij
Met de industriële revolutie en de opkomst van de massacultuur zijn ook onze opvattingen veranderd. De massamedia en
communicatie spelen een belangrijke rol in de vorming, of vervorming, van onze normen en waarden. Het sturende effect
van ieders mening op een eigen mening is enorm en tweeledig. Aan de ene kant neigt men sneller naar een eigen mening,
die niets anders is dan het product van ieders mening, en aan de andere kant hangt men naar meningsloosheid, overvoerd
als men is door de opgedrongen opinie van alledag.₁₂
Onze huidige opvattingen werken een vorm van statusangst in de hand. ‘Dat de grote politieke en consumptieve revoluties
van de achttiende en negentiende eeuw tot psychologische onzekerheid leidden terwijl ze de materiële omstandigheden
toch bijzonder ten goede kwamen, komt door een opmerkelijk nieuw ideaal waarmee ze gepaard gingen: het praktisch
geloof in de fundamentele gelijkheid van alle mensen en in het onbewuste vermogen van wie dan ook om wat dan ook
te bereiken (...) In principe heeft iedereen dezelfde startkansen in een maatschappij – voldoe je niet, dan is dat je eigen
falen.₁₃
Statusangst omdat we voortdurend onder druk staan, of onszelf zetten, om te presteren – maatschappelijk en financieel – om zo
erkenning van anderen te krijgen. En zo anderen af te troeven. In het artikel ik etaleer mezelf – dus ik ben bekritiseert Domogala
deze heersende mentaliteit. Het idee dat mensen alleen gelukkig kunnen zijn als ze anderen kunnen aftroeven. Als je beter bent
of meer hebt dan anderen. Deze mentaliteit heeft zijn beste tijd gehad.₁₄ Alleen neemt dit niet weg dat die mentaliteit er wel is.

9. McLuhan 1967, p. 37. Mens en media.
10. Wijnberg 2007, p. 40. Boeiuh! het stille protest van de jeugd.
11. McLuhan 1967, p. 56.Mens en media.
12. Jensen & Wijnberg 2010, p. 39. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.
13. Ibidem, p. 189-190.		
14. Domogala 2010. Ik etaleer mezelf, dus ik ben.
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Double Happiness / doublehappiness.ilikenicethings.com, detail website

Double Happiness is het Internetkunst collectief dat bestaat uit Eric Laska, Evan Roth,
Borna Sammak, Jeff Sisson en Bennet Williamson. Het collectief produceert over-the-top
collages die opgebouwd zijn met informatie van het internet. Door het werk zo opdringend
mogelijk te maken sturen ze doelbewust op een catastrofale information overload af.
De website die bestaat uit een duizelingwekkende mengeling van concurrerende videoloops, geluidsfragmenten en samengestelde afbeeldingen is opzettelijk niet user friendly.
Borna Sammack, één van de leden, benadrukt dat hij er trots op is dat hij de verschrikkelijkste website
op het internet heeft.
Het werk en de website lijken grotendeels onbegrijpelijk. Het werk is dan ook vooral gebaseerd op inside
jokes, zelfverheerlijking en massaconsumptie, zonder aandacht te geven aan traditionele waarden in de
kunst. Dit vreesloze experimenteren lijdt uiteindelijk wel tot nieuwe interessante kunstvormen. Maar
het online schetsboek is haast te pijnlijk voor de ogen van de toeschouwer.
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Deze statusangst heeft een wisselwerking met een ander soort angst die steeds vaker voorkomt, die van keuzestress.
We kunnen in de hedendaagse maatschappij wat dan ook bereiken als je er inderdaad maar hard genoeg voor werkt.
Door de versnelde democratisering en toegenomen welvaart werd de mens een stuk vrijer in zijn keuzes. Ook de
ontkerkelijking en ontzuiling hebben ervoor gezorgd dat grotendeels de referentiekaders zijn verdwenen die eerder
werden gebruikt om de dagelijkse keuzes te structureren. De opvoeding werd langzaam maar zeker steeds vrijer. Eerdere
generaties voelden nog de druk om in de voetsporen van hun ouders te treden. Toen de generatie voor ons, die van
onze ouders, deze beperkingen niet meer werd opgelegd werd dit als een bevrijding ervaren. Maar de jongste generatie
heeft nooit iets gemoeten omdat hun ouders dat deden. Vooral jongeren hebben dus soms grote moeite met kiezen:
welke studie wil ik volgen, welke baan ga ik nemen, welke carrière streef ik na? Koop ik direct een huis, of ga ik eerst
op wereldreis? Wil ik nu een vaste partner, of blijf ik liever nog vrijgezel? Neem ik vroeg kinderen, of juist later? De
vrijheid om te doen wat we willen is enorm, en het aantal mogelijkheden vaak nog groter. Zo groot dat velen zich er
niet vrijer, maar juist onvrijer door voelen. De keuzes worden niet als een verrijking ervaren, maar eerder als een last.₁₅
Al deze keuzes hebben, zo denken we tenminste, invloed op onze identiteit. Sinds we tijd hebben gekregen om na te denken
wat we met ons leven willen zijn we ook bezig met de filosofische vraag wat onze identiteit is. Deze vraag stellen we niet
alleen voor onszelf, we hechten ook belang aan hoe anderen onze identiteit zien. We hebben het gevoel dat identiteit iets
is waar je aan kunt blijven schaven. In Dus ik ben – een zoektocht naar identiteit vragen de twee jonge filosofen Stine Jensen
en Rob Wijnberg vragen over wat onze eigen identiteit eigenlijk is. Onze gedachten, gevoelens, werk, naam, groepsgevoel,
pijnen, verleden, liefdes, erkenningsbehoefte, consumptiegedrag en lichaam lijken allemaal van invloed te zijn op onze
identiteit. Maar toch lijken mensen regelmatig een identiteitscrisis te hebben. We gaan er als vanzelfsprekend van uit dat
ieder van ons een identiteit heeft, maar als ons gevraagd wordt wie we dan wel zijn, weten we het opeens niet meer zo zeker.₁₆
Misschien dat we het niet meer weten omdat we zoveel keuzes hebben en zo vaak geconfronteerd worden met de keuzes
van anderen. Door het sturende effect van ieders identiteit en de massamedia lijkt het of er meer sprake is van een
collectieve identiteit of identiteitsloosheid.
Door de digitale global village vergelijken en concurreren we niet meer alleen met onze naasten maar met de hele wereld.
De digitale wereld is een ongekend groot sociaal netwerk. Het etaleren van zichzelf en onderhouden van contacten doen
jongeren dan ook steeds vaker online met websites als flickr.com, twitter.com, linkedin.com, hyves.nl en facebook.com. De
elektriciteit involveert ons niet zozeer in het leven van anderen maar eerder het leven van anderen in dat van ons.

15. Wijnberg 2009. Zonder innerlijke noodzaak is het moeilijk kiezen.
16. Jensen & Wijnberg 2010, kaft. Dus ik ben : een zoektocht naar identieit.
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Jaap Scheeren (1979) / Identity crisis, datum onbekend, foto, afmetingen
onbekend

De Nederlandse fotograaf Jaap Scheeren staat bekend om zijn speelse en open
fotografie. Een onderzoekende manier van fotograferen waarin humor vaak een
belangrijke rol speelt. Geïnspireerd door Slowaakse sprookjes maar ook door
het nieuws op tv en het internet lijkt zijn werk uitzonderlijk divers te zijn. Maar
de diversiteit wordt niet chaotisch en het lijkt zelfs zijn sterkste punt te zijn.
Vooral in mijn jeugd zeiden mensen tegen me dat ik er lui uit zag en namen ze
aan dat ik dat ook was. Ik denk dat het in de aard van mensen ligt om op
uiterlijk te beoordelen. Ik denk dat ik dat ik dat ook doe. Ik hou ervan om het
tegendeel te bewijzen van dit vooroordeel, ook al bestaat dit vooroordeel
nu vooral in mijn hoofd. Maar dit kan de reden zijn dat ik veel werk laat zien
op mijn website. ..Ik hou ervan te zijn wie ik denk te zijn… maar ik kan me
niet anders gedragen… mensen leren elke dag, over zichzelf en anderen.
Dat is waarom het soms lijkt dat er geen eenheid in mijn werk zit… maar ik voel
dat ik die eenheid ben in mijn werk, en ik verander ook van gedachten… zoals
iedereen doet. Hoe kan ik mijn werk laten werken? Dit kan de reden zijn waarom ik
beelden maak en waarom ik ze zo maak. Hoe ik ben is redelijk simpel. Ik los dingen
op door ze uit te denken. Mijn zwakte is ook mijn sterkte. Ik heb mezelf meestal
onder controle en dit is te zien in de manier waarop ik werk. Ik werk altijd aan
verschillende dingen tegelijk. Zonder mijn gedachten en ogen gefixeerd te houden
ben ik toch gefocust en lukt het me ook aan langdurige projecten te werken.₁
In zijn serie, die geen serie is, Loose Works, possibly used in future series zit één foto
die kenmerkend is voor Scheeren en zijn werk. Identity Crisis.

1. Scheeren. about Me & biography.
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End of art / as they knew it
Een ondoordringbaar netwerk
De kunst van de jaren ’80 en ’90 lijkt een ondoordringbaar netwerk van de meest uiteenlopende –ismen die allemaal met
elkaar in tegenspraak zijn. In het tijdperk van het Post-postmodernisme lijkt alles mogelijk.₁ De activiteiten hebben zich
uitgebreid tot het gebied van design, media, reclame, architectuur, film, theater, dans en muziek.₂
De pluralistische staat waar de kunsten zich tegenwoordig in lijken te bevinden lijkt goed te passen bij de tijd waarin
we leven. Maar deze staat waarin ze zich bevindt kan niet louter worden gezien als gevolg van de industriële revolutie.
In de kunsten hebben zich, weliswaar in ongeveer dezelfde periode, belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Deze
gebeurtenissen zijn vooral te danken aan de progressie van kunstenaars en hun vrijheidsdrang. Tegenwoordig lijken weinig,
vooral jonge, kunstenaars meer een bepaald –isme aan te hangen. Voor zover er nog naar stromingen wordt gerefereerd,
door kunstcritici of de kunstenaars, is dit meer om herkenningspunten te geven. De referentiekaders lijken ook in de
kunsten grotendeels verdwenen te zijn. Er kan geen eenduidige omschrijving meer worden gegeven wat een kunstenaar is
of wat kunst zelf is. The whole fucking wereld lijkt wel creatief en kunstenaar.₃ Een identiteitscrisis van de kunsten?
Ook de stabiele factoren in de kunsten, als kunstcritici, musea en kunstopleidingen, hebben zich moeten aanpassen
aan deze veranderingen. Het is goed dat de academies geen traditionele opleidingen meer bieden en in die zin alleen
nog autodidacten afleveren. Want het aanleren van traditionele vaardigheden zou indruisen tegen de tradities van de
academies, om voortdurend actueel te blijven.₄
Creatieve vernieuwing
Om de huidige staat van de kunsten beter te begrijpen is het goed om te weten dat er lang sprake is geweest van een logische,
haast lineaire, progressie in de kunsten. En dat na de romantiek deze continuïteit radicaal werd doorbroken en de vorm van
progressie veranderde. De Duitse filosoof Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1830) ontwikkelde als kunstliefhebber en
kunststudent, meer dan tot dan toe, een complete filosofie over de kunsten. Hegel gebruikte vooral de stilistische periodes
van het symbolisme, classicisme en de romantiek om zijn theses te onderbouwen. Zo was het maniërisme de naam van een
stilistische periode die begint in het eerste deel van de zestiende eeuw, die opgevolgd werd door de rococo, die opgevolgd werd
door het neoclassicisme, die opgevolgd werd door de romantiek.₅ Hegel zag de kunsten, en in het bijzonder de romantiek, als
iets dat boven het leven stond. In de kunsten kan de echte religie, de waarheid en het absolute worden gevonden, meer dan
in de filosofie omdat het niet abstract is maar het idee in de echte wereld bezit en het presenteert in concrete vorm en gevoel.₆

1. Riemschneider 1999, kaft. Kunst op de grens van een millennium.
2. Ibidem., p. 7.
3. Domogala, de 2010. Alles wat we wilden.
4. Richter 1987, p. 5. Gerhard Richter : werken op papier.
5. Danto 1997, p. 8. After the end of art : contemporary art and the pale of history.
6. Danto 1999, p. 6. Hegel’s end-of art thesis.
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Constant Dullaart (1979) / Juan-Stefano Vidal, 2007

De kunstenaar Constant Dullaart wordt gezien als een van de jonge opkomende talenten van Nederland.
Zijn werk is tegenwoordig veel te zien in verschillende tentoonstellingen. Maar ook op het internet is
hij zeer actief met zijn werk. Dullaart staat bekend om zijn kritische blik naar zichzelf en zijn beroep
als hedendaagse visuele kunstenaar. Naast het kunstenaarschap is hij ook werkzaam als curator.
Om nu eens definitief antwoord te geven op wat een kunstenaar is hield hij een onderzoek onder
de 45 medewerkers van de Rijksacademie. De ondervraagden varieerden van de schoonmakers
tot de directeur. Met vragen over onder andere waar de kunstenaar zich mee bezig houdt naast
het kunstenaarschap creëerde hij een stereotype kunstenaar. Het was juist dit stereotype waar hij
aanvankelijk mee wilde afrekenen. Uit vragen als: Is de kunstenaar sociaal? Is de kunstenaar kluizenaar?
Is de kunstenaar autodidact, Maakt de kunstenaar veel werk per jaar? werd de kunstenaar Juan-Stefano
Vidal geboren. Op verzoek van Dullaart baseerde de scriptschrijver van de soap Goede Tijden Slechte
Tijden een karakterschets op de enquête en richtte de setdresser zijn atelier in. Het resultaat is een
rommelige, romantische studio met een soapsausje overgoten. Het atelier van een échte kunstenaar.
Man en schilder.
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In the anxiety of influence beschrijft de Amerikaanse schrijver en literatuurcriticus Harold Bloom uitgebreid zijn visie op
het proces van creatieve vernieuwing, of zoals hij het noemt: creatieve misinterpretatie. Blooms anxiety of influence
is interessant omdat hij ook aandacht geeft aan de keerzijde van creatieve vernieuwing. Deze vernieuwing is namelijk
uitputtend voor de kunstenaar en gaat niet zonder angsten. Hij beschrijft creatieve vernieuwing onder andere als een
proces wat zich afspeelt tussen een zoon en zijn vader. Met de zoon bedoelt Bloom de jonge kunstenaar en met de vader
wordt een eerdere kunstenaar bedoeld die bewust of onbewust als voorbeeld wordt genomen. De zoon vindt dat de vader
niet genoeg heeft gedurfd in zijn creatieve proces en is overtuigd dat hij zelf een beter begrip heeft van de huidige kunst. De
creatieve vernieuwing vergt echter het uiterste van de zoon, want hij zal worden gehinderd door zijn dubbelzinnige relatie
met de vader. De vader inspireert de zoon maar de zoon beseft dat er een kans is dat hij niet meer zal zijn dan een kopie
van zijn vader. Als hij de vader imiteert of verder gaat waar de vader was gebleven, zal hij nooit echt eigen werk maken. Elke
kunstenaar is bang dat de vader geen werk meer voor hem heeft overgelaten om te maken, bang dat alles al is gedaan. De
anxiety of influence is een angst die voortkomt uit de verwachting overspoeld te worden door te kijken naar eerder werk.
Het publiek, de toeschouwer en de lezer, verwachten of verlangen zelfs om overspoeld te worden. Maar als de kunstenaar
overspoeld wordt en verdrinkt dan is hij niets meer dan publiek, toeschouwer of lezer. Het enige wat de kunstenaar kan
doen is proberen de voorganger te overtreffen en hem omlaag te halen. Bloom verwijst regelmatig naar Oedipus die
zijn vader Laios, de koning van Thebe, doodt. Zo moeten wij ook onze vaders doden om onszelf boven hen te plaatsen.
We moeten de vader doden, anders moeten we zijn voeten likken₇
Erwin Wurm

7. Cattelan 2000, p. 18. Maurizio Cattelan.
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Roberto Cuoghi (1973) / Untitled (Portrait), 2003, gemengde
technieken, 73 x 53 cm

Het werk van de Italiaanse kunstenaar Roberto Cuoghi laat zich in een
eerste oogopslag moeilijk plaatsen. Zijn verschillende onderwerpkeuzes
lijken onderling weinig connectie te hebben. Net zo breed gevarieerd is ook
zijn materiaalkeuze met werken die bestaan uit foto’s, digitale animaties,
schilderijen, holografie en unieke gelaagde werken die zijn opgebouwd met
onder andere airbrush, spuitbussen, verf en grafiet. Meestal laat hij in grijsen bruintinten gedetailleerde beelden zien die op een vreemde manier
bekend voorkomen. Wereldkaarten, grammofoonspelers, afbeeldingen
van oude mensen die uit een collectief geheugen lijken te komen.
Om Guoghi´s werk, beter, te kunnen begrijpen moet de toeschouwer
weet hebben van een beslissing die hij vroeg in zijn carrière maakte.
Deze actie legde hij echter niet vast op foto of video en kan moeilijk als
performance worden gezien. Cuoghi besloot om een bepaald gewicht
aan te komen, een baard te laten groeien, zijn haar grijs te verven en de
kleding en gewoontes van zijn vader over te nemen. Hij zette zijn jeugd in
fast forward om zo zijn vader te worden.
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Arthur Danto over de End of Art these
Hegels beroemdste en tevens meest verwarrende stelling is dat de kunst uiteindelijk tot een einde zou komen.
Als, door de constante vooruitgang, het bewustzijn van het denken tot zelfontplooiing zou komen dan zou ook de
behoefte aan kunst ophouden en kunst zoals we het kenden ophouden te bestaan. Deze End of Art these werd door
de Amerikaanse filosoof en kunstcriticus Arthur Danto opgepakt en vanuit zijn visie hernieuwd. Danto vulde de these
aan met de invloed van moderne kunst. Danto erkent dat de kunst inderdaad vanaf de renaissance een lineaire
progressie doormaakte tot kort in de geschiedenis. Volgens hem kon het modernisme als eerste stroming niet worden
gezien als benoeming van een stilistische periode. Het modernisme is namelijk niet een opvolging van de romantiek
maar wordt gekenmerkt door een nieuw bewustzijn in de kunst. Dit nieuwe bewustzijn betekende onder andere
een soort onderbreking van de tot dan toe zo belangrijke schilderkunst. Het lijkt bijna of de moderne kunst wilde
benadrukken dat het presenteren van de werkelijkheid minder belangrijk is geworden dan een soort zelfreflectie
over de bedoeling en methode van het presenteren. Schilderijen beginnen onaangenaam te lijken, of geforceerd.₈
De filosofische vraag over de aard van de kunst begon bij kunstenaars te vormen toen zij keer op keer werden geconfronteerd
met de begrenzingen van eerdere kunstvormen en ondervonden dat elke begrenzing opnieuw kon worden doorbroken.
Uiteindelijk begon de zoon, de modernisten in dit geval, de kunst zelf als vader te zien.
Het dadaïsme en de readymades van Marcel Duchamp
Danto neemt regelmatig Andy Warhols Brillo Box als voorbeeld van wat volgens hem de moderne kunst typeert.
Maar de Brillo Box van Warhol kan niet los worden gezien van het dadaïsme en de eerste readymades van Marcel
Duchamp. Het dadaïsme was niet zozeer een stroming als wel een mentaliteit die ontstond in de vroege 20e eeuw.
Geen enkele ´´stroming´´ was zo internationaal en opstandig als het dadaïsme. Het dadaïsme was een reactie op de
gruwelen van de Eerste wereldoorlog, de connectie van kunst met de wereld van massaconsumptie en het kritiekloze
geloof in de technologische vooruitgang. De werkwijze van de dadaïsten kenmerkte zich door toevalligheden, het
benadrukken van het absurde en ironie. Dit uitte zich vooral in acties, performances, objecten en installaties. De
dadaïsten zetten zich sterk af tegen de voorgaande generaties en probeerden de traditionele vormen en stijlen
af te breken. Ze weigerden te geloven in de zin van geschiedenis en voor hen was the end of art eigenlijk al een feit.
Keer op keer deden de dadaïsten opmerkelijke ontdekkingen waaruit nieuwe stromingen zouden ontstaan. Hun
zogenaamde poging om de kunsten te vernietigen eindigde uiteindelijk dus in verdere fragmentering van kunststromingen.
De anti-kunst van de dadaïsten kon niet ontsnappen aan zichzelf en heeft nooit zijn belofte waargemaakt. Waarschijnlijk
was dit waarom veel kunstenaars maar kort het dadaïsme hebben aangehangen. Misschien was het dadaïsme van te
voren al gedoemd te mislukken omdat het, ironisch genoeg, zelf ook beïnvloed was door elementen uit het futurisme,
expressionisme en de eerste readymades van Duchamp.

8. Danto 1997, p. 8. After the end of art : contemporary art and the pale of history.
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Neil Clement (1982) / ´85, 2008, olie op canvas, 122 x 200 cm

Het werk van de Ierse kunstenaar Neil Clement oogt evenwichtig en onder
controle, schijnbaar academisch. Maar er is een dubbele agenda. Het werk doet
denken aan kunststromingen uit de jaren zestig als minimalisme, conceptuele
en abstracte kunst. De reden dat juist deze stromingen inspiratiebronnen
voor Clement zijn is omdat hij deze stromingen ziet als valse romantiek en
zelfdestructief. Per werk kiest hij materiaal dat zich het beste laat lenen voor
zijn zelfdestructieve beeldtaal. Schilderijen op metaal, foto’s, rookmachines en
tl-buizen. Dit werk ondersteund hij met muziek. Theatrale zwarte muziek die
de toeschouwer terugvoeren naar de beste jaren van satanische rockbands
als Black Sabbath. Het zichtbare resultaat van zijn filosofie lijkt niet altijd even
interessant maar dit probleem deelt hij met de kunst uit de jaren zestig en zeventig.
Een morbide verlangen naar fatalisme, waar Clement een eigen interpretatie
aan geeft.
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Het is verleidelijk om de readymades van Duchamp te zien als logisch gevolg van de vroege objectkunst, zoals de
stierenkop van Picasso. Maar Duchamp baseerde zijn werk niet op het werk van enig voorloper en probeerde ook niet
de objectkunst in beweging te brengen. Duchamp was één van de eerste kunstenaars die zich vrij genoeg voelde om
zichzelf, en daarmee andere kunstenaars, te bevrijden van de tradities van de kunst. Vooral het gebruik van traditionele
media werd bevraagd. In 1917 stuurde Duchamp, onder een pseudoniem, voor een expositie in New York een omgekeerd
urinoir in, dat hij de titel fontein gaf. Dit werk werd, ongetwijfeld bedoeld, net als eerder werk van Duchamp geweigerd.
Met zijn readymades concentreerde Duchamp zich op het toeval en probeerde hij de beschouwing en berekening uit
te bannen. Dit is het belangrijkste verschil met de eerder genoemde stierenkop van Picasso, die door Picasso bedacht
was samengesteld. Duchamps readymades ontkenden de emotie, de handtekening en esthetische interventie van
zijn persoonlijkheid. Daarmee stelde Duchamp kritische en subversieve vragen over de staat van de kunst zelf.
Om de moderne kunst te kunnen begrijpen voldeed het niet langer meer om er naar te kijken of het te beleven. Om de
kunst te begrijpen moest men erover nadenken, erover filosoferen. Kunst werd daarmee filosofie. Kunst, zoals Hegel het
zag, was inderdaad op zijn einde gekomen. De door McLuhan voorspelde implosie in de technologie leek plaats te hebben
gevonden in de kunsten.

De jaren zeventig kenmerkten zich als een periode waarin de geschiedenis zijn weg had verloren. Het had de weg verloren
omdat er zich geen enkele onderscheidende richting leek te ontwikkelen. Als we aannemen dat 1962 het einde was van
abstract expressionisme, dan had je daarna een hoeveelheid stijlen die elkaar opvolgden in een duizelingwekkend tempo:
color field painting, hard-edged abstraction, French neorealisme, pop, op, minimalisme, art povera en daarna wat we new
sculpture noemen (…) en de conceptuele kunst. Toen wat, tien jaar lang niet veel leek te zijn.₉
Veel van deze stromingen verdwenen relatief snel nadat ze de laatste restricties weg namen die er nog waren. Zo is
de pop art grotendeels verantwoordelijk geweest voor het vervagen van de scheidingslijnen tussen de ‘lagere’
en ‘hogere’ kunstvormen. Met als doel de afstand tussen het leven en de kunst te verkleinen nam de pop art
beeldmotieven uit de massacultuur als thematiek. Zo werd door de ‘hogere kunst’ gebruik gemaakt van: vlaggen,
jukeboxen, reclamelogo’s en huishoudelijke voorwerpen. Zo was de eerder genoemde brillo box van Andy Warhol
een reproductie van brillo boxen uit de supermarkt. De stilistische neutraliteit en emotieloosheid waarmee Warhol
zijn werk benaderde liet zien dat in de moderne kunst letterlijk alles kunst kon worden, hoe leeg dan ook. Pop art
en andere stromingen zoals het minimalisme benaderden de kunst al op zekere hoogte als een denkmethode. De
conceptuele kunst ging hier nog verder in door ook de uitvoering van het werk te bevragen en vaak achterwege te
laten. Taal werd steeds vaker integraal in kunstwerken. Deze ontwikkelingen hebben hun sporen achtergelaten in de
hedendaagse kunst. Inderdaad leren de meeste academies nog maar weinig traditionele vaardigheden aan. Waardoor
tegenwoordig weinig jonge kunstenaars zich alleen specialiseren in bijvoorbeeld het schilderen of beeldhouwen.

9. Danto 1997, p. 13. After the end of art : contemporary art and the pale of history.
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Tekla Aslanishvili (1988) / My space, 2008, performance

De jonge Georgische kunstenares Tekla Aslanishvili heeft werk gemaakt dat zich bezig hield met zware
onderwerpen als anonimiteit, insomnia en individuele isolatie. Problemen van de moderne wereld
die ze verwerkt in schilderijen, performances, dansen en installaties. Haar laatste project is een serie
van op tekst gebaseerde schilderijen die gaan over de creatieve frustraties van het zogenaamde
einde van originaliteit. In het werk is een haast eindeloze herhaling van het woord done te zien.
Het idee voor deze serie is ontstaan vanuit een creatieve crisis. De mensen van de twintigste eeuw
zeggen regelmatig dat alles dat kan worden gemaakt al is gemaakt, alles is al gedaan en de mensheid is
in een doodlopende weg gelopen. Ik verwerp dit idee in mijn schilderijen en mijn werk. Ik wil laten zien
dat de mogelijkheden van de mens niet beperkt zijn.₁
Alsanishvili zegt, of probeert op zijn minst, dit idee te verwerpen maar de beelden laten duidelijk de
frustratie zien die hiermee gepaard gaat.

2. Aslanishvili.
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Niet alleen werd de kunst door de nieuwe ontwikkelingen bevrijd maar het kunstpubliek werd ook geëmancipeerd. Door
de groeiende welvaart was kunst in musea financieel toegankelijk geworden voor alle lagen van de bevolking. Pop art had
de kunst dichter bij het publiek gebracht door ze iets herkenbaars te geven. De conceptuele kunst maakte de rol van de
beschouwer belangrijker omdat ze nu deel nam aan de wording en voltooiing van het werk. Eerst uitte het publiek zich vooral
door negatieve kritiek vanwege onbegrip voor de radicale veranderingen. Het verlangen overspoeld te worden bleef uit en
een actievere houding werd noodzakelijk. In feite werd van het publiek nu verwacht dat hij als kunstenaar ging denken. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat tegenwoordig iedereen een mening heeft over kunst en dat de discussie wat kunst is of
behoort te zijn zo levendig is. In de kunsten lijkt er een praktisch geloof te zijn gekomen in de fundamentele gelijkheid van alle
mensen of kunstenaars, en in het onbewuste vermogen van wie dan ook om wat dan ook te mogen bereiken of te maken.₁₀

Digitale revolutie in de kunst
Ondanks de grote invloed van de digitale revolutie op onze samenleving heeft deze echter nooit geleid tot een nieuwe
stroming in de kunsten. Ook het futurisme dat een reactie op de industriële revolutie was maakte geen gebruik van deze
technologieën die ze bewonderden. Hun naïef positivistisch geloof in de vooruitgang uitte zich voornamelijk in schilderijen.
Eerst aangewakkerd door het nationalisme dat in Italië heerste kwam de stroming uiteindelijk ten val toen zij met het
fascisme ging samenwerking. De digitale revolutie wordt weliswaar als thematiek gebruikt en bekritiseerd in het werk van
kunstenaars maar het heeft vooral invloed gehad op de manier waarop kunst wordt gemaakt en tentoongesteld. Zo wordt
veel werk tegenwoordig digitaal gemaakt en digitaal gepresenteerd in musea maar ook online. In ons informatietijdperk
worden we daardoor veelvuldig geconfronteerd met het werk van andere kunstenaars. Volgens McLuhan zou de
kunstenaar de enige zijn die in de elektronische uitdaging ook een culturele uitdaging ziet. Elke nieuwe technologie vormt,
of opent, geleidelijk een volkomen nieuw milieu. Elk nieuw medium kan door de kunstenaar als nieuw medium worden
gebruikt en gecombineerd worden met andere media. Dankzij de digitale revolutie hebben we een breder spectrum
van kunsten tot onze beschikking. Veel jonge kunstenaars bewegen zich op het grensgebied van deze technologieën en
hun eigen menselijkheid. Kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines zijn ook al lang geen uitzondering meer.
Om voortdurend actueel te kunnen blijven is dan ook het aanbod van opleidingen aan kunstacademies veranderd. Met
nieuwe opleidingen als Computer graphics engineering and virtual environments, Graduate School of Art and Technologie,
Interdisciplinary Fine Art Studiesprogram etc, lijkt de kunststudent genoeg keuzevrijheid te hebben. Misschien zelfs te veel.
Maar wanneer de juiste kunstopleiding is gevonden moet je ook nog worden aangenomen. In een interview beschrijft
Arthur Danto een situatie aan één van de kunstopleidingen van Columbia College Chicago waar 650 kunststudenten zich
hadden aangemeld voor 22 plaatsen.₁₁

10. Jensen & Wijnberg 2010, p. 189-190. Dus ik ben : een zoektocht naar identiteit.
11. Danto. Conversation with Arthur C. Danto.
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Kevin Bewersdorf (1980) / Maximum Sorrow throw blanket #2, 2008, kleed

Het is in de kunstwereld de gewoonte om bij kunstenaars lives here en works there te vermelden.
De Amerikaanse kunstenaar Kevin Bewersdorf is één van de eersten en weinigen die
van zichzelf zegt: lives and works online. Een logisch gevolg van het digitale tijdperk.
Bewerdsorfs kunst bestaat onder andere uit verschillende technieken van self branding, technieken
die hij ontleent van bedrijven als Fox, Wendy’s en Toyota. Deze technieken werkt hij uit in foto’s, logo’s,
promotie producten en performances. Met de naam Maximum Sorrow en website maximusorrow.
com plaatst hij zichzelf als een marketingwijze en identiteit. Hiermee vervaagt hij de lijn tussen zijn
eigen identiteit en die van de massacultuur en de scheidingslijn tussen de analoge en digitale wereld.
Maximum Sorrow is mijn persoonsgebonden merk en bedrijf. Het is een lichaam van informatie dat dag
en nacht wacht om te worden gebruikt, een bedrijfslichaam dat als enige vorm de informatie heeft die
er door heen gaat. Het is gedeeltelijk een filosofie van ´´bedrijfsspiritualisme´´ dat gerealiseerd wordt
door marketingtechnieken en continu websurfen. Ik heb recentelijk een tekst geschreven, met de naam
The Four Sacred Logos, dat een aantal van de basis ideeën achter Maximum Sorrow introduceert. Met
elke nieuwe sacred tekst en toevoeging aan maximumsorrow.com probeer ik mijn eigen spirituele relatie
met het web beter te begrijpen. Hopelijk wordt de bedoeling van Maximum Sorrow duidelijker zolang de
site en ik blijven ontwikkelen. ₃

3. McHugh 2008. Interview with Kevin Bewersdorf.
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Art as we know it / after the history of art
… toen na wat, tien jaar lang, niet veel leek te zijn. Toen begon het gevoel te dagen dat het ontbreken van een richting het
kenmerk was van deze nieuwe periode … de geschiedenis was afgesloten. De kunst had zichzelf bevrijd van een last die
nu kon worden overgedragen aan de filosofen. En kunstenaars, bevrijd van de druk van de geschiedenis, waren nu vrij om
kunst te maken in welke manier dan ook die zij wilden, voor elk doel dat ze wilden, of voor geen enkel doel.₁
Het einde van de kunst betekende niet dat de kunst letterlijk zou ophouden te bestaan. Danto benadrukte, net als
Hegel eerder, dat kunst na the end of art zou blijven worden gemaakt. Maar de geschiedenis van kunst was hiermee
wel afgesloten. Een nieuw onbekend verhaal was begonnen. Een verhaal zonder referentiekaders waar kunstenaars
te kampen kregen met keuzestress. Deze posthistorical art zoals Danto dit noemde is de hedendaagse kunst. Het
modernisme is uiteindelijk over gegaan in het postmodernisme, wat ook weer meer een mentaliteit is dan een
stilistische periode. Een mentaliteit van apathie, ironie, en overdaad. Een vertwijfeling over de zin van alles. Twijfel die
voortkomt uit het geloof dat alles al is gedaan. Het postmodernisme lijkt nog grotendeels de heersende mentaliteit
te zijn in de kunsten maar er wordt gespeculeerd dat ook het postmodernisme weer op zijn einde is gekomen.
Het verlangen om een beter begrip te krijgen van het complexe sociale en politieke klimaat heeft ertoe geleid dat
veel jonge kunstenaars het verleden zijn gaan onderzoeken en representeren.₂ Met de kans te vallen voor de anxiety
of influence. Het lijkt er op dat, voor het eerst in de geschiedenis van de kunst, vooruitgang plaatsvindt door terug te
gaan in de tijd. Voorzichtig wordt deze, nog zeer jonge, mentaliteit al benoemd met termen als metamodernisme en
new romantic.
Het metamodernisme beweegt zich tussen het modernisme en postmodernisme. Het probeert
zijn balans te zoeken tussen het modernistische verlangen naar logica en de postmodernistische twijfel over het
bestaan van logica. Het balanceert tussen apathie en enthousiasme, fanaticisme en ironie. Ironisch maar oprecht.
New romantic, dat kan worden gezien als een onderdeel van metamodernisme, kenmerkt zich door het naïeve
verlangen naar een andere en betere plaats. Ze is zich echter bewust dat dit verlangen nooit zal worden vervuld.
Net als de romantiek wil ze de wereld romantiseren alleen deze keer niet uit bewondering maar uit onbegrip.
Jonge kunstenaars lijken te zeggen dat ze weten dat de kunst die ze maken raar lijkt, of zelfs dom, of dat het lijkt of het
al eerder is gedaan, maar dat betekent niet dat het niet serieus is.₃ Kunst lijkt een manier te zijn geworden, om op een
persoonlijke of onpersoonlijke, manier met de wereld en haar problemen om te gaan. De wereld en problemen die zelf
ook raar lijken te zijn. De confrontatie aangaan met deze wereld of ze te ontvluchten en een nieuwe wereld creëren. Een
digitale of analoge wereld. Kunst is naast filosofie ook psychologie geworden.

1. Danto 1997, p. 13. After the end of art : contemporary art and the pale of history.
2. Ellegood 2009, p. 11. Vitamin 3-D : new perspectives in sculpture and installation.
3. Vermeulen 2010. Notes on metamodernism.
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Devendra Banhart (1981) / Untitled, 2010, gemengde technieken,
afmetingen onbekend

De Amerikaanse Devendra Banhart groeide op in Venezuela en staat
voornamelijk bekend als psychedelische folk zanger. Maar wat hij
niet kan zingen tekent hij, net zoals hij zingt wat hij niet kan tekenen.
Geïnspireerd door alles in het leven, en vooral de Indiaans Amerikaanse cultuur,
tekent hij ingebeelde wezens in een eigen ontwikkelde stijl. Zijn vroegste werken
waren wezens waarvan de ogen ontbraken. In zijn latere werken zweven dan
weer alle ogen verloren rond die hij nooit tekende. Deze overgangsfase ziet hij
als een vernietiging van zijn zelf uitgestelde puberteit. Het schijnt dat Banhart
geen enkele van zijn wezens vertrouwd, het lijken getekende angsten te zijn.
Ook in zijn muziek lijkt er sprake te zijn van een uitgestelde puberteit.
Zingend over hoe hij zich gedraagt als een klein kind maar weet dat
het proces van ouder worden niet kan worden gestopt. Nummers als:
Longhaired Child, I Feel Just Like A Child, Chinese Children and Little Boys.
De wereld lijkt te rationeel, te technologisch, te volwassen etc. en moet
daarom opnieuw worden geromantiseerd. Devendra Banhart is dan ook
één van de bekendste voortrekkers van New Romanticism in de muziek.
Mijn favoriete emotie is: het gevoel hebben dat je niets meer nodig hebt… dat
heet dan volgens mij tevredenheid, gerustheid of kalmte. Waarom? Omdat
het voor mij de meest vluchtige emotie is, en het moeilijkste om te bereiken.
Het is de enige emotie die alle andere emoties draaglijk maakt. ₄

4. Banhart, p. 22. Kunstenaar over angst : Devendra Banhart.
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Conclusie / wat meer lachen om onze menselijkheid
Het is mogelijk dat mijn eigen natuur mij parten speelt, maar ik vind een bepaalde verlichting van deze druk enkel en alleen
in het begrijpen en verduidelijken van deze problemen.₁
De insteek bij het schrijven van deze scriptie was om een tijdsbeeld te schetsen en te verduidelijken hoe in
verloop van tijd daarbij bepaalde problemen bij zijn gaan horen. Als we begrijpen waarom de wereld eruitziet
zoals deze vandaag de dag is dan kunnen we ook beter de problemen begrijpen die daarbij horen. Door deze
problemen te begrijpen en verduidelijken vind ik, en daarmee hopelijk ook de lezer, een bepaalde verlichting
van de druk. Dat een verlichting van de druk die deze problemen veroorzaken wenselijk is mag duidelijk zijn.
Een traditionele conclusie zou zich goed lenen voor het geven van oplossingen van opgenoemde problemen. Oplossingen
voor de zogenaamde luxeproblemen.. Of het geven van antwoorden van onbeantwoorde vragen. En is het het allemaal wel
waard? Waarom kunnen we niet tevreden zijn met minder. En vragen over kunst. Wat kunst is of wie een kunstenaar is. Maar
hooguit zou ik kunnen aangeven hoe ik persoonlijk met problemen als stress probeer om te gaan of wat ik vind wat kunst is
of wie ik een kunstenaar vind. Voor veel van de problemen en vragen is geen algemeen antwoord te geven. Wel hoop ik dat de
lezer zich aangespoord voelt na te denken over deze problemen en zichzelf vragen gaat stellen. Door over de problemen na te
denken en vragen te stellen wordt het duidelijk dat niet alles vanzelfsprekend is wat we doen. Misschien zelfs geheel onlogisch.
De jonge kunstenaars zijn op één na allemaal geboren na 1975. Zij dienen echter niet alleen letterlijk en figuurlijk te
illustratie van het verhaal. Deze kunstenaars denken na over dezelfde problemen en stellen zichzelf dezelfde vragen. En
deze problemen en bijbehorende angsten beïvnloeden hun werk, the influence of anxiety. Zij halen uit deze problemen en
vragen inspiratie voor hun beeldend werk en geven daarmee, misschien, hun persoonlijke oplossingen en antwoorden.
Zonder dat het zwaar hoeft te worden. Voor Kruithogf betekende de inspiratie die ze uit het zwarte gat haalde zelfs haar
doorbraak.
Onderling lijken de kunstenaars misschien weinig verbanden te tonen. Maar in het groter geheel gezien worden
verbanden duidelijker. Kunstcollectieven als Double Happiness en Leonard & Jeroen lijken precies het tegenovergestelde
te doen. Maar in feite bespreken ze hetzelfde onderwerp, de drukte van de moderne wereld. Kunstenaars van
verschillende nationaliteiten want in onze global village is er sprake van een praktisch geloof in de fundamentele
gelijkheid van alle mensen. Geen pluralistische groep kunstenaars maar individuele kunstenaars in een pluralistische
samenleving. Maar in die verscheidenheid lijkt toch ook kracht te liggen, net als in het werk van Jaap Scheeren.
Misschien moeten we veranderen, meer ruimte maken voor elkaar, minder streng zijn voor onszelf en wat meer lachen om
onze menselijkheid.₂

1. McLuhan 1967, p. 60. Mens en media.
2. Domogala 2010. Ik etaleer mezelf, dus ik ben.
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