
INLEIDING DEES LINDERS 

 

Sometimes doing something poetic can become political and sometimes doing something political 
can become poetic. 
Francis Alÿs 

 

KUNST HOEZO 
Z-Files XL 17 december 2020  

 

Tien sprekers kregen deze vraag:  

Kies 1 kunstwerk dat raakt, op zuid, of elders in de wereld, of een kunstwerk dat zelfs nog niet 
bestaat. Hoe werkt dat - Waardoor komt het dat dit kunstwerk je raakt?   

 

Deze vraag legden we voor aan de sprekers die jullie vanavond gaan horen en aan jullie. Dit 
deden we vaker en wat mij betreft moeten we dit blijven doen: de kunstwerken op straat als 
conversatie stukken, waarbij we de kunstwerken en de duizend en één zienswijzen aan elkaar 
vertalen.   

Voor mij zijn het cruciale vragen die nu gesteld moeten worden door degenen die 
medeverantwoordelijk zijn voor kunst én de publieke ruimte, maar liefst beantwoord samen met 
velen. Het is naast de meest interessante ook de meest vervelende vraag die iemand mij kan 
stellen. Ik stamel dan wat - terwijl ik er toch dagelijks over nadenk, heb ik geen pasklaar 
antwoord.  

En toch is dit de urgente vraag: Hoe werkt dat als een kunstwerk je raakt en waardoor komt het?  
Bijna wekelijks komt er een bericht binnen waarin ergens kunst en cultuur gesnoeid wordt of de 
kop omgedraaid wordt. Niet in het minst gebeurt dat in de discipline van de kunst én de 
publieke ruimte. Daar zitten we nu hier middenin. Het is een andere discipline, met een andere 
manier van waarnemen en een ander proces van betekenisgeving dan de kunst tussen de muren 
die iemand doelbewust opzoekt. En een ander publiek: namelijk iedereen.   

Hoogste tijd om deze vraag op scherp te zetten, door zoals we nu vanavond doen, hem 
persoonlijk te maken. Dit om een antwoord te kunnen vinden op cruciale vragen die nu spelen:  

Wat zijn de kwaliteiten die kunst en de publieke ruimte zouden kunnen bieden aan de 
straten, aan het publiek aan deze drie wijken onder constructie? Wie bepaalt dat? En hoe 
wordt dat bepaald? Mag en moet de kunst compromisloos zijn, aangestuurd door 
deskundigen? Of groots en meeslepend? Of moet de stad besluiten, zoals Rotterdam lijkt 
de doen: ‘voor elk wat wils’? - met het idee dat dit ‘democratie’ is, aangestuurd door 
Citymarketing bv? Of kiezen we voor de wildgroei – maar wie neemt het dan voor het 
zeggen?  



Misschien is de beeldende kunst de enige professie waar professionals, kunstenaars en 
kunstkenners, opzijgeschoven worden. Al te vaak wordt vergeten dat kunst, net zoals het 
bouwen van een bibliotheek of een huis, het runnen van een dokterspraktijk of een 
marketingbureau, een professie is die jarenlange oefening vergt, nieuwgierigheid, kennis, 
onderzoek. We/de kunst hebben er zelf voor gezorgd dat iedereen zich een kunstenaar kan en 
mag voelen. Maar waarom wil iedereen met zijn spullen, liefst permanent, de publieke ruimte 
in? Anders dan de zo welkome straatmuzikant, straatdanser, de snel-portrettist, wenst men 
(semi-) permanent vertoon in de ruimte die van iedereen is.  En waarom wil ‘iedereen’ tot en 
met wethouders en marketing bureaus de kunst in de stad meebepalen? Waarom viert 
amateurisme in dit lastige vak heden ten dage hoogtij?  

Dus: HOEZO DAN KUNST?  Het is deels inherent aan de kunst dat we geen raak antwoord paraat 
hebben. De wolligheid van de taal waarmee we kunst aan de man beschermen en overdragen, is 
een zwakte. Dat het lastig is om met woorden de betekenis van een kunstwerk over te dragen, 
staat buiten kijf.  Kunst is een buitenbeentje, waar antwoorden op waarom, nut, doel, effect, 
efficiëntie, winst, niet van toepassing zijn.  

Het antwoord dat werkelijk iets zegt, is een persoonlijke kijk en een persoonlijke verwoording.  
Immateriële waarden zijn van persoon tot persoon anders. Er zijn zoveel versies van een 
kunstwerk als er kijkers zijn.   

Hoe kun je daar een beleid voor een stad op bouwen?   

 

Het kunstwerk en de kijker gooien we deze avond op de divan: samen maken ze het kunstwerk.  
Een eerste probeersel als aftrap van deze avond:  

Voor mij zijn kunstwerken in de straat mijn gezelschap, mijn trouwe vrienden en 
gesprekpartners. Als het goed gaat. Het zijn mijn vijanden - vergeef me het extreme - als het 
niet goed gaat, de zielloze kunst. 

Als ik de moeite doe om van een kunstwerk dat mij raakt te achterhalen wat het is dat er 
gebeurt: Het lijkt erop dat een kunstwerk een sterk concentratie is, één moment waarin nu en 
toen en het tijdloze samenvallen, waarin ik en de wereld samenvallen of verbonden zijn –  
fysiek, zintuiglijk,  denken, herinnering, emoties, samengeperst in 1 shot cocktail. Die 
onontwarbare bol die een kunstwerk is, is een uitzonderlijke vorm van bewustzijn en kennis, die 
de kunst (boeken, muziek, poëzie) levert. En met betrekking tot de discipline waar wij over 
spreken: op straat, 24/7.  Op straat komt er nog iets extra’s bij: de veranderlijkheid van de 
betekenis van een kunstwerk door het gebruik door het publiek en het veranderlijke gedrag van 
publieke ruimte.  

 We horen zo nog tien sprekers.  

Deze avonden maakten we vaker en willen we veel vaker doen – om meer vaste grond onder de 
voeten te hebben, in het bepalen en verwoorden van de impact die kunst in de straten kan 
hebben.  

Ik hoop dat dit een spel kan worden, waarin steeds meer mensen meedoen met het aan elkaar 
‘vertalen’ van een kunstwerk en van een zienswijze. De poging tot vertalen aan elkaar van 



ieders gezichtspunt en cultuur, hoe verschillend ook, maakt nieuwsgierig naar elkaar, maakt een 
gemeenschap. 

 

Een paar voorbeelden:  

Santa | Buttplug: je kan op zijn schoot zitten en daar je sigaretje roken of je baby erop zetten; of 
‘SORRY’op de Coolsingel, een sculptuur met een omroeper en een nauwkeurig ritueel waarin 
vorm, plek, stem, omgeving zo precies in elkaar vallen dat je telkens weer kippenvel krijgt.  

 

 

It Is Never Too Late to Say Sorry, Elmgreen & Dragset (2009)  

 

 

Bliz-aard Ball Sale, David Hammon, 1983 

 



 

 

  

 



 

 

Erik van Lieshout,  de film “Commission” productie SIR (film en tijdelijke winkel in 
winkelcentrum Zuidplein Rotterdam) Erik van Lieshout die reclame maakt voor ‘niets kopen’  
maakt gelukkig.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


