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Wat met de massale stroom aan beelden? 18/05/2012 

 
De dag van vandaag kunnen er op massale schaal mensen onbeperkt beelden 

produceren en verspreiden. En het ziet er niet naar uit dat de aantallen zullen 
reduceren, maar eerder toenemen, zeker als de technologische ontwikkelingen 
hun steentje blijven bijdragen. Deze constatatie zorgt ervoor dat ik mijzelf als 

visuele kunstenaar, creator van het beeld, in vraag stel. Want is het geen logisch 
gevolg dat een hedendaagse kunstenaar zich gaat afvragen welke 'zin' of 'doel' 

het nog heeft om een nog een nieuw beeld te creeren en zijn kiezel bij te dragen 
in de overvloed van beelden? 
 

Kan een ietwat kritische kunstenaar zich niet beter verzetten tegen de uitzaaiing 
van beelden en uit een soort onzichtbaar protest 'niets' creeeren, om op deze 

manier een tegenwerping te bieden? In tijden dat iedereen om ter hardst zijn 
mening aan het schreeuwen is, wekt een stilzwijgende het meeste 
nieuwsgierigheid op. 

 
De vraag is echter hoe men aandacht krijgt door het 'niets' voor te stellen en dat 

dan nog eens kunst te noemen? Welke conceptuele en/of materiele constructies 
houden zo'n kunstwerk recht? En is het gebruik van elke vorm van materie dan 

überhaupt uitgesloten? Waar liggen de grenzen van materie en kan men 
bijvoorbeeld trillingen ook hieronder klasseren? 
 

Als men de problematiek van de overvloed van beelden wil aankaarten door het 
extreem omgekeerde (m.a.w ‘het niets’ en ‘leegte’) te gebruiken als onderwerp 

in een kunstwerk, dan wil dit niet percé zeggen dat er ook niets te zien of te 
ervaren zal zijn. Hier heb je op z'n minst gezegd een vette kluif aan wat betreft 
het uitdenken van zulke hypothetische kunstuiting. 

 
Een tegenkanting bieden is één zaak, maar je laten meevoeren door de stroom is 

nog een andere mogelijke reactie. Waarom er geen handig gebruik van maken 
en de oneindig diepe poel aan beelden gebruiken als databank? Kunst maken kan 
immers ook het scheppen van nieuwe beelden zijn door middel van een 

samenstelling van reeds bestaande beelden. Afbeeldingen recycleren als het 
ware. Zo'n manier van werken kan een belangrijk onderdeel van het concept van 

een kunstenaar vormen. Langs de ene kant draag je als kunstenaar dan niet bij 
tot de overvloed, doch anderzijds creeer je hoe dan ook weer een 'nieuw beeld', 
al bestaat het uit oude beelden.  

 
De overvloed die onze ogen dagelijks moeten verwerken, zou er idealiter voor 

moeten zorgen dat wij selectiever gaan kijken. Onze oogopslag zodanig trainen 
dat er een onmiddelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 'hoogstaande', 
kwalitatieve kunst/ambacht en de zoveelste kopie, amateur of commercieel 

beeld. Een geoefend oog kan onmiddellijk 'de kunst' van 'de rest' onderscheiden, 
maar kan zich (helaas?) nooit losmaken van zijn context. 
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Hoe zit het met het tekort aan zuivere kunstkritiek? 

 
Bestaat er eigenlijk nog zoiets als kunstkritiek of 'het zuiver oordeel' of is dit 

reeds verzwolgen door de kunstmarkt en de kritiek gedenigreerd tot reclame en 
markettingstrategiëen? 
 

Waarom zou iemand de waarheid spreken als hij daarmee zijn reputatie en zijn 
marktplaats kan schaden? De kunstcriticus van vandaag denkt eerder na over de 

manier waarop zijn schrijfwerk kan renderen, dan over het te interpreteren 
kunstwerk. De kapitalistische overheersing brengt tevens een soort passiviteit 
met zich mee. Het is namelijk gemakkelijker om diegene die onverslaanbaar zijn 

te volgen in plaats van er tegenin te gaan. If you can't fight them, join them. 
 

Er zijn wel degelijk individuen en groeperingen die de moeite nemen om zich 
oprecht en belangeloos uitgebreid te verdiepen in de hedendaagse kunstfilosofie 
en de problematieken die ze met zich meebrengt. Met enig geluk worden deze 

ook nog zorgvuldig uitgetypt en verspreid, wat een aangenaam contrast vormt 
tegenover de massa'a inhoudsloze ‘status-updates’. Maar helaas vinden die 

bedenkingen en debatten slechts plaats op zeer kleine, haast onzichtbare, 
schaal. Praktisch enkel diegenen die zelf actief zijn in dit gebied komen ermee in 

contact. 
 
 

De kunstenaar als ondernemer 
 

Ik denk dat het interessant is om ons af te vragen waar de grens (of 
overlapping) ligt tussen een bedrijfsleider en een kunstenaar? Kan een 
kunstenaar nog wel kunstenaar genoemd worden als hij niets produceert, maar 

hoofd is van een bedrijf waar zijn staff de kunstwerken vervaardigen? Het 
antwoord de dag van vandaag is uiteraard: ja, dat kan. Het kapitalisme is met de 

tijd ook geruisloos in de kunst geslopen. Het is ook naiëf om te denken dat de 
kunstwereld ervoor gespaard zou blijven; kunst is al gedurende eeuwen een 
luxeproduct. Een succesvolle hedendaagse kunstenaar is een succesvolle 

ondernemer (of heeft een goede adviseur/boekhouder). 
 

De vraag of het nog zin heeft om te midden van de overvloed nog iets extra te 
produceren laat ik voorlopig rusten. Ik heb ook nog geen kant gekozen wat 
betreft 'de Kunst' of 'de Commerce'. Voorlopig is het switchen tussen beide. Ik 

blijf experimenteren, onderzoeken en creeeren. Net zoals ik ook blijf schrijven. 
Kritisch en analyserend denken houdt mijn geest flexibel en daarbij zoeken naar 

de juiste woorden is een creatie op zichzelf. Er leeft passie in mij die aandringt 
om te creeeren. Ik probeer ook steeds de lat hoog te leggen bij de resultaten. 
Het geeft mij voldoening om kwaliteit te leveren (is dit nu markettingpraat? Aan 

u om te oordelen) ;) 
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