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WOORD VOORAF 
 
Het is mij doorheen mijn artistieke opleiding steeds meer opgevallen dat 
hedendaagse kunstwerken, die geselecteerd worden voor hoog aanschreven 
exposities, vaak hun toeschouwers weten te bekoren met een zeker gevoel van 
bevreemding. Dit gevoel is volgens mij een weerspiegeling van de denk- en 
leefwereld van vandaag.  
 
Naar mijn ervaring is de soort kunst die bevreemding weet op te wekken eerder van 
een conceptuele aard, dit wil zeggen dat de aandacht voornamelijk gericht is op een 
idee achter het kunstwerk, dan op het materiële werk zelf. Dit concept bestaat uit een 
uiting die reageert op de leefwereld waarin het kunstwerk gemaakt werd.  
 
In dit dossier heb ik, aan de hand van mijn eigen ervaringen, ondersteund door 
opzoekingswerk, trachten uit te leggen wat ik bedoel met bevreemding in kunst. Ik 
ben hiervoor op zoek gegaan naar verschillende auteurs die dit onderwerp hebben 
aangekaart en vergeleek hun stellingen met mijn persoonlijke bedenkingen. Vooral 
het filosofisch werk van Jean Baudrillard heeft mij tijdens deze zoektocht het meeste 
aangesproken, waardoor ik er ook voor gekozen heb om zijn filosofie over het 
hyperrealisme als rode draad te gebruiken. 
 
Door op Baudrillard’s filosofie dieper in te gaan, ben ik iets beter in staat geweest om 
mijn eigen bedenkingen hier te verwoorden. Persoonlijke ‘vaststellingen’ werden 
soms door het lezen van zijn werk afgelijnder of zelfs benoemd. Het bevreemdende 
gevoel waar ik zo gefascineerd door ben, kon ik in zijn betoog helemaal herkennen. 
 
Nu mijn opleiding op zijn einde loopt, kan ik concluderen dat ik deze hogeschool 
verlaat met een algemene brede indruk van wat kunst is of zou kunnen zijn. Ik 
beschik hier echter niet over concrete definities of antwoorden, maar de bagage aan 
informatie die ik met mij meedraag helpt mij wel om een beeld te vormen van het 
complexe gegeven dat kunst is. Het is aan de hand van dat beeld dat ik heb trachten 
te beschrijven hoe de ervaring van bevreemding via een kunstwerk tot stand kan 
komen… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

INHOUDSTAFEL 
 

 
Het onbehagen dat huist in de hedendaagse tijd en kunst   p. 3  
 

 

Het tekortschieten van onze vermogens     p. 6 
 
 
Masochisme door kunstaanschouwing     p. 8 
 
 
Dionysos en Apollo        p. 9 
 
 
Het religieuze aspect in het bevreemdende     p. 11 
 
 
De overvloed der dingen        p. 12 
 
 
De bevreemdende oorsprong       p. 14 
 
 
Het kunstwerk als consumptiegoed      p. 15 
 
 
De Technologie van een hyperrealistische wereld    p. 17 
 
 
Eindconclusie         p. 19 
 
 
Bibliografie          p. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

INLEIDING 
 
Sprekende over bevreemding in kunst, beschikken we uiteraard over een zeer 
uitgestrekt landschap van mogelijke bedenkingen, vraagstellingen en theorieën. Om 
dit enigszins te reduceren heb ik mij enkel gericht op enkele punten die mij 
persoonlijk in het oog sprongen en bezig hielden. Dit resulteerde in negen 
hoofdstukjes die elk een klein onderdeel weergeven van een algemene 
hedendaagse sfeer die ik hier probeer te schetsen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Nu alle kritische radicaliteit overbodig is 

geworden, alle negativiteit is opgelost in een 

wereld die de schijn wekt zich te realiseren, 

ook de kritische geest in het socialisme zijn 

toevluchtsoord heeft gevonden en het 

verlangen tenslotte allang geen effect meer 

heeft, wat rest ons nu anders dan de dingen tot 

hun raadselachtig nulpunt te herleiden? … 

 

Wat rest ons anders dan aan de kant van dit 

raadsel te gaan staan en de banale strategieën 

te confronteren met de fatale strategieën?”1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Baudrillard, J. Fatale stategieën: Amsterdam: Duizend & Een, 1983, p.293 
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Het onbehagen dat huist in de hedendaagse tijd en kunst 

 
Kunst heeft altijd al de eigenschap gehad om vragen, discussies en irritaties op te 
wekken. Ook in de hedendaagse kunst is dit meer dan ooit het geval. Het lijkt alsof 
we tegenwoordig steeds meer verlamd raken door een toenemende wanhoop en 
onzekerheid, waardoor we geen sluitend antwoord kunnen geven op de vraag naar 
de zin en betekenis van kunst.  
 
Is kunst de weg kwijt? Als reactie op deze vraag kunnen we ook stellen dat de 
kunstkritiek de weg kwijt is. Om te weten waar het probleem precies is gesitueerd 
moeten we weten met welk probleem we te maken hebben. Is het probleem wel een 
echt probleem? Is de onzekerheid en wanhoop binnen de kunst niet juist de kracht 
van kunst? En wat houdt deze juist in? 
 
Vanuit mijn eigen ervaringen heb ik kunnen concluderen dat er een sluipend 
onbehagen aanwezig blijkt te zijn dat zijn stempel drukt op de kunstuitingen van deze 
tijd. Ik zal in dit hoofdstukje proberen uit te leggen wat ik hiermee precies bedoel. Om 
hiertoe te komen stel ik mij tevens de vraag waarnaar wij de dag van vandaag 
verlangen en hoe zich dat uit in de kunstwereld. Waaruit bestaat deze wereld? 
  
We kunnen stellen dat we vandaag leven in de laatste stuiptrekkingen van het 
postmodernisme. Het postmodernisme valt op zich al zeer moeilijk op een afgelijnde 
manier te definiëren, laat staan dat we iets concreet over de hedendaagse 
‘stijlperiode’ kunnen zeggen. Kunst kan praktisch altijd gezien worden als een reactie 
op of bevestiging van haar omgeving en tijd. Ik beleef, voel en  ervaar hedendaagse 
kunst in grote mate, maar dit wil niet zeggen dat ik ze correct kan benoemen of 
definiëren. Ik kan enkel mijn subjectieve ervaringen omschrijven. Er zijn echter wel 
bepaalde typerende en wederkerende ‘aspecten’ die mij opgevallen zijn in de 
hedendaagse tijd en kunst. Om meer te weten te komen over de inhoud van onze 
huidige kunst en cultuur, ben ik vertrokken vanuit informatie over het 
postmodernisme. Hier schuilt immers de voedingsbodem van het gedachtegoed van 
de tegenwoordige tijd. Het onderstaand citaat vat voor mij bondig samen met welke 
soort van ingesteldheid de huidige denk- en kunstwereld te maken heeft: 
 

In de hedendaagse tijd, een tijd die J.F. Lyotard een tijd van verslapping noemt, is het 
niet moeilijk om publiek te vinden voor eclectische werken. Volgens hem betekent de 
eclectische voorkeur van nu het nulpunt van de algemene hedendaagse cultuur. De 
kunstenaar, de galeriehouder, de criticus en het publiek scheppen gezamenlijk 
genoegen in ‘het-geeft-niet-wat’. Dit realisme van ‘het-geeft-niet-wat’ is voor Lyotard 
dat van het geld: bij gebrek aan esthetische criteria blijft het mogelijk en nuttig de 
waarde van de kunstwerken af te meten aan de winst die zij opleveren. Dit realisme 
voegt zich naar alle tendenzen zoals het kapitaal naar alle ‘behoeften’, op 
voorwaarde dat de tendenzen en behoeften koopkracht hebben. 

 
In een tijd waar kapitalisme aan de macht is, komt bevreemding voor, aldus Lyotard. 
Het kapitalisme heeft echter een zodanige macht om de dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen, de rollen van het sociale leven en de instellingen te 
ontrealiseren, dat we de zogenaamd realistische weergaven van de werkelijkheid nog 
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slechts als iets nostalgisch of belachelijks op kunnen roepen, als een gelegenheid tot 
lijden eerder als tot tevredenheid.2 

 
Het is diezelfde soort van bevreemding die ik ervaar als één van de typische 
aspecten in onze hedendaagse kunst. Het is een term met eerder negatieve 
connotaties, toch ben ik ervan overtuigd dat we in staat zijn om hier een zeker 
behagen in te vinden. De ironie bestaat er echter uit dat dit behagen enkel kan 
opgewekt worden door een voorafgaand gevoel van onbehagen. Bevreemding is 
onbehaaglijk maar kan deuren openen naar een vergeten of ongekende 
werkelijkheid. 
 
Het onbehagen dat schuilt in bevreemdende kunst, kunst waarvan de betekenis 
moeilijk te vatten is, lijkt de kunstcritici van tegenwoordig wel in de smaak te vallen. 
Zijn zij diegenen die bepalen welke kunst er nu moet gemaakt worden? Of zijn de 
geprezen kunstuitingen van vandaag een logisch gevolg van de hyperrealistische 
wereld waarin we leven? Naar mijn bevindingen kunnen ‘betekenisloze’ en daarom 
ook ‘mysterieuze’ elementen een kunstwerk een extra waarde toeschrijven. Ik weet 
niet of we hier zouden kunnen spreken van een trend of nieuwe kunstrichting. De 
hedendaagse kunst uit in ieder geval een reactie op de situatie, problemen en vragen 
van zijn tijd, dus zien we in kunst niet meer dan een weerspiegeling van onszelf.  
 
Wij hebben ondertussen al meer dan eens het gevoel gehad dat er niets nieuws 
meer kan gemaakt worden. Het welbekende ‘alles is al gedaan’ heeft ons klem gezet. 
Er wordt niet meer verwacht dat er nog iets wereldschokkend zal gebeuren, dus 
streeft men er ook al lang niet meer naar. Tegenreactie: in plaats van op zoek te 
gaan naar een subliem diepzinnig kunstwerk, haalt men de sublimiteit uit de 
alledaagse banaliteit. 
 
Het werk van Guillaume Bijl is hier een goed voorbeeld van. Bijl toont met zijn werk 
de werkelijkheid zoals zij is: we krijgen bijvoorbeeld een alledaagse en bekende 
opstelling van een beurs, met verschillende promotiestanden van bedrijven, te zien; 
dit in een museum voor actuele kunsten. De situatie komt vertrouwd over, enkel de 
locatie en context waarin dit alles droogweg wordt getoond ligt niet voor de hand. Er 
is, buiten de bezoekers van de tentoonstelling en enig personeel van het museum, 
niemand aanwezig, waardoor het bevreemdend gevoel dat rond heel de opstelling 
hangt, nog eens wordt benadrukt. Exposities van zijn werk tonen ons in alle puurheid 
de dingen zoals ze zijn, zonder enige verheerlijking of zichtbare tekenen van kritiek. 
Toen ik de eerste maal met zijn werk in contact kwam heb ik aan de levende lijve 
mogen ondervinden hoe ik doorheen enig onbehagen heen moest kijken om 
behagen te vinden in dit soort van werk. Bijls werk is in staat om door louter na te 
bootsen en te ‘tonen’ een zekere kritische sfeer op te wekken. Het confronteert ons 
met wat we elke dag zien, maar ons bijna nooit meer afvragen. Dergelijke 
vervreemding van de realiteit kan bij de toeschouwer een subliem effect veroorzaken. 
Dat moment vindt plaats nadat we in staat zijn om de bekende realiteit in vraag te 
stellen en vervolgens te doorzien.  
 

                                                 
2 Lyotard, J.F. Postmodernisme uitgelegd aan onze kinderen: Kampen: KOK Agora, 
1986, p. 15 
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De formule van dit concept is eigenlijk niet zo nieuw meer: in de avant-garde van de 
jaren ’70 deed men al pogingen om kunst en wereld met elkaar te versmelten, zoals 
men dat ook in de hedendaagse kunst probeert. De kunstcritici van tegenwoordig 
lijken nostalgisch terug te kijken op deze kunstperiode, maar uiteraard verwijzen de 
concepten van toen in deze tijd naar een heel andere ervaring. Het grootste verschil 
lijkt mij dat kunstenaars in de jaren ’70 een belofte voor de toekomst voor ogen 
hadden, terwijl wij nu met meer twijfels tegenover de toekomst staan. 
 
 

Het tekortschieten van onze vermogens 

 
Is een kunstwerk dat op het eerste zicht geen duidelijke betekenis uitstraalt, een leeg 
werk? Zouden we kunnen zeggen dat de hedendaagse kunst steeds meer leegte in 
zich draagt? 
 
“Als reactie op de uitholling van haar representerende functie wordt de kunst meer 
dan ooit verbannen naar het domein van de esthesis, de zintuiglijke gewaarwording” 3  
 
Er kan gesteld worden dat de materie en de eventuele ‘metier’, die meestal 
samengaan met het creëren van een kunstwerk, in waarde gedaald zijn tegenover 
het conceptuele aspect. Het stoffelijke is verruild voor het conceptuele, het idee op 
zich. Ik zou zelfs zeggen dat kunst zich op materialistisch niveau reduceert tot het 
lezen tussen de regels in plaats van de eigenlijke volzinnen.  
 
“Hier kunnen we even verwijzen naar wat Nietzshe Nihilisme noemde: het nihilisme 
waar hij het over had slaat eigenlijk op een omverwerping van overtuigingen en op 
de ontdekking van hoe weinig werkelijk de werkelijkheid is, die nauw samen hangt 
met het uitvinden van andere werkelijkheden.” 4 
  
 Een kunstenaar is een schepper van een nieuwe werkelijkheid en vertrekt hiervoor 
dan ook meestal van de reeds gekende werkelijkheid, maar vormt deze zodanig om 
dat we ze niet meer zo gemakkelijk kunnen vatten. Deze begrenzing van het 
begrijpen doet mij denken aan het kantiaanse thema van het verhevene. Het 
verheven gevoel, voortkomend uit bevreemding, brengt volgens Kant een heftige en 
dubbelzinnige aandoening: het brengt tegelijkertijd vreugde en verdriet met zich mee. 
Beter nog: de vreugde komt daarin voort uit het verdriet. Het verhevene heeft plaats 
wanneer het verbeeldingsvermogen er niet in slaagt zelfs maar in principe een 
voorwerp te presenteren dat kan overeenstemmen met een begrip, of omgekeerd 
zoals bij een kunstwerk. Wij hebben bijvoorbeeld de idee van de wereld en het leven 
(de totaliteit van wat is), maar wij hebben niet het vermogen er een voorbeeld van te 
geven. Zo’n soort van ideeën zijn onpresenteerbaar, onuitspreekbaar, 
onverstaanbaar en dus ook bevreemdend. Datgene wat een grens stelt aan mijn 

                                                 
3 Verminck, M. & Olyslaegers, J. Het vel van Cambyses: 2 : Fragmenten van een 
kritisch vertoog over theater, dans , opera, fotografie, film, televisie en video: Leuven: 
Kritak, 1993, p. 64, 
4 Lyotard, J.F. Postmodernisme uitgelegd aan onze kinderen : Kampen: KOK Agora, 
1986, p. 17 
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perceptuele en conceptuele vermogens, wordt een symbool van een ‘andere’ of 
transcendente realiteit. 
 
Wanneer ik zonet opmerkte dat het conceptuele gedeelte van hedendaagse kunst 
hoger in waarde staat aangeschreven dan de materiële kant, wil ik daarmee zeker 
niet zeggen dat er geen technische kwaliteiten meer te vinden zijn.  Als ik 
bijvoorbeeld kijk naar het  werk van Michaël Borremans ondervind ik dat de aandacht 
voornamelijk getrokken wordt naar de bevreemdende inhoud van zijn schilderijen, 
maar de materiële en technische kant moeten hiervoor zeker niet wijken. Zijn 
schildertechniek getuigt van een unieke kunde en vaardigheid. Het is zijn 
instrumentarium om een bevreemdende wereld te scheppen. Hij creëert een 
onverstaanbare inhoud, die blijkt te voldoen aan de verlangens van deze tijd, en 
maakt daarvoor gebruik van een eeuwenoude techniek.  
 
Maar wat hebben de toeschouwers aan een kunst waarvan de betekenis niet te 
vatten is? De vertegenwoordigers uit de kunstwereld hebben al meermaals 
gesuggereerd dat het kijken naar kunst een mens kan verrijken en inzichten kan 
verschaffen. Kunst en cultuur lijken tegenwoordig niet van elkaar te kunnen worden 
losgekoppeld. En aangezien aan cultuur een hoge humanitaire waarde is 
toeschreven volgt kunst in deze status. 
 
Kunst is nog lang niet van zijn voetstuk gevallen en wordt als iets heilzaam voor het 
denken gepresenteerd. Kunstwerken of objecten die ons confronteren met de 
grenzen van ons begrip en vermogen tot betekenisgeving kunnen een gevoel van het 
sublieme teweeg brengen. Kant schreef dat sublieme een gevoel van onbehagen 
toe. 
 
 En een kunstwerk dat enkel een esthetische of ‘schone’ functie in zich draagt, een 
‘mooi’ werk, zou volgens hem een belangeloos behagen voortbrengen. Maar ik vraag 
me af of die stelling in deze tijd nog helemaal geldt. De kunst verandert, alsook de 
toeschouwers die weinig nood hebben aan ‘mooie kunstwerken’. Volgens mij wordt 
het bevreemdende sublieme effect vandaag niet meer gezocht in het schone, het kan 
evengoed in het banale huizen.   
 
Toeschouwers van hedendaagse kunst lijken heil te willen vinden in het ruime 
assortiment van bevreemdende kunstwerken. Maar ik vraag mij af of dit misschien 
alleen maar het geval is omdat er hun verteld wordt dat ze in dat soort kunst een 
behagen kunnen vinden. Als een bepaalde soort kunst aangeprezen wordt als dé 
kunst bij uitstek, kunst waar een mens zijn geest alleen maar ruimer van kan worden, 
verwachten wij er als toeschouwer ook meer van. Als we veronderstellen dat een 
toeschouwer bij het ervaren van een ‘verantwoord’ kunstwerk op voorhand bepaalde 
voorgeschreven verwachtingen heeft, is het eigenlijk niet onrealistisch om rekening te 
houden met een soort van placebo-effect.  
 
Het bevreemdende en onbehaaglijke dat zich in of rond een kunstwerk kan bevinden 
oefent een zekere aantrekkingskracht uit op haar toeschouwers. We willen graag 
meer weten, doch krijgen we slechts een schim van de waarheid te zien. 
 
“De redelijkheid van de kritiek van de toeschouwer wordt echter veelal ingegeven 
door een emotioneel onbehagen en is niet gebaseerd op intensieve denkarbeid. Het 
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humanisme, tijdens de Verlichting de vaandeldrager van de ratio, denkt nu met het 
hart, en komt van daaruit tot de conclusie dat post-modernisten doorgaans ‘slecht’ 
denken.” 5 
 
De beoordeling, misschien verlopend in verschillende fasen, die de toeschouwer 
maakt over een kunstwerk, kan gepaard gaan met een emotionele confrontatie. Deze 
confrontatie houdt in dat de toeschouwer zichzelf en de wereld herkent in een 
kunstwerk. Ik spreek hier eerder over een bevreemdende soort van herkenning, want 
je herkent het bekende als het ware in iets dat vreemd is.  
 
“Onze hedendaagse kunstbeoordeling, die gebaseerd is op een zeker emotioneel 
onbehagen, reflecteert de tijdsgeest van het postmodernisme. Het beschrijft de 
algemene onsamenhangendheid van de dingen, de kubistische, aan brokken 
gevallen wereld, die in de geesten niet langer tot een eenheid gevoegd wordt, maar 
zich genesteld heeft als een bonte caleidoscoop.” (Baudrillard, J. 1988, p.38, 
tijdschrift Sinéma) 
 

Masochisme door kunstaanschouwing 
 
Het door de toeschouwer omarmen van mysterieuze bevreemdende kunst waarvan 
de betekenis niet voor de hand ligt, kan misschien ook een symptoom zijn van 
verveling en onverschilligheid. De toeschouwer is niet snel meer onder de indruk of 
geshockeerd, dus in plaats van naar ‘fantastische’ kunst te streven, lijkt de droge 
banale werkelijkheid die gepresenteerd wordt in een bevreemdende context dikwijls 
nog interessanter. De toeschouwer lijkt liever wakker geschud te worden door het feit 
dat de bekende werkelijkheid bevreemdend is voor hem, dan door de zoveelste 
poging tot een kortstondig en belangeloos ‘wouweffect’ dat hoogstwaarschijnlijk toch 
niet plaatsvindt.  
 
“Voor hen die kunst als een strijd tegen het systeem gezien hadden, werd het terrein 
van die strijd verplaatst binnen de muren.” 6 
 
Kunst nestelt zich nu eerder in het systeem, doet zich vaak voor als een onderdeel, 
om op die manier een onrechtstreekse vorm van kritiek, aanwijzing of opmerking uit 
te drukken. 
 
De toeschouwer van vandaag kijkt volgens mij niet belangeloos naar een kunstwerk. 
Hij is bereid zijn geest open te stellen en zichzelf te pijnigen met het zoeken naar een 
mogelijke betekenis. Ik gebruik de term pijnigen omdat ik hier spreek over kunst 
waarvan de betekenis nooit een vaste vorm aanneemt. Het zet aan tot eindeloos 
redeneren, en dit in de hoop dat we er misschien een ‘betere’ mens van worden. In 
de hoop dat we even kunnen ontsnappen uit de alledaagsheid en nieuwe inzichten 
verwerven. 
 

                                                 
5 Scheers, J. & Van Calster, B. 1988. tijdschrift Sinéma. Jean Baudrillards mediafilosofie, 
p. 38  
6 Verminck, M. & Olyslaegers, J. Het vel van Cambyses: 1: Kunstkritieken tussen 
‘Van nu en straks’ en Documenta IX: Leuven: Kritak, 1993, p.269 
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 De toeschouwer veronderstelt dat de kunstcriticus kunstwerken voorstelt die het 
aanschouwen waard zijn, dus is het ook een normale reactie dat de toeschouwer 
zoekt naar het waarom van dit gegeven. Veel mensen haken af als de betekenis te 
hoog gegrepen lijkt, dit vaak ook gecombineerd met een gevoel van tekort schieten 
in hun denken. Toch zijn er veel anderen die doorgaan in het proces van 
aanschouwen en beoordelen van kunst, en zich wentelen in een gevoel van 
onbehagen. 
 
Meerdere filosofen, zoals Schiller als Hölderling, bleken er mee eens te zijn dat kunst 
de eigenschap bevat om de mens te bevrijden uit de troosteloosheid van de 
eindeloze middel-doel-ketens waaraan hij als arbeidend en ethisch wezen is 
overgeleverd (in het dagelijkse leven). Maar deze bevrijding is geen 
voorafschaduwing van een ideale toestand waarin de mens zich zou kunnen 
bevinden, maar een ‘ontrukking’ die de mens buiten zichzelf werpt zonder dat hij 
daarbij kan hopen ooit in dit ‘buiten’ zichzelf te vinden. In kunst verschijnt dit exces 
als iets waarvoor hij niet kan vluchten, maar evenzeer als iets waarin hij zich niet kan 
installeren. Het is een vluchtig onaanduidbaar moment, waarbij het kunstwerk 
fungeert als een trigger om te kunnen transcenderen uit de veilige en bekende 
alledaagsheid. Het exces insinueert dus dat er een bepaalde grens is die de mens 
overschrijdt, een grens die de mens de toegang ontzegt tot de ‘monsterlijke’ en 
onteigening die hij in zijn eigenste wezen is. Dus kunst is wellicht niets anders dan 
een arbeid op deze grens. 
  
Wanneer we als toeschouwer een kunstwerk aanschouwen wordt er verondersteld 
dat we willen begrijpen of weten, al was het maar een glimp van herkenning of 
diepgang.  

Volgens Baudrillard proberen de postmodernisten van vandaag zonder al teveel 
intensieve denkarbeid de betekenis van een kunstwerk in zich op te nemen. Het zou 
eerder om een onbehaaglijke emotionele reactie gaan, een soort van ‘buikgevoel’. 
Maar in heel deze beweging kan de postmodernist niet anders dan getuigen van de 
eenzaamheidsdrab waarin onze samenleving wegzinkt. Jean Baudrillards perceptie 
wordt beheerst door het vermoeden dat in de mate dat je de wereld be-grijpt, je je 
tegelijkertijd verwijdert van de oorsprong van de dingen, van het chaotische 
wordingsproces van de wereld.7 

 

Hoe harder we iets proberen te vatten, des te meer het uit onze vingers glipt. Soms is 
het oorspronkelijke niet uit te spreken en niet voor iedereen even zichtbaar. 
Misschien voelen we aan dat er iets is dat we moeten weten, maar kunnen we het 
niet begrijpen. De hyperrealiteit hangt als een dikke mist over de originaliteit heen, 
zodanig dat we in een model van de realiteit leven in plaats van de eigenlijke realiteit 
zelf. Alle fundament is vervangen door een artificieel model, maar volgens Baudrillard 
kunnen we het systeem ook draaiend houden zonder enig fundament. 
 

Dionysos en Apollo 
 
“De mens heeft ongemerkt de realiteit verlaten.” zegt Baudrillard. Hij was erg 
gefascineerd door ‘de opkomst van de nieuwe werkelijkheid’, de zogenaamde 
hyperrealiteit. Kunst kan ons onrechtstreeks wijzen op deze metamorfose, ze kan 

                                                 
7 Scheers, J. & Van Calster, B. 1988. tijdschrift Sinéma. Jean Baudrillards 
mediafilosofie, p. 39 
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fungeren als een soort van raam dat ons de realiteit achter de hyperrealiteit toont. 
Maar dit ‘tonen’ omvat ook een ‘versluieren’. Wie kijkt naar kunst ziet alles, maar 
weet niets. Er heerst een dualiteit tussen het getoonde en zijn betekenis, een ‘goed’ 
kunstwerk bestaat meestal uit een interessante spanning tussen beide. Je zou het 
kunnen vergelijken met de filosofie van Nietzsche over Dionysos en Apollo. Deze 
theorie over de gewelddadige paring tussen beiden kan ook toegepast worden op 
een bevreemdend kunstwerk. Dionysos en Apollo, twee uiterste krachten, houden 
elkaar in evenwicht, zowel verstrengeld in elkaar als vechtend tegen elkaar.  
 
”Apollo fungeert als sluier over Dionysos om zijn onverzadigbare donkerte te 
verbergen. Dionysos is niet leefbaar zonder zijn apollinische vermomming. De kunst 
is eigenlijk een affirmatie van deze versluiering. De werkelijkheid wijkt eindeloos 
terug achter de schijn en illusie van Apollo (of het kunstwerk) en blijkt een grondeloos 
spiegelspel tussen beide” 8 
 
Wanneer de bekende alledaagse realiteit in een kunstwerk wordt gepresenteerd, dan 
zijn we geneigd om deze niet meer als diezelfde realiteit te zien. Want die realiteit ligt 
buiten de ‘tentoonstellingsmuren’, in het kunstwerk wordt iets ‘dieper’ uitgedrukt. Je 
zou kunnen zeggen dat de materie van het kunstwerk symbool staat voor dat 
‘diepere’, het ultieme, het onuitdrukbare, misschien wel de échte realiteit achter de 
realiteit. Het kunstwerk toont ons de echtheid van de dingen, net zoals zij ze ook 
versluiert. Het is een wisselspel tussen tonen en verhullen, met een onbeslist gevoel 
als resultaat.  
 
Het model van de hyperrealiteit is volgens Baudrillard de versluiering van de 
originaliteit of echte werkelijkheid. De realiteit is bevreemdend voor ons en wordt in 
bedwang gehouden door een apollinische waas van de hyperrealiteit, ook wel 
‘simulacrum’ genoemd door Baudrillard.  
 
“Als het gewone leven de ‘realiteit’ is, dan verdient de kunstmatige cultuurlaag  
de naam ‘hyperrealiteit’. En wij leven in beide werelden. De hyperrealiteit is minstens 
zo echt als de ‘echte’ realiteit.” 9  
 
Hij vergelijkt de hyperrealiteit ook meermaals met een ‘bal masqué’, eentje waar 
iedereen verkleed is in een kloon van zichzelf. 
 
“Maar het bal masqué hoeft niet te verstarren. Rationaliteit kan de zaak levendig 
houden. Op het moment dat je het systeem analyseert, doorzie je de absurditeit 
ervan. Er treedt een zekere vervreemding op en in die toestand is er nog alle kans 
om iets origineels te vinden, om een onverwachte stap te zetten, om je te bevrijden 
van je identiteit.” 10 
 
Ondanks dat Baudrillard laat blijken dat er door de versluiering van het simulacrum 
veel verloren is gegaan, heeft hij toch geen oren naar enige nostalgie. Hij noemt de 
nostalgie een van de grote bedreigingen van onze cultuur. “Het lijdt tot onzinnige 
pogingen om de gouden standaard in ere te herstellen, tot excuusreferenda en zelfs 

                                                 
8 Olyslaegers, J. Het vel van Cambyses: epiloog Antwerpen: Kritak, 1993, p.59 
9 Eskens, E.. 1999. Filosofiemagazine. Interview met Jean Beaudrillard, p. 8 
10 Eskens, E.. 1999. Filosofiemagazine. Interview met Jean Beaudrillard, p. 11 
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tot nationalisme.” zegt hij. Het heeft volgens hem geen zin om te vechten voor het 
behoud van dingen die hun tijd hebben gehad. “Nostalgie is te vermijden door 
eigenheid en identiteit te vergeten.” 
 
Voorafgaand op Baudrillard stelde ook Desiderius Erasmus in zijn boek ‘Lof der 
zotheid’ dat we een bedachtzame, kunstmatige wereld over de bestaande wereld 
heen schuiven. Beschaving noemde hij, net als Baudrillard, één groot gemaskerd 
bal. Ik kaart hier Erasmus even aan omdat het mij tijdens het opzoeken van 
documentatie opgevallen was, hoeveel gelijkenissen zijn ideeën tonen met die van 
Baudrillard. Ik kan hieruit kort besluiten dat het aanbrengen van hyperreële 
kunstmatigheden een menselijke eigenschap is die we, vier eeuwen na het schrijven 
van Erasmus, nog overvloediger hebben weten te exploreren. De metamorfose van 
de oorspronkelijke realiteit naar de hyperrealiteit is een proces dat misschien al 
eeuwenlang aan de gang is. Baudrillard sprak van een bepaald punt waaraan wij 
ongemerkt zijn voorbij gegaan, een zogenaamd keerpunt in de voorstelling van onze 
realiteit. Hij impliceert hiermee eigenlijk dat wij ooit bestaan hebben in de pure 
oorspronkelijke realiteit. Maar volgens mij is het eerder plausibel dat de hyperrealiteit 
een kenmerkend onderdeel van de mens is, een eigenschap die ons onderscheidt 
van andere dieren. Misschien kan de mens niet bestaan als mens zonder een 
hyperrealiteit?  
 

Het religieuze aspect in het bevreemdende 
 
Kunst wordt vaak omschreven als iets dat het verstand of de dagdagelijkse ervaring 
te boven gaat.  
 

Dit onvoorstelbare iets wordt vaak ingevuld als de ‘oergrond’ van de natuur, de 
‘onkenbare’ God, en andere termen met een betekenis van die aard. Met andere 
woorden; een mysterieuze identiteit die niet kan worden waargenomen of begrepen, 
maar enkel door gevoel ervaren. Eigenlijk gaat het hier steeds om een mystiek-
religieuze versie van Kant’s notie van het verhevene: de ervaring van een zintuiglijk 
fenomeen dat mijn voorstellingsvermogens te buiten gaat, stelt in staat om de idee 
van het Oneindige van het Ding an sich te vatten. Het Absolute is dus uiteindelijk 
heilzaam: op deze manier wordt de kunst in stelling gebracht tegen de enge 
‘burgerlijke ratio’, al gauw de pleitbezorgster van een nieuwe religie.11 
 

Het is typisch menselijk om het onverstaanbare of onverklaarbare toe te schrijven als 
iets dat boven ons (verstand) staat, als iets goddelijks of ultiems. In vroegere tijden 
leken kunst en religie bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vele thema's en 
motieven in de kunst waren direct ontleend aan of geïnspireerd door het geloof en 
allerlei kerkelijke gebruiken en praktijken. Omgekeerd brachten de aanschouwing 
van kunstwerken en het bijwonen van kunstuitvoeringen vele mensen tot diep 
religieuze gevoelens en belevingen. Die specifieke band tussen kunst en religie is 
niet verdwenen, eerder gemetamorfoseerd. Terwijl het religieuze of ongrijpbare 
vroeger werd gesitueerd in het goddelijke,  zijn we in deze tijd in staat om het onszelf 
toe te schrijven. Kunst is doorheen de tijd aardser geworden. Hetgeen wij niet 
begrijpen is vandaag niet langer van een ander of ‘hoger iets’, maar huist in ieder van 
ons. Nu zijn wij de Goden; levend in en zich voedend met het ondoorgrondbare 
alledaagse. Om het metaforisch te zeggen kunnen we stellen dat we vroeger naar de 

                                                 
11 Olyslaegers, J. Het vel van Cambyses: epiloog: Antwerpen: Kritak, 1993, p.63 
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ijle hemel staarden, terwijl we nu eindelijk onszelf durven aanschouwen. Doch terwijl 
we aan het staren waren is er veel veranderd, met name de sluipende overwoekering 
van het simulacrum. Het is misschien de omringende bevreemding die de fascinatie 
voor onszelf (terug)bezorgde.  
 
“Baudrillard omzeilt de valkuil van een (religieuze) ideologie door voor een soort van 
stoïcijnse onverschilligheid te pleiten. Eerder dan via een geloofssysteem een 
mogelijk alternatief te schetsen en er nieuwe waarden of een nieuwe zin bij te 
verzinnen, geeft hij de voorkeur aan een radicaal empirisme.” 12 
 
Wij creëren onze werkelijkheid, net zoals we onszelf creëren. We hebben nog weinig 
verlangen naar, en speculeren al lang niet meer zo hevig over, een zogenaamde 
‘hogere macht’ of God. Vroeger, heden en toekomst behoren toe tot ons zelf 
ontworpen classificatiesysteem dat de hele hyperrealiteit staande houdt. Religie heeft 
in onze westerse wereld een metamorfose ondergaan waardoor dit begrip een 
steeds breder wordende betekenis heeft gekregen.  
 
“Baudrillard noemt heel onze geschiedenis een fossiel simulacrum. “Het is de mens 
die het kwaadaardige genie van de kunstmatigheid die God was, geërfd heeft. De 
virtuele reconstructie van de soort is vandaag het werk van de mens zelf, en deze 
reconstructie is bezig de virtuele realiteit van zowel ons verleden als onze toekomst 
te worden.”13 
 

De overvloed der dingen 
 
We leven in een tijd met een overvloed aan informatie. Maar in het centrum van de 
overvloed verdwijnt de geschiedenis en verdwijnt ook de zin van informatie. Volgens 
Baudrillard betreden we onvermijdelijk het tijdperk van desinformatie. Dit is precies 
wat hij bedoelde toen hij beweerde dat de Golfoorlog nooit had plaatsgevonden14. De 
realiteit heeft zich tijdens deze oorlog verscholen achter de media. De media zijn het 
filterende scherm voor de realiteit, hoewel ze beweren informatie over de realiteit te 
kunnen brengen. De gebeurtenissen waarover de media ons informeren zijn irreëel, 
alle beelden die we te zien kregen van de Golfoorlog verwezen niet naar de 
werkelijkheid maar naar een virtuele realiteit. De stellingen van Baudrillard omtrent dit 
gegeven worden vandaag steeds opnieuw bevestigd en herhaald in vele 
verschillende verschijningsvormen.  Wat wij denken te weten over de werkelijkheid, is 
niet langer afkomstig uit de werkelijkheid zelf.  
 
Volgens Baudrillard is de overvloed der dingen voortgekomen uit de leegte: 
“Misschien heeft de natuur een afkeer van de leegte, want om die te bezweren 
ontstaan daar, in de leegte, de overvolle, overontwikkelde, verzadigde systemen – 
daar waar niets meer is installeert zich altijd iets overtolligs.”15  
 

                                                 
12 Eskens, E. 1999. Filosofiemagazine. Interview met Jean Beaudrillard, p. 8 
13 Eekhaut, G. 1996. Tijdschrift Kreatief. Gewikt en gewogen: De oorlog van Baudrillard 
tegen simulaties en schijnvertoningen. p.107 
14 Baudrillard, J. La Guerre du Golfe n'a pas eu Lieu: Parijs: Galilee,1991 
15 Baudrillard, J. Fatale stategieën: Amsterdam: Duizend & Een, 1983, p.16 
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De systemen van de communicatie, de informatie, de productie en de vernietiging 
hebben al lang hun gebruikswaarde overschreden. Baudrillard noemt dit ‘de geheime 
woekering van alle zwaarlijvige en kankerachtige systemen’. Voor Baudrillard is de 
huidige moderne tijd een tijd van zelfdestructie. Hij maakt dan ook meermaals de 
vergelijking met zwaarlijvigheid en kanker. Met enige spot vraagt hij zich af of men 
een dieetleer van de informatie zou kunnen uitdenken? “Moet men de zwaarlijvige 
systemen een vermageringskuur voorschrijven en instituten voor desinformatie 
oprichten?” 
 
De ongelofelijke destructieve potentie van onze systemen wordt ook nog eens 
geëvenaard door de explosieve groei van de wereldbevolking. Deze twee zijn 
gelijksoortig aan elkaar en beantwoorden aan eenzelfde logica van overontwikkeling. 
Een triomfantelijke anomalie: geen enkel rechts- of evenwichtsprincipe kan één van 
beide intomen, ze vullen elkaar wederzijds aan. En het ergste is dat er in beide 
gevallen van geen enkele prometheïsche uitdaging sprake is, van geen enkele 
buitensporigheid door passie of hoogmoed. Voor Baudrillard lijkt het alsof de soort 
eenvoudigweg voorbij een bepaald mysterieus punt is gegaan, waarna het 
onmogelijk is om terug te keren, terug te schakelen, te vertragen. 
 
“Het reële zal niet wijken voor het imaginaire, maar voor iets dat reëler is dan reëel: 
het hyperreële. (…) De leegte wijkt evenmin voor het volle, maar voor de overlading 
en de verzadiging.” 
 
De compensatie kan nooit zwaar genoeg zijn om het oorspronkelijke volledig te 
bedekken. Flexibele grenzen kunnen wel uitgerekt worden door de overlading, maar 
wanneer zullen zij ooit springen? En gaan wij dat kritiek punt dan ook niet over het 
hoofd zien, net zoals we het punt gemist hebben waarop de geschiedenis ophield 
met reëel te zijn? 
 
Als hongerige wolven springen wij op overvloedigheden die ons worden 
aangeboden. De bevreemdende leegte doet onze systemen overproduceren. De 
locatie van kunst is zowel in de leegte als in de woekering gesitueerd. Er is een 
overvloed aan kunst die de leegte representeert, evenals een overdosis aan mensen 
die zichzelf kunstenaar noemen. 
 
Kunst werd zo vaak autonoom genoemd, maar heeft eigenlijk nooit als een losstaand 
gegeven kunnen functioneren of zelfs maar bestaan. Vanaf het moment dat iets als 
kunst wordt benoemd vormt dit onmiddellijk een onderdeel in ons gestructureerde 
systeem. Mensen maken kunst, mensen die binnen de overwoekerde structuur 
dromen over wat er zich daarbuiten afspeelt. Enkel tijdens het creatieproces van een 
kunstwerk kan een kunstenaar eventueel een minuscule glimp opvangen van het 
leven buiten de grenzen, maar het eindproduct wordt onherroepelijk geklasseerd als 
kunstwerk binnen een bepaald kader van ons systeem.  
 
Zoals bij alles tegenwoordig, wordt de toename van de hoeveelheid kunst sterk 
aangemoedigd. Tentoonstellingen bij de vleet, nieuwe kunstenaars aan de lopende 
band. De uitbreidende tendens van kunst zorgt er echter niet voor dat kunst 
interessanter of ‘beter’ wordt. Het tegendeel kan eerder beweerd worden. De leegte 
en de daarbij horende onzekerheid van de moderne tijd maakt dat wij ter 
compensatie gaan produceren. Maar de overgeproduceerde hoeveelheid draagt de 
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leegte hardnekkig in zich, zij onderstreept deze zelfs. Omdat de schreeuwerige 
massa en media alom aanwezig zijn, lijkt het alsof veel kunstenaars zich bewust 
richten op de eenvoudige banaliteit die nog te vinden is in onze wereld. De eenvoud 
van de realiteit zit zodanig ver verscholen achter de hyperrealiteit dat ze als een 
fascinerend en bevreemdend iets wordt aangevoeld.  

 
De bevreemdende oorsprong  
 
“Niemand heeft de ‘creatieve’ daad tot diepere ontsteltenis gebracht en meer in haar 
pure en ijdele vorm laten schitteren dan Duchamp toen hij plotseling een flessenrek 
in een kunstzaal exposeerde”, poneert Baudrillard.16  
 
Kunst had ooit de macht over de wereld van het illusionaire. Maar waar is de macht 
van de illusie wanneer ze in extase geraakt voor het kopiëren van ons dagelijks 
leven? Door zich los te maken van illusies en zich op de harde alledaagsheid te 
storten, probeert de kunst tegenwoordig buiten zichzelf te treden, zichzelf te 
ontkennen. Hoe meer de kunst zich probeert te realiseren, hoe meer ze zichzelf 
hyperrealiseert en hoe meer ze zichzelf transcendeert in haar lege essentie. “De 
kunst oefent alleen nog maar de magie uit van haar verdwijning.” aldus Baudrillard.  
 
Door een simulatie, geïnspireerd door de hyperrealiteit, als kunstwerk te benoemen, 
wordt de simulatie voor een deel ontmaskerd. Een op zichzelf staande simulatie 
(kunstwerk) van een banaal object kan zich als object even losmaken uit de 
hyperrealiteit. Dit vluchtig moment van detachering maakt dat het object en zijn 
daarbij horende concepten, die in de hyperrealiteit vanzelfsprekend en bijna 
onzichtbaar zijn, plotseling fascinerend en dus ook bevreemdend worden. Het louter 
tonen is echter niet voldoende; het moet op een zodanige manier geëxposeerd 
worden dat het volledig vrij is van functie en hyperrealistische logica. Helaas blijft er 
altijd een dualistische ironie aan vast hangen, want de simulatie kan niet langer op 
zichzelf of buiten de hyperrealiteit staan als deze als kunstwerk wordt getoond. Het is 
zeer paradoxaal om te beweren dat kunst zich op het terrein buiten de hyperrealiteit 
begeeft terwijl zij hierdoor juist gevoed wordt. Het is alsof kunst zich wil afzetten 
tegen haar eigen afkomst, alsof zij beschaamd is voor haar voedingsbodem en haar 
daarom slechts op een ironische afstandelijke manier kan tonen.  
 
De kunst is een voorstelling die terugkeert naar haar opening in de oorspronkelijke 
realiteit. Zij markeert, eigenlijk hermarkeert, de voorstelling als iets wat aan het 
subject is voorafgegaan. Een kunstwerk kan een representatie van de afstand tussen 
mens en oorsprong vormen, waardoor de bevreemding met de realiteit aan het licht 
komt. De soevereine bevreemding waar het kunstwerk uiteindelijk om draait, is die 
van de cesuur. Maar het is de hedendaagse cesuur die de mens verbiedt het contact 
te hervinden met wat aan de voorstelling vooraf gaat. Dit zogenaamde ‘verbod’ 
verandert niets aan de aantrekkingskracht die de verloren oorsprong met zich 
meedraagt en kan niet anders dan telkens weer te worden vergeten. Daarvan getuigt 
een eeuwenlang discours over kunst dat niet opgehouden heeft de kunst te verheffen 
tot een evenement waarin de bestemming, vaak voorgesteld als de terugkeer van 
een verloren oorsprong, van de mens zou liggen. 
 

                                                 
16 Baudrillard, J. Fatale stategieën: Amsterdam: Duizend & Een, 1983, p.14 
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We zouden kunnen stellen dat de mens een zeker tekort ervaart wanneer hij in 
contact komt met de transcendentale oorsprong die kan huizen in een kunstwerk. 
Baudrillard benadrukte echter dat de mens eerder ‘last’ ondervindt door de vele 
overtolligheden dan door enig tekort. Desondanks de overvloed van de dingen een 
symptoom is van een tekort of leegte, moeten wij doorheen de massa heen kunnen 
kijken indien we een glimp van de werkelijkheid willen opvangen. Wij moeten als het 
ware transcenderen uit de overvolle hyperrealiteit, met de kans om dingen te vinden 
die wij niet (meer) herkennen. Met de kans dat wij onszelf niet meer herkennen. 
 
Een kunstwerk is niet zoiets als een ‘pure verschijning’, maar een voorstelling die 
zich binnen zichzelf herhaalt om zich over het geheim van haar eigen “irruptie” te 
buigen, om telkens terug te keren naar die blinde vlek in de ervaring die het mogelijk 
heeft gemaakt dat die ervaring zich aan de wereld van het zichtbare, leesbare, 
voorstelbare heeft verraden. Voor Hölderling is dit verraad heilig, niet de voorstelling 
of het kunstwerk die dit verraad te boven komen. Het impliceert dat er grenzen 
worden overschreden, meer bepaald het taboe op de oorspronkelijkheid. Op het 
moment dat de oorsprong zich verraad aan de hyperrealiteit ervaren wij als 
toeschouwer een bevreemding. Voor velen, evenals voor mijzelf, is dit het ultieme 
(kortstondige) moment waar we naar zoeken als we kijken naar kunst. Gepaard 
gaande met een gevoel van onbehagen naar de hyperrealiteit toe zijn we toch in 
staat een zeker genot te treffen in een ervaring waarin we alles wat we kennen even 
niet meer herkennen. Bevreemding in kunst rukt ons voor een moment weg uit de 
saaie alledaagsheid, maar het is even verleidelijk als angstaanjagend om het te 
vinden. 
 

Het kunstwerk als consumptiegoed 
 

“Schijnvoorstellingen die voortdurend aan de controle van de mens ontsnappen, dat 
is de ‘fatalistische’ visie van Baudrillard. Deze schijnvoorstellingen verleiden 
daarenboven de mens tot consumptie. Maar die consumptie is slechts een illusie. Zij 
biedt alleen maar de illusie van een uiterlijke voldoening: men koopt omwille van de 
consumptie, niet om het voorwerp zelf te bezitten. Er zijn dan ook geen authentieke 
voorwerpen meer. In klassieke culturen hadden voorwerpen hun eigen waarde, 
voornamelijk omdat zij uniek waren. Nu rollen identieke voorwerpen van de lopende 
band en hebben ze geen intrinsieke waarde meer. Wanneer we een auto kopen, 
kopen we niet zozeer een auto als wel de illusies die ermee samengaan: prestige, 
status, macht, snelheid, seksuele aantrekkingskracht. We kopen ons een plaats in de 
samenleving. En die plaats bepalen we door de manier waarop we consumeren.” 17 

 

Ook kunst is niet gespaard gebleven van deze ideologische revolutie. Het kopen van 
een kunstwerk gaat eveneens samen met het kopen van status. Het is nogmaals een 
aspect dat ervoor zorgt dat kunst verbonden blijft aan de hyperrealiteit. Maar is het 
wel zo dat de prijs voor een naamwaardig en door kunstcritici erkend kunstwerk 
onbetaalbaar is voor een alledaagse arbeider. Waarom is kunst zo duur? Zijn de 
hoge prijzen een soort van verdedigingsmechanisme om kunst niet te laten vervallen 
in de marginaliteit? Volgens Baudrillard is elke vorm van kritische radicaliteit vandaag 
nutteloos geworden. Alle negativiteit is opgelost in een wereld die schijnbaar een 
voltooide realisatie is. Er rest ons slechts een "fatale strategie" te openen tegen de 

                                                 
17 Eekhaut, G. 1996. Tijdschrift Kreatief. Gewikt en gewogen: De oorlog van 
Baudrillard tegen simulaties en schijnvertoningen. p.106 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Radicaliteit&action=edit&redlink=1
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raadselachtigheid van de dingen. De kunst meer waard laten worden dan gewone 
handelswaar is een voorbeeld van zo'n fatale strategie. 
 
Het kunstcircuit en bijhorende economie draaien mee in de carrousel van de 
hyperrealiteit, dat terwijl de kunst zich hier inhoudelijk met alle macht probeert tegen 
te verzetten. Het ironische is dat de kunst verplicht is mee te draaien als zij haar 
waarde wil behouden, ook al heeft zij zelf helemaal geen kunstmatige waarde nodig. 
Kunst fungeert als een verrader binnen het systeem, want zij is in staat alle 
mankementen ervan bloot te leggen terwijl ze er een onderdeel van blijft. Men zou 
kunnen stellen dat kunst geen kunst meer is op het moment dat zij geëxposeerd en 
verkocht wordt. Dan pas verliest de kunst haar waarde, de eigenlijke waarde 
afkomstig van buiten het systeem van het functionele en doelmatige. De 
oorspronkelijke ware kracht van een kunstwerk is dus van kortstondige aard, 
ongeveer gesitueerd tussen de eerste en de laatste handeling van de creatie. Op het 
moment dat er toeschouwers aan te pas komen vervallen we alweer in een 
kunstmatig systeem waarin ieder een bepaalde rol en status draagt. Kunst handelt 
over en voedt zich met informatie afkomstig uit hyperrealistische systemen. Het is 
onmogelijk zich ervan los te rukken, dus is het eigenlijk ook onmogelijk om helemaal 
te bestaan in haar volledige bestaansvorm. 
 
Eenmaal kunst blootgesteld wordt binnen de hyperrealiteit valt zij ten prooi aan de 
massacultuur- en productie. Baudrillard nam in zijn ‘Simulacra et Simulations’18 
(1981) het kunstcentrum Centre Pompidou, ook Centre Beaubourg genoemd, als 
voorbeeld voor deze problematiek. Hij vergeleek dit centrum voor moderne kunst met 
een supermarkt, of zelfs nog treffender, een hypermarkt.  
 
“De hyperrealiteit van de waar leert men kennen in een supermarkt – de 
hyperrealiteit van de cultuur leert men kennen in Beaubourg.”  
 
Volgens Baudrillard wordt de traditionele cultuur vertrappeld en verteerd door de 
massa, met een plaatsvervangende hypercultuur als gevolg. Hiermee bedoeld hij dat 
de cultuur niet meer verbonden is met een duidelijke ruilhandel of met een bepaalde 
soort behoefte, maar met een soort alomvattend universum van signalen, of een 
soort gesloten circuit waar constant een impuls doorheen loopt, een onophoudelijke 
doorvoer van keuzen, leuzen, referenties, merken en codes.  
 
“Hier hebben de culturele goederen, zoals ergens anders de consumptiegoederen, 

slechts het doel om je vast te houden in de toestand van een integrale massa. … 
De massa is de steeds dichter wordende sfeer waarin heel het sociale implodeert en 
in een ononderbroken simulatieproces wordt verslonden.” 
 
Baudrillard meent dat de hyperrealisering van de cultuur reeds van start ging met het 
ontstaan van het traditionele museum. Dit sociale systeem waarbij men een voorraad 
of opslag van objecten tentoonstelt aan de massa brengt als eindproduct niets dan 
de massa zelf, wat uiteindelijk ook het implosieve einde betekent van het sociale en 
de cultuur. Beaubourg is niet enkel een modern museum met het architecturaal 
voorkomen van een expohal of wereldmarkt, voor Baudrillard is het een monument 
voor de simulatiespelen van de massa en functioneert zij tevens als een soort van 

                                                 
18 Baudrillard, J. Simulacra et Simulations:  University of Michigan Press, 1981 
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crematorium dat elke culturele energie absorbeert en verslindt. De massa werd met 
het ontstaan van Beaubourg eigenlijk vrolijk uitgenodigd om deel te nemen aan een 
ware culturele rouwarbeid. Baudrillard vond het ook niet zo abnormaal dat de massa 
zich hiernaartoe haasten om te genieten van deze ‘terechtstelling’. Hij noemde dit het 
Beaubourg-effect. 
 
“De massa’s storten zich op Beaubourg, zoals zij zich storten op catastrofeoorden, 

met hetzelfde ontembare elan. Beter nog: zij zijn de catastrofe van Beaubourg. … 
De massa dient als catastrofaal bestanddeel in deze catastrofale structuur. De 
massa zelf maakt een eind aan de massacultuur.” 
 

De technologie van een hyperrealistische wereld 
 
Het lijkt erop dat wij ons als een onuitputtelijke massa voeden met de fascinatie voor 
onze eigen ondergang. Wij zijn bevreemd geraakt van onszelf, van het 
oorspronkelijke, maar wij kunnen daar wel enig behagen in terugvinden. De vraag 
wie we zijn, wat we willen en hoe wij daaraan gestalte geven, hebben wij uit handen 
laten nemen. De snelheid van de evolutie van de technologie heeft een drukkende 
invloed op ons besef van oorspronkelijkheid. We zijn enkele cruciale punten voorbij 
geraasd waardoor we er niet in geslaagd zijn om cultuur in onze techniek te 
integreren. Kunst wordt de dag van vandaag nog beschouwd als een onderdeel van 
cultuur. Voor haar is het echter wel mogelijk samen te smelten met de techniek. 
Ondanks haar (ongelukkige) onderverdeling, doet de kunst zich voor alsof ze niets 
met cultuur te maken wil hebben. Baudrillard heeft meer dan eens opgemerkt dat de 
cultuur geïmplodeerd is, ze is dood en vervangen door een hypercultuur, door leegte. 
De vraag naar onze algemene onverschilligheid tegenover dit verlies weten we te 
temperen door de toenemende overvloed die de hyperrealiteit produceert, en daar is 
de technologie een onderdeel van. 
 
De oprukkende informatietechnologie, in het bijzonder het internet, is een 
representatiemiddel van deze hyperreële wereld. Zij is onuitputtelijk en overvloedig, 
maar brengt tegelijkertijd zoveel leegte en oppervlakkigheid met zich mee. Het lijkt 
alsof we nu over meer informatie beschikken dan vroeger, toch valt het meer dan ooit 
op hoe onwetend en verward we zijn. Het is misschien niet onlogisch om te denken 
dat de overvloedigheid van de informatie een reactie is op onze tekorten. Hoe meer 
tekorten er aan het licht komen, des te meer er te compenseren valt met overvloed.  
 
Ik kan echter niet ontkennen dat ik de technologische middelen niet met open armen 
ontvang en gebruik. Het zou zelfs heel moeilijk worden om zonder te stellen. Maar ik 
vind wel dat echte waardevolle ideeën moeilijk te onderscheiden zijn in het grote 
chaotische geheel van zogenaamde ‘kennis’.  
 
Er is geen twijfel over mogelijk dat deze technologie een serieuze bijdrage leverde 
aan de mogelijkheden van de algemene kunstwereld. ‘Internetkunst’ is tevens op een 
korte tijd een zeer breed begrip geworden. Zonder in te gaan op de kwaliteit of aard 
van kunst die we vinden of gebruiken via het internet, kunnen we ons afvragen 
waaruit internetkunst (materieel gezien) bestaat? Zonder computer, zonder de 
representerende pixels, blijft er niets meer over; enkel de holle hyperrealiteit waar 
Baudrillard over spreekt. Deze omringt ons, het is bijna een onvoelbaar omarmen, 
zodanig dat we vaak niet verder kunnen kijken dan het scherm ons voorhoudt. Ik 
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denk dat de ‘artistieke metier’ hier volledig ontbreekt en vervangen wordt door 
technologische kennis. Biedt het gebruik van technologie een eigen creatieve 
moment, of is het slechts een instrument voor een artistiek verhaal? Technologie is 
hierbij niet alleen een (expressie)middel maar ook het onderwerp van kritiek, of de 
aanleiding voor een onderzoek naar ethische, politieke of esthetische consequenties. 
 
Er zijn tegenwoordig ontelbaar veel kunstenaars en creatievelingen die hun werk en 
ideëen via het internet trachten te verspreiden. Ook in deze beweging is, naar mijn 
mening, de ‘overvloedigheid’ van deze tijd voelbaar. De toegankelijkheid en het 
gemak van dit medium is hier zonder twijfel de oorzaak van. Net zoals de huidige 
Anciaux-politiek, staat ook de technologie achter de stelling dat kunst ‘voor iedereen’ 
hoort te zijn. De overvloed aan kunstuitingen kan volgens mij echter een gevaar 
betekenen voor kunst, omdat zij op die manier gereduceerd wordt in waarde. Maar 
anderzijds kan ik ook concluderen dat deze problematiek een nieuwe interessante 
voedingsbodem vormt voor kunst. Het mooie, en misschien ook het pijnlijke, aan 
kunst is dat zij zich telkens weet te voeden met haar ondergang en daarom juist geen 
ondergang kent… 
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EINDCONCLUSIE 
 
Ik ben er enigszinds van overtuigd dat de bevreemdende hyperrealistische sfeer, 
waar Baudrillard over sprak en die ik in deze scriptie trachtte te omschrijven, een 
zekere invloed uitoefent op ieder mens van deze tijd. De manier waarop kunst 
reageert op dit fenomeen en de ervaring van kunstbeschouwing die daarbij hoort, 
betekenen voor mij het vertrekpunt van de kunstideologie van vandaag. 
 
Ook in mijn eigen artistieke ervaringen en werk herken ik de sluipende 
vraagstellingen achter de kunstmatigheid van de huidige wereld. Het maken van 
kunst is voor mij een manier om die wereld te vatten. De dingen die ik in de realiteit; 
of Baudrillard zou volgens mij zeggen de ‘hyperrealiteit’, niet begrijp probeer ik vaak 
‘na te bootsen’ in een kunstwerk. Ik handel hierbij op een zodanige manier dat ik 
lossta van de functionaliteit en redelijkheid. Het is echter ook niet letterlijk, eerder een 
impressie van iets herkenbaar die ik weergeef. Deze impressies zorgen voor een 
soort van mentale ordening of zelfs kritiek met betrekking tot de overvloedige en 
herkenbare wereld.  
 
Omdat ik zowel notie heb van het gevoel van kunstaanschouwing, als van het gevoel 
kunst te maken, kon ik deze twee ervaringen, in het kader van dit onderwerp, met 
elkaar vergelijken. Het is me daarbij ook opgevallen dat een bevreemdend gevoel 
zich kan manifesteren in een kunstwerk, zonder dat daar de intentie toe was. Dit 
komt volgens mij omdat het zo goed als onmogelijk is om de hyperrealiteit te 
negeren. We zitten er midden in, leven en denken (vaak onbewust) in een 
hyperrealistische sfeer en hebben niet meteen een even ‘gemakkelijk’ alternatief voor 
handen. Het enige wat ons misschien een houvast kan bieden is het besef dat dit zo 
is. Misschien is het besef, dat vaak op een kritische wijze in kunst tot uiting komt, op 
zich momenteel voldoende om een houding te geven aan de situatie… 
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