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Voorwoord 
‘Ga voor een onderwerp waar je hart sneller van gaat kloppen’ zeiden 

mijn docenten onderzoeksvaardigheden afgelopen jaar al tegen ons. ‘Kies iets 
wat dicht bij jou ligt, zodat je het hele proces goed kunt doorlopen, zonder dat 
het je gaat vervelen’. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, ik dacht te veel 
in blokkades en streepte onderwerpen al snel door. Eindelijk kwam het 
geschikte onderwerp gedurende dit jaar in me op, eigenlijk heel simpel maar 
tegelijkertijd zo complex, waar komt kunst van nu vandaan, waarom maakt men 
tegenwoordig kunst? Ik dacht al even verder; waar leren mijn kinderen later 
over, als we het over deze tijd hebben? Genoeg stof om over na te denken en 
mee aan de slag te gaan.

Het duurde even voordat ik mijn onderwerp had gekozen, maar ook 
voordat ik mijn plan rond had. Hoe kan ik het beste onderzoeken waar kunst van 
nu vandaan komt, waar begin ik? Met hulp en inzichten van docenten op de 
academie, oud-docenten, kennissen en vrienden verliep het proces gestaag, de 
theorieën die ik koos zijn groots en moeilijk te omvatten. Gedurende mijn 
onderzoek kwam ik erachter dat mijn onderwerp heel goed bij mij past, omdat 
het alles te maken heeft met mijn vak als toekomstig docent in de beeldende 
kunst. Docenten leren de nieuwe generatie zich voor te bereiden op de 
maatschappij, zich te ontplooien. Hoe kan dat beter dan wanneer de docent op 
de hoogte is van buitenschoolse ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied?

Dit onderzoek is toegespitst op de buitenschoolse ontwikkelingen in het 
vakgebied beeldende kunst en cultuur op het middelbaar onderwijs. Voor de 
docenten die lesgeven binnen dit vakgebied is het belangrijk om te weten wat er 
zoal gaande is in de kunstpraktijk van nu, beeldende vakken gaan in op de 
kunstgeschiedenis maar ook de actuele kunstpraktijk. Traditionele, 
ambachtelijke technieken worden afgewisseld met nieuwe benaderingswijzen en 
experimenten. Hierbij speelt onder andere de digitalisering een belangrijke rol.

Met dit verslag hoop ik eenieder die zich interesseert voor, of bezig is 
binnen de kunstpraktijk inzicht te geven in een van de ontwikkelingen die nu 
plaatsvinden. Het is namelijk zo waardevol om op de hoogte te zijn van wat er 
speelt in de omgeving waaruit ik mijn inspiratie haal, waar ik mij meet aan 
collega’s, waar ik zelf deel van uitmaak en mensen hoop te stimuleren en 
inspireren om eigen werk te maken, te laten zien.  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Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Als docent geniet ik van de inspiratie die ik uit mijn leerlingen kan halen 

en probeer ik op mijn beurt mijn leerlingen te inspireren. Als beeldend 
kunstenaar houd ik mij bezig met de begrippen verwonderen, verbazen, 
meenemen en overbrengen. In mijn rol als kunsteducator vormen deze 
werkwoorden de kern van de leerdoelen die ik wil bereiken. Ik wil mijn leerlingen 
laten ervaren wat kunst voor iemand kan betekenen en waar kunst toe in staat 
is. Binnen zowel de theorie- als de praktijklessen betrek ik actuele kunst zodat 
de leerlingen nadenken over de betekenis van hedendaagse werken en deze 
ook in context kunnen plaatsen. Zo houd ik het voor mezelf en mijn leerlingen 
spannend en relevant door vernieuwend te blijven in datgene wat ik vertel en 
laat zien tijdens mijn lessen. Mijn aanleiding om dit onderzoek te doen is om 
helder te krijgen waar actuele kunst over gaat en op welke manier deze 
behandeld kan worden in het kunstonderwijs. Ik zal kijken naar de inspiratie van 
hedendaagse kunstenaars en naar de boodschappen die zij de wereld willen 
meegeven. 

1.2 Probleembeschrijving 
Tijdens stages op het middelbaar onderwijs merkte ik dat de actuele kunst 

weinig en in een enkel geval niet aan bod komt tijdens kunstvakken. Wat ik 
meerdere malen gezien heb, is dat mijn begeleidende docenten jaar in jaar uit 
dezelfde PowerPoint-presentatie gebruikten voor een opdracht, met steevast 
dezelfde voorbeelden ter inspiratie. Wat ik mij door deze ervaringen afvraag, is 
in hoeverre de kunsteducatie daadwerkelijk aansluit op de actuele 
ontwikkelingen in de beeldende kunst. Er zijn namelijk meer onderzoekers die 
zich hierop hebben gericht (Groenendijk, Hoekstra & Klatser, 2012; Heijnen, 
2015; Wilson, 2003). In Altermoderne kunsteducatie, hebben de auteurs middels 
een ontwerponderzoek een poging gedaan tot het formuleren van een 
altermoderne kunsteducatieve visie, aan de hand van Nicolas Bourriaud’s 
theorie altermodernisme. Zij voelden een noodzaak dit te doen wegens de 
ontgrenzing van het vakgebied (Groenendijk et al, 2012). Mijn onderzoek sluit 
hier op aan, ik kan me goed vinden in deze noodzaak. Heijnen heeft zich 
beziggehouden met het ontwikkelen van een nieuw curriculum. Hij presenteert 
een leerprogramma waarin betekenisvolle linken gelegd worden tussen 
professionele kunst, populaire cultuur en mondiale zaken. Aan de hand van mijn 
onderzoek wil ik geen lesmateriaal of leerprogramma ontwikkelen maar 
aanbevelingen formuleren die kunstdocenten helpt het kunstonderwijs te 
actualiseren. Op deze wijze kunnen kunstdocenten hun bestaand lesmateriaal 
aanscherpen en hoeven ze geen compleet nieuw materiaal te ontwikkelen.

Het kunstonderwijs behandelt nu onder andere de stijlperioden tot eind 
vorige eeuw. Maar hoe zit het met de kunst die anno nu gemaakt en 
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tentoongesteld wordt? Om dit te kunnen betrekken zal ik twee theorieën 
belichten over actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst en deze toetsen 
aan de kunstpraktijk. In de volgende alinea’s zal ik de theorieën kort 
introduceren.

Cul tuur f i losofen Tim Vermeulen en Robin van den Akker (2010) 
introduceerden het metamodernisme, waarmee zij de hedendaagse kunst 
typeren. Het betreft een nieuwe gevoelsstructuur, die zich voortbeweegt tussen 
onder andere het enthousiasme van het modernisme en de ironie van het 
postmodernisme (Vermeulen & Van den Akker, 2010). In een interview door 
kunstcriticus Daniël van der Poel (2010, p. 1), omschrijft Van den Akker deze 
ontwikkeling als volgt: 

Het metamodernisme is geen kunststroming, maar een gevoelsstructuur 
(structure of feeling). Na het postmodernisme is er nu een nieuwe culturele 
dominant, zoals Fredric Jameson het noemt. Dit hangt samen met zowel de 
veranderende kunst als met technologische, economische en politieke 
ontwikkelingenEr is sprake van voortdurende oscillatie tussen standpunten 
en tendensen, want iedereen zoekt naar oplossingen, maar er is geen 
comfortabele positie om vanuit te spreken. Elk standpunt wordt na enige tijd 
ondermijnd door wat je hebt geleerd of door wat er om je heen gebeurt. Met 
het metamodernisme proberen we de sensibiliteit die zo is ontstaan te duiden 
en een bijpassende taal te ontwikkelen.

In 2009 komt curator en kunstfilosoof Nicolas Bourriaud met zijn boek The 
Radicant. Hierin gaat hij in op een nieuwe moderniteit, het altermoderne, 
passend bij een tijdperk van globalisering. Hij heeft het over een mondiale 
cultuur, waarin wij allen participeren, bewegen, veranderen en mixen. Gevolg 
hiervan is volgens hem dat het kunstwerk vaak een dynamische vorm aanneemt 
en daarmee uitdrukking geeft aan beweging in tijd, plaats en ruimte. De 
kunstenaar labelt hij met ‘de reiziger ’, die nieuwe paden creëert tussen 
verschillende vormen van expressie en communicatie. Dat is precies wat hij als 
vernieuwend aanwijst; de reiziger komt in aanraking met een veelheid van 
culturen en wortelt hierdoor op verschillende plekken tijdens zijn reis 
(Groenendijk, Hoekstra & Klatser 2012).

Het volledige theoretisch kader valt te lezen in hoofdstuk 3. Zowel de 
theorie over het metamodernisme als Bourriauds altermodernisme zal ik 
uitdiepen en toetsen aan de praktijk door kunstenaars te interviewen, zie 
hiervoor hoofdstuk 4. Hierbij is het doel om erachter te komen in welke mate de 
theorieën weerspiegeld worden in de hedendaagse kunstpraktijk. Om een beeld 
te krijgen bij deze waar te nemen ontwikkeling zal ik vragen opstellen, die 
gestoeld zijn op bovengenoemde theorieën. Aan de hand van die vragen ga ik in 
gesprek met een selectie van kunstenaars die mijn inziens passen bij mijn 
theoretisch kader. Uiteindelijk wil ik de kunstpraktijk van nu kunnen beschrijven 
aan de hand van de verzamelde data, deze analyse is te lezen in hoofdstuk 5. 
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De conclusies wil ik vormen tot aanbevelingen voor kunstdocenten, zodat zij de 
lesstof kunnen actualiseren. 

Samengevat wil ik me bezig houden met de beweegredenen van 
kunstenaars om werk te maken en de vraag of dat aansluit bij de lessen die de 
huidige generatie op dit moment krijgt. Waar put de kunstenaar van vandaag 
inspiratie uit? Wat betekent dat uiteindelijk voor de inhoud van de kunstlessen? 

1.3 Doel en relevantie 
Het doel van mijn onderzoek is inzicht te krijgen in recente ontwikkelingen 

in de kunstwereld, met het oog op de beweegredenen van kunstenaars om kunst 
te maken. Ik wil erachter komen waar kunstenaars hun inspiratie vinden en 
welke doelen zij stellen aan hun werk. Deze kennis is uiteraard relevant voor 
zeer uiteenlopende groepen mensen die werkzaam zijn in de kunstsector, maar 
met name nuttig voor kunstdocenten. Dit onderzoek is denk ik interessant voor 
elke docent die zich in wil zetten om het kunstvak te actualiseren, zodat de 
lessen aansluiten op de kunstwereld zoals die nu is.

De groep die het dichtst bij mijzelf ligt, kunstdocenten, kunnen hun 
voordeel doen met de uitkomsten van dit onderzoek, zij kunnen de opgedane 
kennis gebruiken en verwerken in hun lessen. Met dit onderzoek hoop ik hen te 
inspireren om de kunsteducatie te actualiseren, zodat de actuele kunst 
prominenter voor kan komen in de kunsteducatie van vandaag. Door wat vaker 
stil te staan bij de vraag of de lessen die je geeft daadwerkelijk relevant zijn, 
blijft het voorbereiden en geven van lessen ook voor de docent zelf zinvol en 
interessant. De docent die zich regelmatig afvraagt wat er speelt in zijn 
vakgebied buiten de school, zal eerder relevante lessen kunnen ontwikkelen dan 
de docent die een lessenserie ontwikkelt en deze vervolgens jaren 
achtereenvolgens op dezelfde manier doceert (Downing, 2004; Van 
Hoogenhuyze, 2003; Heijnen, 2015).

De andere partij die vanzelfsprekend baat heeft bij relevante lessen, 
wordt gevormd door de leerlingen. Eigentijdse en uitdagende lessen prikkelen 
hen om met creatieve uitingen en oplossingen te komen en deze in te passen 
binnen hun eigen leefwereld. Bovendien wordt de stap om naar kunst te kijken 
buiten de school een stuk kleiner gemaakt wanneer zij kennis hebben genomen 
van wat er speelt in de kunstsector, welke kunstenaars er vandaag de dag actief 
zijn en wat deze kunstenaars laten zien en te vertellen hebben (Harland en 
Hetland, 2008; Winner, Goldstein en Vincent-Lancrin 2013;). Ik denk dat het 
leerlingen veel op kan leveren om op de hoogte te zijn, door te leren over wat er 
daadwerkelijk speelt, om (geëngageerde) kunst te kunnen beschouwen, moet je 
kennis hebben van de actualiteiten en zowel associatief als verbeeldend 
vermogend zijn. Alhoewel ik het niet ga hebben over de talloze functies van 
kunst, wil ik wel kwijt dat we niet moeten vergeten dat het stimuleren van 
creativiteit en de denkwijze die daar bij hoort (ook buiten de kunstvakken om) 
een grote leerwinst op kan leveren (Van de Kamp, Admiraal en Rijlaarsdam, 
2012)
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1.4 Vraagstelling 
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: Wat zijn de drijfveren van hedendaagse 
kunstenaars om kunst te maken? 

1.4.1 Deelvragen 
1. Welke veranderingen in de kunstpraktijk worden in het altermodernisme en in 

het metamodernisme beschreven?
2. In welke mate worden de in de theorie bevonden veranderingen weerspiegeld 

in de praktijk?
3. Welke aanbevelingen voor de kunst-educatieve praktijk vallen uit de 

gevonden data af te leiden?
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2. Onderzoeksmethode 
In dit deel geef ik een kort overzicht van de delen van mijn onderzoek. Omdat het 
draait om een complex onderwerp en kwalitatieve gegevens, heb ik gekozen 
voor een gecombineerd literatuur en empirisch onderzoek, bestaande uit drie 
delen. 

2.1 Literatuuronderzoek 
 Ten eerste zal ik middels een literatuuronderzoek de theorieën van 
Bourriaud en Vermeulen & Van den Akker uitdiepen en belichten. Ik zal 
beschrijven welke veranderingen in de kunstpraktijk genoemd worden. Dit 
stadium van het onderzoek gaat met name om het interpreteren en verklaren 
van hedendaagse ontwikkelingen in de kunst.  

2.2 Veldonderzoek 
Het tweede deel van mijn onderzoek bestaat uit een empirische 

dataverzameling, een survey-onderzoek. Ik zal drie hedendaagse kunstenaars 
interviewen. Aan de hand van mijn bevindingen vanuit de theorie zal ik een 
selectie maken van jonge, geëngageerde kunstenaars; kunstenaars met een 
frisse blik op onze wereld, die in hun werkwijze en met hun beeldend werk 
aansluiten op de theorie. Met de kunstenaars ga ik in gesprek middels een op 
de theorie gestoeld interview.

2.3 Data-analyse 
 De data die ik verzamel tijdens de interviews zal ik deductief analyseren, 
omdat ik wil testen of de theorie weerspiegeld wordt in de praktijk. Binnen mijn 
theoretische kader zal ik thema’s selecteren welke ik zal gebruiken bij het 
analyseren van de data. Op grond van de verzamelde data, zal ik conclusies 
trekken met het oog op mijn onderzoeksvragen. Om er voor te zorgen dat de 
docent kan werken met de uitkomsten van mijn onderzoek, zal ik de conclusies 
vormen tot aanbevelingen voor de docent kunst. 
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3. Theoretisch kader 
In dit deel geef ik een theoretisch kader, wat de basis vormt voor het 
veldonderzoek. Hierbij geef ik antwoord op mijn eerste deelvraag:

3.1 Welke veranderingen in de kunstpraktijk worden in het 
altermodernisme en in het metamodernisme beschreven? 

Altermodernisme 
 De term altermodernisme werd in 2009 geïntroduceerd door Nicolas 
Bourriaud, toentertijd curator voor Tate Britain. Altermodern was de titel die hij 
gaf aan de Triennale in Tate Britain dat jaar. “‘Alter-’ staat voor multipliciteit en 
verscheidenheid, moderniteit staat voor een nieuw modernisme na het twintigste 
eeuwse moderne en postmoderne”, waarvan de laatste volgens Bourriaud 
afgelopen is (Bourriaud, 2009b).  In zijn boek The Radicant (2009) omschrijft 
Bourriaud altermoderne kunst aan de hand van een vergelijking met de 
botanica, zie figuur 1. Hij vergelijkt het modernisme, postmodernisme en 
altermodernisme met de radical, de rhizoom en de radicant, waarbij hij 
onderscheid laat zien tussen manier van wortelen en groeien. De radical wortelt 
en groeit op één plek en symboliseert de universalistische idealen van het 
modernisme. De rhizoom wortelt zonder duidelijke kern en ontwikkelt zich alle 
kanten op, zonder begin en eind, hierin kun je de meervoudigheid van de 
postmoderne tijd herkennen. De radicant is een plant die geen centrale wortel 
heeft, op meerdere plekken wortelt en ontwikkelt en constant veranderlijk is. Alle 
wortels zijn met elkaar verbonden, maar er is geen duidelijke kern. Hieruit valt 
op te maken dat de altermoderne identiteit zich in meerdere culturen, tijden en 
plaatsen bevindt (Bourriaud, 2009; Groenendijk, et al., 2012). Waar 
postmodernisme refereert aan geschiedenis en in die zin na het modernisme 
komt, is het altermodernisme te zien als een doolhof waarin we zoeken naar 
betekenissen van deze moderniteit (Bourriaud, 2009b). Om erachter te komen 
wat deze altermoderniteit inhoudt, onderscheidt Bourriaud vier thema’s: de term 
altermodernisme, exil, reizen en grenzen. Hierboven ben ik al ingegaan op de 
eerste, de term. Hieronder zal ik verder ingaan op de overige thema’s en daarna 
besluiten met de kunstenaars die Bourriaud koppelt aan zijn theorie.
 De allesomvattende culturele globalisering beschrijft Bourriaud in het 
thema exil (ballingschap). Als gevolg van globalisering verblijven steeds meer 
mensen buiten hun oorspronkelijke cultuurgebied. Alhoewel globalisering geen 
heel recente ontwikkeling is, is de hoge intensiteit ervan dit wel. Hierbij hoort 
een standaardisering, waardoor er steeds minder regionale diversiteit valt op te 
merken. Om deze reden gaat men juist steeds meer waarde hechten aan 
afkomst en typerende kenmerken van een cultuur. De standaardisering is 
volgens Bourriaud gebaseerd op het continue vertalen, ondertitelen en 
synchroniseren tussen verschillende culturen welke met elkaar in aanraking 
komen en mengen door onder andere de grote aantallen reizigers en 
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immigranten. Doordat de gebruiken vanuit verschillende culturen opgenomen 
worden in steeds grotere gebieden, overlappen culturen elkaar steeds meer, ze 
zijn in steeds grotere mate synchroon aan elkaar. Bourriaud levert hierbij kritiek 
op de manier waarop het Westen als een blok andere culturen bekijkt vanuit zijn 
eigen cultuur en zichzelf als een hegemonie beschouwt. Het gaat in het 
altermoderne niet langer enkel en alleen om het Westen zoals in het moderne 
en postmoderne, maar over culturen van over de hele wereld. Hierbij is er geen 
centrum toe te kennen aan het altermoderne, Bourriaud spreekt van polyglot. 
 Het derde belangrijke thema binnen deze theorie is reizen. De mens heeft 
steeds meer zicht op - en toegang tot - ontwikkelingen van over de hele wereld, 
onder andere door steeds verder ontwikkelde technologie (neem Google Earth). 
Door deze ontwikkelingen is er haast geen onbekend gebied meer, alles is 
letterlijk reeds in kaart gebracht (Bourriaud, 2009c; Lyotard, 1979). Gebruiken 
worden door immigranten meegenomen naar een landschap dat daar niet op is 
ingesteld (denk bijvoorbeeld aan de schotelantennes). Men is als nooit tevoren 
in staat om invloeden, gebruiken maar ook beelden vanuit elke gewenste cultuur 
over te nemen en te hergebruiken. De altermoderne identiteit is mobiel en thuis 
in verschillende culturen, tijden en plaatsen. Bourriaud gaat in op de culturele 
identiteit en hoe deze steeds minder geworteld is op één plek, cultuur gaat 
steeds minder over afkomst. Mensen leggen reizen af, proeven van vele 
culturen in hun leven en laten op hun beurt hun eigen cultuur achter op de 
plekken die zij bezoeken en bewonen. Door die constante interactie is een 
cultuur hybride en dynamisch door aanname van nieuwe en verwerping van 
oude gebruiken. De kunst verandert mee, we zien namelijk een verandering van 
vorm. Deze wordt niet langer bepaald vanuit één cultuur tegelijk, maar wordt 
vervaardigd vanuit – en refereert aan verschillende culturen, maar ook 
verschillende tijden. Hierbij is niet de bestemming het belangrijkste, maar staat 
de weg daarheen centraal. De vorm drukt een richting uit, dwaaltocht eerder dan 
een gefixeerde tijd en ruimte. Men is als nooit tevoren in staat om invloeden, 
gebruiken maar ook beelden vanuit elke gewenste cultuur over te nemen en te 
hergebruiken door technologische ontwikkelingen.

Aansluitend op het voorgaande thema behandelt Bourriaud grenzen. Hij 
heeft het in de eerste instantie over twee soorten grenzen: politieke grenzen die 
ons limiteren in onze beweging (lees: reizen) en de grenzen die het medium 
ondervragen. Kunstenaars klampen zich niet langer vast aan één medium (een 
modernistisch idee), maar verbinden verschillende media met elkaar. De 
altermoderne kunstenaar ‘reist’ tussen verschillende formats. Eigenlijk heeft 
Bourriaud het nog over een derde soort grenzen, metaforische grenzen. Een 
kunstenaar houdt zich bijvoorbeeld bezig met verschillende tijden, geeft een 
eigen invulling aan het begrip tijd. Omdat we inmiddels alles van deze planeet in 
kaart hebben gebracht, is er in de toekomst niet nieuws meer te ontdekken. 
Bourriaud vergelijkt de verleden tijd met een te ontdekken continent, in het 
verleden kunnen we nog achter nieuwe dingen komen. Dit punt vergelijkt hij ook 
met constellaties: “Als we kijken naar een constellatie, zien we iets van het 
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verleden en van het heden tegelijkertijd” (Bourriaud, 2012, p. 1). De sterren van 
welke we nu (nog) licht zien, zouden dood kunnen zijn.

De kunst die vandaag de dag gemaakt wordt, onderzoekt hoe de 
verhoudingen tussen beeld & tekst en tijd & ruimte met elkaar zijn verweven. 
Kunstenaars reageren op een nieuwe geglobaliseerde perceptie, ze betreden 
een cultureel landschap dat verzadigd is met tekens en creëren nieuwe paden 
tussen alle verschillende manieren van expressie en communicatie. 

Bourriaud opende in 2009 tijdens de tentoonstelling Tate Triennal in 
Engeland de discussie omtrent het eindigen van het postmodernisme, 
altermodernisme deed haar intrede. Reizen, culturele uitwisseling en 
bestudering van de geschiedenis zijn meer dan thema’s alleen; het zijn pijlers 
van een diepgaande evolutie van onze visie op de wereld en hoe de mens deze 
betrekt.

Uit de theorie van Bourriaud haal ik de volgende hoofdthema’s welke ik zal 
vergelijken met de data in hoofdstuk 4:
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Tabel 1: Modernisme, postmodernisme en ‘the altermodern’ volgens Bourriaud (2009)

Modernisme Postmodernisme Altermodern

Radical Rhizome Radicant

Universalisme Meervoudigheid Meervoudig en bewegend 
(Geworteld in verschillende 
omgevingen, nieuwe wortels 
vormend) 

Westers georiënteerd Multiculturalisme Intercultureel/hybride

Constructief Gericht op deconstructie Constructief

Formele criteria voor beoordelen 
van kunst (kleur, compositie ed.) 

Relativisme in de uiterste vorm 
maakt beoordeling onmogelijk

Beoordeling door vertaling

Reizen en onderweg zijn

Reizen is een kernidee in de theorie van Bourriaud. Hij vat dit zowel letterlijk als figuur-
lijk op. Ons hedendaagse leven is een continue reis door toegenomen communicatie, 
migratie en transportmogelijkheden. In de mondiale samenleving is er voortdurend 
interactie: culturen, economieën en kunst beïnvloeden elkaar en mengen continu. 
 De immigrant, de toerist, de vluchteling en de stedelijke nomade zijn daarom volgens 
Bourriaud de dominante figuren in de hedendaagse samenleving (2009, p.51). 
Ook de kunstenaar is een reiziger. Bourriaud noemt de kunstenaar een ‘homo viator’, 
een reizende mens. Kunstenaars reizen door culturele landschappen vol tekens en 
creëren daarbij nieuwe paden tussen verschillende vormen van expressie en commu-
nicatie. Ze exploreren de verbanden tussen teksten en beelden. Belangrijk daarbij is de 
ervaring van het onderweg zijn. Niet de afkomst of de bestemming staat centraal, maar 
het onderweg zijn. In de tentoonstelling voor Tate Triennial heeft Bourriaud werken van 
kunstenaars laten zien, voor wie het maken van de reis het feitelijke kunstwerk is. 

Op de website van Tate Britain gebruikt Bourriaud (2010) de metafoor van een archipel 
voor de positie van kunst en kunstenaar. Op de centrale afbeelding zijn acht eilanden te 
zien, die verschillende inhoudelijke thema’s vertegenwoordigen. De kunstenaar wordt 
op, rond en tussen die eilanden, een ‘nomade’, onderzoekend en vrij om zich in de glo-
bale context te bewegen. De namen die Bourriaud aan de acht eilanden heeft gegeven 
zijn reizen, energie, grenzen, archief, docu-fictie, heterochronia, migranten en viatorisa-
tion (zie Afbeelding 1). 

Afbeelding 1: Archipelago gebaseerd op de website van Tate Britain

Reizen  Kunstwerken nemen de vorm van een reis aan (letterlijk en/of metafo-
risch): een kunstwerk is een bepaald verloop, niet een object gefixeerd 
in tijd en ruimte, waardoor het continu de werkelijkheid vertaalt en 
niet representeert.

Energie  Duurzaam energiegebruik is een actueel thema, dat in de kunst ook 
in figuurlijke zin een rol speelt: in plaats van in één explosieve kracht 
worden kunstwerken continu geproduceerd; er is geen eindpunt.

Grenzen  Het kunstwerk overschrijdt nationale en artistieke grenzen. 

Archief  Kunstenaars exploreren eigen archieven en die van instituties.  
De geschiedenis is een nieuw terra incognita.

Docu-fictie  Kunstenaars mixen persoonlijk, historisch en journalistiek onderzoek; 
fictie en non-fictie lopen daarbij door elkaar.

Heterochronia  Kunstenaars onderzoeken wat hedendaags is door elementen 
uit verschillende tijden te mixen.

Migranten  Kunstenaars stellen kritische vragen over gemythologiseerde ideeën 
over oorsprong en culturele identiteit.

Viatorisation  Kunstenaars veranderen, verplaatsen of vertalen tekens, 
wat leidt tot kunstwerken met een bewegende en dynamische vorm.

Theoretisch kader18

Figuur 1 Botanische vergelijking met modernisme, postmodernisme en altermodern. © 
Talita Groenendijk & Marike Hoekstra & Robert Klatser.
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Figuur 2 Nathaniel Mellors, Time Surgeon Performers' Mask, 2007.
© Tate London 2016



- Exil: de vorm wordt niet langer bepaald vanuit één cultuur tegelijk, maar 
wordt vervaardigd vanuit – en refereert aan verschillende culturen, maar ook 
verschillende tijden;

- Reizen: de vorm drukt een richting uit, dwaaltocht, eerder dan een 
gefixeerde tijd en ruimte;

- Grenzen: kunstenaars zoeken naar een invulling van het begrip tijd;
- Grenzen: als gevolg van de in gang gezette standaardisering, zoeken 

kunstenaars in het verzadigde landschap naar nieuwe manieren om zichzelf 
en/of een idee uit te drukken.

Metamodernisme 
Vanaf de jaren 2000 merken Timotheus Vermeulen en Robin van den 

Akker een nieuwe benadering in de kunstwereld op. Voorbeelden van die nieuwe 
benadering zijn het boek Infinite Jest door schrijver David Foster Wallace’s en 
filmmaker Wes Andersons werk Life Aquatic. Beide werken onderscheiden zich 
van eerdere werken, doordat de ironie, wanhoop en het cynisme van het 
postmoderne plaatsmaken voor iets wat nog steeds een postmodernistische 
nasmaak heeft, maar tegelijkertijd meer wil laten zien en vertellen, de werken 
tonen meer hoop en zijn optimistischer in hun verhaallijn en moraal. In 2005 
kwamen Vermeulen en Van den Akker het werk van David Thorpe en Dennis 
Rudolph tegen. Wederom merkten de twee die nieuwe ontwikkeling op, de 
nieuwe generatie kunstenaars heeft een andere houding en maakt werken die 
(een bewaakte) hoop uitstralen, utopisch van aard zijn en iets opbouwen, in 
tegenstelling tot het ironische en deconstruerende postmodernisme. 

De beide kunstfilosofen gaan verder dan hun academische opstelling, ze 
werken mee aan tentoonstellingen zoals in 2012, Berlijn, Discussing 
Metamodernism (later hierover meer) en schrijven voor meerdere tijdschriften en 
blogs. Op deze manier willen zij vanuit verschillende situaties voeling krijgen 
met wat er speelt, door in contact te komen met mensen die allemaal hun eigen 
idee hebben. In hun essay Notes on metamodernism benadrukken Vermeulen en 
Van den Akker dat het puur om observaties gaat en dat er geen rechtlijnige 
ontwikkeling beschreven wordt. Het stuk dient behandeld te worden als een 
essay dat een debat zou moeten openen, liever dan een wetenschappelijke 
tekst. De observaties die worden beschreven zijn niet allesomvattend maar 
gereduceerd, de sensibiliteiten, ook wel de gevoelsstructuren, zijn te groot om 
te kunnen omvatten. Het metamodernisme is hybride en daarmee veranderlijk, 
waardoor het moeilijk vast te pinnen en te omschrijven is. Dat beweeglijke is 
een van de belangrijkste kenmerken van de gevoelsstructuur; door het bewegen 
komt het op plekken die het anders niet zou bereiken (Vermeulen & Van den 
Akker, 2010).

De naam komt voort vanuit de metaxy-theorie van Plato, ‘meta’ refereert 
vanuit het Griekse Lexicon aan ‘met’, ‘tussen’ en ‘voorbij’), metamodernisme is 
een beetje van het moderne én het postmoderne, zij beweegt ertussen in, maar 
kent ook nieuwe invloeden. We bevinden ons in de tijd na het postmodernisme  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(Bourriaud, 2009c;  Eshelman, 2001; Kirby, 2009), maar een aantal moderne en 
postmoderne tendensen zijn nog niet over. Deze tendensen gaan op een 
hernieuwde manier door, met een andere richting en een ander bijbehorend 
gevoel (Van der Poel, 2012).

Een van de observaties gaat over de zogenaamde Nieuwe Romantiek, 
ook wel bekend als Romantisch Conceptualisme. Vermeulen en Van den Akker 
vergelijken een herleving van de 19e-eeuwse romantiek met de beweging tussen 
moderne en postmoderne tendensen. Landschappen, allegorische werken en 
figuratieve werken, zowel schilderwerk als fotografie, maken een 
wederopstanding door. Bovendien wordt er gerefereerd aan meerdere tijden: het 
verleden, het nu, maar ook de toekomst. Verder zien we onderhandelingen 
tussen de rede versus het irrationele, cultuur en natuur, bevolking en 
primitiviteit, allemaal tegenstellingen die we net als in de romantiek ook nu zien 
verschijnen. Nog zo’n tegenstelling wordt gevormd door fictieve elsewheres  
tegenover het alledaagse, we zien fantasiewerelden terug zoals ook in het 
postmoderne, maar óók de schoonheid in alles om ons heen. Onderbewustzijn 
over dood, verlangen en eeuwigheid maakt vanuit de romantiek een revival door, 
het heeft iets melancholisch.

Een tweede observatie gaat over de tegenstelling tussen naïviteit en 
bewustheid. Het metamodernisme is een reactie op ontwikkelingen op zowel 
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Figuur 3 Tacita Dean, Documenta,13, 2012. © Contemporary Art Daily 2016



ecologisch, als economisch, als politiek gebied. Om enkele situaties te noemen: 
overbevissing, het drijvende plastic in de oceanen, bedreiging en uitsterven van 
diersoorten door boswinning, de economische crisis vanaf 2008, de Arabische 
Lente, de situatie rondom de Krim, ga zo maar door. Het model van eindeloze 
groei - in gang gezet na de twee wereldoorlogen is niet langer houdbaar. De 
nieuwe generatie heeft het niet vanzelfsprekend beter dan hun ouders. De 
genoemde dreigingen en ontwikkelingen zorgen voor de nodige twijfels, maar 
zorgen er ook voor dat we bewuster zijn van wat er speelt, hoe we leven en dat 
we reflecteren op de manier waarop zaken lopen. Hier spreken de schrijvers ook 
wel van geïnformeerde naïviteit: de naïviteit vanuit het postmoderne wordt 
meegenomen, maar tegelijkertijd zijn we ons bewust van de stand van zaken in 
de wereld.

Een belangrijke observatie die aansluit op het twijfelen en optimisme, 
gaat over oprechtheid en ironie. Doordat de jonge generatie, mijn generatie, is 
opgegroeid met ironie om zich heen, is tegenpool oprechtheid een weinig 
betreden gebied. Om een voorbeeld van die veelbesproken ironie te noemen, in 
het postmodernisme ontstonden tv-programma’s als The Simpsons en South 
Park, welke een kritische houding aannemen tegenover actualiteiten en die op 
de hak nemen door onder andere bekende personen maar ook onze levensstijl 
en trends belachelijk te maken. Robin van den Akker: 

‘’Ironie is onze natuurlijke staat, oprecht zijn wordt een poging, een 
performance die je zo lang mogelijk vol probeert te houden’’. 
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Het rationele, gecalculeerde en conceptuele in werk van Jeff Koons, Thomas 
Demand en Cindy Sherman wordt steeds meer vervangen door kunst die gericht 
is op affectie en sentimentele abstracties. Kunstenaars spelen met conventies 
en willen inspelen op sfeer en het gevoel. Een aantal voorbeelden van deze 
kunstenaars zijn Tacita Dean, Didier Courbot en Mona Hatoum. Tacita Dean 
houdt zich bezig met abstracte illusies die niet te materialiseren zijn (figuur 3) . 
Didier Courbot haalt obsolete situaties aan, zoals in Via Ferrata (figuur 4), waar 
hij een pad naar een bestemming materialiseert. Hiermee heeft hij gezocht naar 
een nieuwe beleving van ruimte en architectuur gecombineerd met een 
installatie. Mona Hatoum richt zich op gevoelde heterogeniteit van identiteit. In 
figuur 5 is een zogeheten arafatsjaal te zien, een hoofdtooi voor mannen, welke 
geassocieerd wordt met mannelijkheid. De kunstenares heeft het patroon 
geborduurd met mensenhaar welke eindigen in wilde plukken aan de randen, 
waarmee ze refereert aan de plukjes haar die onder een hoofddoek van 
moslimvrouwen vandaan steken. Hiermee levert ze commentaar op Arabische en 
islamitische sociale verhoudingen en gender-rollen. Deze ontwikkeling van 
ironie naar oprecht, beschrijven de auteurs aan de hand van een opmerking van 
Jörg Heisser. Heisser zegt namelijk dat het Romantisch Conceptualisme zich 
bezighoudt met reconstructie (in plaats van de postmoderne deconstructie). Veel 
kunstenaars zoeken naar oprechtheid en naar mogelijkheden om een 
gedeconstrueerde wereld opnieuw van betekenis te voorzien, vaak op een 
vluchtige, vage of irreële manier.

Vermeulen en Van den Akker werkten mee aan een tentoonstelling in 
2012 in Berlijn, genaamd Discussing Metamodernism. Hierin lieten onder andere 
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Figuur 5 Mona Hatoum, Keffieh, 1993-1999. © The Khalid Shoman Foundation 2016



de kunstenaars Mona Hatoum, Monica Bonvicini (figuur 6), Mariechen Danz 
(figuur 7) en Ragnar Kjartansson werken zien, waarin zij hebben gezocht naar 
een nieuw idealisme zonder daar een groot verhaal achter te hebben, naar 'iets 
anders', zonder te weten hoe dat eruit moet zien, een vernieuwende benadering 
van het nu en van de toekomst. We zien engagement, affect, post-ironie, 
oprechtheid en verhalen, gecombineerd met mythe, intimiteit, hoop en 

!  / !18 33

Figuur 6 Monica Bonvicini, Bet your sweet life, 2010. © Tanja Wagner 2016



idealisme. Bovendien is er beweging tussen globaal & lokaal, concept & 
materiaal en postmoderne ironie & hernieuwd modern enthousiasme.

Uit de theorie van Vermeulen en Van den Akker haal ik de volgende 
hoofdthema’s, welke ik zal vergelijken met de data in hoofdstuk 4:

- Nieuwe Romantiek: er wordt gerefereerd aan meerdere tijden: het verleden, 
het nu, maar ook de toekomst;

- Geïnformeerde naïviteit: de naïviteit vanuit het postmoderne wordt 
meegenomen, maar tegelijkertijd zijn we ons bewust van de stand van zaken 
in de wereld;

- Oprechtheid: als reactie op de postmodernistische ironie, zien we nu een 
zeker oprechtheid terug in de werken;

- Construeren: er wordt gezocht naar mogelijkheden om een 
gedeconstrueerde wereld opnieuw van betekenis te voorzien, vaak op een 
vluchtige, vage of irreële manier.
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Figuur 7 Mariechen Danz, Costume 1, 2004. © Tanja Wagner 2016



4 Veldonderzoek 
 In dit deel zal ik de drie actuele beeldend kunstenaars met wie ik in 
gesprek ging introduceren. Ik kwam bij hen uit via de kunstbeurs Unfair, welke 
actuele ontwikkelingen in de kunstsector wenst te presenteren. Meer dan veertig 
kunstenaars die niet langer dan 10 jaar zijn afgestudeerd toonden solo-
presentaties in het voorjaar van 2016. Hier zag ik voor het eerst werken van 
twee van de onderstaande kunstenaars.

4.2 Isabelle Andriessen 
Isabelle Andriessen (1986), studeerde in 2013 af aan de 

Rietveldacademie (beeldende kunst), waarna ze de tweejarige Master of fine 
arts deed in Zweden aan de Malmö Arts Academy. Ik ontmoette en sprak haar in 
Oisterwijk, waar zij in residentie was bij het Europees Keramisch Werkcentrum. 
Gesponsord door het Mondriaan Fonds (beurs praktijkverdieping), was ze daar 
in een 12 weken durende residentie om nieuw werk te maken. 

Isabelle maakte ondermeer installaties zoals die in figuur 8, waarbij ze 
niet alleen de visuele zintuigen wil prikkelen maar ook geur en geluid erbij 
betrekt. De materialen ziet zij als drager van de boodschap, ze communiceren 
een waarde en zijn vaak van transformerende aard.
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Figuur 8 Isabelle Andriessen, THE MESH - strange strangers between life and non-life, 
2015. © Lotte Stekelenburg



4.3 Bob Waardenburg 
Bob Waardenburg (1984) ging niet naar een academie voor beeldende 

kunst, maar studeerde af in de richting regisseur en theaterdocent. Inmiddels 
werkt hij zo’n 9 jaar als beeldend kunstenaar in zijn studio in Amsterdam-Oost. 
Hij deed na zijn afstuderen al een tijd aan soloperformances, tekende zijn eigen 
scripts en registreerde de performances op een grafische manier middels 
tijdschriftartikelen. Bob: ‘’En nu ben ik eigenlijk alleen nog maar gaan tekenen, 
bizar eigenlijk’’. 

Voor Bob is de esthetiek een van de belangrijkste aspecten in zijn werk. 
Hij neemt bestaande beelden als uitgangspunt voor nieuw werk, waarbij hij vaak 
de vormen hergebruikt. Bob is vooral bezig met het ontwikkelen van technieken 
om werk te maken. ‘’De nadruk ligt dus op hoe het eruit ziet, hoe het is 
gemaakt’’. “Dat is wel grappig, heb je dat andere werk gezien, We make 
carpets? Dat is een project met twee anderen, we maken eigenlijk ruimtelijke 
installaties die lijken op een vloerkleed, gemaakt van materialen uit het 
dagelijks leven. Ook volledig gefocust op beeld en materiaal, maar door heel 
veel mensen worden er sociale thema’s opgeplakt, behalve door ons’’.

4.4 Mickey Yang 
De laatste kunstenaar die ik sprak voor mijn onderzoek, was Mickey Yang 

(1988). In 2015 studeerde ze af aan de Koninklijke Academie Den Haag, in de 
richting autonome kunst. Vooral grote monumentale kunstwerken intrigeren haar, 
hier haalt zij haar inspiratie vandaan. Zelf maakt ze het nog niet, ze is nu naar 
eigen zeggen vooral gefocust op het zo veelzijdig mogelijk zijn als kunstenaar, 
en nog niet heel duidelijk geëngageerd werk te maken omdat dat te bepalend is 
voor het beeld dat mensen van haar hebben. Kunst is voor Mickey vooral 
verbonden aan verbeelding.

Haar ouders zijn niet Nederlands en hoewel Mickey wel bij hen opgroeide, 
spreekt ze hun taal niet. Daarom communiceert ze door middel van ‘dingen’. Ze 
gebruikt bijvoorbeeld herkenbare producten zoals Kinder suprise-eieren en 
Viennetta-ijs in haar werk.  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Figuur 9 Bob Waardenburg, Mind moves matter, 2015. © Bob Waardenburg 2016
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Figuur 10 Bob Waardenburg, while i wandered trough my mind, my mind wandered trough 
the mountains, 2014. © Bob Waardenburg 2016



5 Data-analyse 
In dit deel zal ik ingaan op mijn tweede deelvraag. Ik heb de data geanalyseerd 
aan de hand van de hoofdthema’s die ik opstelde in het theoretisch kader. 
Overeenkomende punten uit de theorieën heb ik samengevoegd.

5.1 In welke mate worden de in de theorie bevonden 
veranderingen weerspiegeld in de praktijk? 

Het thema Exil (de vorm wordt niet langer bepaald vanuit één cultuur tegelijk, 
maar wordt vervaardigd vanuit – en refereert aan verschillende culturen, maar 
ook verschillende tijden) en het thema Nieuwe Romantiek (er wordt gerefereerd 
aan meerdere tijden: het verleden, het nu, maar ook de toekomst) blijken bij het 
analyseren van de data dicht bij elkaar te liggen. Alle drie de kunstenaars 
hebben affiniteit met dit thema, het komt als een van de duidelijkste voor in de 
data. Isabelle zegt dat haar werk is beïnvloed door het Zen-Boeddhisme, die 
gaat deels over de manier waarop wij tijd ervaren, Een andere inspiratie is het 
middeleeuwse Memento Mori, haar werk communiceert duidelijk dat het tijdelijk 
van aard is, een momentopname, door gebruik te maken van vergankelijke 
materialen. Verder houdt Isabelle zich bezig met een mogelijke nieuwe 

benaming van dit tijdperk in geologische termen, het Antropoceen (mens 
centraal). Isabelle:
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Figuur 12 Mickey Yang, Who’s zoomin who, 2016. © Mickey Yang 2016



We leven officieel volgens geologische termen nog in het Holoceen, maar 
wij hebben de consistentie van de planeet dusdanig beïnvloed dat de 
huidige aardlaag en de conditie van de planeet zich echt ander verhoudt, 
ten opzichte van het Holoceen. Het is de eerste keer in de geschiedenis 
van de planeet, dat het niet de natuur is geweest die ervoor heeft gezorgd 
dat de omstandigheid verandert, maar de mens. We creëren ons eigen 
uitsterven. Mijn eindexamenwerk The MESH is ontstaan doordat ik aan het 
fantaseren was over hoe onze planeet eruit zou zien over drieduizend jaar. 
Er ontstond een heel vervreemdend beeld van wat natuur zou kunnen zijn. 
Ik geloof vanuit filosofisch oogpunt niet in de chronologie van tijd. Het 
gaat er voor mij om welke gedachtegoed mijn beeld van tijd onderbouwt 
en of dat nou een idee uit de middeleeuwen of sciencefiction maakt niet 
uit.

Wel wilt ze benadrukken dat haar startpunt het nu is, dat is waar ze immers in 
leeft. Ze refereert aan verschillende tijden: het middeleeuwse Memento Mori, 
hedendaagse momentopnames, het Holoceen/Antropoceen én een toekomstig 
beeld van onze planeet. Verder haalt Isabelle populaire cultuur aan: “Het speelt 
mee in de strategie”, ze reageert met haar werk op de manier waarop wij 
opgaan in het internet en schermen. Bob gaat in op de generaties die ons 
voorgingen. Hij is geïnteresseerd in patronen abstracte vormen en zegt dat er 
wellicht invloeden van westerse volkskunst in zijn werk zitten. Mickey vertelt 
over de cultuur van haar ouders en hoe ze zich daar mee wil identificeren, 
terwijl dat door de taalbarrière ertussen niet lukt. Door theatrale beelden te 
maken, refereert ze aan persoonlijke herinneringen. Hiermee verbindt ze het 
verleden met het hier en nu. Ze merkt op dat cultuur snel verandert, dat ze niet 
goed weet met welke cultuur ze zich wil identificeren. Op het internet is het haar 
te makkelijk om een cultuur te claimen die in werkelijkheid niet bij haar past. Ze 
is een identiteit gaan aannemen naar aanleiding van wat mensen tegen haar 
zeggen, maar vecht nu voor een eigen identiteit.

Binnen het thema Reizen (de vorm drukt een richting uit, dwaaltocht, 
eerder dan een gefixeerde tijd en ruimte) zijn er verbanden met Isabelle en 
Mickey. Isabelle vertelt over de manier waarop zij probeert de toeschouwer 
(opnieuw) te laten ervaren in welke wereld we ons begeven, als tegenreactie op 
het internet en de schermen. Ze heeft het dan over tijd maar ook over de fysieke 
ervaring in een ruimte. Verder wil ze dat de toeschouwer bewust wordt van het 
verstrijken van tijd. Hoe zou de planeet er over 3000 jaar uitzien? Ze denkt dan 
aan een bevreemdend beeld. Mickey probeert in haar werk een wringend 
element te verwerken, waar tegenstellingen elkaar net wel of net niet opheffen. 
Bovendien gebruikt ze symbolen voor ideeën die veel groter zijn en verder gaan 
dan haar eigen ideeën. Hoewel er een rode draad in haar werk en werkwijze zit 
en het hierdoor herkenbaar is, is Mickey nog altijd zoekende naar wat kunst 
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eigenlijk is. Haar werkwijze omschrijft zij als avontuurlijk, rommelig, en 
onvoorspelbaar en beïnvloed door de middelen en de hoeveelheid tijd.

Het thema Grenzen (kunstenaars zoeken naar een invulling van het 
begrip tijd) blijkt overlapping te tonen met het thema Nieuwe Romantiek, maar 
er wordt iets anders bedoelt. Bij dit thema sluit Isabelle sterk aan. Ze haalt het 
non-lineaire aspect aan (ze gelooft niet in de chronologie van tijd), maar zoekt 
naar gedachtegoed dat haar tijdsbeeld bevestigt, bijvoorbeeld: Memento Mori, 
Science Fiction en het Zenboeddhisme. “We zijn er maar heel kort, alles is heel 
vluchtig”. Dit benadrukt ze in haar werk door vergankelijkheid in te zetten, een 
momentopname te laten zien en daarmee het verstrijken van de tijd. Mickey sluit 
een stuk minder aan bij dit thema, ze is niet bewust bezig met het begrip tijd. 
Mickey verbindt het verleden met het hedendaagse, ze verstopt herinneringen 
achter symbolen die verder gaan dan haar eigen ideeën. Zowel Isabelle als 
Mickey zeggen nadrukkelijk te leven in het hier en nu.

Het thema Grenzen (als gevolg van de in gang gezette standaardisering, 
zoeken kunstenaars in het verzadigde landschap naar nieuwe manieren om 
zichzelf en/of een idee uit te drukken) valt goed samen te zien met het thema 
Construeren (er wordt gezocht naar mogelijkheden om een gedeconstrueerde 
wereld opnieuw van betekenis te voorzien, vaak op een vluchtige, vage of 
irreële manier). Beide thema’s gaan over een vernieuwend aspect in de manier 
van het uitdragen binnen een werk. Het metamodernistische thema Construeren 
suggereert een redelijk duidelijk kenmerk wat betreft de aard van een werk, 
vluchtig ofwel vaag ofwel irreëel, terwijl het altermodernistische thema niets 
weggeeft. Isabelle beschrijft dat ze in haar werk verschilt van andere 
kunstenaars, doordat de materialen niet alleen esthetisch een bepaalde waarde 
communiceren, maar dat ze ook ten dele de aard hebben dat ze in transformatie 
kunnen zijn. Het kan verdwijnen, niet zichtbaar zijn of veranderend te zien zijn. 
Ze is gefascineerd door de manier waarop de toeschouwer een kunstwerk 
ervaart, maar ook hoe je eigen lichaam een ruimte ervaart. Dit probeert ze aan 
te spreken door geur, geluid en licht in te zetten. Zoals in het thema hierboven 
beschreven, wilt ze de toeschouwer ook na laten denken over ons korte 
bestaan, door in haar tentoonstellingen vergankelijke materialen in te zetten. 
Hierin sluit ze naadloos aan deze thema’s. Bob zoekt naar een manier om 
ambacht te laten zien in zijn werk. Het hoeft niet per se gemaakt te zijn als 
zijnde kunst om interessant te zijn. Zijn werken komen tot stand door eindeloos 
te herhalen, hij ervaart het proces soms als meditatief. Hij beschrijft zijn werk 
verder als heel koel en beredeneerd, waardoor het soms een beetje saai kan 
zijn. Door lang en geconcentreerd te werken, zet hij zich af van de enorme 
hoeveelheid informatie die er nu is: “ik wil een soort neutraal werk neerzetten, 
waar je uiteindelijk niks anders mee kan doen dan er naar te kijken. Dat vind ik 
het aller interessantst’’. Bob heeft een heel eigen manier van werken en een 
heel bewust doel voor ogen en past daarmee het meest in het 
altermodernistische thema Grenzen. Mickey probeert de fictieve kant te 
benadrukken, door te manipuleren met het beeld, ze laat elementen wringen. 
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Houten frames hoeven bijvoorbeeld niet kloppend in elkaar te steken, het hoeft 
niet iets te zijn wat het niet is en dat mag de toeschouwer gerust zien. De 
grotere werken voorziet ze van een verzachtende laag door bijvoorbeeld 
beweging of muziek toe te voegen, zo suggereert ze veel, maar zegt ze eigenlijk 
helemaal niets. Optimisme vindt ze belangrijk, ook dit ziet Mickey als een 
verzachting. In haar werk zit ook iets metaforisch. “Door het heel laagdrempelig 
te houden, ik gebruik vaak wel onderwerpen die wel heel herkenbaar zijn voor 
velen”. “De rode draad van mijn werk is een beetje klungelig, heel aanwezig, 
vrolijk en optimistisch, terwijl het ook weer iets wringends heeft en iets 
duisters”. Mickey heeft het verlangen de wereld mooier te maken, te verzachten, 
liever te maken. Haar werken dienen deels om een bepaalde troost te bieden in 
hun onschuld. Toch heeft ze ook werken waarin walging opgewekt wordt, of iets 
hards. Ze lijkt zich bewust te zijn van haar stijl en op welke manier zij 
communiceert met haar werk, dat ze daarin zeer eigen en vernieuwend is. Ze 
vergelijkt haar werken met smaakpaletten die ze samenvoegt: geur, kleur en 
textuur zijn belangrijk.

Het thema Geïnformeerde naïviteit (de naïviteit vanuit het postmoderne 
wordt meegenomen, maar tegelijkertijd zijn we ons bewust van de stand van 
zaken in de wereld) wordt nauwelijks bevestigd in de praktijk, het komt allen 
voor in de data van het interview met Isabelle. Alhoewel zij zich eerder bewust 
dan naïef geïnformeerd opstelt in haar werken, heeft ze wel speelruimte binnen 
dit thema. Haar fascinatie met tijd gebruikt ze ook wel om ons beeld van de 
omgeving op de hak te zetten, in vraag te trekken, “daar zit een hint van ironie 
in”. ze weet goed wat er binnen het onderwerp speelt en levert eerder een 
kritische reactie dan een naïeve uitspatting erover. Isabelle hecht er waarde aan 
om goede kennis te hebben over de onderwerpen die ze aanhaalt. Ze weet veel 
te vertellen over haar grote fascinatie voor tijd, vanuit verschillende 
benaderingen. Ze vind het fijne aan het kunstenaarschap dat je in de rol van 
wetenschapper kunt stappen. “Eigenlijk wens ik op een heel eerlijke wijze te 
zeggen dat we onszelf heel makkelijk overschatten en ook onszelf centraal 
stellen. We zijn maar zo’n klein speldenpuntje in een heel groot geheel. Ik vind 
het te betreuren dat wij zo verwijderd zijn geraakt over onze evolutie van onze 
omgeving”. Mickey beschrijft zichzelf als heel naïef, dat element zit volgens 
haar ook in haar werk. Dit thema is wat vaag van beschrijving, wat het aanhaalt 
is dat ook. Wellicht is het daarom dat dit thema niet duidelijk bevestigd wordt in 
de praktijk, wanneer is iets naïef én geïnformeerd? Wanneer is iets een 
contradictie van zichzelf? Het thema is dat zeker, specifiek maar ongelooflijk 
ongrijpbaar. 

Dat vormt een mooie brug naar het thema Oprechtheid (als reactie op de 
postmodernistische ironie, zien we nu een zeker oprechtheid terug in de 
werken), deze is eenduidiger en daardoor makkelijker te herleiden in de data. 
Isabelle vraagt zich af wat er gebeurt met de wereld als we desastreuze 
situaties zoals vervuiling doortrekken: “wat voor beeld krijg je dan?”. In die 
vraag is ze bezig met het herdefiniëren van de natuur. Ze is in haar eigen 
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woorden distopisch ingesteld en laat dat zien in haar werken. Haar beginpunt is 
de toeschouwer, ze is constant bezig met hoe ze deze kan bespelen ze wil de 
toeschouwer kunnen boeien. Bob is in zijn werk heel beredenerend en in die zin 
oprecht. Hij is puur bezig met het maken van het beeld, zonder daar labels op te 
willen plakken. Het werk op zich moet genoeg zijn, Bob sluit zich zoveel 
mogelijk af voor invloeden. Hoewel ze op het eerste gezicht misschien een 
ironische indruk wekken, komen Mickeys werken dichter uit bij oprechtheid door 
de elementen optimisme en openheid, waarmee ze zoekt naar verzachting. Het 
voelt een beetje alsof je in de maling wordt genomen (helemaal als je uit de 
generatie met ironie als natuurlijke staat komt), maar het blijft bij het lieve, het 
zachte in veel van haar werken, met haar werken wilt ze geen kwaad. Het feit 
dat ze haar kunst niet alleen voor critici, maar ook voor mensen die er weinig 
vanaf weten maakt, zie ik ook als oprecht. Ze kiest er bewust voor werken 
laagdrempelig en herkenbaar te maken. Verdere oprechte onderwerpen, sferen, 
zijn hoop maar ook schaamte. Mickey zet zich af tegen oppervlakkige, 
sarcastische dingen waar ze onbegrip voor heeft.
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Conclusie 
In dit deel geef ik antwoord op mijn hoofdvraag en de laatste deelvraag:

Welke aanbevelingen voor de kunst-educatieve praktijk vallen uit 
de gevonden data af  te leiden? 

In het theoretisch kader kwam naar voren dat de altermodernistische kunstenaar 
zoekt naar nieuwe manieren om zichzelf uit te drukken en naar een invulling van 
het begrip tijd, waarbij hij de vorm vervaardigt vanuit verschillende culturen, 
refereert aan verschillende tijden en een dwaaltocht uitdrukt. De 
metamodernistische kunstenaar refereert ook aan meerdere tijden, stelt zich 
geïnformeerd doch naïef op, is oprecht en is (re)construerend. Uit de data-
analyse blijkt dat dit wisselend weerspiegeld wordt. De verscheidenheid aan 
culturen en tijden in de vorm, de combinatie van nieuwe manieren om uit te 
drukken & te construeren en oprechtheid zijn de thema’s waarover alle drie de 
kunstenaars bevestigende uitspraken deden. ‘De vorm drukt een richting of 
dwaaltocht uit’ en ‘de kunstenaar zoekt naar een invulling van het begrip tijd’ 
blijken nogal specifieke waarnemingen en worden enigszins bevestigd door twee 
van de drie kunstenaars. ‘Geïnformeerde naïviteit’ blijkt een nog specifiekere 
waarneming en is tamelijk ingewikkeld. Een tegenstelling in zichzelf, schemert 
dit thema slechts heel licht door in de praktijk van één van de drie kunstenaars. 
Al met al worden beide theorieën weerspiegeld in de praktijk, zij het niet 
compleet en soms op een andere manier.

De hoofdvraag kan daarom als volgt beantwoord worden. De 
hedendaagse kunstenaar zoekt naar nieuwe manieren om zichzelf uit te dragen, 
waarbij zijn werk een richting uit kan drukken. Hij heeft onder andere het doel 
de wereld vorm te geven. Wat hierbij naar voren komt is dat de kunstenaar een 
oprecht verhaal te vertellen heeft. Hij werkt grensoverschrijdend, waardoor 
verschillende culturen maar ook tijden samenkomen in zijn werk.

Als ik dit vergelijk met de praktijk van het kunstonderwijs, zijn deze 
beweegredenen in verschillende maten te zien. Oprechtheid in het werk van 
leerlingen zie ik in grote mate terug. Dit is denk ik een wenselijk aspect, een 
oprecht werk wordt namelijk onderbouwt door een duidelijk verhaal en toont 
vaak inzet en mogelijk engagement. Het refereren naar verschillende culturen 
en tijden is niet iets waar leerlingen zo zeer mee bezig zijn. Door hen uit te 
dagen om grenzen te overschrijden, verlang je van hen een reactie op de 
nieuwe geglobaliseerde perceptie. Om dat te kunnen doen, zal er ruimte moeten 
zijn voor een nieuwe benadering van de begrippen ‘cultuur ’ en ‘identiteit’, 
namelijk: veranderend, beweeglijk en niet aangeboren. Ik denk dat een leerling 
die op deze manier wordt uitgedaagd, vanzelf zal zoeken naar nieuwe manieren 
om zich zelf uit te drukken. Het aspect verhaal en construeren zie ik wel terug in 
het kunstonderwijs. Een leerling vragen te zoeken naar een nieuwe manier om 
zichzelf uit te drukken, klinkt als het ultieme leerdoel van kunstonderwijs in zijn 
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totaliteit. Hoe een leerling tegen zaken aankijkt en hoe hij dat uitdraagt, zal 
afhangen van de hoeveelheid ruimte voor het individuele verhaal die hij krijgt. 

Ik zal besluiten met het antwoorden op de laatste deelvraag. Ten eerste 
merk ik dat er een behoefte voor bewegingsvrijheid is, waarmee het principe 
leerlinggestuurd goed rijmt. Volgens dat principe krijgt de leerling 
medeverantwoordelijkheid voor de leeropbrengst en is hij grotendeels 
zelfstandig aan het werk. Hiermee gepaard gaat het stellen van leerdoelen door 
de leerling en het reflecteren op het eigen werkproces. Deze manier van 
lesgeven en leren sluit goed aan bij het reizen vanuit de altermoderne 
benadering, de hedendaagse kunstenaar is altijd onderweg, op een dwaalspoor. 
Ten tweede zal de docent die het vak wil actualiseren de leerling de ruimte 
moeten bieden om een individueel verhaal te kunnen laten zien. Op die manier 
vraag je hem oprecht te zijn en krijgt hij de mogelijkheid zijn eigen identiteit te 
onderzoeken en vorm te geven. Die identiteit wordt gevormd door de 
verschillende culturen waar hij deel van uitmaakt. Ten derde denk ik dat het 
goed is om af te stappen van het doelgericht werken naar een eindproduct ofwel 
kunstwerk. De hedendaagse kunstenaar beweegt zich namelijk constant tussen 
een verscheidenheid aan culturen, tijden en sferen, waardoor zijn proces niet 
lineair kan verlopen. Door in het kunstonderwijs het proces in plaats van het 
eindproduct centraal te stellen, krijgt de leerling de mogelijkheid om de vorm 
van zijn werk aan te passen aan de invloeden die hij onderweg tegenkomt. Ten 
slotte denk ik dat het van belang is om de leerling een context op te laten zetten 
voor zijn werk. Doordat de werken voortkomen uit persoonlijke opvattingen, is 
het cruciaal om kennis te kunnen nemen van de context, om de werken te 
kunnen plaatsen, te begrijpen en te beoordelen. De vorm zou een logboek 
kunnen zijn, waarbij gedacht kan worden aan informatie over het onderwerp van 
het werk, de inspiratiebronnen, maar ook inzichten vanuit het proces.  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