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PARALLELLE GESCHIEDENISSEN EN DE IJZEREN 
KOOI VAN DE HEDENDAAGSE KUNST

PA S C A L  G I E L E N

De meeste mensen hebben op een of andere manier het gevoel 

dat alles zwevende is, dat alles op drift is geraakt. We weten 

namelijk niet meer hoe de binding aan het verleden met de 

beloften voor de toekomst samenhangt. 

Peter Sloterdijk (2015)

KLEINE SYNCHRONIE VAN POLITIEK, ARBEID EN KUNST
Het overkwam ons allemaal in dezelfde periode: tijdens een kleine drie 

decennia werden we meegezogen in ingrijpende historische verschuivingen. 

Van 1970 tot het einde van de jaren 1990 liepen minstens drie geschiede-

nissen tamelijk parallel met elkaar in de pas. Op de eerste plaats werd in 

het Westen op politiek vlak de liberaal representatieve democratie door 

een neoliberaal model verdrongen, ofwel de welvaartsstaat voor een vrije-

marktmodel ingeruild. De consequenties van die politieke geschiedenis zijn 

ondertussen welbekend: de meest uiteenlopende overheidsdiensten werden 

geprivatiseerd terwijl de eerbiedwaardige staatsman-politicus van weleer 

zich tot een strategisch boekhouder van een – soms onoverzichtelijk 

 – groot bedrijf ontpopte. Goede argumenten en verkiezingsoverwinningen 

werden vanaf dan nog alleen maar met een overtuigende kostenberekening 

gemaakt. Tegelijk moest de rede het afleggen tegen de rationaliteit. Geld 

voor onderwijs of cultuur heette vanaf dan een investering in ‘human capi-

tal’. In het begin van dezelfde periode zagen we de aanzet van een tweede 

aardverschuiving. Vanaf de jaren 1960 begonnen arbeiders in de Italiaanse 

Fiatfabrieken menswaardige arbeid op te eisen. Samen met de studenten 

werd die waardigheid vanaf 1968 ook vertaald in respect voor authentici-

teit, de eigen creativiteit en de vraag naar flexibele of deeltijdse arbeid. In 

de jaren 1980 omarmde het bedrijfsleven die eisen en zette ze zorgvuldig 

naar zijn hand. De rigide organisatiestructuur van autobouwer Henry Ford 

werd definitief doorbroken. Vanaf de jaren 1990 is flexibele arbeid de stan-

daard, liefst in freelancestatuut, terwijl een voorbeeldige arbeider alleen die 
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arbeider is die zich ook creatief betoont. Het postfordisme is met andere 

woorden geboren. Daarvoor is immateriële arbeid op zijn minst even belang-

rijk als materiële arbeid. Een autodesign krijgt evengoed een economische 

waarde als zijn vertrouwde functionaliteit, met name verplaatsingscapaci-

teit. Automobiliteit is met andere woorden niet meer voldoende. Het moet 

ook met de nodige stijl gebeuren. 

Een derde verschuiving zien we in de kunstwereld. Terwijl de ietwat wereld-

vreemde artiest zich in de jaren 1980 sterallures begint aan te meten, ruilt 

hij zijn slonzige hippie-outfit in voor een hippe bril en Armanipak. Vanaf dan 

noemt hij zichzelf geen modern, maar een hedendaags kunstenaar. Alsmaar 

meer ruilt hij de auto in voor het vliegtuig. De kunstenaar rijdt steeds minder 

naar het lokale museum, maar vliegt vanaf nu van biënnale naar biënnale. 

Goedkope vliegtuigmaatschappijen maakten het vanaf het begin van de 

jaren 1990 mogelijk dat niet alleen de artistieke jetset de wereld rondvliegt. 

Ook de (weer) eenvoudig geklede kunstenaar-backpacker trekt vanaf dan 

massaal per vliegtuig van event naar event, van residentie naar residentie, 

van summerschool naar summerschool. De meerderheid van de kunstenaars 

reist individueel van plek naar plek om hun eigen creativiteit te voeden en 

een hoogst persoonlijke carrière uit te bouwen. Er werd elders al meermaals 

op gewezen: hoe alternatief die nomadische kunstenaar er ook uitziet, hoe 

uitgesproken zijn radicaal politieke opvattingen tegenwoordig soms zijn, of 

hoe geëngageerd zijn artistieke acties mogen blijken, ook die reizende artis-

tiekeling blijft net zoals de meeste mensen veelal gevangen in de neoliberale 

infrastructuur waarvan hij bovendien alsmaar afhankelijker wordt52.

Wanneer we die parallelle geschiedenissen vanuit macromaatschappelijk 

perspectief bekijken, zien we dat de olievlek van de vrije markt alsmaar gro-

ter wordt. Vanaf de jaren 1970 noemt men dat al de ‘commodificatie van 

cultuur’, of eenvoudigweg ‘commerciële kunst’. Vanuit sociologisch oogpunt 

is het echter interessanter om vast te stellen hoe een vrijemarktethiek de 

beweegruimte van de kunstenaar hertekent. Het gaat daarbij niet alleen om 

commercieel instinct, maar vooral om rationalisering. Wat men in de markt-

ruimte immers in de eerste plaats leert, is zowel zijn (artistieke) projecten 

als zichzelf berekenen. Terwijl voor de moderne kunst artistieke dromen 

nog hoogst utopisch mochten ogen, worden ze binnen het hedendaagse 

52  Zie bijvoorbeeld P. Gielen, The murmuring of the artistic multitude.  
Global art, memory and post-Fordism (Amsterdam: Valiz, 2009).
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universum netjes naast de meetlat gelegd. Hedendaagse kunst maken bete-

kent dan tegelijk de tijd inschatten die nodig is om een project te realiseren, 

en de kostprijs van dat hele traject nauwkeurig weergeven. Professionaliteit 

binnen de hedendaagse kunstwereld veronderstelt de vaardigheid om eigen 

risico’s in te schatten. Dat betekent zijn eigen kwaliteiten in kwantiteiten 

kunnen omzetten. Wanneer het marktdomein uitdijt en andere ruimten 

binnensluipt, zoals die van het atelier, het kunstonderwijs of het museum, 

beginnen individuen en organisaties alsmaar meer te berekenen. Kortom, 

zowel de kwantificeerbare als de kwantificerende mens wint aan belang. 

Vanaf de jaren 1980 geeft ons dashboard aan hoe ver we nog kunnen rij-

den vooraleer we een volgend tankstation moeten aandoen. Meer zelfs, 

een slimme calculator signaleert ons nauwkeurig wanneer we al dan niet 

zuinig rijden. En zoals welbekend, levert dat voor de automobiliteit veelal 

een gematigde snelheid op. Wanneer het marktdomein groeit, worden 

bewegingen alsmaar meer onderworpen aan berekeningen. De maat wordt 

voortdurend genomen, waardoor tot matigheid wordt aangezet – wat op 

zijn beurt weer tot middelmatigheid leidt. Zo zien we dat het internet overal 

de huiskamer binnendringt en de weg naar creativiteit er via computerpro-

gramma’s, formats en home-entertainment wordt gestuurd. Een kind zit 

niet zo gauw meer voor een wit blad, maar maakt gebruik van voorgepro-

grammeerd gamedesign en tablet om zijn creativiteit te ontwikkelen. Een 

gesprek met een architect leert voldoende over hoe designprogramma’s op 

ontwerpprocessen ingrijpen. Ze leggen de ‘wilde creativiteit’ aan banden, 

omdat ze bij iedere handeling veelal het risico en de technische haalbaar-

heid mee berekenen. Zo’n berekende creativiteit leidt tot matigheid en 

inderdaad tot middelmatigheid. Tegelijk leren ze in kunsthogescholen steeds 

meer volgens de regels van de hedendaagse kunstmarkt rekenen. Colleges 

cultuurmanagement, kunstmarketing en artistiek ondernemerschap sluipen 

de academiegebouwen binnen. Artistieke professionals moeten deels plaats 

ruimen voor creatieve ondernemers terwijl contacturen met studenten en 

aangeleerde competenties netjes worden afgevinkt. Ook de schoolruimte  

 – als vaak de eerste professionele peerervaring – wordt een berekende 

ruimte die ook leert berekenen. Tot slot wordt vandaag ook op het (semi)

publieke domein veel geteld. Terwijl beleidsvoerders angstvallig een begro-

ting in evenwicht proberen te houden, sturen bureaucraten aan op een 

nauwgezette becijfering van de impact van de kunsten. Musea tellen hun 

bezoekers terwijl biënnales het economische effect op de lokale horeca in 

hun beleidsplannen verdisconteren. Er werd nog nooit zoveel gerekend. Met 
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als gevolg dat freeriders en andere buitensporige automobilisten steeds 

minder hun mogelijkheden zien. 

En toch is er nog Top Gear, dat ons de romantiek van de vogelvrije automo-

bilist voor de ogen draait. Terwijl overheden de lijken van de openbare weg 

plukken, laten Jeremy Clarkson en de zijnen zich vrolijk voor de camera op 

de Vlaamse ‘cultuurzender’ Canvas voor snelheidsovertredingen bekeuren. 

Terwijl het fijn stof comfortabel in onze longen zuigt, genereert onze aan-

houdende zucht naar automobiliteit een ongeziene smogwolk waar we al 

ziende doorrijden. Zo ook draait Richard Florida met zijn boeken over crea-

tieve klassen en steden samen met gelovige beleidsmakers ons het geluk 

van de creatieve freelancer voor de ogen, terwijl de artiest zijn autonomie 

alsmaar ziet krimpen in een precair en berekend hedendaags bestaan.  

Het is de cynische paradox waar deze neoliberale tijd ons naartoe rijdt. 

Zowel bestuurders als kunstenaars zien en weten dat hun eigen zucht naar 

automobiliteit bijzonder desastreuze neveneffecten genereert, maar toch 

blijven ze halsstarrig rijden. Zoals het interieur van de auto ons nog steeds 

doet geloven dat we ons de vrijheid van de private sfeer in de publieke 

ruimte kunnen permitteren, zo ook doen creatieve industrie en creative cities 

uitschijnen dat onze creativiteit geen grenzen heeft. Maar zoals de auto-

mobilist beseft dat zijn ijzeren capsule ook wel zijn doodskist betekent, zo 

weet ook de hedendaagse kunstenaar die van biënnale naar biënnale vliegt, 

dat hij zijn individuele autonomieromantiek hoog houdt op de kap van zijn 

eigen welzijn, privéleven en gezondheid. Terwijl de autobestuurder zijn 

omgeving blijft volspuien, blijft de hedendaagse kunstenaar zijn exclusieve 

artefacten in de marktruimte slingeren. Daarmee houdt de bestuurder de 

auto-industrie levend en voedt de kunstenaar de voorberekende ruimte van 

het kunsttoerisme en andere meer of minder alternatieve cultuurindustrie. 

De automobilist kan echter maar blijven rijden tot het moment waarop zijn 

longen te vol met fijn stof zitten. Zo ook kan de hedendaagse kunstenaar 

slechts creatief blijven tot het moment waarop zijn verbeeldingskracht vol-

ledig voor hem wordt berekend. Kortom, het kan niet anders dat zowel de 

omgevingsvervuiling van de automobilist als die van de individuele kunste-

naar op een gegeven moment als een boemerang terug in hun gezicht slaat.  
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DE IJZEREN KOOI A AN HET EINDE VAN DE (KUNST)GESCHIEDENIS

De ‘hedendaagsheid’ van de hedendaagse kunstwereld kunnen we wellicht 

nog het best begrijpen via de postcommunistische proclamatie van Francis 

Fukuyama. Hoewel de Amerikaanse filosoof in het laatste hoofdstuk van 

zijn boek The End of History and the Last Man53 wel toegeeft dat de liberale 

democratie een vat vol spanningen en contradicties zal blijven, kunnen 

we ons moeilijk van de indruk ontdoen dat met de ‘hedendaagsheid’ onze 

eindbestemming is bereikt. Er zitten dan misschien wel nog wat schoon-

heidsfoutjes in het neoliberale paradijs, inzake het meest haalbare geluk 

hangen we toch echt wel tegen het plafond. Wie dus komt aankloppen met 

wat beweringen en bezweringen uit een erg verre toekomst, wordt op een 

groeiend ongeloof onthaald. Terwijl Fukuyama als een goede intellectueel 

nog enige nuance in zijn stelligheid bracht, lijkt een generatie professionele 

pragmatici tijdens het decennium na diens geloofsbelijdenis minder te 

twijfelen. Zoals bij een goed Thomasprincipe begon hun geloof dat we de 

maximaal haalbare utopie hadden bereikt via hun effectieve handelen in 

een werkelijkheid te veranderen. Vanaf het begin van de jaren negentig van 

de vorige eeuw manifesteerde zich een leger neomanagers, netwerkbeheer-

ders, ‘accreditatoren’, auditoren, bureaucraten en digicraten dat elk al te ver 

toekomstperspectief bleek uit te sluiten. Reëel wordt vanaf dan genoemd 

wat haalbaar, berekenbaar en dus meetbaar wordt geacht. In het heden-

daagse kapitalistisch realisme54 verzoent een onwezenlijk maakbaarheids-

geloof zich met een beklemmend kortetermijnperspectief. Ieders droom is 

binnen overzichtelijke termijn maakbaar en realiseerbaar omdat we in feite 

al bij de meest haalbare utopie zijn beland. Met Fukuyama’s zet werd met 

andere woorden de utopie van een ver gedroomde toekomst naar het heden 

verlegd. Wanneer het persoonlijk geluk nog niet volledig volmaakt wordt 

bevonden, moet men gegarandeerd maar een paar berekenbare stappen 

zetten om er te geraken. Al de rest is onwil waarbij persoonlijke coaches, 

sociaal werkers en therapeuten nog altijd de pijn kunnen verzachten en enig 

recalcitrant gedrag terug op het rechte pad van het realisme kunnen helpen. 

Al te exuberante artistieke en andere dromen worden alzo toch nog binnen 

de maat van de berekenbaarheid gebracht. Aangezien we met de ‘heden-

daagsheid’ aan het einde van de geschiedenis zijn beland, reikt onze horizon 

53  New York: Free Press, 1992.

54  M. Fisher, Capitalist realism: Is there no alternative (Winchester: Zero, 2009). 
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niet verder dan het eigenbelang. Aan het einde van de geschiedenis kan men 

niet verder dromen dan de duur van een individueel mensenleven, dan de 

conjunctuur van een persoonlijke kunstenaarscarrière. Transgenerationele 

aspiraties stoten er op zijn minst op enig voorbehoud. De kunstenaar die 

nog naar de eeuwigheid streeft, wordt voor gek of op zijn minst voor naïeve 

idealist versleten. Een carrière moet in het hier en nu renderen. Al wie op 

een erkenning na de dood hoopt, kan daarvoor alvast niet meer op subsidies 

rekenen. Aan het einde van de geschiedenis verkort het perspectief tot de 

inlosbaarheid van een studielening, tot de bereikbaarheid van een reispolis 

en de haalbaarheid van een persoonlijke levensverzekering. De kunstenaar 

die vandaag nog de blik op oneindig zet, mag misschien wel voor even dolen, 

maar wordt algauw tot meer realiteitszin aangespoord. We leven al in het 

paradijs. Meer valt er echt niet van te maken tenzij voor wilde speculatieve 

geesten en lottowinnaars. Wanneer er voor al de rest nog rek op zit, is dat 

een kwestie van millimeters, maar die moeten dan wel met een hoogst per-

soonlijke garantstelling en op individueel krediet worden verzet. De liberale 

droom is bereikt. De kapitalistische utopie is gehaald. Verder dan hier kan de 

collectieve verantwoordelijkheid niet gaan. Wie nu nog hoger wil, moet dat 

op eigen houtje en op persoonlijk risico doen.

Wie binnen deze beperkte horizon van het hedendaagse tijdperk artistieke 

plannen maakt, geraakt niet veel verder dan een boekhoudkundig jaar.  

Het einde van de geschiedenis is misschien nog niet vandaag, maar ligt 

toch niet ver voorbij een berekenbare tijdspanne. Contemporaine creatieve 

ondernemers die van het haalbare en managebare uitgaan, hebben een veel 

beperkter diepteperspectief dan imaginaire ruimtes waarover de moderne 

kunstenaar kon beschikken. De modernist mocht immers nog van de moge-

lijkheid van het onmogelijke uitgaan. Dat is misschien wel de kern van het 

postcommunistische, het postideologische en dus ook het hedendaagse tijd-

perk: het ideaal mag niet verder reiken dan de berekenbare horizon. Binnen 

het postpolitieke klimaat leidt zo’n utopie hoogstens tot de maat van de 

middelmaat. Bovendien is dat geen collectief haalbaar algemeen belang 

meer, maar slechts een belang dat op individuele kracht voor het eigen zelf 

kan worden bereikt. 

In het tijdperk van de hedendaagsheid worden kunstenaars alvast twee 

zaken ontzegd: collectieve verzekeringen of solidariteiten enerzijds en een 

(transgenerationele) langetermijnvisie of -planning waarin het verleden met 
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een toekomst kan worden verbonden anderzijds. Het individu als maximale 

grootheid en de productieve jaren van een mensenleven als de langst moge-

lijke tijdspanne vormen de coördinaten van de contemporaine neoliberale 

matrix waarin de kunstenaar wordt gevangen. Het zijn meteen de tralies 

van de ijzeren kooi der hedendaagsheid. Die coördinaten zijn in de professio-

nele kunstwereld weliswaar al langer bekend. Als inspirator van het postfor-

distische werkmodel55 omarmde de kunstsector sedert de moderniteit al een 

hyperindividueel model. Maar sedert kunst met het adjectief ‘hedendaags’ 

werd vergezeld, reikt ook de geschiedenis niet veel verder tot wie er vandaag 

het hards roept. Hedendaagsheid is immers geen historische categorie.  

Ze heeft geen verleden en dus ook geen toekomst. Nadat het label ‘moderne 

kunst’ voor ‘hedendaagse kunst’ werd ingeruild – in een tijdsgewricht dat, 

zoals gezegd, opvallend parallel liep met de ontstaansgeschiedenis van het 

neoliberalisme en het postfordisme – verdampten eveneens de collectieve 

artistieke stromingen of ‘ismen’. De kunst was wel al vanaf het einde van de 

negentiende eeuw een hoogst individuele aangelegenheid. Vanaf de jaren 

tachtig van de vorige eeuw verloor de kunstenaar echter alsmaar meer zijn 

artistieke broeders of intellectuele bondgenoten. Wanneer collectieve cate-

goriseringen steeds minder denkbaar beginnen te worden, heeft het mar-

keren van de sociale tijd in generaties ook minder zin. Beter: de kwestie van 

tijdslijnen trekken, of algemener van geschiedenis maken, is een gemeen-

schappelijke aangelegenheid. Veelvuldige zichtbare veranderingen stapelen 

zich tegenwoordig echter in een hels tempo op. Ze vormen veeleer de regel 

dan de uitzondering. De discontinuïteit van collectieve ervaringen volgen 

zo snel dat ze direct meerdere generaties tegelijkertijd raken en die dus ook 

uit elkaar spelen. Binnen dit hyperindividualisme is het trekken van genera-

tionele grenzen dan ook een erg arbitraire aangelegenheid. Iedere poging 

om zo een lijn te trekken leidt tegenwoordig veeleer tot verwarring dan tot 

een heldere cartografie van een samenleving. De nanoseconden waarmee 

nieuwigheden ons leven binnendringen, blokkeren de uitkristallisatie en het 

solide worden van attitudes en gedragspatronen, maar ook van waardepa-

tronen en zelfs van collectief gedeelde wereldbeelden. Met andere woorden, 

de fundamenten waarop een tijdgeest steunt die nodig is om nog een gene-

rationele identiteit op te bouwen, zijn gesmolten. Succes in de kunstwereld 

wordt vanaf nu opgebouwd in een snijdende onderlinge competitie waarbij 

ieder voor zich moet gaan. Ook de hedendaagse kunstwereld danst met 

55  P. Gielen, op.cit.
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andere woorden aan het einde van de geschiedenis op de coördinaten van 

de neoliberale matrix. Meer zelfs, kunstenaars zijn ondertussen bijzonder 

goed geschoold in de lessen van dit hyperindividualisme. Met die scholing 

hebben ze zichzelf echter opgesloten in de genoemde ijzeren kooi, een waar 

ze nog moeilijk uitbreken. 

VOORBIJ DE HEDENDA AGSHEID
Wellicht zijn het de contemporaine hypercompetitieve en hyperindividuele 

omstandigheden die alsmaar meer kunstenaars doen afhaken, of hen laten 

uitwijken naar andere oorden zoals die van de community art of het politiek 

activisme. Na het artistiek cynisme van het postmodernisme lijken sociaal, 

politiek en ecologisch engagementen alvast een nieuwe hoogconjunctuur 

te beleven. Meer en meer kunstenaars ondernemen pogingen om uit de 

hedendaagse condities van de hedendaagse kunstwereld te stappen. Ze 

doen dat onder meer door de mogelijkheid op een verre reis opnieuw te 

opperen, de potentie van de utopie te onderzoeken. Juister geformuleerd: 

die kunstenaars verplaatsen de utopie terug naar de plek waar ze oorspron-

kelijk behoort, met name een fictieve toekomst. Tegen Fukuyama in verleg-

gen die inspirerende geesten de utopie dus waar ze thuis hoort, en dit met 

als doel om opnieuw de geschiedenis in handen te kunnen nemen door 

onmogelijk geachte paden te bewandelen. Of, door een eind aan het einde 

van de geschiedenis te verklaren genereren ze opnieuw mogelijkheidszin: 

nieuwe mogelijke wegen naar een anders mogelijke wereld. Om voorlopig 

één voorbeeld te noemen: de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto 

refereert erg letterlijk aan zo’n anders te bewandelen weg met zijn idee van 

‘The Third Paradise’. Naast zijn onderneming om de tijd opnieuw op te rek-

ken en de horizon weer te verruimen, kunnen we ook pogingen observeren 

om zijn eigen individualiteit te overstijgen. Pistoletto doet dat alvast met 

zijn organisatie Cittadellarte. De kunst die dit soort kunstenaars nog maakt, 

overstijgt op zijn minst de eigen vormenproblematiek om effectief in te 

grijpen bij dé samenleving en de lotgevallen van een collectiviteit waarmee 

ze zich associëren. Het geloof in de individuele maakbaarheid moet worden 

opgeblazen om de noodzaak van collectieve solidariteiten opnieuw in te zien 

en te institueren.

Met een heruitgevonden utopisch verlangen proberen nogal wat kun-

stenaars de hedendaagse kunstwereld zelf te ontvluchten. Wellicht 
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komen daarom hun artistieke pogingen soms nogal ‘on-hedendaags’ over. 

Sommige critici betichten het werk van Jonas Staal, Renzo Martens, Thomas 

Hirschhorn of Oliver Ressler – om er slechts enkelen te noemen – van een 

esthetisch verval naar de jaren zestig van de vorige eeuw. Anderen betwijfe-

len dan weer of al dit maatschappelijk engagement nog wel tot het domein 

van de kunst behoort. De queeste naar een nieuwe plaats en een nieuwe 

tijd is inderdaad een erg hybride aangelegenheid waarin grenzen tussen 

kunst en politiek, esthetiek en ethiek, individualiteit en collectiviteit verva-

gen. Daarmee geraakt de kunstenaar ook bij regelmaat in een existentiële 

queeste van diepe onzekerheid. Maar door al dan niet expliciet terug naar 

een mogelijk betere, jawel, utopische toekomst te wijzen ondernemen die 

kunstenaars alvast een poging om zich uit het moeras van de onverbidde-

lijke hedendaagsheid van de hedendaagse kunstwereld te trekken. Alleen 

wie vertrouwt op een verbeelde werkelijkheid, een zelfbedachte utopie, 

heeft enig houvast om zich aan zijn eigen pruik uit de vermeende ‘realiteit’ 

te trekken. Wie uit de ijzeren kooi van de individuele berekenbaarheid wil 

ontsnappen, moet zich nu eenmaal aan on-hedendaagse praktijken wagen. 

Sociale, politieke of economische interventies doen vanuit een artistieke 

positie met esthetische middelen is zo’n strategie. Wie bovendien op iets 

bovenindividueels mikt, doet op zijn minst een poging om zich aan het hype-

rindividualisme van het einde van de geschiedenis te emanciperen.  

Met die praktijken onderwerpen kunstenaars zichzelf echter aan hun eigen 

existentiële queeste. Ze zetten hun hedendaagse identiteit op het spel door 

zich in een onzekere wereld te werpen die al dan niet nog komen zal. Met die 

worp van zichzelf in de wereld buiten de vertrouwde artistieke ruimte heft 

de posthedendaagse kunstenaar zijn immuniteit op. Hij staat niet buiten de 

maatschappij, op een veilig afstandelijke plek waarvan hij zoals de kritische 

kunstenaar van weleer de wereld kan becommentariëren. Deze kunstenaars 

staan daarentegen midden in de samenleving. Door zich met die wereld te 

bemoeien, maken zij zich dan ook bijzonder kwetsbaar voor veel meer dan 

wat binnen het bereik van de klassieke kunstkritiek en professionele kunst-

wereld ligt. De kunstenaar stelt zich bloot aan de wereld die hem daardoor 

onvermijdelijk existentiële vragen stelt. Hoe zich opnieuw tot deze wereld te 

verhouden? Wie is hij? Wat doet hij hier? En waarom doet hij wat hij doet? 

Wie is hij om ons met het vermoeden van het bestaan van een mogelijk 

betere wereld op te zadelen? Wat is zijn raison d’être? 

Vanaf het moment dat de kunst zich ‘hedendaags’ is gaan noemen, is de 
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kunstenaar alvast zijn historische grip kwijtgeraakt. Alles wat nu gemaakt 

wordt, valt ‘hedendaags’ te noemen, en alles van gisteren wordt daarmee met-

een gediskwalificeerd. De hedendaagse kunst weigert een harde breuk met het 

verleden, juist door een ongecompliceerd vergeten. Maar de kunstenaar heeft 

in zijn omarming van het hyperactuele vooral de daadkracht verloren om zich 

werkelijk met de geschiedenis te bemoeien. De roes van het hedendaagse laat 

geen stollingstijd toe waardoor alles liquide blijft. In haar verlangen ‘mee te zijn’, 

‘bij de tijd te zijn’, en niet meer zoals de historische avant-garde de tijd vooruit te 

zijn, heeft de hedendaagse kunst ieder utopisch plan laten varen om werkelijk 

in de wereld te grijpen. De hedendaagse kunstenaar heeft zich verbannen naar 

het veilige biënnalecircuit en andere tijdelijke artistieke events. Binnen dat aan-

dachtsregime mag alles gebeuren, zolang er maar geen échte werkelijkheids-

aanspraken worden gemaakt. Wil de kunstenaar echter overleven, dan zal hij 

buiten dat reizende circus tenten moeten opzetten. De tentstokken zullen niet 

meer de onaantastbare hoogte van de museumpilaren halen, maar ze grijpen 

wel onbetwistbaar terug naar verticaliteit of historische diepgang. Het adapte-

ren en anticiperen van een glibberige vlakke hedendaagsheid kan slechts verla-

ten worden door vanuit een historisch bewustzijn terug te interveniëren met de 

ambitie niet ‘bij’ te zijn, maar ‘voor’ te zijn. En dit niet om modieus te zijn, maar 

omdat er eenvoudigweg een maatschappelijke nood aan verbeeldingskracht en, 

jawel, aan utopie is. Dat is terzijde wellicht het verschil tussen mode of trends 

en kunst. Mode kan zich omwille van de verkoopbaarheid niet permitteren haar 

tijd ver vooruit te zijn. Hedendaagse kunst is in die zin te veel mode geworden. 

Toch heeft de kunst de herinnering aan visionaire traagzaamheid met het risico 

op onmogelijke verkoopbaarheid en onwezenlijke onhedendaagsheid nog niet 

volledig verloren. Ze ademt nog steeds uit de barsten en reten van wat we 

ooit musea noemden. De posthedendaagse kunstenaar heeft nu slechts kans 

op slagen wanneer hij die memoires voor zijn verbeeldingskracht inzet om de 

belofte op een anders mogelijke toekomst opnieuw te openen. Alleen zo kan 

hij weer wat contingentiedenken binnen het hedendaagse dicht gecalculeerde 

realisme brengen. De kunstenaar moet de op drift geslagen wereld niet van 

biënnale naar biënnale achternahollen. Zijn taak is de ratrace te onderbreken 

om de wereld opnieuw open te breken Pas dan zal kunst wederom geschiedenis 

schrijven.56 

56  Zie verder ook: Z. Bauman, The Art of Life (London: Wiley-Blackwell, 2008);  
L. Boltanski & E. Chiapello, The new spirit of capitalism (London/New York: Verso, 2005);  
P. Sloterdijk & T. Macho, God, geest, geld. Een gesprek (Zoetermeer: Klement/
Pelckmans, 2015).


