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EEN WERELD MAKEN

J O N A S  S TA A L

In de kern beschouw ik het kunstenaarschap in termen van ‘visuele gelet-

terdheid’: het is een engagement met als kern het vraagstuk van represen-

tatie. Hoe wij de wereld vertegenwoordigen, verbeelden, is een inherent 

politieke daad, want het is door die verbeelding dat wij ons capabel zien en 

de moed vinden om tot nieuwe vormen van handelen te komen. Artistieke 

verbeelding en politieke actie vormen in die zin elkaars voorwaarden.

Het is vandaag gebruikelijk een politicus te verwijten dat hij of zij ‘theater 

maakt’. Theater – kunst – is volgens die redenering ‘onecht’, een ‘simula-

crum’ van de werkelijkheid. Mijn antwoord is dat onze perceptie van politiek 

niet theatraal genoeg is. De politiek is een reactionair theater, dat zijn eigen 

performativiteit ontkent. Maar de oorsprong van ons denken over politiek 

is in alle opzichten performatief, theatraal, architecturaal en dus uiteindelijk 

visueel georiënteerd. Er is geen macht zonder een verbeelding van de macht, 

zonder een opvoering van macht.

Er is dan ook iets vals en propagandistisch aan de geforceerde scheiding tus-

sen het domein van de kunst en het domein van de politiek, en het verwijt 

dat kunst die zich juist expliciet politiek oriënteert, niets anders zou zijn dan 

dogmatisch ‘pamflettisme’ en propaganda. De werkelijke propaganda ligt 

juist in het idee dat er een kunst is die zich aan haar politisering kan en zelfs 

moet onttrekken om kunst te kunnen zijn.

De morfologie van de macht is er een van beelden. Macht is vorm. Vorm 

is wat onze werkelijkheid organiseert, het is wat wij leven, internaliseren, 

opvoeren. Compositorische theorie maakt onze werkelijkheid van vormen  

 – de morfologie van de macht waarin wij geïmpliceerd zijn – zichtbaar. 

Visuele geletterdheid is de kennis waarmee wij die machtscompositie lezen, 

ontleden en deconstrueren. En kunst is het middel waarmee wij onszelf 

bevrijden van bestaande machtsconstructies en nieuwe definities van 

macht creëren.
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Mijn stelling is dat kunst zich niet buiten de werkelijkheid bevindt: 

haar verbeelding van een andere werkelijkheid maakt het handelen naar 

die andere werkelijkheid juist mogelijk. In de context van emancipatorische 

politiek gaat dat om een wereld die gelijke, egalitaire representatie mogelijk 

maakt. Emancipatorische politiek richt zich op de radicale omkering die ons 

voor onszelf niet als slachtoffers, maar als scheppers van deze wereld her-

kenbaar maakt. Politicus en schrijver Upton Sinclair schreef het al in 1924:  

de taak van kunstenaars in revolutie is niet om kunst te maken in de wereld 

die er al is, maar om een wereld te maken – ‘to make a world’. 

In mijn praktijk heb ik dat vertaald naar een kritiek op het model van het 

‘project’ (hoe lang of kort, het ‘project’ veronderstelt altijd een duidelijk 

begin en einde, en staat daarmee in conflict met de mogelijkheid van een 

structureel engagement) en ben ik mij steeds meer gaan engageren met het 

model van de organisatie. In 2012 richtte ik de New World Summit op, een 

artistieke en politieke organisatie die parlementen ontwikkelt voor stateloze 

politieke groepen. Onze organisatie – die inmiddels vijftien leden kent uit de 

domeinen van kunst, vormgeving, architectuur, filosofie en diplomatie  

 – verkent de rol van kunst in het verbeelden en realiseren van ruimten waar 

organisaties die met systematische uitsluiting van het politieke domein te 

maken hebben, zich kunnen uitspreken. Dat is geen ruimte die wij als kun-

stenaars als een soort ‘goed doel’ aanbieden aan groepen die het slachtof-

fer zijn van bezetting of als terroristen worden vervolgd; het is een ruimte 

waarin wij leren van organisaties die voor alternatieve werelden vechten.  

Zo werden wij betrokken in een lange geschiedenis van antikoloniale strijd 

en bevrijdingsbewegingen en heeft de New World Summit onder meer 

gewerkt met de Baskische onafhankelijkheidsbeweging, de Filipijnse  

revolutionaire beweging, de Azawadiaanse onafhankelijkheidsbeweging  

(Noord-Mali) en de Koerdische vrouwenbeweging.

De taak van de New World Summit is om tot een nieuwe verbeelding en 

performativiteit van de politiek te komen; een verbeelding van het parle-

ment zonder staat. Om de geschiedenis van stateloze politiek te schrijven 

en zichtbaar te maken middels kunst. Om te leren van de vele revolutionaire 

bewegingen die onze wereld rijk is, en te zien dat er voor onze ogen, in het 

hier en nu, een veelheid van nieuwe werelden gemaakt en bevochten wordt. 

Onze revolutie is in het heden, als wij haar durven te zien, haar durven te 
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omarmen: als wij onze verbeeldingskracht als kunstenaars verbinden aan 

die krachten die ons de politiek van een nieuwe wereld kunnen leren. Zoals 

Judith Balso het prachtig verwoordde: “Let us present ourselves to the pre-

sent.” In het verlengde daarvan richtte mijn organisatie samen met BAK, 

Basis voor Actuele Kunst in Utrecht, ook de New World Academy op: een 

educatief platform dat zich richt op de geschiedenis van kunst in de state-

loze politieke strijd, in heden en verleden, om studenten kunst, politicologie 

en journalistiek verder te betrekken in de condities van politieke en culturele 

representatie.

In de diverse parlementen – summits – die wij organiseerden in Berlijn, 

Leiden, Kochi en Brussel hebben wij inmiddels meer dan dertig stateloze 

politieke organisaties een platform kunnen bieden en samenwerkingen tot 

stand gebracht met organisaties van progressieve advocaten en diploma-

tieke groepen, zoals het Progress Lawyers Network en de Unrepresented 

Nations and Peoples Organization (UNPO). Organisaties uit ons netwerk 

hebben via onze summits hun advocaten ontmoet en diplomatieke erken-

ning en representatie verkregen. Die praktische politiek noemen is belang-

rijk, want de New World Summit gaat evenwel om het definiëren van de 

rol en praktijk van kunst in het hart van de politieke strijd, maar ook om het 

scheppen van nieuwe allianties, een nieuwe infrastructuur van progressieve 

politieke organisaties, die deze verbeelding tot werkelijkheid kan maken. 

Politiek en het politieke zien wij niet als gescheiden domeinen. Revolutie 

vraagt om infrastructuur, om planning, om organisatie en mobilisatie. Om 

verbeelding, reflectie en directe actie.

Middels revolutionaire politiek leren wij over de radicale verbeeldingskracht 

van kunst, middels de radicale verbeeldingskracht van kunst leren wij de 

mogelijkheid van een nieuwe politiek.

Jonas Staal is beeldend kunstenaar en werkt op dit moment aan zijn dis-

sertatie Een wereld maken: kunst als emancipatorische propaganda in het 

PhDArts-programma van de Universiteit Leiden. Staal is de oprichter van de 

artistieke en politieke organisatie New World Summit en, samen met BAK, 

basis voor actuele kunst in Utrecht, van de New World Academy. Zijn werk 

bestaat uit interventies in de openbare ruimte, tentoonstellingen, thea-

tervoorstellingen, conferenties en publicaties over de relatie tussen kunst, 

politiek en ideologie. Zijn recentste publicaties zijn Nosso Lar, Brasília (Jap 
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Sam Books, 2014), over de relatie tussen spiritisme en modernisme in de 

Braziliaanse architectuur, en Stateless democracy (BAK, 2015, i.s.m. Renée In 

der Maur en Dilar Dirik) over de rol van kunst en educatie in de revolutie van 

Rojava (West-Koerdistan). Recente overzichten van zijn werk zijn getoond 

in Moderna Galerija, Ljubljana (Art of the Stateless State, 2015) en Centraal 

Museum Utrecht (New World Academy, 2015). Hij publiceert regelmatig in 

e-flux journal, Metropolis M en Groene Amsterdammer. Staal woont en werkt 

in Rotterdam.

www.jonasstaal.nl

www.newworldsummit.eu

Dit is een aangepaste versie van het artikel ‘Een wereld maken’ dat verscheen in Metropolis M, nr.1 (2015).


