MAAKT KUNST HET VERSCHIL UIT ?
Notities van de lezing van Christine Gruwez ter gelegenheid van de tweede
vriendendag op zondag 19 april 2009 in de Hiberniaschool te Antwerpen.

De stemming die zich in Christine openbaart is een feeststemming. Dàt het vandaag feest is,
dat is het ene, en het andere is de feeststemming in jezelf te laten ontstaan als een zonsopgang.
Dit houdt wel een risico in voor het ontstaan van het feest, maar laten we het risico toch maar
wagen en gaan kijken naar de beweegreden. De feeststemming heeft daarmee te maken dat we
vandaag aan onze tweede bijeenkomst zijn. Dit brengt een nieuwe kwaliteit. Verleden jaar
hadden we de oprichting, de prime kan je zeggen, nu hebben we de secunde, wat mogelijk
maakt dat er muziek kan ontstaan.
Vanmorgen bij Plantijn-Moretus sneden we al het thema “noord en zuid” aan. Vroeger
hoorden de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden samen - op een moment zijn ze uit
elkaar gegaan. Maar daarnet in het museum waren we met een groep mensen die noord en
zuid vertegenwoordigden.
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Het element dat de feeststemming doet open gaan, is de plek : de Hiberniaschool. Deze school
is de pionier, want hier begon de eerste steinerschool. En juist deze plek gaf Christine de
ruimte om een aantal stappen te zetten in haar onderweg zijn. Ze genoot geen opleiding in de
Steinerpedagogie en toch kon ze hier beginnen met lesgeven. Men stelde vertrouwen in haar.
Vandaag geeft deze school haar opnieuw de ruimte, en ze is de schoolgemeenschap hiervoor
dankbaar.
Nog een element dat Christine aanhaalt is het thema van “kunst”, dat zijn blijde intrede
gedaan heeft in ons onderweg zijn met elkaar. Ook Antwerpen zelf is de stad van de blijde
inkomst, de blijde intrede. Dit thema vergezelt ons, vertegenwoordigt het niet maar behartigt
het wel.
Een diepe oorsprong van het waarom het thema kunst een rol speelt, is het gegeven dat er in
het manicheïsme heel aparte uitingen zijn van kunst. Mani was een kunstenaar. Daarbij is hij
iemand die een religie sticht, openbaringen ontvangt, inwijdingen doormaakt. Dit alles maakt
hem uniek. Niemand anders heeft hem dat voor gedaan. Hij heeft geschilderd, gedicht en een
religie gesticht. Zelfs de structuur van zijn gemeenschap was een kunstwerk. Slechts twee
academici, in dit geval vrouwen (S. Gulaczi en J. Ebert), hebben reeds uitdrukkelijk rond dit
thema gewerkt. Dàt Mani’s kunst geen bijverschijnsel of een illustratie, een versiering, of iets
dergelijks bijkomstigs aan zijn leer is, vormt een onderdeel in het onderzoek van Christine.
In de kunst gaat het eerder om de vragen van een doorgaand onderzoek wanneer we hierin
verdere stappen zetten. Dit thema sneden we reeds aan in januari, toen we in De Pont waren
en er voor de werken, de portretten van Gerhard Richter stonden. In zijn werk zien we als een
motor drie spanningsgebieden die hij bewust opzoekt, om van daaruit de vorm aan het werk te
kunnen geven die bij het spanningsveld hoort. De vraag die we bij een werk stellen is dan :
uit welk specifiek gebied komt dit werk voort ?
We kijken nu nog eens naar de drie spanningsvelden :
Eerste spanningsveld : tussen beeld en afbeelding.
Dit is een gigantisch spanningsgebied. Het beeld stelt zichzelf voor, een afbeelding stelt iets
voor, het is een plaatje waar we graag naar kijken. Een beeld echter verwijst niet, het beeldt
niet af maar het beeldt uit. Vandaag is het Pasen in de Grieks-orthodoxe kerk. Daar staat de
Paasicoon ! Alles wat Pasen is, is in die icoon opgenomen. Een andere benaderingswijze dan
de afbeelding is blijkbaar nodig om het wezensgehalte er te laten uitkomen, zodat het zich in
je eigen wezen openbaart, opent. Met een beeld bouw je een relatie op, met een afbeelding is
er een communicatie. Bij Plantijn vanmorgen hadden we het over de Beeldenstorm in 1566.
Wat werd er vernield toen er zo vele schilderijen vernield werden, was het de afbeelding of
was het het beeld ? Die vraag kan je je in volle ernst stellen. Bij de 48 portretten van Richter
namen we ons voor van zo te kijken dat we niet onmiddellijk zagen wie er geportretteerd was.
Het lukte ons niet zo gemakkelijk om van de voorstelling naar het beeld terug te gaan.
Een tweede spanningsveld ligt tussen het kunstwerk als eenmaligheid en het reproduceerde
kunstwerk.
Een derde spanningsveld is dit tussen de sacrale kunst en de kunst geëmancipeerd uit de
religie. Walter Benjamin hield zich bezig met het kunstwerk in het tijdperk van de technische
reproduceerbaarheid. Het gaat hier niet om de etsen die met de hand van de kunstenaar
gereproduceerd worden, maar wel om reproducties zonder de hand van de kunstenaar. Ieder
kunstwerk heeft zijn eigen unieke ontstaansmoment, wat het hier en nu betekent van het
kunstwerk. Dit unieke trekt zich samen in het schetsen. Daarin val je samen met wat je
observeert en wat je met de hand uitvoert , en dat is de volheid, het aura. Je kan nooit het aura
reproduceren. Je kan er contact mee krijgen, maar dat gaat niet in één oogopslag, het vraagt
tijd en kennis van de context waarin het kunstwerk ontstaan is. In het Rubenshuis is er een
klein vertrek waar Rubens zijn schetsen, ontwerpen achter slot en grendel bewaarde. Daar lag
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zijn eigenlijke creatieve bekwaamheid, en wat er geschilderd werd, lag daarvan reeds af.
Daarop gaan we nu verder.
Een kunstwerk verschijnt altijd in een context, en in de westerse kunst was die context
aanvankelijk de sacrale, religieuze context. Een kunstenaar zette zijn naam niet op het werk.
In die tijd leefde men nog meer in gemeenschap. Op een moment beginnen de kunstenaars
hun werk te signeren. Dat is een stap uit die context. Dit zie je ook aan het eigenzinnige, de
uitvinding van het perspectief, waardoor de schilder bepaalt hoe jij gaat kijken, hij heeft het
helemaal voor je bepaald (zo zie je bijvoorbeeld een venstertje met daarin een tuintje met
bomen en een vijvertje …). We gaan hier van de verticale context – dit is de religieuze - naar
de horizontale context : de kunstenaar en zijn kunstwerk. Dit gegeven geldt eveneens voor de
muziek, wat betekent dat de naam van de componist belangrijk wordt, en in de dichtkunst
wordt de naam van de dichter vermeld. Vroeger vond men dit helemaal niet nodig, het
beginnende zelfmoment is het schakelmoment.
Het tweede schakelmoment ligt in de loop van de 20ste eeuw. In de horizontale lijn wordt nu
ook de kunsttoeschouwer belangrijk. Daardoor verandert de rol van het kunstwerk en van de
kunstenaar. Dus, eerst wordt de verticale kunst achtergelaten en wordt de kunstenaar
belangrijk - dat is de horizontale dimensie. In de 20ste eeuw wordt degene die het kunstwerk
betracht belangrijk. Zo komt het kunstwerk in het midden te staan tussen twee menselijke
aangelegenheden. Het kunstwerk bemiddelt het gesprek tussen de kunstenaar en de
toeschouwer. Het kunstwerk wordt het kruispunt, het wordt een tussenschakel in een dialoog,
in een gesprekssituatie. Hieraan zijn er wel twee voorwaarden verbonden : ten eerste : er valt
iets te zeggen en ten tweede : er mag iets gezegd worden.
1. Er valt iets te zeggen.
De kunstenaar en de beschouwer staan in een positie van gelijkwaardigheid. Vroeger was de
toeschouwer alleen maar ontvanger, was receptief, en de kunstenaar stond daar boven.
Bijvoorbeeld Michelangelo duldde geen inspraak van zijn opdrachtgever : “ik weet wat ik
doe”. Degene die nu kijkt, heeft een gelijkwaardige plaats ten opzichte van het kunstwerk als
de kunstenaar. De toeschouwer moet wel bereid zijn om uit de grot van Plato te stappen, uit
de wereld van de plaatjes, bedoelt Christine hiermee. Het plaatjes kijken is voor wat het
bewustzijn betreft niet meer aan de orde. Het gaat om het begrijpen van het kunstwerk en de
kunst van het begrijpen. De kunstenaar heeft de toeschouwer nodig om zijn kunstwerk te
begrijpen. Hiervoor is ook de taal nodig. Het kunstwerk spreekt - spreekt een taal.
Christine ging bij Heidegger op zoek. Hij schreef een essay “Der Ursprung des Kunstwerkes”.
Heidegger spreekt over de kunst als taal, kunst is een taal. Kunst en kunstwerk hebben een
eigen taal. De kunst spreekt de taal van het zijn en het kunstwerk is een vertaling van het zijn.
Het “zijn” dat begrepen wordt is taal en de taal begint daar waar er iets verstaan wordt van het
wezen, de taal is in de mate dat het wezen kan begrepen worden en dit gezegd zijnde voor wat
de taal betreft komt ook het kunstwerk toe, waarin iets van de taal kan doorlichten, maar het
toont zich niet helemaal, het is in de “mate”. Heidegger zegt dat als een kunstwerk niet op die
manier in de dialoog verschijnt, als ze niet de taal van de werkelijkheid, van het diepste van
de realiteit spreekt, dan is er alleen maar gezwets, gebrabbel, dan wordt er eigenlijk maar op
los gepraat.
Maar in de situatie waarover we het hebben, valt er iets te zeggen. De taal van het zijn moet
even hoorbaar worden. Als je de taal van het diepste zijn waarneemt, kan het kunstwerk
zichzelf begrijpen, maar daarvoor zijn beide mensen (kunstenaar en toeschouwer) nodig. Dan
kan de taal van het zijn doorheen het kunstwerk klinken, dat zijn momenten van
eeuwigheidswaarde die dan oplichten. Soms is één mens niet genoeg, zijn er meerdere
mensen daarvoor nodig. De kracht om te vernemen wordt dan intenser en ook wordt de kans
groter om het te vernemen.
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Heidegger zegt : “Die Wahrheit west”. Dit betekent : de waarheid is wezenlijk. West
(uitgesproken als “weest”) is een werkwoord en het gaat om de waarheid, niet om de
schoonheid. Dat moment van waarheid is het moment dat “we(e)st”, en het kunstwerk heeft
ons nodig om op die manier gevat te worden.
2. Er mag iets gezegd worden.
Het kunstwerk mag tot ons spreken. Een kunstwerk is niet bepalend, niet dwingend, want
anders zou ze geen kunst zijn. Een kunstwerk kan en mag spreken. Paul Celan zei het ook al,
dat een kunstwerk niets oplegt. “La poésie ne s’impose pas, elle s’expose”
In deze nieuwe context wordt de kunst mondig. Het kunstwerk heeft iets te zeggen en je kan
participeren in het gesprek. Als we naar die gesprekssituatie kijken, als we kijken naar de
sociale kunst ( zien hoe we mekaar aankijken, in een ruimte ontmoeten) dan zien we dat het
gesprek niet op voorhand voorbereid kan zijn en dat er in de gesprekssituatie een open ruimte
aanwezig is.
In het boek van Peter Sloterdijk “Du musst dein Leben ändern” staat een gedicht van Rilke.
Rilke was veel in het atelier van Rodin, waar er vele beelden stonden. Eens zag hij een beeld
van Apollo en hij verwoordt wat de torso aan hem doet : in de borst gloeit nog iets als een
vlam, het is geen steen die af is, maar omdat het hoofd er niet meer is en de schouders
verminkt zijn, kan de borst tot hem spreken. De nieuwe dialoogsituatie of context is, dat er
een plaats is die je niet ziet, maar waar je wel in binnen kan komen. Om er in binnen te
komen, moet je als het ware je leven eindigen. Uit het beeld, de ervaring van het onvoltooide
beeld komt er een omkering, komt die torso terug tot Rilke. Dat is een enorme ervaring. Het
beeld was ooit voltooid, maar nu is het verminkt. Torso’s zijn kwetsbare kunstwerken, ze
hebben kwetsuren, ze zijn principieel onvoltooid.
Kunst is in principe onvoltooid, want het is een onderzoeksproject. Het onderzoek doe je
omwille van het kunstwerk. Sloterdijk : het is moeilijk om het onvoltooide in onszelf toe te
laten, er zijn voortdurend omleidingen. We worden afgeleid - vooral als het om de kunst gaat,
is dat zo. En in het politieke (=wat ons verbindt als burgers) komen we ook voortdurend die
strategieën van afleiding tegen. Bijvoorbeeld de economische crisis : wereldwijd krijg je een
gratis seminarie van analisten die hun mening spuien, zodanig veel dat je er nooit genoeg van
kan krijgen, de impulsen gaan uit van een financiële, economische beweging en dit alles “om
het volk op te voeden”.
Christine sluit af met Pico della Mirandola. Hij was een komeet die door de geesteswereld
trok. Zijn werk is onvoltooid. Hij wilde Plato en Aristoteles verzoenen vanuit het denken. Hij
schreef er een summary over. Pico is op 33 jarige leeftijd gestorven, naar alle
waarschijnlijkheid door vergiftiging met arsenicum. Samen met zijn vriend, de dichter
Poliziano, die enkele weken voor hem stierf, ligt hij begraven in de San Marco kerk te
Firenze. Voor hun beider grafsteen zit Savonarola, in somber gepeins. Pico was pas 23 jaar,
toen hij in een groot debat wilde treden over de waarheid. Hij schreef er 900 stellingen over.
In zijn rede pleit hij voor het recht op onvoltooidheid. De hele natuurlijke wereld is voltooid,
ook een dier is af, voltooid, kan zich niet meer verder ontwikkelen, terwijl de mens
onvoltooid is, onvoltooid opdat hij zichzelf nog zou kunnen voltooien. Dat is de hoogste
volkomenheid om iets te kunnen voltooien, alhoewel dit alleen maar een streven zijn.
Christine maakt de vergelijking met de integraalrekening in de wiskunde, die te maken heeft
met limiet- en oppervlakteberekening. Kort gezegd is er een rechte en een kromme lijn. De
golvende, kromme lijn probeert de rechte lijn te naderen, maar kan er niet mee samenvallen.
Zo kunnen we slechts streven naar volkomenheid, we kunnen proberen er zo dicht mogelijk
bij te komen, maar ermee samenvallen, dàt bereiken we nooit. Ook in de kunst verlangen we
naar volkomenheid, we leven er naar toe maar komen we er net niet bij.
19 mei 2009

Foto’s en verslag van Marie Anne Paepe
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