L’art pour l’art: zal wel!
DOOR: FREEK LOMME

Wanneer je gelooft in authenticiteit, de ware mens, kom je tot
een pluralistisch wereldbeeld want: hij denk dit, die heeft het
altijd over dat en hij is gek van zus en zo....
Authentieke artistieke productie herleeft. We willen mensen, publiek engageren om de ervaringen en uitingen, die ieder
individu bezit, speels relateren. We willen werk maken waarin we
ons zelf kunnen ontplooien, we willen leven door te beleven en af
te tasten. Wanneer auteur en kijker, context en vorm, trouw aan
de authenticiteit worden samengebracht in een expositie krijg je
bijvoorbeeld Het gesnoeide Matisse boompje; een expositie die tot 5
oktober in museum Jan Cunen te Oss te bezichtigen is.
‘Kunst is niet vast te pinnen’, dat lijkt Carel Blotkamp te stellen.
Hij wordt gegrepen door klassieke werken, onder andere van Rothko,
Vermeer en Malevich. Hij leest specifieke waarden als kleur, vorm
en tekst in deze werken om ze, voorzien van zijn eigen stemgeluid
en eigen klankkleur, voort te laten leven in een nieuwe vorm.
Blotkamp laat kunsthistorische werken op zich doorwerken om
ze vervolgens om te zetten in een intertekstuele dialoog. Zorgvuldig pailletten prikkend, creëert hij een nieuw raam waarin
zijn authenticiteit resoneert met die van de klassieken. De kijker
wordt geprikkeld om, met de val van het licht op de glanzende
pailletten, zijn eigen perspectief toe te voegen. Zijn werk is een
fonkelend medium wat de diverse perspectieven in zich opneemt
en terugkaatst; aanwezig en ongrijpbaar.
‘Kijken is een egalitair gegeven; iedereen heeft een blik’
lijkt Gijs Vrieling te verkondigen. Zijn moeder en de vriendinnen
van zijn moeder kijken naar kunst, maken geborduurde replica’s
en vinden hier een authentieke liaison. Vrieling presenteert dit
zonder schroom en met overtuiging naast eigen werk.
Veel mensen ondervinden het creatief scheppen, of het nu hobby-
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matig is of professioneel, als een soort loutering. Het pure maken, het uitvoeren
van een plan, maakt dat het scheppingsproces tot een eerlijk spel word; een spel
met materiaal is een queeste naar een betekenisvolle, eigen positionering: hier
sta ik. Ik doe en ik ben; hier en nu. Daar sta je dan... te frutten, samen een beetje
te zijn in al je (wan)hoop. In de wereld van Vrieling is het kijken naar de wereld
en het eigenstandig creëren zuiver en democratisch. Als mens mag je jezelf er
aan laven, ongeacht het resultaat.
Maar in hoeverre staat datgene wat er vervolgens is, het kunstwerk, dan
in ons frunnikend, authentiek bestaan? Waarom zou het werk zo nodig moeten
zijn zoals ze is? Daan van Golden vraagt zich af wat het resulterend kunstwerk
betekend. Er zijn al zo veel eigen stempels gedrukt, zo veel karakteristieke technieken die ‘als hand van’ aan specifieke kunstenaars zijn gekoppeld, zoals Yves
Klein en zijn blauw...en toch staat daar Daan van Golden: kijkend, ervarend
en zich positionerend. Vervolgens gaat hij aan de slag. Wanneer klassieke
en bewezen motieven en technieken worden samengebracht, ontstaat er een
nieuwe stem, laverend binnen het hele kunstgepeupel.
Zelfs in onze dromen kunnen we het onvoorstelbare niet dromen. Toch
existeren dromen in de werkelijkheid als onwerkelijke projecties. Dromen mogen
dan weliswaar bedrog zijn, als je wakker wordt zijn ze er nog. Je kan ze optekenen, je kan je er toe verhouden, je kan er een band mee aangaan, je laten
verleiden of laten huiveren. Het reële en het surreële rijgen zich aaneen in de
beelden van Paul Klemann. Het palet van de authentieke projectie in het hier en
nu wordt materieel en immaterieel aangevuld. Wanneer de authentieke werkelijkheid gelimiteerd is, dan vormen dromen een rijke aanvulling, geven dromen
een toegevoegd perspectief.
Waar Daan van Golden een aura aan motieven en technieken van kunst
ineen schuift, deconfessionaliseert Marijn van Kreij dit aura. Van Kreij is een zoon
van het postmodernisme maar weet waar hij staat: hier en nu, schuchter en
zelfverzekerd. De kunstgeschiedenis brengt hij terug tot menselijke maat. Wanneer hij, tot zijn middel in het zwembad van een subtropisch zwemparadijs een
fonteintje uit zijn mond sproeiend, Bruce Nauman uit zijn white cube aura
trekt, democratiseert hij de verbeelding, ja, zelfs conceptuele verbeelding.
Hetzelfde geld voor de ‘Black Square man’, die speciaal voor deze expositie
wederom op de muur werd geschilderd: het zwarte vlak van Malevich krijgt
handen en voeten. Het vlak krijgt zelfs een hoofd, al blijft het gezicht blijft
afwezig....
Toch sluimert in de veelheid de overrompeling. Een nihilistisch deconstructivisme is een valkuil voor een authentieke dispositie. Om jezelf staande
te houden, om een gezicht te krijgen moet je de dialoog aangaan.
Soms lijkt het erg moeilijk en begeef je jezelf in een brei. Reinier Lucassen lijkt
in een brei terecht te zijn gekomen. Waar hij vroeger diverse motieven met elkaar
liet resoneren in wat hij de ‘Synthesestijl’ noemde, lijkt zijn recenter werk op
organisch wijze verloren te raken in een veelheid van abstracte referenties. Toch
blijft ook deze onmogelijke legpuzzel dusdanig consequent dat ze de veelheid
als onderwerp blijft houden. Het is een grote homp waar je ondanks alles toch
in zult moeten duiken of op zijn minst tegen op moet springen.
De grote, uit lagen plakplastic opgetrokken klassieke taferelen van
Thomas Raat hebben een monumentaal karakter; ze zijn groots, zwaar en
enorm gelaagd. Terwijl je kijkt, ontwaard er telkens een nieuwe laag aan
figuratie. Door een klassieke figuratie in plakplastic op te trekken wordt, zo
lijkt het, deze klassieke figuratie geconserveerd. Van die saaie ouwe koek, van
die laatste avondmaal taferelen enzo, zijn gewoon weer lekkere beelden, hier
en nu. Het lijkt of Raat het klassieke beeld opleukt, van zijn context ontdoet
en als een soort Tord Boontje stilistisch tekeer gaat met wat motieven; lekker
hedonistisch.
De hele expositie ademt een ongedwongen passie voor het beeld en voor het
beeld als container voor betekenis. De hele expositie ademt een ongedwongen
passie voor het artistieke spel, soms ironisch, soms speels, soms persoonlijk,
soms vrijblijvend. Het feit dat authentieke, pluriforme uitwisseling de boventoon voert is geen zwaktebod. Het toont dat een beeldcultuur van het platte
vlak democratisch is geworden. De autoriteit van de beeldcultuur van het platte
vlak is gevallen. Met deze goede selectie kunstenaars toont het museum geen
cynisch nihilisten of complexe deconstructivisten. Elk van deze kunstenaars,
misschien afgezien van Thomas Raat en Reinier Lucassen, communiceert via
het beeld met de kunsthistorie en met het publiek. Elk werk staat open voor
beeldende benadering of betrokken blikken. Ze laat zich bevoelen, soms door
een ferme por, soms door de pols op te nemen, soms door een amicaal klopje op
de schouder...go ahead, make my day!
Het gesnoeide Matisse boompje
t/m 5 oktober in Museum Jan Cunen
molenstraat 65 5341 GC Oss
www.museumjancunen.nl
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