Iedereen professor In de kunst

Anna Tilroe

Zou de bevolking van Munster in 1987 hebben begrepen waarom zoveel toeristen
plotseling belangstelling toonden voor de kleine sculptuur van 'der Kiepenkerl',
het symbool van de stad voor haar eigen standvastigheid en overlevingsdrang? Ik
denk het niet, zoals ik ook betwijfel of zij zonder die belangsteDing de metamorfose zou hebben opgemerkt die haar trots had ondergaan: het bronzen kereltje was
voor de duur van een grote sculptuurmanifestatie vervangen door een replica in
'Edelstahl'.
Nu zou je met enig cynisme kunnen opmerken dat het er weinig toe doet of de
ongeïnteresseerde leek dit soort kunstacties opmerkt of niet, omdat ze er zelden op
rijn gericht zijn belangsteDing op te wekken, maar in dit geval gaat die vlieger niet
op. Achter die tijdelijke verandering stak namelijk een gedachte die zich zowel op
de kring van kunsdiefhebbers richtte als op die van het grote pubhek. Een gedachte
die in het licht van de actuele Amerikaanse kunst zo veelomvattend is, dat ik haar
in etappes voor zal leggen. Ik zal mij daarbij af en toe beroepen op een interview
dat ik in 1987 heb gemaakt (1) met de man achter die gedachte: Jeff Koons, Amerikaan, geboren in 1954, woonachtig in New York, en van top tot teen op de
kunstmarkt ingesteld.
De eerste etappe betreft de onderwerpkeuze. Die wijkt in beginsel geen haarbreed af van de keuzen die Koons vanaf het begin van zijn carrière (omstreeks
1977) tot nu toe heeft gemaakt en waarvan er één nu de coDectie van het Stedelijk
Museum verrijkt: het tot meer dan levensgrote proporties opgeblazen 'varkentje'.
Net als 'Der Kiepenkerl' is het varkentje van oorsprong een knuffelobject van de
massa, het soort schoorsteenmantelbeeldjes dat men 'Hummels' noemt
Die artistieke voorkeur voor massa-symbolen is, zoals bekend, een uitvloeisel
van de eerste richting in de twintigste eeuwse kunst die verhoudingsgewijs snel
een groot financieel succes was, de pop art. Ik zeg verhoudingsgewijs snel, want
vergeleken met de situatie nu had zelfs pop art het tempo van een slak Dat financiële succes heeft de inteDigentsia van de kunstwereld een trauma bezorgd dat nog
steeds niet is verwerkt, maar wel geïntegreerd. Het is niet verwerkt omdat het zuiver vanuit de kunst zelf gezien onmogelijk als kwaliteitscriterium kan gelden (al
doet iemand als Koons er aDes aan om dat te bereiken), en het is geïntegreerd omdat het vanuit de kunsttheorie gezien genegeerd kan worden.
Waarom kan geld als meebepalende factor van kunst niet genegeerd worden?
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Om die vraag enigszins gefundeerd te kunnen beantwoorden, moeten we terug
naar wat de wieg van de moderne kunst genoemd zou kunnen worden, het impressionisme, en uit oogpunt van duidelijkheid naar de late Monet, de Monet van
de tuinen.
Wat wilde Monet met zijn tuinen die geen perspectief meer vertonen en waarbij
de vormen zich nauwelijks nog losmaken van het oppervlak? Gelijkwaardigheid
tussen plat vlak en verfmassa, tussen kleuren onderling, tussen vormen onderling
en bovenal tussen beeldmiddelen en beeld. Anders gezegd, vorm en inhoud moesten samenvallen, zodat het 1'art pour 1'art-ideaal dat de romanticus Théophile Gautier jaren eerder had geformuleerd, in vervulling kon gaan.
Het is voor mijn verhaal niet noodzakelijk om alle consequenties uit de diepen
van dit streven, dat als het alles bepalende maar ook meest verwarrende kenmerk
van de moderne kunst bestempeld kan worden. Waar het hier om gaat is hoe daaruit een kunstenaar geboren kon worden die als symbool van de alliantie tossen
kunst en kunstmarkt juist het volstrekte tegendeel is van de oude kunst-om-dekunst-gedachte, een kunstenaar die zich op een zo groot mogelijk publiek richt om,
zoals hij zegt, "de verlangens van de mensen op een positieve manier te exploiteren", waarbij exploiteren gerust als financiële term opgevat kan worden: Koons
dus. Om die ontwikkeling enigszins te kunnen schetsen maak ik nu een sprong
van het begin van deze eeuw en Monet, naar de jaren veertig en de kunstenaar die
als de eerste echte Amerikaanse kunstenaar wordt beschouwd: Jackson Pollock.
Én naar de eerste echte Amerikaanse criticus en theoreticus: Clement Greenberg,
Greenberg was een groot promotor van Pollock die hij beschouwde als Amerika's definitieve antwoord op de Europese kunst in het algemeen en Picasso in het
bijzonder. Sterker nog, na Pollock telde de Europese kunst voor Greenberg (en
Amerika) niet meer mee. De argumenten die deze criticus voor die Amerikaanse
suprematie aanvoerde, grepen op het theoretische vlak direct terug op het oude
modernistische ideaal: de kunst moest voor zichzelf spreken.
Greenberg joeg de Fart pour rart-gedachte op naar een scherpe en stijle spits
door de autonomie van de kunst dwingend te verbinden aan specifieke eigenschappen van de verschillende kunstdisciplines. Deze behoorden op zichzelf te
staan, zich uitsluitend op hun eigen karakteristieken te richten en de romantische
idee van het Gesamtkunstwerk volledig te verbannen. Schilderkunst moest schilderkunst rijn, dat wil zeggen ze moest iedere drie-dimensionale indruk vermijden
en de platheid van het platte vlak laten zegevieren. Het driedimensionale is immers
specifiek voor sculptuur, terwijl een schilderij a priori een plat vlak is. Voor
Greenberg behoorde dat niet alleen zo te blijven, hij koppelde er ook zijn kwaliteitscriteria aan vast Voortaan was alleen die kunst belangrijk die ervan getuigde
dat de maker in deze Greenbergiaanse termen dacht
Sommigen beweren dat Pollock geen boodschap had aan Greenbergs versie
van het modemisme. Zeker is dat rijn aandacht veel meer uitging naar de theorieën
van Carl Jung. Hoe het ook zij, Greenberg was van mening dat de schilderijen van
Poüock die onder de naam drip-paintings de geschiedenis zijn ingegaan, volmaakt
aansloten bij rijn visie op schilderkunst Bovendien beantwoordden ze aan een eis
die weliswaar niets met artistieke doelstellingen te maken had, maar in die tijd eigenlijk als minstens zo belangrijk gold: de eis 'specifiek Amerikaans' te zijn. Niet
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dat iemand wist wat dat precies inhield, maar Pollocks schilderijen leken het dichst
het beeld te benaderen dat Amerikanen het liefst van zichzelf hebben.
Ik geef toe, dit klinkt generaliserend, maar wie de geschiedenis van de na-oorlogse Amerikaanse kunst bestudeert in een ruimere context dan die van de kunsttheorie alleen, ontkomt niet aan de indruk dat de Amerikaanse kunst en kunstwereld in de jaren veertig (en trouwens ook daarna) als een bezetene op zoek was
naar de grootste generalisaties van zichzelf, positieve generalisaties, dat spreekt
vanzelf.
De Franse kunsthistoricus Serge Guilbaut heeft zo'n studie van de Amerikaanse kunstgeschiedenis gemaakt In zijn boek Comment New York vola Tidée d'art
moderne (2) beschrijft hij hoe tal van gezaghebbende Amerikaanse intellectuelen
en een aantal kunstenaars in de jaren dertig en veertig zich beijverden iets in de
kunst te vinden dat als een begin aangemerkt zou kunnen worden van een specifiek
Amerikaanse kunsttraditie als tegenhanger van de door Parijs bepaalde Europese
kunsttraditie.
Die Amerikaanse kunsttraditie moest, vonden zij, ontstaan, niet zozeer omdat
de Amerikaanse kunst zelf daar aanleiding toe gaf, maar omdat de Tweede Wereldoorlog Europa als politieke machtsfactor van de kaart had geveegd en er in feite
maar één overwinnaar was: Amerika. Een overwinnaar die zich nu op aDe fronten
sterk moest maken om het hoofd te kunnen bieden aan het communistische
Kwaad. Was niet gebleken (maar natuurlijk sprak men die gedachte niet uit) dat
niets zo bevorderlijk is voor de politieke moraal van een volk en zijn leiders dan de
gedachte dat men in geestelijk en artistiek opricht boven aDe andere voheen verheven is?
Wat noemden deze Amerikanen Amerikaans? Guilbaut, wiens boek vol staat
met opmerkelijke citaten, haalt een uitspraak aan van twee Amerikaanse kunsthistorici over de stijl van de schilder Stuart Davis. Davis' kunst zou van een typisch
Amerikaanse mentaliteit getuigen omdat ze "een intensiteit, een agressiviteit en een
zelfverzekerdheid vertoonde, die volmaakt symbool staan voor de rijke verbeeldingskracht en spiritualiteit van onze voormannen op politiek, economisch en sociaal gebied. Davis' stijl getuigt van een gezonde en constructieve geest." (3) Het
positivisme van Koons heeft kennelijk al een betrekkelijk lange traditie.
Het probleem met Pollock was dat rijn schildertrant niet helemaal op zichzelf
stond, evenmin als zijn belangstelling voor het onbewuste. In feite paste hij in een
ontwikkeling die zich in het na-oorlogse Europa op brede schaal en in meerdere
vormen voordeed, een ontwikkeling die algemeen werd aangeduid als het informele schilderen, waarbij veel waarde werd gehecht aan een spontane werkwijze.
Jean Dubuffet werd daarbij veelal als voorman van die ontwikkeling beschouwd.
Natuurlijk moest Greenberg daarop een antwoord formuleren en in 1947, signaleert Guilbaut, publiceert hij een artikel waarin hij een vergelijking maakt tussen
Dubuffet en Pollock. (4) "Dubuffet", schrijft Greenberg, "heeft een geraffineerde
kant die het hem mogelijk maakt zijn schilderijen op een handiger en plezieriger
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manier af te maken en op het eerste oog een grotere eenheid te bereiken. Maar
PoDock heeft in mijn ogen zoveel meer te vertellen en eigenlijk, misschien omdat
het hem juist aan dat soort charme mankeert, is hij de meest originele van de
twee." Guilbauts commentaar: "Als PoDock zoveel meer te zeggen had, dan had de
criticus dat wel eens uit mogen leggen. Maar hij ging alleen maar door met die karakteristieken in het werk van PoDock te benadrukken die hem specifiek Amerikaans leken." (5)
Guilbaut heeft gehjk. Greenberg had daar als criticus op in moeten gaan. Maar
tegelijk riet hij iets over het hoofd: Greenberg kon er niet op ingaan. Zijn theorie
(en daarmee zijn terminologie) stond dat niet toe. Deze stelde immers dat goede
kunst het aDeen over zichzelf had. Dus kon ze ook alleen maar zichzelf, dat wil
zeggen haar formele middelen kritiseren. "De essentie", had hij geschreven, "van
het modemisme zoals ik dat zie, bestaat uit het toepassen van de karakteristieke
methoden van een (kunst)discipline om die discipline zelf te kritiseren." (6) Voor
Greenberg betekende iedere andere kritiek een aantasting van de door hem geproclameerde totale autonomie van de kunst
Zoals ik al aangaf, betekende het feit dat alleen de formele eigenschappen van
de kunst zelf gekritiseerd mochten worden, niet dat aan kunst geen andere karakteristieken werden toegeschreven. Zo legt de Amerikaanse kunsthistorica Barbara
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Rose in haar boek American painting, the twentieth century (7) de Amerikaanse
kunst kenmerken op die in haar ogen 'typisch Amerikaans' zijn, echter zonder die
kenmerken werkelijk uit te diepen, laat staan kritisch te beschouwen. Wel verwijst
ze naar de filosofie van het pragmatisme, "the only system of philosophic inquiry
developed exclusively by Americans." (8)
Enkele 'specifiek Amerikaanse' karakteristieken volgens Rose:
"In their brash boldness and directnessf&ey have a quality one can begin to
speak of as typically American (9)(-j one of the most prominent features of
American taste appears to be its literalmindedness (10) (-) the American appetite for a flamboyant all-out expression, a sense of physical presence and motion, and, probably most important of all, an intense romantic imagery." (11)
Wanneer zij de eerste Amerikaanse abstract-expressionisten vergelijkt met de
Europeanen gaat rij zelfs zo ver het onderscheid te baseren op A concentrated act
of will (12) de geconcentreerde wilskracht van de Amerikanen, wel te verstaan.
Ik sta bij dit aDes zo lang stil, omdat ik denk dat zonder deze context het succes
van de Amerikaanse kunst in financieel én artistiek opzicht moeüijker te begrijpen
valt. De autonomie van de kunst volgens Greenberg, en de ingrijpende amputatie
van de kritiek die dat met zich meebracht, heeft namelijk de weg vrijgemaakt voor
een ver opgevoerde mystificatie van het kunstvoorwerp, en in nauwe samenhang
daarmee voor een ferme mystificatie van het Amerikaanse zelf-gevoel. Het kon niet
anders of in een dergelijk klimaat was pop art, met rijn pertinente verwijzingen
naar het dagelijkse leven van de Amerikanen, van succes verzekerd.
Hoe onmogelijk iedere inhoudelijke bespreking van kunst over andere aspecten
dan de zuiver formele nu was geworden, mag blijken uit een uitspraak van John
Cage: "I have nothing to say and I am saying it" En uit een van Andy Warhol:
"Just look at my pictures, there's nothing behind it" Reflecteert de 'directness'
van deze uitspraken niet perfect de 'directness' van hun kunst én van het 'typisch
Amerikaanse'? Ze reflecteren nog meer: de als 'typisch Amerikaans' omschreven
letterlijkheid, of zoals Rose zei: "Literalism may be the defining characteristic of
the American mind." (13) Die letterlijkheid en directheid heeft zijn apotheose gevonden in de minimal art
In de kunst van onder meer Carl Andre en Donald Judd is 'directheid' ondergebracht in de overheersende aandacht voor het materiaal. Maar ook de geometrische vormgeving speelt een rol. Je zou deze als symbool kunnen zien voor de
rechtlijnigheid van het Amerikaanse denken.
Zo beschouwd is de autonomie van kunst een fictie, maar wel een fictie die de
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Advertentie in Flashart
kunstmarkt geen windeieren heeft gelegd. De onbespreekbaarheid van het autonome kunstwerk (de kritiek beperkte zich in de jaren zeventig tot het beschrijven)
verleende het een bijna mystieke glans die uiteraard ook afstraalde op de maker ervan.
Andy Warhol heeft die glans op één lijn gebracht met glamour, een sociaal fenomeen dat, zo heeft hij overtuigend aangetoond, als vanzelf kapitaal aantrekt. En
om kapitaal was het hem begonnen. "Business", zei hij, "is the step that comes after art. After I did the thing called 'art' or whatever it is called, I went into business-art. Being good in business is the most fascinating kind of art" (14) Op de
vraag waar zijn werk over gaat, antwoordde hij: "It's the synthesis of nothingness."
Cynisme? Cynisme. Geldzucht? Geldzucht Dat deze begrippen in het ooit zo
sacrosancte domein van de kunst konden doordringen, kan in mijn ogen voor een
groot, zo niet het grootste deel toegeschreven worden aan de fictie van kunst als
autonoom gegeven, terwijl ze in werkelijkheid symbool stond voor de Amerikaanse identiteit volgens de Amerikanen. De verzamelaarsboom die in dit decennium in
Amerika tot ontwikkeling is gekomen, en die vooral de Amerikaanse kunst tot onderwerp heeft, kan hier niet los van worden gezien.
Heeft de enorme commercie die hieruit is voortgekomen, invloed op de kunst
die gemaakt wordt? Zonder twijfel. Als er iets is wat de actoele Amerikaanse kunst
karakteristeert, dan is het juist het worstelen óf flirten (en vaker dit laatste) met allerlei facetten van deze ontwikkeling en de vercommercialisering die eruit is voortgekomen.
14 A. Warhol, The philosophy of Andy Warhol. Harcourt Btac© Jovanovich publishers, New York
1975, p. 92.
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Een van de interessantste artikelen die ik in dit opricht heb gelezen, stond vorig
jaar in Flashart ('Flitsende kunst', een verkoopterminologie waar niemand meer
van opkijkt). (15) Het was een gesprek tussen Jeffrey Deitch, vertegenwoordiger
van een van de grootste banken in Amerika (de Citybank), die speciaal is aangesteld om een uitgelezen deel van de clientele te adviseren bij haar kunstaankopen,
en Martin Guttmann van het kunstenaarsduo Clegg & Guttmann.
Deitch schetste in treffende bewoordingen overeenkomsten tussen de actuele
kunst en de structuur van de multinationals. Een voorbeeld. Als Guttmann hem
vraagt naar het verband tussen de toenmalige crash op Wallstreet en de hedendaagse kunst, antwoordt Deitch:
"De effectenbeurs is nu veel abstracter dan in het verleden; het is een financiële
arena die vaak meer reageert op de technische analyse van zijn eigenfuncties
dan op reële gegevens betreffende de vraag naar diensten en gefabriceerde
goederen. Het imago van de economie is belangrijker dan de werkelijke economische feiten. Dat komt overeen met bepaalde tendenzen in de hedendaagse
beeldende kunst, waarin de fysieke procduktie van het object, de structuur van
het werk en de techniek van het schilderen of beeldhouwen niet langer relevant
zijn. Veel relevanter is de presentatie van het werk, het onderzoek naar hoe het
wordt waargenomen, hoe het betekenis krijgt in de cultuur in het algemeen."
De fysieke, visuele aspecten van de kunst die er niet meer toe doen, de nadruk op
presentatie, concept en sociaal functioneren: als dat de oude Duchamp niet is! Maar
dan wel in een nieuw jasje en zonder ironie. Want wanneer zoveel geld op het spel
staat als bij de huidige Amerikaanse kunst, dan is de dubbelzinnigheid van ironie
een veel te onzekere factor. Wie ironie wil, kan dat krijgen, maar dan wel in een
vertrouwde vorm gegoten, zodat het een zekere letterlijkheid krijgt, iets 'typisch
Amerikaans' dus. De comic stripkunst van Ronnie Cutrone en Keith Haring is
daar een voorbeeld van .
De eis dat kunst een zekere vertrouwdheid heeft of er in ieder geval tamelijk
vertrouwd uit moet zien, is door de bekende New Yorkse galeriehoudster Holy
Solomon zo verwoord: "Mensen gaan kunst zien als een investering en plotseling
ontdek je dat de kunstwereld vol rit met veilige ideeën. Omdat mensen hun investering veilig wiDen steDen."
Geen wonder dat de experimenten met figuratie en abstractie nu beantwoorden
aan de definitie van academisme die Greenberg ooit gegeven heeft "De academische kunstenaar", schreef hij, "is soms geneigd de bredere verwachtingen van zijn
tijd te vatten, maar zich daar al te lijdzaam bij neer te leggen. Veel vaker echter
wordt hij daarover in verwarring gebracht en oriënteert hij zijn kunst op verwachtingen die in een eerdere periode van de kunst rijn ontstaan." Opvallend is, en de
Citybank-adviseur noemde het al, dat bij veel actuele Amerikaanse kunst grote nadruk ligt op het 'concept' en dat dit ook uitsluitend de presentatie van het kunstwerk kan omvatten.
Dan Cameron, een jonge criticus die zoveel propaganda voor de actuele kunst
15 Flashart. Maart/april 1988.
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van New York heeft gemaakt dat Mj door een grote coDectioneur als Saatchi en
een fameuze galeriehouder als Leo Castelli als buiksprekerspop is ingehuurd, deze
pseudo-criticus dus, schreef daarover: "Wat de kunstenaars tegenwoordig in
Amerika maken is op zichzelf veel eenvoudiger en makkelijker leesbaar dan de
ideeën die eraan ten grondslag liggen. Men zou zelfs kunnen zeggen dat dit betrekkelijk simpele uiterlijk het belang van interpretatie reduceert omdat een foutieve
interpretatie letterlijk niet meer tot de mogelijkheden behoort" (16)
Moeilijke ideeën die toch, dankzij het simpele uiterlijk, geen hoofdbrekens
kosten: zo kan iedereen professor worden in de kunst En dat nu is precies wat
Koons volgens eigen zeggen beoogt. "Mijn werk", zei deze ex-beursspeculant tegen mij, "moet het een massa-publiek mogelijk maken op de meest eenvoudige
manier het vocabulaire van kunst binnen te dringen. Mijn kunst moet de massa op
het meest primaire niveau leren kijken, kennis laten maken met de filosofie van het
Zijn. Dat is prachtig." Maar, wierp ik op, het zijn de rijken die je werk kopen en in
hun huizen opbergen. Hoe rijm je dat? Koons: "Iemand van de lower class is niet
in staat het werk financieel te steunen en zo mij te steunen in mijn dagelijkse activiteiten. Mijn kunst moet daarom op twee niveaus functioneren: een primair niveau
en een meer sophisticated niveau, dus ook voor hen die juist wel kennis hebben
van het kunstvocabulaire. Met mijn objecten probeer ik aan het licht te brengen uit
wat voor soort manipulatie kunst geboren wordt De upper class wil net als de lower class, zij het op een andere manier, bekijken hoe ze kunst kan gebruiken en
manipuleren."
Strategie. Geef het volk wat het wil: de strategie van Koons is tegelijk de strategie van onze maatschappij en het enige oogmerk is de dollar. Kunst heeft zich
daar vanaf het ontstaan van de 1'art pour 1'art-gedachte tegen gekeerd. "L'art pour
Fart", heeft Kandinsky ooit gezegd, "is begonnen als een onbewust protest tegen
materialisme en tegen de eis dat alles een nuttige en praktische waarde moet hebben."
Koons is het absolute tegendeel van die gedachte. "Ik wil", zei hij (17), "dat
kunst optimisme uitdraagt en aanvaard wordt door een zo groot mogelijk publiek.
De boodschap, de inhoud van het werk is niet het belangrijkste. Territoriumuitbreiding, het veroveren van een platform voor je kunst, daar gaat het om. Je moet
wel inhoud hebben, maar alleen om het systeem op zijn plaats te houden . Kunst
moet, vind ik, zoveel mogelijk macht krijgen om optimisme en aanvaarding uit te
kunnen stralen."
Wie lijdt onder het onrecht, de wreedheid en onvolmaaktheid van de wereld:
houd moed, Koons is coming.
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