Geen fundamentalist,
wel t o t t r a d i t i o n a l i s m e geneigd
Een gesprek m e t G i a n n i V a t t i m o o v e r e t h i e k en
h e r m e n e u t i e k , kunst en k r i t i e k

Het is dl weer vijf jaar geleden dat de lezers van Knsis (42 (1991)) voor her eerst kennis konden nemen van Vattimo's denken middels een inleidend amkel van Ger
Groot over VattÃ¬mo'weguit de moderniteit en een interview door FranÃ§oiEwald
over zijn nihilisme. Sindsdien is het voor Vatnmo onontkoombare verband tussen
het interpretatieve karakter van de waarheid en het nihilisme hem blijven bezighouden, op een wqze die bepalend is voor de speciale plaats die hij binnen de mternationale hermeneutische gemeenschap inneemt. Tot deze kring van gelijkgestemden,
die meer op een bepaald ethnsof op gedeelde voorondersrellingen berust dan op welomschreven filosofische standpunten, rekent VattÃ¬mhermeneutici als Heidegger,
Gadamer en Ã-Ã¹coeumaar ook Habermas en Apel, Rorry en Charles Taylor, Dertida en Levinas. Wat deze denkers bindt, is het meer of minder impliciete idee dat
waarheid alleen te ervaren is in de interpretatieve activiteit. Daarmee wordt echter,
volgens Vactimo, de specifiek 'filosofische' betekenis van de hermeneutiek onvoldoende onderkend. Het gevaar bestaat immers dat de hermeneutiek dan als een metatheoiie wordt gezien, die een ongefundeerd omvattend gezichtspunt op het spel
dei interpretaues of het conflicc daartussen zou bieden. Dir zou ook haar metalysische pretentie verraden, namelijk de pretentie een theone te zqn van de interpretatieve strucruurvan het menselijk bestaan.
Ontkenning van deze metafysische pretentie dreigt de hermeneutiek te laten verworden tot een zuiver relativistische filosofie van het multiculturalisme. Vattimo ziet
als uitweg mr deze val het besef dar de hermeneutiek niet alleen een theorie van de
historische ,gebondenheid van iedere waarheid is, maar zelf juist een radicaal-histonsche waarheid is. In deze zin is de hermeneutiek de uitkomst van culturele, sociaaleconomische, wetenschappelijke en technologische gebeurtenissen. Ze vormt de afsluiting van een geschiedenis die alleen in nihilistische termen verteld of gemterpreteeid kan worden: nihilisme in de Nietzscheaanse betekenis van onrwaardingvan de
(meedwaarden en van ontbinding van de waarheid als objectieve evidentie Dat besefwordt onvermijdelijk als naast de relatie tussen heimeneutiek en taal, waarop de
meeste hermeneutici zich concentreren, ook z i p ontologische component wordt
onderzocht.
Kein van Vattimo's project is een ontologie die, in navolging van Heideggei, uitgaat van een definitie van het 'z$ als gebeuren'. Als Vattimo gehoor geeft aan Heideggets aansporing zich het zijn' weer in herinnering te brengen, doet hij dat door
dit inzicht tot in z i p uiterste consequenties te radicaliseren. Een 'zijn' in wording
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heeft een geschiedenis die het verhaal is van een langgerekt, eindeloos afscheid of
van een 'ondergang', om eenvoor Vattimo typerend concept te noemen, waarin zijn
'sterke', absolute kenmerken (de zijnsmodaliteiten van Paimenides: eenduidigheid,
onveranderlijkheid, eeuwigheid, noodzaak) zwakker worden en tot (bijna) niets af<luren; vandaar de term 'ontologie van de ondergang', en vandaar de zelfcypenng
van het 'zwakke denken'.
Deze ontologie heeft uiteraard repercussies voor de inhoudelijke bepaling van
andere filosofische categorieen, en dus voor hoe waarheid, gerechtigheid ofschoonheld begrepen worden en hoe hun onderlinge verhouding geconcepmaliseerd
wordt Her zal dan duidelijk zijn dat de menselijke ervaring, waaraan die begrippen
refereren, 7ich niet in termen van dergelijke onderscheidingen laat analyseren. Vandaar vragen als. Wat betekent de gedachte dat er niet Ã©Ã
waarheid is maar net zoveel
n > hoe
als ons mterpretanevermogen mogelijk maakt, voor onze ethische k e ~ ~ z eOf,
is het mogehjk een oordeel ovei een kunstwerk te vellen, als wij inzien dat heoordelingscntenaveelvuldig en veranderlijk z i F
D n gesprek mee Vammo wil een bijdrage zqn aan het engagement van filosofische theorievorming met de dilemma's van het dagelijkse bestaan Dat Vattimo zelf
sterk de behoefte voelt om theorie en beleving dichter bij elkaar te brengen, blijkt
onder andere uir z i p laatste boek, Credere di credere (Ik geloof dat ik geloof), dat het
karakter heeft van een persoonlijke ontboezeming. Daarin doet hij verslag van een
intellectueel avontuur dat tot de ontdekking leidde dat de vermenselijking van God
in het christendom, het sectilarisatieproces in de westerse cultuur en Vattima's eigen
hermeneutische, nihilistische ontologie parallelle bewegingen in de richting van een
geleidelijke vermindering of verzwakking van de 'sterke', sacrale kenmerken van het
~ipsprmcipezqn. Deze 'ontdekking' werpt eveneens licht op andere historische menementen. Vatnmo geeft in Credere di credere het voorbeeld van de seksuele revolutie waardoor de seksuele moraal tot op her laagste niveau van de media ter discussie
kwam te staan, en zo uit de sfeer van het sacrale~aboeraakte. Ook deze gebeurtenis
7ou volgens Vattimo in termen van 'verzwakking geinteipreteerd kunnen worden.
Dit interview is afgenomen op i 8 november 1996 toen Vattimo op uitnodiging
van de Amsterdam School for Cultutal Analysis in Amsterdam was voor een workshop en een publiek~lezin~.

Alsje ervan uitgaat dat waarheid een kwestie van interpretatie is, is het onmogelijk ow
in absolute zin vast te stellen wat de juiste waarden z p Hoe kunt u dan zo zeker zip
van de ethische roeping van de hermeneutiek'
Vattimo: 'De relatie tussen ethiek en hermeneutiek is verbonden met de oorsprong
van de hermeneutiek in haar twintigste-eeuwse, Heideggeriaanse versie. Het is onwaarschijnlijk dat Heidegger bij het schrijven van Sein undzeitalleen het voornemen zou hebben ,gehad om het "zijn" in objectievere termen te beschrijven, Zo'n
zuivel descriptieve bedoeling is alleen daarom al onwaarschijnlijk, omdat reeds in
Sein unÃºZeihet idee aanwezig is dat waarheid niet als overeenkomst met het object
begrepen kan worden. Daarom moeten we er mijns inziens van uitgaan dat Heideggers ontevredenheid en bezorgdheid dat wij het "zijn" zouden hebben vergeten,
door iets anders werd ingegeven. Ofschoon er geen expliciete uitlatingen van dien

aard zijn, ben ikvan mening dat het Heidegger o p dat moment ging om het bestrijden van de metafysica, oftewel het objectiverende denken. En welvanwege de autoritaire, op beheersing gerichte ethische gevolgen ervan. Uneindelijk deelde Heideg;er de vrees van het existentialisme en de avantgarde van het begin van deze eeuw,
dat de gerationaliseerde samenleving de vrijheid zou bedreigen Er ligt dus een ethische roeping ten grondslag aan Heideggers benadering van het zijnsviaagstuk. We
moeten proberen ons het "zijn" in herinnering te brengen, of beter. we moeten tot
het besef komen dat we het vergeten zijn, omdat wij anders volledig binnen de
ruimte van het geobjectiveerde blijven en ten prooi vallen aanwat Adorno "de samenleving van de totale organisatie" noemde.'
D e hermeneutiek is niet alleen een algemene theorie van de tekstinterpretatie,
maar tevens een filosofie die de pretenne heeft haar waarheid te bewijzen op basis
van de mterpretatie van de geschiedenis van de voorafgaande cultuur, de geschiedenis wiiaruit wij voortkomen. Dit bewijs is dus geen apodictisch bewijs met een empirisch, objecnef karakter, maar bestaat uit een historische interpretatie. Wil de hermeneutiek geldigheid hebben, dan kan deze hisrone geen andere betekenis hebben
dan die van een geleidelijke vermindering van de gewelddadige greep van de objecnviteit en de gelijktijdige "ontdekking" van her belang van de intersubjectieve betekenis van onze ervaringen.
Dit slim naadloos aan bij een ontwikkeling van de westerse cultuur die lijkt neer
te komen op een verhchting of verzwakking van de objectieve structuren. Niet langer de objectiviteit van de wetenschap maar de intersubjectiviteit van de paradigma's, niet langer de ultieme eenheid van het subject maar het Freudiaanse onbewuste en dus de interpretatie als construcue; niet langer de autor~tairemacht van de
staat maar die van de democratie, et cetera '
Uw 'ontologie van de ondergang' impliceert ook een 'verzwdkktng'van de subjectieve
identiteit ZIJzou oplossen in de pluraliteit en onbestendigheid van een veranderend 'ik'.
Daaruit volgt tevens een ontbinding van de verantivoordeÃ¬ykbeidie om w staat stelt
aan degreep van de macht te ontsnappen Is dit afwijzen van verantwoordelijkheidniet
problematisch in de zin dat het elk verder ethisch discours ondermqnt?
I k ben, geloof ik, niet zo weinig moraliserend. Ik ben wel een immoralist in die zin
dat ik geen geloof hecht aan het beroep op mijn volledige zelfstandigheid als substanue, omdat dat een vraag zou oproepen naar de metafysische grondslagen: mijn
geweten, mijn principes, et cetera.'

Waaraan verbindt u dan verantwoordelijkheid"
'Aan de petas Dat is een term die ik af en toe gebruik om te zeggen dat het enige
grondbeginsel een zekei vermogen tot trouw aan een appÃ¨is, meer dan aan mijzelf,
mijn identiteit, mijn principes, of iets dergelijks. Er is dit metaprincipe van de pretas, maar de trouw die her behelst, geldt ~oorn~imelijk
de 'goederen" waarmee de
ethiek verbonden is. waarden, voorbeelden, persoonlijkheden, een bepaalde tradit~e
waartoe ik behooi, zij het nooit voor eens en altijd, et cetera In de traditie zijn voorbeelden te vinden die mij bijzonder betekenisvol en navolgenswaardig toeschijnen.
Dat is de reden waarom iedereen die geen fiiiidamentalist is, tot traditionalisme ge-
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neigd zal zijn. En een tradit~onalistis iemand die denkt dar er geen ultieme pnncipes z i p , maar alleen maar uitmuntende realisaties binnen de geschiedenis waaruit
hij of zij afkomstig is '

En nieuwe waarden dan"
'Ook hier gaat het om uitmuntende realisaties, maar het is heel moeilijk om ze
meteen als zodanig aan Te merken. Waarden worden alleen herkend via toetsing aan
en door de geschiedenis. Wie ze uitvindt of poneert, loopt dlnjd een groot risico
Wie een klassiek werk schrijft, bijvoorbeeld, weet dat zelf niet. Er bestaat a priori
geen enkel objectief, definierend kenmerk voor. Een werk wordt klassiek door een
serie toevalligheden. In diezin zijn we contingent, maar dat betekent zeker geen volstrekte willekeur. Her impliceert juist het argumenteren door voorbeelden, meer
door een beroep te doen op ervaringen dan op principes.'
Aigumenteren is echter maar al te vaak een kwestie van retorische bekwaamheid
'Dar nier alleen - het 1s ook een kwestie van gevoeligheid. De tegenstelling tussen
absolute beginselen en retorische manipulatie is niet absoluut. Daartussen bevindt
zich de geschiedenis van diegenen die de traditie opbouwden. Daarin liggen wel degelijk waarden vervat. Zuivere principes, daarentegen, gaan altqd met immoraliteit
gepaard. Wie grote puncipes hooghoudt, trekt zich er meestal niets van aan, juist
doordiâ€ze "hooggehouden" worden, letterl~jk,en dus buiten het bereikvan de conciete ervaring biijven. Daarom geloof ik dat het ethisch gezien pister is te spreken
over trouw aan specifieke voorbeelden Iets verder doorgetrokken belanden we zo
echter bij de redenering van de maffia: "amica ventas, sed magis arnicus Plato", om
70 te zeggen (lett.: "waarlieidminnend, doch vriendschap prevalerend"). Toch is
"veritds" los van histoiische verwerkelijkmg vrijwel inhoudsloos. Her tegenvoorbeeld biedt een Italiaanse grap die luidt: "Hij is een mens met een onbevlekt geweren, hg gebnnkt het nooit."'
Maar degeschiedenis is vol verschillende voorbeelden;hoe te kiezen"
'Iedereen kiest op grond van dargene waarover hij ofzq al beschikt. Dat laat wel enige ruimte, j~iistomdat de tradme zo rijk is. Men kan altijd de ene keuze tegenovei
de andere srellen. D e naditie biedr dus geen eenduidig critenum, maar vooronderstelt het vermogen om gedragslijnen te bepalen door ze te beargumenteren We
kunnen niet anders dan interpreteren en de principes van weleer zijn veelal absolutistische ideologieen gebleken. De culturele eifems is inderdaad zeer heterogeen en
dat verplicht ons inderdaad tot vrijheid Heidegger zegt ergens in Sein undZeit
"Het 'Dasein' kiest zijn eigen helden", wat als een zeer retorische uitspraak van nazistische snit is opgevat. Toch kiest iedere hi~tonschemens vaak eigen exenlpla, en
natuurlijk brengt zo'n keuze ook d e plicht rot aigurnenteren met zich. Als iemand
mij vraagt waarom ik mij liever aan een voetbalkampioen spiegel dan aan Alben
Schweitzer, dan zal ikvan mijn keuze rekenschap moeten afleggen.'
E) bestaat een scherpe tegenstelling tussen 'het zwakke denken' en geweld Zou de opkomst van uw notie van 'verzwakking met moeten samengaan met een verzwakking

van hetgeweld? Toch neemt het aantalgeweldsuitbarstingentoe, en zyn wij steeds beter
in staar er kennis van te nemen, ook omdat de massacultuur er een geliefd thema vangemaakt heeft Hoe is dat met elkaar te rijmenÃ
H e t probleem van de terugkeer van her geweld in onze wereld lijkt me een neurotische reactie op de horizonverruiming van de laatste decennia. Het tegenwoordige
geweld is vooral verbonden met geruststellende Ã¯dentiteitsaansprakenzoals emische, religieuze of nationale, of zelfs identiteiten die ontleend worden aan het supporterschap van voetbalclub X ofY. Niet voor niets is ook het geweld dat we vaak in
films zien, dat van min of meer homogene groepen tegenover een bedreigende buitenwereld Daarom denk ik dat veel geweld in onze tijd een regressieve reactie is, een
soort agorafobie. Mensen die bang zijn voor een bestaan zonder flindamenten herbouwen voor zichzelf gesloten kringen, kerkgenootschappen, alles wat maar tegeinoctkomr aan de hang naar geborgenheid. Deze verklaring dekt waarschijnlijk niet
het hele verschijnsel, maar lijkt adequaat waar het gaat om de effecten van breuken
in de rigide strucruur van de maatschappij, een strucuiur die weliswaar eveneens geweldd.idig was, maar die aanvaard werd juist omdat zij de boel bij elkaar hield. De
keuze is dus: of we wennen eraan te leven als buigzame, minder krampachtige subjecten, ofwe worden nog gewelddadiger. Dat is een bedreiging, maar ook een feitelijke conditie: waar niuki-etnische, multiculturele situaties ontstaan, kan onmogelijk iedereen zich altijden overal thuisvoelen.'

tJ noemt Ã¹erzctmelwoede hÃ©model voor de esthetische ervaring in onze hedendaagse
pluralistische cultuur Wat verstaat u daar onder'
'Wat voor mij van belang is m het thema van "de verzanlelwoede", oftewel "het colIectionisme", als wij7e van esthetische beleving van de hedendaagse culturele pluralireit, is het vermogen van die pluraliteit om ons te decentreren. Bovendien moeten
v e constateren d ~ de
t kunstkritiek tegenwoordig de grootste moeite heeft om de
waarde van een bepaald kunstwerk vast te stellen op basis van zijn overeenkomst
met een model, bijvoorbeeld, of op basis van bepaalde vormgevingscriteria
Ga maar na; wie zijn vandaag de kunstkenners' Dat zijn de galeriehouders in
New York, Londen of Barcelona, die weten wat er in de helangrijkste kunstcentia
wordt gemaakt en die brengen dat bij elkaar. De kunstenaar heeft slechts kans op
succes naarmate hij meer met deze inteniationale context rekening houdt Wij zijn
dus beland bij een vorm van "kunst als onrheemdiiig", meer dan als geiuststellende
'thuiskomst". Voor het hedendaagse vind ik Finnigans wake een typisch voorbeeld
van "ontheemding. Ook Fellini's Dolce vita is geen klassieke, uit aiistotelische eenheden opgebouwde film, maar een pastiche. Musils Der Mann ohne Eigenschaften is
evenmin een roman in de klassieke zin van het woord '
In een recent artike1schr;;'ft u over de utopische, revolutionaire ervaring van de avantgarde dat ZIJ vooruitloopt op de postmoderne tijd waarin de emancipatie bereikt wordt
via een 'contaminerende'openingnaar 'andere'geestelijke werelden Wat 7s deze 'contaminatie'^En wat betekent die voor de mogelijkheid van een mantgarde?
I k geloof niet meer zo in de avmtgarde. Ik zou nu eerder Dada kiezen dan het surrealisme Daarmee bedoel ik dat avanrgarde alleen nog als breekpunt mogelijk is en
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niet meer als een beweging met programmatische voornemens, zoals her kubisme of
het futurisme. Dat wil zeggen dat het naar voren brengen van Ã©Ãbepaald stilistisch
alternatief niet meer van deze tijd is. Mijn esthetische stellingname is dus eerder
heterotopisch dan utopisch. Nog bij Hegel vind je het idee dat een kunstwerk een
volledige en zuivere uitdrukking zou moeten zijn van een wereld. Dat is wat wij tegenwoordig niet meer ervaren; sterker nog, wij kunnen het ons zelfs niet meer voorstellen. De schoonheid van het Griekse beeldhouwwerk, die voor Hegel nog het
summum was, wordt door niemand meer gelooft nu TA\ zelfs tot de zeepreclame is
doorgedrongen. "Contaminatie" is in mijn ogen het inzetten van kunstwerken die
niet langer de aristotelische eenheid van weleer hebben, maar die juist de eigen, interne conflicten tonen.
Het lijkt mij daarom dat een kunstwerk het in werking stellen is van een waarheid als conflict, als pluralneit, als meerstemmigheid. Kitsch daarentegen is de mooi
verpakte schoonheid van de zeepreclame. Wanneer Adorno stelt dat de kunst van
Beckett een kunst is die zwijgt om ons eraan re herinneren dat wat gezegd wordt altijd onwaar is, tot banaliten: verworden is, maar in dat zwijgen ons tegelijk aan iets
utopisch herinnert, heeft Adorno, omdat de utopie waaraan hij denkt nog steeds die
van een toestand van verzoening is, zowel gelijk als ongelijk. Dar wil zeggen: het is
waar dat wij niet meer over de kunst van het d i e k s e beeld beschikken, maar als wij
nog over kunsr zouden kunnen beschikken, zou dat de kunst van het Griekse beeld
moeten -zijn. In plaats van een utopie van de verzoening moeten we nu leren leven
met een utopie als de plaats waar meerdere levenswijzen, meerdere standpunten mok
zijn, of waar het is toegestaan dat meerdere mijlen of voorstellingen hotsen.'

Uspreekt van een 'post-histozrem de literatuur, die zou bestaan uit een problematisering van hnearitezt tot het ter discussie stellen van de eigen grondregels door het vreLvuld~gegebruikvan citaten en de ironuerzng van literairegenres Zou u hedendaagse schr$vers kunnen noemen die volgens u deze elementen van 'ontbinding tot uitdrukking
brengen'
I k geloof dar Calvmo in Als op een winternacht een reiziger met iets dergelijks speelde. En Eco in zijn boeken? Hij lijkr eerder postmodern, omdat hij teruggrijpt naar
de plot en er tamelijk vn; mee omspringt. Toch is in Het eiland van de vorige dag
sprake van een zeker behagen in de pastiche, in het scheppen van een kunstmatige
taal, in het zich overduideiqk kunsimaug plaatsen in een andere wereld en deze wereld vanuit de onze bekijken. In Deslinger van Foucaultgebruikt Eco een veelvoud
aan taalregisters die bq de verschillende personages horen Daarom, ook al wil ik
Eco niet een absoluut en volmaakr voorbeeld noemen, zou ik toch willen zeggen dat
hij, samen met de laatste Calvmo, duidelijke mstanties van "post-historische contaminatie" zijn. Ik noem hier voornamelijk Italiaanse schrijvers, omdat affiniteit met
de taal zeer belangrijk is. Als ik een roman m een andere taal of in vertaling lees, dan
wordt het ingewikkelder Toch, als ik aan een vroeg voorbeeld denk, dan zou ik,
vreemd genoeg, Henry James nemen, dat wil zeggen een bepaalde stroming m de
conversatieliteiatuur, waarin verschillende ervaringen en gezichtspunten met elkaar
verweven zijn. En natuurlijk Der Mann ohne Eigenschaften, niet zozeer om zijn linguisnsche eigenschappen, maar als een werk dat "in de maak" en dus nooit vol-

bracht is. Volgens mij zijn dit voorbeelden van nier meer klassieke literaire vormen,
omdat de eenheid nooit volledig verwezenlijkt wordt, maar ontstaat via "uitzaaiing.'

Maar al uw voorbeelden zqn klassiek'
'Ja, maar het gaat hier niet om de eenheid van het classicisme. Dit zijn allemaal problematische klassieken. Er zijn twee definities van "klassiek": de eerste betreft de
voorstellingvan een afgesloten vorm. De tweede het voorbeeld dat wij als bijzonder
waardevol beschouwen.'
Volgens u zou de houding van de criticus ten opzichte van het kunstwerk,juist omdat het
met meer tot een eenduidige betekenis te herleiden is, moeten veranderen om het nog te
kunnen beoordelen Hoezou een dergelijke kritiek eruit moeten zien'
'Soms bedrijf ik zelf kunstkritiek. Ik heb vrienden die schilderen, en die mij dan verzoeken om een stuk voor hun catalogus te schrijven. Dat is het moeilijkste wat ik
ken, omdat ik over geen enkele specialistische technische kennis beschik die als basis
voor een betoog zou kunnen dienen. Anderzijds wantrouw ik een banale, inhoudelijke kritiek, bijvoorbeeld dat sommige abstracte kunst de huidigevervreemding zou
weergeven. Dat hebben we te vaak gehoord. Ik besef dus terdege dar de kunstkritiek
problemen heeft. Ik heb daarvoor echter zo veel respect, dat ik er geen oplossing
voor geef'
Maar zou een uitweg m technische criteria niet het risico van technicisme met zich mee
kunnen brengen?
Natuurlijk zou ik mijn problemen door een technisch betoog kunnen oplossen, en
dat zou ook zeker een goede manier zijn om heterotopische kritiek te bedrijven. Wat
mij echter vooral in kunstkritiek interesseert, is niet zozeer de inhoudelijke analyse
van het werk, maar pist de algemene sociologie ervan, dat wil zeggen een analyse
van de relatie van het kunstwerk met zijn wereld, zowel uit her perspectief van zijn
relatie met verschillende kunststromingen, als van de betekenis van een bepaalde artistieke activiteit binnen zijn context. Het gaar dan uiteraard om een 7eer complexe
analyse, maar volgens mij is dat de enige die ons werkelijk aangaat. Als we daarentegen proberen te laten zien hoe en waarom een kunstwerk geslaagd is, dan leveren we
slechts kritiek voor "bevoegden" of "ingewijden". Als iemand dichter wil worden, is
het voor hem of haar zeker van belang te weten via welke procÃ©dÃ
een bepaald effect bereikt kan worden. D e gewone lezer heeft daar echter niet veel aan. Als ik me
afvraag wat ik van een criticus verwacht, is het dat hij mijn ervaringen van het
kunstwerk helpt te intensiveren door vele zaken eromheen op te roepen: de geschiedenis van her schilderij, gelijksoortige vormen en betekenissen, in iedei gevat een geheel van elementen dat niet tot Ã©Ãmethodologisch criterium te herleiden is.'
Dan wordt het kunstwerk dus een getuigems van zijn q d i
'Ja, maar omdat het kunstwerk vele tijdslagen en tijdsaspecten oproept wel een van
verschillende tqden. Ik heb eens over kunstkrmek gesproken als. "Parlare d'altro"
(Over iets anders gesproken). D e critici die mij interesseren, zijn diegenen die over
iets anders spreken als zij her over het kunstwerk hebben.'
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Wat zal volgens u de omwikkelvg der kunsten zijn) Kan men, zoals somrmgen doen,
spreken van een ondergang van hetpostmoaÃ¨rne1
'Het is niet eenvoudig zich een voorstelling te maken van wat komen gaat. Volgens
mij heeft het postmoderne de mogelijkheid geopend van her vrije hergebruik van
traditionele, plaats en tijd gebonden stijlelementen. O m een voorbeeld te geven, de
Via Nuovzsszmavan de architect Paolo Porroghesi op de Eerste Biennale van de Architectuur (1980) stelde ons in staar weer in contact te komen met de traditie, zonder de zoig voor de eventuele autonomie van een stijl ten opzichte van andere autonome stijlen, en dus zonder angst voor eventuele mengvormen Ik geloof bijzonder
in "contammatie", dat wil zeggen: in de mogelijkheid stijlen vrijelijk te "lezen" door
ze als historische voorbeelden te beschouwen die onderling geen gesloten, maar jiust
open verwantschappen vormen.
Daarmee lijk ik alleen aan kunst als citaat of hergebruik te deuken. Een van de
problemen van de tegenwoordige tijd is dan ook het idee dat wij niets anders lijken
te kunnen doen dan steeds maar weei modellen uit het verleden te herhalen. Kijk
naar de architectuur' On7e steden zijn tegenwoordig vergeven van de leegstaande
gebouwen, omdat bijvoorbeeld industiieen uit de centra naar de randen van de stad
verhuizen. Daarmee ontstaat het probleem van hergebruik van objecten uit vroegere
tijden en tevens het probleem van de verhouding tussen multiculturalisme en de
(her)waardering van de eigen eifenis, het behoud van de eigen cultuur en de continifiteit van de eigen geschiedenis Anderzijds, op het moment dar de verzamelde
elektronische geheugens ons in staat blijken te stellen vrijwel alles re bewaren, zou
de natuuihjke reactie wel eens kunnen zijn om alles weg te gooien en opnieuw te beginnen, 7oak Nietzsche in zij11 tweede Unzeztgemasse Betrachtungvoorstelde. Wat
dat hetreft moeten we dus een modus vivendi zien te vinden tussen behoud en vernieuwmg, traditie en ontheemding, om niet tot vandalisme te vervallen. Daarom
nioeten wij een vorm van kunst nastieven die niet meer zo geobsedeerd is door het
idee van radicale vernieuwingen als de avantgarde '

