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[God is dood]    

Maar wilden we dat wel? Nietzsche kondigde meer dan een eeuw 
geleden al een samenleving aan waarin de mensen het ultieme doel 
van het bestaan niet meer zouden willen geloven. En op dit moment 
zijn de meeste van ons zich van dit gedachtengoed bewust: religie heeft 
haar monopolypositie op de waarheid verloren. Sterker nog: sinds het 
postmodernisme bestaat de waarheid zelf niet meer.1  Maar willen we 
nog wel richtingloos ronddolen, met puur en alleen ons eigen zelf als 
uitgangspunt voor de wereld? Want dat zelf blijkt inmiddels tamelijk 
weinig om het lijf te hebben: zonder hoger doel of bewustzijn heeft 
de mens immers geen oriëntatie. 
We dragen nu de verantwoordelijkheid voor ons eigen bestaan, maar 
schreeuwen ondertussen nog om zingeving, om de vrijblijvendheid 
van een puur zintuiglijk leven tegen te kunnen gaan. De mens blijft 
ook nu (of misschien juist nu) op zoek naar prikkels en ervaringen 
die hem boven zichzelf doen uitstijgen en  even van deze eenzame 
verantwoordelijkheid verlossen. Ook al is dat slechts een tijdelijke illusie 
en blijft de eigenlijke vraag  naar de reden van het bestaan niet te 
beantwoorden. Er kan immers niets definitiefs over worden gezegd, 
omdat het onmogelijk is om dat op een rationele, wetenschappelijk 
geaccepteerde manier te doen. 
We hebben dus eigenlijk iets nodig dat onze taal te boven gaat, en dat 
maakt de kunst  – nu religie is uitgeschakeld –tot een goede kandidaat. De 
vraag is hoe ze uiting geeft aan een metafysisch verlangen en vooral ook 
of ze wel in staat is om als een soort substituut voor religie te fungeren. 

Daarbij is het nog best lastig om een term te kiezen voor datgene wat 
bovenzintuiglijk en verheffend is. Er zijn dan ook vele begrippen die in die 
richting lijken te wijzen, ik noem er een paar: transcendentie, mysticisme, 
metarealiteit, metafysica, het sublieme en het numinieuze. 

Ik heb er voor gekozen om gebruik te maken van de term subliem. Dit 
begrip is oorspronkelijk zowel filosofisch als kunsthistorisch van aard, waarbij 
het binnen de kunst voornamelijk verbonden wordt met periodes zoals de 
romantiek en het abstract expressionisme. Maar in de filosofie wordt de term 
subliem gebruikt voor een ervaring die overweldigend is en het menselijke 
weet te overstijgen. Deze toepassing van het woord ‘subliem’ verwijst dus 
niet naar een kunsthistorische periode maar eerder naar het sublieme als 

1 Baudrillard, gezien als grondlegger van het postmodernistische denken, verklaart de 
onmogelijkheid van het bestaan van een realiteit. Beschreven in: Freeland, Cynthia, and Ruth 
Visser. Maar Is Het Kunst? Amsterdam: Prometheus, 2004: p. 175
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grenservaring. Dit is precies de beleving waar ik het over wil hebben in mijn 
scriptie: het huidige realiteitsbesef wordt overstegen en men is zich bewust 
van een hoger perspectief, wat mogelijk ook een hogere betekenis of doel in 
zich draagt. Het maakt dat de immanente werkelijkheid doorbroken wordt. 
 
Ik wil mijn scriptie  beginnen met het verklaren van het verlangen naar die 
doorbreking. Waar komt de drang naar iets buiten de dagelijkse realiteit 
vandaan? Daarbij bekijk ik eerst hoe de samenleving er nu uit ziet: overwegend 
seculier en gericht op feiten. De tegenreactie op dit puur rationele denken 
is het post-secularisme. Binnen deze stroming wordt er gekeken naar de 
positieve eigenschappen van religie: de richtinggevende rol die het kan 
hebben in de samenleving en de manier waarop het een verlangen naar 
overstijging beantwoord. Ik zal daarnaast uit éénzetten wat de ideeën zijn 
over de oorsprong van religie. Hierbij ga ik nadrukkelijk in op het geloof in 
menselijke maakbaarheid, omdat dat zich niet alleen in religieus geloven 
uit, maar ook in een geloof in utopische idealen met bijbehorende politieke 
ideologieën. Ik bespreek kort de verschillende manieren waarop het utopische 
denken in de twintigste eeuw vorm heeft gekregen en ook de manier waarop 
kunst dat heeft geprobeerd te vertalen. 
Vervolgens keer ik terug naar de huidige samenleving. Het is immers duidelijk 
geworden dat de ideologiën van de twintigste eeuw niet bepaald voor 
verbetering hebben gezorgd. Ook het fanatieke politieke geloof is nu dus niet 
meer in leven en de mens staat er weer alleen voor. Ik zal aantonen dat de 
mens overstijgende krachten van nu totaal geen richting of betekenis bieden, 
wat verklaart waarom er juist op dit moment een roep is om zingeving en om 
betekenisgevende ervaringen van iets wat de dagelijkse realiteit overstijgt. 
Aansluitend op deze constatering richt ik me tot de kunst. De rest van de 
samenleving heeft namelijk alleen antwoorden op kennis gerichte vragen. 
Maar kennis biedt nog geen betekenis en is al helemaal niet in staat om 
zin te geven aan het menselijke bestaan. Daarom is het domein van de 
kunst zo geschikt: daar is objectieve kennis immers niet noodzakelijk. Er is 
ruimte om het niet verklaarbare toe te laten en om actief op zoek te gaan 
naar ervaringen die de dagelijkse, wetenschappelijk geaccepteerde realiteit 
overstijgen.

Maar - in tegenstelling tot een utopisch geloven - biedt de sublieme (kunst)
ervaring in eerste instantie geen betekenis of richting. Sterker nog, door 
zijn overweldiging draagt het eerder een richtingloosheid in zich. Daarom 
wil ik uitleggen hoe het sublieme juist wel in staat is om te beantwoorden 
aan het verlangen naar een hoger perspectief. Doordat het een beleving is 
die de gewone, dagelijkse realiteit deels afbreekt, verruimt het immers wel 
het menselijk bewustzijn. 
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Daarbij speelt de rol van de waarneming een belangrijke rol. Via de waarneming 
wordt het realiteitsbeeld gevormd of afgebroken. Het zijn dan ook vooral 
kunstwerken die zich op de scheidingslijn van een immateriële realiteit 
bevinden, die de dagelijkse realiteit overstijgen zonder deze te verlaten. Ze 
lijken een niet-zintuiglijke werkelijkheid ervaarbaar te maken en vergroten 
daarmee het menselijke bewustzijn. Ik zal aan de hand van de filosofen Kant 
en Lyotard uitleggen hoe dit proces precies werkt. 
Ter ondersteuning wil ik kijken naar de verschillende manieren waarop 
kunstenaars uiting hebben gegeven aan het verlangen naar het doorbreken 
van de immanente werkelijkheid. Daarbij bespreek ik verschillende kunstenaars 
die dat elk op geheel eigen wijze doen. Ik begin met een kunstenaar die 
de menselijke schaal overstijgt en daarmee de toeschouwer bewust maakt 
van zijn eigen onmacht (Burtynsky). Daarna richt ik me op kunst die speelt 
met de zintuiglijke waarneming. Bij deze groep behandel ik de werken 
die de dagelijkse, fysiek ervaarbare realiteit ontmaskeren (Olafur Eliasson) 
of zelfs helemaal te laten verdwijnen (James Turrell). Daartegenover staat  
kunst die juist binnen de ervaring van de immanente werkelijkheid een 
bovenzintuigelijke lading heeft (Hiroshi Sugimoto) of die juist door het 
menselijke te verheffen, de  dagelijkse werkelijkheid een diepere betekenis 
geeft (Bill Viola).

De vraag bij al deze voorbeelden is natuurlijk in hoeverre de kunst eigenlijk 
wel in staat is om een mens overstijgende ervaring op te roepen en hoe 
de besproken kunstenaars daar zelf tegenaan kijken. Wat is hun rol in de 
samenleving waar alles rationeel gepresenteerd dient te zijn?
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De kerken lopen leeg. Steeds minder mensen houden vast aan een religieuze 
leer en de politieke orde wordt al lang niet meer gebaseerd op een religieus 
wereldbeeld. In een seculiere samenleving gehoorzaamt de mens niet meer 
aan de autoriteit God.  Dat is een bevrijding, maar ondertussen blijven de 
grote vragen van de mens naar oorsprong, zin en bestemming onbeantwoord.  

 
> Verlies en hervorming van waarden  

Grofweg zijn er nu twee denkrichtingen te herkennen. Enerzijds is er een 
naturalisme, waarbij de gehele werkelijkheid wordt gereduceerd tot een fysische 
realiteit. Alles – zowel geest als materie – valt binnen deze fysische realiteit. Dat 
houdt ook in dat de mens deze realiteit op een wetenschappelijke manier kan 
onderzoeken en vorm kan geven. Daarnaast is hij zelf onderdeel van de wereld 
als natuurlijk gebeuren, waardoor hij zichzelf kan objectiveren als deel van deze 
realiteit. De gehele werkelijkheid is dus fysiek en meetbaar en bovennatuurlijke 
verklaringen worden zoveel mogelijk uitgesloten. Over het algemeen is 
dit momenteel de dominante denkrichting in onze Westerse samenleving.  

Maar deze rationele benaderingswijze kent echter ook een tegenreactie, 
waarbij men juist meer in de richting van religie neigt. De Duitse filosofie en 
socioloog Jürgen Habermas onderzoekt in zijn boek Zwischen Naturalismus 
und Religion (2005) de spanning tussen het seculiere en religieuze denken. 2 
Volgens Habermas hebben vooruitgangsprocessen op wetenschappelijk en 
economisch gebied er voor gezorgd dat traditionele sociale verbanden zijn 
verdwenen en dat het individu gedesoriënteerd is geraakt. We accepteren 
de voordelen van de seculiere zienswijze (vrijheid, menselijke autonomie en 
rechten) maar voelen ons ook stuurloos. Heroplevingen van religie dienen 
zich volgens hem aan om houvast te bieden. Daarbij behoren dergelijke 
religieuze stromingen zich wel te realiseren dat er over geloofswaarheden 
onenigheid mogelijk is. Alle overtuigingen kunnen daarom alleen aanspraak 
hebben op de betrokken zelf, waardoor religie dus eigenlijk niet meer alles 
bepalend is, maar wordt bepaald door de heersende orde in de samenleving. 
En ergens is dat natuurlijk tegenstrijdig. Hoe kan iemand ergens toegewijd 
in geloven en tegelijk erkennen dat zijn geloof niet op waarheid berust en 
slechts een beperkte zienswijze is?  In het kader van wederzijds begrip wordt 
het dan haast een keuze om te geloven in waarheid. 
Dat vraagt om een nader onderzoek naar het begrip waarheid en vooral 
naar het verlies daarvan. Eén van de eerste filosofen die zich daar mee bezig 

2 Rummens, Stefan. ‘Hoe seculier is de post-seculiere samenleving?’ Ethiek en maatschappij 
jrg. 4, nr. 2, 2007: p. 7
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hield was Friendrich Nietzsche. In de 19e eeuw verklaarde hij dat er geen 
enkele waarheid bestond en dat alles dat wij zouden kunnen kennen slechts 
bestaat uit een chaos van verschillende perspectieven.3 Deze perspectieven 
ontwerpt de mens om grip te kunnen krijgen op zijn bestaan. In zijn filosofie 
is dus zelfs de wetenschap niet meer dan een geloof in de wetenschap en 
wordt dus ook een rationele stroming als het naturalisme een geloof. 
Er vanuit gaande dat de absolute waarheid niet bestaat moet iedereen zijn 
eigen perspectieven op de waarheid ontwerpen. Volgens Nietzsche gaat het 
er om onwaarheden voort te blijven brengen. Hij stelt dat mensen constant 
dienen te (her)interpreteren en vooral niet één bepaalde interpretatie moeten 
verabsoluteren tot waarheid. Bij religie wordt dat dus lastig. 

 
>  Post secularisme  

Alle waarheden zijn dus schijnwaarheden. Maar dat weerhoudt mensen er 
niet van om ergens in te geloven. Nog steeds is er het verlangen om de 
immanente werkelijkheid te doorbreken, om te kunnen geloven in ‘iets’. Of dat 
geloof nu religieus van aard is of utopisch: de wil om te geloven is menselijk. 
Een hedendaags filosoof die zich hierin heeft verdiept is Jolyon Agar. Hij legt 
in zijn boek Post-secularism, realism and utopia (2014) uit waarom we juist nu 
dat verlangen zo sterk voelen.4 Agar begint bij het feit dat in een seculiere 
samenleving religieuze waarden naar de achtergrond zijn verdrongen. In 
principe betekent dat een politieke besluitvorming die niet gestoeld is op 
religieuze ideeën en dat er sprake is van een neutraliteit richting religies. Maar 
een bijeffect daarvan is ook dat religie als levenshouding minder belangrijk 
wordt. En door de herwonnen vrijheid van het menselijk individu werd religie 
daarbij meer en meer beschouwd als een leugen waarin mensen vastgekend 
zaten, en – kijkend naar fundamentalisme – nog een gevaarlijk leugen ook.  

Dit is een niet al te positieve kijk op religie, maar er zijn ook filosofen die 
daar op een andere manier mee om willen gaan. Zij vallen binnen het post-
secularisme; een reactie op het seculiere gedachtengoed. Deze stroming 
erkent de voordelen van het feit dat we verlost zijn van een dogmatische 
religie, maar wil daarbij niet gelijk doorslaan naar een samenleving van 
volledig niet-geloven. Er zijn namelijk een aantal redenen waarom geloof altijd 
een rol zal spelen en ook maatschappelijk nut heeft. Dat zijn ook precies de 

3 Vande, Veire F. Als in Een Donkere Spiegel: De Kunst in De Moderne Filosofie. Amsterdam: 
SUN, 2002: p. 132
4 Agar, Jolyon. Post-secularism, Realism and Utopia: Transcendence and Immanence 
from Hegel to Bloch. London [i.e. Abington, Oxon: Routledge, 2014.
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redenen dat mensen nu op zoek zijn naar een opvolging van het religieuze.  

Binnen het post-secularisme zijn twee richtingen te herkennen. Bij een 
immanent post-secularisme is er sprake van een rationele benadering van 
het menselijke verlangen naar religie. Daarbij worden de metafysische claims 
van religie niet als erg overtuigend beschouwd en ligt de feitelijke oorzaak 
van het ontstaan ervan in de menselijke aard.  De grondlegger van dit 
denken is Ludwig Feuerbach. Volgens hem is het religieuze geloof slechts 
een product van de mensheid die vervreemd is van een perfect beeld van 
zichzelf. Daarom is de mens altijd op zoek naar een vorm van transcendentie, 
in de hoop dat ideaalbeeld te bereiken. Maar ook in de seculiere tijd is 
er volgens Feuerberg nog steeds transcendentie mogelijk, zij het op een 
minder verheven manier. Kijkend naar de oorzaken van die vervreemding, 
kan de mens immers religie zelf overstijgen: door de ontwikkeling van het 
menselijke intellect wordt religie als het ware overbodig.  

Tegenover dit immanente post-secularisme staat een meta post-secularisme. 
Denkers binnen deze stroming accepteren de mogelijke waarheid van 
transcendentie. Boven de dagelijkse werkelijkheid kan er dus nog een 
metafysisch domein bestaan. Dit denken valt echter onmogelijk te bewijzen 
en daarom valt het al heel snel binnen een religieus kader.
 

> Menselijke maakbaarheid  
 
Volgens Feuerbach bestaat religie dus niet vanwege deze metafysche 
realiteit, maar is het vooral het gevolg van de kloof tussen de mens en zijn 
perfecte ideaalbeeld. De voorwaarde is dan wel dat er een geloof is in het 
bestaan van dit perfecte ideaalbeeld. Dit geloof in een vervulde staat van 
menselijke evolutie noemt Agar trans-humanisme. Het is het idee dat we 
gedurende de geschiedenis richting een bepaald eindpunt groeien en dat 
er dus ook sprake is van een groter ontwerp waarin alle levensvormen een 
extern doel hebben. Dit laatste wordt teleologie genoemd. Strikt gezien is 
ook de evolutietheorie teleologisch, aangezien alle levensvormen als doel 
voortplanting hebben. Maar er is een belangrijk verschil: bij de evolutietheorie 
ligt het doel van het bestaan alleen in het voortbestaan zelf, terwijl er 
bij utopische teleologie sprake is van een doel met duidelijke richting. Er 
is namelijk een gedefinieerd eindpunt waar we naar toe ontwikkelen of 
onvermijdelijk zullen eindigen. Het gaat dus vooral om deze duidelijke 
voorstelling van een betere samenleving in de toekomst. Wanneer mensen 
zich daar op richten, geeft dat elke handeling immers meer betekenis.  
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> Utopie  

Het perfecte toekomstbeeld uit zich in de politiek als een utopie. Een 
utopische staat is de ideale staat binnen een bepaalde denkrichting. In 
zekere zin is het een droombeeld waarin kritiek op de bestaan de orde wordt 
geprojecteerd. Daarom blijft de utopie in principe altijd naast de bestaande 
werkelijkheid staan.5 Maar in de twintigste eeuw veranderde dit volledig. Het 
utopische denken ging juist wél gepaard met een gepassioneerd geloof in 
de mogelijkheid tot realisatie. Wat zich heeft geuit in verschillende fanatieke 
politieke richtingen, vastbesloten om de wereld te veranderen. 

Agar verdeelt het utopisch denken daarbij in twee richtingen.6 Aan de ene 
kant spreekt hij van een immanent utopisme, waarbij de mens in zijn huidige 
vorm een betere samenleving kan realiseren. Het Marxisme is daar een 
voorbeeld van: de mens als creatief werkend wezen is in staat de wereld 
te veranderen. Deze visie vormde de basis voor de politiek-ideologische 
visies van het socialisme en het communisme. Daarbij wordt elke vorm 
van metafysische ontwikkeling afgewezen. De mens hoeft zichzelf niet te 
overstijgen om een ideale samenleving te realiseren en de vooruitgang 
beperkt zich tot de concrete conditie van de mensheid. Deze conditie is 
natuurlijk bepaald en het utopische geloven is dan ook gebaseerd op het 
tegemoet komen van de natuurlijke behoeftes van de mens. Teleologie 
werkt in dit geval puur door het erkennen en vervullen van deze behoeftes, 
maar de mens hoeft niet verder te gaan dan zichzelf om dat te bereiken. 

Aan de andere kant staat het meta utopisme. Daarbij gaat de ontwikkeling 
wel verder. Het idee is juist dat de mens in staat is om verder te gaan dan 
zijn eigen behoeftigheid. Er is hoop op het overstijgen van de beperkte 
menselijke aard, om uiteindelijk een nieuwe realiteit te kunnen realiseren. 
Eerder dan deze verheffing zal dit dan ook niet mogelijk zijn. Dit idee is 
oorspronkelijk geworteld in het Christendom, waarbij de mensheid zich richting 
een harmonieus doel ontwikkelt. Vaak wordt binnen deze denkrichting de 
zoektocht naar behoeftebevrediging geplaatst in een groter bovenmenselijk 
of kosmologisch proces. De menselijke ontwikkeling houdt dan ook niet 
op wanneer er aan de menselijke behoeftes tegemoet wordt gekomen. Het 
gaat er juist om de mens als soort opnieuw uit te vinden om uiteindelijk een 
hogere staat van zijn te kunnen bereiken. Immers, het zijn de menselijke 
imperfecties die nu voor aardse ellende zorgen.   

5 Berger, Herman. Wat is metafysica? Een studie over transcendentie.Van Gorcum & 
Comp B.V., 1993: p. 29
6 Agar, Jolyon. Post-secularism, Realism and Utopia: Transcendence and Immanence 
from Hegel to Bloch. London [i.e. Abington, Oxon: Routledge, 2014: p.7
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Natuurlijk is het gevaarlijk om te geloven in de maakbaarheid van de perfecte 
mens. Het perfectioneren van de mens als soort is immers onder andere 
in het nazisme een belangrijke drijfveer geweest, met alle gevolgen van 
dien. Maar juist dit denken in de lijn van het meta utopisme heeft een 
grotere aantrekkingskracht op mensen gehad. Precies om het feit dat de 
mens daarbij gelooft dat hij zichzelf kan overstijgen en dus ontwikkeling en 
betekenis kan vinden in zijn eigen bestaan. Daarnaast geeft het een doel in 
het grotere geheel, een functie die door religie niet meer wordt gedragen.
 

> Kunst en Utopie  

De Amerikaanse professor in religieuze studies, David Morgan, beschrijft in 
zijn essay Secret Wisdom and Self-Effacement (1996)7 op welke manier kunst 
uiting heeft gegeven aan het verlangen om de wereld te veranderen. Aan 
de ene kant spreekt hij van een faustiaanse stroming waarbij verandering 
van de wereld mogelijk is door de mystieke kracht van kunst. Hier heeft 
het utopische dus duidelijk een metafysische betekenis. Doordat kunst in 
staat wordt geacht de energie te hebben om de wereld te veranderen zorgt 
het uiteindelijk voor een spirituele en maatschappelijke revolutie. Daarbij 
handelt de kunstenaar als een soort genie die door zijn creativiteit in staat 
is om het bewustzijn van anderen te kunnen vergroten. Kunstenaars als 
Kandinsky, Malevich en Mondriaan zijn hier voorbeelden van. 
Een minder spirituele opvatting over kunst als katalysator voor verandering is 
kenotisch. Hierbij vind er ook een transformatie in het individu plaats, maar 
puur en alleen door de relatie tot de wereld te veranderen. Kunst maakt dat 
de mens zich bewust wordt van zijn autonome zelf en de mogelijkheid om 
de sociale realiteit die hij graag voor zich ziet te realiseren. 

Om dat te verduidelijken bespreek ik hier twee werken: beiden gemaakt in 
de tijd van de Russische revolutie. Figuur 1 is een werk van Kasimir Malevich, 
dat valt te plaatsen binnen de Faustiaanse stroming. Hij wilde een hogere, 
spirituele werkelijkheid overbrengen via zijn schilderijen. Voor hem stonden 
geometrische vormen voor een abstracte, perfect harmonieuze werkelijkheid 
die niet in aardse vormen te weergeven is. Hij hoopte dit via zijn schilderijen 
op mensen over te dragen.
Figuur 2 daarentegen is veel aardser en politieker van aard. El Lissitzky’s 
werk weergeeft de twee tegenpartijen van de Russische revolutie. Het werk 
roept direct aan tot actie en de geometrische vormen symboliseren dan 
ook aardse zaken en juist geen bovenzintuiglijke werkelijkheid. Een duidelijk 
voorbeeld van de kenotische stroming.

7 Morgan, David. Secret Wisdom and Self-Effacement (1996). In Morley, Simon. The 
Sublime. London: Whitechapel Gallery, 2010: p.82
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                                Figuur 1: Kasimir Malevich - Black Cross (1923)8

              Figuur 2: El Lissitzky – Breek de witten met de rode wieg (1919)9   

8 Artsy. Kasimir Severinovich Malevich [Online afbeelding]. Gedownload december 2014 
van  <https://artsy.net/artwork/kasimir-severinovich-malevich-black-cross>
9 The Carnel House. Red Wedge beats the White Circle [Online afbeelding]. Gedownload 
dec 2014 van <http://thecharnelhouse.org/el-lissitzky>
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Echter hebben beide richtingen weinig succes geboekt. Niet alleen in Rusland, 
maar ook in Duitsland bleek het geloof in een nieuwe samenleving te leiden 
tot niets dan ellende. De kunst werd daarbij vooral als obstakel gezien en uit 
de weg geruimd. Soms werd ze daarbij zelfs publiekelijk ten schande gemaakt, 
zoals bij de uitzonderlijk goed bezochte tentoonstelling Entartete Kunst in 
1937 te München. Kunst paste niet in de kersverse dictatuur van Duitsland. 
Inmiddels vraagt men zich vooral af of ze eigenlijk überhaupt wel de kracht 
tot verandering in zich heeft. Binnen de kunst van het postmodernisme uitte 
zich dit in een iconoclasme waarbij alle culturele conventies weg werden 
gehaald om tot een soort pure kunst te komen. Uiteindelijk werd daarbij 
ook de kunstenaar zelf onderuit gehaald en werden kunstcritici vooral heel 
sceptisch richting alle (mystieke) aspiraties van kunstenaars.10    

     Figuur 3: Foto bij de ingang van de tentoonstelling Entartete Kunst (1937)11

10 Morgan, David. Secret Wisdom and Self-Effacement (1996). In Morley, Simon. The 
Sublime. London: Whitechapel Gallery, 2010: p.82
11 Histoforum. Entartete Kunst. [Online afbeelding]. Gedownload dec 2014 van <http://
histoforum.net/entartetekunst/images/tentoonstelling.jpg>
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In de twintigste eeuw waren het dus nog ideologieën (met bijbehorende 
utopieën) die richting leken te geven aan het bestaan. Er werd een 
bovenmenselijk perspectief geboden op vooruitgang en ook de kunst 
reageerde daar op. De mens was maakbaar. En een betere realiteit, anders 
dan de tot nu toe gekende realiteit was binnen handbereik. Helaas bleek ook 
deze vorm van geloven alleen tot ellende te leiden: verstikkende dictaturen 
en vernietigende oorlogen met een nog grotere existentiële crisis als 
gevolg. Hoewel er nog wel wat stromingen zijn die radicaal de wereld willen 
veranderen, is men het er nu over het algemeen over eens dat het vooral 
gevaarlijk is om in de menselijke maakbaarheid te geloven. Het Westen 
is nu overwegend kapitalistisch en hoewel dat geen ideaal systeem is, is 
er nog geen alternatieve ideologie waar we massaal in durven te geloven.  

De individuele mens lijkt wat dat betreft nu de enige maatstaaf van zijn 
bestaan. De naturalistische, rationele denkwijze is dominant in de Westerse 
cultuur en daarbij vereist alles bewijs en objectviteit. Ergens in geloven is 
per definitie al niet waar en dus gevaarlijk. De dingen die we niet rationeel 
kunnen verklaren of controleren worden vaak weggedacht alsof ze niet 
bestaan. We willen er eigenlijk niets van weten, maar toch blijven we er 
ook naar verlangen omdat ze ons beperkte mens-zijn kunnen overstijgen.  
Ook tegenwoordig zijn er nog steeds een aantal krachten die ons ver 
te boven gaan. Ze zijn echter vooral overweldigend en daardoor niet 
in staat om richting te geven. Ze maken ons bewust van onze kleinere 
plaats in een veel groter geheel, maar weten er geen betekenisvolle reden 
aan te geven. Ik bespreek de twee belangrijkste: natuur en technologie.12    

> De natuur zonder God   

Door natuurrampen worden we steeds vaker op een pijnlijke manier geconfronteerd 
met de oncontroleerbaarheid van de natuur. We kennen de oorzaken, maar 
de mogelijke oplossing gaat onze menselijke capaciteiten eigenlijk ver te 
boven. Interessant is dat de natuur al heel lang de mens bewust maakt van zijn 
onmacht. In de tijd van de romantiek uitte het mens overstijgende verlangen 
zich bijvoorbeeld vooral in grootse natuurlandschappen. Ook daarbij voelde 
de mens zich immers klein en machteloos. De natuur is onvoorspelbaar: 
prachtig, maar tegelijkertijd dreigend door haar oncontroleerbaarheid en 
kracht, die zich soms genadeloos uit in natuurrampen. 
Daarnaast werd er aan de natuur een onmenselijke puurheid toegekend, 
die vaak in verband werd gebracht met God. In een religieuze samenleving 
worden natuurrampen dan ook begrepen als daden van God: de mensheid 

12 Morley, Simon. Introduction. (2010). In Morley, Simon. The Sublime. London: Whitechapel 
Gallery, 2010: p.17
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wordt gestraft van bovenaf. Hoe machteloos het de mens ook lijkt te maken, 
het geeft hem ergens ook houvast, want de dingen gebeuren niet zomaar. 
De Bijbel staat vol met voorbeelden van natuurrampen gezien als ‘de hand 
van God’. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de zondvloed of de droogte 
die over Israël valt wanneer de bevolking de toren van Baäl aanbidt. 

Tegenwoordig moeten we het in de Westerse maatschappij echter zonder 
dergelijke verklaringen doen. De natuur is daardoor nu buitengewoon 
overweldigend. Tsunami’s en aardbevingen lijken zomaar te gebeuren en 
daarbij worden zowel kerken als bordelen genadeloos vernietigd. Precies 
deze willekeur maakt de natuur oncontroleerbaar en angstaanjagend. 

  Figuur 4: Kerk van St. John in Ishinomaki, getroffen door een Tsunami in 201113

13 Voices from Russia. The Church in the Tsunami-Affected Areas in Japan (2011). [Online 
afbeelding]. Gedownload november 2014 van <http://02varvara.files.wordpress.com/2011/03/01-
ishinomaki-parish-damage.jpg>
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> Technologie zonder richting

En ook de menselijke uitvindingen lijken ons geen houvast te kunnen bieden. 
Ze hebben zelfs zo’n grote inlvloed, dat het menselijk individu er eigenlijk 
geen macht meer over heeft. Dit valt sterk te herkennen aan bijvoorbeeld 
milieuproblemen. We weten dat we als mens bepaalde processen in gang 
hebben gezet die we niet meer kunnen terugdraaien. Maar onze drang 
naar consumptie en economische groei maakt dat we onophoudelijk de 
aarde uitputten. We weten het, maar zijn niet in staat om een andere weg 
in te slaan. En ondertussen maakt de natuur ons pijnlijk bewust van de 
gevolgen van dat wat we aan het doen zijn. Naast volstrekt willekeurig zijn 
natuurrampen nu ook een effect van onze eigen acties. 

De technologische is een kracht op zichzelf geworden die als een sneeuwbal 
uitvindingen naar zich toetrekt waar de mens zich min of meer naar schikt. Het 
moderne leven is een overweldigend leven, waarbij tijd-ruimte compressie zorgt 
voor een totaal andere realiteitsbeleving. Met een paar muisklikken kunnen 
we ons zonnestelsel digitaal waarnemen of inzoomen op een willekeurige 
straat in Tokyo. Meer en meer jagen we achter de media aan en verruilen 
we een gegrond bestaan voor een hectisch leven all-over-the-place. 

Dankzij de wetenschap ontdekken we nieuwe realiteiten die zo ingewikkeld 
zijn dat ze ons verstand te boven gaan. Het bestaan van meerdere dimensies 
is bijvoorbeeld zo’n complex concept dat we daar eigenlijk geen plaats in 
ons wereldbeeld voor hebben. Hoe meer we lijken te ontdekken, hoe meer 
we ons ook realiseren dat we als mens niets met die ontdekkingen lijken te 
kunnen. Het is dan ook de vraag of dergelijk wetenschappelijk onderzoek 
daadwerkelijk ook maar iets bijdraagt aan de menselijke zoektocht naar 
betekenis in deze tijd zonder religie. Want waar de mens eerder nog geloofde 
in een overzichtelijke en geordende werkelijkheid, wordt hij zich nu meer 
en meer bewust wordt van de onderliggende complexiteit die ons rationele 
wereldbeeld niet bepaald bevestigt.14   

De samenleving is dus in beweging, op zoek naar iets dat wel een plaats 
kan geven aan het menselijke bestaan. Religie kan dat niet meer en ook het 
politieke geloof heeft ernstig gefaald. Kunst dan maar proberen? 

14 Morley, Simon. Introduction. (2010). In Morley, Simon. The Sublime. London: Whitechapel 
Gallery, 2010: p.12
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Kunst is de ervaring van een menselijke poging richting het oneindige en daarmee 
de grens, dichterbij kunnen we niet komen – Friedrich von Schiller 15

In de huidige Westerse samenleving domineert dus een naturalistisch 
wereldbeeld, waarbij het bestaan wordt onderworpen aan een zekere 
meetbaarheid. Dat wat we niet wetenschappelijk kunnen verklaren bestaat 
niet. Meetbaarheid betekent echter ook eindigheid en beperkingen 
tot het mens-zijn. Dit denkbeeld beantwoord dan ook niet aan het 
verlangen naar een hoger doel, een plek in het grotere geheel. 

> Kennis/Betekenis

In Thinking gaat filosofe Hannah Arendt in op het Kantiaanse onderscheid tussen 
twee manieren van denken: ‘Vernuft’ en ‘Verstand’.16 Vernuft definieert zij als 
‘rede’ en verstand als ‘intellect’. Volgens Arendt valt dit onderscheid samen 
met het onderscheid tussen betekenis en kennis. Vernuft is de manier van 
denken om het verlangen naar betekenis te beantwoorden, terwijl verstand 
vooral gaat om het bevredigen van de drang naar kennis en leren. Voor 
deze kennis is bewijs nodig en men gelooft dus in het bestaan van een 
bewijsbare waarheid of werkelijkheid.
Vernuft daarentegen komt voort uit de drang om vragen te beantwoorden waar 
geen objectieve waarheid voor mogelijk is: vragen over God en onsterfelijkheid 
bijvoorbeeld. In die zin gaat dit denken verder dan kennis verwerven, omdat 
het de beperkingen van het moeten bewijzen en de verlangde objectiviteit 
overstijgt. Daarnaast is vernuft zich ook bewust van het eigen denken: niet 
alleen reflecterend op de wereld maar ook zelf-reflecterend. Dit bewustzijn 
zorgt volgens Arendt voor het gevoel ‘levend’ te zijn. Ook al is de zoektocht 
naar betekenis in zekere zin zelfdestructief: het is immers onmogelijk om 
antwoorden te leveren die vast staan. Maar het is juist het denkproces dat er 
voor zorgt dat de mens bewustzijn en betekenis kan vinden in zijn bestaan. 

Kunst is hét deel van de Westerse samenleving dat vooral werkt vanuit 
vernuft. Het is de verbeelding van een subjectieve realiteit die absoluut 
niet wetenschappelijk te bewijzen valt. Daarom wordt binnen de kunst 
het niet-rationele en onmeetbare wel getolereerd. Het gaat er niet om 
oplossingen te vinden, maar vooral om vanuit verschillende perspectieven 
te denken. Kunst is een materialisatie van deze perspectieven: het niet-

15 Vande, Veire F. Als in Een Donkere Spiegel: De Kunst in De Moderne Filosofie. Amsterdam: 
SUN, 2002: p. 62
16 Wesseling, Janneke. See It Again, Say It Again: The Artist As Researcher. Amsterdam: 
Valiz, 2011: p. 8
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zichtbare denken wordt ervaarbaar gemaakt. Volgens Nietzsche is kunst zich 
door deze subjectiviteit bewust van haar onwaarheid, daar waar religie en 
wetenschap juist pretenderen de waarheid in pacht te hebben.17 Daardoor is 
er binnen de kunst wél de ruimte om onbeantwoordbare vragen te stellen, 
alternatieve realiteiten te opperen en om mogelijke antwoorden vervolgens 
weer in twijfel te trekken. 

> Alternatieve realiteitsvorming

De kunst probeert dus niet om waar te zijn, maar neemt deel aan de zoektocht 
naar betekenis door een alternatieve realiteit te scheppen. In tegenstelling 
tot filosofie is kunst zintuiglijk. Hierdoor kan zij dienen als een drempel 
naar een ervaring die een beperkt perspectief overstijgt. Om te begrijpen 
hoe dit precies werkt, richt ik me op het denken van verlichtingsfilosoof 
Immanuel Kant. 
In 1750 beschrijft Kant in zijn Kritiek van het oordeelsvermogen de 
werking van de menselijke waarneming.18 Hij legt uit op welke 
manier de mens zijn realiteit bouwt en hoe kunst dat kan ontregelen.  
Volgens Kant ordenen we de wereld zoals die aan ons verschijnt eerst tot een 
begrijpelijk geheel. Hij noemt het instrument dat we daarvoor gebruiken de 
verbeelding (einbildungskraft): eigenlijk dus een beperkt kader dat bemiddelt 
tussen de zintuigen en het verstand. Verbeelding is hier dus niet iets wat 
buiten de realiteit ligt, maar juist iets wat een herkenbaar realiteitsbeeld 
kan organiseren op basis van zintuiglijke waarneming:  een product van 
de menselijke rede.
Schone kunst is de kunst die ons realiteitsbeeld bevestigt. Volgens 
Kant is dergelijke kunst een afgeleide van de natuur; eigenlijk een 
imitatie van de orde die er in de natuur aanwezig is. De representatieve 
voorstelling in de kunst komt overeen met ons beeld van de realiteit 
en precies daarom geeft het een gevoel van samenhang en harmonie. 

> Het sublieme

Er zijn echter ook ervaringen door kunst die de werking van de verbeelding 
niet bevestigen maar juist ontregelen. Kant spreekt dan over het sublieme. 
Volgens hem is het sublieme een ervaring waarbij de ordening door de 
verbeelding mislukt. De toeschouwer wordt dan geconfronteerd met zijn 

17 Vande, Veire F. Als in Een Donkere Spiegel: De Kunst in De Moderne Filosofie. Amsterdam: 
SUN, 2002: p. 136
18 Vande, Veire F. Als in Een Donkere Spiegel: De Kunst in De Moderne Filosofie. Amsterdam: 
SUN, 2002: p. 36
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eigen beperktheid, want met het falen van de menselijke rede worden de 
grenzen ervan ook duidelijk. 

Het sublieme is onoverzichtelijk en vormeloos. Kant stelt dat de manier om 
betekenis te hervinden bestaat uit het toevoegen van een concept. Bepaalde 
absolute ideeën zoals oneindigheid, totaliteit en vrijheid geven alsnog een 
(cognitieve) grip op het vormeloze. Dan wordt de toeschouwer zich ook 
bewust van de bovenzinnelijke aard van deze denkbeelden, waardoor de 
sublieme ervaring voorbij de fysieke wereld reikt. 
Door de confrontatie met de eindigheid van de verbeelding ontwaakt het 
vermogen tot on-eindig denken. Naast een door natuurwetten bepaald 
wezen is de mens dus ook in staat zichzelf op een bovenzinnelijke manier 
te leren kennen. Daardoor heeft het sublieme een transcendente dimensie 
en ontstaat er een bewustzijn van (en een verlangen naar) een realiteit die 
verder gaat dan de zintuiglijke waarneming.19    

> De oorsprong van het sublieme

De kunstervaring bevindt zich vaak op een spanningsveld tussen het schone 
en het sublieme. Een volledig schoon kunstwerk is immers te steriel, dat doet 
niets anders dan het voorstellingsvermogen bevestigen. Terwijl een totaal 
subliem kunstwerk zo wanordelijk is, dat het niet eens meer herkenbaar 
is. Een kunstwerk dat het bewustzijn verruimt, speelt zich af op de grens 
tussen deze twee tegenstellingen.20  
Deze grens komt ook terug in de betekenis van het woord ‘subliem’zelf. Het 
stamt af van het Latijnse ‘sublimis’, wat betekent: op naar. Of ‘ sub limen’  
(sub = onder) (limen = grens/drempel). Eigenlijk refereert het naar dat wat 
zich direct onder de grens van bevindt. 
Ook werd ‘sublimare’ in de Middel Eeuwen gebruikt om het proces van vast 
naar vloeistof en gas te beschrijven. Hierbij valt een analogie te herkennen 
met spirituele ontwikkeling en purifcatie. Maar ook scheikundigen referen 
nog steeds naar sublimeren van substanties, zonder mystieke connotaties.21  

Het is dus niet verbazingwekkend dat aan de sublieme ervaring transformerende 
effecten worden toegeschreven. Sterker nog, de eerste keer dat het woord 
subliem in een kunstcontext opduikt is vanwege de interesse in deze eigenschap. 
Een anonieme auteur, bekend als Longinus, omschrijft in 1674 in Du Sublime 

19 Rutten, G.J.E. Over het Sublieme: Stellingen over Kant: 2010: p. 1
20 Vande, Veire F. Als in Een Donkere Spiegel: De Kunst in De Moderne Filosofie. Amsterdam: 
SUN, 2002: p. 56
21 Morley, Simon. Introduction. (2010). In Morley, Simon. The Sublime. London: Whitechapel 
Gallery, 2010: p.14
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dat zelfontwikkeling alleen mogelijk is door geconfronteerd te worden met 
het dreigende en onbekende. Daarbij richtte hij zich dus ook op een kunst 
die op de een of andere manier ons begrijpend vermogen uitdaagde. Dit was 
vooral een psychologische kwestie, ongeacht waar het kunstwerk over ging. 

Pas in de achttiende eeuw werd het begrip haast exclusief verbonden met 
een romantische natuurbeleving. De mens kan het overweldigende immers 
zeer goed ervaren in metershoge watervallen, ijzige gletsjers en sluimerende 
vulkanen. 
De oerkracht van de natuur overstijgt de mens ook door het gevaar dat 
er in schuilt. Edmund Burke stelt in A Philosophical Enquiry into the Origins of 
Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) dat de sublieme natuurervaring 
vooral niet alleen prettig is.22 Volgens hem is het namelijk een combinatie 
van angst en genot. Doordat angst het verstand van al zijn krachten berooft, 
wordt de mens zich bewust van zijn beperkingen en dus ook van het bestaan 
van iets groters, wat hem te boven gaat.
Voor Burke is de angst dan ook het leidende principe van het sublieme. 
Dit werkt transformatief,  doordat de confrontatie met een diepe angst er 
voor zorgt dat de mens zichzelf wel moet versterken om stand te houden. 

> Het onvermogen voorbij

De focus verschuift dus naar de innerlijke ervaring van de toeschouwer en 
daarmee wordt het sublieme vooral een psychologisch proces. Volgens Kant 
zijn er twee manieren waarop het sublieme zich voor doet: het mathematische 
sublieme en het dynamische sublieme. 

De eerste ervaring ontstaat wanneer ons voorstellingsvermogen een bepaald 
beeld niet tot een afgerond geheel kan vertalen. Dat hoeft dus niet per 
se een natuurverschijnsel te zijn. Deze overweldigende ervaring brengt in 
eerste in stantie onlust met zich mee, die zich door absolute concepten 
zoals  bijvoorbeeld oneindigheid uiteindelijk weer vertaalt naar lust, doordat 
erweer grip op de voorstelling verkregen is. Dat proces is een transformatie 
van onmacht naar macht, de mens is dus als het ware boven zijn eigen 
onmacht uitgestegen.  
Het dynamische sublieme daarentegen ontstaat exclusief door machtige 
natuurverschijnselen die ons angst inboezemen.23 We willen ons dan verzetten 
tegen het dreigende natuurgeweld en dat doen we door ons als mens 

22 Bell, Julian. Contemporary art and the Sublime. Tate Research Publications (2013). 
Oktober 2014. <https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/julian-bell-
contemporary-art-and-the-sublime-r1108499>.
23 Rutten, G.J.E. Over het Sublieme: Stellingen over Kant: 2010: p. 3
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bewust te worden van onze rationele aard. Hoe onheilspellend de natuur 
ook mag zijn, ze is niet in staat om ons vrije denken te vernietigen. Daardoor 
verheft de mens zich uiteindelijk ook, door boven de natuur te gaan staan.   

Figuur 5: Caspar David Friedrich - Der Wanderer Über Dem Nebelmeer (1818)24

> Menselijke onmacht over zijn eigen macht 

Tegenwoordig gaat er echter niet alleen van de natuur zelf een dreiging 
uit, maar - zoals we gezien hebben - vooral ook van de oncontroleerbare 
menselijke invloed op de wereld. De dynamische sublieme verheffing van de 
mens als autonoom wezen boven de irrationele natuur houdt nu eigenlijk 
geen stand meer. 
Een kunstenaar die zich met deze overweldiging van het menselijke bezig 
houdt is Edward Burtynsky. Zijn werk gaat over het spanningsveld tussen 
natuur en industrie en dan vooral over de invloed van de massaconsumptie 
op de aarde. 
Interessant daarbij is dat hij geen sociaal betrokken of milieu activistische 
fotograaf of filmmaker is, maar juist wonderbaarlijk mooie foto’s maakt die 
laten zien wat voor invloed wij als gehele mensheid hebben op de inrichting 
van de wereld waar we in leven, maar ook hoe wij daar als individu machteloos 
tegenover staan. De foto’s uit de serie ‘Oil’ (2011) maken bijvoorbeeld duidelijk 
hoe afhankelijk we geworden zijn van olie. Het zijn beelden van de olieramp 
bij de Golf van Mexico in 2011, die op een pijnlijk esthetische manier de 

24 Fine Art America. The wanderer above the mist. [Online afbeelding] Gedownload 
november 2014 van <http://fineartamerica.com/featured/the-wanderer-above-the-sea-of-fog-
caspar-david-friedrich.html>
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gevolgen van onze onverzadigbare drang tot consumptie zichtbaar maken.25  
Typerend is dat Burtynsky zelf zijn werk vergelijkt met woeste romantische 
landschappen.In tegenstelling tot de ontembare natuur is het echter juist ons 
eigen toedoen dat de individuele mens angst in boezemt. De overweldigende 
kracht is dus niet meer iets natuurlijks maar iets kunstmatigs, voortgekomen 
uit onze eigen menselijke aard. In zijn werk is schaal ook van groot belang: 
continu schakelt hij tussen abstract aandoende afstand en de menselijke maat.

In zijn recente werk, de film ‘Watermarks’ (2014), onderzoekt Burtynsky 
de verhouding tussen mens en water. Eén van de meest indrukwekkende 
shots hierin is opgenomen bij de bouw van de Xiluodu dam in China, de 
grootste dam ter wereld. Het beeld start met een mensfiguur. In het begin 
van dichtbij gefilmd en uitkijkend over de rivier die voor hem uit stroomt. 
Maar dan zoomt Burtynsky hypnotiserend langzaam uit en op een gegeven 
moment  valt het menselijk individu niet eens meer te onderscheiden in 
het totaalbeeld: hij is volledig verzwolgen door de grootsheid van een 
reusachtige menselijke creatie. Halverwege doet dit shot eventjes denken 
aan het werk van Casper David Friedrich: Der Mönch am Meer, maar door 
extreem ver uit te zoomen gaat Burtynsky nog een stap verder. Bij hem lost 
menselijke nietigheid uiteindelijk op in menselijke grootsheid.

             Figuur 6: Filmstill van de Xiluoadu dam uit Watermarks (2014) 26 

25 Bell, Julian. Contemporary art and the Sublime. Tate Research Publications (2013). 
Oktober 2014. <https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/julian-bell-
contemporary-art-and-the-sublime-r1108499>.
26 Wired. Epic Photos Expose Mankind’s Uneasy Relationship With Water. [Online 
afbeelding] Gedownload november 2014 van <http://www.wired.com/wp-content/uploads/2014/04/
H2O_CHNA_DAM_XIL_01_12.jpg>
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Bij Burtynsky blijkt de individuele mens uiteindelijk niet in staat zich 
boven de menselijke grootsheid te verheffen. Het bevestigt de huidige 
situatie waarin het menselijke individu verdrukt wordt door menselijke 
grootsheid. Maar wat ligt er dan nog voorbij dit menselijke, is er een 
alternatieve realiteit die de immanente werkelijkheid doorbreekt? 
Deze vraag valt natuurlijk niet te beantwoorden. Toch heeft het 
de mens altijd gefascineerd om verder te kunnen reiken dan het 
zintuiglijk waarneembare. In tegenstelling tot Burtynsky die zich op 
de menselijke realiteit richt, zijn er ook kunstenaars die zich bezig 
houden met een sublieme overstijging. Door aan iets onbevattelijks 
een abstract begrip toe te kennen krijgen we er dus weer grip op. Het 
wordt dan weer onderdeel van ons menselijke wereldbeeld. Maar kunnen 
we ook iets onbevattelijks ervaren zonder het begrijpelijk te maken?  
 
De postmoderne filosoof Jean-François Lyotard  deelt hierover zijn gedachten 
in Presenting the Unpresentable (1928). Hij heeft een geheel eigen interpretatie 
van Kants waarnemingstheorie en notie van het Sublieme, gericht op een 
abstracte kunst die probeert te weergeven wat niet representeerbaar is.27  
Volgens Kant was dat wat niet representeerbaar is, alles wat Absoluut is. 
Alle Absolute ideeën zijn immers niet te relativeren, denk bijvoorbeeld aan 
‘Oneindigheid’ of ‘Het Goede’. Representeren betekent relativeren: het geven 
van een voorbeeld, waardoor het de Absolute waarde verliest. Lyotard stelt 
dan ook dat kunstenaars het Absolute niet moeten willen representeren, 
maar slechts het bestaan ervan moeten demonstreren. Het wordt dan een 
negatieve voorstelling van dat wat verder gaat dan het zintuiglijke. In die 
zin is kunst dus de drempel naar een mentaal idee van iets onbevattelijks. 
 
Ergens doet dit ook denken aan het Christelijke concept Via Negativa: doordat 
God ver boven ons begrip ligt, is het onmogelijk om een poging te doen 
om hem als mens te kunnen begrijpen.28  Daarom kan de mens God alleen 
begrijpen door te begrijpen wat hij niet is. God representeren is immers 
radicaal onmogelijk. Maar in principe geldt deze onmogelijkheid in mindere 
mate voor alles wat is. De ware aard van de dingen kan nooit in beeld of 
taal gevat worden, want dat zijn slechts representaties.
Ook één van de tien geboden krijgt in dit licht een andere betekenis: ‘ Gij zult 
u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in 
den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in 
de wateren onder de aarde is.’  Simpelweg omdat representatie altijd faalt. 

27 Lyotard, Jean-François. Presenting the Unpresentable  (1982). In Morley, Simon. The 
Sublime. London: Whitechapel Gallery, 2010: p.130
28 Shaw, Philip. Modernism and the Sublime. Tate Research Publications (2013). Oktober 
2014. <http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/philip-shaw-modernism-
and-the-sublime-r1109219>.
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Kunst als drempel naar een hogere realiteit is dus eigenlijk een negatieve 
representatie van die hogere realiteit. Noem het een illusie. Maar ondanks 
dat worden we ons wel bewust van de mogelijkheid tot het bestaan van 
die andere realiteit. Ook al kunnen we dat nooit rationeel beschrijven, 
het verlangen naar - en de ervaring zelf verruimen wel ons bewustzijn.  
Kunst die werkt als dremel naar een dergelijke beleving breekt deels 
de zintuiglijke wereld af. Daardoor ontstaat er ruimte om een innerlijke 
voorstelling op te roepen, die we anders nooit gehad zouden hebben, 
omdat we gewoonlijk vast zitten in de immanente realiteit. 

> De vereniging van tegenstellingen

Belangrijk is om hierbij te realiseren dat er dus steeds uitgegaan wordt van 
het bestaan van een onbereikbare andere realiteit. Geloven (religieus of 
utopisch) is het gevolg van het verlangen om de zintuiglijke werkelijkheid te 
kunnen doorbreken om die andere realiteit te kunnen ervaren. Er is dus een 
geconstrueerd onderscheid tussen de fysiek waarneembare wereld en een 
alternatieve, hogere realiteit die moeilijk (of helemaal niet) te bereiken valt.

De 19e eeuwse filosoof Hegel heeft daar een controversiële opvatting over, 
die tegelijkertijd een oplossing in zich draagt. Centraal in zijn filosofie staat 
de dynamiek van het opheffen en opnieuw ontstaan van tegenstellingen. 
Hij zegt dan ook ‘Der Geist ist ein Knochen’.29  De ziel is een bot. Hegel stelt 
dat er niets bestaat voorbij het zintuiglijke en voorbij de representatie. 
Een alternatieve metafysische realiteit bestaat dus ook niet. De negatieve 
representatie (kunst als drempel) vult juist de leegte op van het gebrek aan 
deze realiteit. Het sublieme is voor hem een verlichamelijking van leegte 
die anders ongevuld zou zijn gebleven.
Dit lijkt een heftig materialisme in te houden waarbij zelfs het bestaan van 
de ziel wordt ontkracht. Maar dat is niet de enige manier om deze stelling te 
begrijpen. De ziel bestaat nog steeds. En het bot is geen materiële representatie 
van de ziel, nee: het bot ís de ziel. De ziel ís het bot. Er bestaat geen hogere 
onbereikbare realiteit, omdat deze al in de zintuiglijke werkelijkheid bestaat. 
Het zijn simpelweg twee kanten van dezelfde medaille. Dit maakt verheven 
religieuze ideeën overbodig. Het gaat er om de zintuiglijke werkelijkheid 
met andere ogen te bekijken. Deze visie geeft ook Lyotards idee van de 
negatieve representatie een andere betekenis. Het komt er op neer dat een 
dergelijk kunstwerk geen negatieve voorstelling van iets boven zintuiglijk 
is, maar dat het tegelijk zintuiglijk en boven zintuiglijk is. Het hoeft dus niet 
te verwijzen naar het bovenzintuiglijke, omdat het dat van zichzelf al is.

29 Zizek, Slavoj. The Sublime Object of Ideology (1989). In Morley, Simon. The Sublime. 
London: Whitechapel Gallery, 2010: p.56
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Een fotoserie die voor mijn gevoel sterk zintuiglijk is en toch iets bovenzintuiglijks 
in zich draagt is Theatres van Hiroshi Sugimoto. Deze serie bestaat uit ongrijpbare 
beelden van verschillende bioscoopzalen. Sugimoto zette steeds de sluiter 
van zijn camera open aan het begin van een film, om hem vervolgens na 
afloop pas weer te sluiten. Met het verstrijken van de tijd vangt de camera 
alle filmbeelden uit de bioscoop, om ze uiteindelijk samen te voegen in een 
verblindende witte waas achter in de zaal. 

      Figuur 7: Foto uit Hiroshi Sugimoto’s serie Theatres (1980) 30      
  
                   
De meer statische, niet-menselijke omgeving blijft herkenbaar, terwijl de 
bezoekers en de filmbeelden uitgewist worden door de tijdsduur. Tegelijkertijd 
blijven deze er toch ook in zitten, de informatie is immers in de foto opgenomen, 
ook al zijn de figuren zelf niet meer te herkennen. 

Het uiteindelijke fotografische beeld is dus gelijk de afwezigheid in het beeld. 

30 C4 Contemporary Art. Portfolio: Movie Theatres. [Online Afbeelding]. Gedownload 
november 2014 van <http://www.c4gallery.com/artist/database/hiroshi-sugimoto/movie-theatres-
theaters/hiroshi-sugimoto-canton-palace-ohio-1980.jpg>
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Door het ontbreken van een moment waarin daadwerkelijk iets gebeurt, 
ontstaat er een bepaalde tijdloosheid, afgedwongen door die afwezigheid. 

In een interview vertelt Sugimoto over zijn interesse in het vastleggen van 
het ontastbare: de tijd.31 Normaliter wordt fotografie gebruikt om één enkel 
moment te bevriezen, maar hij kiest er juist voor om langere tijdsduur in één 
beeld te vangen. Daardoor zijn de beelden een voorstelling van iets zintuiglijks, 
met een bovenzintuiglijke laag. Het effect is namelijk dat een doodgewone 
ruimte als een bioscoopzaal een ongrijpbare lading krijgt. Er is meer dan 
met menselijke waarneming te registreren is. En toch herkennen we slechts 
triviale meubels en een gigantisch wit vlak dat haast een verlichtamelijking 
is van het grote Niets. De mens, die is eigenlijk nergens meer te bekennen. 

> De ontmaskering van het zintuiglijke 

Now I do not know whether I was then a man dreaming I was a butterfly, or 
whether I am now a butterfly, dreaming I am a man. – Chuang Tzu 32  

Sugimoto laat met movie theatres zien dat de zintuiglijke, immanente 
werkelijkheid gevuld kan zijn met niet-zintuiglijke ideeën. Deze zijn niet 
waar te nemen, maar wel te ervaren. Zowel door een mentale voorstelling 
van het maakproces als door het ongrijpbare gevoel van de foto’s zelf. 
Een andere manier om de tegenstelling tussen het zintuiglijke en het 
metafysische te verminderen is door te laten zien dat de zintuiglijke realiteit 
slechts een illusie is. Daarbij verliest de immante werkelijkheid dus zijn 
empirische waarheidsgehalte. Op het moment dat de illusie doorbroken 
wordt, wordt de toeschouwer zich bewust van zichzelf en van de grenzen 
van zijn waarneming. Hij kan daardoor de zintuiglijke werkelijkheid met 
andere ogen aanschouwen.

Een kunstenaar die in zijn werk veel speelt met de menselijke waarneming 
is Olafur Eliasson. The Weather Project (2003) is één van zijn bekendste 
werken: een installatie van een grote zon in een museale ruimte. Daarbij 
zien de toeschouwers ook de constructie van deze zon, waar ze zichzelf in 
gereflecteerd kunnen zien. Terwijl ze zich bewust worden van de illusie van 
de zon, herkennen ze eigenlijk zichzelf in de voorstelling. 

31 Art21. Hiroshi Sugimoto: Tradition Interview (2005). November 2014. <http://www.art21.
org/texts/hiroshi-sugimoto/interview-hiroshi-sugimoto-tradition>
32 Giles, Herbert A, and Wuji Liu. History of Chinese Literature. New York: F. Ungar Pub. 
Co, 1967: p.63
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Volgens de Deense kunstenaar ontstaat de sublieme ervaring wanneer de 
constructie van de wereld wordt doorzien. In een interview refereert hij 
dan ook naar de film The Matrix, waar Neo door de ‘red pill’ oppeens alle 
onderliggende structuren achter de schijnbare dagelijkse realiteit kan zien.33  

Dat gebeurt ook in The Weather Project: doordat de constructie achter de 
zon zichtbaar is, ligt de overweldigende ervaring eigenlijk verscholen in het 
besef van de illusie van de dingen die we als werkelijkheid beschouwen. 
Wanneer we die illusie doorzien worden we ons bewust van de werking en 
grenzen van ons menselijke bevattingsvermogen. We zien dat er meer is dan 
we eerst dachten.        

                        Figuur 8:  Olafur Eliasson – The Weather Project 34 

33 Fitzgerald, Michael. Nature as Culture: Olafur Eliasson and the Idea of the Contemporary 
Sublime, Art & Australia 47 nr.3, 2010:  p.405.
34 Artway.eu.The Weather Project. [Online Afbeelding]. Gedownload december 2014 van 
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Om dat te bereiken is Olafur Eliasson constant bezig de waarneming van 
zijn toeschouwers te bespelen. Veel van zijn werken zijn in eerste in stantie 
overweldigend, maar nooit zonder de toeschouwer wakker te schudden en 
een nieuw perspectief voor te houden. 

Daarnaast gaat het werk van Eliasson vooral over natuurfenomenen, die 
we anders niet zó bewust mee zouden maken: zoals bijvoorbeeld ook het 
simpele neerkomen van een druppel in een plas water. 
De overweldiging daarvan heeft de fenomologische filosoof Edmund Husserl 
het ‘nu-effect’ genoemd: door het bewust ervaren van de werkelijkheid 
om ons heen voelen we dat we aanwezig zijn in het leven en in onszelf als 
observeerders van het leven.35 We worden ons dan dus bewust van onze 
waarneming en de manieren waarop deze te beïnvloeden is.

Interessant daarbij is dat Eliasson deze natuurverschijnselen dus juist niet met 
Goddelijke grootsheid verbindt, maar met de menselijke ervaring van simpele 
verschijnselen. Daardoor wordt de verheffing teruggebracht tot dagelijkse 
eindigheid en valt het hier te herkennen in het immanente, zintuiglijke. Het 
is de realiteit zelf die betekenis in zich draagt.

> Het niet-zintuiglijke ervaren

Een andere kunstenaar die de waarneming van de toeschouwer sterk bespeelt 
is James Turrell. Maar waar het bij Eliasson uiteindelijk gaat om het doorbreken 
van de illusie van realiteit en waarneming, is Turrells werk sterk religieus van 
aard. Zijn fascinatie met het fenomeen licht is verbonden met een innerlijke 
zoektocht naar de plaats die de mens in neemt in het universum.36  

Turrell laat de toeschouwers het licht zelf ervaren, in plaats van een reflectie 
van het licht. Licht als een ontastbaar, immaterieel ‘materiaal’ gevormd tot 
een ruimte. Gecombineerd met het feit dat de kunstenaar verder geen 
herkenbare beelden gebruikt, geeft dit zijn installaties het gevoel van een 
niet-zintuiglijk ervaring: een spirituele werkelijkheid. 
Het licht in zijn installaties vormt een ruimte die oneindigheid lijkt uit te 
ademen. De toeschouwer weet dat hij in een geconstrueerde ruimte staat, 
maar ervaart geen fysieke begrenzingen meer. De ruimte bestaat volledig 
uit licht en lijkt oneindig te zijn. 

<http://www.artway.eu/userfiles/eliasson_01_0804151647_id_147745.jpg>
35 Artway.eu. Prins, Wouter. Olafur Eliasson – The Weather Project. In Verdult, P. God 
en kunst. Verdwijnen en verschijnen van het religieuze in de kunst. Lannoo – Tielt, 2009: p. 
221
36 Herbert, Lynn M. Spirit and Light and the Immensity Within (1998) In Morley, Simon. 
The Sublime. London: Whitechapel Gallery, 2010: p.96



38

           
         Figuur 9:  Licht installatie Bridget Bardo (2009) van James Turrell37  

Dit idee van oneindigheid gaat ons menselijke bevattingsvermogen natuurlijk 
ver te boven. Volgens Edmund Burke is het oneinidige zelfs het hoogst 
haalbare sublieme.38 De waarneming en het menselijke verstand kunnen de 
dingen immers niet plaatsen wanneer het onduidelijk is waar zij beginnen 
en ophouden. Laat staan wanneer zij totaal geen begin of einde lijken te 
hebben. 

Toch probeert Turrell dit gevoel van oneindigheid ervaarbaar te maken in 
zijn installaties. Dit zorgt er voor dat het idee van de huidige realiteit en 
waarneming wegvalt. Gecombineerd met een intense schoonheidservaring 
van het licht zorgt dat voor een mens overstijgende ervaring. Geplaatst in 
en niet aardse realiteit, drijft de mens steeds verder weg van zijn dagelijkse 
zorgen.

37 Beautiful People. The Perception of Light.  [Online Afbeelding]. Gedownload november 
2014 van <http://beautifulpeopleliveart.com/wp-content/uploads/2014/03/James-Turrell.jpg>
38 Bell, Julian. Contemporary art and the Sublime. Tate Research Publications (2013). 
Oktober 2014. <https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/julian-bell-
contemporary-art-and-the-sublime-r1108499>.
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Zelf benadrukt Turrell daarbij de beperkte mogelijkheden van kunst:  “It is 
possible for an experience in the physical realm to deliver us up to a sense of 
the spiritual, but to truly enter the spiritual realm we must leave the world of the 
senses. This speak to the power of – but also the limitation of – art.” 39

Volgens hem komt de ware transcendentale ervaring dus pas wanneer 
de zintuiglijke werkelijkheid verlaten wordt: het aardse verruild voor het 
spirituele. Zijn werk ligt hierdoor sterk in lijn met het religieuze. 

Daarnaast zijn Turrells installaties nauwelijks zintuiglijk te noemen. Ze bieden 
voor de menselijke waarneming totaal geen houvast, alleen de desoriënterende 
schoonheid van een onbekende werkelijkheid. Daardoor treedt een haast 
hallucinerend effect op, te vergelijken met de mentale beelden die ontstaan 
wanneer iemand zich langdurig in een isolatiecel bevindt. Zijn installaties 
representeren niet de realiteit, maar de mogelijkheden tot een realiteit. 
Daarmee maakt Turrell de drempel naar het bovenzintuiglijke net wat lager. 

 
> Menselijke mystiek

“Art is, for me, the process of trying to wake up the soul. Because we live in an 
industrialized, fast-paced world that prefers that the soul remain asleep.”- Bill 
Viola40

 
Ook Bill Viola is een hedendaagse kunstenaar met spirituele aspiraties en 
hij heeft zich verdiept in verschillende mystieke tradities. Hij ziet de variëteit 
daarin niet als tegenstrijdig, want voor hem vinden alle religies hun oorsprong 
in dezelfde bron. Deze bron is spiritualiteit en volgens hem is de ontwikkeling 
van een geïnstitutionaliseerde religie juist een vervreemding van die bron. 
Daarom valt zijn kunst dus ook niet als religieus te beschouwen. En anders 
dan bij James Turrell gaat het bij hem ook niet om het waarnemen van 
het niet-zintuiglijke. Bill Viola bespeelt de waarneming, maar altijd door 
herkenbare, menselijke elementen te gebruiken en ten dienste van een 
inhoudelijke ervaring. 
Bij veel toeschouwers schijnt zijn werk spirituele ervaringen op te roepen. 41 
Dit komt doordat hij werkt met existentiële thema’s als geboorte en dood 
(maar ook spirituele bevrijding en wedergeboorte) en daarbij gebruik maakt 

39 Mayette Hughes. James Turrell: Challenging the perceptions of reality and the meaning 
of art (2013). Oktober 2014. <http://mayattehughes.wordpress.com/2013/03/22/dissertation>
40 Wilson, Calvin. Artist Bill Viola explores Life, Death in a video installation (2010). Oktober 
2014. <http://www.stltoday.com/entertainment/arts-and-theatre/artist-bill-viola-explores-life-
death-in-video-installation/article_2c0cd33c-c093-510b-84b4-32439bbbf67e.html>
41 Morgan, David. Spirit and Medium:The Video Art of Bill Viola (2000). Oktober 2014 < 
http://imagejournal.org/page/journal/articles/issue-26/morgan-the-visual-arts>
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van natuurlijke oer elementen zoals bijvoorbeeld water en vuur. Daarnaast 
is het menselijk lichaam ook altijd aanwezig, waardoor de toeschouwer 
zich direct kan verhouden tot wat er in een installatie gebeurt. Het gaat 
om puur-menselijke ervaringen die de mens boven zichzelf kunnen laten 
uitstijgen. Zijn werk is daarom heel menselijk en juist geen hoogdravende 
verheffing.

Viola gelooft dat beelden in staat zijn een oorspronkelijke ervaring van 
het mens-zijn op te wekken. Dat pure mens-zijn wordt vervolgens door 
zijn kunst ofwel bevestigt ofwel gestimuleerd zich tot een hoger niveau 
te verheffen. Hierin valt dus heel duidelijk een breuk te herkennen met 
verheven en geïnstitutionaliseerde religieuze ideeën:  Bill Viola wil alleen 
maar de juiste voorwaarden scheppen voor een spirituele ervaring, zonder 
per se een spirituele inhoud over te dragen. Dat laatste zou namelijk werken 
als een godsdienstige overlevering en daarom juist niet een ervaring op 
zielsniveau inhouden. Hij kiest voor het tonen en ervaarbaar maken van het 
mens-zijn, in plaats van het te willen verklaren of oplossen zoals een religie 
dat zou hebben gedaan. Vernuft in plaats van het verstand. Met zijn werk 
wil hij een directe ervaring van het ongrijpbare van het menselijke bestaan 
teweegbrengen, die mensen vervolgens op hun eigen wereldbeeld kunnen 
betrekken of kunnen laten voor wat het is: woordeloze mystiek. Ook dat 
kan immers leiden tot zelfinzicht en bewustwording. 

In deze tijd dwingt het verstand ons echter continu om woorden te vinden, 
ook voor dat wat het menselijke overstijgt. Maar waarom? De ervaring van 
het diepe mens-zijn spreekt eigenlijk al voor zich. Slechts zijn, in plaats van 
te worden of te doen. Heidegger gaf hier de term Grundbefindlichkeit aan: de 
grondlaag waarin een mens waarlijk geraakt kan worden door de volheid en 
tegelijkertijd ongrijpbaarheid van de werkelijkheid.42 Alleen kennis volstaat 
niet. Een dergelijke ervaring van zijn valt dan ook zeker subliem te noemen, 
er is zowel sprake van herkenning als van een grote schok vanwege de 
(zelf) confrontatie. Bij Bill Viola verwordt het sublieme tot mystiek: de mens 
‘geraakt’ door het onbewuste van het naakte mens-zijn. Het is de mens zelf 
die zichzelf daarbij overstijgt, in plaats van dat hij wordt overstegen door 
iets hogers. Hij wordt zelf het hogere, heeft de religie overstegen. 

Dit komt ook overeen met het onderscheid dat David Morgan maakt bij 
het sublieme: er is een verschil tussen transcendentie en transformatie.43  
Het eerste houdt het bestaan van een hogere, metafysische werkelijkheid 

42 Koenot, Jan. Videokunst als geestelijke oefening: Bill Viola (1998). Oktober 2014 <http://
www.streventijdschrift.be/artikels/98/koenot.htm>
43 Morgan, David. Secret Wisdom and Self-Effacement (1996). In Morley, Simon. The 
Sublime. London: Whitechapel Gallery, 2010: p.82
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in, die zich verhoudt tegenover de dagelijkse werkelijkheid. Deze aardse 
werkelijkheid moet daarbij dus echt overstegen worden, wat voor de meesten 
niet weggelegd is. Maar betekenis en zelfoverstijging vinden eigenlijk al 
plaats doordat het hogere zich al in de dagelijkse realiteit bevindt. Leven en 
dood bijvoorbeeld, zijn beiden onderdeel van de menselijke werkelijkheid, 
maar raken deze wel op een dieper niveau. ‘Der Geist ist ein Knochen’.44   

Een bekend videowerk van Bill Viola, Nantes Triptych (1992), is daar het 
voorbeeld van. Hij weergeeft de fases van het leven: geboorte, leven en dood. 
In één werk zien we de geboorte van een baby en de laatste adem van een 
stervende vrouw. Binnen de herkenbare werkelijkheid van een menselijk leven 
wordt de toeschouwer meegevoerd naar de grenzen van het emotionele 
en cognitieve begrip: we weten immers niet hoe het voelt om geboren te 
worden en we weten nog minder goed hoe het is om te sterven. Wel voelen 
we aan dat het aan de basis van ons bestaan ligt. Door het contact met die 
basis ontstaat een transformerende ervaring die ons boven onszelf doet 
uitstijgen, zonder dat we daarbij de verbinding met de zintuiglijke realiteit 
te verliezen. De realiteit geeft zichzelf betekenis: wanneer we werkelijk het 
bestaan ervaren, kunnen we het zoeken staken.

                         Figuur 10: Bill Viola – Nantes Triptych (1992)45

44 Zizek, Slavoj. The Sublime Object of Ideology (1989). In Morley, Simon. The Sublime. 
London: Whitechapel Gallery, 2010: p.56
45 Tate. Nantes Triptych 1992. [Online afbeelding]. Gedownload november 2014 van <http://
www.tate.org.uk/art/images/work/T/T06/T06854_10.jpg>
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Conclusie 
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Gedurende de gehele geschiedenis verlangde de mens naar een doorbreking 
van de immanente werkelijkheid. Of zich dat nu uitte in een religieus 
geloof  of in een utopische ideologie: het gaat er om verlost te worden 
van de beklemming van een puur menselijk perspectief. 

Maar met het postmoderne denken kwam er een einde aan grote verhalen, 
ideale toekomstbeelden en andere verruimende strategieën. Daardoor werd 
de immanentie niet meer doorbroken, maar juist meer benadrukt. Het 
naturalistische denkbeeld in de Westerse maatschappij maakt het zintuiglijk 
waarneembare de enige realiteit. Meetbaarheid heeft een monopolie op wat 
feitelijk als waar beschouwd kan worden. Maar dat objectieve denken is niet 
het denken dat het menselijke verlangen naar transcendentie en betekenis 
kan beantwoorden. De mens zit daardoor gevangen in een betekenisloze 
schijnwerkelijkheid van feiten, zonder geloof in iets daarbuiten. 

Na het falen van politieke ideologiën met bijbehorende utopiën is de hoop 
gevestigd op de kunst. Maar ook zij is niet in staat een duidelijke richting te 
geven aan het menselijk bestaan. Nooit zal kunst de leegte die het verlaten 
van de religie heeft achtergelaten kunnen opvullen. Simpelweg omdat zij 
daar te subjectief voor is en zich realiseert dat de betekenis van het bestaan 
voor iedereen anders is. Daarnaast horen bij religies ook rituelen en visies 
over menselijke ontwikkeling en dat is iets waar kunst zich na de twintigste 
eeuw niet zo snel meer aan zal wagen: ze kiest geen dwingende houding 
en wil geen utopie voorspiegelen. 

Wel is kunst een domein waar belangrijke existentiële vragen uitgewerkt 
kunnen worden, nu religie daar niet meer serieus in wordt genomen. Het 
denken binnen de kunst is een alternatief voor wetenschappelijk, rationeel 
denken. Onbeantwoordbare vragen kunnen gesteld worden en mogelijke 
antwoorden materialiseren en worden gedeeld. Wanneer de mens in verbinding 
wordt gebracht met een diepere grondbeleving van het bestaan, verruimd 
zijn bewustzijn in de zoektocht naar betekenis.

Veel van de besproken kunstwerken zijn eigenlijk een soort drempels naar 
sublieme of misschien wel spirituele ervaringen, waarbij de toeschouwer het 
gevoel heeft boven het beperkte menselijke bestaan uit te stijgen. In eerste 
instantie ontstaat deze overstijging doordat de toeschouwer het werk niet 
kan plaatsen omdat het niet aansluit bij zijn dagelijkse realiteit. Maar door 
de ervaring dáárvan kan de mens juist wel boven zichzelf uitstijgen, de illusie 
van zijn waargenomen bestaan doorzien en begrijpen wat voor hem echt 
van belang is. Interessant is dat bij de kunst de zintuiglijke werkelijkheid 
dus ook geen monopolie op de waarheid meer heeft. 
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Sterker nog, door via kunst de fysieke werkelijkheid in twijfel te trekken, 
ontstaat er ruimte voor voorstellingen van alternatieve realiteiten, zonder 
deze in religieuze context te plaatsen. 

Deze ontmaskering levert gelukkig ook geen nieuwe existentiële crisis op. 
Door de zintuiglijke ervaarbaarheid van kunst wordt de toeschouwer namelijk 
wél weer in verbinding gebracht met een te beleven werkelijkheid, die op 
dat moment zijn realiteit is. Daarbij heft kunst de scheidingslijn op tussen 
verheven en dagelijks: Der Geist ist ein Knochen. Door met andere ogen te 
kijken, kan de mens de immanente werkelijkheid in al zijn volheid ervaren. 
Hij wordt zich bewuster van zichzelf en van zijn mens-zijn, waardoor hij ook 
in staat is om verder te kijken, voorbij zijn beperkte perspectief. 

Kunst die een dergelijke ervaring biedt, nodigt dus uit om de betekenis van 
het aardse bestaan te ervaren vanuit een bevrijd bewustzijn. Dit bestaan zelf 
blijft een mysterie, maar door het mysterie te beleven hoeft het eigenlijk niet 
meer verklaard te worden. Ook niet op een religieuze manier. En ondanks 
het feit dat de kunst geen concrete betekenis kan bieden, kan ze richting en 
steun geven in de zoektocht ernaar. Alleen is die zoektocht geen collectieve 
religieuze weg, maar een individuele queeste. 



46



47

English 
Summary



48

The aim of this thesis is to gain insight into men’s desire for meaning 
and transcendence in a society were religion and utopia no longer play a 
role of importance. Currently, there is no deeper understanding beyond 
scientifically approved facts. This leaves us without any direction: stuck 
in our own limited perspectives we lack a feeling of purpose. I argue 
that art is able to generate an experience that widens those perspectives 
and supports in one’s quest for a meaningful existence. Ultimately, art 
can change one’s view on reality, affecting reality itself. 

The thesis is composed of four chapters. Chapter one serves as an introduction 
to the human desire for something beyond the day-to-day life. It explains 
the similarity between religious faith and utopian ideologies. Both believe 
in an alternative reality and seem to create a bigger picture worth living 
for. To clarify this, I give art historical examples of how art has expressed 
utopian faith. 

In chapter two I examine the current situation: our society has been stripped of 
all kind of beliefs. But still there are too many things beyond our understanding, 
creating big problems that are leaving us powerless. However, we keep our 
(scientific) view as the only tool to control the world around us. 

But art does not bow for this objective and distant method. Chapter three 
explains that it’s approved to be subjective instead. Hanna Arendt argues 
that art is materialized thinking, not trying to prove anything to be true, but 
rather is self-reflective; seeing things from different perspectives. Contrary 
to philosophy, art is a sensuous experience as well. 

In chapter four I show how it proposes an alternative reality and therefore 
questions one’s relation to reality in general. To understand this better I 
briefly explain Kant’s theory on perception: how one organizes sensuous 
input to an understandable image of reality. Art can either confirm or deny 
this image. The experience of the latter is called Sublime, and I explain in 
depth in which ways it has psychological transformative effects. 

Then it all takes a different turn. Instead of assuming there is an alternative 
reality beyond the immanent one, I introduce Hegel’s view on these seemingly 
opposite planes. ‘Der Geist ist ein Knochen’: nothing exists beyond the 
sensuous world, but that does not mean that super sensuous concepts do 
not exist. It is just a matter of changing perspectives, looking differently at 
reality. To illustrate this I use different artworks that challenge perception 
and create a border to a transformative experience. This is followed by 
artworks of artists Hiroshi Sugimoto and Bill Viola. They show that the super 
sensuous does not have to be found in elevated religious truths, but rather 
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in the experience of the entirety of our existence: the immanent reality can 
be mystical as well.

Subsequently I come to the conclusion. It seems mankind has always searched 
for meaning beyond the immanent reality. But actually, this quest will not 
be solved by stated ‘higher’ truths anymore, since history has taught us to 
be wary of them. Nor will it be fixed by science, for we are not satisfied by 
simple, empty facts. We seem to find meaning when we fully experience 
the reality around us. Seeing it all in a bigger perspective, becoming aware 
of what we are and the relation we have to the world. 
Art can connect us to this very base of our human existence, but it will never 
be able to replace religious beliefs or utopian thought. Since art is totally 
subjective, it is not giving a clear direction that all of us can follow blindly. 
Instead, it makes us aware of the limited views we have and immediately 
stretches them. Through this experience, we can find meaning and a deeper 
understanding of our so-called reality.
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