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Homo Poiēticus is een term die ik geleend heb uit het boek ‘See it Again, Say it Again, The
Artist as Researcher’ aan welke ik later zal refereren in mijn scriptie. Voor mij vormt deze term
een mogelijke illustratie van de vorm van kunstenaarschap waar ik in mijn scriptie naar op
zoek ga, en daarnaast vind ik het ook gewoon mooie woorden. Het is een term die gebruikt
wordt door de filosoof Gerard Visser en wordt in het boek aangehaald door Janneke
Wesseling en Kitty Zijlmans. Onderstaande quote is van Kitty Zijlmans en legt uit wat de term
betekent:
‘…and that is poiēsis, Greek for making, building, bringing about, realising something. The
artist as homo poiēticus, which means, thinking while and through creating, or as Janneke
Wesseling puts it: making as knowing.’1
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INLEIDING
Kunst en theorie: vriend of vijand? Deze twee werelden hebben misschien op het eerste
gezicht niet veel met elkaar gemeen, en zouden zelfs tegenovergesteld kunnen zijn, maar
toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar toch lijkt het alsof de relatie tussen
kunst en theorie vaak erg eenzijdig; kunst wordt getheoretiseerd in kunstgeschiedenis en
kunst theorie. Maar gebeurt dit ook andersom? Hoe vaak wordt theorie omgevormd tot
kunst? Hoe werken kunstenaars met theorie? En welke rol speelt het in hun werk?
Ondanks deze vragen, is de geschiedenis van de relatie tussen kunst en theorie erg lang en
uitgebreid. Kunstenaars zijn altijd al op de een of andere manier met theorie bezig geweest,
al waren er ook tijden dat theorie juist afgezworen werd. Toch merk ik dat kunstenaars (of
mede kunst-studenten) tegenwoordig soms sceptisch staan tegenover theorie, en dat ze het,
bijvoorbeeld op de kunstacademie, als een last zien en het zonde van hun tijd vinden. Ze
willen maken. Toch zijn er in de kunstgeschiedenis veel kunstenaars geweest voor wie theorie
een onmisbaar aspect was van hun praktijk. Leonardo da Vinci, die naast kunstenaar ook nog
heel veel andere dingen was, waaronder theoreticus, zei ooit:

‘He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and
compass and never knows where he may cast.’2

Hij zag theorie dus als een onmisbaar aspect van zijn praktijk en we kunnen daarom
aannemen dat zijn theoretische praktijk zeker invloed had op zijn beeldend werk. Maar op
welke manier zou dat dan invloed hebben gehad? Er zijn erg veel kunstenaars geweest die
daarnaast ook theoloog, filosoof of academicus waren. Ook tegenwoordig is er nog steeds
een dergelijke beweging te herkennen in de kunstwereld.
Het bestaat in Nederland nog niet zo heel lang, maar sinds ongeveer 5 jaar kun je als
kunstenaar met je werk/onderzoek promoveren aan een universiteit. Dit is te zien als een
logisch gevolg van een beweging waarin voor veel kunstenaars hun praktijk, of medium,
steeds meer verschuift in de richting van onderzoek. Dit is een beweging die ik erg
interessant vind. Want hoe zit dit dan in elkaar? Deze kunstenaars zijn op een andere manier
met theorie bezig dan andere kunstenaars. Ze lezen niet alleen dingen die ze interessant
vinden en waar ze inspiratie uit halen, maar ze doen echt onderzoek en dit gaat een relatie
aan met hun werk. Maar is dit onderzoek dan hun werk of zien ze het nog als twee
verschillende aspecten? In mijn eigen werk is dit een vraag waar ik antwoord op probeer te
vinden, en vandaar dat ik ook mijn scriptie aan dit onderwerp wijd. Ik ben altijd veel bezig
geweest met theorie; onderzoeken, lezen en schrijven. En dit ging altijd al wel een relatie aan
met mijn beeldende werk, maar nu ben ik op een punt aangekomen, mijn afstudeerjaar,
waarin ik het gevoel heb dat ik moet kiezen. Ga ik na de academie verder met maken, of ga ik
een theoretische master doen aan de universiteit? En het probleem is: ik wil niet kiezen. Het is
juist de relatie tussen de twee werelden waar het mij om gaat, en vandaar dat ik op zoek ben
naar een vorm van kunstenaarschap die beide met elkaar verbindt.
2
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Om dit te onderzoeken, wil ik in mijn scriptie op zoek gaan naar een antwoord op de
volgende vraag:
Wat ontstaat er als een kunstenaar en een theoreticus een kindje krijgen?
Dit is namelijk waar ik naar op zoek ben; een hybride tussenvorm tussen een kunstenaar en
een theoreticus. Hiervoor wil ik in eerste instantie gaan kijken naar kunstenaars die daarin voor
mij een voorbeeld kunnen vormen, doordat ze zowel bezig zijn met theoretisch onderzoek,
als beeldend werk. De kunstenaars die ik hiervoor ga bekijken zijn Falke Pisano en Jeremiah
Day. Zij zijn allebei naast of in hun werk bezig met theoretisch onderzoek. Is dit onderzoek
een aanvulling op hun beeldend werk of andersom? Of is het één ding en zijn deze twee
aspecten helemaal niet meer los van elkaar te zien?
Vervolgens wil ik gaan kijken naar de opkomst van zogenaamde ‘artistic research’. Een term
waar omheen een groot debat hangt in de kunstwereld; iets waar ik niet in verzeild wil raken.
Wel wil ik zonder oordeel kijken naar wat het kan zijn, en dan vooral met betrekking op de
praktijk van de kunstenaar. Wat betekent het als een kunstenaar ‘doet’ aan artistic research?
Ten slotte wil ik gaan kijken naar wat er gebeurt als de kunst zich gaat mengen in de
academische wereld, bijvoorbeeld als kunstenaars gaan promoveren. Hoe beïnvloeden deze
werelden elkaar en wat kunnen ze van elkaar leren? Hoe kunnen ze samen werken? Ontstaat
er misschien een nieuw soort kennis? Ook ben ik benieuwd of het theoretisch onderzoek van
de kunstenaar veel verschilt van dat van de theoreticus.
Ik hoop je mee te kunnen nemen in deze zoektocht, en aan het eind een beeld te kunnen
schetsen van de relatie tussen, en de samensmelting van kunst en theorie. Ik heb gekozen
voor een vraag die tot de verbeelding spreekt, om mijn onderzoek zo open mogelijk te
houden. Hopelijk inspireert het, naast mijzelf, ook nog andere (aanstaande) kunstenaars, in
hun zoektocht naar deze hedendaagse vorm van kunstenaarschap.
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HOOFDSTUK I - HEDENDAAGSE KUNSTENAARS EN THEORETISCH ONDERZOEK
Welke rol kan theoretisch onderzoek spelen in de praktijk van de hedendaagse kunstenaar?

In dit hoofdstuk onderzoek ik de manier waarop kunstenaars theoretisch onderzoek doen of
gebruiken, en hoe dit is geïntegreerd in hun beeldend werk. Of is het misschien hun werk?
Om deze vraag te beantwoorden kijk ik naar de kunstenaars Falke Pisano en Jeremiah Day.
Deze kunstenaars heb ik gekozen omdat hun werk me interesseert en omdat ik denk dat ze
een voorbeeld zouden kunnen zijn van de vorm van kunstenaarschap waar ik naar zoek.

I.I FALKE PISANO
In het werk van Falke Pisano, wordt tekst beeld en beeld weer tekst. Pisano heeft een manier
van werken, een soort eigen taal, die in eerste instantie niet zo maar te doorgronden is. Je
moet er wel wat moeite voor doen. Maria Lind illustreert in een artikel Pisano’s werk ‘Figures of
speech’ als volgt: je moet Pisano’s werk benaderen zoals je een artisjok eet; laag voor laag
kom je steeds dichter bij de kern en zie je dat de verschillende lagen logisch georganiseerd
zijn. Wel is hier een bepaalde mate van geduld voor nodig en er wordt geadviseerd om niet
op een lege maag te beginnen.3
Falke Pisano (1978) is een Nederlandse kunstenaar die woont en werkt in Berlijn. Ze is in 2001
afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en in 2005 deed ze een postacademische onderzoeksmaster aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Haar werk was
onderdeel van de 53ste Biennale van Venetie, Manifesta 7, de 9e Biennale van Venetie en de
Biennale van Berlijn. In 2013 won ze met haar werk ‘Prison Work’ de Prix de Rome, een
belangrijke prijs voor jonge Nederlandse kunstenaars.
‘In haar werk onderzoekt Falke Pisano de wijze waarop wij de wereld begrijpen, of denken te
begrijpen, vlak voor hij ons weer ontglipt. Alle talige en beeldende middelen waarmee we dat
begrip ordenen, worden door haar minutieus bekeken en ter discussie gesteld… In Pisano’s
werk ondervragen taal en beeld elkaar voortdurend… Het werk presenteert geen onderzoek,
het ís onderzoek.’4
Deze quote van Jeroen Boomgaard, in het boek over de Prix de Rome 2013, vat in een korte
zin samen waar het in de kern van Pisano’s werk om gaat: het onderzoeken en ter discussie
stellen van dingen die we normaal gesproken maar gewoon aannemen. Dit onderzoek uit
zich in een verzameling van verschillende media, waarvan taal (tekst) de basis is. Ze verdeelt
haar werk onder in cycli, wat inhoudt dat ze meerdere werken onder één overkoepelde
noemer, of onderwerp, maakt. Zo heeft ze een verzameling werken, met allemaal eigen
(sub)titels, die vallen onder de gemeenschappelijke titel ‘Figures of Speech’. Deze cyclus
heeft ze inmiddels afgesloten.
3

Lind, Maria. ‘Heart of the matter.’ ArtReview: http://www.edbprojects.com/artists/falke-pisano/falke-pisano-text/heart-of-the-matter-maria-lind-onfigure-of-speece-by-falke-pisano-in-art-review/ Geraadpleegd op: 05-11-‘14
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Falke Pisano, ‘Figures of Speech (Figure 1)’ 2009. Wood, fabric, paint, inkjet print on archival acid free
paper. Courtesy the artist and Hollybush Gardens, London.
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Pisano’s werk is onderzoek naar een bepaald thema, dat vaak een abstracte vorm aanneemt.
Ook zijn haar thema’s vaak filosofisch van aard, en uitten ze zich in de vorm van een vraag.
Bijvoorbeeld: wat is de relatie tussen een (kunst) object en de toeschouwer (subject)? Of: hoe
wordt een object taal? Deze laatste vraag stelt ze centraal in de cyclus ‘Figures of Speech’. De
cyclus waar ze nu aan werkt, ‘The Body in Crisis’, heeft een wat concreter onderwerp, namelijk
de terugkerende staat van crisis, de titel zegt het al, waar het menselijk lichaam zich in kan
bevinden, of heeft bevonden, als gevolg van verschuivingen in de levensomstandigheden.
Pisano onderzoekt aan de ene kant de historische context, oftewel: hoe is het lichaam in de
geschiedenis door politieke, sociale en economische oorzaken in een staat van crisis beland?
Aan de andere kant onderzoekt ze ook hoe ze het lichaam in crisis kan representeren in de
vorm van een kunstwerk.5
De eerste, historische context vertaalt Pisano in drie ruimtelijke structuren, die de momenten
in de geschiedenis representeren waarin het lichaam zich in een staat van crisis bevond. Deze
drie structuren laten ieder op een andere manier het proces en de vorm van haar onderzoek
zien. Pisano heeft zes momenten in de geschiedenis gekozen die zijn terug te vinden in één
van de drie structuren, een installatie met platen, of schotten, waarin iedere plaat een
moment of gebeurtenis symboliseert. De platen staan schuin in de ruimte en beperken
zowel fysieke toegang als de richting waarin de toeschouwer de ruimte in kijkt. Hierdoor
ervaart de toeschouwer zelf ook dat zijn lichaam in een staat van crisis verkeert: de toegang
wordt hem verhinderd. De zes momenten, en zes platen, hebben titels als ‘Closed Body
becoming Open Body’ en ‘Magic Body becoming Work-machine’ en zijn gerangschikt op
jaartal. Aan deze titels zijn gebeurtenissen gekoppeld, of veranderingen in de
leefomstandigheden van mensen, die een staat van crisis veroorzaakten in hun lichaam. Het is
Pisano’s intentie om van alle zes momenten een apart werk te maken, die dan antwoord geeft
op de vraag hoe ze het lichaam in crisis kan representeren in de vorm van een kunstwerk.
Zo gaat het bij de laatste gebeurtenis ‘1984, Houston: Incarcerated Body becoming
Outsouced Body’ om het onstaan van de eerste geprivatiseerde gevangenis. Het lichaam van
de gevangene wordt hier tot een goedkope ‘machine’ gereduceerd die ingezet wordt als
arbeidskracht. Deze gebeurtenis staat centraal in haar werk ‘Prison Work’, waarmee ze de Prix
de Rome heeft gewonnen. In dit werk gebruikt Pisano verschillende media, waarmee ze het
werkende en gevangen lichaam en de veranderingen die dit lichaam onderging,
representeert. Dit is terug te zien in de afbeeldingen die ze gebruikt en de teksten die te
lezen zijn, maar ook de vorm van de op zich refereert aan dit thema, aangezien de vorm ervan
gebaseerd is op de plattegrond van een 19e eeuwse gevangenis.
Naast dat Pisano, in het algemeen, haar werk/onderzoek zichtbaar maakt in tekst,
afbeeldingen en diagrammen, gebruikt ze ook performance, video, gesproken tekst,
ruimtelijk werk en muurschilderingen. Vaak komt dit samen in een grote installatie met de
verschillende media door elkaar heen, zoals te zien is in ‘Prison Work’. Het werk reageert en
reflecteert op zichzelf, en vormt zich hierdoor steeds verder in de richting van een antwoord,
hoewel het nooit echt tot een antwoord komt. Het ontwikkelt zich steeds verder, dieper.
Hierdoor laat het ons, volgens Jeroen Boomgaard, zien dat we steeds verder en opnieuw
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moeten kijken en denken omdat de beelden en woorden die Pisano de toeschouwer
voorschotelt, dat van ons vragen.6
De dubbelheid en gelaagdheid in Pisano’s werk doen misschien een beetje verwarrend aan,
maar het is precies wat Pisano in haar werk doet, of wat haar werk is. Alles loopt in elkaar over
en staat in verband met elkaar. Zo is de relatie tussen object en subject bijvoorbeeld een
thema waarnaar ze onderzoek doet, maar tegelijk is zij zelf in dat onderzoek zowel objectief
als subjectief. Een ander thema is de relatie tussen materie (object) en taal (subject), en
daarmee is haar thema dus ook haar medium, het werk zelf. Ze onderzoekt het, maar gebruikt
het ook direct als een manier om onderzoek te doen.
Vertaling en transformatie zijn kernwoorden in Pisano’s werk. Beeld transformeert in taal en
taal transformeert weer verder naar beeld. Hiermee ontwikkelt haar werk zich steeds verder, en
tegelijk is deze reeks van vertalingen het onderwerp van haar werk. Pisano’s werk is een
constante cyclus van constructie, deconstructie, reconstructie en weer terug naar constructie,
enzovoort.
‘Continental philosophy has no doubt been a major influence for many contemporary
practitioners - Derridan and Deleuzean axioms are standard fare in exhibition literature. But in
the case of Falke Pisano, theoretical discourse does not frame her practice - it is the work itself.
Written text, spoken word, lectures, or videos overlaid with monologues she writes and reads
herself, form an ongoing project she refers to as ‘Figures of Speech.’ In this she sets out to
examine translations between formal, physical and linguistic registers; essentially, an
examination of the nature of things. What is a thing in the first instance?’7
Zoals Gina Buenfeld in bovenstaande quote zegt, zijn er natuurlijk zijn er veel, heel veel
kunstenaars voor wie theorie een vorm van inspiratie is, en die hiervoor theoretisch onderzoek
doen, maar volgens haar is het de rol van theorie in Falke Pisano’s werk toch anders. Ze zegt
dat theorie het werk niet omlijst, maar het werk is. Oftewel, Pisano betrekt theorie niet bij haar
werk, maar laat het een deel van haar werk zijn, wat op gelijke lijn zit met de beeldende
aspecten. Om deze reden denk ik dat Falke Pisano een goed voorbeeld kan zijn voor de
kunstenaar waar ik naar op zoek ben.

6

Boomgaard, Jeroen. Prix de Rome 2013. Rotterdam: Nai010 Publishers, 2013. p.42
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Buenfeld, Gina. ‘Gina Buenfeld on Fake Pisano.’ This is tomorrow - Artist Profile (july 2011). http://thisistomorrow.info/articles/artist-profile-falkepisano Geraadpleegd op 13-11-‘14
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Falke Pisano, The Body in Crisis, ‘Structure for Distance (Obstacles) and Structure for Repetition (not
Representation)’ 2012. Mdf, stof, verf, hout, digitale prints, metaal.
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Falke Pisano, ‘Prison Work’ 2013. Plexiglas, getinte folie, aluminium, digitale prints, elastiek, hout,
poeder-gecoat metaal, mdf, verf, video. Foto: Daniel Nicolas.
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I.II JEREMIAH DAY
‘In Jeremiah Day’s work questions of site and historical memory are explored through
fractured narratives, employing photography, speech, and improvisational movement. A
hybrid form of realism, Day appropriates historical incidents to serve as allegories and
examples that might shed insight upon broader philosophical and political questions.’8
Jeremiah Day (1974) is een Amerikaanse kunstenaar die nu woont en werkt in Amsterdam en
Berlijn. In 1997 studeerde hij af aan de kunstafdeling van de University of California in Los
Angeles. In 2003 verhuisde hij naar Nederland, waar hij zijn studie vervolgde aan de
Rijksacademie in Amsterdam. Zijn werk was onderdeel van Manifesta 7, de 9e Shanghai
Biennale en Heartland, een samenwerking tussen de University of Chicago’s Smart Museum
en het Van Abbe Museum in Eindhoven.
Bovenstaande quote vat zowel samen welke media Jeremiah Day gebruikt in zijn werk, als
welk thema hij hiermee onderzoekt. Day’s werk bestaat vaak uit een samenkomst van
verschillende media. Samen vormen deze dan een installatie of een tentoonstelling, met
meerdere onderdelen, die dan het werk, en thema, omvatten. De combinatie van deze
verschillende elementen kunnen in eerste instantie tegengesteld lijken, maar uiteindelijk is het
de relatie en combinatie van deze elementen die juist de kern van Day’s werk vormen.
Meestal bestaat zijn werk uit twee componenten: aan de ene kant een combinatie van aantal
foto’s, prints of teksten, of foto’s en prints met teksten. Aan de andere kant heeft zijn werk ook
altijd een performatief aspect. In zijn performance doet Day vaak een soort van dans of een
reeks geïmproviseerde bewegingen. Daarnaast is spraak of zang ook altijd een onderdeel van
deze performances. Wat hij zegt staat in connectie met het thema van zijn werk, of het gene
wat te zien is op de foto’s of prints. Hij vertelt in zijn performances echter nooit letterlijk waar
het werk over gaat. Het is eerder een associatief geheel wat poëtisch overkomt.
Soms heeft zijn werk ook nog een ruimtelijk onderdeel, bijvoorbeeld een object dat in de
ruimte is geplaatst, samen met de foto’s of prints aan de wand. De performance die bij het
werk doet, wordt meestal één keer live uitgevoerd door Day zelf. Hierna wordt er een
videoregistratie van deze performance getoond bij het werk, dit maakt het werk compleet.
Ondanks dit, kan ik me wel goed voorstellen dat de live performance een veel grotere impact
heeft dan de videoregistratie van. In zijn performances probeert Jeremiah Day het werk, of
zijn onderwerp, lichamelijk te maken. Aldus Day zelf: ‘My work in general has to do with places
and stories. I am trying to come up with an embodied form of description. So not to refer to
things trough ideas, but trough concrete things.’9

8

De Bruijne, Ellen. ’Jeremiah Day – LA Homicide 04/09/10 – 10/10/10’ http://www.edbprojects.com/2010/09/exhibitions/archive/jeremiah-day-lahomicide/ Geraadpleegd op: 22-11-‘14
9

Jeremiah Day in an interview for Arnolfini about his work ‘Awake and You’re in Motion’ http://www.arnolfini.org.uk/whatson/jeremiahday#f04df5d51fee4c8a9ac057ff5fe8ad10 Geraadpleegd op 24-11-‘14
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Jeremiah Day, ‘Awake and You’re in Motion (Response to Brief from Bristol Radical Historian)’ 2014.
Performance, lithografische print.
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Jeremiah Day, ‘Awake and You’re in Motion (Response to Brief from Bristol Radical Historian)’ 2014.
Performance, lithografische print.
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Ondanks dat Day zegt dat hij niet ideeën gebruikt als materiaal of medium, is het concept
wel degelijk een belangrijk deel van zijn werk. Dit concept is de onderliggende fundering van
het werk, en breidt alle eindjes aan elkaar. Het verbindt de verschillende delen van de
performance met elkaar, en linkt ook de performance aan de andere onderdelen van het
werk, bijvoorbeeld de foto’s of prints. Hiermee vormt het de kern van het werk. De foto’s
hierboven laten een recent werk van Jeremiah Day zien genaamd ‘Awake and You’re in
Motion’. Dit werk, of de presentatie van dit werk, vond plaats in de stad Bristol een paar
maanden geleden en was deel van de tentoonstelling ‘The Promise’. Day werd uitgenodigd
door de stad om iets te doen met de geschiedenis van Bristol. Kort gezegd, onderzocht Day
de bouw van de snelweg M32, die op de foto te zien is. Toen deze snelweg door de stad
werd aangelegd, moesten veel mensen hun huis uit en ook voor andere mensen die wel in
hun huis konden blijven, is hun woonomgeving en situatie drastisch veranderd. In een
interview vertelt Day dat hij deze plaats voor zijn werk heeft gekozen omdat hij geïnteresseerd
was in de manier waarop deze ontwikkeling is gelopen; wat was er voordat de snelweg werd
gebouwd? Wilden de mensen daar wel weg? En is dit democratisch besloten, politiek
gezien?10
In zijn performance vertelt Jeremiah Day over de omgeving en het proces van het afbreken
van de woningen. Hij vertelt dit niet op een letterlijke manier, het is eerder een indirecte
vertaling van zijn concept. Hij zegt niet letterlijk over de bouw van de snelweg, maar hij heeft
het bijvoorbeeld over hoe huizen in het algemeen worden gesloopt, hoe dit proces in zijn
werk gaat: ‘…they strip the houses by first taking the copper out, and after that the wood, if
there is any wood left…’11. In zijn verhaal, die hij combineert met een serie geïmproviseerde
bewegingen op de locatie, gaat hij op een beeldende manier om met zijn concept en
onderwerp. Day’s performances worden nooit met voorbedachte rade uitgevoerd, hij
improviseert altijd ter plekke. Het is daarom moeilijk om te verklaren waarom hij bepaalde
bewegingen maakt of dingen zegt, maar in het algemeen zou ik het bekijken als een directe
fysieke vertaling van zijn gedachten en indrukken.
Jeremiah Day’s gaat meestal in, zoals hij het zelf zegt, op plaatsen en de verhalen die aan
deze plaatsen verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld te zien in het werk wat ik net besprak, en
ook in zijn werk ‘LA Homicide’. In 2007 ontdekte Day de blog ‘The Homicide Report’ van de
journaliste Jill Leovy, op de website van de LA Times.12 Deze blog is een soort archief van de
moorden die in Los Angeles hebben plaatsgevonden als gevolg van 'normaal' straat- en
gang geweld, en daarom geen aandacht kregen van de plaatselijke nieuwsbladen. De blog
laat een kaart zien met de plaatsen waar de moorden plaats vonden, wie er werd vermoord,
en door wie. In sommige gevallen is er nog meer informatie bekend en is er bijvoorbeeld en
verhaal te lezen van de familie van het slachtoffer. Day was geïntrigeerd door deze blog en
besloot om de plaats delicten van de moorden te bezoeken. Het boeide hem vooral dat er
op de plaats van de moord, tegenwoordig niks meer is wat je vertelt dat die moord daar heeft

10
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plaatsgevonden. Hier startte zijn werk ‘LA Homicide’, met foto’s van de plaatsen en de
verhalen die erbij horen, als een soort monument voor de anonieme doden.13
In de performance die, naast de foto’s en teksten, deel is van het werk, vertelt Jeremiah Day
over ‘The Homicide Report’ en Jill Leovy. Hij begrijpt hoe moeilijk het voor haar moet zijn
geweest om alle plaatsen te bezoeken, omdat hij er zelf ook een aantal heeft bezocht. Hij
noemt ook een aantal van de namen die te vinden zijn in het report, en vertelt hoe ze zijn
vermoord, als contrast met de kranten die er geen aandacht aan besteedden. Deze dingen
hebben een directe connectie met het thema van het werk, echter niet alles wat hij bespreekt
is zo letterlijk te herleiden. Zo praat hij bijvoorbeeld ook over de oppervlakte van de wereld
war je op loopt. Hij vertelt dat South Dakota, de oppervlakte waar je op loopt ooit de bodem
van de oceaan was, en dat de meeste mensen daar niet aan denken als ze daar lopen Toch is
het volgens hem nog voelbaar. In zijn performance vertelt hij dit als volgt:
‘If the ocean should rise, there would be a level, a surface… There would be multiple surfaces.
There would be the surface that we kind of take for granted now, and there would be this
other surface. And you can imagine that there would be a recovery mission of sorts.. There
would be a desire to go back…to this other place…that was over there… And if there were
these different surfaces, somehow we would…there would me something to sustain that.’14
Day bespreekt hier niet letterlijk over de moorden in LA, maar op een indirecte manier heeft
het toch betrekking op hetgeen wat hem juist zo interesseert aan bepaalde plaatsen. Volgens
hem zijn er op veel plaatsen namelijk verschillende oppervlakten, als gevolg van de dingen
die op de plaats zijn gebeurd. Deze oppervlakten worden volgens Day door de meeste
mensen vergeten, zo ook op de plaatsen van de moorden in LA. Als je daar loopt, weet je niet
dat er een moord heeft plaatsgevonden, er iets niet aan de plek wat je dit vertelt. Dit is
volgens hem intrigerend, maar ook triest. Zijn werk is een poging om dit te veranderen en om
de mensen bewust te maken van de verschillende oppervlakten die een plaats heeft en de
verhalen die een plaats met zich mee draagt.
De manier waarop Jeremiah Day met de thema’s van zijn werk omgaat, vergt een bepaalde
manier van verdieping. Hij maakt zich zo eigen met zijn onderwerp dat hij er op een indirecte
manier over kan vertellen. Hiervoor is een diepgaand onderzoek nodig, wat niet per se
theoretisch hoeft te zijn. Dit is dus één rol die onderzoek speelt in zijn werk. Dit is, net als de
rol die zijn concept in zijn werk heeft, een indirecte rol die meer aan de basis ligt van zijn
manier van werken. Naast deze manier van onderzoek, integreert Day ook nog een andere
kant van onderzoek in zijn praktijk. In 2010 werd Day geselecteerd om deel te nemen aan het
nieuwe PhD programma van het Mondriaan Fonds in Amsterdam. Dit programma geeft
kunstenaars de mogelijkheid om een onderzoek te doen en om hiermee te promoveren.15
Dit onderzoek kan theoretisch zijn, maar is in het geval van Jeremiah Day ook deels beeldend.
13
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Day’s onderzoek heeft de titel ‘A kind of imagination that has nothing to do with fiction, Allan
Kaprow and Hannah Arendt and a practice for a new publicness of art’ en hij onderzoekt
hierin de hedendaagse kunstwereld en zijn relatie met de maatschappij. Kan kunst meer dan
alleen een economische en sociale functie vervullen? Hoe kan het iets toevoegen aan het
politieke debat? Ook vraagt hij zich af hoe hedendaagse kunst zijn wens kan vervullen om
buiten zijn eigen vakgebied te treden en kan onderzoek in de kunst hier bij helpen? Om deze
vragen te beantwoorden neemt Day de theorieën van Kaprow en Arendt als uitgangspunt in
zijn onderzoek, welke zowel bestaat uit een theoretisch als een artistiek aspect. Het
theoretische gedeelte vormt een kader voor artistieke experimenten, performances, in de
publieke ruimte. Het is Day’s intentie dat deze experimenten of werken leiden tot nieuwe
kennis en een andere manier van denken of werken.16
In een artikel in ‘de Witte Raaf’ over Jeremiah Day’s werk ‘LA Homicide’, wordt dit proces van
theoretische kennis die om wordt gezet in een beeldend werk, duidelijk gemaakt door
schrijfster Leen Bedaux. Zij stelt dat Day in zijn performance refereert aan Hannah Arendts
manier van denken over politiek en over de vorm van een politieke daad, omdat hij volgens
haar ‘handelen opvat als een activiteit in de openbare ruimte zonder tussenkomst van dingen
of materiaal’.17 In lijn met Arendt’s gedachtegang, is Day’s performance volgens Bedaux
daarom op zich al een politieke daad, vooral omdat hij refereert aan de meest radicale uiting
van machtsvertoon: een moord plegen.
Jeremiah Day gaat in zijn werk niet letterlijk in op de theorie van Arendt. Maar je zou,
refererend aan het artikel van Leen Bedaux, wel kunnen zeggen dat mijn manier van werken
een gevolg is van het theoretisch onderzoek wat hij heeft gedaan. Zijn performance ‘LA
Homicide’ zou je daarom kunnen zien als zo’n artistiek experiment waar ik net over schreef.
Op deze manier is Day’s PhD onderzoek niet een letterlijk onderzoek voor bijvoorbeeld een
thema wat hij wil behandelen in zijn werk, zoals de moorden in LA, maar ligt het meer aan de
basis van zijn kunstenaarschap en de manier waarop hij zijn werk maakt.
Op deze manier maakt Jeremiah Day’s in zijn PhD onderzoek gebruik van een wissel- of
samenwerking tussen zijn theoretisch en beeldend onderzoek. Hij heeft hiermee antwoord
op zijn vraag hoe onderzoek kan leiden tot een andere manier van handelen en denken, en
hij zet deze manier in om een antwoord te geven op zijn volgende vraag, namelijk hoe kunst
deel uit kan maken van het politieke debat. Het is natuurlijk de vraag of dit concreet te
zeggen is, omdat ik niet weet hoe het werk eruit had gezien als hij dit onderzoek niet had
gedaan. Het is daarom altijd te bediscussiëren welke invloed zijn onderzoek heeft op zijn
werk. Toch kan ik wel concluderen dat Day onderzoek gebruikt ten dienste van zijn
kunstenaarschap en om te onderzoeken hoe hij als kunstenaar in de wereld kan staan. Je ziet
dit onderzoek niet letterlijk terug, bijvoorbeeld als thema van zijn werk of in een tekst die hij
gebruikt, maar hij gebruikt de uitkomsten van zijn onderzoek eerder op een andere, meer
indirecte manier, in de basis van zijn werk.

16
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Jeremiah Day, ‘LA Homicide’ 2010. Digitale print met handgeschreven tekst.
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I.III CONCLUSIE
In dit hoofdstuk wilde ik antwoord geven op de vraag: Welke rol kan theoretisch onderzoek
spelen in de kunstpraktijk van de hedendaagse kunstenaar? Om deze vraag te
beantwoorden, dook in in de praktijken van twee kunstenaars met erg verschillend werk; Falke
Pisano en Jeremiah Day. Ik koos deze kunstenaars omdat ik hun werk nog niet goed kende,
maar ik wist al wel dat ze op de een of andere manier met onderzoek te maken hadden.
Omdat er zo veel verschillende manier van onderzoek en invloed zijn, zijn er veel
verschillende antwoorden mogelijk op mijn vraag. En hoewel er waarschijnlijk enorm veel
kunstenaars zijn die met onderzoek bezig zijn, of niet, op manier die ik nog niet heb bekeken,
denk ik dat de praktijken van Pisano en Day mij een beeld hebben gegeven waar ik iets aan
heb.
In de praktijk van Falke Pisano, is onderzoek een deel van haar beeldend werk, en beeldend
werk is een deel van haar onderzoek. Eigenlijk kun je deze twee gebieden niet meer los van
elkaar zien, ze zijn samengesmolten tot één manier van werken. Pisano’s werk is alles door
elkaar: tekst, beelden en alles wat daar tussenin zit. Naar mijn idee heeft zij hierdoor een
eigen manier van werken gevonden die erg uniek is. Maar ondanks dat haar werk onderzoek
is, blijft zij in de basis een kunstenaar. En haar onderzoek, al dan niet theoretisch, is en blijft
kunst. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat, in antwoord op mijn vraag, Pisano een (van
de waarschijnlijk vele) manier(en) heeft gevonden om theorie en beeldend werk te
versmelten.
Jeremiah Day gaat op een hele andere manier met theorie om, maar is daarom niet een
minder goed voorbeeld van de hybride vorm van kunstenaarschap waar ik op zoek naar ben.
Zoals ik al schreef, is de theorie die Day onderzoek niet op zo’n letterlijke en directe manier
zichtbaar als dat bij Pisano wel het geval is. Er zijn in het geval van Day twee manieren van
onderzoek te onderscheiden, namelijk ten eerste het onderzoek wat hij doet ten behoeve van
het concept van zijn werk, en ten tweede het onderzoek wat in het teken staat van zijn PhD.
Dit zijn twee verschillende manieren van onderzoek doen, die beide meer aan de basis
liggen van waar Jeremiah Day zich mee bezig houdt, in plaats van dat het letterlijk zijn werk is.
De eerste vorm van onderzoek is onmisbaar voor zijn werk omdat hij hierdoor op zo’n manier
in zijn thema komt dat hij er het werk van, of over, kan maken dat hij maakt. De tweede vorm
van onderzoek die hij gebruikt voor zijn PhD, ligt aan de basis van zijn kunstenaarschap op
zich, en is daardoor tevens niet weg te denken uit Day’s kunstenaarspraktijk.
Deze verschillende antwoorden op mijn deelvraag laten zien dat onderzoek verschillende
rollen kan spelen in de praktijk van de hedendaagse kunstenaar. Het kan, beeldend
gesproken, zich bevinden aan de basis of aan de oppervlakte van het werk van de kunstenaar.
Onderzoek speelt in elk geval een andere rol, waarvan de een niet beter is dan de ander. Het
is interessant om te ondervinden dat het op het eerste gezicht niet zo duidelijk hoeft te zijn
welke rol onderzoek speelt, maar dat het ondanks dat toch van grote waarde kan zijn. Ook
heb ik ondervonden dat dit onderzoek niet alleen theoretisch, maar ook beeldend kan zijn,
wat op zichzelf ook weer een hybride vorm is, zoals waar ik naar op zoek ben. Dit is een
waardevolle realisatie voor de rest van mijn onderzoek.
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CHAPTER II - ARTIST + RESEARCH = ARTISTIC RESEARCH?
What does it mean for the practice of an artist, when he does ‘artistic research’?

Artistic research. Een begrip dat de laatste jaren een trending topic is in de kunstwereld. Maar
wat is het nu precies en wat kun je ermee? Dat is nu juist waar de discussies over worden
gevoerd. In deze discussies wil ik me niet gaan mengen. Wat ik in dit hoofdstuk wel gaan
doen is een beeld schetsen van wat artistic research kan zijn, en dan vooral met betrekking tot
de praktijk van de beeldend kunstenaar. Dit wil ik doen door te kijken naar teksten die zijn
geschreven over artistic research, en door me vervolgens te verdiepen in de opleidingen die
er in Nederland aan gewijd zijn.

II.I A PROBLEMATIC DEFINITION
‘The exceptional thing about research in and through art is that practical action (the making)
and theoretical reflection (the thinking) go hand in hand. The one cannot exist without the
other, in the same way action and thought are inextricably linked in the artistic practice.’18
Er is veel geschreven over artistic research. Zo veel dat je alleen daarover al een volledige
scriptie over kunt schrijven. Dat is niet mijn intentie. Daarom heb ik één bron uitgekozen als
uitgangspunt voor het globale beeld wat ik van artistic research wil schetsen. Het boek ‘See it
Again, Say it Again’ is een verzameling van teksten, samengebracht door Janneke Wesseling,
lector ‘Art and Research’ aan de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten in Den
Haag’, die ernaar tracht een samenvatting te geven van de verschillende facetten van artistic
research en het debat dat er om woedt.19 Janneke Wesseling schrijft in haar inleiding dat dit
debat tot dan toe vooral werd gevoerd door theoretici, niet door kunstenaars. Het boek is een
poging om dit te veranderen. Het benadert het fenomeen van onderzoek in en door kunst,
zoals Wesseling het zelf formuleert, en gaat hierin uit van het perspectief van de beeldend
kunstenaar en zijn praktijk.
Maar wat is nou de meest basale betekenis van artistic research? Na heel veel gelezen te
hebben, ben ik dat nergens letterlijk tegen gekomen. Dit is ook best logisch, omdat het ten
eerste de definitie van onderzoek op zich al lastig is, en ten tweede wordt er door vele
partijen een andere invulling aan gegeven, juist daarom wordt er debat over gevoerd. Maar
uit alles kan ik zelf globaal samenvatten dat wanneer een kunstenaar zich bezig houdt met
een zekere mate van (discursief) onderzoek, men kan spreken over artistic research . Dit kan,
zoals ik in mijn vorige hoofdstuk heb geconcludeerd, zowel theoretisch als beeldend van aard
zijn, en heeft daardoor altijd een relatie met het beeldend werk van de kunstenaar, zoals de
bovenstaande quote illustreert. Natuurlijk is dat nog een erg brede definitie, maar het is wel
iets wat duidelijk moet zijn als onderliggende gedachte.
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Artistic research is een begrip wat het afgelopen decennia in opkomst is gekomen. De
oorzaak hiervan is niet zeker, maar er wordt vaak gerefereerd aan de zogenoemde
‘educational turn’ en de verklaring van Bologna, die een hervorming van het onderwijs als
gevolg had. De hervorming van Bologna houdt in dat het hoger onderwijs in de meeste
landen van Europa, tegenwoordig is onderverdeeld in een structuur van bachelors, masters
en PhD’s. Zo ook het kunstonderwijs.20 Het is mede hierdoor sinds 2010 mogelijk om als
kunstenaar je PhD te halen en te promoveren tot doctor in de kunsten. Vaak wordt deze
ontwikkeling als mede-oorzaak gezien van de opkomst van artistic research, samen met de
behoefte van kunstenaars aan meer verdieping en reflectie.
‘Artistic research’ wordt ook wel ‘practice-based research’ genoemd, oftewel de kunstenaar
doet zijn onderzoek niet alleen theoretisch, maar ook doormiddel van en in het maken van
zijn werk. Hoe dit precies in zijn werk gaat is ook iets waar veel over wordt gediscussieerd.
Vaak wordt de vraag gesteld: hoe produceert een artistiek onderzoek kennis? Omdat tekst en
werk vaak door elkaar gaan lopen is het moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te
geven. En is kennis überhaupt wel het doel van artistic research? Als we het gaan beschouwen
als een manier van kunst maken, net als schilderen of beeldhouwen, dan verdwijnt deze vraag
ineens op de achtergrond. Want waar alle schrijvers van de teksten in het boek ‘See it Again,
Say it Again’ het over eens zijn, is de constatering dat artistic research meer oplevert dan
alleen een onderzoek, en dat het dingen oplevert, kennis of niet, die erg waardevol zijn.21
Maar hoe werkt dat dan? Hoe ga je te werk als kunstenaar zijnde? Wat is de methode? Ook
hiervoor geldt dat er geen vastgestelde manier voor is. Wat je wel met zekerheid kunt zeggen
is dat je als kunstenaar onderzoek doet. Tekst, of taal, is daarom meestal een onderdeel van
de praktijk van de kunstenaar, al hoeft het niet per se onderdeel van zijn werk te zijn. Janneke
Wesseling zegt hierover:
‘However, almost everyone concurs that language somehow plays an important part in
research in art. Without language it is impossible to enter into a discourse, so the invention of
a language in which we can communicate with one another about research in art and through
which we can evaluate the research is probably more important than devising a viable
research methodology.’22
Hiermee zegt ze dus dat de discussie rond de vraag of de methode die de artistic researcher
gebruikt wel legitiem is, eigenlijk eerder zou moeten gaan over hoe we de woorden kunnen
vinden om in het algemeen of artistic research te praten. Haar boek is hier natuurlijk een
eerste aanzet tot. De vraag is echter wel, in welk discours ziet ze artistic research binnentreden,
die van de kunst of de wetenschap? Dat is ook afhankelijk van hoe we, in welke taal, we over
artistic research praten, dat kan namelijk op verschillende manieren. Ik denk dat het voor
Wesseling belangrijk is dat we hierin steeds op nieuw kritisch kijken naar wat we zeggen, en
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onszelf daarin steeds opnieuw ter discussie blijven stellen en blijven redeneren, zodat we
deze taal kunnen blijven ontwikkelen.
Toch blijft de discussie in het boek naar voren komen en er zijn een aantal schrijvers die er
uitspraken over doen. Zo stelt Jeroen Boomgaard, hoofd van de Master Artistic Research aan
de UvA in Amsterdam (waar ik later op terug kom) in het stuk ‘The Chimera of Method’23, dat,
als we op zoek zijn naar een omschrijving van de methode voor artistic research, het voor
kunstenaars niet zo zeer het probleem is dat ze niet weten hoe ze hun onderzoek kunnen
toetsen aan een formule, oftewel ‘hoe het zou moeten’, maar eerder dat ze überhaupt voorbij
blijken te gaan aan die formule. Dat is niet hetgeen waar ze geïnteresseerd in zijn. Hij zegt
dat, doordat ze kunstenaars zijn, hun onderzoek zich op zo’n manier vormt dat de tekst niet
meer een toelichting is op het werk, maar het eerder zij aan zij bestaat, dus beide deel van
het werk is, of de kunstenaar dat nou wil of niet.
Vervolgens vraagt Boomgaard zich af of je als kunstenaar dan de tekst, dus het moeten
schrijven in een onderzoek, volledig moet loslaten. Het onderzoek vindt dan plaats in en door
het kunstwerk wat de kunstenaar maakt. Het kunstwerk geeft dan verslag van het onderzoek.
Maar hoe kun je dan nog zien dat de kunstenaar onderzoek heeft gedaan, en hoe kan het
zichzelf positioneren als onderzoek in het publieke domein? En vooral: is er dan het verschil
met hoe andere kunstenaars werken die zich niet bezig houden met artistic research? Volgens
Wesseling is dat er wel degelijk, of juist wel. Ze zegt hierover:
‘The artist-as-researcher distinguishes himself from other artists by taking it upon himself to
make statements about the production of his work and about his thought processes. The
artist-as-researcher allows others to be participants in this process, enters into a discussion
with them and opens himself up to critique. This is by no means self-explanatory; it actually
represents a radical shift in the conception of ‘artistry’. After all, the romantic view of the artist
as a recluse in a studio from which he or she sends messages out into the world was prevalent
until far into the 20th century.’24
Oftewel, de praktijk van de kunstenaar die zich bezig houdt met artistic research is volgens
Wesseling is de basis een discursieve, oftewel beredenerende, kunstenaarspraktijk. De
kunstenaar stelt zichzelf, zowel zijn werk als zijn kunstenaarschap, ter discussie en probeert
een nieuwe manier van werken en denken te vinden. Hij gaat hierin een confrontatie, of
relatie, aan met de buitenwereld en stelt zich open voor kritiek uit die hoek, in plaats van zijn
in zijn eigen comfort-zone te blijven waarin ‘de kunst(enaar) heilig is’. Volgens Wesseling is
artistic research daarom een nieuwe vorm van kunstenaarschap, die is ontstaan sinds het
‘oude kunstenaarschap’ niet meer voldeed. Dit is volgens haar een gevolg van een behoefte
aan reflectie en verdieping van hedendaagse kunstenaars. Natuurlijk zijn er ook kunstenaars
die deze behoefte niet hebben, of die ervoor kiezen om het op een andere manier te
benaderen.
Jeremiah Day heeft ook een stuk geschreven in het boek van Wesseling. In zijn stuk met de
titel ‘The Use and Abuse of Research for Art and Vice Versa’ schrijft hij over zijn ervaringen met
23
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het artistic research debat, en over zijn gedachtes hierover. Zoals ik schreef zou je kunnen
zeggen dat Day bezig is met artistic research. Toch is hij redelijk kritisch naar het debat
rondom, en de ‘beweging’ van artistic research in het algemeen. Hij stelt namelijk dat er op
dit punt in de discussie er nog maar weinig te zien is geweest van dat alles waar zo veel over
gepraat wordt. Er zijn volgens hem veel goede symposia geweest naar aanleiding van artistic
research, terwijl er nog maar weinig tentoonstellingen aan zijn gewijd. Dit vindt betreurt hij en
hij stelt daarom dat ‘artistic research’ op dezelfde manier beoordeeld moet worden als kunst
in het algemeen, als we dit niet doen, loopt het volgens Day het risico om gereduceerd te
worden tot een faculteit aan de universiteit. Wordt dat niet gedaan, dan verliest artistic
research de meerwaarde die hij heeft.25 Hiermee verwoordt hij de centrale kritiek, of het
mogelijke ‘gevaar’ van artistic research. In mijn volgende hoofdstuk zal ik hier dieper op
ingaan.

II.II ARTISTIC RESEARCH MASTERS
In Nederland zijn er twee masteropleidingen gewijd aan artistic research: de HBO master
‘Artistic Research’ op de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten in Den Haag en
de universitaire master ‘Artistic Research’ op de Universiteit van Amsterdam. Janneke
Wesseling is de oprichter van de master in Den Haag, en Jeroen Boomgaard is hoofd van de
master in Amsterdam. Beiden schreven ze in het boek ‘See it Again, Say it Again’.
Wesseling’s standpunt wordt al redelijk duidelijk in de voorgaande paragraaf. Ze ziet artistic
research als een waardevolle, nieuwe stroming in de kunst, die volgens haar een nieuw soort
kennis kan voortbrengen. Waarschijnlijk was deze overtuiging ook de reden waarom ze de
masteropleiding heeft opgezet. De Master ‘Artistic Research’ is een masteropleiding die een
samenwerking vormt tussen de Koninklijke Academie voor de Beeldenden Kunsten en het
Koninklijke Conservatorium, welke beide gevestigd zijn in Den Haag. Het is een tweejarige
masteropleiding op HBO niveau, en is interdisciplinair. Er zitten dus studenten van zowel
beeldende, als andere kunsten, zoals muziek, theater en design, die samen lessen volgen en
samenwerken. Wesseling was eerst hoofd van deze master, nu is ze echter hoofd van de PhD
opleiding van de KABK, die gekoppeld is aan de ‘Master Artistic Research’, afgekort de
‘MAR’.26 De MAR gaat uit van de kunstenaar die zich bezig houdt met theoretisch onderzoek,
in tegenstelling van bijvoorbeeld een opleiding als kunstgeschiedenis, die uit gaat van een
theoreticus die onderzoek doet naar kunst. De artistieke praktijk en het werk dat de
kunstenaar, of student, maakt is dus het centrale punt in deze master.
Wat het verschil maakt is dat dit werk beschouwd wordt als onderzoek, en dat de student ook
op een onderzoekende manier met het werk om gaat. Het doel is vooral dat de kunstenaar
hier reflectief tegenover staan. Dit proces kan voor sommige studenten uitmonden in een
meer theoretisch gefocuste praktijk, voor andere studenten betekent dat ze meer
interdisciplinair gaan werken.
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Bij de research master ‘Artistic Research’ aan de UvA, in samenwerking met de Rietveld
academie, in Amsterdam, ligt de focus iets anders. Deze master is onderdeel van de
werkgroep ‘Arts & Culture’ en is dus op universitair niveau, wat ‘hoger’ is dan het HBO niveau
van de master aan de KABK. Waarschijnlijk dat daardoor de focus ook anders ligt. De
tweejarige master Artistic Research van UvA is namelijk meer gericht op het theoretische
aspect van artistic research. Zo krijg je als student van deze master namelijk vooral
begeleiding wat betreft je schrijven, terwijl bij de master van de KABK de begeleiding juist
vooral gericht is op het beeldende werk van de student, en het theoretische minder aandacht
krijgt. Tot beide masters kun je echter als student toegelaten worden met een HBO bachelor
in de kunst en aantoonbare affiniteit met theoretisch onderzoek en schrijven.
Jeroen Boomgaard, hoofd van de master Artistic Research schrijft in zijn stuk ‘The Chimera of
Method’ ook over de master Artistic Research aan de UvA, die overigens net als de master
van de KABK interdisciplinair is. Hij benoemt eerder in zijn stuk de contradictie die steeds
maar weer naar voren blijkt te komen in de discussie rondom artistic research. De master aan
de UvA probeert hier volgens hem aan voorbij te gaan, en tracht een balans te vinden tussen
theorie en kunst, die volgens Boomgaard de kern vormt van artistic research. Over de
methode die de studenten aangereikt krijgen schrijft hij:
‘The only ‘method’ in which the students of the MA in Artistic Research are trained is the
combination of scholarship and art that is typical of artistic research. That is why they on the
one hand acquire knowledge of existing research methods and are trained to write texts
which can be discussed and accepted as accounts of research within the humanities, while on
the other hand their artistic practice is stimulated and evaluated as a system of personally
formulated rules. … They must establish a link between these two aspects in their personal
research.’27
In het model van de master Artistic Research van de UvA is het dus de bedoeling dat zowel
het theoretische als artistieke aspect van de praktijk van de studenten wordt behouden, en het
is vooral de bedoeling dat juist de verbinding hiertussen benadrukt wordt. Zoals Boomgaard
schrijft in bovenstaand citaat, worden de studenten ook getraind in het doen van ‘officieel’
wetenschappelijk onderzoek, dus zoals het hoort via de regels van de universiteit. Ook
schrijven de studenten een scriptie om hun master af te sluiten, die met hun beeldend werk
een geheel vormt. Bij de KABK ligt de focus zoals gezegd anders, hier hoeven de studenten
niet af te studeren met een scriptie, maar produceren ze tijdens hun studie wel meerdere
essays die de kern vormen van de reflectie waar de master in theoretisch opzicht vooral op
gericht is.
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II.III CONCLUSION
In dit hoofdstuk wilde ik antwoord geven op de vraag: What does it mean for the practice of
an artist, when he does ‘artistic research’? Ik heb ondervonden dat er veel verschillende
manieren zijn om artistic research te benaderen en te gebruiken. Geen van die manieren is dé
manier, of de beste manier. Ik denk dat je artistic research het beste kunt bekijken als de grijze
zone, een soort overgangsgebied, wat zich bevindt tussen theorie en kunst. In deze zone
zitten veel verschillende grijstinten, je kunt meer richting theorie zitten, of meer richting het
artistieke maakproces. Net zoals in de twee masters die ik heb besproken, het is maar net waar
je de focus legt. Toch begeven beide zich op het gebied van de artistic research.
In het boek ‘See it Again, Say it Again’ vond ik veel verschillende benaderingen. De ene
schrijver pleit voor opname van artistic research in het ‘wetenschappelijke discours’, terwijl de
ander het liefst daar vandaan wil blijven en de kunst kunst wil laten blijven. Toch zijn er ook
een aantal dingen waarover de meeste schrijvers in overeenstemmen.
Zo komt in ieder stuk naar voren dat artistic research iets is wat wordt ‘beoefend’ door
kunstenaars die zich met theorie (gaan) bezighouden, in tegenstelling tot andere
kunsttheorie, die wordt beoefend door academici. Artistic research heeft dus sowieso zijn
basis in de kunst. Veel van de schrijvers benadrukken ook de ernst om vanwege deze
oorsprong, het werk of het onderzoek wat voorkomt uit artistic research, ook als kunst te
blijven benaderen.
Ook wordt artistic research door de meeste schrijvers benaderd als een soort nieuwe
discipline waarin beeldende en theoretische aspecten beide een onderdeel in vormen en
met elkaar een relatie aan gaan. Deze nieuwe discipline is erg in opkomst, en ook wordt
benoemd dat iedere nieuwe discipline bij zijn ontstaan zijn eigen debat heeft gehad over wat
het nu precies is en wat de regels zijn. Artistic research zit op dit moment in die fase.
Onderstaat citaat van Irene Fortuyn, uit haar stuk ‘The Artist’s Toolbox’ illustreert dit standpunt:
‘The artist defines his or her own methods and set of tools. The artist’s toolbox can therefore
contain all manner of things: brushes, paint and canvas, or pieces of wood, chisels and
mallets. Or stone, textiles, waste materials, hiking boots, cameras, microphones and
measuring gauges. But social conditions, power relations or economic models can also serve
as an artist’s tools. For an artist who works within the research context the principle of the
toolbox remains the same.’28
Ten slotte is er nog één punt waarover overeenstemming bestaat, namelijk het punt betreft
het belang en de waarde van artistic research. Alle schrijvers zijn het erover eens dat artistic
research iets is wat bijzonder is, en wat gekoesterd moet worden. Misschien dat er ook
daarom zo veel energie in wordt gestopt om er achter te komen hoe artistic research nu
precies in elkaar zit. Vaak wordt genoemd dat artistic research, anders is en andere dingen
oplevert dan ‘gewoon’ wetenschappelijke research, of onderzoek. Het gaat verder dan dat.
Hoe dat precies zit, ga ik uitzoeken in mijn volgende hoofdstuk.
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CHAPTER III - TWO WORLDS; EMBRACING OR CONFLICTING?
In which aspects is the way of dealing with theoretical research of the artist different from
the way of the theorist? And what happens when artists enter the academic world?

Uit het debat rondom artistic research blijkt dat er nog veel verschillende meningen bestaan
over zaken als het promoveren van kunstenaars of over andere manieren waarop de
kunstwereld de academische wereld, die van de universiteit en wetenschap, binnentreedt. Je
zou kunnen zeggen dat de relatie tussen deze twee werelden zonder de nieuwe benadering
van artistic research, redelijk eenzijdig is. Vaak wordt de kunst wel getheoretiseerd vanuit de
academische wereld, bijvoorbeeld door kunsthistorici. Echter dat de relatie ook de andere
kant op werkt, dus vanuit de kunstenaars, dat is voor de academische wereld, maar ook voor
kunstenaars, soms nog een beetje wennen.

III.I DIFFERENT RESEARCH
In het boek ‘See it Again, Say it Again’, dat ik besprak in mijn vorige hoofdstuk, worden al
aardig wat uitspraken gedaan die betrekking hebben op de relatie tussen kunst en de
academische wereld. Veel schrijvers, die schrijven vanuit hun vakgebied in de kunst, zijn bang
dat als artistic research teveel afdrijft van de kunst en opgaat in de academische wereld. Een
gevolg hiervan zou kunnen zijn dat artistic research zich ook aan deze wereld, en zijn regels
betreft onderzoek, zal moeten gaan conformeren. Hiermee zou volgens een aantal schrijvers
artistic research hetgeen verliezen waarmee het zich van de academische manier van
wetenschap onderscheid, en wat het zo bijzonder maakt. Maar wat is dat dan precies? Dat is
natuurlijk niet zo duidelijk aan te wijzen. Maar het zit ‘m volgens de meeste schrijvers in het
feit dat doordat kunst geen vaste regels heeft, het daardoor ook deze ‘sfeer’ kan meenemen
in haar onderzoek.
‘The potential of research by artists is great, precisely because they possess a different
language and different senses.’29
Oftewel: kunstenaars hebben een andere manier van onderzoeken en gebruiken een andere
taal, dat is juist hetgeen wat het onderzoek zo interessant maakt. In haar inleiding, vraagt
Janneke Wesseling zich wat betreft de relatie tussen kunst en de academische wereld af, hoe
kunstenaars denken. Om deze vraag te beantwoorden haalt ze een theorie aan van Hannah
Arendt. Hanna Arendt stelt dat er twee manieren van denken zijn, namelijk ‘Vernuft’ en
‘Verstand’, vrij vertaald rede (moreel) en intellect (kennis). Deze twee manieren hebben
volgens Arendt verschillende doelen. De rede houdt zich bezig met zingeving, terwijl het
intellect zich richt op kennis. De rede heeft zijn oorsprong in onze behoefte om antwoord te
krijgen op ‘grote’ levensvragen, waarvan we eigenlijk wel weten dat er geen antwoord op is,
zoals vragen over de zin van het leven of over God. Het intellect heeft echter zijn oorsprong in
onze behoefte om altijd de waarheid te willen weten.30
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Waarom Janneke Wesseling deze theorie van Arendt aanhaalt, is omdat ze tracht hiermee het
verschil aan te geven tussen onderzoek in de kunst en academisch onderzoek. Volgens
Wesseling is het namelijk de rede die de oorsprong vormt voor kunst, niet het intellect.
Arendt stelt dan ook dat kunst een ‘denk-ding’ is en zegt dat kunst ‘onze dorst naar betekenis
lest’. Kunst komt namelijk, volgens haar, niet met antwoorden, maar kan wel zin geven. En dat
is heel bijzonder, omdat normaal, de dingen die te doen hebben met zingeving, niet
zichtbaar zijn. God is bijvoorbeeld niet zichtbaar, en de zin van het leven ook niet. Kunst doet
echter iets met deze vragen of onderwerpen, wat ervoor zorgt dat het wel zichtbaar en
tastbaar wordt, namelijk in een kunstwerk. De kunstenaar kan dit volgens Wesseling doen
doordat het geen definitief antwoord is op de vraag, maar meer het proces van zijn denken
laat zien. Een denkproces dat nooit stopt. En nu komt eindelijk het punt waar ik naar toe werk:
volgens Wesseling behoort de manier van denken in de kunst tot dat wat Arendt ‘Vernuft’
noemt. Het houdt zich daarom niet bezig met kennis en waarheid. Ze zegt daarom:
‘The verb ‘to know’ implies knowledge, evidence, and is therefore not applicable to art or to
what artists do. ‘Knowing’ harks back to concepts and criteria that belong in the world of exact
science and with a mode of thinking that, in essence, is alien to art.’31
Hiermee laat Wesseling zien wat het verschil is tussen onderzoek in de kunst en academisch
onderzoek: doordat de basis van denken in essentie anders van aard is, zitten de twee
‘werelden’ niet op één lijn. Dit betekent volgens haar niet dat er een gat tussen kunstenaars
en wetenschappers is wat nooit gedicht kan worden. Aan de ene kant hebben
wetenschappers momenten en gedachtes die meer richting de rede gaan, en aan de andere
kant houden kunstenaars zich bezig met onderzoek, wat weer te maken heeft met het
intellect. Het is echter de basis waarop hun vakgebieden gestoeld zijn, en de manier waarop
kun denken vorm aanneemt, wat het verschil maakt tussen artistic research en academisch
onderzoek.
Ook Jeroen Boomgaard bespreekt deze kwestie in zijn stuk ‘The Chimera of Method’. Ook
volgens hem is een kunstwerk nooit een afsluitend iets. Het laat het thema wat het aanstipt
altijd open. De weg die het daarna aflegt, wordt overgelaten aan de gene die naar het
kunstwerk kijkt, zijn publiek.32 Dit is volgens zowel Wesseling en Boomgaard dus hetgeen wat
artistic research onderscheidt van academisch onderzoek, en tevens ook de kracht van artistic
research: het trekt geen definitieve conclusies, doordat het zijn basis heeft in de kunst, en zet
hierdoor aan tot verder denken, juist doordat het zijn openheid kan behouden. Dit vat Hilde
van Gelder samen in onderstaand citaat die ze schreef in haar stuk ‘Art Research’.
‘As art research is relatively detached from the methodologies or discourses of these longestablished disciplines, it has the potential to open up new perspectives for the researched
topics.’33
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III.II ART ENTERING THE ACADEMY
Ook Henk Borgdorff, lector ‘onderzoek in de kunsten’ aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en een bekende naam in het artistic research debat, verkondigt een zelfde soort
standpunt in zijn boek ‘The Conflict of the Faculties’. Dit boek vormt zijn dissertatie waarmee
en heeft als ondertitel ‘Perspectives on Artistic Research and Academia’.34 In hoofdstuk drie
van zijn boek, getiteld ‘Artistic Research and Academia: An Uneasy Relationship’, schrijft hij
over de relatie tussen kunst en theorie waar ik naar op zoek ben. In dit hoofdstuk benadrukt hij
dat er, ondanks de onzekerheid rondom artistic research en zijn plaats in de academische
wereld, er al veel vooruitgang geboekt is in deze kwestie. Al duizenden kunstenaars zijn
gepromoveerd en artistic research wordt steeds meer, op zijn eigen manier, geaccepteerd als
een onderzoeksgebied. En het zou een geruststelling kunnen zijn, zegt hij dat in de
geschiedenis van de wetenschap, ieder nieuw vakgebied of nieuwe methode, zijn eigen
weerstand moet ondergaan. Toch is er nog steeds iets wat wringt tussen de twee werelden, of
de gebieden van artistic research en academisch onderzoek. Borgdorff probeert te
ondervinden waar dit ‘m nu precies in zit.
Hij omschrijft deze wringing als een soort onrust en onbehagen, die ontstaat doordat de
nieuwe kennis die artistic research biedt, die zowel betrekking heeft op de praktijk van de
kunstenaar als het onderwerp van zijn onderzoek, op gespannen voet lijken te staan met
regels van academische wereld, en soms lijken ze zelfs onverzoenlijk. Dit is juist echter waar
het om draait, stelt Borgdorff. Artistieke praktijken zijn volgens hem per definitie ook
reflectieve praktijken. Oftewel: kunstenaars zijn altijd bezig met reflecteren, hierdoor komen ze
verder in hun werk. De hedendaagse kunst valt en staat volgens Borgdorff met deze staat van
reflectie, het kan er niet meer los van worden gezien. Hedendaagse kunst heeft geen vaste
basis meer en vormt door middel van reflectie haar eigen regels. Om deze reden stelt
Borgdorff dat hedendaagse kunst in essentie ook een manier van denken is, zij het een
speciale manier van denken.
‘The kind of reflection that artistic research is…makes artistic research into a distinctive
instrument that will not readily conform to the established mores and conventions in the more
traditional academic world. This is the fundamental uneasiness and restlessness that haunts
relations between the artistic and the academic. But if the university, if academia, is willing and
able to incorporate these unstable, uneasy attributes into its midst, then we can say that
progress has been made.’35
Oftewel: deze artistieke reflectie, dit uitgangspunt van de hedendaagse kunst, is volgens
Borgdorff de reden dat er een ongemakkelijk heerst tussen artistic research en academisch
onderzoek. Omdat reflectie haar basis vormt, is de hedendaagse kunst, en daarmee
kunstenaar, niet op zoek naar de waarheid en naar zekerheid. ‘Art is thought, not theory’
schrijft Borgdorff.36 En theorie lijkt soms zelfs uitgesteld te worden. Want kunst zegt: het kan
ook anders. Volgens Borgdorff vormt artistic research de belichaming van deze manier van
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denken. En ook hij benoemt, in bovenstaande quote, de waarde hiervan: artistic research
creëert ruimte voor dat wat er (nog) niet wordt gedacht, en dat gene dat we (nog) niet weten,
dit is iets wat academisch onderzoek niet doet.
Opvolgend op dit citaat stelt Henk Borgdorff de vraag: waarom vragen we in plaats van ‘Wat
is artistic research?’ ons nu niet eens af ‘Wat is academisch?’. Misschien bekijken we het
namelijk wel van de verkeerde kant en is het niet de artistic research die niet bij de
academische wereld past, maar past eerder de academische wereld, niet (meer) bij artistic
research. Want als we de vraag omdraaien, wat zijn dan precies de regels waaraan
academisch onderzoek aan moet voldoen? Volgens Borgdorff komt het dat in het kort neer
op het volgende: onderzoek vindt plaats wanneer een persoon een originele studie uitvoert
die zich in een bepaalde discipline bevindt. Deze persoon start vanuit een vraag die relevant
is voor het onderzoeksgebied en probeert deze vraag te beantwoorden met vastgestelde
methodes, die de geldigheid van de uitkomst moeten waarborgen. Ook belangrijk is dat het
onderzoek volgens bepaalde regels wordt gedocumenteerd.37
Natuurlijk is dit een redelijk abstracte beschrijving van waar academisch onderzoek aan moet
volden, maar omdat ik me niet wil verdiepen in de exacte regels, ga ik uit van deze
beschrijving. Het impliceert namelijk wel de regels die er zijn. De vraag is nu natuurlijk: kan
artistic research aan deze regels voldoen? Volgens Borgdorff is er genoeg reden om artistic
research te bannen uit het academische veld, als je uitgaat van deze regels. Dit is echter niet
zijn intentie, daarom redeneert hij als volgt. Ten eerste stelt hij dat artistic research in de
meeste gevallen niet gedaan wordt met de intentie om kennis te produceren, maar eerder
om de kunst en vooral de praktijk van de kunstenaar te verrijken. Ik moet zeggen dat ik het
hier niet helemaal mee eens ben, omdat ik denk dat het zeker wel de intentie van de
kunstenaar kan zijn om kennis op te doen. Ten tweede gaat artistic research er volgens
Borgdorff niet uit van de regel dat het onderzoek gestart moet worden vanuit een vraag of
een hypothese. Veel artistic research is namelijk zoals Borgdorff het noemt ‘discovery-led’38,
oftewel meer uit op toevallige ontdekkingen dan op het bewijzen van een hypothese. Het is
intrinsiek aan artistiek research dat de kunstenaar de ruimte heeft om met vallen en opstaan
zijn onderzoeksgebied op een creatieve manier te verkennen. Dit is tevens het gevolg van het
feit dat de kunstenaar te weinig afstand kan nemen van zijn onderzoek. Meeste artistic
research is namelijk sterk verweven met de praktijk van de onderzoeker, de kunstenaar.
Ten slotte, schrijft Borgdorff; wat betreft de methode lijkt artistic research ook niet te passen bij
de regels van academisch onderzoek. Het is juist die manier van onderzoeken, inclusief
‘unsystematic drifting and searching’39 wat kunstenaars tot nieuwe inzichten brengt. Ze werken
daarom dus niet binnen een strak georganiseerde discipline die vertelt waar hun onderzoek
wel en niet aan moet voldoen, dat zou tegen deze manier van werken ingaan.
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III.III CONCLUSION

In dit hoofdstuk wilde ik antwoord geven op de vragen: In which aspects is the way of
dealing with theoretical research of the artist different from the way of the theorist? And
what happens when artists enter the academic world? Bekeken vanuit verschillende punten,
zowel vanuit de kunst, de academische wereld en vanuit de kunstenaar, is gebleken dat er wel
degelijk verschillen zijn en hoe theoretisch onderzoek benaderd wordt door een kunstenaar
of door een academicus. Dit verschil zit ‘m vooral in de achtergrond van de onderzoeker.
Beide onderzoekers werken vanuit hun eigen wereld. Logischerwijs brengt dit zijn eigen
consequenties met zich mee en dit vormt de basis van waaruit de onderzoeker werkt. Zijn
onderzoekt ontvouwt zich in deze wereld en zal daarom ook aan de verwachtingen van deze
wereld moeten voldoen.
Het verschil is echter, dat de kunstwereld nog maar weinig verwachtingen heeft van de
kunstenaar en zijn onderzoek dat door artistic research wordt voortgebracht. Aan de ene kant
kan dat zo zijn vanwege het feit dat artistic research nog een redelijk nieuw gebied is, en dat
de grenzen daarom nog niet helemaal zijn vastgesteld. Maar aan de andere kant lijkt het me
waarschijnlijker dat dat gewoon het kader is dat past bij artistic research. Zoals blijkt uit de
stukken van verschillende schrijvers van het boek ‘See it Again, Say it Again’ en ook uit het
boek van Henk Borgdorff, is het juist die openheid die artistic research heeft, wat juist zo
speciaal is aan zijn vorm van onderzoek doen.
Het onderzoek van een kunstenaar ontvouwt zich beetje bij beetje terwijl hij er al mee bezig
is. Maar is dat echt zo verschillend van academisch onderzoek? Volgens Henk Borgdorff zijn
er ook genoeg vakgebieden in de wetenschap die op net zo’n onvoorspelbare manier
werken, of misschien wel zouden moeten werken. En dan is artistic research ineens helemaal
niet meer een buitenbeentje.
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OVERALL CONCLUSION - IN SEARCH OF THE HOMO POIĒTICUS

Een paar maanden, zo’n 10.000 woorden en heel wat hersencellen later, is dan toch het
moment gekomen dat ik antwoord moet gaan geven op de hoofdvraag die ik mezelf stelde:
What arises when an artist and a theorist get a baby?
Zoals ik in mijn inleiding al benoemde, heb ik deze vraag gekozen met een reden, namelijk
omdat ik, ondanks dat er regels zijn waar een scriptie aan moet voldoen, mijn onderzoek zo
open mogelijk wilde houden. Praten over kunst is niet conclusie gericht, zoals ook uit mijn
onderzoek blijft. Kunst blijft vragen stellen en is niet op zoek naar een eenduidig antwoord. En
vandaar kan ik ook geen eenduidig antwoord geven, al was dit dus een bewuste keus.
Een eenduidig antwoord is ook niet wat ik wilde vinden. Als je precies op een blaadje krijgt
voorgeschoteld hoe je als kunstenaar in je praktijk je beeldende werk en theoretisch
onderzoek met elkaar kunt verweven, dan is er ook niet zo veel meer aan om dat überhaupt
nog te gaan, of willen, doen. Daarnaast was mijn onderzoeksgebied ook zo groot en
uitgebreid, dat een specifiekere vraag, een vernauwing zou betekenen. En mijn doel was juist
om een breed beeld te vormen van hoe je als kunstenaar om kunt gaan met theorie. En dat is
de vraag waar ik nu op ga proberen antwoord te geven.
Het onderzoeken van de kunstenaars Falke Pisano en Jeremiah Day heeft me een beeld
gegeven van hoe je als kunstenaar om kunt gaan met theorie, terwijl ze dat beide op een hele
andere manier hebben vorm gegeven in hun praktijk. Het werk van Falke Pisano is zowel kunst
als onderzoek, en staat voor mij symbool voor een volledige samensmelting van deze twee
werelden. Je zou kunnen zeggen: een kunstenaar als Falke Pisano is wat er uit komt als een
theoreticus en een kunstenaar een kindje krijgen. Ik wil echter niet letterlijk antwoord geven
op mijn vraag, en dit antwoord zou te eenduidig zijn. Wel is het een mogelijke uitkomst. Ik
ben erg blij dat ik haar werk heb leren kennen en zal voor mijn eigen werk veel inspiratie
putten uit het onderzoek dat ik ernaar heb gedaan. Jeremiah Day gebruikt theoretisch
onderzoek op een hele andere, maar niet minder waardevolle manier. Zijn onderzoek zit
meer aan de basis van zijn werk en kunstenaarschap en heeft meer invloed op hoe hij hier
zich in beweegt, dan dat het letterlijk terug te zien is in het werk dat hij maakt. Toch is het
onmisbaar in zijn praktijk. Ik bewonder het erg dat hij zijn PhD heeft gehaald en vind zelf dat
er een bepaalde diepgang in zijn werk te voelen is die daar een mogelijk gevolg van kan zijn.
Toen ik begon aan mijn onderzoek wist ik al dat er veel geschreven was over artistic research
en dat het debat verschillende kanten had, maar dat het zo’n groot gebied zou zijn, dat had ik
niet verwacht. Heel dapper had ik allerlei boeken aan mijn literatuurlijst toe gevoegd, klaar om
alles te belichten, maar al snel kwam ik tot de conclusie dat dit niet te doen was, en dat het
daarnaast ook niet het gene is wat ik wilde doen. Het debat rondom artistic research is erg
interessant en bevat genoeg stof om nog een scriptie over te schrijven of om zelfs op te
promoveren, zoals Henk Borgdorff ook heeft gedaan. Dit was, en is, echter niet mijn intentie.
Het boek ‘See it Again, Say it Again’ heeft me een goed overzicht gegeven van de
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verschillende standpunten in het artistic research debat, maar liet me ook zien dat er wel
degelijk punten zijn waarover overeenstemming bestaat. En hoewel er nog steeds niet een
eenduidig antwoord te geven is op de vraag wat artistic research is, beschouw ik het als een
waardevol onderdeel van mijn onderzoek, in de zin dat ik denk dat artistic research een
manier van werken is waarin je als kunstenaar je beeldende en theoretische praktijk met elkaar
kunt verbinden, of misschien zelfs verweven.
Een van de belangrijkste punten, of het punt waarover de meeste discussie over bestaat in
het artistic research debat, is de vraag of artistic research wel of niet moet worden
opgenomen in de academische wereld, en op gelijke lijn moet worden gezet met onderzoek
dat op een academische methode is gestoeld. Wat die methode, dat is het punt waar de
wrijving ontstaat. Omdat artistic research niet de regels van academisch onderzoek volgt, en
onderzoek doet op zijn eigen manier, zitten de twee werelden niet helemaal op één lijn.
Vanuit de kunstwereld is er de angst dat als artistic research zich teveel gaat conformeren aan
de regels van de academische wereld, het komt tot een punt dat het op wordt genomen in
deze wereld, en daardoor zijn authenticiteit verliest. En ook vanuit de academische wereld is
er een angst, of misschien eerder verontwaardiging, dat kunstenaars, zij het soms met een
theoretisch onderzoek, maar soms ook met enkel een kunstwerk, tegenwoordig kunnen
promoveren en dezelfde graad ontvangen als de academische wetenschappers. Kan dat wel?
Maar wat bleek uit mijn onderzoek is dat aan de andere kant, ondanks de wrijving, juist dat
ook hetgeen is wat artistic research zo interessant maakt. Het balanceert op de lijn tussen de
kunst- en de academische wereld. Het theoretisch onderzoek van de kunstenaar is dus wel
degelijk anders dat dat van de academicus, en er kan zeker wat commotie ontstaan als
kunstenaars de academische wereld binnen treden, maar misschien is het juist wel goed dat
deze een beetje open gebroken wordt.
Want hoe je het ook wendt of keert, wat elke keer bleek in de loop van mijn onderzoek, de lijn
tussen theoreticus kan alsnog zo dun zijn, zowel de Falke Pisano en Jeremiah Day, of een
kunstenaar die artistic research ‘doet’, de naam zegt het al, zij blijven in de basis, een
kunstenaar. Dat kan misschien zijn omdat ik zelf ook een kunstenaar (in opleiding) ben, en je,
net als bij artistic research, altijd onderzoek doet vanuit de wereld waar je je in bevindt. Ik
moet zeggen dat ik hierdoor ook meer mijn aandacht heb gericht op kunstenaars die vanuit
de kunst werken met theorie, dan dat ik heb gekeken naar theoretici die vanuit de theorie
werken met kunst. En achteraf is dat denk ik ook wel goed geweest. Want zoals blijkt uit
eigenlijk alles wat ik heb gelezen over kunst en theorie, en kunstenaars die bezig zijn met
theorie, iedereen beschrijft de noodzaak om het werk, of het onderzoek, hoe theoretisch het
ook is, wel te blijven benaderen als kunst. En door mijn onderzoek snap ik ook waarom. Kunst
geeft een bepaalde ruimte om de dingen te doen zoals je wilt, en als je daar theorie in wilt
betrekken dan kan dat. Door deze ruimte ontstaat er een sfeer die ik moeilijk kan benoemen,
maar die me ook erg intrigeert. Het laat mogelijkheden open. Graag sluit ik hierbij af met een
citaat van Henk Borgdorff die deze sfeer voor mij beschrijft:
‘We don’t know exactly what we don’t yet know. It creates room for that which is unthought,
that which is unexpected: the idea that all things could be different.’40
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ENGLISH SUMMARY

‘In search of the homo poiēticus. Merging & theory - the specifying and defining of a
contemporary form of the artist practice’ is a thesis research in the context of my bachelor in
Fine Arts at ArtEZ Institute for the Arts in Arnhem, Netherlands.
In my thesis, the central question is: What arises when an artist and a theorist get a baby?
This question has its origin in my work and practice as an artist. I have always been involved
with theory, and it also has always been a part of my visual work. For a few years however, I
have tried to combine these two part of my practice together. It is precisely the relationship
between the two worlds that triggers me, and that is why I am looking for a form of artistry that
joins both together.
To form an image that could answer this question, I divided my research in three chapters with
subquestions. The first chapter deals with the question: What role can theoretical research
take in the practice of the contemporary artist? In this chapter, I discovered the way artists use
theoretical research, and how it is integrated in their work. Or ís it their work? To answer my
question, I discussed the artists Falke Pisano and Jeremiah Day. I found out that they have a
very different way of dealing with theory and research, but nevertheless they both could be
good examples of how an artist could emerge theory and visual work.
In my second chapter I tried to answer the question: What does it mean for the practice of an
artist, when he does ‘artistic research’? Artistic research is a term around which, for a past
decade, has been a huge debate in the art world. According to this, I juxtaposed the different
opinions in this debate, without getting myself involved. In this chapter I tended to create an
image about what artistic research can be, especially in relation to the practice of the artist. For
this I read a lot about artistic research, especially in the book ‘See it Again, Say it Again. The
Artist as Researcher’, which forms the main source of my thesis research. In addition to this I
discussed the two ‘artistic research master degrees’ in the Netherlands.
My third and last chapter deals with the question(s): In which aspects is the way of dealing
with theoretical research of the artist different from the way of the theorist? And what
happens when artists enter the academic world? The debate around artistic research shows
that there are many different opinions about things like artists getting their PhD or other ways
in which art enters the academic world. Artists and writers in the arts often claim that artistic
research should not become a part of the academic world. If it would become a part of the
academic world, artistic research would have to obey the rules of academic research, and with
this artistic research would lose the main value it has just because it is artistic. In this chapter I
tried to understand what this value is.
My conclusion covers a broad image that shows how art and theory (can) relate to each other
and how they could be joined in the practice of the contemporary artist. The research that the
artist develops, does not always has to be theoretical, it can also be visual. And that is exactly
the point where it gets interesting: when the borders begin to blur.
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