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Tot op de dag van vandaag wordt het denken over beeldende kunst gedomineerd

door het kunsthistorische denkmodel. Er wordt daarbij klakkeloos uitgegaan van

een duidelijke en scherpe tweedeling: aan de ene kant zijn er de kunstenaars die min

of meer onbewust artistieke producten voortbrengen, en aan de andere kant zijn er

de externe deskundigen (oftewel de kunsthistorici) die vervolgens de interpretatiek-

aders aanreiken van waaruit de kunstzinnige productie begrepen dient te worden.

De afgelopen decennia leverden standaardwerken als Kunst en illusie van Gombrich

en Waarheid en methode van Gadamer een methodologische onderbouwing voor

deze welhaast dogmatische vorm van kunsthistorische hermeneutiek.1

Zo beschrijft Gadamer de ontmoeting met beeldende kunst als een ervaring die

overeenkomt met het aandachtig lezen van een brief. Er bestaat daarbij immers ook

een bepaalde verwachting omtrent de betekenis. En ofschoon Gadamer zich wel

degelijk rekenschap geeft van de tijdsgebondenheid (de zogenaamde horizon die

gedeeld moet worden) van iedere interpretatie en de gesitueerdheid van de mense-

lijke kennis, is het voor hem uiteindelijk toch mogelijk ten overstaan van een kunst-

werk op een bepaald moment de meest juiste betekenis vast te stellen. 

Iets soortgelijks zien we in het genoemde werk van Gombrich. Ook daar heel veel

relativerende woorden over het conventionele karakter van de representatie en over

de belangrijke rol die de waarnemer speelt in de totstandkoming van het bedoelde

begrip van het beeld (‘the eye of the beholder’), maar ondanks dat alles kan

adequaat kunsthistorisch onderzoek ook volgens Gombrich uiteindelijk wel degelijk

aangeven wat iconografisch bezien de meest exacte betekenis van een bepaald

beeld is.2 Het artistieke beeld is in het perspectief van deze kunsthistorische herme-

neutiek dus eigenlijk niet veel meer dan een substituut van een betekenis. 

De actuele praktijk van de beeldende kunst maakt echter duidelijk dat de tijd

inmiddels meer dan rijp is om dit monolithische, kadrerende, binaire kunsthistori-

sche denken in termen van waarheid (de hermeneutische methode) en illusie (het

beeldend scheppen) tot volstrekt achterhaald te verklaren. Deze praktijk van de

kunst maakt bovendien duidelijk dat ‘kunst’ en ‘methode’ thans op een nieuwe,

constructieve wijze kunnen samenkomen. In deze verbintenis lijkt het accent zich te

Kunst en methode

In de artistieke praktijk is het accent de laatste decennia verplaatst

van de gerichtheid op betekenisvolle eindproducten naar een

laboratoriumachtige omgeving die nieuwe vormen van ervaring en

kennis verkent. Maar hoe worden object en methode van artistiek

onderzoek bepaald? Wie wil promoveren aan de kunstacademie, zal

zich daarin moeten verdiepen.

Henk Slagerhet nu ook voor de ‘laagste faculteit’ mogelijk zijn om bekostigde practice-based

masteropleidingen en promotietrajecten in de kunsten in te richten.

Er bestaat geen waardehiërarchie tussen de faculteiten (vermogens) van de

menselijke geest. De institutionele faculteiten waarin die menselijke vermogens

worden aangesproken en benut, dienen gelijk behandeld te worden.
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1 Zie onder meer: Davies 2002,

Dallow 2002, Bauer 2001. Voor
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and guidelines 2003; Arts and

Humanities Research Board

2003.
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Het is uitermate urgent

om na te denken over de

specifiekheid van het al

dan niet

geïnstitutionaliseerde

artistieke onderzoek.

Onderzoek door

kunstenaars kent geen

objectieve, empirische

benadering, daar kunst

per definitie niet streeft

naar generalisatie,

herhaalbaarheid en

kwantificering

ondervindelijke methode van de natuurwetenschappen en kunst kent het engage-

ment en de maatschappelijke betrokkenheid van de sociale wetenschappen. Maar

wat zijn nu eigenlijk de criteria die het kennisobject van het artistieke onderzoek sec

bepalen? 

Het begrip onderzoek roept onmiskenbaar een zekere verwachting op. Immers,

research impliceert een georganiseerde manier van benaderen, een systematische

behandeling van informatie, en een bijdrage aan de kenniseconomie. Research bete-

kent bovendien een zekere ethische verantwoordelijkheid, in de zin van bijvoorbeeld

onderzoek omwille van een beter begrip van de wereld, of onderzoek omwille van

de verbetering van de wereld. Is hiermee aangegeven wat onderzoek is? De filosoof

Husserl formuleerde de fenomenologie van het onderzoek vijftig jaar geleden reeds

treffend: ‘Onderzoek richt zijn aandacht op de plek waar iets verschijnt, en om die

reden is de methode van onderzoek – dat wil zeggen de methode van elke vorm van

logisch-consistent onderzoek – die van het voortbrengen.’4 Men zou dus kunnen

zeggen dat iedere vorm van onderzoek derhalve gericht lijkt te zijn op het formu-

leren van een methodologie. Het onderzoek mag al dan niet ingegeven zijn door

een grote inspiratie of door een toevallige ontdekking (‘serendipity’), het zal uitein-

delijk altijd leiden tot een nieuwe, methodologisch geformuleerde vorm van kennis.

De kracht van de methode bepaalt dientengevolge de waarde van de resultaten,

waarbij overigens een voortdurende controle duidelijk dient te maken tot op welke

hoogte de methodologische voorwaarden op een adequate wijze zijn toegepast. En

ofschoon de onderzoeksmethoden uiteraard verschillen wat hun domein en onder-

werp betreft, delen zij toch alle een fundamenteel basisprincipe: de methoden van

onderzoek zijn primair gericht op het formuleren van vragen en vervolgens op het

verschaffen van antwoorden. Aldus bezien lijkt het mij dat onderzoek als zodanig

het meest adequaat omschreven kan worden als het leggen van een methodisch

verband tussen vragen en antwoorden en tussen antwoorden en vragen.

Zoals gezegd kan momenteel een soortgelijke aandacht voor het begrip onder-

zoek in de actuele kunstpraktijk gesignaleerd worden. Echter, het onderzoek dat

door kunstenaars wordt uitgevoerd wordt niet gekarakteriseerd door een objec-

tieve, empirische benadering, daar kunst per definitie niet streeft naar generalisatie,

herhaalbaarheid en kwantificering. Eerder is het zo dat kunst gericht is op unieke,

particuliere, lokale kennis. In die zin lijkt de artistieke activiteit nog steeds naadloos

aan te sluiten bij Baumgartens klassieke definitie van het esthetische domein waarin

de kennis omschreven wordt als een kennis van het singuliere.5 En ofschoon de

artistieke kennis als ‘mathesis singularis’ – vanwege haar gerichtheid op het singu-

liere en unieke – zich natuurlijk niet in wetmatigheden laat vatten, gaat het hierbij,

aldus Baumgarten, wel degelijk om een vorm van kennis. De benadrukking van het

singuliere en unieke in het esthetische domein betekent bovendien nog niet dat

artistiek onderzoek onmogelijk is, zoals bijvoorbeeld de wetenschapsfilosoof Karl

Popper twee decennia geleden nog krampachtig probeerde te beargumenteren.

Want bij nader inzien blijkt deze vorm van onderzoek geheel en al te voldoen aan de

meest fundamentele onderzoekscriteria, namelijk: het benadrukken van het belang

van de communicatie, een (zelf)kritische houding, en de autonomie van het onder-

zoek. In tegenstelling tot het academisch-wetenschappelijk onderzoek, dat de

nadruk legt op het genereren van vakkennis (‘expert knowledge’) lijkt het domein

De artistieke praktijk is

een dynamisch

vertrekpunt geworden

voor een – vorm van

experimenteren

hebben verplaatst van een op eindproducten gerichte praktijk naar een experimen-

tele, laboratoriumachtige omgeving die al onderzoekend nieuwe vormen van erva-

ring en kennis verkent. De artistieke praktijk is een dynamisch vertrekpunt

geworden voor een – mede door een reflexief perspectief bepaalde – vorm van

experimenteren. Liet het traditionele, academische artistieke model zich nog

beschrijven als een experiment dat in de ervaring is ingebed, het model van de

huidige artistieke praktijk laat zich eerder begrijpen als een in het experimenteren

ingebedde ervaring. Het is bovendien een artistieke praktijk die gekenmerkt wordt

door een grote mate van zelfreflexiviteit: er is sprake van een voortdurend kritisch

nadenken over wat maakt wat het is, wat het zou moeten zijn en in welke context

het dient plaats te vinden. Kortom, het is een opvatting van de artistieke activiteit

die nogal wat kunstenaars er tegenwoordig toe aanzet hun veelal projectmatige

artistieke werkzaamheden in de eerste plaats te bezien als een vorm van onderzoek.

Culturele randvoorwaarden Dit denken in termen van onderzoek heeft uiteraard

ook behoorlijk wat institutionele consequenties. Het centraal willen stellen van

onderzoek vraagt immers om een adequaat curriculum van de zijde van het (hoger)

kunstonderwijs. Een eerste aanzet tot een kritische bezinning hierop werd gegeven

in Ute Meta Bauers Education, Information, Entertainment. Zij stelt: om adequaat op

deze ontwikkelingen in te kunnen spelen dient het leerplan van de kunstacademie

radicaal te breken met het (kunsthistorische) paradigma van de autonome kunst, en

dient zij zich vooral te richten op de culturele randvoorwaarden van de

kunstproductie: de omstandigheden en voorwaarden waaronder de artistieke

activiteiten plaatsvinden. In concreto betekent dit volgens Bauer dat de reflectieve

aandacht van het kunstonderwijs moet uitgaan naar een onderzoek van ‘de

politieke, sociale en mediagerelateerde condities die de concepten en artistieke

praktijken op een doorslaggevende wijze bepalen’ (Bauer 2001).

Maar niet alleen in het academische curriculum verschijnt tegenwoordig het

begrip onderzoek. Bovenal speelt het een doorslaggevende rol in de wijze waarop

momenteel in Nederland (mede vanwege de introductie van de bama-structuur)

het instellingsplan van het hoger kunstonderwijs geherdefinieerd wordt, en waar

men vertrekkend vanuit de onderzoekende praktijk van de kunst (veelal overeen-

komstig de gevestigde normen en vormen van onderzoeksscholen en verwante

instellingen) begint te denken in termen van onderzoeksprojecten en het kunnen

verlenen van de PhD-titel.3

Kortom, al deze ontwikkelingen maken duidelijk dat het uitermate urgent is om na

te denken over de specifiekheid van het al dan niet geïnstitutionaliseerde artistieke

onderzoek. Het komt mij voor dat hiertoe met name de verschillen en de overeen-

komsten met andere vormen van (alfa-, bèta- en gamma)onderzoek nader onder-

zocht dienen te worden. Het artistieke onderzoek blijkt bijvoorbeeld de academisch

afgebakende takken van wetenschap voortdurend te doorkruisen. Kunst kent de

hermeneutische vraag van de geesteswetenschappen; kunst hanteert de proef-

198

Boekman 58/59   2004 Artistieke praktijk als laboratorium

Boekman_58_59  08-11-2004  14:34  Pagina 198



201

Boekman 58/59   2004 Artistieke praktijk als laboratorium

de kunstenaar zich de vraag moet stellen wat kunst is, of beter gezegd: de kunste-

naar dient zich in zijn transcendentale onderzoek te concentreren op de (institutio-

nele) grondslagen van het concept kunst. In het meest extreme geval, zo conclu-

deerde Arthur Danto, wordt de kunst aldus een equivalent van haar definitie.

Het tweede perspectief wordt helder geformuleerd in Merleau-Ponty’s stelling dat

de kunstenaar degene is die in zijn onderzoek signaleert wat anderen onopgemerkt

laten. Daarmee wordt het artistieke onderzoek gekoppeld aan een zoeken naar een

kritisch begrijpen van onze existentiële bestaansvoorwaarden en het formuleren van

(utopische) voorstellen tot verbetering. Deze modernistische zienswijze is onlosma-

kelijk verbonden met een emancipatoir ideaal: het artistieke onderzoek dient zich

pedagogisch te laten leiden door het ethische richtsnoer van de menselijke vrijheid. 

Tussenruimte Deze twee onderzoeksperspectieven komen overeen met de inzet

van twee van Kants kritieken: De kritiek van de zuivere rede, over de grondslagen

van de menselijke kennis, en De kritiek van de praktische rede, over de

mogelijkheidsvoorwaarden van de menselijke moraal. In het vervolg hiervan

formuleerde Kant echter ook nog een derde kritiek, De kritiek van de oordeelskracht,

waarin hij de kunst voorstelde als een ‘tussenruimte’ waar beide kenvermogens

kunnen samenkomen. Dit perspectief van een derde ruimte lijkt in de huidige

beeldende kunst – zeker na twee episoden (modernisme en postmodernisme) van

een nogal eenzijdige benadrukking van een van de assen – actueler dan ooit.7 Het

artistieke onderzoek vindt thans namelijk op een metaoperationele, experimentele

en procesmatige wijze plaats in het tussenveld (of zo men wil op een ‘plateau’8) dat

door deze twee assen wordt bepaald. In tegenstelling tot het eendimensionale

wetenschappelijke onderzoek laat het methodologische perspectief van het

artistieke onderzoek zich echter onmogelijk a priori bepalen. Het artistieke

onderzoek is immers ‘an open ended work-in-pre-growth’.9 Er bestaat in de

artistieke praktijk dan ook niet zoiets als een vorm van kunst die van tevoren

volledig gedefinieerd is, en dientengevolge is het ook per definitie onmogelijk het

artistieke proces op een wijze te onderzoeken die veronderstelt dat dit wel het geval

is. De openheid en het ongekende zijn tenslotte de meest intrinsieke kenmerken van

de kunst. Eerder dient men in het geval van het artistieke onderzoek daarom te

spreken van een continue, zelfreflexieve beweging die de situatie bevraagt en die

een positie bepaalt ten opzichte van het assenstelsel. In die positiebepaling gaat het

uiteraard niet om een gefixeerd begrip, een statisch punt, maar om de aanduiding

van een zone die een niet-gedetermineerde ruimte openlaat voor de

instandhouding en het laten voortduren van het artistieke experiment. Daarmee

stelt zich in het artistieke onderzoek tevens de noodzaak van het onophoudelijk

aangaan van nieuwe verbintenissen: multipliciteiten die zich manifesteren als

tijdelijke, flexibele constructies die zonder daarbij oplossingen aan te reiken

problemen zichtbaar maken, en die vanwege de constante modificatie op een niet-

aflatende wijze blijven aanzetten tot nieuwe methodologische programma’s. 

Het actuele artistieke onderzoek leidt dus tot een methodologische kaart die

aangeeft hoe, waarom en waar het onderzoek voortgang maakt. Het model blijft

echter voortdurend in aanbouw: als werk in uitvoering is het een proces dat blijft

articuleren, dat wil segmenteren, dat kan afbreken, en dat zich op een andere wijze

In tegenstelling tot het

eendimensionale

wetenschappelijke

onderzoek laat het

methodologische

perspectief van het

artistieke onderzoek zich

onmogelijk a priori

bepalen

van de kunst eerder uitdrukking te geven aan een vorm van ervaringskennis.

Bovendien, waar zuiver wetenschappelijk onderzoek vaak gekenmerkt lijkt te

worden door een doelbewuste nutteloosheid, daar richt het artistieke onderzoek

zich nu juist op betrokken, sociale en niet-academische doelen. Dat neemt niet weg

dat artistiek onderzoek als een zichzelf respecterende vorm van onderzoek nog

altijd twee welomschreven vragen moet kunnen beantwoorden. Ten eerste: waarom

kan dit autonome onderzoek op een betekenisvolle wijze plaatsvinden in het

domein van de kunsten? En ten tweede: hoe laat de gekozen artistieke methodo-

logie (bijvoorbeeld in vergelijking met het werk/onderzoek van andere kunstenaars)

zich in beginsel omschrijven?

Open attitude Het epistemologische perspectief van uniekheid en andersheid

vraagt om een nadere methodologische bezinning. Immers, in tegenstelling tot

andere vormen van gevestigd onderzoek laat het methodologische parcours van het

artistieke onderzoek en de daarmee samenhangende kennisproductie zich moeilijk

definiëren. Dit parcours zou naar mijn idee treffend omschreven kunnen worden als

een differentiële iconografie. Een dergelijke iconografie openbaart immers een

wereldbeeld dat niet langer gevormd wordt door een transparante eenheid.6

Fundamentele ondefinieerbaarheid, heterogeniteit, contingentie en relativiteit

blijken het parcours van de artistieke research op een soortgelijke wijze in te

kleuren. Dit brengt met zich mee dat het artistieke onderzoek expliciet een appèl

dient te doen op een tolerante, open attitude, alsook op de gebruikmaking van

meervoudige interpretatiemodellen. Slechts dan is het artistieke onderzoek in staat

zichzelf te manifesteren als een kritische reflectie op de status en de positionering

van het artistieke beeld in de huidige visuele cultuur. Artistiek onderzoek als

differentiële iconografie is immers een vorm van onderzoek die het beeld te allen

tijde weet te onttrekken aan het gevaar van een eendimensionale, hermeneutische

verankering.

Hiermee is dan ook het belangrijkste methodologische paradigma van het artistieke

onderzoek omschreven: het is een manier van onderzoeken die zich permanent

bewust is van het verschil, zonder dat dit de dominantie van enig discours (zoals de

hermeneutiek van de kunstgeschiedenis ten tijde van het modernisme) met zich

meebrengt. Het bewustzijn van het verschil bevat het vermogen een open attitude en

een intrinsieke tolerantie voor een veelheid aan interpretaties te mobiliseren, en het

weet deze, indien nodig, om te zetten in de vorm van een verzet tegen het gevaar van

welke eendimensionale contextualisering dan ook.

Men zou daarom kunnen concluderen dat artistieke onderzoekers (en de institu-

ties die zulk onderzoek in hun curriculum opnemen) voortdurend een metaperspec-

tief dienen in te zetten om deze kritische reflectie op zowel de positie als de tempo-

rele situatie van het onderzoeksproject mogelijk te maken. Een dergelijke

methodologie zou bezien kunnen worden als een vorm van in kaart brengen. Een

cartografie die ontwikkeld kan worden op grond van een tweedimensionaal assen-

systeem: een tweevoudig methodologisch perspectief gebaseerd op de twee

bovengenoemde vertrekpunten van onderzoek, namelijk de bijdrage aan de kennis-

economie en het besef van ethische verantwoordelijkheid.

Het eerste perspectief komt tot uitdrukking in Lyotards postmoderne maxime dat
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teerd. Zeven modules op het gebied van beel-

dende kunst, theater en muziek moesten een

bijdrage leveren aan de verbetering van het theo-

rieonderwijs aan de hogeschool. Een aantal

betrokkenen wilde tevens de mogelijkheden voor

een structurelere samenwerking tussen beide

instellingen onderzoeken. De modules zijn

beschreven in twee boeken en als pilots uitge-

voerd, waar zowel studenten van de

Hanzehogeschool als van de RuG aan deelnamen.

De uitvoerende docenten kwamen zowel prakti-

sche als inhoudelijke problemen tegen. Praktisch:

hoe maak je een module waaraan zowel universi-

taire als eerste-fase-hbo-studenten kunnen deel-

nemen? Als er niet in een vroeg stadium overeen-

stemming is tussen opleidingscommissies van

beide instellingen, is implementatie van een op

papier uitgedachte ideale module gedoemd te

mislukken. Maar naast die praktische problemen,

die met lange voorbereiding op te lossen zijn,

waren inhoudelijke problemen wezenlijker van

aard. Academische modules worden getoetst aan

universitaire doelstellingen van wetenschappelijk-

heid. Deze vorm van onderwijs stelt andere eisen

aan een student dan de eisen van kunsttoegepast

onderwijs maar dient dan ook een ander doel. Een

student theaterwetenschap moet in staat zijn een

analytisch vermogen te ontwikkelen. Dit gaat

gepaard met het aanleren van algemene academi-

sche vaardigheden. Kennis en inzicht worden

bijvoorbeeld getoetst door een geschreven

analyse van een theaterproductie. De hbo-

student theatervormgeving wordt getoetst op

zijn creatieve vermogen om bijvoorbeeld van een

tekst tot een beeld te komen. Hiervoor is het

minder van belang hoe deze student zich schrifte-

lijk uit, maar wel hoe hij zijn inzicht in een vorm

kan gieten. Een student theaterwetenschap zal

dus niet beantwoorden aan de primaire eisen van

de toegepaste opleiding, de hbo-student theater-

In het kunstonderwijs in Nederland ligt het doen

van onderzoek primair bij de universiteiten.

Instituten voor kunstwetenschappen selecteren

hun personeel op onderzoekskwalificaties. Bij de

beoordeling van hun werk telt: is de kwaliteit van

bijdragen aan de wetenschap voldoende? Hoewel

een excellente onderzoeker niet automatisch een

goede onderwijzer is, overheerst de gedachte dat

onderzoek het onderwijs ten goede komt. Sinds

de herstructurering van 1997 in het kunstvak-

onderwijs is ook bij vele hogescholen een onder-

zoeksambitie gegroeid. Ook voor het opleiden

van uitvoerend kunstenaars is het van belang dat

het onderwijs gevoed wordt door onderzoek

binnen de kunsten. De instelling van het twee-

fasemodel en de invoering van het bachelor-

mastermodel, waarbij de hogescholen dezelfde

titulatuur aan hun diploma’s willen meegeven als

universiteiten, vergroten die wens naar eigen

onderzoek. De in 2001 door voormalig minister

van OCenW Hermans beschikbaar gestelde 110

miljoen gulden voor het aanstellen van lectoren

en het instellen van kenniscentra heeft landelijk

inmiddels geleid tot een kleine dertig lectoren.

Ook de Nederlandse Accreditatie Organisatie, die

al het hoger onderwijs op zijn merites beoordeelt,

refereert in haar kaderstelling naar die verschui-

ving.1

Betekent het dat daarmee de verschillen tussen

het kunstonderwijs aan het hbo en het wo aan het

verdwijnen zijn? Ik denk dat dat in het geheel niet

het geval is en dat vele academici met ervaring in

samenwerkingsprojecten tussen hbo’ers en

academici hier net zo over denken. 

Een voorbeeld. In 2002 werden de resultaten

van het samenwerkingsproject Vernieuwing

Theorieaanbod tussen de Faculteit der Kunsten van

de Hanzehogeschool en de Letterenfaculteit van

de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) gepresen-
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Als werk in uitvoering is

het artistieke onderzoek

een proces dat blijft

articuleren, dat wil

segmenteren, dat kan

afbreken, en dat zich op

een andere wijze weer

kan voortzetten

weer kan voortzetten. Het is daarom pas achteraf mogelijk om te bepalen of het

ingezette/opgestelde methodologische proces volledig in kaart gebracht is. 

Kortom, artistiek onderzoek laat zich dan ook in het geheel niet kenmerken door

een scherp omschreven, rigide methodologie. Ik zou voor deze vorm van onderzoek

daarom eerder willen spreken van een methodicee: een gedurende het onderzoek

sterk onderbouwd geloof in een methodologisch resultaat, doch waarbij het

bestaan van de gehanteerde methode als zodanig – en dat is dan ook haar wezen-

lijke kenmerk – onmogelijk a-priorisch gelegitimeerd kan worden.

Henk Slager is hoofd van de 
Utrecht Graduate School of 
Visual Art and Design.

analogous to logic, that is at the

basis of scientific knowledge,

the concepts constituting sensi-

bility.’

6 Gianni Vattimo (1999) typeert

de artistieke kennis als de enige

mogelijkheid tot direct inzicht

in het ambigue en vloeibare

karakter van de huidige werke-

lijkheid.

7 Voor een verdere beargumen-

tatie van de actualiteit van

Kants esthetica voor de situatie

van de huidige beeldende kunst

zie Duve 1996.

8 Cf. Deleuzes omschrijving van

het concept plateau: een zelfvi-

brerende regio van intensiteiten

gekenmerkt door de afwezig-

heid van een logisch culminatie-

punt of crescendo (Deleuze

1992). Cf. ook Sarat Maharaj’s

beschrijving van plateau in de

Documenta XI-catalogus: ‘It is

about duration, prolonged

immersion, sustainable absorp-

tion – not retinal replication,

but about production.’ 

9 Zie Balkema en Slager 2004.
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