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Johan Idema

A spectator
is an artist too
Het publiek als cocreator
van het kunstwerk
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Het hedendaagse museumbezoek is aan het
veranderen, constateert de publicatie A spectator
is an artist too. Het publiek gedraagt zich vrijer,
creatiever en er is meer interactie tussen
toeschouwers en kunstwerk. In wezen maken
zij de kunstwerken af.

W

ie wel eens in museumwinkels komt,
weet hoeveel boeken er bestaan over
kunst. Ontelbare publicaties bieden de
lezer fraaie plaatjes van kunstwerken
en vertellen over de kunstenaars en hun bedoe
lingen. Maar wie wil weten wat al die kunst eigen
lijk teweegbrengt, hoe het publiek reageert als
het ermee oog in oog staat, moet lang zoeken.
A spectator is an artist too vult dit hiaat op: het
boek toont hoe mensen in musea naar kunst
kijken en dit beleven, aan de hand van foto’s van
museumbezoekers zelf. De publicatie analyseert
en becommentarieert hoe kunstmusea verande
ren en hoe museumbezoekers zich steeds vrijer
en creatiever gaan gedragen. Kunstenaars
creëren, maar het publiek maakt het
kunstwerk af.
Kunstenaars hebben onze ogen nodig
A spectator is an artist too is gebaseerd op een
eenvoudige, maar essentiële constatering: kunst
heeft een publiek nodig om kunst te kunnen
zijn. Het is nooit het object zelf, maar altijd onze
reactie erop die bepaalt of een kunstwerk al dan
niet een impact zal hebben. Kunstenaars hebben
onze ogen nodig, want pas in de confrontatie
met de toeschouwer krijgt hun werk waarde.
De schilder Mark Rothko wist dit maar al te
goed. ‘Een schilderij heeft gezelschap nodig,
het groeit en bloeit in de ogen van toeschouwers,
maar vergaat ook net zo goed weer bij een

gebrek hieraan’, aldus Rothko. Hij beschouwde
het dan ook als ‘een riskante daad’ om een
kunstwerk de wereld in te sturen.
Kunstenaar Marcel Duchamp ging nog een stap
verder. Hij stelde dat de scheppende handeling
niet door de kunstenaar alleen wordt verricht,
maar ook door de toeschouwer. Het publiek is
een medeplichtige, aldus Duchamp, een deel
nemer aan het kunstwerk. Wie deze gedachte
omarmt, beseft dat het moment waarop we oog
in oog staan met een schilderij, sculptuur of ander
kunstwerk belangrijk, zo niet cruciaal is. Want
of we ons nu geraakt, geïnspireerd, verbijsterd,
geïrriteerd of verloren voelen, onze reacties
maken deel uit van het kunstwerk.
Een visueel essay van zestig ‘scènes’
A spectator is an artist too toont en becommen
tarieert de wijze waarop mensen zich gedragen
rond kunst: hoe kijken ze naar kunst, hoe gaan ze
ermee om, wat gebeurt er als ze geconfronteerd
worden met iets wat buitengewoon mooi, uit
dagend of raadselachtig is? In een visueel essay
van 60 ‘scènes’ (met meer dan 200 foto’s) zien
we hoe museumbezoekers reageren op kunst
erken. Dat kan op vele manieren: door een
kunstwerk na te bootsen, zichzelf ermee te
fotograferen, ertegen te protesteren of zichzelf
‘onderdeel van de kunst’ te maken.
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OP DE TAST
Kijk eens naar dit dappere meisje! Voorzichtig
steekt ze haar hand in de gele gloed, om te
Look at
thisisbrave
girl! optische
Carefully she’s
zien of het licht
echt
of een
illusie
sticking
out her handomlijst
into the door
yellow
− een schilderij
misschien,
glow, checking if the cornered space is
fluorescerende
lichtstralen. De nieuwsgierig
real or an optical illusion – a painting
heid van deze
peuter kan worden beschouwd
perhaps, framed by fluorescent light
als een grootbeams.
compli
ment voor
Dan
Beautiful,
isn’t it?
WeFlavin,
may
de maker van
Untitled.
Hij beschouwde
licht
consider
this toddler’s
curiosity a big
compliment
for Dan Flavin,
artist
of
als ‘een feit’.
Dat is precies
wat het
meisje
untitled. Hegthought
of lightzoals
as ‘a Flavin
verifieert, ongedwon
en en direct
matter of fact’. The girl is verifying
ook zijn kunst
beschouwde.
exactly that, as open and directly as

TOUCH

Flavin wanted his art to be.

Deze ‘scène’ laat zien wat we vaker zouden
reminds
of what
we should
moeten doenThis
als‘scene’
we naar
kunst
kijken:
do more often
when looking
at art, and
een stap terugdoen
en kijken
hoe anderen
what in fact this book is all about: take
een kunstwerk
tot zich nemen. Want voor de
a step back and see how others take in
toeschouwertheiswork.
de vrijmoedigheid
van dit kind
Because for us, onlookers,
een geschenk.
levert
eeniskrachtig
beeld
this Het
child’s
boldness
a gift. It creates
a powerful van
imagehet
that
will probably
op dat de betekenis
werk
versterkt.
with you zijn
and enrich
youropwindend,
Flavins lichtstick
sculpturen
puur en
perspective. Flavin’s light sculptures
en deze kleine
toeschouwer laat ons dat,
are straightforward but exciting and
op haar eigen
manier,
misschien
thisbriljante
little spectator
reminds
us of that
wel onvergetelijk
beseffen.
in her own
brilliant way.
Foto met toestemming van Damien Derouene
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EEN ZIJN MET HET KUNSTWERK
Musea veronderstellen vaak dat publiek
komt om naar kunst te kijken. Het gedrag
van museumbezoekers lijkt dit echter
nogal eens te betwisten. Zo geven veel
jongere
bezoekers
weloverwogen
Museums
have long met
assumed
– and still do
– thatblijk
the single
reason
people visit
themte
is zijn
foto’s
van een
behoefte
om één
to see
that areZe
there.
Butdat
there
is one
met
hetthings
kunstwerk.
doen
door
er
behaviour that disrupts this belief: selfzo naast te poseren dat het lijkt alsof zij
insertion. Many visitors demonstrate their
enlonging
het werk
één zijn. ‘Het is mijn manier
to be the thing. With considered
omstagings
me met
kunstphotographs,
te verbinden,
alsof je
of their
younger
ermuseumgoers
onderdeel van
uitmaakt’,
een
often
display theirvertelt
desire to
be part ofbezoeker
the art. They
so by posing
museum
aandoonderzoekers.

PART OF THE ART

alongside an artwork in such a way that it

looks
as though
they and
are one.
Wat
moeten
musea
metthe
ditwork
gedrag?
‘It’s my way to feel closer to the art, like
Onderzoeker
Elizabeth
Hunter
beschouwt
you’re part of the piece’, one self-inserter
het
alsresearchers.
een uitlaatklep voor museum
tells
bezoekers ‘wier zintuiglijke interactie met
How seriously
shouldwordt
museums
take this
kunst
door musea
beperkt
tot het
behaviour?
Museum
researcher
Elizabeth
visuele,
maar
die toch
hunkeren
naar
Hunter
considers
self-insertion
an
outlet
for
fysieke betrokkenheid bij kunstwerken’.
visitors ‘whose sensory access
Enmuseum
ze
heeft
gelijk.
De
resultaten
variëren
has been restricted to the visual by multiple
van
banaalbarriers,
tot verbazingwekkend,
protective
but who still crave van
knullig
totengagement
creatief. Zouden
museaAnd
niet
embodied
with artworks.’
iedereen
dieThe
zich
zo inspant
she’s right.
results
may varyom
fromzich
amazingbij
to banal,
fromte
creative
to doltish,
‘dichter
de kunst
voelen’,
serieus
but everyone
whoLaat
makesmusea
an effort
to feel
moeten
nemen?
deze
closer to the art should be taken very
bezoekers verder helpen in hun streven
seriously. Their movements toward
naar
verbondenheid.
connection should be encouraged, not the
least
museums. van Clelia Patella, josecabaco,
Foto’s
metbytoestemming
tzuio, Pedro Víllora, Theodor Riise en yasemin_aze
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FLAUW NA-APEN
Wayne Thiebaud is bekend om zijn verrukkelijke taart
schilderijen. Maar in Supine Woman schildert hij zijn
18-jarige dochter, met verontrustend resultaat. Is ze in
gevaar? Wayne
Is ze dood?
Of kent dit werk een seksuele conno
Thiebaud is famous for his mouth-watering cake
tatie, met
haar korte
rokje120).
en benen
uit Woman
elkaar.he
Supine
paintings
(see page
But withiets

CHEAP MIMICRY?

turns to his 18-year-old daughter, to disturbing result.

De kunstgeschiedenis
diea sexual
liggend
Is she in danger? kent
Is sheveel
dead?vrouwen
Or is there
it, her short
skirtis
and
legs slightly apart.
poseren,nature
maartoSupine
Woman
waarschijnlijk
de enige
die zo sterk tot imiteren uitnodigt. Toeval of niet, ook de
Art history features many women posing lying, but
navolgers hebben korte rokjes aan en griezelige uitdruk
Supine Woman may be the only one that strongly elicits
kingen op
hun gezicht.
Je zou
hetits
alsimitators
flauw na-apen
imitation.
Coincidence
or not,
are also
kunnen beschouwen,
teneerie
koste
van de psychoanalytische
short skirted with
expressions
on their faces. It’s
betekenissen
vanmimicry,
dit schilderij.
Supine
only cheap
one couldMaar
argue,isatdat
the zo?
expense
of
the many
psychoanalytical
meanings of thisboodschap
painting.
Woman bevat
verschillende
(tegenstrijdige)
Butgeeft
is it? Supine
Woman offersantwoorden.
several (conflicting)
pen, maar
geen definitieve
De vrouw is
messages, but there are no definite answers. Painted
geschilderd
onder een vreemde hoek – Thiebaud wist hoe
at an odd angle, Thiebaud knew how powerful
krachtigperspective
perspectief
kan zijn. Deze museumbezoekers
can be. But so do museumgoers. Lying
realiseren
zich
ook. the
Liggend
depose
houding
de vrouw
down
anddat
sensing
woman’s
may bevan
a strange
gewaarworden
kan een
vreemde,
maar
inzichteviews
lijke on
yet insightful
experience
leading
to additional
state
being.inzicht
Art is not
only ainhead
ervaringher
zijn,
dieofmeer
geeft
haarpuzzle;
staatit van zijn.
sensual
and playfulness
as well.
Kunst isrequires
niet alleen
eenintelligence
hoofdpuzzel,
maar vereist
vaak
Perhaps the museum should invite everyone to
net zo goed
zintuiglijke intelligentie en speelsheid.
‘Understand this painting through imitation’.
Het museum zou iedere bezoeker moeten uitnodigen
om dit schilderij te begrijpen door het na te doen.
Foto’s met toestemming Marsha Lane Foster, Jordan Smith,
Claire Griswold en Candice Kozark
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EIGENAARSCHAP
De handeling is even eenvoudig als doeltreffend:
plaats je hand met een smartphone strategisch
voor een portret en het lijkt alsof de geportret
teerde zijn eigen selfie neemt. In een oogwenk
versmelten eeuwenoude personages met de
The act is as simple as it is effective:
huidige beeldcultuur
en beschikken ze opeens
place your hand holding a smartphone
over de nieuwste
mobieltjes.
toenand
en itnu het
strategically
in front of Wat
a portrait
meest gemeen
hebben?
natuurlijk,
looks like
the headDe
is ijdelheid
taking its own
selfie.
centuries
old subjects
merge
de presenInstantly,
tatie en de
behoefte
om gezien
tewith
today’s visual culture, even sporting our
worden. Deze portretten waren immers de selfies
latest mobile technology. The big similarity
van hun tijd.
between then and now? The vanity, of

A SENSE OF
OWNERSHIP

course; the performance and the need to be

seen. After
all, these portraits
were sthe
De virtuositeit
van 19de-eeuwse
portret
childers
of their day.
– die ogenselfies
doordringend
konden schilderen, met
blikken dieIt’srechtstreeks
de kijker century
afkomen –
the virtuosity op
of nineteenth
maakt deze
intervpainters
enties zo
krachtig.
misschien
portrait
– painting
eyesWat
so piercing
and werkt,
glances althans
focused directly
towards
theis dat
minder goed
volgens
critici,
– that
makes weliswaar
these interventions
veel selfieviewer
nemers
de kunst
fotografe
work so well. What may work less well, as
ren, maarthe
er verder
nauwelijks naar kijken. Toch
critique goes, is that many selfie takers
worden met
selfies belangrijke
onderlat,
iggende
aredeze
photographing,
but merely glancing
art. Let’s not
however,
behoeftenthe
zichtbaar:
omforget,
te creëren,
te that
spelen (de
these
selfies
are
driven
by
important
eeuwenoude fantasie van een kunstwerk dat tot
underlying needs to create, to play (the ageleven komt)
en om een gevoel van eigenaarschap
old fantasy of an artwork coming to life),
te krijgen.and
Hettogaat
omofnieuwe
generaties
gain ahier
sense
ownership.
What we
museumbactually
ezoekersseedie,
hun
bewonderens

hereopare
neweigen
generations
of
working
to connect
waardige museum
manier,visitors
hard hun
besthard
doen
om zich te
century art, in their own
verbindenwith
metnineteenth
19de-eeuwse
kunst. Musea, let
beautiful way. Museums, please take notice
goed op enandbreng
ze een
stap
verder!
help them
move
forward!
Foto’s met toestemming van Minneapolis Institute of Art,
Jönköping County Museum en The Bowes Museum
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WACHTENDE REUZEN
Maurizio Cattelan heeft een reputatie als grappenmaker van de kunstwereld.
Zijn Lilliputiaanse replica’s van twee liften, niet veel hoger dan je enkels, zijn
prachtig gedetailleerd. De cijferborden boven de deuren lichten op als de liften
Maurizio Cattelan has earned his reputation as the art world’s prankster. His Lilliputian
omhoog
of omlaag gaan. Een bekend belletje klinkt wanneer de deuren zich
replicas of two elevators, not much higher than your ankles, are complete in detail. The
openen
voor de fictieve passagiers. Dan sluiten ze weer en vertrekt de lift naar
number boards above the doors light up as the lifts ‘ascend’ and ‘descend’. A familiar
eenbellnieuwe,
fantastische
verdieping.
dings when
the doors open
to alert its fictional passengers. Then the lift closes

GIANTS WAITING

again and goes off to a new fantastical floor.

Musea zouden stellen dat Lift (de titel van dit werk) vragen oproept over ‘context en
would say
Liftde
creates
questions about
context and is
thehoe
possible
layers op
of het werk
deMuseums
meerlagigheid
van
werkelijkheid’.
Veelzeggender
bezoekers
reality. Perhaps more fascinating is how visitors react to the work. A simple
reageren.
Wie een foto neemt van Lift ziet een lift van normale afmetingen, niets
photograph of Lift looks like a regular-sized elevator – nothing special. It takes a few
bijzonders.
Inventieve museumbezoekers weten dat je perspectief moet toevoegen
inventive museumgoers to add perspective, by using their feet. This also adds
enabsurdity:
doen datisdoor
voeten
tefor
gebruiken.
DatAndlevert
ook dealways
nodigesomeone
absurditeit op:
therehun
a giant
waiting
the elevator?
then there’s
staat
eenitreus
opnext
de lift
teusing
wachten?
En dan
is er an
altijd
die een
whoer
takes
to the
level,
just a shoe
to create
eveniemand
better sense
of stap ver
is more.
Could prankster
Cattelan
wishedgevoel
for anything
better? te creëren.
derscale.
gaat,Less
door
met alleen
een schoen
een have
nog beter
van schaal
Minder is meer. Had grappenmaker Cattelan zich iets beters kunnen wensen?
Foto’s met toestemming Fabio Bruna, Mirjam Bauernschmidt, Suzan De Waal en Niek de Greef
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WANDELENDE MANNEN
Het duurt maar een fractie van een seconde, maar wat een bijzonder
moment: kunstwerk en toeschouwer zijn even een en dezelfde.
Eeuwig
eid en
moderniteit
staren
aan,
een broodmager,
It onlyhlasts
a split
second – but
what aelkaar
moment
it is:de
artwork
deand
ander
overvloedig
gevormd.
observer
are momentarily
one and the same. Eternity and

WALKING MEN

modernity are staring each other down – one scrawny and
malnourished
and the
other
plump and overfed.
Met
Walking Man
toont
kunstenaar
Alberto Giacometti de mensheid
in beweging, geïnspireerd op mensen die zich door de stad haasten.
With Walking Man, the artist Alberto Giacometti presents
Dehumanity
schijnbinaar
ongeïnteresseerde
museumbezoeker,
ook duidelijk
movement
– inspired by those
rushing through the
gehaast,
looptobviously
in een inrechte
van de ene
zaal naar de andere.
big city. Also
haste,lijn
the apparently
disinterested
Giacometti’s
menselijke
figuurlineisfrom
nietone
alleen
nederig
museum visitor
takes a straight
roomeen
to the
next. beeld
Giacometti’s
human
figure
is notnet
onlyzoa goed
humbleeen
image
of an symbool
van
een gewone
man,
maar
krachtig
ordinary
man, but is equally
potentook
symbol
humanity.
van
menselijkheid.
En data geldt
voorof de
museumbezoeker,
so is the museum visitor who, with his furtive glance and
dieAnd
met
zijn snelle blik en gestage tred een karakteristiek beeld
steady pace, becomes a potent symbol of museum behaviour.
neerzet van klassiek museumgedrag.
Foto met toestemming van Alexey Druzhinin
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GOD HAAT RENOIR
‘What the fuck doet dit in een museum?’ De
anti-Renoirbeweging laat haar klacht luid en
duidelijk horen: de Franse impressionist Renoir
is een vreselijke kunstenaar, wiens werk uit
musea‘What
verbannen
het Insta
the fuckmoet
is thisworden.
doing in aOp
museum?’
The anti-Renoir
movement
makes
its one
gram-account
van de
beweging,
met
de naam
and clear:
the French
Renoircomplaint
Sucks atloud
Painting,
staan
foto’s van
is an awful
artist,
‘leden’impressionist
die walgendRenoir
poseren
voor Renoirwhose work should be banned from
schilderijen,
inclusief commentaar als ‘God
museums. Its Instagram account, called
haat Renoir!’
en ‘Haal
ze van
de muur!’.
Renoir Sucks
at Painting
, features
pictures

GOD HATES RENOIR

of ‘members’ posing disgusted in front of

Renoir paintings,reacties
including van
comments
like
Zulke uitgesproken
museum
Renoir!’ and
’em down!’.
publiek‘God
op hates
kunstwerken
zijn‘Take
zeldzaam.
Beschouw
ze als een uiting van bezoekers die goede kunst
It’s rare to encounter such strong reactions
een warm
hart toedragen en de (tijdloze)
between artwork and spectators. Consider it
behoefte
om hierover
discussiëren.
Renoiran expression
of anteaudience
deeply caring
hatersabout
hebben
een punt
omtode
goodbovendien
art and the ongoing
need
autoritdiscuss
eit vanthis.
kunstmusea
te betwisten.
Because Renoir-haters
haveWant
a
crucial eigenlijk
point: rethink
wie bepaalt
watmuseum
goedeauthority.
schilderkunst
Who decides
constitutes
great musea
is? Accepteren
wewhat
Renoir
alleen omdat
painting? Do we accept Renoir only because
zijn werk
tonen? Is de kunsthistorische canon van
museums show his work? Is the artzogenaamde
zo onbetwist
historicalmeesterwerken
canon of so-calledwel
masterpieces
baar als
ze presenteren?
met kunst
as musea
unquestionable
as museums‘Je
present
bezighouden
betekent
gepas
sioneerd
them? ‘To
engage with
art is
to be selectief
passionately
selective’,Jonathan
art critic Jonathan
zijn’, aldus
kunstcriticus
Jones. Het
Jones
notes. The rightlaten
that Renoir-haters
recht dat
Renoir-haters
gelden door hun
in showing their distaste and
afkeer assert
te tonen
en de keuzes van musea te
challenging a museum’s choices signifies
betwisten,
duidt op plezier, betrokkenheid en
true enjoyment, involvement, and urgency.
urgentie
iets wat
elk museum
zou moeten
Any–museum
should
welcome that.
omarmen.
Foto’s met toestemming van Leah T. Keys, Paul Schaffenberger,
Victor Rodriguez, dereklop, Zachary Paul Levine en Emily Marisa
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GETYPECAST
Roy Villevoye’s Preparations toont een zwarte man die
een houten kruis vasthoudt. Hij behoort tot de etnische
groep
van de Asmat,
een volk
uitahet
Papoea-deel
van
Roy Villevoye’s
Preparations
shows
Black
man
Nieuw-Guinea,
datcross.
nogHe
steeds
leeft volgens
holding a wooden
is a member
of the oude jagerAsmat ethnic
group, a people
part of
verzamelaar
tradities,
maarfrom
doorthedePapua
Nederlandse
New Guinea,
live accordingistobekeerd.
ancient
kolonisator
totwho
hetstill
christendom

TYPECAST

hunter-gatherer traditions. However, this part of the
island was previously colonized by Dutch settlers

Hetwho
is een
vreemde gewaarwording wanneer, zoals hier,
converted the indigenous population to
hetChristianity.
onderscheid tussen een kunstwerk en zijn toe
schouwer wegvalt. Dat heeft alles te maken met het
It’s a strange sensation
hyperrealistische
beeldwhen
van the
de difference
Asmatman (kijk eens
between
an artworkaderen
and its op
spectator
dissolves, as maar ook
naar
de gezwollen
zijn voorhoofd!),
we see
Of course, this has
do past. Alsof
omdat
dehere.
museumbezoeker
ereverything
naadloostobij
with how hyper-realistic the sculpture of the Asmat
hij man
is getypecast
als de ultieme witte man. Hij lijkt op
is – look at the swollen veins in his forehead! –
iemand
diebecause
leidingthegeeft,
maar waarom
precies?
Omdat
and also
museumgoer
fits right in,
as if
hij he’s
groter
Omdatashij
is? Omdat
hij achteraan
beenis?
typecast
thewit
ultimate
white man.
He
appears
to be
superior, because,
well…
of what
staat,
alsof
hijatoezicht
houdt? Of
komt
het door onze
exactly? Becauseculturele
he’s taller?blik?
White?
he’s deze
bevooroordeelde
HetBecause
is precies
standing behind,
as if he’s
supervising?
Or is it voor andere
verwarring,
waarmee
onze
belangstelling
because of our biased cultural perspective? It’s this
culturen
vaak gepaard gaat, waar het werk van
confusion exactly, often accompanying our interest
Villevoye
gaat.
complex
enisactueel
onderwerp,
in other over
cultures,
thatEen
Villevoye’s
work
about. His
metsubject
vele betekenislagen.
Deand
aan
wezigheid
matter is complicated
topical,
with van deze
witte
museumbezoeker
bijthe
Preparations
laat ons deze
many
layers of meaning. It’s
presence of this
Western
museumgoer
that
lagen
misschien
nog around
wel hetPreparations
beste afpellen.
perhaps peels back these layers best.

Foto met toestemming van artsayssimon
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Basis voor het boek is een uitgebreid onderzoek
(mede mogelijk gemaakt door het Jaap Harten
Fonds) van honderdduizenden foto’s die
museumbezoekers wereldwijd de afgelopen
jaren publiceerden op social media als Instagram
en Flickr. Alles wat deze beelden tonen, is echt
gebeurd, ook al duurde het maar een fractie van
een seconde. Natuurlijk kan niet alles worden
geconcludeerd uit het observeren van toe
schouwers op foto’s. Soms laten ze slechts een
momentopname van hun gedrag zien. Ook is
niet te achterhalen wat er precies omgaat in
de hoofden en harten van het museumpubliek.
Desondanks spreken de meeste foto’s in het
boek voor zich. In samenhang bekeken, tonen
ze de motivaties van museumbezoekers en hun
directe, authentieke reactie op kunstwerken.
Een veelomvattender manier van
kunstbeschouwing
Wat levert de visuele analyse van het gedrag van
museumbezoekers op? Allereerst de essentiële
rol van publiek in kunstmusea: hoe toeschouwers
een kunstwerk kunnen doen schitteren, of even
gemakkelijk de bedoelingen van een kunstenaar
kunnen negeren of zelfs ontmantelen. Door
bewust te letten op hoe mensen op beeldende
kunst reageren en (toevallige) overeenkomsten
tussen werken en kijkers op te merken, zijn
bovendien nieuwe, mogelijke betekenissen van
kunst te ontdekken. Het beschouwen van werken
in samenhang met hun aanschouwers blijkt zo
een verfrissende, en veelomvattender manier
van kunstbeschouwing. Uiteindelijk gaat kunst
immers – wanneer zij wordt gepresenteerd −
over communicatie en interactie: een idee of
boodschap van de kunstenaar aan het publiek,
waarbij we ons altijd moeten afvragen wat daar
van overkomt.
De rol van musea als bemiddelaars
Het observeren van het gedrag van museum
publiek zegt ook iets over het belang van de
presentatie van kunst en de rol van bemiddelaars
die musea vervullen. Wie bewust observeert hoe
museumbezoekers kunst ervaren, zal ook beter
begrijpen wat ze naar het museum brengt.
Mensen blijken musea niet alleen te bezoeken
om de kunst die er te zien is, zoals musea vaak
denken, maar komen vaak ook uit andere
beweegredenen. Om samen te komen, zich te

vermaken en zich te engageren door middel van
kunst. Dat lijkt logisch, maar desondanks is een
boek zoals A spectator is an artist too, dat focust
op het gedrag van museumbezoekers, nog een
zeldzaamheid. Specifiek onder kunstmusea en
hun tentoonstellingsmakers kan de aandacht
voor de motivatie en rol van museumpubliek
nog flink worden verbeterd.
Voor de social media marketeers van kunstmusea
geldt dat misschien minder. Het is een verrassend
fenomeen dat zoveel bezoekers tegenwoordig
hun museumervaring documenteren en publice
ren. Dit gedrag paste lang niet in het traditionele
idee van museumbezoek, foto’s nemen was
immers tot voor kort verboden in de meeste
museumzalen. Het heeft enige tijd geduurd
voordat musea zich de kans realiseerden – gratis
promotie door je eigen klanten! – en mee gingen
doen. Inmiddels staan de meeste musea foto
grafie op zaal toe en sporen museummarketeers
bezoekers zelfs aan om hun museumervaring
online te delen.
Een keerpunt?
Wie alle beelden in samenhang bekijkt, ziet dat
musea en het gedrag van museumbezoekers aan
het veranderen zijn. Veel foto’s tonen een nieuwe
generatie museumbezoekers, de toenemende
invloed van sociale media en een nieuwe, op
komende categorie van interactieve kunstwerken
en -installaties, waarin bezoekers kunnen partici
peren en zich kunnen onderdompelen. Het is
duidelijk dat kunstmusea een steeds diverser
publiek trekken en dat ze steeds meer een plek
worden voor dit publiek om zich (ook) actief te
vermaken. Museumbezoekers zijn de afgelopen
tien jaar nonchalanter, creatiever – en volgens
sommigen onwetender – op kunst gaan reageren.
De verandering in gedrag van het museum
publiek wijst ook op een mogelijk keerpunt.
Voor veel bezoekers gaat het steeds minder om
de kunst zelf, en steeds meer om de ervaring
rondom kunst. ‘Musea zijn niet langer ruimten
waarin kunst wordt beleefd, maar eerder
ruimten waarin je laat zien dat je kunst beleeft’,
merkt criticus Rob Horning terecht op. Meer
interactieve, laagdrempelige kunst, een verande
rende museumetiquette en andere publieks
samenstelling leveren museumbezoekers op
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die zich vrijer en onbevangener gedragen, maar
ook steeds oppervlakkiger kijken. Musea zouden
zichzelf dan ook moeten afvragen wanneer een
museumbezoek nu precies geslaagd is. Vanzelf
sprekend is er niet één juist antwoord op deze
vraag. Maar de zestig vastgelegde ‘scènes’ in
het boek bieden vele, mogelijke en inspirerende
antwoorden.
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Een uitnodiging aan musea
In zijn boek De geëmancipeerde toeschouwer
beweert de Franse filosoof Jacques Rancière dat
het kunstpubliek steeds meer afgestompt raakt.
Volgens hem is dit het gevolg van de manier
waarop het publiek in musea wordt benaderd,
en de manier waarop kunst wordt gepresenteerd
(Rancière 2015). Als inspirerend antwoord op
Rancière toont A spectator is an artist too behoef
ten en verlangens waar musea op in kunnen
spelen om zo bezoekers juist nog beter te betrek
ken. Het boek is daarmee een uitnodiging om de
potentie van musea − om publiek en kunst op
betekenisvolle manieren te verbinden − nog veel
beter te benutten. •
Deze tekst is een bewerking van de inleiding
uit A spectator is an artist too.
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