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Wist udat dehuidigeminister-president vanAl-
banië ooit beeldendkunstenaarwas? Edi Rama,
die al zo’n vijftien jaarmeedraait indeAlbanese
politiek, stelde zijn laatste grote artistieke daad
toenhij in 2000burgemeesterwerd van Tirana.
Hij liet grote hoeveelheden appartementsblok-
ken in zijn verpauperde stad beschilderenmet
felgekleurde, geometrische vormen, veegde de
straten schoon en liet duizenden bomen aan-
planten.
DevideoDamni i colori (2003)vandieschilder-

actie, gemaakt door kunstenaar Anri Sala, werd
indie tijd eenhit opkunstmanifestatieswereld-
wijd.Midden in de hausse van zogeheten kriti-
sche kunst was daar het bewijs: het kón. Kunst
kondaadwerkelijk van invloed zijn ophet leven
vanmensen, kon iets goeds doen in dewereld –
terplaatse,niet inhet veiligemuseumreservaat.
Iedereenwildehetgraaggeloven.
De film isweer eens te zienopde tentoonstel-

ling Meer macht, in museum De Fundatie in
Zwolle.SamengestelddoorNRC-criticusHansden
HartogJager, innauwesamenwerkingmetdirec-
teurRalphKeuning–die laatsteheeftspeciale in-
teresse inhetonderwerpmacht enkunst vanuit
historisch perspectief. Het is hun tweede ver-
bond, na de expositieMeer licht in 2012. Daarin
werd gezocht naar ‘het sublieme’; een mooi,
kunstfähigonderwerp.MetMeermacht taptDen
Hartog Jageruit eenander vaatje, getuigedeon-
dertitel van het boek Het streven dat bij de ten-
toonstellingverschijnt.Daarstaathetpontificaal:

‘Kankunstdewereldverbeteren?’
Kankunstdat?Hetzou flauwzijnmeteenmet

het antwoord opdie vraag te komen. Kijk goed
rond in De Fundatie en je ziet dat dat ook hele-
maalnietdevraagisdiedoorkunstenaarswordt
gesteld.Twintigkunstenaars,grotendeelsheden-
daags, stellen in hun werk maatschappelijke
kwestiesaandeorde– ‘meermacht’ iszeldenhet
onderwerpenvrijwelnooithetdoel.
De insteek is vaak afstandelijk; zoals de film-

loopStatic (2009)vanSteveMcQueenwaarin,van-
uit eenhelikopter rondcirkelend, rond en rond
hetVrijheidsbeeldwordt gefilmd.McQueen (nu
de gevierde regisseur van Twelve Years a Slave)
blijft indeklassiekekunstenaarspositie:hij toont
hetsymboolvan‘vrijheid’,maarwatzegthijdaar-
mee?Als hetmeezit, laat hij je erovernadenken.
Datgeldthier vrijweloveral.
Asger Jorn, en natuurlijk Constant en Joseph

Beuys zijn er voor hunutopische denkbeelden.
Echt,het isprachtigomConstantsplannenvoor
eennieuwewereldNieuwBabylon (waarhij inde
jarenzeventigteleurgesteldvanafstapte)weerte
kunnenzien.MaarBeuys’uitspraak ‘JederMensch
ist ein Künstler’ is zo langzamerhand wel het
duizenddingendoekje van de kunst, voor elk
thema inzetbaar. Dan zien we nog de aangrij-
pendedoodsstrijdvandeBiokip (videouit 2009)
van Hans van Houwelingen en de ter aarde
gestortte wassen beelden van Roy Villevoye en
zijn Papoea-vriend Omamà. Prachtige werken,
zeggenwel ‘iets’ overmachtsrelaties.Maar...wat
wíldeze tentoonstellingnueigenlijk?
In het boekHet streven legt DenHartog Jager

het nochtans duidelijk – zij het een beetje lang-
dradig–uit.Kunst is inde loopvandegeschiede-
nisbelandineenreservaat.Achter ‘demuur’zoals
hij het noemt. Daarmag en kan alles: deHitler-
groet brengen, bestuurders beschimpen, een
nieuwewereld verzinnen. De prijs die voor die
vrijheidwordt betaald, is hoog: totale irrelevan-
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Beeldende kunst
RECENSIE TENTOONSTELLING MEER MACHT IN DE FUNDATIE ZWOLLE

Hebbenkunstenaarsmacht, heeft kunst invloed
op demaatschappij, kan kunst ons leven

verbeteren? Ja,wil de tentoonstellingMeer
macht vanHans denHartog Jager zeggen,maar
nee zou ookhet goede antwoord kunnen zijn.

DoorSacha Bronwasser

VideostillDamni i colori van Anri Sala. FotoAnri Sala, Marian GoodmanGallery, NewYork

Meerkunst
Hans den Hartog Jager (1968) is kunstcriticus voorNRCHandels-
blad en één van de presentatoren van het AVRO’s 4Art. Hij schreef
twee romans (Zelf Godworden enMaltus) en diverse boeken over

kunst, waaronder het interviewboek Verf.Meermacht is zijn
tweede tentoonstelling, naMeer licht in 2011. ‘Ik vrees dat mijn

leven er redelijk van [van kunst] doordrenkt is’, zei hij afgelopen
donderdag in het radioprogrammaOpium.

Het streven, uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep, €19,99

Dekunst van
relevant zijn

tie. Al gaat de kunstenaar demurenmet eenbijl
te lijf: het blijft kunst, we klappen enwebetalen
ervoor.Datplaatstdekunstenaardie invloedwil
uitoefenen, dewereldwil veranderen (latenwe
dat ‘verbeteren’nogmaarevenopschuiven)voor
een probleem. Hoe kan kunst (weer) in een
positiekomendathet erwél toedoet?
Glashelder. En relevantook.Metdeverse affai-

resrondManifesta inRuslandendeSydneyBien-
nale – onder respectievelijk een fout regime en
met een foute geldschieter – valt de verstrenge-
lingtussenmacht,marktenkunstnietteontken-
nen;hoekunjedaarbinneneendeukineenpakje
boter slaan? Bovendien werpt Den Hartog nog
meer goede vragen op: waarom is ‘geld’ zo’n
besmetonderwerp,terwijlzijninvloedallesbepa-
lend is? Of: waarom is maatschappelijk ange-
hauchtekunst eigenlijkperdefinitie links?
Tochverwaterendieideeënenvragenindeten-

toonstelling. Blijkbaar is besloten omhet breed
te houden. Eenbeetje geschiedenis, wat betrok-
kenheid, een grote naam. Pontificaal hangen er
drie enorme lodenplaten, aangebodendoor de
Duitse kunstenaar AnselmKiefer, waarophij in
het grootnogeens zijn foto’s afdruktwaarophij
in1969zichzelf portretteerdeterwijlhijdeHitler-
groet bracht. De impact nu is nul – endat terwijl
tochonlangsheelFrankrijkinrepenroerwasom
de ‘quenelle’, het nieuwe foute gebaar. Eén stap
buitenhetmuseumendemessenwordengesle-
pen –waaromzet de kunstenaar die ‘macht’ wil
die stap dan zo zelden en deze tentoonstelling
evenmin?
Twee kunstenaars zijn wel duidelijk: Renzo

Martens en Yael Bartana proberenhier de echte
stap naar macht en invloed te zetten. Martens
krijgt een ereplaats in DenHartog Jagers boek,
maareenkleinzaaltje inDeFundatie. Vanuithet
idee van ‘gentrification’ probeert Martens
momenteel inhethartvanCongo–nee,dieasso-
ciatie isniet toevallig– eenkunstcentrumvande
grond te krijgen. Kunst wordt nadrukkelijk als
mogelijkeverbeteraarvandeeconomieingezet–
niet in het hippe Berlin-Mitte,maar inhet putje
vandewereld.Hetdoel is broodopdeplankvan
de straatarmewerknemers dienu ter plaatse op
depalmolieplantageswordenuitgebuit.
RenzoMartens zelf, intussen, vliegt dewereld

over als een kunstdandy – endankzij dit project
als ‘Yale-fellow’–enonderstreeptdie januskop:de
betrokkenheidvandekunstenaar,netalsdievan
ngo’s, isookeigenbelang.Eenhoudingdiehijniet
ontkent, maar juist ten volle uitspeelt en de
Congolezen probeert aan te leren; Martens wil
meermacht énmeermarkt. Kom, laat de kunst-
bobo’s naar Congokomenzodatwe er eenhotel

en cappuccinobarretjes kunnenopenen!Het is
WimPijbesindejungle,engelijkheeft-ie.Hetpro-
ject is dubbelzinnig, poert in openwonden, on-
dervindt scepsis en tegenslag en daarom is het
jammerdatweerhiermaarweinigvanzien.
Yael Bartana is de enige anderekunstenaarop

Meer macht die de scheidslijn tussen kunst en
maatschappijdoorbreekt.De ‘JewishRenaissance
MovementinPoland’-beweging,voortgekomenuit
een serie filmsdie Bartanamaakte, is inmiddels
een sociale beweging vanmensendie oplossin-
genzoekenvoormigratieproblemen.
Warenhaar films nogheel gelaagde, dubbel-

zinnigeproducties,devergaderingvandeJRMiP
ziet eruit als een slapnagespeelde Brusselse bij-
eenkomstmetstandpunten, spreektijdenstem-
bordjes. Hoe lang kan Bartana op beide sporen
blijven lopen?Hoevoorkomtzijdatze,netalsde
Albanese Edi Rama, uiteindelijk toch in de poli-
tiek belandtmet haar onvermijdelijke compro-
missenencorruptie?
Eénhete aardappelwordt hier in Zwolle zorg-

vuldig gemeden: Jonas Staal. Al tien jaarmaakt
die–somszeer–onaangename,kunstwerkendie
zichverhoudentotdemacht– linksénrechts.En
hij schrijft erover. In 2009 viel hij Hans denHar-
togJageraaninhetessayPost-propaganda,opeen
vermeende vlucht naar achteren, richting de
veiligebeeldendevormalscriteriumvoorgoede
kunst.Datkandetentoonstellingmaker/criticus
metditprojectpareren; in zijnboekklinkt soms
zelfs eenechovanStaals ideeën.
Beterwashetgeweestalshijdekunstenaareen

plaats had gegeven. Het dagblad Trouw stelde
Staal in 2010 letterlijkdezelfde vraag: ‘Kankunst
desamenlevingverbeteren?’. ‘Absoluut,omdatje
met kunstmensen kunt dwingen ompositie te
kiezen’,zeihij toen.Datvindtookdecurator.Ster-
ker, ‘dat isdekunstverplicht.Zowelaandemaat-
schappij als aan zichzelf’ besluit hij. Die stellig-
heidhaddenwegraagopMeermachtgezien.

Kom, laat de kunstbobo’s naar
Congokomen zodatweer een
hotel en cappuccinobarretjes

kunnenopenen! Het isWimPijbes
in de jungle
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