
Ik wil ruimte! 

 

Rare jongens die kunstenaars, natuurlijk: kunst brengt ongevraagd advies uit over 
onze wereld, door een ervaring te bieden die een nieuw perspectief ontvouwt. Elk 
jaar studeren er wederom nieuwe lichtingen van deze 'ongevraagd adviseurs' af. 
Kunst heeft ruimte nodig om zich te presenteren: ruimte in enge zin. Daarnaast heeft 
kunst behoefte aan contact, iets immaterieels: ruimte in brede zin. Waar ligt die 
ruimte en hoe presenteer je dat? De werkelijkheidswaarde van deze vrijheid kunnen 
we moeilijk bevatten. Als resultaat van vrijheid manifesteert ongevraagd advies zich 
altijd op een gespannen voet met ons ego, met de eer, de trots van de persoon die 
we zijn. 

 

Vroeger, toen de ouders van de actuele nieuwe lichting aan ongevraagd adviseurs 
deze leeftijd had, was vrijheid nog absoluut. Toen was vrijheid absoluut. Deze 
generatie van 68' ging zich te buiten aan zo veel vrijheid dat ze de onvrijheid uit het 
oog verloren. Dit resulteerde o.a. in grote depots met slechte kunst die voortkwamen 
uit wat we nu oude politiek noemen. Het door hen gehanteerde,  absolute 
vrijheidsbegrip monde uit in een over - getolereerd relativistisch pluralisme waarin 
verantwoordelijkheid vooral negeert moest worden: dat neigt immers naar fascisme 
en dat woord moet koste wat kost verbannen worden. We moesten maar respect 
hebben voor onderscheid. Tot bleek dat de wereld groter was dan Nederland, groter 
werd dan de NAVO en Europa zich moest gaan heruitvinden.... 

  Ruimte kan nooit zo maar zijn, kunst kan nooit zo maar spreken. Het is 
moeilijk ruimte te nemen, advies te geven. De generatie van 68' nam deze ruimte wel 
gewoon. Eind jaren 70, begin jaren 80 ontsprongen er zo vele culturele 'vrijplaatsen'; 
losgeslagen holen gevuld met hippies of punks; beide stinkend. Ook ontstond er de 
artistieke vrijplaats: het kunstenaarsinitiatief. Hier werd er 'ruimte voor experiment 
aan de kunstenaar geboden'. Samen met andere kunstenaars werd er gefilosofeerd, 
gebouwd en gespeculeerd. Eigenwijs, dat was het zeker. Of de auteurs tot leven 
kwamen, gezicht kregen door te communiceren en nog wat te melden ook, was 
onzeker.  

 Vrijheid om de vrijheid is evenzeer een farce als experiment om het 
experiment. Kunstenaars brengen nieuwe ervaringen door nieuwe perspectieven. 
Dat zijn vreemde, ongewone zaken die immoreel, nog onverstaanbaar of 
vervreemdend zijn: het zit op de rand van ons bevattingsvermogen.  

 

Tegenwoordig is vrijheid een negatief begrip, moet vrijheid zich verantwoorden. 
Enerzijds beklemt dat, anderzijds biedt de verantwoordelijkheid om die vrijheid te 
nemen kaders om onze omgeving dieper en persoonlijker te ervaren, in directe 
relatie tot het vreemde, het andere. We moeten wel: we zijn immers geëmancipeerd, 
geloven nergens in en hebben onze stem verworven.  

 Met het innemen van een ruimte neem je positie in. Elk bedrijf en elke 
instelling heeft hier mee van doen. De oude vrijplaatsen hebben nu allemaal kaas 
gegeten van marketing, hebben allemaal een persoon die verantwoordelijk is voor pr 
of zakelijk beleid of minstens iemand 'die daar goed in is', of moeten hier aan 
geloven. Bedrijfsmatigheid  van deze vrijheid botst met de democratische 
betrokkenheid in deze vrijheid.  



 Ik wil ruimte is hier wars van. Ze werken niet met zakelijk leiders, marketeers, 
technische dienst of wat dan ook. Ze doen niet aan expositieontwerp, herschrijven 
geen kunstenaarsstatements, doen niet aan thematisch doorwrochte zaalteksten, 
hebben geen culturele inzet als organisatie. Ik wil ruimte biedt ruimte. Door ruimte te 
bieden, niet meer en niet minder, geeft ze ruimte aan open eindjes die dan maar 
door alle betrokkenen aan  elkaar moeten worden geknoopt. Ze nemen ruimte als 
kunstenaars, gaan voor 'het experiment', zijn misschien naïef maar wel eerlijk. Ze 
zijn misschien moeilijk te begrijpen, maar wie heeft de waarheid over ons 
veranderende leven in handen..... 

 

Ruimte moet genomen worden, moet benadert worden, posities moeten bevraagd 
kunnen worden. In ik wil ruimte worden vele posities bepaald. 'Where dreams come 
true', een werk van Thomas Kuijpers, stelt vragen bij de sensatielust waar onze 
beleveniseconomie op drijft. Aan de hand van sensationele, negatieve verhalen 
rondom Disney World, wat hij registreert als potentieel walhalla voor pedoseksuelen 
en anderen met seksueel afwijkend gedrag, zoekt Kuijpers kantelmomenten op 
waarin de ene kant van de sensatie, de voorkant van Disney, omslaat in aandacht 
voor de achterkant van Disney World en vice versa. Hiermee stelt hij de vraag naar 
onze normatieve standaard binnen onze sensatielust.  Manuel Eir pelt muren af om 
zo symbolische lagen bloot te leggen die onderhuidse, vergeten perspectieven op 
onze directe leefomgeving blootleggen. Emma van der Put zoekt genuanceerde, 
poëtische spanningsvelden op, die een naturalistisch landschap invoelbaar maken, 
stilistisch  geconcentreerd en integer. Ninja Heevel bespeelt ons ondoorgrondelijk 
leven, waarin niets menselijks ons vreemd is, waar een simpel zijn kan omslaan in 
een geprojecteerde werkelijkheid. In Ik wil ruimte wordt de kijker op zichzelf 
teruggeworpen, soms is onzeker waarop maar de confrontatie wordt gezocht. Zo 
blaast Stefany Karghoti de waardigheid van kunst en perceptie weg met een filmpje 
waarin ze een storm van lucht door haar lippen laat trillen, snoeihard door de 
hoofden van auteur en toeschouwer laat suizen. Een zelfde onmacht uit zich in de 
obsessieve performance van Marjo Vaessen, die in zichzelf sprekend, introvert, in 
cirkels lijkt de draaien, geen beginpunt of eindpunt lijkt te vinden en verstrikt zit in 
haar eigen bewegen om een korte as. Waar zit onze controle tot onze omgeving? 
Hans Prijs weet het niet, zoekt de zuiverheid van vorm in de onzuiverheid van de 
beweging. Al bewegend is de mens nimmer de pure vorm van schoonheid, van 
behoefte aan het gracieuze. Bewegen is fixatie zonder vormbepaling. Je kan er ook 
nog altijd het beste van proberen te maken, door wat letterlijk is figuurlijk te 
postuleren of door het figuurlijke te letterlijk te nemen. Daarmee schept Michiel van 
de Weerthof een wereld die hij altijd naar zijn hand kan zetten. Absurd? dat ligt er 
aan....  

 

Neem uw ruimte! 


