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9echter plots stilstaan en de aanrijdende auto crasht op 
hem in. Tijdens het omverrijden van de zwerver waren 
sommige pubers enorm gemeen aan het lachen en ik 
kon hun gelach moeilijk plaatsen. Ik probeerde hen uit 
te leggen waar het werk voor mij over gaat, over hoe 
iemand zich verzet tegen schijnbaar onoverkomelijke 
dingen en over de onverwachte wending van de video-
clip. Maar dat is dan ook het enige wat je kan doen. Een 
puber doet uiteindelijk wat hij wil met het werk en dat 
is niet noodzakelijk altijd het goede.
Als ik bijvoorbeeld aan Columbine denk, dan lijkt het me 
absurd om de negatieve invloed van kunst te ontken-
nen, maar evenzeer om er de oorzaak in te zoeken. Naar 
mijn gevoel zal een puber eerder op zoek gaan naar 
kunst die zijn gevoel of overtuiging bevestigt, dan dat 
hij werk ‘tegenkomt’ dat zijn overtuiging bepaalt. Maar 
misschien is kunst wel de “beste slechte” invloed.’

jennifer lacey: ‘Ja. En ik heb er indertijd veel plezier 
aan beleefd. “Slechte invloed” is alweer een problema-
tisch begrip. Wie is slecht? Ik zou de kinderen in mijn 
leven wel willen beschermen tegen gewelddadige beel-
den, maar dat kan ik niet. Dus het tweede beste wat ik 
kan doen is hen helpen om de discussie aan te gaan over 
‘beelden’, enz. Dus kunst kan eigenlijk alleen maar wel-
dadig zijn. We kunnen allemaal op twee oren slapen.’

shelly silver: ‘John Berger vroeg in zijn boek Another 
Way of Telling aan een geestelijke of hij commentaar wou 
geven op de foto van een klein meisje dat de ogen van 
haar pop bedekt houdt. De geestelijke antwoordde: 
“Een vreemde foto. Moet je kinderen beschermen 
tegen het zien van de wreedheid van de wereld? Moet je 
bepaalde aspecten van de realiteit voor hen verbergen? 
Haar handen zouden niet op de ogen van de pop moeten 
liggen. Je zou alles moeten kunnen tonen, alles zien.” 
Ik vind dit een vreemde vraag. Ik denk dat om het even 
wat een slechte invloed kan hebben op jonge mensen. 
Misschien moet religie wel bovenaan de lijst staan.’

robert steijn: ‘Nee, geen enkele kunst kan dat. Daar 
is kunst te marginaal voor. Het is een bewuste keuze 
van jongeren om zich door kunst te laten beïnvloeden. 
Toen ik jong was, ontdekte ik dat het museum een plek 
was om te kunnen ontsnappen uit het kleinburgerlijk 
milieu van mijn familie. Het respect voor de stilte, de 
contemplatieve kracht van de objecten... Het was nieuw 
voor me. Zo wilde ik graag mijn leven inrichten.’

maria clara villa-lobos: ‘Als het goed gekaderd is 
en de jongeren een of andere inleiding krijgen over waar 
het allemaal vandaan komt en de reden, dan denk ik het 
niet. Volgens mij is de invloed van hedendaagse kunst 
op jongeren sowieso eerder minimaal, vergeleken met 
andere kunstvormen en de media. Eigenlijk is “kunst” 
een heel algemeen begrip.’

 
 
 

7. 
Ben je ooit geshockeerd geweest door het werk van 
een andere hedendaagse kunstenaar?

marc vanrunxt: Spanning 

jan decorte: ‘Eigenlijk niet.  
Ik ben wel ooit geweldig geshockeerd geweest door het 
zien van A Clockwork Orange. Ik trok me de pure agres-
siviteit en negativiteit van die film zo hard aan, dat ik 
een tijdlang niet meer vooruit kon. Tot iemand me erop 
wees wat een prachtige film het was. Uiteindelijk ben ik 
er geheeld uitgekomen. 
Ik kan wel enorm geshockeerd zijn door het onbenul 
van bepaalde zaken. Ik kan en wil er geen opnoemen. 
Het zou te veel eer zijn voor diegenen die het maken. 
Onbenul is iets om niet over te praten.’

alexander devriendt: ‘Nee. Misschien enkel omdat 
ik het werk ofwel ongelooflijk slecht ofwel ongelooflijk 
goed vond. Al moet ik toegeven dat ik soms enorm veel 
moeite heb met gewelddadige filmscènes, zoals in Irré-
versible of de “it was a bump”-dode in Pulp Fiction. Dan 
moet ik mezelf wel geruststellen met de gedachte dat 
het maar fictie is.’

jennifer lacey : ‘Ik heb nog nooit iets seksueel schok-
kends ondervonden, als dat de vraag is. Zoals ik al zei, 
ik ging echt walgen bij John Duncan maar geschokt? 
Misschien. Nadat ik Blind Date had gezien, heb ik veel 
nagedacht over vrije wil en ethiek. Dus ik denk dat het 
tegelijk leerrijk en supersmerig was. Na de schok komt 
contemplatie, rust en reflectie. Dus hoe negatief is 
‘schokkend’? Ik zou wel wat meer geshockeerd willen 
worden, denk ik. Werk dat schokkend wil zijn, kom ik 
over het algemeen heelhuids door. Jason Rhodes’ werk 
stinkt soms tot kotsen toe, maar ik kan door mijn mond 
ademen.
Dit is een heel complexe vraag... Shockeert het werk? 
Shockeert het proces? Wat is ‘schokkend’? Het lijkt een 
synoniem te zijn voor ‘buitensporig’ maar het zou zo 
veel spannender kunnen zijn.’

shelly silver: ‘Ja. Er zijn kunstwerken die me hebben 
ontroerd, gedestabiliseerd. In die mate zelfs, dat ik de 
wereld helemaal anders zag. Deze werken handelden 
vaak niet over seksualiteit.’


