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robert steijn: ‘Ik was aanvankelijk nogal geshoc-
keerd door foto’s uit de Berlijnse homoscene, waarop 
mensen in zichzelf snijden. Nu vind ik zulke kunst 
vooral pathetisch en op een verkeerde manier té 
heroïsch. Alsof er achter dat snijden een diepe essen-
tie over het tarten van het leven schuilgaat. Sowieso 
heb ik moeite met kunst die het gedachtegoed van 
George Bataille te serieus neemt. Kunst die het abjecte 
zoekt, grensovergangen met taboes... Het wordt me te 
sentimenteel wanneer men het te heilig neemt. Ik zie 
het meer als uitingen van carnaval, als een viering van 
het leven buiten de conventies om, een omkering van 
normen en waarden. Seksueel heb ik tot nu toe geen ex-
treme verlangens. Mijn keel hoeft niet dichtgeknepen te 
worden als ik een orgasme krijg, ik hoef niet in een luier 
te poepen en dan slaag te krijgen van een dominante 
moeder of als schemerlamp voor uren in een hoek te 
staan. Ook als het in de kunst die richting op gaat, is me 
dat te veel een rariteitenkabinet. Het is OK, maar vooral 
vanuit een sociologisch standpunt. Het interesseert me 
te zien wat voor fetisj andere mensen kunnen hebben en 
hoe die cultureel bepaald is.’ 

maria clara villa-lobos: ‘Niet echt, behalve mis-
schien door Chris Burdens masochistische ervaringen. 
(Ik kom terug bij hem uit...)’ 

8. 
Raak je soms opgewonden wanneer je jouw eigen 
kunst maakt?

marc vanrunxt: Uitstel 

jan decorte: ‘Jazeker, soms zelfs in heftige mate. Ik 
kan dingen schrijven waar ik seksueel van opgewonden 
geraak. Dat is een intellectueel, maar soms ook een 
fysiek genot.’

alexander devriendt: ‘Nee, ik merk telkens bij 
mezelf dat ik compleet aseksueel ben tijdens het maak-
proces. Het is alsof mijn lichaam allerlei dingen afblokt 
om een focus te kunnen volhouden. Ik schrik er telkens 
van dat het blijkbaar vanzelf gebeurt. Achteraf kan die 
blokkade dan zo snel verdwijnen dat het me compleet 
overmant. Maar tijdens het maken zelf zit het genot 
blijkbaar enkel op intellectueel vlak.’

jennifer lacey: ‘Ja. Gestimuleerd, naar binnen en 
naar buiten toe, van de beste soort. Het is een eindeloos 
voorspel. Mensen blijven niet in de wereld van de dans 
voor het geld...’

shelly silver: ‘Vast en zeker. En niet alleen wanneer 
ik seksuele beeldspraak gebruik. Iets in het genot van 
kunst maken, van verbanden leggen, is verwant aan 
seksueel genot.’

robert steijn: ‘Seksuele energie is bijna de basis van 
mijn werk en ze ligt heel dicht bij de energie om iets 
te creëren. Iets maken is zo lijfelijk, en heeft zo veel te 
maken met verliefd worden, obsessief raken, energieën 
uitwisselen. Seksualiteit zie ik vooral als een kanali-
sering van levensenergie, bijna vanuit een tantristisch 
perspectief. Eigenlijk denk ik vrij utopisch over seks: 
als een gebied waar we elkaar kunnen ontmoeten op 
allerlei lagen van ons bewustzijn. In die zin werkt porno 
voor mij vernauwend: ik zie veel lust en weinig intimi-
teit. Porno speelt veeleer met de machtsverhoudingen 
tussen object en subject, tussen de passieve rol en de 
dominante. In mijn privé-leven, in mijn werk en zeker 
ook in mijn seksualiteit zoek ik naar voor mij nieuwe 
manieren om met macht om te gaan: de ruimte die je 
van iemand krijgt of die je zelf opeist om meer van het 
leven te genieten of het zin te geven. In seksualiteit kan 
je experimenteren met hoe je jezelf kan overgeven aan 
iemand anders, hoe veel vertrouwen je in jezelf of in de 
ander hebt om je dromen uit te leven.’
 
maria clara villa-lobos: ‘Dans als kunstvorm roept 
bepaalde lichaamssensaties op en je hebt fysiek contact 
met anderen. Dus ja, soms.’
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