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Dames en Fleren.

Kr.msttonen in het kader van een manifestatiewaarbrj AIDS in de
titel staat,is niet hetzelf'deals kunst laten zien. Voor de
tentoonstellingsmaker
en zijn organisatie- OleanrvorldFoundation
en Vrije Academie Den Haag -. en voor de kunstenaardie daar aan
'tónen' -,
meerverlct,is het ene actief. sturend - namelijk
en het
anderepassief:de toeschouwerkrijgt alle vrijheid in de w'r1ze
'láát
\,vaarophij of zrj het werk bekijkt, kortom men
hem of haar iets
zien' - en dat lijkt hier ruet aan de orde. Thans kijken naar laetrverk
van Ciska de Hanogh kan immers niet andersdan met een bnl op,
met de bril die ons ÍÉngereikt, ja opgezetwordt, kortom, als ik het
zo mag zeggen.door eenAIDS-bril En bij dit alles kunnenwe ons
gerust afuragenof dit ook los van de context van dit moment, niet
tiberhaupt de bedoeling van de kunstenaaris.
Meteen lijkt - bU deze manifestatiewaar kunst wordt getoond - de
'de kunst
vraag naÍr
zelf , sterk gerelativeerd.Echterop een
bijeenkomstals deze,die de ritel I(UNST EN AIDS draagt,kunnen
lve niet aan datanderewoord uit de titel, aan 'kunst' voorbrj.
lk zie rne bijgevolg oog in oog met dezetentoonstellingvoor de taak
geplaatstt$,€emeesterste dienen,te \ry€ten'AIDS en de bestrijding
'kunst
ervan' enerzijdsen anderzíjds
en haar betekenis'.
De vraag dient zich aan wat de rneenvaardevan kunst is rvaar het
gaat om de menselijketragiek en de afschuwelíjkheidvan AtrDSen
de verspreidingenvan.Akkoord rnen kan dezeproblematiekniet
genoegonder de aandachtbrengenen dus mag kunst, moet kunst
ook haar steentjebrjdragen.Stelt kunst die op AIDS ingaat
bijgevolg terecht ku,antitatie,fgezien meer AlDS-problematiek aan
de orde. de waag is of zij ku,alitatie./'eveneens
een zekere
meer$,aarde inbrensÍ?!

Kijken we heelconcreetnaardehier in de Vnje Acadernieen in het
Stadhuisgeëxposeerde
werkenvanCiskadeHartogh,danzienwe
dat zij in haarwerk beeldengebruih die r,veuit de mediakennenof,
die ook daarzoudenkunnenwordengebruikt.Dezeervaringwordt
nog eensversterktdoor veelvuldighetbeeldscherm
aante wendeneenvandedominantewegenwaarlangsde AlDS-beeldenin de
mediatot onskomen.Het is in zekerezin eenriskantprocéde,zeker
als we ook nog wetendat de kunstenaar
hetethischniet verantwoord
vindt debeeldente manipuleren,doorze esthetischer
te maken,of
bijvoorbeeldvertraagdaf te draaien kortomdoor ze 'artistieker'te
maken.Maarzegeeftwel eenanderecontextaandebeelden
waardoorze onsdichterop het lijf zitten,onsin elk gevalverrassen.
Door debeeldenin combinatiete brengenmet eenbed- dat ons
allentochzeervertrouwdis, terwijl onsbedjeintussenheelandersis
gespreid-, komende beeldendirecteren emotioneleronsleven
binnen;ze brengenonsin elk gevaluit onsevenwicht,uit ons
gewonedoen.Ook overrompelen
ze onsdoorvele schermennaast
elkaarte plaatsenwaalopde beeldenzijn te zien.Daarenboven
zijn
debeeldenin de nieuws-media
kort ennauwkeuriggetimedterwijl
de meestuiteenlopende
beeldener elkaaropvolgen:wat zal ik
zeggen?
Daaris hetniet uitzonderhjkom onmiddellijkna beelden
overAIDS,bijvoorbeeld
eenweelderige
koninklijkereceptie
te zien
om vervolgensop eenvoetbalwedstrijd
metevenveeldramatiek
gebracht,overte stappên.Hier krijgende beeldendaarentegen
zoweldoorde ruimteals doordetijd die henter beschikkingstaat,
alle kanszichaanonsop te dringeneneenzekerebestendiging
op te
eisen.
En tochzit de emotionelekrachtvandezewerkenelders,is deze
krachtongrijpbaarder.
DoordatCiskadeHartoghde AlDS-ellende
van dichtbijheeftgekend,er middeninheeftgerverktengewoond.
doetzij er andersverslagyan daneenjournalist,die niet echt
- vaakheelscherpen adequaat,
participeertmaarobserveert
daar
niet van.ln De Hartoghswerk sluiptdaarentegen
eenmeer
meergedragen,verankerde,
subjectieve,
doorleefdedimensienaar
binnen.

Overigensmaaktze ook anderekunstdanvideo'sop bijzondere
wijze geprojecteerd.
ln haartekeningenen schilderingen
komt
regelmatigeenlanggerektfrguurvoor dat eindigtin eengrotebol.
Dezefiguur gaatterugop het eersteAlDS-patiëntjedat ze in
levendelijve zag:eenuitgemergeld
lichaammet eenin verhouding
veelte groothoofd,kortomeenkindjedicht bij de dood.In haar
kunstwerkenis eenzekereabstrahering
opgetreden,
waardoorhet de
genoemde
langgerekte
figuureindigendin eenbol, is geworden.
Daarinrefereertdezefiguur eveneens
aÍmeenzaadcel.En zo krijgen
we eenaangrijpend
beeldte zienvaneenveelte kort leventussende
fasevóór degeboorte,eenzaadcel,en de aangekondigde
dood.De
AlDS-problematiek
krijgt hier eenruimerecontexteninbedding.
Schnjfthetwerk van Ciskade Hartoghzich op dezewijze in de
hedendaagse
kunstin, er bhjft nog dewaag of er zich eensituatie
van 'mee-maken'voordoet:
eenmee-maken
vanAIDS zowelbij de
kunstenaar
die leefdeen werkletussende Aids-patiënten,
als bij een
ruimerpubliekdatnaarhaarwerk kijkt.
Voor n'at dekunstenaar
betreftkunnenwe op grondvanwat ik
reedszei,onomwonden'ja' zeggen.Haarkunstbewerkstelligtdat
zegeconfronteerd
met dit lijden,haarkracht,vitaliteiten
strijdbaarheid
rveette behouden.Het is eenvorm vande ziektegeen
bezitvanhaarte latennemen,van zich er niet doorte laten
verlammen,kortom vanze te bezweren.
Voor dekijker is het meerdaneenvorm van decoratiewaarmeehij
of zij hetlevenpolitiek correctaankleedt.Het is meerdaneenappel
ornhemof haarnaardeportemonnee
te doengrijpenom te
participerenin de geldennodigvoor AlDS-bestrijdingof hemof
haarloyaalte doenstaanten aanzienvandebudgettendie voor dit
onderzoekwordengereserveerd.
Dankzij dit werk wordt menniet
alleenméer,maar
ook andersbetrokkenbrj de AlDS-problematiek.
Om echterde vraagte beantwoorden
of hetom aÍutbeidekanteneen
lvaar 'mee-maken'gaat,dien ik naarde kunstzelf terugte keren,En
niet de lraag wat kunstis, en of dit rverkal danniet kunstgenoemd

moettvorden.Wantdat is eente algemeneenwaarschrjnlijkook
zinlozevraagin eensituatiewaarinde kunstvanclaag
de clag
verkeert,enerzijdshaarvergaande
verbrokkeling,en anderzijdsdat
alleskunstwordtgenoemd.
Als u mij eenvergelijkingtoestaat.Het rvasvoor dekunstenaarult
hetverleden- toengodsdienst
nogeenissuewas,eenwezenlijk
bestanddeel
vande kunst- eveneens
de waaghoehetlijden van
Christusweerte geven.In feitebleefdit h.jdenaltijd 'buiten',kon
vaneen'mee-maken'nooit
sprakezijn; zoietszoute aanmatigend
zijn geweest.Vandaardatdekunstenaars
die met dezeproblematiek
aandeslaggingen.steedsop tweebenenhinkten:geconfronteerd
met zoveelellendeenerzijdseenuitdrijven- omdathet niet aante
zienwas,omdatmener in zekerezin moestvanloskomen,er zich
vanbevrijden- ; anderzijdseenzich identificeren- lvaarvoor
rituelenwerdenbedacht,bijvoorbeeldwat menaande Tempeliers
venveet:dat ze om echtmeete hjdenmet Christusop hetkruis
spuwden.Dit spuwenleverdeuiteraardgeenkunstop,dat wasook
niet de bedoeling.Maarhetbrachtx,eltheologische
discussies
op
gang.
Welnu,het werkvan Ciskade Hartoghintervenieert
actiefin een
soortgelijkeproblematiekmaardanwel binnende kunstvan
vandaag,meerbepaaldhoedaarbinnenmet engagement
kan worden
omgegaan.
Het is geentheoretische
discussie,maarhaarrverkis een
stellingname
in depraktijk zelf. Aldusparticipeerthetwerk van
CiskadeHartoghaandehedendaagse
kunst,opereerthaarwerk in
dit veld.En om terugte komenbr.ymrln aanvankelijkgemaakt
onderscheid
tussentonenenlatenzien..ook al wordthier kunst
getoond,dezekunstis zo krachtigenauthentiekdatze de
aangenomen
kaderste buitengaat,en zichlaat zien.
Ik rvil danook niet andersdanhaarhierbijallekrachttoewensenen
haarfeliciterenmet haarkunstwerken.
Ik danku.
DaanVan Spelóroeck
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