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of het verlangen naar autonomie 

 

 
         

over de schijnbare tegenstelling tussen engagement en autonomie    

 

 

 

Over autonomie en engagement is veel geschreven. In het huidig tijdsgewricht met zijn uitgesproken anti-visie op de 

kunsten zijn de (oppervlakkig) tegengestelde begrippen autonomie en engagement bijzonder actueel. Niet alleen binnen de 

kunstwereld wordt de discussie weer opgerakeld, ook in de ‘grotere buitenwereld’ is inmiddels een uitgesproken opvatting 

over kunst en kunstenaarschap definitief omhoog geborreld. De gedeelde opinie - die door een visieloze en enkel op 

overheidsfinanciën gerichte overheid niet wordt tegengesproken - richt zich tégen de kunstenaar: die moet zichzelf maar 

zien te redden; hij kan zich niet meer laven aan een subsidiekraan, wordt zo nodig de markt opgeschopt en moet domweg  

deelnemen aan het bestaande (neo-liberale) economisch bestel. De kunstenaar wordt geafficheerd  als een onderdaan die 

met zijn rug naar de maatschappij staat en tegelijkertijd zijn hand ophoudt.1 

  Achter deze opvattingen schuilen diverse frustraties en aannames - frustratie en aannames die een licht schijnen 

op de lastige en vaak uiteenlopende interpretaties van de begrippen autonomie en engagement.  

 

De autonomie-paradox 

De begrippen autonomie en engagement worden in de kunsten vaak in verband gebracht met enerzijds het steriel formele 

autonomiebegrip van Clement Greenberg - waarbij het kunstobject in de eerste plaats naar zichzelf en zijn formele 

eigenschappen moet verwijzen - en anderzijds de sociaal/politiek getinte autonomie-opvatting van bijvoorbeeld de 

Autonomia-beweging uit het Italië jaren van de jaren zeventig, waarbij de autonomie van de werkende klasse, immateriële 

arbeid en precariteit centraal stonden.  

Deze klassieke tegenstelling tussen kunst-om-de-kunst en sociaal engagement raakt in de kern een discussie die 

gaat over rol en betekenis van de kunsten. Een discussie die relevant is geworden sinds de ontworsteling van de kunstenaar 

aan de 18e en 19eeeuwse academische regels en tradities. Sinds deze vrijmaking en de opkomst van het Modernisme (en 

modernistische kunsttheorie à la Greenberg), is de kunstenaar in zijn eigen domein getreden en heeft hij alle mogelijke 

kunstzinnige consequenties doorleeft en doorwerkt. De kunst die dat opleverde had een grote mate van zelfreflectie - voor 

de outsider vaak lastig te begrijpen, want niet meer verwijzend  naar een voor het algemeen publiek (wie dat ook precies 

moge zijn) herkenbare werkelijkheid. ‘Onbegrijpelijke kunst’ en het maar wat aan rotzooien in een studio, leverde het beeld 

op van een zich buiten de maatschappij stellende kunstenaar. Binnen het huidige kapitalistische systeem wordt kunst die 

niet voldoet aan het dominante nuttigheids- en winstdenken, tenslotte ijdel, boventallig. 

Voor een zonderling artistieke gedachte is in de huidige economische werkelijkheid geen ruimte meer. Artistieke autonomie 

wordt weggezet als naïef idealisme. Opvallend en paradoxaal daarbij is dat autonomie op het sociaal economisch vlak juist 

wordt gestimuleerd. Individueel ondernemerschap - iedereen een zzp’er! – is het toppunt van individuele 

verantwoordelijkheid en zelfbeschikking geworden. Dat fundamentele sociale zekerheden zoals pensioen, werkloosheid- of 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ontbreken (zekerheden die werknemers met een (vast) dienstverband wel ten deel 

valt) is de prijs die de zelfstandige voor zijn autonomie bereid moet zijn te betalen. De creatieve en maatschappelijke 

rijkdom die dit het individu/kunstenaar moet opleveren, bekoopt hij met een erg bescheiden bestaan. Zo bescheiden dat 

het vaak leidt tot ‘zelfprecarisering of zelfverarming’.2  Dat is de paradox die verscholen ligt in het hedendaags autonomie 

begrip: ‘wanneer het op economische zelfstandigheid aankomt, roepen overheden en werkgevers op tot meer individuele 

autonomie, wanneer het over artistieke en creatieve autonomie gaat, kan niet genoeg worden benadrukt dat hier de 

grenzen al veel te ver werden overschreden’.3 

 

 

                                      
1 Uitspraak van Mark Rutte aangehaald door  Willem de Rooij, in:  Groene Amsterdammer jrg. 137, nummer 15 (11 april 2013), Berlijners 
gaan niet op galerietour, Anna Tilroe. 
2 Corsten, Marie-Josée e.a. (red.), Autonomie als waarde, dilemma’s in kunst en onderwijs, p.13 
3 Idem, p. 15 
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Nuttige Kunst 

Iedere kunststudent en kunstenaar wordt wel eens geconfronteerd met de vraag ‘wat je maakt, wat je doet (inmiddels 

gelijk aan: wie je bent), wat het betekent en hoe je daar van leeft’. Na wellicht wat gestamel - want probeer daar maar eens 

een duidelijk antwoord op te geven! - zijn meewarige blikken, twijfelachtig ja-knikken of het dodelijke ‘…ja, bijzonder’, 

vervolgens je deel. Het vaak onverholen onbegrip heeft wellicht iets te maken met het gegeven dat Alles Iets moet zijn, 

Iedereen Iets moet zijn en Iedereen ook Iets moet willen. Nutteloosheid, ambitieloosheid, en ongerichtheid zijn sociaal 

onhandig, ongewenst zelfs. Het ‘om-niet’ getuigt in een Umwelt doordrongen van nut- en winst (of dat nu geld of iets 

anders is, zolang het maar iets oplevert), van grote naïviteit.  

Het idee dat kunst een rol (van betekenis) moet hebben, zichzelf nuttig moet maken, maar vooral: zichzelf moet 

kunnen legitimeren, heeft geleidt tot vormen van kunst die gericht zijn op participatie en activisme. Opvallend hierbij is de 

accentverschuiving van de klassieke kunstcriteria zoals betekenis of vorm naar criteria zoals resultaat, performativiteit en 

zelfs nutswaarde. Een voorbeeld van kunst met nutswaarde is het Arte Útil project van Tania Bruguera.  

 

Arte Útil imagines, creates and implements socially beneficial outcomes.4  Arte Útil komt onder meer voort uit een set 

criteria die Tania Bruguera samen met deelnemende curatoren van het Queens Museum of Art en het Van Abbemuseum 

hebben geformuleerd. 5  Deze criteria vormen de parameters van het project en de bijbehorende werkmethode. Zo moeten 

Arte Útil projecten bijvoorbeeld: 

voorstellen doen voor nieuwe toepassingen van kunst in de samenleving 

specifiek zijn voor deze tijd 

reageren op actuele urgente zaken 

uitgevoerd worden en functioneren in reële situaties 

auteurs vervangen door initiatiefnemers en toeschouwers door gebruikers, 

praktische, gunstige resultaten voor de gebruikers hebben  
 

Arte Útil is niet alleen letterlijk Nuttige Kunst, maar is voor Bruguera met name ook een ‘a problem solving social tool’ 6  

[Útil is in vertaling ook werktuig, gereedschap]. Het op te richten ‘Museum of Arte Útil' in het najaar van 2013 in het Van 

Abbemuseum, is het resultaat van tien jaar onderzoek door Bruguera naar een concept dat meer belang hecht aan 

‘effectiviteit en implementatie dan aan representatie’.  Het doel van het museum is ‘om een overzicht te geven van 

projecten uit het verleden en heden die zijn geworteld in het begrip van het nut van de kunst voor haar gebruikers en de 

maatschappij in het algemeen’.7  

Een vraag die bij deze sociaal geëngageerde kunst op termijn gesteld zal worden is niet langer ‘Is het kunst’ maar 

‘Is het nuttig?’. Hoe je die nuttigheid vervolgens zou moeten bepalen, is dan de vraag. Dat is, net als de kwestie ‘is het 

kunst’, je begeven op glad ijs. Want net als bij kunst zijn ook bij nut de kaders niet scherp getrokken, context afhankelijk, 

grillig, uitwaaierend. Bruguera’s projecten hebben kritiek gekregen, met name het Immigrant Movement International 

project. Het IMI is een langlopend kunstproject in de vorm van een ‘an artist initiated socio-political movement’.  

Bruguera runt tijdens dit project een jaar lang (inmiddels doorlopend tot 2015) een flexibele gemeenschapsruimte in de 

multi-nationale wijk Corona, Queens (NY). Dit gemeenschapshuis dient als het hoofdkwartier van de Immigrantenbeweging. 

Bruguera leeft hier letterlijk mét en tussen een groep (illegale) immigranten, met als doel om niet langer alleen maar 

commentaar te geven op immigratie, maar om de verwezenlijking van haar wens ‘to have more direct impact through (…) 

usefull art.’8 

 

Sociaal geëngageerd werk – werk dat lijkt te bestaan vanuit de wens om de maatschappij te verbeteren of te 

becommentariëren -  kan de neiging hebben slechts een oppervlakkige, symbolische geste te zijn. De werkwijze waarbij een 

minderheidsgroepering wordt ingezet om kritiek te pareren, is een methode die de stereotypes of de sociale systemen die 

ze wil veranderen niet alleen niet veranderd, maar die deze zelfs bevestigt doordat ze de impuls tot opstand en 

omwenteling verflauwt, ontluisterd.9   

De vraag of Bruguera wel oprecht is in haar bedoelingen - sommige critici zien Bruguera als een opportunist die vóór dit 

project nooit eerder in de buitenwijk Queens is geweest – is niet zo relevant. Eerder relevant is de vraag of Bruguera 

hiermee de juiste weg is ingeslagen. Want activisme onder de noemer kunst brengen is een lastige. Door deze vermenging 

                                      
4 www.arteutil.net 
5 www.vanabbemuseum.nl, Open call: Projects for the Museum of Arte Útil en website: www.arteutil.net 
6 www.taniabruguera.com, Useful Art, Kathy Nobles (oorspronkelijk uit: Frieze Magazine, issue 144, January-February 2012) 
7 Idem noot 5 
8 www.taniabruguera.com, The art of immigrant experience, Sam Levin (oorspronkelijk uit: NY Daily News, Queens, 26 oktober 2011) 
9 Uitspraak van Mary Daly, feministisch filosofe, i.h.k.v. het begrip ‘tokenism’ 

http://www.vanabbemuseum.nl/
http://www.taniabruguera.com/
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impliceert Bruguera namelijk dat kunst een extra kwaliteit geeft, een extra impact die het activisme-zonder-kunst niet zou 

hebben. Daarmee kunst een belang toekennen dat ze haar eigenlijk ook ontzegt.  

Wanneer Kathy Nobles van Frieze Magazine, Bruguera de volgende vraag stelt: 
 

Do you not feel that you are trying to fulfill a role that does exist already? Community groups already exist and the 

idea of bringing a group of like-minded people together is the oldest form of political structure. By mirroring that, 

what do you hope to change?, 

antwoord Bruguera:   
 

The role of artists as citizens. We often refer to Joseph Beuys’s declaration that ‘everyone is an artist’, but what 

about ‘every artist is an active citizen’?10 
 

Hiermee zegt Bruguera dat zij door het spiegelen van bestaande structuren de rol van de kunstenaar wil ombuigen naar die 

van burger. Daarmee implicerend én bevestigend dat de kunstenaar dat tegenwoordig niet is en dat het beeld van de 

kunstenaar-die-zich-buiten-de -maatschappij stelt, correct is. De kunstenaar heeft in Bruguera ‘s visie het activisme nodig 

om burger te worden, een aanname die (nog afgezien van haar pretenties) weinig ruimte laat voor een mogelijk andere rol 

van kunst en kunstenaar. Een rol die bijvoorbeeld dichter ligt bij de eigen artistieke discipline.  

Je kunt je andersom ook nog afvragen of het activisme de kúnst wel nodig heeft.11  Kan het IMI project niet in alle stilte 

draaien zonder dat Bruguera’s naam eraan verbonden is? Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van de kunst bij dit 

project, is hier geen sprake van een al te letterlijke, instrumentele inzet van de kunst? En heeft Bruguera de kunstvlag niet 

enkel gehesen om zo meer aandacht te genereren?  

Het lijkt er op dat Bruguera het politiek, sociaal-economisch systeem omhelst heeft in plaats van alternatieven te bieden. 

Het project Immigrants Movement International en de inzet van nuttige kunst lijken uiteindelijk net zo vlak en ontluisterend 

als de realiteit die ze probeert te kopiëren. Bruguera incorporeert in IMI hetzelfde organisatiejargon (ze spreekt over 

effectiviteit en implementatie) dat ze feitelijk ook probeert te bestrijden. Het lijstje voorwaarden voor het maken van 

nuttige kunst is net zo vaag en on-inspirerend  als de competentielijst van een vacaturetekst. Bruguera heeft, ondanks 

goede intenties, niet de juiste vorm gekozen, sterker nog: ze heeft helemaal geen vorm gekozen.  

 

Kunst impliceert kunnen: iets kunnen vormen (op welke manier dan ook) dat er niet eerder was. Het vormen vanuit 

verbeeldingskracht lijkt door Bruguera over het hoofd gezien, of misschien wel helemaal niet van belang geacht. Bij 

Bruguera is het werktuig, de social tool gericht op effectiviteit (nut) en implementatie (een zekere uitkomst). Daarmee een 

belangrijke kwaliteit van de kunst over het hoofd ziend: de verbeelding en de representatie. Bruguera lijkt uiteindelijk  

nergens anders vorm aan te hebben gegeven dan aan een verouderd idee van activisme: aan de nostalgische drang om het 

verleden, het klassieke politieke kunstenaarsengagement, nog eens dunnetjes over te doen; om door middel van ‘nuttige 

kunst’ een legitimatie (en een belang) van kunst te bewerkstelligen. Door het ontbreken van enige distantie tot haar 

onderwerp, is Bruguera’s engagement té direct politiek. Bruguera had niet moeten vergeten dat ze in de eerste plaats 

kunstenaar is, dat kunst haar belangrijkste actiedomein en expertise is, haar prioriteit had dan ook dáár moet liggen: in de 

verbeeldingskracht en de vorm-geving, en niet in het ondersteunen van immigranten. Dat is namelijk geen taak voor de 

kunstenaar maar gewoon voor iedereen.  

 

Verlangen naar autonomie  

Het maken van nuttige kunst als antwoord op de vraag naar een meer participatieve kunst, een kunst die zich niet onttrekt 

aan het maatschappelijk leven, impliceert een grote tegenstelling  tussen autonome en geëngageerde Kunst. Een 

tegenstelling die niet alleen oppervlakkig is, maar zelfs onjuist. Dat een kunstenaar autonoom werkt, betekent niet dat hij 

zich afzijdig houdt van maatschappelijke of politieke kwesties. Autonomie binnen de kunsten behelst een conditie, een 

vorm van zelfbestuur. De kunstenaar bepaalt, binnen de kunst zelf, zijn eigen wetten. Dit betekent niet dat de kunstenaar 

politieke issues als onderwerp voor zijn werk schuwt. De wijze waarop hij die issues echter vorm-geeft is zijn eigen 

autonome beslissing - het zelfbestuur, het specialisme waar hij op drijft. Dat de kunstenaar die beslissingen alleen kan 

nemen binnen een bepaald kader, een maatschappelijk-institutionele context waarbinnen hij kan gedijen, is echter 

(wederom) een paradox: ‘(…) autonomie [is] een onbepaaldheid die maatschappelijk bepaald is’. 12   

                                      
10 www.taniabruguera.com, Useful Art, Kathy Nobles (oorspronkelijk uit: Frieze Magazine, issue 144, January-February 2012) 
11 ‘De [activistische] kunstenaar kan gemakkelijk worden ingelijfd door het systeem met als doel de slachtoffers van (…) 
onrechtvaardigheden het gevoel te geven dat zij ook nog meetellen. Het is al een standaardpraktijk van overheden of marktspelers om 
kunstenaars of curatoren in een vroeg stadium in te schakelen in maatschappelijke processen (…), al dan niet in interactie met de 
slachtoffers, die de schadelijke bijeffecten van het beleid in kaart brengen. De kunstenaars worden hier in dezelfde bedenkelijke rol 
gemanoeuvreerd als de embedded journalisten in de oorlog in Irak.’  In: CahierOpen 2008 nr.14 (Kunst als publieke zaak), Hoeveel politiek 
kan de kunst verdragen, Gideon Boie en Matthias Pauwels (BAVO). 
12 Corsten, Marie-Josée e.a. (red.), Autonomie als waarde, dilemma’s in kunst en onderwijs, p.140 

http://www.taniabruguera.com/
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Autonomie in absolute zin bestaat dus niet; er is geen scheiding tussen kunst en leven. Enkel als drijfveer en ideaal lijkt 

autonomie absoluut te zijn: het is het verlangen naar een vrijplaats, naar bevrijding  van systemen en instituties, van 

gedicteerde werksystemen, levenspatronen. Is dat niet een verlangen dat in ons allen huist? En schuilt in dat verlangen ook 

niet haar engagement? Komt engagement kortom eigenlijk niet voort uit een verlangen naar autonomie? 

 

Schone Dagen 

De verharde opvattingen over de kunstenaar als maatschappelijk onproductief, onnuttig en afzijdig, hebben niet alleen  

geleid tot verscherpt debat maar ook tot haar uiterste consequentie: de kunstenaar moet vanaf heden zichzelf maar zien te 

redden. Een verharding die symptoom lijkt van een door vermarkting doorgeslagen tijd. Maar die ook (of mede daardoor)  

lijkt voort te komen uit een zekere jaloezie of afgunst, uit het eeuwig sociaal omhoog én naar beneden kijken. De idee dat 

de kunstenaar ‘maar doet waar hij zin in heeft’, zich een grote vrijheid toe-eigent, wordt met argwaan én  jaloezie bekeken. 

De kunstenaar onttrekt zich aan gangbare levenspatronen en - meest pregnant voor de meesten van ons – aan de 

dagelijkse, geestdodende sleur van het werkzame leven: een vrijgemaakte positie die velen van ons zich misschien wel 

dromen. Een positie echter die, indien het gros hem niet heeft, ook de (marginale) minderheid niet wordt gegund.  

Vergeten wordt daarbij - nog los van het gegeven dat kunstenaars ook ‘gewoon hard werken’ - dat die ‘vrije positie’ altijd 

bevochten moet worden. Ook kunstenaars zijn afhankelijkheid van externe condities. Ook kunstenaars staan  in de wereld, 

niemand ontkomt aan het systeem waarin hij leeft. Sterker nog: misschien zijn kunstenaars wel degenen die tegenwoordig 

het meest bewust zijn van de precariteit van het bestaan.  

In deze verscheurdheid – vrij willen zijn, maar afhankelijk van externe condities; autonoom willen zijn, maar niet 

kunnen - schuilt echter ook de dynamiek. De utopie van autonoom zijn krijgt alleen vorm wanneer de kunstenaar met één 

been in de wereld staat. Of anders gezegd: het maatschappelijk gehalte van de kunst wordt juist gekenmerkt door de 

wisselwerking tussen autonoom en geëngageerd. De strijd die op het breukvlak van wereld en onwerelds, van autonoom en 

geëngageerd, van nut en onnut wordt geleverd, verschaft ons de ideeën om Iets Anders te denken, om Iets Anders te 

verbeelden over bijvoorbeeld het bestaan en de wereld.  Het is het verlangen naar een plek waar de wereld nog gedacht 

kan worden zoals we haar niet kennen: een zone waar andere criteria gelden dan de alledaagse. En dat kunnen we  alleen 

als er ook daadwerkelijk ruimte en tijd voor is. We hebben kortom Schone Dagen nodig om los te komen van dagelijks 

gedicteerde sleur, van in zichzelf gekeerde systemen. Niet alleen de kunstenaar, maar allemaal hebben we soms ‘een 

studio’ nodig, om te raadselen over raadsels, om betekenis te geven aan het onnuttige, om ledig en ongericht te kunnen 

zijn. Om te verbeelden. 
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