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Kunstdie hetlevennadert
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"\A/edrornenin't levenvan geld en succes,
gelukdatje duurmoetbetalen..."
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uit 'Kleinekinderhandjes',
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deze liedjesuiteindelijkom draait,net als in het echteleven.
De beedendekunst rnaaktook onderdeeluitvanhet echte leven,maar lg E i:
tevenseen gegevenwat zich hieraanonttrekt.Het grootstegedeeltekornt
per slot van reieningvoort uit een striktpersoonlijkereflectieop de realitelt. E i!
nts gevolghiervankan een nieuwewerkelijkheidontstaan,die niet onder
waarinhet vaakfijn vertoeven
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een bijZondererichtingkan geven.Het tegenovergestelde
tot hunpubliekrichtenz[ hun
ln tegenstelling
voorb-ijveeljongekunstenaars.
ii
cn E
aandalhtsteeOsvakerop de dagelijkserealiteit,de huidigemaatschappfl
de mensenom ons heen. Een directcontactmet de wereldlijkt een grote E r !
waardete herbergen,die slechtspasdoor menigkunstenaarontdektls. Dat
dezekunstvaakweiniganderskan doendan resulterenin een soortveralag I i!
van een bepaaldegebeurtenis,doet niets af aan de krachtvan het ldeo'
het project'TheDreamkeeper'(1998)van de
Neernbijvoorbeeld
E i!
AliciaFramis.Met behulpvan advertentieszochtzij contactmct
kunstenares
eenzamemensenuit Amsterdam,om bij hen een nachtjete komenlogcrcn, F iI
In de galerieresulteerdehaar werk slechtsin een vage zwart-wltfoto pcr
avond,maarvoorte stellenis de bevredigingdie het projectb[ kunetcnarcr I
i!
en bezochtemensenopgeleverdmoethebben.
Kunstdie het leven nadertroepteen precairevraagop. Het stelt de grcnr Ii;
tussentwee wereldenter discussie,immers:waar houdtkunst op kund tC
zijn en wordt het onderdeelvan het leven,of waar houdt het leven op an Eii
antwootdop dlrr
wordt het een vorm van kunst?Een tevredenstemmend
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kunstenaarsbrentin elk gevaleen gegeventerug,die langetijd af,rezigis
geweestin de kunstgeschiedenis,
narnelijkde identificatievan de
beschouwermet het werk.Dit is van grootbelang,omdatidentificatiebijna
altijdten grondslagligt aan waarderingen dus de basisvormtvan elk
interessant kunstwerk.
Overhet algemeenkan menzich voorstellendat beeldendekunstbehalve
veelzinnigevragenoproeptoverhet leven,ook momentenvan geluken
verdrietkan oproepen.Bij uitzonderinghandelteen kunstwerkechterdirect
over deze prirnairegevoelens.Het wordt waarschijnlijkte benaalgevonden
om hieraanrechtstreekste appellerenen deze middelente beschouwen
die in een kunstwerkkunnenresulteren."licchbeschrijftdit boekniets
andercdan momenten,dagenen periodesvan geluken ongeluk.Het is
verslagvan een zoektochtnaarde
een schaarnteloos
en omvangriJk
varidteitvan gelukzaligheiden de dwingendekraohtvan het gevoel.Al
fezendewordtje niet alleen bekendmet de rneesfbizaween
wonderbaarlijke
verhalen,je wordtje ook bewustvan je eigenlevenin
relatietot dat van anderenen je zal gaanstilstaanbij rornenten die
opeensvan groteinvloedblijkente zijn gareest. Mensendie veel met
kunst bezigzijn hebbenveelal de neiginghet levente begatelliseren,maar
in dit boek wordt het leventot kunst vefieven.
ArjanReinders.

