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Inleiding

In deze paper zullen we onze Masterproef conceptueel uitdiepen en kaderen
aan de hand van voorbeelden van geëngageerde kunst en enkele relevante
kunstenaars uit de vrij recente kunstgeschiedenis. We stellen ons in
deze Masterproef op als geëngageerde vormgevers waarbij we nadenken
wat wij als grafisch vormgevers kunnen doen aangaande bepaalde
frustrerende en problematische zaken in onze samenleving. We voeren
projecten uit waarbij we actief betrokken geraken rond maatschappelijke
problematiek, frustraties, irritaties en fascinaties in onze leefwereld. Het
zijn projecten die een (inter)nationale belangstelling opwekken maar die
tegelijk individueel relevant zijn. We hopen een breed publiek te bereiken
door ‘social design’ en geëngageerde vormgeving, waar een grotere
bewustwording het resultaat van zal zijn. Wij richten ons hierbij op het
ontwerpproces, het ontwerp, en de feedback die het krijgt in zijn omgeving.
Onze interesse hiervoor is gegroeid vanuit de vaststelling dat jongeren
zich afwenden van conventionele politiek maar wel deelnemen aan tal
van andere vormen van politieke activiteiten zoals burgeractiviteiten,
petities, e.d. Dit is geen verwonderlijke evolutie in een maatschappij die
verziekt is door consumptie, eindeloze economische groei, wereldwijd
sociaal onrecht, globalisering, populisme, hyperkapitalisme, migratie,
milieuproblematieken, enzovoort. Deze kanteling in de politiek zullen
we in deze paper proberen te verklaren via enkele sociologen en
politicologen. Ook in de kunstwereld leeft dit activisme meer en meer.
Denk aaan kunstenaars zoals Mel Chin, Marc Bijl, Banksy, Hans Haacke,
Barbara Kruger, Dan Perjovschi en Ai Weiwei. Deze kunstenaars worden
achtereenvolgens in de rest van de paper besproken. We kozen voor deze
selectie kunstenaars omdat ze interessant zijn voor ons als grafisch
vormgever en omdat ze stuk voor stuk hun relevantie hebben bewezen
binnen de kunstgeschiedenis.
Tenslotte stellen we onszelf de vraag hoever onze maatschappelijke taak
en sociale verantwoordelijkheid als vormgever reikt. Hierbij bespreken we
enkele vormgevers die voor waardigheid, solidariteit en gelijkheid als de
essentiële waarden van grafisch ontwerp hebben gekozen.

paper

006

1. Politieke activiteiten

In de inleiding werd al vermeld dat jongeren zich afwenden van
conventionele politiek maar wel deelnemen aan tal van andere vormen
van politieke activiteiten. We proberen deze verschuiving te duiden d.m.v.
sociologisch en politicologisch onderzoek.
De afwending van de conventionele politiek werd onder meer onderzocht
door de Nederlandse politicoloog Peter Mair. Hij ging ook kijken naar het
gedrag van de burgers die wel participeren aan de verkiezingen en stelde
vast dat deze vaak hun keuze laten afhangen van het toeval of van heel
particuliere gebeurtenissen. Volgens zijn onderzoek is er ook een groeiende
onverschilligheid.
De sociologen Dalton & Wattenberg publiceerden in Parties without
partisans: political change in advanced industrial democracies’ het
resultaat van hun onderzoek dat wijst op een sterke daling van de mate
waarin individuele kiezers zich identificeren met politieke partijen
gedurende de laatste twee decennia. Verder is er ook een afname van het
aantal leden van
politieke partijen over de jaren heen.				
Samengevat blijkt uit deze onderzoeken dat burgers zich aan het
terugtrekken zijn uit de arena van conventionele politiek. Zelfs wanneer
zij stemmen, en dat gebeurt in mindere mate dan vroeger, ontstaan er
voorkeuren dichter en dichter bij het moment van de keuze. Standvastigheid
schijnt af te nemen en de burgers opereren meer en meer op basis van
kortetermijnbeschouwingen en invloeden. Deze veranderingen doen zich
vanaf het einde van de jaren tachtig op een sterk uitgesproken wijze voor.
Vanaf het einde van de jaren zestig werden de Westerse maatschappijen
geconfronteerd met een toenemende sociale onrust. Er ontstonden tal van
protestbewegingen, gericht tegen bepaalde politieke maatregelen maar
ook meer en meer in het algemeen tegen de manier van politiek bedrijven
in deze landen. Hiermee kwam er ook een einde aan het beeld van de
maatschappij als een stabiel en coherent systeem van regels. Politiek werd
bedreven via ‘unconventional forms of political actions’. Binnen een vrij
korte periode veranderen die onconventionele vormen van politieke actie
van een brede, kortdurende en uit beperkte aantallen bestaande politieke
protestbewegingen in een grote variëteit van contestaties en burgerlijke
interventies. Op die manier is de betrokkenheid van de burgers over de
hele lijn toegenomen en werden de conventies van de georganiseerde
democratie ondermijnd. Hieruit mogen we echter niet vaststellen dat de
interesse voor de politiek dalend is, laat staan dood. In plaats daarvan
zijn er vele grote en kleine sociale bewegingen zoals de vredesbeweging,
de milieubeweging, de vrouwenbeweging en de antiglobalisten; stuk voor
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stuk indicatoren voor politieke participatie. Denk ook aan het spectrum
van legale tot illegale onconventionele participatievormen: deelname aan
petitieacties, boycots, demonstraties… Politieke intersse wordt niet langer
uitsluitend uitgedrukt in de daartoe voorziene kanalen van medewerking in
politieke partijen en grote organistaties; maar ook op een directe manier.
Dit is onderzocht in de ‘Shell-Jugend-Studie’ waaruit blijkt dat jongeren zich
afwenden van de conventionele politiek, maar deelnmen aan tal van andere
vormen van politieke activiteit zoals publieke discussies, burgerinitiatieven,
bezettingen van woningen en petities.

2. Geëngageerde kunst

Nadat we de verschuiving van conventionele naar onconventionele politiek
hebben proberen te duiden zullen we proberen duidelijk te maken hoe
de kunstenaar in deze evolutie een rol van belang kan spelen en wat er
juist bedoeld wordt met geëngageerde kunst. Hierna zullen we enkele
kunstenaars bespreken die interessant zijn voor ons als vormgever en een
belangrijke rol in de kunstgeschiedenis hebben gespeeld als activistische
kunstenaars. We zullen achtereenvolgens Mel Chin, Marc Bijl, Hans Haacke,
Barbara Kruger, Banksy, Dan Perjovschi en Ai Weiwei bespreken.
Geëngageerde kunst richt de aandacht op grote wereldproblemen als
milieuvervuiling, urbanistische wildgroei, ontbossing, onderdrukking,
armoede, aids, corruptie, prostitutie, vrouwenhandel, etc.
Activistische kunstenaars kunnen en willen met hun kunst allerhande
wantoestanden aan het licht brengen. Politiek, wetenschap en
bekommernis voor het milieu versmelten tot een artistiek geheel.
De rol die kunst kan spelen in de politiek verklaren we via de politicologe
Chantal Mouffe. Voor haar zijn kunst en politiek geen twee aparte velden
maar één geheel. Kritische kunst is kunst die de heersende krachten en
machten uitdaagt en een agonische situatie probeert te creëren:
een situatie waarin alternatieven mogelijk worden gemaakt. Mouffe gelooft
sterk in een soort guerilla en dat is net wat wij proberen te creëren met
onze masterproef:het kapitalisme recupereert iets, maar dan keer je het
weer om en zo probeer je tot een groter bewustzijn te komen bij mensen.
Een mooi voorbeeld is wat het Amerikaanse kunstenaarscollectief Gran
Fury Collective ooit deed rond aids. Ze maakten posters die eruitzagen als
de kunstzinnige en provocatieve Benetton-reclames, met een lesbisch,
een homoseksueel en een interraciaal koppel, die allemaal aan het kussen
waren. Die hingen op bussen met de tekst “Kissing doesn’t kill, greed
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and exploitation do”. Waar kritische kunst en ook wij erg voorzichtig mee
moeten omspringen is dat kritische kunst niet louter beschuldigend mag
zijn. Kunstenaars willen dan laten zien hoe verschrikkelijk de dingen zijn.
Ze bevechten een vermeend vals bewustzijn bij mensen, zogezegd door
bepaalde wantoestanden te ontsluieren. Dat is compleet verkeerd.
Dan maak je politiek correcte kunst gericht op mensen die al overtuigd
waren. Erg subversief is dat niet. Het verandert niets. Het doet je geen
vragen stellen, het poneert wat je moet denken: “Ja, dat is verschrikkelijk”.
Het toont geen nieuwe mogelijkheden en het creëert geen ruimte om
dingen te veranderen.’

Kritische kunst
is kunst die
de heersende
krachten en
machten uitdaagt
EN ALTERNATIEVEN
VOORSTELT

Naakte activisten
De politieke interesse bij
jongeren is zeker niet dood!
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2.1. De kracht van
geëngageerde kunst
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De wereld hoopt dat er nu een tijd aanbreekt waarin mensen weer om de
maatschappij geven, waarin ze betrokken reageren op maatschappelijke
problemen, waarin mensen stelling nemen in het debat en waarin mensen
‘begaan-zijn’ met de samenleving. Hierbij kunnen kunstenaars een functie
hebben in de samenleving. Buiten de esthetische waarde hebben zij de
mogelijkheid om bepaalde zaken te hervormen en hebben zij de middelen
om het publiek wat educatie bij te brengen. De taal van de kunst kan ook
functioneel gemaakt worden in plaats van statisch. Kunst zou in dienst
moeten staan van de samenleving omwille van de kracht die ze heeft.
Ze beschikt over de capabiliteit om de toeschouwer in grote mate te
confronteren en deze confrontatie gebeurt op een heel andere manier dan
een ‘topic’ die je in het nieuws ziet of leest in de krant. Kunst dwingt het
publiek tot enige vorm van zelfreflectie waardoor de toeschouwer zichzelf
in relatie moet zetten met het werk en dus ook met het maatschappelijk
probleem dat erin vervlochten zit. Kunst bezit deze kracht omdat het een
expressie is, een subjectieve uitspatting van een persoon, de kunstenaar
in kwestie. Hij geeft een perspectief, een standpunt in een wereld van
losse feiten. De kunstenaar kan de maatschappelijke knelpunten op een
verhelderende en duidelijke manier presenteren. De kracht van de kunst is
geen dwingende kunst, het is niet de bedoeling van de kunstenaar om een
mening op te dringen bij zijn publiek. Integendeel zelfs, de werkelijke kracht
van het kunstwerk moet gezien worden als het dwingen van het publiek om
zijn eigen mening over het onderwerp te vormen. De kracht van de kunst
ligt niet in het absolute, maar in het relativerende en wat je er juist onder
verstaat, ligt volledig bij de toeschouwer zelf, zijn eigen interpretatie van het
kunstwerk.
James Ensor
De Intrige
1890

2.2. Thematiek van
geëngageerde kunst

Over geëngageerde kunst kan gediscussieerd worden.
Elke kunstenaar is in een zekere vorm maatschappelijk, sociaal of politiek
betrokken in zijn werk. Kunstenaars produceren niet louter voor zichzelf.
Er is altijd een vooronderstelde ontvanger van het kunstwerk die er op wat
voor manier dan ook zijn voordeel mee kan doen.
Kunst ontleent haar thematiek vaak aan de alledaagse werkelijkheid en
krijgt via die weg onvermijdelijk een politieke lading. Bij geëngageerde
kunst gaat het echter niet om de kunst die min of meer per ongeluk politiek
of sociaal-maatschappelijke materie aankaart, het gaat om de kracht
van kunst. Bepaalde geëngageerde kunstenaars gaan het aandachtspunt

011

leggen op grote wereldproblemen zoals milieuvervuiling, urbanistische
wildgroei, ontbossing, onderdrukking, armoede, aids, corruptie, prostitutie,
vrouwenhandel, etc. Deze geëngageerde kunstenaars willen met hun kunst
allerhande wantoestanden aan het licht brengen. Politiek, wetenschap en
bekommernis voor het milieu versmelten tot een artistiek geheel.
Als kunstenaar moet men niet enkel registeren en becommentariëren,
maar je moet ook daadwerkelijk bijdragen aan de bescherming van de
natuur door alternatieven uit te denken en te propageren.
Dit is natuurlijk niet in elke situatie van toepassing, want bijvoorbeeld
voor onze Masterproef is het niet de bedoeling dat we alternatieven gaan
bedenken. Multimediale kunstenaars werken bij voorkeur ook liever in open
of publieke ruimten dan in galeries of musea. Bovendien werken ze liever
ook collectief en niet individueel. Dit is een van de hoofdredenen waarom
wij onszelf voorstellen als een krachtig duo, met twee kan je vast meer
bereiken dan alleen en zo kunnen we ook als een duo de open en publieke
ruimtes afschuimen.
Engagement is nooit weg geweest uit de kunst en misschien is kunst
zonder engagement ook wel onmogelijk. Er zijn veel voorbeelden te vinden
van kunstzinnig engagement in de geschiedenis waarin bijvoorbeeld
maatschappelijke (wan)toestanden aan de orde wordt gesteld of
alternatieve samenlevingsvormen worden geëxploreerd. Hierbij denken we
aan onze eigen Belgische trots, James Ensor met zijn ‘maskers’.
Een beeldend kunstenaar kan in zijn werk een visie verwerken op een
bepaalde kant van de maatschappij zonder dat het werk een expliciete
boodschap bevat of een participatief karakter heeft. Tegelijkertijd zijn er
‘embedded’ kunstenaars, een verschijnsel van alle tijden.
Het zijn kunstenaars die in en met hun werk sterk verankerd zijn in de wijk
waar ze wonen en werken. Het sociaal-maatschappelijke en participatieve
karakter in hun werk is vaak zeer duidelijk zichtbaar.
Desondanks de nieuwe culturele trend ‘to go green’, zijn er veel
kunstenaars die gaan reageren op een veranderende planeet met hun
kunstwerk. Zij werken rond maatschappij gebaseerde projecten en zij
willen het idee van de kunstenaar als individualist afstoten en besluiten om
collectieve projecten uit te voeren.
In de afgelopen decennia is kunst een reeks van symbolen en
representaties van ideeën, problemen of objecten. Vandaag echter slaan
kunstenaars deze basis over en willen ze dingen cultiveren in de reële tijd
en ruimte. In plaats van het gebruik van materialen te vertegenwoordigen
of bepaalde onderwerpen te bespreken, gaat de kunst direct over bepaalde
zaken : directe communicatie.
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3. Kunstenaars

Kunst is meestal een mechanisme dat het ijs breekt om informatie te
overspoelen in de publieke arena, waardoor het open staat voor discussie
en overweging. Het is aan de kunstenaar om te kijken naar dingen op
een nieuwe manier en vanuit een ander perspectief, dat niet eerder
is gesuggereerd. Kunstenaars zijn de vernieuwers en ‘solvers’ van
verschillende thema’s die mensen die niet verder bekijken dan hun neus
lang is. Om het met een Engelse term te beschrijven : ‘artists think outside
the box’.
Een van de meest controversiële onderwerpen, die gebruikt worden door
geëngageerde kunstenaars, zijn het milieu en de snelle achteruitgang.
Politici, wetenschappers, artsen en analisten mikken op de ecologische
problemen en zoeken naar eventuele oplossingen of alternatieven.
Kunstenaars gebruiken diezelfde thematiek als uitgangspunt maar gaan dit
vaak interpreteren vanuit een andere context of duwen deze thematiek in
een nieuwe richting. Vaak geeft dergelijke thematiek vele kunstenaars veel
inspiratie.

3.1. Mel Chin

Na onderzoek van verschillende geëngageerde kunstenaars kwamen we
terecht bij Mel Chin, een kunstenaar uit Houston Texas. Mel Chin stelt zich
op als een ‘remediationist’ in zijn project ‘Revival Field’.
We hebben de engelse term ‘remediationist’ gehouden omwille van de
waarde die het woord heeft en de Nederlandse vertaling kan dit niet
omvatten in één woord dat dezelfde betekenis heeft. Een ‘remediationist’
kan begrepen worden als een persoon die zich gaat engageren voor iets wat
fout is gegaan. Het is een soort van remedie zoeken voor bepaalde zaken.
Een fout die gemaakt is, proberen recht te zetten of terug op poten te zetten
met goede intenties en verbeteringen. ‘Remediationists’ richten zich niet op
natuurrampen veroorzaakt door moeder natuur zelf, maar op de menselijke
rampen zoals olielekken, nucleaire meltdowns, rioleringafvoer, enzovoort.
Chin’s werk is een uitstekend voorbeeld van een geëngageerd kunstenaar
die zich niet enkel beperkt tot galerijen en tentoonstellingen in musea. Hij
brengt zijn werk in openbare en publieke ruimtes. Zijn project ‘Revival Field’
is hiervan een goed voorbeeld. Bij dit project maakte hij, op zwaar vervuilde
terreinen aanplantingen, die de bodem moesten zuiveren.
Het doel van dit project was ontwikkeld voor een groene sanering van de
bodem en een groter ecologisch bewustzijn opwekken bij de mensen.
Mel Chin wou met deze aanplantingen de grond ‘genezen’.

Mel Chin
Revival field
1991
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Mel Chin zijn woorden : “Rather than making a methaphorical work
to express a problem, a work can employ the same creative urge to
tackle a problem head-on. As an art form it extends the notion of art
beyond a familiar object-commodity status into the realm of process
and public service.” Mel chin koos er voor om collectief te werk te gaan
en zocht een team bij elkaar met wetenschappers, biologen, ingenieurs,
gemeenschappen en veel meer. Kortom een team als manusje van alles.
Zijn team streefde ernaar om de vervuilde gebieden te genezen, invasieve
soorten te elimineren en plaatsen die het milieu of de volksgezondheid in
gevaar brengen te ontmantelen. De esthetische vorm van ‘Revival Field’
heeft als functie de verslechterde en verontreinigde grond op te slaan en
deze te herstellen in de natuurlijk staat. Hij kiest namelijk geen planten uit
op basis van grootte, vorm of kleur, noch plant hij deze in mooie patronen
of in vazen. Zijn doel is om de vervuiling terug te brengen in zijn natuurlijke
staat van functioneren.
Chin geneest het vervuilde land op een merkwaardige manier: hij bouwt
een tuin op het stuk vervuilde grond. Mel Chin heeft in samenwerking
met een wetenschapper, Rufus Chaney, een plant ontdekt die kan leven
op een giftige vervuilde grond en deze grond op een soort chemische
manier behandelt en deze giftige elementen verzamelt in een vasculair
systeem. Deze planten worden ‘Hyperaccumulators’ genoemd en zijn uniek
in de plantenwereld, omdat ze kunnen leven in giftige gronden die niet
geschikt zijn voor vrijwel elk ander leven of vegetatie. Nadat de planten alle
gifstoffen uit de bodem hebben gehaald worden de planten verbrand zodat
deze assen gescheiden worden van de assen die zij hebben opgeslagen.
In dit project benadert Mel Chin de milieuproblematiek op een interessante
manier en gaat hier op een opmerkelijke wijze mee om. Hij werkt op een
milieuvriendelijke manier, met behulp van de planten ‘Hyperaccumulators’,
waardoor het fascinerend is hoe dit proces verloopt. Hij gaat de natuur
helpen met behulp van natuur. In zijn project zie je hoe de creatieve drang
van een kunstenaar efficiënt kan worden toegepast waarbij de projecten
niet enkel spreken over een verandering of een problematiek, maar waar
de kunstenaars zich in feite gaan engageren om een vorm van verandering
mogelijk te maken. Bovendien vraagt dit voor collaboratie met ingenieurs,
wetenschappers, overheden, gemeenschappen, etc die dezelfde projecten
voor ogen hebben. Eco kunstenaars, zoals Mel Chin, hebben als doel om de
aarde te genezen met kunst. Hieruit kan een mogelijke trend ontstaan waar
in de maatschappij plezier kan bestaan naast de gezondheid en welzijn van
onze planeet.
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Mel Chin - Rufus Chaney
Hyperaccumulators
1990

“Soil is my marble.
Plants are my
chisel. Revived
nature is my
product. This is
responsibility and
poetry…”

Mel Chin
Revival Field, Pig’s Eye Landfill, St. Paul,
1991
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Kunst kan enkel of deels dienen als vermaak, maar kunst kan ook
allerlei kwesties aankaarten. Kunstenaars in onze moderne cultuur
willen voornamelijk een nieuwe maatschappij maken, zij willen een
utopie creëren. In de tweede helft van de twintigste eeuw was kunst
voornamelijk een consumptieartikel of een product van vermaak in de
massacultuur. Toch werd er ook in deze periode kunst gemaakt waarmee
de kunstenaars een politieke of sociaal-maatschappelijke kwestie aan
de kaak wilde stellen. In het nieuwe millennium zie je dat kunstenaars
onder invloed van de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen oppakken en kunst
maken die deze betrokkenheid in een klaar daglicht stelt. Hierbij ontstaan
kunstwerken waarin het concept, een soort van ideaal, gevisualiseerd
wordt. Soms is dit een utopie, maar soms kan het ook gericht zijn op de
alledaagse realiteit.
De laatste jaren merk je dat kunstenaars een bedoeling hebben met hun
werk, zij willen niet meer los van de maatschappij mooie dingen maken of
vermaak bieden, maar zij willen iets veranderen of verbeteren.

3.2. Marc Bijl

Marc Bijl
O God there is no God
2002

Marc Bijl is een Nederlanse kunstenaar die woont en werkt in Berlijn.
Hij richt zich op de symbolen van de massacultuur, van religie en
politiek. Dit doet hij met behulp van zijn acties, installaties, video’s en
beeldhouwwerken. Marc Bijl stelt zich kritisch op voor de mythes van
nationalisme en globalisme. Hierbij gebruikt hij guerilla-achtige tactieken
en beeldelementen die ontleend zijn aan de punk en gothic-cultuur en het
anarchisme. Deze guerilla technieken die ervoor zorgen dat het werk een
hoog ‘in your face’ gehalte heeft. Hij spuit letters op zuilen en hij fouilleert
tasjes van oude dames in de Berlijnse metro.
Hij liet zijn naam en functie achter op billboards van bouwbedrijven,
plaatste een betonnen Nike logo op Alexanderplatz, spoot het Adidas
logo op Nike reclames en schilderde de Hollandse leeuw op oranje
vuilniswagens.
Bijl liet zijn naam en functie – ‘gratis advies’ – achter op de talloze
billboards van bouwbedrijven, onopvallend in precies het juiste lettertype.
Marc Bijl noemt zijn acties ‘Corporate graffiti’, guerrilla kunst zou ook een
goede naam zijn. Hij stelt zich op als een Don Quichot en hij trekt ten strijde
tegen wereldmerken, maar hij maakt zich geen illusies.
Voor bepaalde acties of projecten moest Bijl regels overtreden om tot zijn

Marc Bijl
I’m too sad to kill you
2001
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beelden te komen, maar voor hem gaat het er niet om van wat legaal is en
wat niet. Een leuk voorbeeld hiervan is de tekst die hij heeft geschreven op
het Documenta-gebouw. Dit had hij ook met behulp van photoshop kunnen
bewerken, maar hij heeft hier bewust voor gekozen om het daadwerkelijk
zelf op het gebouw te gaan schrijven omdat hij zo een beeld wilt bekijken in
het echt. Wat dat betreft noemt hij zijn werk ‘hardcore’.
Idealisme speelt een grote rol in zijn werk, bepaalde subculturen hebben
een duidelijke stempel op zijn leven gedrukt die hem een bepaalde houvast
gaven. Dit is een van zijn voornaamste beweegredenen die zijn projecten
en acties leiden. Marc Bijl is er niet op uit om de wereld te verbeteren, hij
maakt de dingen juist om het leven te bevatten. Kunst moet een bepaalde
zingeving hebben, een functie in de maatschappij. Dit heeft hem als
kunstenaar aanvankelijk in verwarring gebracht. Hij ziet zichzelf ook als
iemand die ten strijde trekt tegen grote bedrijven als Nike of in zijn eentje
de wereldproblematiek aankaart. Marc Bijl beseft maar al te goed dat hij
nog geen deuk in een pakje boter kan slaan, in die zin maakt hij zichzelf
zeker geen illusies.
Het werk van Bijl is met een herkenbare beeldtaal voornamelijk
opgetrokken uit ruwe bouwmaterialen, golfplaten, spiegels, druiperige
zwarte epoxy en dit in combinatie met overbekende symbolen, (kunst)
historische verwijzingen en korte teksten. Dit is een voortdurend onderzoek
naar, en een ondermijning van, de onderliggende machtsstructuren die
de massacultuur kenmerken. Zoals we eerder hebben vermeld maakt Bijl
gebruik van overbekende logo’s en beeldelementen die direct afgeleid zijn
van de jeugd- en protestcultuur.
Op een ingenieuze manier maakt hij gebruik van de beeldtaal van
multinationals en de gamecultuur om de machtsrelaties tussen het individu
en de maatschappij te bevragen en te ondermijnen. Een voorbeeld daarvan
is het werk PORN (2010). Dit werk refereert aan het werk ‘Love’ van Robert
Indiana, dat in de loop van de tijd grote bekendheid kreeg als symbool
voor de ‘Love-generation’ van de jaren ’60. Bijl paste de sculptuur aan
en vertaalde hem naar deze tijd. Het frisse, vrolijke gekleurde beeld van
Robert Indiana wordt, met de blik van Bijl, Porn. Hij heeft de letters met
vieze zwarte druipverf beschilderd waardoor het een somber portret wordt
van deze tijd. Die vieze druipende zwarte verf wordt wel vaker door hem
gebruikt om frisse beelden te bezoedelen en ze voorgoed een zwarte kant
te geven, letterlijk en figuurlijk.
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3.3. Hans Haacke

Hans Haacke is geboren in Duitsland maar woont en werkt in New York.
Sinds de jaren zeventig houdt
Haacke zich bezig met politieke en maatschappelijke onderwerpen. Hij
begon zijn carrière als conceptueel kunstenaar met een grote interesse in
natuurkundige processen. Vanaf 1968 ligt de nadruk van Haackes werk op
het sociaal-economisch syteem, vooral dan datgene dat hij het beste kende:
de kunstwereld en een sterk groeiende kritiek op de maatschappij in het
algemeen. Omdat deze beginwerken vaak omstreden zijn en veel reacties
uitlokken, zijn het ook deze werken waarmee Haacke internationaal bekend
is geworden.Een heel bekend werk van hem om zijn activisme tegenover
sociaal-economische systemen zoals de kunstwereld te illustreren is
‘Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time System’
(1971). Hierin toont hij aan de hand van foto’s en teksten de opzettelijk
geplande verarming en verkrotting aan van huizenblokken in New York,
door toedoen van de familie Shapolsky. Haacke maakte dit werk speciaal
voor zijn solotentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum te
New York. Omdat Haacke het werk niet terug wilde trekken uit zijn expositie
werd de tentoonstelling, onder druk van de sponsors, afgelast kort voor de
opening. Een maand na de afgelaste tentoonstelling werd de samensteller
van de tentoonstelling Edward Fry, die het in de pers voor Haacke opnam,
ontslagen. Dit verwekte een golf van protest in de kunstwereld, en
leidde zelfs tot een boycot van het Guggenheim Museum door de meest
vooraanstaande kunstenaars.
Dit werk toont aan dat Hans Haacke zich concentreert op de grote
economische belangengroepen van de Westerse wereld, die controle
uitoefenen op de politiek, de economie en het culturele leven. Hij laat zien
hoe de hoge financiële milieus de wereld naar hun hand zetten, meestal
zonder rekening te houden met sociale of humanitaire argumenten.
Tegelijkertijd houden ze vaak een vriendelijk gezicht op door als
sponsor op te treden voor musea en andere culturele instellingen, door
kunstcollecties aan te leggen en kunstenaars te ondersteunen. Zo laat
Haacke zien hoe de kunstwereld niet onschuldig en vrijblijvend op een
roze wolk zit, maar net als alle andere sectoren van het maatschappelijke
leven onderhevig is aan beïnvloeding, marktmechanismen, manipulaties,
façades, belangenvermenging, fiscale operaties en corruptie. Verder
geldt Hans Haacke ook als boegbeeld van de geëngageerde kunst, met
onderwerpen als racisme, apartheid, industriële uitbuiting of militair
beleid. Hiermee bekritiseert hij onze Westerse maatschappij. Zo wijst
hij in ‘We Believe in the Power of the Creative Imagination’ uit 1980 op de
leveringen van de Belgische wapenfabrikant F.N. aan het Zuid-Afrikaanse
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apartheidsregime. Ook stelde hij het oorlogsbeleid van George. W. Bush aan
de kaak. Hij veroorzaakte grote opschudding in de Verenigde Staten door,
in overeenstemming met de Amerikaanse gevangenispraktijken op onder
meer Guantanamo, een geblindeerde man te portretteren, maar dan met
een zak die is gemaakt uit het stuk van de Amerikaanse vlag met de sterren
Wat interessant en vernieuwend is aan Hans Haacke is dat hij als
kunstenaar te werk gaat zoals een onderzoeker. Hij documenteerde alles
op een diepgaande en exacte manier, met bewijsmateriaal incluis. In de
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig was het voor verschillende
kunstenaars belangrijk om het idee van de passieve toeschouwer op
te heffen. Denk dan onder meer aan fluxux, events en performances.
Hans Haacke ging hier een stap verder in: hij probeerde niet alleen de
toeschouwer deel te laten uitmaken van het kunstwerk met als doel de
kloof tussen kunst en het publiek te dichten, maar hij probeerde tevens de
kloof tussen kunst als instituut en maatschappij te verkleinen door sociopolitieke feiten aan de kaak te stellen. Op deze manier laat hij de grens
tussen kunst en politiek volledig vervagen.

3.4. Barbara Kruger

Barbara Kruger woont en werkt in New York en Los Angeles. Ze volgde
opleidingen beeldende kunst en grafische vormgeving in New York. Als
grafisch vormgever werkte ze voor verschillende tijdschriften. Deze
achtergrond is cruciaal in haar werk als beeldend kunstenaar. In haar werk
onderzoekt ze de relatie tussen commercieel design en de manier waarop
cultuur het menselijk leven vormgeeft. Ze wil analyseren op welke manier
beelden functioneren in een samenleving.
Barbara Kruger eigent zich de clichés en technieken toe die in de
massamedia worden gebruikt. Op deze maniere hanteert ze dezelfde
strategieën, maar dan wel om haar eigen seksuele, sociale en politieke,
altijd kritische boodschappen over te brengen. De boodschappen die in de
massamedia moeten aanzetten tot consumptie, vervangt ze door kritische
en activistische oneliners zoals ‘I shop therefore I am’ , ‘I am not trying
to sell you anything’ en ‘When I hear the word culture I take out my check
book’.
Het werk van Kruger wordt getoond in musea en galerijen, maar ook op
reclamepanelen, bushokjes, posters, T-shirts en plastic tassen en in
stations, parken of andere plekken in de publieke ruimte. Op het eerste
gezicht krijg je een reclameboodschap te zien. Dat wat je leest, strookt
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echter niet met de gebruikelijke reclameboodschappen. Dit is wat haar
werk zo interessant maakt in relatie met onze masterproef. Zij (en
ook wij op onze manier) protesteren ergens tegen, maar om een soort
van ‘shockeffect’ te creëren gebruikt ze dezelfde strategieën. Ze stelt
stereotiepen en clichés aan de kaak en verplettert ze met vernietigende
kritiek, een groot inlevingsvermogen en scherpe humor. 		
Met haar directe taalgebruik en woorden als ’jij’, ‘ik’, ‘wij’ en ‘ze’ spreekt
ze de sociale omgeving van de bezoeker aan. Ze stelt vragen over het
functioneren van macht en het effect ervan op de menselijke conditie: hoe
wordt macht opgebouwd, gebruikt en misbruikt? Steeds terugkerende
thema’s in haar bevragende werk zijn feminisme, consumptie, individuele
autonomie en verlangen. Ze ontwierp onder meer posters voor een
vrouwenrechtendemonstratie in 1989 in Washington, schreef een in vele
talen vertaald feministisch pamflet en publiceerde over discriminatie van
minderheden en aids-patiënten.
In haar meer recente werk gebruikt Kruger naast geschreven tekst ook
geluid en naast fotografie ook videoprojectie. De confrontatie met de
toeschouwer wordt nog indringender en nog meer claustrofobisch; haar
werk komt nog dichter bij het publiek. Krugers werk is dus zowel publiek
als politiek.
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3.5. Banksy

Blek Le Rat
Selfportrait
1986

Een van de bekendste activistische kunstenaars is zonder twijfel de (tot voor
kort anonieme) Britse graffitikunstenaar Banksy. Van op straat bestookt
hij de wereld met activistische beelden. Een grote kracht van zijn werk is
dat zijn beelden enorm geloofwaardig, oprecht en menselijk zijn door het
gebruik van de graffiti, in de schaduw van de illegaliteit. Banksy’s werk is
direct, verstaanbaar en idealistisch en bovendien bereikt het een groter
publiek.
Banksy is niet de enige graffitikunstenaar die werkt met sjablonen.
De Franse Blek Le Rat is een gekende voorloper, maar Banksy heeft een
grotere bekendheid verworven, wellicht omwille van zijn originele cocktail
van humor, politiek en kunst. Banksy gaat de strijd aan met oorlog,
repressie en terrorisme. Zijn sterkste anti-oorlogswerken zijn beelden
waarin de oorlog belachelijk wordt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een
meisje die een bom omhelst, een kostschoolmeisje met een gasmasker dat
de blaadjes van een bloem laat meewaaien met de wind, een jong kindje dat
een hartjesballon door de wind laat meenemen...
Banksy gebruikt in zijn werk ook graag een allegorie. Een kind wordt bij
hem opnieuw de belichaming van het idee van onschuld en vrede, zonder
dat het sentimenteel wordt. De ouderwetse recepten die de beeldende
kunst heeft gedeconstrueerd, haalt hij opnieuw van onder het stof. En met
succes.
Zo is bijvoorbeeld ook het antropomorfisme in zijn kunst opvallend.
Een kleine rat wordt bij Banksy een vredesrat met plakkaat in de hand
en vredessymbool om de nek. Of hij stopt een rat een zaag in de hand
en maakt er een lieve, kleine saboteur van. De identificatie tussen werk
en toeschouwer is direct. Voorkennis is niet vereist en lange bedenktijd
overbodig. Hij haalt ook vaak zijn inspiratie bij de beeldtaal van de
vredesbeweging (van de Anjerrevolutie over het bloemenprotest tegen de
oorlog in Vietnam). Voorbeelden hiervan zie je wanneer hij een roze strik
rond een gevechtshelikopter schildert of een bloem in de plaats van een
wapen. In de vredesbeweging duikt ook al jaren hetzelfde t-shirt op, met
de slogan ‘All the arms we need’ en het beeld van twee meisjes die elkaar
omhelzen. Banksy maakt hiervan een ironische, ontwapenende versie
met een meisje dat een bom omhelst. Hij put inspiratie uit een bestaand
voorbeeld en maakt er een eigen versie van, zonder de oorspronkelijke
vredesboodschap uit het oog te verliezen.
Wat zijn werk enorm sterk maakt is de eenvoud van zijn beeldtaal
die volledig strookt met de eenvoud van zijn boodschap. Inhoudelijk
speelt Banksy op hetzelfde terrein als andere linkse kunstenaars en
intellectuelen. Alleen vervangt hij de saaie ernst door humor, conceptuele
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onzin door rake beelden en gelooft hij oprecht in de idealen die hij belijdt.
Inhoudelijk verschilt Banksy’s programma dus op geen enkel punt van een
linkse maatschappijvisie. Alleen de toon is anders. Het feit dat hij in een
alternatief gelooft, maakt zijn kritiek op een repressieve, consumptiegekke
en oorlogszieke maatschappij geloofwaardig. Hier sluit zijn werk goed aan
bij de theorie van Chantal Mouffe die stelt dat kunst de heersende krachten
en machten moet uitdagen en een agonische situatie moet proberen te
creëren: een situatie waarin alternatieven mogelijk worden gemaakt. (zie
3.1. Inleiding: wat is activistische kunst?).
Als graffitikunstenaar maakt hij dankbaar gebruik van alle
verbodsplakkaten, waarschuwingsborden en bewakingscamera’s waarmee
de Britse publieke ruimte is bezaaid. Zo gebruikt hij zijn omgeving, en
creëert hij net zoals Barbara Kruger een ‘shock-effect’ door datgene waar
hij tegen protesteert net te gaan gebruiken. Zo spuit hij op een muur onder
een bewakingscamera de zin ‘What are you looking at?’. Of hij keert gewoon
de rollen om en tovert een straatmuur om tot een officiële graffitizone,
gecontroleerd door een bewakingsagent met een geschoren poedel aan de
leiband.
Banksy houdt ervan om wat uit te dagen, dus mag de klassieke belichaming
van de staatsmacht voor figurant spelen. Eén beeld van twee mannelijke,
tongzoenende Britse politieagenten doet meer goed voor de homobeweging
dan de zoveelste prekerige campagne. In een links perspectief kan een
kritiek op de consumptiemaatschappij niet ontbreken. Maar ook hier weet
Banksy door middel van humor de valkuil van een haatcampagne tegen
de bestaande maatschappij te omzeilen. Lachen met onze winkelwoede
doet hij in een beeld waarin drie inboorlingen met een speer op twee
winkelkarretjes jagen.
Met humor, verbeelding, idealisme en hoop brengt Banksy de mensen terug
aan het lachen Of zoals de nieuwste campgane van het reclamebureau
‘Mortierbrigade’ voor het weekblad ‘Humo’ stelt: “weg met de verzuring!”

3.6. Dan Perjovschi

De Roemeense beeldend kunstenaar Dan Perjovschi trekt de wereld
rond gewapend met een set viltstiften en een notitieboek. Als kunstenaar
observeert hij voortdurend het dagelijkse leven, op zoek naar momenten
of acties die hij treffend kan representeren. De geestige getuigenissen die
hij achterlaat op de muren van musea en kunstencentra weerspiegelen zijn
scherpe visie op de politieke actualiteit, op het dagelijkse leven en op de
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kunst. Perjovschi maakt zijn tekeningen en teksten meestal rechtstreeks
op muren of voor kranten, tijdschriften en boeken. De fysieke ruimte die hij
voor tentoonstellingen krijgt, bepaalt eveneens in zekere mate de uitkomst
van zijn installaties. Hij gebruikt in alle ruimtes de onzichtbare hoekjes en
onhandige plaatsen, waardoor een bezoek aan een Perjovschi expositie
tegelijk een alternatieve rondgang door het gebouw wordt.
Voor Perjovschi speelt zijn land van herkomst een belangrijke rol in zijn
werk. Zijn kijk op de wereld is namelijk zowel typerend voor dat land
alsook vol van tegenstrijdigheden, wijsheden en absurditeiten afkomstig
van mondiale informatiesystemen. Zijn werk is scherpzinnig humoristisch
en slaagt er vaak in om op treffende wijze menselijk gedrag en
menselijke kwetsbaarheid, zinloze ambitie en de samentrekkingen van de
gemondialiseerde (kunst)wereld bloot te leggen. Door zijn schetsmatige en
logo-achtige manier van tekenen is de inhoud direct en herkenbaar. Humor
en satire gebruikt hij om zijn verbazing over het menselijke gedrag vast te
leggen.

3.7. Ai Weiwei

Ai Weiwei is een Chinees conceptueel kunstenaar, politiek activist en
filosoof. Hij is ook actief in andere kunstvormen zoals film, architectuur en
fotografie. Deze veelzijdige kunstenaar verbindt zijn traditionele Chinese
cultuur met zijn persoonlijke beeldtaal. Hij is bekend geworden met zijn
kritiek op de sociale en culturele veranderingen in zijn land.
Bijzonder actueel bij Ai Weiwei is dat hij heel intensief gebruik maakt van
internet en sociale media om te communiceren. Via zijn twitter en zijn
blog die dagelijks door tienduizend mensen werden gelezen publiceerde
hij talrijke teksten en foto’s van 2006 tot 2009. Dit platform gebruikte
Ai Weiwei om zeer uiteenlopende kwesties op cultureel, politiek en
maatschappelijk gebied aan te tonen. Zo zocht hij de grenzen op van wat
het bewind aan kritiek kon verdragen. Via deze media bekritiseert hij de
mensenrechtensituatie, de economische uitbuiting en de milieuvervuiling,
vooral binnen zijn nationale grenzen. Tegen een achtergrond van strenge
censuur en een partijdig rechtssysteem organiseert hij mensen door
middel van kunst en sociale media. Ai Weiwei botst op veel weerstand
van de Chinese autoriteiten: zij hebben onder meer zijn blog stilgelegd,
hem in elkaar geslaan, met bulldozers zijn nieuw gebouwde studio laten
afbreken en hem in geheime detentie gehouden. In april 2011 werd hij
door de Chinese politie vastgezet op het vliegveld van Peking en zijn studio
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in de hoofdstad werd verzegeld tijdens een hardhandig optreden van de
autoriteiten tegen activisten en dissidenten. In juni 2011 werd Ai Weiwei
op borgtocht vrijgelaten. Sinds zijn hechtenis is het actieterrein van Ai
Weiwei ingeperkt en is het hem vooralsnog niet toegestaan om Peking te
verlaten.
Ai Weiwei is intussen uitgegroeid tot een grote speler in het internationale
kunstcircuit. Een heel bekend kunstwerk van hem is het Olympisch stadion
in Peking (beter bekend als het Vogelnest) waarvoor hij artistiek adviseur
was. Nadien uitte Ai Weiwei scherpe kritiek op de Chinese regering
vanwege de onbarmhartige wijze waarop ‘plaats’ was gemaakt voor de
Olympische spelen. Een ander duidelijk voorbeeld waar hij kunst gebruikt
om commentaar te geven op de sociale situatie in zijn land is de installatie
‘Forever’ uit 2003. Hier vormen 42 op- en aan elkaar gelaste fietsen
radertjes in een carrousel. Los zouden ze niet kunnen functioneren: ze
missen trappers en stuur. De installatie dankt zijn titel aan het op de frames
aangebrachte merk van dit in China tot voor kort nog zo massaal gebruikte
vervoermiddel. Dit werk is tegelijkertijd een verwijzing naar de readymades
van Duchamp.
Ook in zijn overige werk maakt Ai Weiwei veelvuldig gebruik van het principe
van de readymade en eigent zich bestaande objecten toe. De paradoxen
die Ai Weiwei in zijn kunst aan het licht brengt, treden misschien wel het
sterkst naar voren in zijn ‘Sunflower Seeds’. Met dit werk werd hij bekend
bij het grote publiek. De zonnepitten hebben meerdere betekenissen voor
het Chinese volk. Ze dienen niet alleen als voedsel, maar hadden tijdens
de culturele revolutie ook een symbolische lading. Nadat Mao Zedong zich
de zon als persoonlijk symbool had toegeëigend, werd het Chinese volk
vergeleken met zonnebloemen, die vol bewondering opkeken naar de grote
roerganger. De duizenden zaden, die op de tentoonstelling versmelten tot
een grijs tapijt, zijn echter van porselein. Dat gegeven roept nog een beeld
op: dat van 1600 arbeiders in Jingdezhen, de porseleinhoofdstad van China,
die een jaar lang elk van de 100 miljoen vormpjes van roomwit porselein
in hun hand hebben genomen en er met een paar grijze penseellijntjes
zonnebloempitten van hebben gemaakt.
Ai Weiwei ziet kunst als middel om veranderingen te forceren, als kans om
nieuwe vragen te stellen en ruimte te scheppen voor nieuwe mogelijkheden.
Ook hier smelten zijn opvattingen over het doel van activistische
kunst perfect samen met de boven vermelde Chantal Mouffe. (zie 2.
Geëngageerde kunst).
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4. Activisme en grafisch
ontwerp

De vraag die we ons in dit hoofdstuk zullen stellen is hoe ver de
maatschappelijke taak van de grafisch ontwerper precies reikt.
Grafisch ontwerpers zijn namelijk in staat via visuele communicatie deel
te nemen aan het publieke debat. Ze kunnen reageren op problemen of
problemen aan de orde stellen door deze in beeld te brengen. Denk aan
sociale thema’s als armoede, hongersnood, ziektes en dergelijke.
De vormgever zijn positie is hier waarschijnlijk meer ambigu dan de
positie van een kunstenaar omdat een vormgever steeds in oprdacht van
commerciele instellingen, overheden en maatschappelijke en culturele
organisaties werkt. De taal van de commercie lijkt echter ook steeds
meer die van de kunst, van maatschappelijke instituties en van politiek te
zijn. Achter de dekmantel van veel goede doelen schuilt de marketing van
grote merken en in tijdschriften lopen reclame en redactionele artikelen
naadloos in elkaar over. Toch roept dit in de ontwerperswereld en in
de maatschappij in het algemeen niet veel weerstand op. De Engelse
designcriticus Rick Poynor merkt op dat jonge ontwerpers niet meer de
noodzaak voelen van politiek activisme. Kunnen we hieruit concluderen dat
ontwerpers alleen maar de verantwoordelijkheid hoeven te nemen voor de
esthetische kant van het verhaal? Dat ze zich enkel met de vorm hoeven
bezig te houden en niet hoeven te vereenzelvigen met de inhoud? Maar als
vorm en inhoud volledig gescheiden onderwerpen zijn, strookt dit niet met
de opvatting, of in ieder geval niet met mijn opvatting over wat grafisch
ontwerp zou moeten zijn; namelijk dat de vorm moet aansluiten bij de
inhoud. We denken hierbij bv. aan de quote van McLuhan: ‘the medium is the
message’.
De macht van visuele communicatie in de publieke ruimte is zo bepalend
voor onze ervaring van de wereld dat we haar maar beter niet alleen in
handen laten van onze consumptiemaatschappij. De Nederlandse grafisch
ontwerper Jan Van Toorn stelt dat het ontwerp ook kan worden ingezet
voor de publieke zaak en voor maatschappelijke doelen en niet alleen voor
commerciele doeleinden kan bestaan: “Ontwerpers die zich bezig houden
met het maatschappelijke en het publieke zijn reflexieve ontwerpers.
Deze ontwerpers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor
sociale communicatie, in het bijzonder in het publieke domein. Ze zijn dus
bruggenbouwers tussen het private en het publieke, het particuliere en het
algemene. De reflexieve ontwerper denkt na over wat ontwerpen eigenlijk
is.”
Een goed voorbeeld hiervan is de Franse ontwerper Pierre Bernard.
Bernard werkt in tegenstelling tot de meeste andere vormgevers enkel
voor maatschappelijke, politieke en culturele opdrachtgevers en principieel
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niet voor commerciële. Pierre Bernard is één van de leidende figuren van
het collectief Grapus (1970-1990), een ontwerpcollectief van wisselende
ontwerpers dat voortkwam uit de Parijse protestbewegingen van mei ’68,
die een nieuw tijdperk inluidden van democratisering van de samenleving.
Het bureau verwierp de traditionele media en (her)ontdekte de affiche, de
informele en provocerende taal van de straat, jeugdcultuur en politieke
satire als geschikte middelen voor publieke communicatie. Grapus werkte
uitsluitend voor het publieke domein. Ontwerpers als Bernard bewijzen
dat een ontwerper aan het dilemma van autonomie en afhankelijkheid kan
ontkomen. Er moet dus een ontwerppraktijk mogelijk zijn die relatieve
autonomie en maatschappelijk belang op geloofwaardige wijze combineert.
De voorwaarde hiervoor is om als vormgever alleen voor opdrachtgevers
te kiezen met wie men bepaalde waarden deelt. Het ontwerpen belichaamt
waarden, we kunnen als vormgever zelf morele keuzes maken.
Waardigheid, solidariteit en gelijkheid zijn essentiële waarden waaraan een
ontwerper niet voorbij kan gaan.
Andere voorbeelden zijn de Iraanse ontwerper Reza Abedini die het Iraanse
erfgoed vertaalt in hedendaags design, en de Italiaanse fotograaf en
ontwerper Oliviero Toscani die heel bekend werd omwille van zijn Benetton
campagnes. Toscani laat door middel van de campagnes voor Benetton zijn
visies en bezorgdheden in de cultuur en maatschappij zien. Hij behandelt
onderwerpen als culturele identiteiten, mensenrechten, AIDS, oorlog,
enzovoorts. Toscani wil mensen bewust maken van deze onderwerpen door
middel van communicatie door beelden. Hij ziet reclame als het krachtigste
medium voor deze bewustmaking en wil tegelijkertijd af van de traditionele
manier van reclame maken.
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Besluit

Jongeren wenden zich steeds meer af van conventionele politiek maar
nemen wel deel aan tal van andere politieke activiteiten. Dit is onder meer
het gevolg van de sociale onrust waarmee de westerse maatschappijen
werden geconfronteerd vanaf eind jaren ‘60. Hierop onstonden er tal van
grote en kleine sociale bewegingen zoals de vredesbeweging,
de milieubeweging, de vrouwenbeweging, de antiglobalisten … Dit zijn stuk
voor stuk indicatoren voor politieke participatie.
Ook kunstenaars gingen rond dezelfde tijd hun frustraties tegenover de
maatschappij meer en meer uiten in de vorm van activistische kunst.
Het kapitalisme recupereert iets, maar dan keert de kunstenaar het
weer om en zo probeert hij een groter bewustzijn te creëren bij mensen.
Kunstenaars zijn erg goed geplaatst om mensen te tonen dat de weg
die onze samenleving nu bewandelt een kéúze is. Wij kíézen voor het
kapitalisme, voor consumentisme en neoliberalisme. En zonder de
verbeeldingskracht, het enthousiaste idealisme, het koppige nonconformisme en de voortdurende, kritische spervuur van vragen van
kunstenaars zal die keuze de enige denkbare blijven.
Mel Chin gebruikt was voor ons een goed voorbeeld omdat hij
maatschappelijke thematieken zoals het milieu als uitgangspunt gebruikt,
maar dit gaat interpreteren vanuit een nieuwe contex, anders dan
wetenschappers en politici dit doen. Zo duwt hij de thematiek in een nieuwe
richting.
Wat ons bij Marc Bijl enorm inspireerde is zijn gebruik van overbekende
logo’s en beeldelementen die direct afgeleid zijn van de jeugd- en
protestcultuur.
Hans Haacke liet door zijn werk de grens tussen kunst en politiek volledig
vervagen. Hij geldt als boegbeeld van de geëngageerde kunst, met
onderwerpen als racisme, apartheid, industriële uitbuiting of militair
beleid.
De kunstenares Barbara Kruger eigent zich de clichés en technieken toe
die in de massamedia en in onze consumptiemaatschappij worden gebruikt.
Op deze manier hanteert ze dezelfde strategieën, maar dan wel om haar
eigen seksuele, sociale en politieke, altijd kritische boodschappen over
te brengen. Ze is een grote inspiratiebron voor ons masterproject omdat
ze haar boodschappen zowel vormelijk als inhoudelijk terugbrengt naar
hetzelfde niveau van datgene waar ze tegen protesteert.
Hierdoor creëer je een grote tegenstrijdigheid en dus een groter ‘shockeffect’. De bekendste vertengenwoordiger van de activistische kunst is
zonder twijfel Banksy. Van op straat bestookt hij de wereld met activistische
beelden. Een grote kracht van zijn werk is dat zijn beelden enorm
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geloofwaardig, oprecht en menselijk zijn door het gebruik van de graffiti.
Hierdoor staat zijn werk heel dicht bij de mensen en creëert het een groter
bewustzijn, net zoals wij dit proberen te bereiken door het implementeren
van quotes uit onze omgeving rechtstreeks in ons ontwerp.
Dan Perjovschi tracht met een alcoholstift op treffende wijze
menselijk gedrag en menselijke kwetsbaarheid, zinloze ambitie en
de samentrekkingen van de gemondialiseerde (kunst)wereld bloot
te leggen. Zijn werk is heel direct en confronterend en daarom ook
een belangrijke inspiratiebron voor ons. De kunstenaar Ai Weiwei ten
slotte is heel interessant in betrekking met onze masterproef door
zijn intensieve gebruik van sociale media. Via deze media bekritiseert
hij de mensenrechtensituatie, de economische uitbuiting en de
milieuvervuiling.
Ten slotte hebben we ook onze positie als grafisch vormgever bevraagd
met betrekking tot dit onderwerp. Als vormgever heb je een sociale
verantwoordelijkheid doordat je midden in de maatschappij staat en een
belangrijke rol kan spelen in het publieke debat. Een vormgever is niet
alleen verantwoordelijk voor de inhoud maar ook voor de manier van
communiceren. Wij beschikken over de vaardigheden, intelligentie en
creativiteit om de burger weer aan te sporen zelf creatief te zijn en zelf
zijn intelligentie te gebruiken om uiteindelijk zelf verantwoorde keuzes te
maken. We kunnen concluderen dat we als grafisch vormgevers een grote
invloed en bereik hebben. Grafisch ontwerp leeft tussen mensen en bevat
vaak een universele taal waardoor het voor iedereen leesbaar wordt en dat
iedereen de kans krijgt tot eigen interpretatie. De grafisch vormgever moet
zich proberen los te stellen van de sociaal aanvaarde wereld, hij gaat buiten
de institutie staan wat hem de mogelijkheid geeft op een uniek perspectief
op de werkelijkheid. Grafisch ontwerp en reclame zijn zeer krachtige
‘tools’ geworden in de wereld van massaproductie. Dit vraagt een grote
verantwoordelijkheid van de vormgever en de interpretatie van het publiek.

