HET NARRATIEVE -een pleidooi

Ik heb de vrijheid genomen het thema van vanavond wat bij te snoeien. 'Literatuur' heb ik keurig bijgepunt tot 'het narratieve'. In de beeldende kunst komt het literaire namelijk tot uiting in het vertellende.

Het narratieve staat al zo'n anderhalve eeuw in de culturele pishoek. Ik heb tien minuten om het daar uit te slepen en in de volle zon te zetten. Ik doe dat, omdat ik er juist zo verschrikkelijk van hou. Omdat het narratieve bijzonder geschikt is om het dubbelzinnige, gevaarlijke, meeslepende vorm te geven, terwijl het abstracte en conceptuele vaak niet verder kan komen dan formele, op de kunst zelf betrokken beslissingen. Het narratieve staat wijd open voor het complexe van de werkelijkheid, daar waar het abstract/conceptuele vaak leidt tot een eenvoudig denken, merendeels gericht op zuiverheid, helderheid, rationaliteit. Dit voert echter naar ornamentiek (namelijk betekenisloze vorm). Ik voel natuurlijk de neiging tot allerlei nuanceringen: dat er veel abstracte kunst is waarvoor dit niet geldt, evenals veel conceptuele. En dat het narratieve en het conceptuele elkaar niet hoeven uit te sluiten, natuurlijk. Maar daar heb ik allemaal geen tijd voor, dus hak ik mijn weg met ruime halen.
Adrian Leverkuhn, de componist en hoofdpersoon in de roman 'Doktor Faustus' van Thomas Mann, krijgt bezoek van de duivel. Die zegt tegen hem: "Jouw neiging, vriend, om naar het objectieve, de zogenaamde waarheid te streven en het subjectieve, de pure belevenis als onwaardig neer te zetten, is werkelijk bekrompen en de moeite waard te onderdrukken." He-le-maal mee eens, duivel!!

Die neiging, waarvan de duivel spreekt, om het objectieve te verheffen boven het subjectieve, lijkt te zijn begonnen aan het eind van de negentiende eeuw, bij Cézanne. We kunnen de lijn goed volgen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Uiteindelijk leidde het tot een volledige ontkoppeling van inhoud, betekenis en beeld. Grootmufti Greenberg kreeg wat hij wilde: kunstwerken die volkomen zichzelf waren. Verwijzen naar een werkelijkheid buiten het kunstwerk werd niet minder dan een zonde.

Die loskoppeling van beeld en betekenis stond niet op zichzelf. In de architectuur werd de gevel losgekoppeld van het gebouw. In de muziek werd de toon losgekoppeld van de tonaliteit. In de literatuur werd het woord - bijvoorbeeld bij de poëzie van De Vijftigers - losgekoppeld van zijn semantisch verband ("Oote oote boe"). Ik kan het koevoet-effect van al deze loskoppelingen goed begrijpen - dat wil ik even gezegd hebben. Maar aan het in zwang komen van wat ooit noodzakelijke bevrijdingsacties waren, kleeft een aantal grote bezwaren. Het koevoet-effect werkt maar een enkele keer. Daarna treedt onafwendbaar vervlakking op.Werner Haftmann, curator van de tweede Documenta in 1959, die door abstracte kunst werd gedomineerd, zag dat al. Hij waarschuwt dan al voor een "conformistisch potentieel", waarmee een "lyrisch gemoedelijke of gewichtig doenerige Biedermeierei naar boven komt". 
Dát is het! Die elkaar maar voortdurend opvolgende modes in de kunst zijn eventjes hyperactief en min of meer schokkend koevoetig en vervolgens heel lang pralend, zelfgenoegzaam en feitelijk intens burgerlijk. 

En al die tijd, dames en heren, is er naast de rode loper van de avant-garde een tweede, brokkelige lijn zichtbaar. On-akademisch, brutaal, wars van iedere conventie. Omdat het om kunst gaat die zich onttrekt aan de peristaltische beweging van de hoofd-kunst-spier, is deze lijn vaak veel minder zichtbaar. We noemen dat 'een niche'. En precies daar voel ik mij thuis. 

Nazareners, Pre-Raphaëlieten, Symbolisten. Philipp Otto Runge, William Blake, Dominique Ingres, William Holman Hunt, Max Klinger, Arnold Böcklin, James Ensor, Rodolphe Bresdin, Gustave Moreau, Laurens Alma Tadema, Ferdinand Hodler, Frantisik Kupka, Lovis Corinth, Alfred Kubin, Otto Dix en veel recenter: Peter Saul, Paul Noble, Charles Avery. Zij zijn de bloedgroep waartoe eerder al behoorden: Vittorio Carpaccio, Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien, Jacques de Gheyn, Giorgio Ghisi, François De Nomé, Luca Signorelli, Piero di Cosimo,  Joseph Wright of Derby en John 'Mad' Martin. Misschien  denkt u dat ik de Longlist der Smakelozen heb willen samenstellen. Want ze zijn deels goed fout, deze kunstenaars! Wat ze gemeen hebben is dat ze verhalenvertellers van het zuiverste water zijn, vaak uiterst gedetailleerd, en dat ik van ze houd. Ook ik hoor wel eens een innerlijk stem, die vraagt of het niet wat minder kan. Het is allemaal zo overdadig, zo pijnlijk precies. Maar die stem leg ik, met hulp van de duivel, het zwijgen op. 'Kom maar op. Doe maar!' Want dat onsje minder zou ze weer onschadelijk maken en weer bijvijlen tot ze passen bij de smaak van de rode loper. 

Een andere stem die ik hoor - het is toch geen schizofrenie, mag ik hopen - vraagt: "is het niet gewoon conservatisme, wat jou drijft?".  Die vraag doet mij echter schuimbekken. Die vraag is namelijk vals. Alle kunstenaars uit mijn rijtje waren revolterend. Alleen niet in het idioom dat wij nu als zodanig herkennen. En het is een anachronisme om vanuit het heden kunstenaars die we, door de veranderde taal, niet meer als nieuw kunnen zien, alsnog weg te zetten als reactionair. Juist onder deze kunstenaars waren er velen die politiek zeer vooruitstrevend dachten en handelden. Het was niet zelden bekommernis om de medemens die hen ertoe dreef hun verhalen te vertellen.
En daar zijn we bij de kern van de zaak!
Toen twee jaar geleden het wereldkampioenschap voetbal zich in Zuid-Afrika afspeelde stond in NRC/Handelsblad een artikel over Zuid-Afrikaanse kunst. In het inleidende blokje stond de volgende zin: "Anders dan in Europa is kunst in Zuid-Afrika nog belangrijk". Anders-dan-in-Europa-is-kunst-in-Zuid-Afrika-nog-belangrijk! Die zin is een hamer. En hij slaat me dagelijks, want hij ligt op mijn bureau in het atelier. Ik weet namelijk dat die zin waar is. 
De kunst in Europa, of beter gezegd in de Westerse wereld, heeft zich ontwikkeld tot een autonoom gebied. Alle trajecten die je als kunstenaar aflegt kunnen liggen binnen de grenzen van dit gebied. De grenzen worden dapper verdedigd door, tot de tanden bewapende curatoren. Mensen buiten dit autonoom gebied komen niet binnen, durven ook helemaal niet naar binnen. Zij zeggen "daar heb ik geen kijk op" en dat wordt door de grensbewaking bevestigd. Toegang geweigerd. Maar in dat autonome Kunstland voel ik me helemaal niet thuis. De wereld, waarover ik vind dat mijn werk moet gaan, ligt erbuiten. Dus moet ik zien dat ik mij een Buitenplaats verschaf in die grote, open wereld. Om van daaruit boodschappen te zenden. Beelden met een boodschap. Die zijn in Kunstland ongebruikelijk, maar in andere culturen heel gewoon. En in die andere culturen is de kunstenaar niet een zonderling, maar iemand uit het midden van de gemeenschap. Niet zelden met toverpotentie. 

Het narratieve geeft kunst weer betekenis. En denk nu niet dat dat makkelijk is. Ga er ook niet van uit dat vertellende kunst een knieval is voor het publiek. Want verhalen vertellen in beeld - en ze lezen - is een hels karwei. Je moet langs de talloze klippen van de pure illustratie van ideeën en het pamflettisme. Een goed verteld verhaal heeft zoveel lagen en kanten, dat het moeilijk te maken en ook lastig te lezen is. Maar het loont. Het schrijven en het lezen van 'Op zoek naar de verloren tijd' van Marcel Proust is een enorme onderneming, maar ik vind het makkelijker lezen dan een haiku. Zo is het ook met menig narratief kunstwerk. Het maken, maar juist ook het lezen ervan kost moeite. En tijd.

Onze samenleving heeft zich niet ontwikkeld in de richting van de stralende toekomst die nog in het recente verleden werd verwacht. Woorden als 'vooruitgang', 'groei', 'progressiviteit' zijn zo gewoon, dat we hun utopische lading er nog maar nauwelijks in beluisteren. Maar in plaats van het realiseren van welvaart voor allen en een echte fijne, door iedereen gedeelde 'kenniseconomie' - feitelijk een oud humanistisch vormingsideaal - hobbelen we in het echie van crisis naar crisis. Kunstenaars! Dan blijf je toch niet gewoon je eigen prachtige Fabergé-eieren leggen en bewonderen?! Dat kan gewoon niet meer. 
De complexe, crisisvolle samenleving vraagt om op de wereld betrokken kunstenaars. Van die betrokken wereldkunstenaars mag je vragen dat ze spreken. Dat zij de wereld interpreteren in vertellingen en vertoningen. Inhoud, betekenis en beeld: ze horen bij elkaar en kunnen elkaar bevruchten. Dán verbluf je, sleep je mee en grijp je bij de strot. Wees onstuimig. Wordt exorcist. Of minstens tovenaar.
Kunstenaars: ga verhaal halen!
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