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INLEIDING 

 

Veel politiek geëngageerde kunst wijst de toeschouwer op wat er mis is in de wereld. Discriminatie, 

onderdrukking, geweld, milieuvervuiling – kunstwerken duwen ons ter bewustwording met de neus op 

een akelige waarheid. Een politiek kunstwerk dat het publiek juist hoop lijkt te geven, is de 

grootschalige performance When Faith Moves Mountains (Afbeelding 1 en Afbeelding 2), georganiseerd 

door de kunstenaar Francis Alÿs (1959), in samenwerking met de Mexicaanse curator Cuauhtémoc 

Medina (1965) en filmmaker Rafael Ortega (1965). Met behulp van zo’n 500 vrijwilligers heeft Alÿs 

ogenschijnlijk een klein wonder verricht in Peru, namelijk het verplaatsen van een zandduin – niet met 

behulp van machines, maar met mensenhanden. Deze actie toont aan dat de mens door samen te 

werken grootse en schijnbaar onmogelijke dingen kan bereiken, zoals het verzetten van een berg.   

 Tijdens een bezoek aan Lima in 2000 had Alÿs Peru in een wanhopige situatie aangetroffen. 

Het land verkeerde in de nasleep van de Peruviaanse Burgeroorlog (1980-2000), een bloedige strijd 

tussen de regering en het Lichtend Pad, een van de gewelddadigste guerrillabewegingen van Latijns-

Amerika die grote delen van het Peruaanse platteland controleerde. Meer dan 70.000 mensen kwamen 

daarbij om het leven.1 Daarnaast kampte Peru met een economische crisis. Bovendien was de dictator 

Alberto Fujimori destijds aan de macht in Peru, maar de weerstand zijn autoritaire regime nam in 2000 

sterk toe, doordat verschillende misstanden van de regering aan het licht kwamen. Alÿs nam de rellen 

tegen het regime met eigen ogen waar.2 In 2002 keerde de kunstenaar terug naar Lima en organiseerde 

When Faith Moves Mountains ter gelegenheid van de Bienal Iberoamericana van 2002, als een 

heroïsch respons op de nog steeds hopeloze situatie in Peru. 

 Alÿs wist ongeveer 500 Peruviaanse studenten bijeen te brengen die bereid waren het 

onmogelijke mogelijk te maken. Op 11 april verzamelden allen zich aan de voet van een enorme 

zandduin in het dorre Ventanilla-district ten noorden van Lima, dat bekend staat om de sloppenwijken. 

Hier leven vele Zuid-Amerikaanse vluchtelingen die vanaf het platteland naar de stad getrokken zijn, 

deels uit armoede, deels om de gewelddadige acties van het Lichtend Pad te ontvluchten.3 Alÿs 

verzocht de aanwezige vrijwilligers om zich in een lange lijn op te stellen aan de voet van het duin, 

allen in eenzelfde wit overhemd gekleed, met een schop in de handen. Na het startsignaal liepen ze 

tegen het duin op, het zand voor hun voeten uitscheppend, om zo stap voor stap, schep voor schep het 

duin over te steken. Na enkele uren hard werken onder de brandende zon was het 500 meter lange 

zandduin enkele centimeters van positie verschoven.  

 When Faith Moves Mountains is uitvoerig gedocumenteerd op foto en video. Op de website 

van de kunstenaar is een film over de performance gepubliceerd, waarin zowel de voorbereidingen 

                                                      
1 http://nos.nl/artikel/362937-lichtend-pad-nog-niet-verslagen.html, geraadpleegd op 08-06-2015. 
2 http://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/, geraadpleegd op 10-05-2017.  
3 Scott 2015, p. 60. 
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voor het kunstwerk als de uitvoering ervan worden getoond.4 Uit de beelden blijkt dat de grootschalige 

actie zorgvuldig is geënsceneerd. Vanuit verschillende hoeken wordt de gebeurtenis op camera 

vastgelegd, zelfs vanuit een helikopter. Van bovenaf wordt gefilmd hoe de lange menselijke slinger 

langzaam over het duin omhoog kruipt, wat indrukwekkende beelden oplevert. Tussendoor komen 

enkele vrijwilligers aan het woord, die vertellen over hun ervaringen en de redenen waarom ze hebben 

bijgedragen aan het project. 

 Francis Alÿs is geboren in België, maar vestigde zich vanaf 1986 in Mexico-Stad.5 Hij heeft 

een omvangrijk oeuvre opgebouwd van performances, video’s, tekeningen, schilderijen en 

beeldhouwwerken. Vaak maakt Alÿs kunstwerken op locatie, waarmee hij reageert op de lokale 

politieke situatie. Een thema dat hierbij herhaaldelijk terugkeert is het moderniseringsproces van 

Mexico en Latijns-Amerika. De bevolking werkt hard voor een mager loon, in de hoop op 

economische en sociale verandering. De verwachte verandering blijft echter tot nu toe uit. Met name 

de kleinere landen in Latijns-Amerika kunnen niet profiteren van de voordelen van de modernisering, 

juist omdat modernisering een proces is dat wordt geleid door het noorden van de wereld, dat zelf 

weer gebruik maakt van de onderontwikkelde economie van het zuiden, bijvoorbeeld van de lage 

lonen.6 Alÿs reageert op deze situatie door in zijn kunst schijnbaar nutteloze acties uit te voeren, 

waarbij veel moeite wordt gedaan voor een minimaal resultaat.7 Een voorbeeld hiervan is de film 

Paradox of Praxis 1 (Sometimes Making Something Leads to Nothing) (1997), waarop te zien is hoe 

Alÿs een enorm ijsblok door de straten van Mexico-Stad voortduwt, tot dit volledig is weggesmolten.8 

De acties dienen als allegorieën voor de situatie in Latijns-Amerika.  

 Tegen de achtergrond van de ‘nutteloze’ performances van Alÿs, lijkt When Faith Moves 

Mountains niet meer zo hoopvol. Opnieuw geldt het principe “maximum effort, minimal result”: de 

vrijwilligers hebben urenlang onder de brandende zon gewerkt, maar de verschuiving van het 

zandduin is niet eens met het blote oog waar te nemen en is feitelijk gezien compleet nutteloos. 

Bovendien tilt When Faith Moves Mountains het symbolisme van verspilde of nutteloze arbeid uit 

Alÿs’ eerdere performances tot een veel grotere schaal, vanwege de vele deelnemers.9 Alÿs heeft het 

kunstwerk gemaakt als een sociale allegorie die de wanhopige situatie die hij in Lima aantrof 

weerspiegelde.10 De sloppenwijken die op de achtergrond te zien zijn, versterken zijn boodschap: de 

mensen die hier wonen, zijn het sterkst benadeeld door de economische en politieke situatie. De 

nadruk ligt in het kunstwerk echter ook op samenwerking: alleen met in groten getale ingezette 

mensen kon het zandduin verplaatst worden. De studenten werden niet gedwongen of betaald om mee 

                                                      
4 De video is te raadplegen via www.francisalys.com. 
5 Ferguson, Fisher, Medina 2007, p. 146. 
6 Kester 2011, p. 69. 
7 Ferguson, Fisher, Medina 2007, p. 146. 
8 Faesler 2011, p. 67. 
9 Kester 2011, p. 67. 
10 http://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/, geraadpleegd op 10-05-2017. 
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te doen; geloof is immers niet te koop. When Faith Moves Mountains is daarom ook een oefening in 

vrijgevigheid. De boodschap van het kunstwerk blijkt ambigu: het harde werk van de deelnemers 

drukt deels de constante mislukking van de Latijns-Amerikaanse modernisering uit, maar toont 

tegelijkertijd het menselijke vermogen tot onzelfzuchtigheid.11  

 Het belang van samenwerking bij When Faith Moves Mountains sluit aan bij een kunsttheorie 

die ontstaan is in de jaren negentig van de vorige eeuw, namelijk ‘relational aesthetics’: een theorie die 

bestaat uit het beoordelen van kunstwerken op basis van de intermenselijke relaties die zij entameren 

of representeren. Het begrip is geïntroduceerd door de Franse curator Nicolas Bourriaud, in zijn 

gelijknamige boek Relational Aesthetics (oorspronkelijk Esthétique relationnelle) uit 1998. In dit boek 

is een selectie van essays gepubliceerd waarin Bourriaud de artistieke praktijken uit de jaren negentig 

probeert te karakteriseren, om deze vervolgens te plaatsen in de contemporaine cultuur. Hij omschrijft 

‘relational art’ als typerend voor dit tijdperk en definieert dit als volgt: “a set of artistic practices which 

take as their theoretical and practical point of departure the whole of human relations and their social 

context, rather than an independent and private space.”12 Relationele kunst creëert ontmoetingen 

tussen meerdere mensen, waardoor de betekenis afhankelijk is van de omgeving en de toeschouwers. 

Het kunstwerk is niet langer een autonoom, tastbaar object, maar bijvoorbeeld een installatie of 

performance, waarbij de ontstane menselijke relaties onderdeel worden van het kunstwerk. Bourriaud 

noemt onder andere de kunst van Rirkrit Tiravanija als een voorbeeld van relational art. Tiravanija 

staat bekend om zijn interactieve installatie- en performancekunstwerken waarbij hij maaltijden kookt 

in tentoonstellingsruimten voor de aanwezige bezoekers. Het voedsel is een middel om relaties te laten 

ontstaan tussen de toeschouwers onderling en tussen de toeschouwers en de kunstenaar.13 Enkele 

andere kunstenaars die Bourriaud noemt om ter illustratie van relational aesthetics, zijn Philippe 

Parreno, Liam Gillick, Jorge Pardo, Pierre Huyghe en Maurizio Cattelan.  

 Francis Alÿs wordt doorgaans niet genoemd in het rijtje met kunstenaars die onder relational 

aesthetics worden gerekend. Dit valt te verklaren met het feit dat de kunstwerken van Alÿs vaak 

reacties zijn op de politieke situatie in een bepaalde plaats, die de toeschouwer wel aan het denken 

zetten, maar verder niet of nauwelijks interactie vereisen. De kunstenaar laat wel geregeld 

performances uitvoeren door andere mensen, maar hiervoor gebruikt hij ingehuurde performers. When 

Faith Moves Mountains vormt hier een uitzondering op en vertoont duidelijke kenmerken van 

relational art. De deelnemende studenten vormden voor één dag een collectief om samen iets groots te 

kunnen bereiken. Zonder hun vrijwillige inzet en samenwerking was het kunstwerk van Alÿs niet tot 

stand gekomen. Bovendien zoekt relational art volgens Bourriaud naar alledaagse manieren om het 

leven in het hier en nu beter te maken. In voorgaande decennia werd er via bepaalde vormen van kunst 

gestreefd naar een betere wereld of gaf het kunstwerk zicht op een denkbeeldig utopische toekomst. 

                                                      
11 Kester 2011, p. 74. 
12 Bourriaud 2010, p. 113. 
13 Bishop 2004, p. 56.  
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Met relational art wordt niet langer geprobeerd de wereld te veranderen, maar willen kunstenaars in 

plaats daarvan leren om de wereld op een betere manier te bewonen.14 Via een kunstwerk wordt een 

‘micro-utopia’ in het heden geschapen, een tijdelijke harmonieuze gemeenschap.15 When Faith Moves 

Mountains zou wellicht beschouwd kunnen worden als een micro-utopia van één dag. 

 Kunstcriticus Claire Bishop becommentarieert Bourriauds theorie in haar artikel ‘Antagonism 

and Relational Aesthetics’, gepubliceerd in het tijdschrift October in 2004. Hierin stelt ze dat 

Bourriaud de nadruk te veel legt op het soort kunstwerk dat wordt gecreëerd, namelijk kunstwerken 

die relaties opwekken, waardoor de eigenheid van afzonderlijke kunstwerken onderbelicht blijft. De 

kwaliteit van de relaties in kwestie wordt bovendien niet onderzocht of bevraagd. Alle relaties die een 

dialoog toestaan, zijn voor Bourriaud al democratisch en daarmee goedgekeurd. Volgens Bishop zijn 

de relaties die ontstaan bij relationele kunst echter niet intrinsiek democratisch.16 Ze beredeneert dat er 

in een democratische samenleving noodzakelijkerwijs antagonismen bestaan; altijd zullen er 

tegengestelde meningen zijn. Bishop past vervolgens de theorie van relational aesthetics toe op de 

kunstenaars Santiago Sierra en Thomas Hirschhorn, wier kunstwerken een duidelijke politieke lading 

hebben en de aandacht vestigen op bijvoorbeeld etnische of economische ongelijkheid. Dit wekt 

ongemak en spanning op bij de toeschouwer en wakkert daarmee dialoog en discussie aan. Bishop 

omschrijft dit als ‘relational antagonism’ en ziet dit als een betere weerspiegeling van de realiteit dan 

de kunstwerken die Bourriaud als voorbeeld noemt, die volgens haar te harmonisch willen zijn en een 

te hoog feel good-gehalte hebben. 

 Bishops theorie van relational antagonism is zeer bruikbaar bij het analyseren van When Faith 

Moves Mountains, vanwege de politieke context en het duale karakter van het kunstwerk, dat 

tegelijkertijd hoop en wanhoop uitdrukt. Aangezien Bishops artikel zich kritisch verhoudt tot de 

ideeën van Nicolas Bourriaud, de theoreticus achter relational aesthetics, vind ik het belangrijk om ook 

zijn theorie mee te nemen bij het bestuderen van het kunstwerk van Alÿs. De centrale vraagstelling in 

deze scriptie luidt daarom: in welke relatie staat het kunstwerk When Faith Moves Mountains (2002) 

van Francis Alÿs tot de theorie van relational aesthetics zoals geformuleerd door Nicolas Bourriaud in 

1998 en becommentarieerd door Claire Bishop in 2004?   

 De grootschalige performance van Alÿs is nog nooit goed onderzocht aan de hand van de 

theorie van relational aesthetics, al wordt het kunstwerk soms wel beschreven in termen die bij deze 

theorie aansluiten. Door When Faith Moves Mountains te analyseren aan de hand van relational 

aesthetics, hoop ik tot een beter begrip te komen van het kunstwerk en het ambigue karakter ervan. 

Bovendien is relational aesthetics een theorie over een ontwikkeling in de kunst in de jaren negentig. 

Het lijkt me interessant om te onderzoeken of de performance van Alÿs, die in 2002 is ontstaan, in de 

lijn van deze ontwikkeling past. Ik voer mijn onderzoek uit door middel van literatuuronderzoek, 

                                                      
14 Bishop 2004, p. 54. 
15 Bourriaud 2010, p. 31. 
16 Bishop 2004, p. 67.  



7 

 

waarbij het voorgenoemde boek van Nicolas Bourriaud en het artikel van Claire Bishop de 

belangrijkste theoretische uitgangspunten vormen. Ook maak ik gebruikt van twee andere artikelen 

van Bishop, namelijk The Social Turn: Collaboration and Its Discontents (2006) en Delegated 

Performance: Outsourcing Authenticity (2012), die beiden gaan over collaboratieve kunst. Dit vul ik 

aan met relevante literatuur over When Faith Moves Mountains van verschillende auteurs. Daarnaast 

zal ik ook Alÿs eigen visie op het kunstwerk bestuderen, zoals die naar voren komt in interviews en in 

het boek When faith moves mountains = Cuando la fe mueve montanas (Madrid 2005) dat is 

samengesteld door Francis Alÿs en Cuauhtémoc Medina. Aangezien relational aesthetics zich op vele 

manieren in kunstwerken kan manifesteren, zal ik When Faith Moves Mountains ook vergelijken met 

verschillende relationele kunstwerken.  

 In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek zal ik verdiepende informatie geven over When 

Faith Moves Mountains, door achtereenvolgens het kunstwerk te plaatsen binnen het oeuvre van 

Francis Alÿs, door de politieke situatie in Peru destijds te bestuderen, door de voorbereiding en 

uitvoering van het kunstwerk te beschrijven en tot slot door de achterliggende betekenis van het 

kunstwerk toe te lichten. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan Nicolas Bourriauds theorie van relational 

aesthetics. Ik zal zijn theorie uitvoerig behandelen en de belangrijkste punten uit zijn betoog naar 

voren halen. Daarbij zal ik enkele voorbeelden geven van kunstwerken die volgens Bourriaud onder 

relational aesthetics vallen. In het derde hoofdstuk besteed ik aandacht aan de kritische weerlegging 

van Bourriauds theorie door Claire Bishop en behandel ik haar theorie van relational antagonism. Het 

vierde hoofdstuk behandelt de vraag welke relaties de performance When Faith Moves Mountains 

voortbrengt en hoe de toeschouwer zich naderhand tot het kunstwerk kan verhouden. Het vijfde en 

laatste hoofdstuk bevraagt hoe When Faith Moves Mountains en de hierdoor ontstane relaties zich 

verhouden tot de theorie van relational aesthetics volgens Bourriaud en Bishop.  
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HOOFDSTUK 1: WHEN FAITH MOVES MOUNTAINS 
 

1.1 Francis Alÿs: de politieke thematiek van zijn kunstwerken 
 

Francis Alÿs werd in 1959 geboren te Antwerpen onder de naam Francis De Smedt. Hij groeide op in 

België en studeerde tussen 1978 en 1983 architectuurgeschiedenis aan het Institut Saint-Luc in 

Doornik. Daarna volgde hij een opleiding tot architect in Venetië aan de Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia. Na de voltooiing van deze opleiding in 1986, werd De Smedt opgeroepen om 

te dienen in het Belgische leger. Hij voldeed aan zijn dienstplicht door in Mexico te gaan werken als 

architect voor niet-gouvernementele organisaties: het land was in 1985 getroffen door een 

verwoestende aardbeving en De Smedt hielp tweeëntwintig maanden mee aan de benodigde 

wederopbouw. In de zomer van 1989, toen zijn contract verlopen was, bleek hij door juridische 

problemen gedwongen in Mexico-Stad te blijven.17 Hij was in naam nog steeds in militaire dienst en 

veranderde zijn achternaam in het pseudoniem Alÿs, om problemen met de Belgische autoriteiten te 

voorkomen.18  

 Alÿs’ officiële verhuizing naar Mexico bood hem de tijd en ruimte om zich te wijden aan een 

lang gekoesterde interesse, namelijk de kunstpraktijk.19 Een aantal jaar werkte Alÿs gelijktijdig als 

architect en kunstenaar, maar hij raakte steeds meer betrokken bij de plaatselijke kunstwereld en liet 

het architectenberoep rond 1993 definitief achter zich.20 Alÿs noemt zijn eerste kunstwerken een 

reactie op Mexico-Stad. De kunst vormde voor hem een manier om zichzelf tot de kolossale stad te 

verhouden. Zo ontstond in 1990 het kunstwerk Placing Pillows, waarbij Alÿs door Mexico-Stad liep 

en kussens plaatste in gebroken ruiten van gebouwen die beschadigd waren geraakt door de 

aardbeving van 1985. Met deze actie leverde hij kritiek op het falen van de Mexicaanse regering, die 

nauwelijks actie ondernam voor wederopbouw na de aardbeving.21 Zijn werken werden geleidelijk 

steeds politieker van aard, door onderwerpen aan te snijden zoals de informele economie en de 

dakloosheid in Mexico. De kunstenaar raakte ook steeds meer gefascineerd door de complexe relatie 

die Mexico heeft tot modernisering, oftewel het proces van de overgang naar een moderne 

samenleving.22 Het moderniseringsproces volgt in feite een Westers model, dat onder andere streeft 

naar democratie, materiële vooruitgang en een toename van de levensstandaard. Het lijkt alsof 

Mexico-Stad steeds heen en weer beweegt tussen de omarming van moderniteit en weerstand ertegen: 

het streven naar de Westerse moderniteit betekent een breuk met de eigen traditie, waardoor men zich 

                                                      
17 Ferguson 2007b, p. 8. Deze juridische problemen worden in de literatuur niet nader gespecificeerd. 
18 Medina 2007, p. 63.  
19 Ferguson 2007b, p. 8.  
20 Ferguson 2007b, p. 11.  
21 Godfrey 2007, p. 16.  
22 Ferguson 2007b, p. 14.  
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afzet tegen modernisering, terwijl er tegelijkertijd ook wordt gestreefd naar vooruitgang.23 “It is this 

capacity of flirting with modernity without giving in that fascinates me,” zegt Alÿs hierover.24 

 Mexico-Stad maakte een moeizame periode door op het moment dat Alÿs er arriveerde. De 

aardbeving op 19 september 1985 was de ergste in de geschiedenis van het land geweest. Minstens 

5000 mensen kwamen om het leven en veel gebouwen in de stad raakten ernstig beschadigd. Volgens 

de Mexicaanse curator Cuauhtémoc Medina, die regelmatig samenwerkt met Alÿs, had de aardbeving 

op symbolische wijze de laatste illusies van voorwaartse ontwikkeling in het land omvergeworpen. De 

situatie in Mexico was al langere tijd instabiel. Het land stond sinds 1929 onder leiding van het 

autoritaire regime van de Institutioneel Revolutionaire Partij (PRI).25 Deze partij werd jarenlang 

getolereerd omdat het Mexico stabiliteit en economische vooruitgang had gebracht, maar na de 

economische crises in het land in 1976 en 1982 begon het vertrouwen in de PRI af te nemen. In 1985 

nam de reputatie van de partij nog verder af door het falende optreden van de overheid na de 

aardbeving. In de daaropvolgende jaren verdween de centrale orde steeds meer. Een aanzienlijk deel 

van de bevolking zocht noodgedwongen werk in de informele sector en viel daarbij terug op oude 

gewoonten, bijvoorbeeld illegale straatverkoop. Op het moment dat Alÿs in Mexico-Stad arriveerde, 

was het daardoor voor hem duidelijk te zien dat er werd gestreefd naar modernisering, maar dat de 

omstandigheden dit streven ook tegenwerken.26 

 De paradoxale relatie tot modernisering speelt niet alleen in Mexico, maar in een groot deel 

van Latijns-Amerika. Deze regio kent een eeuwenlange geschiedenis van grote politieke instabiliteit. 

Na de kolonisatie van Latijns-Amerika door het Westen, in het bijzonder door Spanje en Portugal, 

volgde aan het begin van de negentiende eeuw een lang gevecht voor onafhankelijkheid. Ook nadat de 

onafhankelijkheid bereikt was, bleef het in de meeste landen onrustig. Een voortdurende strijd om de 

macht leidde onder andere tot grensconflicten, burgeroorlogen en onderdrukking. De Amerikaanse 

president Harry S. Truman sprak op zijn inauguratie in 1949 in dit kader over de ‘onderontwikkelde’ 

landen, die vanwege de armoede en sociale onrust vatbaar waren voor de invloed van de Sovjet-Unie. 

Hij achtte het daarom noodzakelijk om vooruitgang en de benodigde Amerikaanse technologie 

hiervoor naar het zuiden te exporteren, om de veiligheid van de Westerse wereld te waarborgen.27 

Binnen deze imperialistische verhouding werd de Westerse beschaving als superieur beschouwd en 

moest dit het model vormen voor de modernisering van andere landen.28  

 Na het uitbreken van de Koude Oorlog grepen in de meeste Latijns-Amerikaanse landen 

militairen de macht, vaak met steun van de Verenigde Staten die vreesden voor communistische 

invloeden in Latijns-Amerika. Nadat Fidel Castro in 1959 in Cuba aan de macht kwam, kwamen in 

                                                      
23 Ferguson 2007b, p. 14.  
24 Ferguson 2007b, p. 21.  
25 Medina 2007, p. 63. 
26 Medina 2007, p. 64.  
27 Medina 2007, p. 93.  
28 Medina 2007, p. 95.  
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verschillende Zuid-Amerikaanse landen guerrillabewegingen op die het communistische voorbeeld 

van Cuba wilden volgen. Hierdoor ontstonden felle burgeroorlogen tussen regeringen en 

guerrillagroepen. Daarbovenop raakten in de jaren tachtig de meeste Latijns-Amerikaanse landen in 

een diepe economische crisis, die leidde tot grote schulden en inflatie. Deze omstandigheden maakten 

het moderniseringsproces haast onmogelijk.29 

 De pogingen tot modernisering in Latijns-Amerika vormen een zichzelf herhalend proces. 

Steeds vindt er eerst vooruitgang plaats, totdat op een gegeven moment bepaalde obstakels leiden tot 

een terugval naar de oude situatie. Een voorbeeld hiervan is de aardbeving in Mexico, maar ook 

bijvoorbeeld economische crises, burgeroorlogen, diepgewortelde ongelijkheid in de samenleving en 

tekortschietende regeringen werken de modernisering tegen. Vervolgens begint het proces weer van 

voren af aan, waarbij volledige modernisering nooit wordt bereikt. Bovendien krijgen Latijns-

Amerikaanse landen moeizaam toegang tot de voordelen van moderniteit, juist omdat de 

modernisering een proces is dat wordt geleid door het Westen.30 Het Westen is enerzijds afhankelijk 

van de onderontwikkeling van de economieën in Latijns-Amerika, het levert hen bijvoorbeeld 

goedkope arbeidskrachten op voor hun in Latijns-Amerika gevestigde ondernemingen. Anderzijds wil 

het Westen profiteren van de modernisering van Latijns-Amerika: de regio wordt ook als afzetmarkt 

gezien, waarvoor de koopkracht moet stijgen.31 Bovendien wordt Zuid-Amerika minder vatbaar voor 

de invloed van de vijandelijke Sovjet-Unie door armoede en sociale onrust te verminderen.32 Het 

Westen lijkt zodoende als enige te willen profiteren van de modernisering van Latijns-Amerika.33 

 Alÿs’ videokunstwerk Rehearsal I (El Ensayo)34 is een visualisatie van de worsteling van 

Latins-Amerikaanse gemeenschappen om zich aan te passen aan de sociale en economische 

verwachtingen van het Westen.35 Het werk is gerealiseerd tussen 1999 en 2001 in Tijuana, een 

Mexicaanse stad aan de grens met de Verenigde Staten. In de film is te zien hoe een rode Volkswagen 

Kever een steile, stoffige heuvel probeert op te rijden. Op de achtergrond is de repetitie van een 

brassband te horen, die Alÿs twee maanden eerder opnam. Wanneer de muzikanten muziek spelen, 

rijdt de auto de heuvel op. Wanneer de muzikanten een fout maken en stoppen met spelen, stopt de 

auto ook. Terwijl de muzikanten hun instrumenten stemmen en met elkaar praten, rolt de auto weer de 

heuvel af. Dit patroon herhaalt zich bijna een halfuur lang, tot de auto uiteindelijk achterwaarts het 

beeld uitrijdt en zonder ooit de bovenkant van de heuvel bereikt te hebben. Het kunstwerk is een 

allegorie voor het conflict tussen lokale identiteit en moderniteit, waarbij het bereiken van moderniteit 

steeds wordt uitgesteld.36 Alÿs zegt over het kunstwerk: “It is a story of struggle rather than one of 

                                                      
29 Medina 2007, p. 95.  
30 Kester 2009, p. 415. 
31 Alÿs 2005, p. 178. 
32 Medina 2007, p. 93.  
33 Medina 2007, p. 95.  
34 Te raadplegen via http://francisalys.com/el-ensayo/ 
35 Godfrey 2010, p. 105.  
36 Ferguson 2007a, p. 79.  
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achievement, an allegory in process rather than a quest for synthesis.”37 Het werk refereert visueel aan 

het Griekse mythologische verhaal van Sisyfus. Sisyfus werd gestraft met een oneindige kwelling in 

de onderwereld: hij kreeg de taak om een groot rotsblok een steile berg opduwen, maar steeds als hij 

bijna boven was, rolde de rots weer naar beneden en moest hij weer van voren af aan beginnen.  

 Steeds vindt Alÿs poëtische, fantasierijke en absurde manieren om politieke onderwerpen aan 

de kaak te stellen, zoals bij het kunstwerk Paradox of Praxis 1 (Sometimes Making Something Leads 

to Nothing) (1997), waarbij de kunstenaar een ijsblok door de stad voortduwt tot dit volledig 

gesmolten is. De actie dient als metafoor voor het dagelijkse harde werk van de arbeiders in Mexico-

Stad, zonder dat er economische vooruitgang wordt bereikt. Alÿs’ acties zijn niet didactisch, kritisch 

of documenterend, maar staan juist open voor verschillende interpretaties.38 De kunstenaar probeert 

door middel van zijn performances een ruimte te openen voor reflectie en discussie over de 

(on)mogelijkheid van verandering van de situatie.39 Vaak zijn de acties kortstondig, ogenschijnlijk 

nutteloos en omslachtig. Meestal speelt ook lichamelijke uitputting een grote rol. Alÿs maakt dikwijls 

kunstwerken op specifieke locaties, waarmee hij reageert op de plaatselijke politieke situatie. Ik zal 

daar nu twee voorbeelden van noemen. 

 Francis voerde in 1997 The Loop uit voor de InSITE-Biënnale die plaatsvond in de 

aangrenzende steden Tijuana en San Diego, op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. 

Tijdens de biënnale konden Amerikanen en bezoekers uit de kunstwereld de grens zorgeloos 

oversteken, terwijl dit voor de Mexicaanse bevolking niet vanzelfsprekend was vanwege de pogingen 

van de Amerikaanse overheid om illegale migrantenwerkers uit het buurland buiten te houden. Alÿs 

reageerde hierop door van Tijuana naar San Diego te reizen zonder de grens tussen Mexico en de 

Verenigde Staten te passeren.40 Om dit te bereiken reisde de kunstenaar negenentwintig dagen lang 

vanaf Tijuana in zuidoostelijke richting over de aardbol, om zo volgens de langst mogelijke route 

uiteindelijk weer terecht te komen in San Diego (Afbeelding 3). Zoals bij veel van Alÿs kunstwerken, 

wordt ook hier een maximale inspanning gedaan voor het bereiken van een minimaal resultaat.41  

 Alÿs maakt niet alleen kunstwerken in Latijns-Amerika. Het kunstwerk The Green Line 

(Sometimes Doing Something Poetic Can Become Political and Sometimes Doing Something Political 

Can Become Poetic) is bijvoorbeeld uitgevoerd in Jeruzalem. Alÿs liep twee dagen lang zigzaggend 

door deze stad met een lekkend blik groene verf langs de zogeheten ‘Groene Lijn’, de geografische 

scheidslijn die Oost- en West-Jeruzalem scheidde vanaf 1949 tot 1967.42 Ook al bestaat de scheidslijn 

niet meer sinds het Israëlische leger Oost-Jeruzalem veroverde tijdens de Zesdaagse Oorlog in juni 

                                                      
37 Alÿs 2004, p. 10.  
38 Godfrey 2010, p. 9.  
39 Faesler 2011, p. 68. 
40 Godfrey 2010, p. 21.  
41 Godfrey 2010, p. 89. 
42 Godfrey 2010, p. 22.  
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1967, men blijft ernaar verwijzen in het langlopende conflict tussen Israël en Palestina.43 De ondertitel 

van het kunstwerk is een uiting van Alÿs’ streven naar een poëtische reactie op een politieke situatie.  

 De bovenstaande acties hebben met elkaar gemeen dat ze in een paar woorden kunnen worden 

naverteld. Hoewel Alÿs in veel verschillende media werkt, draait zijn kunst voor het grootste deel dan 

ook om verhalen. “Because of the immense amount of material produced on a daily basis by a huge 

city like Mexico City, it is very difficult to justify the act of adding another piece of matter to that 

already saturated environment. My reaction was to insert a story into the city rather than an object,” 44 

heeft Alÿs in een interview verklaard. Hij wil via zijn kunstwerken geen gefixeerde verhalen vertellen, 

maar eerder een beeld vormen dat makkelijk verhalend te verspreiden is. Bij elk kunstwerk probeert 

hij het scenario te beperken tot enkele woorden, waarmee het project kan worden gevisualiseerd en als 

verhaal kan worden doorverteld. Zo hoef je de performance niet gezien te hebben om je voor te 

kunnen stellen wat er is gebeurd. Tot slot kan een verhaal zich volgens de kunstenaar makkelijker 

verspreiden dan een afbeelding.45 In het digitale tijdperk waarin we echter tegenwoordig leven, 

verspreidt een afbeelding zich wellicht wel sneller. Alÿs maakt ook dankbaar gebruik van het internet 

bij de verspreiding van zijn kunstwerken. Op zijn website (www.francisalys.com) zijn bijvoorbeeld 

videodocumentaties en publicaties van zijn kunstwerken gratis te bekijken. De films van zijn 

kunstwerken staan daarnaast vrij toegankelijk op Youtube en Vimeo. Natuurlijk zorgt deze 

verspreiding van Alÿs’ kunstwerken ook voor naamsbekendheid van de kunstenaar. 

   

1.2 De aanleiding van When Faith Moves Mountains: de crisis in Peru 
 

Het kunstwerk When Faith Moves Mountains is ontstaan voor de Bienal Iberoamericana de Lima, die 

plaatsvond in 2002. Alÿs bracht een eerste bezoek aan Lima in oktober 2000, samen met Cuauhtémoc 

Medina, de curator van Mexico voor de biënnale van Lima.46 Peru verkeerde destijds in de nadagen 

van de dictatuur van Alberto Fujimori, die vanaf 1990 aan de macht was geweest en op 17 november 

2000 aftrad. Een groeiend verzet tegen het autoritaire regime zorgde voor onrust en chaos in het land. 

Peru verkeerde echter al enkele decennia in een alarmtoestand. Om tot een beter begrip van het 

kunstwerk When Faith Moves Mountains te komen, zal ik een kort overzicht geven van de 

problematische sociale, politieke en economische omstandigheden in Peru vanaf de jaren tachtig tot 

aan het jaar 2000.  

 In de jaren tachtig zorgde een economische crisis voor grote armoede in Peru, die door inflatie 

en een moeizame economische groei bleef aanhouden. Onder leiding van president Alan García, die 

regeerde tussen 1985 en 1990, verslechterde de economie alleen nog maar meer. Dit leidde 

                                                      
43 Ferguson 2007a, p. 101. 
44 Ferguson 2007a, p. 25. 
45 Faesler 2011, p. 67. 
46 Alÿs 2005, p. 18. 
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uiteindelijke tot hyperinflatie en de diepste recessie in de geschiedenis van het land. Door de 

economische crisis verslechterden de leefomstandigheden van het Peruviaanse volk, en daarmee 

groeide de politieke en sociale ontevredenheid. Bovenop de economische crisis veroorzaakten 

guerrillabewegingen grote problemen. In 1970 was de linkse rebellenbeweging Sendero Luminoso 

opgericht, oftewel het Lichtend Pad. Eerst veroorzaakte deze groep alleen kleine opstanden op het 

platteland, maar in een rap tempo groeide de guerrillabeweging, waardoor zowel het platteland als het 

stedelijk gebied werden geteisterd door conflicten. Een andere belangrijke, maar kleinere 

guerrillagroep was Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. De groepen ontstonden in reactie op de 

rassen- en klassediscriminatie in Peru, die had geleid tot grote inkomensverschillen bij de bevolking. 

Het Lichtend Pad en Tupac Amaru wilden allebei de bestaande Peruaanse regering omverwerpen en 

hun eigen communistische regimes vestigen. Om dit te bereiken pleegden ze terroristische aanslagen 

door heel Peru; beide groeperingen maakten zich onder andere schuldig aan bombardementen, moord, 

kidnapping en bankberoving.47 De strijd tegen de guerrillagroepen woedde uit tot een burgeroorlog, 

waarbij minstens 70.000 doden zijn gevallen.48  

 De burgeroorlog en economische crisis brachten samen nog een derde probleem met zich mee: 

er vond een massale migratie plaats van het platteland naar de stad. Boeren en indianen die op het 

platteland leefden, emigreerden naar de stad om de dreiging van de guerrillabewegingen te 

ontvluchten of uit hoop in de stad meer geld te kunnen verdienen, aangezien de economische situatie 

er op het platteland het slechtste aan toe was.49 In korte tijd groeide Lima uit tot een wereldstad. In 

1968 had de stad nog een populatie van minder dan twee miljoen inwoners, in 2000 was dit aantal al 

gegroeid naar acht miljoen.50 De stad bood niet genoeg ruimte en arbeid voor alle nieuwe inwoners, 

waardoor er alsmaar groeiende sloppenwijken ontstonden in de zandduinen die de stad omringen.51 

 Onder deze problematische omstandigheden werd Alberto Fujimori in 1990 verkozen tot 

president. Zijn leiderschap bleek aanvankelijk op meerdere vlakken erg succesvol. Hij bestreed de 

hyperinflatie en zorgde voor de terugkeer van economische groei. Bovendien roeide hij het Lichtend 

Pad voor een groot deel uit en liet hij de belangrijkste pionnen in de organisatie oppakken.52 Naarmate 

hij langer aan de macht was, groeide echter zijn corruptie. Fujimori had geen meerderheid in het 

parlement achter zich, wat zijn autoriteit beperkte. In 1992 pleegde hij daarom een autogolpe, een 

zelfcoup: hij ontsloeg het parlement en schortte de grondwet op. Vervolgens liet hij een grondwet 

schrijven waardoor de president veel meer macht kreeg en liet een nieuw parlement verkiezen waarbij 

zijn aanhangers in de grote meerderheid waren.53 Daarnaast sloot Fujimori een verbond met het leger 

                                                      
47 Crabtree 2001, p. 290.  
48 Alÿs 2005, p. 34.  
49 Alÿs 2005, p. 48.  
50 Alÿs 2005, p.  34. 
51 Alÿs 2005, p. 48.  
52 Crabtree 2001, p. 291. 
53 https://www.volkskrant.nl/archief/fujimori-hield-iets-te-veel-van-macht~a572021/, geraadpleegd op 14-09-

2017; Crabtree 2001, p. 294. 
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om zijn afhankelijkheid van andere politieke partijen te beperken. De president gaf het leger de vrije 

hand in de bestrijding van het Lichtend Pad en Tupac Amaru, en beschermde het leger daarbij door te 

verhullen welke mensenrechten hierbij werden geschonden. Het leger hielp Fujimori door hem te 

steunen bij zijn zelfcoup en bij het behouden van zijn politieke macht. Vladimiro Montesinos werd een 

belangrijke pion in de relaties tussen Fujimori en het leger. Hij was het hoofd van de 

inlichtingendienst Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) van Peru en werd als veiligheidsadviseur 

van Fujimori diens rechterhand.54  

 Na het plegen van zijn zelfcoup verwijderde Fujimori het verbod op onmiddellijke 

herverkiezing uit de grondwet, waarin bepaald was dat een president zich na de eerste termijn van vijf 

jaar niet opnieuw herkiesbaar mag stellen. Fujimori stelde zich vervolgens in 1995 opnieuw 

verkiesbaar. De verkiezingen van 1995 verliepen relatief democratisch, Fujimori schreef reguliere 

verkiezingen uit en stond oppositie toe. Dankzij zijn succesvolle aanpak van de economische crisis en 

de strijd tegen de guerrillabewegingen, was Fujimori zodanig populair dat hij de verkiezingen met een 

meerderheid van de stemmen won.55 Tijdens zijn tweede termijn verminderde echter de economische 

groei en bleek de president niet in staat te zijn om langdurige problemen zoals werkloosheid en te lage 

lonen op te lossen. Bovendien werd de aanpak van zijn regering steeds autoritairder, waardoor 

Fujimori’s populariteit daalde. De president stelde zich toch opnieuw beschikbaar voor een derde 

termijn, maar kon niet langer rekenen op een meerderheid van de stemmen zonder de verkiezingen te 

manipuleren.56 Met steun van de SIN, het leger en zijn meerderheid in het parlement bracht Fujimori 

zijn politieke tegenstanders in diskrediet.57 Tijdens de verkiezingen werd er druk op de media 

uitgeoefend om de campagne van Fujimori te promoten en andere kandidaten juist buiten 

beschouwing te laten. Ook werd er gefraudeerd met het tellen van stemmen. Hierdoor won Fujimori 

opnieuw de verkiezingen. Ondanks grote protesten, werd hij op 28 juli 2000 geïnaugureerd tot 

president voor een derde termijn van vijf jaar.58  

 Slechts zes weken later, in september 2000, werd Fujimori wegens een groot politiek 

schandaal echter genoodzaakt nieuwe verkiezingen uit te schrijven voor 2001 en om de SIN op te 

heffen.59 Er lekte een video uit waarin te zien was hoe Vladimiro Montesinos een parlementslid 

omkocht met $15,000.60 Er bleken duizenden gesprekken te zijn vastgelegd die de veiligheidsadviseur 

voerde met politici en ambtenaren aan het hoofdkwartier van de SIN, waaruit naar voren kwam dat hij 

verschillende criminele activiteiten heeft aangespoord en ondersteund. Honderden van deze ‘Vladi-

video’s’ werden vervolgens op de nationale televisie uitgezonden, wat leidde tot landelijke 

                                                      
54 Crabtree 2001, p. 292. 
55 Crabtree 2001, p. 291. 
56 Crabtree 2001, p. 298.  
57 Crabtree 2001, p. 293.  
58 Crabtree 2001, p. 299. 
59 Crabtree 2001, p. 287. 
60 Crabtree 2001, p. 297. 
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commotie.61 De precieze omvang van de criminele activiteiten van Montesinos werd steeds duidelijker 

tijdens en na de val van Fujimori. Naast schuldig te zijn aan chantage, omkoping en 

belastingontduiking bleek hij ook zijn positie te hebben misbruikt om miljoenen dollars te verdienen 

aan allerlei andere illegale activiteiten, zoals de handel in drugs.62  

 Fujimori pleitte eerst zelf onschuldig te zijn, maar trad in november 2000 af als president 

tijdens een staatsbezoek aan Japan, het geboorteland van zijn voorvaders. Op basis van zijn 

afstamming verkreeg hij daar de Japanse nationaliteit. Sinds zijn aftreden zijn verschillende 

schendingen van mensenrechten aan het licht gekomen. Het Peruviaanse leger wordt beschuldigd van 

onder andere massamoorden, marteling en verkrachting onder zijn leiding.63  

 Bij de verkiezingen van april 2001 had de Peruviaanse bevolking geen garantie dat er niet 

opnieuw een autoritaire regering aan de macht zou komen.64 Peru heeft in de gehele twintigste eeuw 

nauwelijks democratie gekend. Lange perioden van autoritaire, dikwijls militaire regeringen werden 

afgewisseld met korte perioden waarin een burgerlijke regering de leiding had, maar waarbij het volk 

in de praktijk alsnog nauwelijks inspraak had. Politieke bewegingen die trachtten de stem van de 

bevolking te vertolken, werden uitgesloten en onderdrukt.65 Het volk van Peru kon daarom in 2000 

slechts hopen op een nieuw era waarin een democratische regering aan de macht zou komen. Vanwege 

de onzekere toekomst van het land, bleef de onrust in het land bestaan in de aanloop naar de nieuwe 

verkiezingen. 

 

1.3  De organisatie en uitvoering van When Faith Moves Mountains 
 

Tijdens het regime van Fujimori gingen steeds meer kunstenaars de straat op, om daar kunstzinnige 

acties uit te voeren als een symbolisch protest tegen de dictatuur.66 Ter bevordering van deze 

kunstuitingen werd in 1997 de Biënnale van Lima opgericht. Het initiatief voor de biënnale kwam 

deels voort uit de wens om de grip van de dictatuur op de publieke ruimte te ondermijnen.67 De 

gecreëerde kunstwerken zouden een poging vormen om de stad terug te geven aan haar burgers.68 

Wanneer je als kunstenaar deelnam aan de Biënnale van Lima, maakte je als het ware deel uit van een 

symbolische verbond tegen het regime van Fujimori.69  

 Francis Alÿs bracht in oktober 2000 een eerste bezoek aan Lima voor de prijsuitreiking van de 

Nationale Biënnale van Lima, waarbij de deelnemers voor de Latijns-Amerikaanse Biënnale van Lima 

                                                      
61 Alÿs 2005, p. 56.  
62 Crabtree 2001, p. 287. 
63 Crabtree 2001, p. 299. 
64 Crabtree 2001, p. 303. 
65 Crabtree 2001, p. 289. 
66 Alÿs 2005, p. 36. 
67 Alÿs 2005, p. 40. 
68 Alÿs 2005, p. 36. 
69 Alÿs 2005, p. 42.  
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in 2002 werden verkozen. Terwijl de ceremonie in het gemeentehuis gaande was, vonden buiten rellen 

plaats op straat. Zowel studenten als arbeiders voerden demonstraties uit en de politie deed volharde 

pogingen deze tot een einde te brengen.70 “It is hard to distinguish the sound of popping champagne 

corks from that of teargas bombs in the street. (…) [O]ne cannot help wondering what is the relevance 

of art in such an extreme situation,” schrijft Alÿs.71 Op de ochtend van de uitreiking had Alÿs voor het 

eerst de sloppenwijken van Ventanilla bezocht en was verbijsterd teruggekomen door de extreme 

armoede van de nederzettingen.72 ’s Middags maakte hij de rellen mee op straat en voelde hoe het 

openlijke verzet tegen Fujimori steeds sterker werd. “It was a desperate situation, and I felt it called for 

an “epic” response, a “beau geste” at once futile and heroic, absurd and urgent,” zegt Alÿs. 

“Insinuating a social allegory into those circumstanced seemed to me more fitting than engaging in 

some sculptural exercise.”73 

 In 2002 had Alÿs zijn beau geste uitgedacht en keerde hij terug naar Lima om zijn kunstwerk 

uit te voeren. Dit deed hij in samenwerking met curator Cuauhtémoc Medina en filmmaker Rafael 

Ortega. Eén simpele zin lag ten grondslag aan het project, namelijk “faith moves mountains”. Dit 

gezegde komt voort uit een Bijbeltekst (Mattheus 17:20) en houdt in dat je met het kleinste beetje 

geloof al grootse dingen kunt bereiken.74 Het gaat er niet om hoe sterk je geloof is, het gaat om het feit 

dát je gelooft. In de Bijbeltekst heeft dit betrekking op geloof in God, maar in het geval van When 

Faith Moves Mountains kan het worden opgevat als geloof in de toekomst. Medina verwoordde dit als 

volgt: “Faith is a means by which one gives up on the present in order to wager on a future, abstract 

promise”.75 “Faith moves mountains” is een eenvoudige, heldere uitspraak, en Alÿs zocht naar een 

even heldere manier om deze visueel te vertalen. Door verschillende schetsen te maken, kwam hij uit 

bij het idee om een lange rij mensen een dunne lijn zand van de ene naar de andere kant van een duin 

te laten verplaatsen, zodat een minimale maar daadwerkelijke geologische verplaatsing gerealiseerd 

zou worden.76 

 Aan de uitvoering van het kunstwerk ging een wekenlange voorbereiding vooraf, die begon in 

januari 2002. Eerst moest er een geschikte duin worden gevonden, die niet te zanderig of te rotsachtig, 

niet te stijl en niet te vlak, niet te groot en niet te klein was. Na een lange rondrit door de zandduinen 

rondom Lima, vond Alÿs de perfecte duin bij toeval in het district Ventanilla dat Alÿs in 2000 al had 

bezocht.77 In dit woestijngebied ten noorden van Lima leven meer dan 70.000 mensen in 

sloppenwijken zonder elektriciteit of stromend water, een goede infrastructuur ontbreekt.78 De 

                                                      
70 Alÿs 2005, p. 38. 
71 Alÿs 2005, p. 40. 
72 Alÿs 2005, p. 44.  
73 Anton 2002, p. 147.  
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77 Alÿs 2005, p. 56. 
78 Anton 2002, p. 147. 



17 

 

sloppenwijken zijn ontstaan vanwege de massale migratiegolf van het platteland naar de stad, die op 

gang kwam in de jaren zeventig vanwege de economische crisis en de burgeroorlog.79 Aangezien de  

sloppenwijken voortkomen uit de crisissituatie in Peru, vormen ze een zeer toepasselijke achtergrond 

voor de performance van Alÿs. Ondanks dat de leefomstandigheden er tragisch en wanhopig 

overkomen, noemt de kunstenaar deze wijken toch “gigantic concentrations of hope”. De inwoners 

zijn de meest gedurfde plattelandsbewoners, die naar de stad zijn getrokken uit hoop voor een betere 

toekomst. Ze hebben hun huizen gebouwd uit ingenieuze combinaties van materialen, zoals hout, 

metaalplaten, riet en autobanden. Op de lange termijn voelen stadsbesturen zich doorgaans 

genoodzaakt basisvoorzieningen aan te leggen in sloppenwijken, zoals waterleidingen, riolering en 

elektriciteit. Uiteindelijk kan de sloppenwijk uitgroeien tot een buitenwijk van de stad waar moderne 

voorzieningen zijn gerealiseerd.80 

 Alÿs streefde ernaar om duizend vrijwilligers bijeen te brengen voor zijn grootschalige actie in 

de duinen; een enorm aantal mensen, zeker wanneer je je bedenkt dat de deelnemers niet betaald 

zouden worden voor hun werk. Hun motivatie moest niet uit economische belangen voortkomen, maar 

uit hoop, geloof of een collectieve doelstelling.81 Het werk was daarmee een oefening van generositeit. 

Alÿs wilde met When Faith Moves Mountains een alternatief onderzoeken voor het kapitalistische 

systeem, door de deelname puur te laten berusten op de menselijke wil.82 Om voldoende mensen te 

bereiken voor het project, besloten Alÿs en Medina om studenten van Peru’s National University of 

Engineering te benaderen. Daar werd Richard Perales, de voorzitter van het studentencentrum van de 

architectuurfaculteit, een belangrijke spil in het verzamelen van vrijwilligers. Nadat hij op de 

universiteit werd benaderd door Alÿs, Medina en een faculteitsprofessor is hij zich de komende 

maanden gaan inzetten voor het enthousiasmeren van studenten.83 Via contact met studieverenigingen 

bracht hij zo veel mogelijk studenten op de hoogte van de actie en verspreidde posters, flyers en 

inschrijfformulieren over de universiteit. Met name via mond-op-mondreclame werden honderden 

deelnemers geworven.84 De keuze om de performance uit te laten voeren door studenten lijkt 

aanvankelijk problematisch: de studenten hebben vanwege hun universitaire opleiding een relatief 

goed levensvooruitzicht en vormen daarmee een heel andere populatie dan de bewoners van de 

sloppenwijken, waar Alÿs naar verwijst met het kunstwerk. Ik kom hier later in dit onderzoek op 

terug.  

 Alÿs’ keuze om deelnemers te werven op de National University of Engineering kwam deels 

voort uit praktische overwegingen, zo had de universiteit grote studentenaantallen en het project werd 

er spontaan ondersteund door studentenverenigingen. Daarnaast waren er enkele symbolische redenen. 

                                                      
79 Alÿs 2005, p. 22.  
80 Alÿs 2005, p. 52.  
81 Alÿs 2005, p. 164.  
82 Alÿs 2005, p. 96.  
83 Alÿs 2005, p. 116.  
84 Alÿs 2005, p. 117. 
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De performance zou kunnen worden gezien als een gigantisch project van civiele techniek; honderden 

mensen zouden samen een bestaande geologische formatie transformeren. Ook wilden Alÿs en Medina 

de toekomstige ingenieurs en architecten confronteren met het ‘doe-het-zelf’-karakter van de 

bebouwing in de sloppenwijken. Tot slot was er het voordeel dat naar verwachting de 

architectuurstudenten minder vooringenomen ideeën zouden hebben over wat kunst is en wat niet. De 

studenten participeerden in het project omdat ze geloofden in het concept en de relevantie ervan, en 

niet vanwege de wetenschap dat ze zouden deelnemen aan een project van een in aanzien staande 

kunstenaar.85 Uit de aftiteling van de film van When Faith Moves Mountains blijkt dat ook studenten 

van de ‘Universidad Catolica’ en de ‘Universidad Federico Villareal de San Marcos’ zich hebben 

ingezet als vrijwilligers. 

 Op 11 april 2002, de dag waarop het kunstwerk werd uitgevoerd, waren de duizend 

deelnemers nog niet gehaald. Toch waren er uiteindelijk ruim vijfhonderd vrijwilligers aanwezig, wat 

op zich al een klein wonder is: “When the participants were lined up, (…) when they hadn’t moved yet 

a grain of sand, the miracle was already accomplished.”86 Zodra de studenten op locatie aankwamen, 

kregen ze allemaal een schop en eenzelfde wit overhemd, met op de achterkant de Spaanse naam van 

het project, “Cuando la fe mueve montañas. Lima, abril 2002.” De deelnemers kregen als belangrijkste 

instructie mee om zo veel mogelijk in een rechte lijn de duin over te steken, schouder aan schouder. 

Dit was deels van belang voor het visuele effect van de performance. Daarnaast is een lijn ook een van 

de fundamentele vormen om collectiviteit mee te representeren. De relatie tussen de individuen die 

naast elkaar staan, creëert en behoudt de lijn.87  

 Alÿs, Medina en Ortega hadden gepland dat de actie iets minder dan een uur zou duren. Om de 

brandende zon midden op de dag te ontwijken, wilden ze vroeg beginnen. In de praktijk liep dit echter 

anders. Perales coördineerde het busvervoer van de universiteit naar het zandduin, om alle vrijwilligers 

op locatie te brengen. De eerste bussen vertrokken al om zeven uur ’s morgens, maar die waren nog 

praktisch leeg: de meeste studenten gingen eerst nog naar hun colleges of deden het rustig aan, 

waardoor uiteindelijk de laatste bus pas om tien uur vertrok.88 Door deze vertraging moesten de 

vrijwilligers in het felle zonlicht het duin beklimmen en was het werk uiteindelijk pas na drie uur ’s 

middags voltooid.89 

 In een interview over When Faith Moves Mountains merkt een criticus op dat in de 

documentatie van het kunstwerk veel betekenis wordt gehecht aan de (fysieke) ervaring van de 

deelnemers.90 Medina antwoordt hierop: “It could be due to guilt. We had five hundred people stupidly 

working on the action. It wasn’t about an act of generosity, about volunteers offering to cooperate in 

                                                      
85 Alÿs 2005, p. 66.  
86 Alÿs 2005, p. 80. 
87 Alÿs 2005, p. 102. 
88 Alÿs 2005, p. 120.  
89 Alÿs 2005, p. 86.  
90 Alÿs 2005, p. 70.  
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the making of a work of art. It was half a day of brutal, murderous work under a relentless sun. You 

bear the responsibility of having involved people in an unreasonable effort”.91 Vanwege deze 

onaangename omstandigheden waaronder het werk tot stand kwam, is het niet verrassend dat de actie 

wel eens wordt bekritiseerd vanwege de onbaatzuchtigheid die het vereiste. Tegelijkertijd is dit een 

ironisch gegeven, aangezien vrijwillige deelname juist de absolute voorwaarde van de actie was. “I 

suppose nowadays political correctness has moved on to economic correctness”, vertelt Alÿs. “I think 

today it’s difficult to pass on an attitude that doesn’t conform with the climate of skepticism or 

systematic criticism, an attitude that’s more optimistic or even naïvely utopian.” 92 Volgens Alÿs wordt 

in de film van When Faith Moves Mountains veel aandacht besteed aan de ervaring van de deelnemers, 

omdat het zware werk naar een emotionele climax toewerkte. Zo herinnert een deelnemer: “Everybody 

started shouting and throwing the shovels, when it was all over. No, not because it was finally over, 

but because we had finally done it!”93 Wanneer de organisatoren en deelnemers terugdenken aan de 

actie, blijft dit emotionele gevoel hun herinneringen bepalen.94   

 Wanneer When Faith Moves Mountains in een museum wordt getoond, is de 

videodocumentatie van het kunstwerk te zien, soms aangevuld met foto’s, voorbereidende tekeningen, 

plattegronden en e-mail-uitwisselingen.95 Dit is slechts de documentatie van het kunstwerk, de film of 

installatie vormt niet het kunstwerk zelf. Het echte kunstwerk is de actie die op 11 april 2002 is 

uitgevoerd in Ventanilla. “The movie does not pretend to replace in any sense the event itself, it only 

attempts to suggest through moving images the essence of the project, to keep the spirit of a day rather 

than chronicle it. It is another “product” among many others (postcard, script, e-mail images, book),” 

schrijft Alÿs.96 Omdat de verandering die in het landschap is aangebracht niet zichtbaar is, blijven 

alleen het verhaal en de documentatie over.  

 

1.4  Land-art for the landless: de sociale allegorie van When Faith Moves Mountains 
 

Francis Alÿs beschrijft When Faith Moves Mountains herhaaldelijk als een ‘sociale allegorie’. Hij 

definieert echter nergens wat hij precies met die term bedoelt. Daarnaast gebruikt Alÿs bij de 

beschrijving van zijn kunstwerken veel begrippen door elkaar heen, zoals ‘mythe’, ‘parabel’ en 

‘allegorie’, die net weer subtiel van elkaar verschillen in betekenis. Ik zal kort beschrijven wat deze 

                                                      
91 Alÿs 2005, p. 72.  
92 Ferguson 2007b, p. 48. 
93 Alÿs 2005, p. 22. 
94 Alÿs 2005, p. 72.  
95 Dit was bijvoorbeeld het geval op de tentoonstelling ‘Francis Alÿs: A Story of Deception’ (8 mei – 1 augustus 

2011) in The Museum of Modern Art in New York. Informatie verkregen via: 

https://www.moma.org/collection/works/109922, geraadpleegd op 16-6-2017.  

De objecten die deel uitmaken van de installatie zijn via deze link te bekijken: 

https://www.moma.org/collection/works/Installation/109922?locale=en&page=1&direction=fwd.  
96 Alÿs 2005, p. 143. 
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begrippen inhouden en hoe When Faith Moves Mountains zich tot deze begrippen verhoudt. Ter 

afsluiting van dit hoofdstuk zal ik onderzoeken hoe de term ‘sociale allegorie’ kan worden begrepen 

en toelichten op welke manieren deze allegorie van Alÿs geïnterpreteerd kan worden.  

 Een mythe is een verhaal dat doorgaans is ontstaan uit een bepaalde cultuur of godsdienst en is 

blijven voortbestaan door volksoverlevering. Het is een verhaal dat veel mensen kennen, maar dat niet 

werkelijk is gebeurd: het heeft een bovenhistorisch karakter. Volgens Alÿs zijn kunst en mythe 

onlosmakelijk verbonden. Hij vat het begrip mythe echter op als “an active interpretive practice 

performed by the audience, who must give the work its meaning and its social value.”97 Hij lijkt vooral 

geïnteresseerd in de interactieve wijze waarop een mythe wordt doorverteld en geïnterpreteerd. Alÿs 

verklaart dat de interpretaties van zijn kunstwerken zich vrij moeten kunnen vormen.98 De betekenis 

die de toeschouwer aan een performance toekent, wordt vervolgens onderdeel van het kunstwerk. De 

betekenis ligt voor Alÿs dus niet slechts besloten in het kunstwerk zelf, maar wordt ook beïnvloed 

door het netwerk van interpretaties en verwijzingen die ontstaan rondom het kunstwerk door de 

circulatie van het werk als mythe.99 Vrijwel alle hedendaagse kunst krijgt echter op deze vrije 

interpretatieve wijze betekenis, dit is niet eigen aan de kunst van Alÿs. Daarbij heeft een mythe juist 

vaak wel een gefixeerde betekenis.  

 Toch vertoont When Faith Moves Mountains wel raakvlakken met een mythe: “The action 

itself, as documented in photographs and video, is extraordinarily impressive, but in the end the 

“social allegory” takes over from the work’s undeniable formal presence,” schrijft Alÿs.100 Na afloop 

van de performance kon niemand zien dat het grote zandduin was verplaatst, en bleef (naast de 

documentatie) alleen het verhaal voortbestaan. Met When Faith Moves Mountains probeerde Alÿs naar 

eigen zeggen de sociale spanningen in Peru om te zetten in een verhaal, met als bedoeling dat dit 

verhaal een plaats krijgt in de samenleving. Wanneer het script sterk genoeg is, beantwoordt aan de 

situatie en de juiste snaar raakt, dan kan het verhaal het evenement overleven en een ‘stedelijke mythe’ 

worden.101 In het doorvertellen kan het verhaal zich transformeren, waardoor het steeds verder van de 

oorspronkelijke bron loskomt en een bovenhistorische dimensie krijgt.102 Het verhaal van Alÿs komt 

echter wel voort uit een gebeurtenis die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, terwijl een mythe fictief 

is. 

 Bij sommige kunstwerken van Alÿs is het niet noodzakelijk dat de actie echt wordt uitgevoerd. 

Bij The Loop geloofden veel critici bijvoorbeeld niet dat de kunstenaar daadwerkelijk de hele wereld 

is rondgereisd voor het kunstwerk. Alÿs reageert hier luchtig op: “The work would have existed just 

                                                      
97 Anton 2002, p. 147. 
98 Anton 2002, p. 147. 
99 Kester 2011, voetnoot 3 op pp. 243-244. 
100 http://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/ 
101 Alÿs 2005, p. 24.  
102 Zie ook hoofdstuk 5, pp. 66-67, over de verbindende rol van verhalen in een gemeenschap. 
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the same; it didn’t really matter whether I did or didn’t go around the world.”103 In het geval van When 

Faith Moves Mountains moest het kunstwerk echter wel daadwerkelijk worden uitgevoerd, om de titel 

van het kunstwerk waar te maken: geloof kan bergen verzetten.104 Door een collectieve daad moest een 

fysieke verandering in het landschap worden aangebracht. De filmbeelden van de actie tonen aan dat 

de berg uiteindelijk werkelijk is verzet.105 De visuele documentatie van Alÿs’ performance is zodoende 

van groot belang en het kunstwerk wordt steeds opnieuw in dezelfde visuele vorm aangeboden. Aan 

de hand van de foto’s en de filmbeelden kunnen toeschouwers inderdaad hun eigen interpretatie aan 

het kunstwerk geven, maar deze interpretatie is wel gebaseerd op documentatie die is geregisseerd 

door de kunstenaar, die waarschijnlijk zelf toch een bepaalde inhoud naar voren wil brengen via het 

kunstwerk.106 Alÿs’ beschrijving van When Faith Moves Mountains als mythe komt dus niet geheel 

overeen met de traditionele opvattingen van een mythe, daarom zal ik nagaan of de beschrijving van 

het kunstwerk als parabel of allegorie treffender is. 

  Het doel van een parabel is om de toehoorder een morele les te leren. Een parabel is daarom 

vaak een kort verhaal, waarvan de symbolische betekenis meteen duidelijk is. Een allegorie is een 

symbolische voorstelling of metafoor voor een bepaald onderwerp in de werkelijkheid. Het kan een 

complex idee over de wereld overbrengen zonder dat het een les vormt, en kan daarom ook meer 

subtiel zijn. Aangezien er geen duidelijke morele les uit When Faith Moves Mountains naar voren 

komt, kan het verhalende kunstwerk ook niet worden beschouwd als een parabel. De performance 

vormt eerder een metaforische voorstelling van de werkelijkheid en ligt daarmee het dichtst bij een 

allegorie. Alÿs omschrijft het kunstwerk zelf als een sociale allegorie, wat kan worden opgevat als een 

symbolische voorstelling, die betrekking heeft op een maatschappij.107 Hoewel een allegorie kan 

verwijzen naar een bepaalde situatie in de werkelijkheid, kan het ook symbool staan voor een meer 

abstract concept, bijvoorbeeld menselijke deugden of ondeugden als liefde, jaloezie en hebzucht. 

When Faith Moves Mountains kan op beide manieren worden gelezen. Zo is het kunstwerk in de eerste 

plaats ontstaan als reactie op de maatschappelijke situatie in Lima, zo herinnert Alÿs zich zijn eerste 

bezoek aan Lima tijdens de laatste maanden van het dictatorschap van Fujimori: “Lima was in turmoil 

with clashes on the streets, obvious social tension and an emerging movement of resistance. This was 

a desperate situation calling for an epic response: staging a social allegory to fit the circumstances 

seemed more appropriate than engaging in a sculptural exercise.”108 Tegelijkertijd is het kunstwerk een 

symbolische voorstelling van vrijgevigheid en de kracht van het geloof. Voor de uitvoering van het 

kunstwerk is een enorme groep mensen samen gekomen, die in de eerste plaats niet werden verbonden 

                                                      
103 Alÿs 2005, p. 68.  
104 Alÿs 2005, p. 68. 
105 Ferguson 2007a, p. 108. 
106 In hoofdstuk 4, pp. 57-60, onderzoek ik welke boodschap Alÿs lijkt te benadrukken. 
107 De definitie van ‘sociaal’ in het woordenboek Van Dale is “betrekking hebbend op de maatschappij, op het 

welzijn daarvan”, geraadpleegd via http://www.vandale.nl/ op 20-10-2017. 
108 http://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/ 
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vanwege nationaliteit, etniciteit of religie, maar doordat iedereen één gemeenschappelijk doel voor 

ogen had.109 Dit doel kwam bovendien voort uit een idealistische motivatie, aangezien de deelnemers 

niet werden betaald voor hun werk. Het grootse project bewijst hoe mensen dankzij de kracht van 

collectiviteit dingen kunnen bereiken die ondenkbaar en onmogelijk zouden zijn voor het individu. 

When Faith Moves Mountains geeft een glimp van hoop dat verandering van de hopeloze 

omstandigheden in Peru wel degelijk mogelijk is, zolang je er samen in gelooft. Dit herinnert aan de 

uitspraak van Medina die ik al eerder aanhaalde: “Faith is a means by which one gives up on the 

present in order to wager on a future, abstract promise.”110 Ten tijde van de Biënnale in 2002 was 

economische en sociale voortuitgang in Peru haast onmogelijk, maar het kunstwerk helpt het 

Peruviaanse volk te geloven in een positieve toekomst. 

 Alÿs maakt een verwijzing naar de maatschappelijke situatie van Peru door de performance 

plaats te laten vinden tegen de achtergrond van de sloppenwijken, die zijn ontstaan door massale 

toevlucht van plattelandsbewoners naar Lima vanwege de economische crisis en de dreiging van 

guerrillabewegingen. Het kunstwerk is ook gemaakt voor de bewoners van de sloppenwijken rondom 

het zandduin, die het meest getroffen zijn door de burgeroorlog in Peru en zelf geen land bezitten. 

“When Faith Moves Mountains is my attempt to deromanticize Land art,” heeft Alÿs geschreven. 

“Here, we have attempted to create a kind of Land art for the land-less, and, with the help of hundreds 

of people and shovels, we created a social allegory.”111 Bij eerdere vormen van land art, zoals Robert 

Smithsons Spiral Jetty (1970) of Michael Heizers Double Negative (1969), werden met behulp van 

machines grote ingrepen in het landschap gemaakt. Vaak gebeurde dit op plekken die ver van de 

bewoonde wereld liggen en was de sociale en politieke context van de plaats niet zozeer van belang. 

When Faith Moves Mountains is daarentegen met mensenhanden tot stand gekomen en het laat geen 

blijvende fysieke sporen of toevoegingen in het landschap achter.112 Daarnaast geeft Alÿs zijn ‘Land 

art’ een sociaal aspect doordat hij een massale menselijke ervaring in het landschap coördineert. 

Terwijl de traditionele Land art deels ook de machocultuur van de Verenigde Staten weerspiegelt, 

aangezien het landschap wordt geëxploiteerd met grote en sterke machines, sluit het werkproces van 

When Faith Moves Mountains juist aan bij de armoede en de grote arbeidsintensiteit in Latijns-

Amerika.113 Zoals kunstcriticus Jean Fisher het beschrijft: “When Faith Moves Mountains was an act 

without possession.” 114  

 Bij nadere beschouwing lijkt When Faith Moves Mountains echter minder hoopgevend dan ik 

hiervoor heb beschreven. De actie suggereerde wel dat verandering van de situatie mogelijk is, maar 

het heeft niets daadwerkelijk opgeleverd. “We were just trying to suggest the possibility of change. 

                                                      
109 Godfrey 2010, p. 19. 
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And it did, maybe just for a day, provoke this illusion that things could possibly change,” zegt Alÿs.115 

De kunstenaar geeft toe dat de mogelijkheid van verandering slechts een illusie is, waarmee het 

hoopgevende aspect van het kunstwerk teniet wordt gedaan. De vrijwilligers hebben een enorme 

inspanning geleverd, maar hiermee is praktisch niets bereikt. Het motto van het kunstwerk is dan ook 

‘maximum effort, minimum result’: de inspanning die is gedaan voor het verplaatsen van het zandduin 

staat onevenredig in verhouding tot het bereikte effect. Dit geldt ook voor andere kunstwerken van 

Alÿs; zo blijft bij Paradox of Praxis na de performance slechts een plas water op de straten van 

Mexico-Stad achter en bij het kunstwerk Rehearsal I bereikt de Volkswagen Kever nooit de bovenkant 

van de heuvel die hij probeert te beklimmen. In beide gevallen is er geen zichtbaar resultaat geboekt. 

De kleine verschuiving van het zandduin die de vrijwilligers van When Faith Moves Mountains samen 

hebben bereikt, is ook niet met het blote oog waar te nemen en is bovendien door het waaien van de 

wind zo weer ongedaan gemaakt. Het kunstwerk is een symbool van inefficiëntie en improductiviteit. 

Hiermee kan When Faith Moves Mountains ook worden gelezen als een metafoor voor het moeizame 

moderniseringsproces in Latijns-Amerika. Alÿs refereert met de verspilde energie naar de 

voortdurende worsteling die voortkomt uit het streven naar modernisering, omdat de gewenste 

vooruitgang niet kan worden bereikt onder de omstandigheden van armoede, ongelijkheid, innerlijk 

verzet tegen de modernisering en negatieve invloeden van buitenaf.116 Steeds opnieuw leiden deze 

obstakels tot een terugval naar de oude situatie, en is het streven voor niets geweest. Kunsthistoricus 

Grant Kester interpreteert When Faith Moves Mountains daarom als een “‘social allegory’ about the 

inevitable failure of Latin America to modernise successfully.”117 Mark Godfrey, curator van 

internationale kunst in Tate Modern, beschrijft het kunstwerk als “(…) Alÿs’s most powerful allegory 

of a circular politics of promise, bureaucratic organisation, disproportionate efforts, eventual 

underachievement, new promise, new effort and so on.”118 

 Onder de deelnemers aan de actie is er herkenning voor de metafoor die When Faith Moves 

Mountains vormt. Een van de vrijwilligers zei naderhand bijvoorbeeld: “It kind of reflects the reality 

of Latin American countries, with so many invasions and all that urban expansion”.119 Een andere 

deelnemer vertelde dat het kunstwerk helpt om de huidige situatie in Peru te doorzien: “[Art] reflects a 

moment in society. (…) But the way things are in Peru, I sometimes wonder why we have to wait for 

someone to come from abroad to realize what’s going on. And sometimes those of us who live here 

don’t realize this because it seems so ordinary that you don’t even notice it.”120 Ook Medina beaamt 

dat Alÿs via zijn kunstwerken de ogen opent voor de situatie in Latijns-Amerika:  

                                                      
115 Ferguson 2007a, p. 114.  
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“I feel that when Francis does a political intervention, it’s about our relationship with the 

public sphere, with the occupation of informal property on the streets, with the gray-market 

economy, with the possibilities or impossibility of working and with the general problem of 

the entropy of daily economic life, that is, the unimaginable effort we all make in getting 

nowhere. It’s the reflection on the economy of Latin-American life that makes his works 

political, but to put it very, very simply, I would never have realized that this was a peculiarity 

of life in Latin America if it hadn’t been for Francis.”121 

 

De sociale allegorie van When Faith Moves Mountains kan zodoende op meerdere manieren worden 

geïnterpreteerd. Het kunstwerk vormt een uiting van menselijke vrijgevigheid en de kracht van het 

gezamenlijke geloof. De performance is ontstaan in reactie op de maatschappelijke omstandigheden 

van Peru, maar dient tegelijkertijd als metafoor voor het moeizame moderniseringsproces en de 

inefficiënte arbeid in Latijns-Amerika. Hierdoor ontstaat een tegenstrijdigheid in het kunstwerk, dat 

enerzijds hoopvol probeert te zijn, maar anderzijds de hopeloosheid van de situatie in Peru laat zien. 

Later in dit onderzoek zal ik een meer uitvoerige interpretatie van het kunstwerk geven en daarbij het 

paradoxale karakter van het kunstwerk verder toelichten. Ook zal ik nog aandacht besteden aan enkele 

vragen die het kunstwerk bij me oproept. Ik vind het bijvoorbeeld vreemd dat Alÿs de performance 

opdraagt aan de bewoners van de sloppenwijken (“we have attempted to create a kind of Land art for 

the land-less”), terwijl zij verder geen deel uitmaken van het kunstwerk: de actie wordt uitgevoerd 

door studenten. Het beantwoorden van deze vragen maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de 

relatie van When Faith Moves Mountains tot Nicolas Bourriauds theorie van relational aesthetics en de 

theorie van relational antagonism van Claire Bishop. In de komende twee hoofdstukken zal ik daarom 

deze theorieën toelichten.  
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HOOFDSTUK 2: RELATIONAL AESTHETICS 
 

2.1 Nicolas Bourriaud: de theoreticus achter relational aesthetics 
 

De Fransman Nicolas Bourriaud (1965) schreef in de jaren negentig als een van de eerste kunstcritici 

over een nieuwe richting in de kunst die destijds ontstond, namelijk kunst die is gebaseerd op of 

geïnspireerd door intermenselijke relaties. In 1995 beschreef Bourriaud deze kunst voor het eerst met 

de term ‘relational aesthetics’.122 Bourriauds theorieën kregen vorm door het werk van bepaalde 

kunstenaars op nauwe voet te volgen, waaronder Rirkrit Tiravanija, Maurizio Cattelan, Liam Gillick, 

Philippe Parreno, Pierre Huyghe en Vanessa Beecroft.123 Deze kunstenaars creëren interactieve 

kunstwerken, die ontmoetingen tussen mensen laten ontstaan. Relational aesthetics vormt voor 

Bourriaud zowel een manier om de kenmerken te beschrijven die de betreffende kunstwerken delen, 

als een methode om de kunst van de jaren negentig te benaderen.124 Hij publiceerde verschillende 

essays over het onderwerp in tijdschriften en tentoonstellingscatalogi.125 In 1998 bundelde hij zijn 

(herziene) essays over het thema, aangevuld met nieuwe teksten, in het boek Esthétique relationelle.126 

In dit boek probeert Bourriaud de artistieke praktijken uit de jaren negentig te karakteriseren, om deze 

vervolgens te plaatsen in de contemporaine cultuur. In 2002 is de bundel vertaald in het Engels, met de 

titel Relational Aesthetics. De term relational aesthetics is toonaangevend geworden om de kunst van 

bovengenoemde kunstenaars mee te omschrijven.127  

 Bourriaud schreef zijn essays vanuit zijn praktijkervaring als curator.128 In 1996 was hij 

werkzaam als curator aan het CAPC Musée d’Art Contemporain te Bordeaux, waar hij de 

tentoonstelling Traffic samenstelde. Met deze tentoonstelling presenteerde hij de tendens van 

relational aesthetics die hij in de hedendaagse kunst identificeerde, en toonde hierin onder andere 

werken van de zes bovengenoemde kunstenaars. Ook later als zelfstandige curator organiseerde hij 

nog tentoonstellingen met relational aesthetics als thema, bijvoorbeeld Touch: Relational Art from the 

1990s to Now in het San Francisco Art Institute in 2002, waar ik later in dit hoofdstuk op terug zal 

komen. 

 Bourriaud is tevens medeoprichter van het Palais de Tokyo in Parijs, een centrum dat exclusief 

bestemd is voor hedendaagse kunst. In 1999 werd Bourriaud samen met Jerome Sans aangesteld als 

directeur.129 Het museum werd gehuisvest in de westelijke vleugel van het monumentale, gelijknamige 

                                                      
122 Deze term kan in het Nederlands worden vertaald als ‘relationele esthetiek’. In dit onderzoek zal ik echter de 

Engelse benaming aanhouden, aangezien deze term gangbaar is in het wetenschappelijke discours over dit 

onderwerp. 
123 Simpson 2001, p. 2. 
124 Simpson 2001, p. 2. 
125 Bourriaud 2010, p. 10.  
126 Bourriaud 2010, p. 10.  
127 Simpson 2001, p. 1. 
128 Bishop 2004, p. 53. 
129 Simpson 2001, p. 1.  
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gebouw het Palais de Tokyo en opende haar deuren in 2002. Strikt gesproken is het Palais de Tokyo 

geen museum, aangezien het instituut geen vaste collectie bezit en alleen tijdelijke tentoonstellingen 

van hedendaagse kunst toont. “We want to be a sort of interdisciplinary kunstverein— more laboratory 

than museum,” vertelt Bourriaud in een interview.130 In het Palais de Tokyo testen Bourriaud en Sans 

de mogelijkheden van relational aesthetics in een hedendaags kunstinstituut. Het kunstcentrum bestaat 

uit grote zalen waar de bezoeker doorheen kan dwalen en kunst in allerlei media kan ervaren. De 

inrichting is in de loop der jaren wel meer museaal geworden: aanvankelijk bestond het uit één grote 

ruimte, die later met witte wanden werd ingedeeld tot meer museale zalen. Het gebouw is geopend van 

twaalf uur ‘s middags tot twaalf uur ‘s nachts. Met deze vernieuwende inslag werd het Palais de Tokyo 

al snel een vooraanstaand instituut in de kunstwereld.131  

 Ik zal in het vervolg van dit hoofdstuk dieper ingaan op de theorie van relational aesthetics, 

door het boek Relational Aesthetics samenvattend te behandelen. Daarna zal ik enkele concrete 

voorbeelden geven van kunstwerken die Bourriaud tot relational aesthetics rekent. 

 

2.2  Het boek Relational Aesthetics 
 

Bourriaud begint zijn boek Relational Aesthetics met de constatering dat het theoretisch discours van 

de hedendaagse kunst niet bevredigend is. Veel theoretici analyseren de contemporaine kunst slechts 

aan de hand van theorieën en kunststromingen uit het verleden. Dit is niet voldoende om de 

hedendaagse kunst te kunnen doorgronden: critici moeten zich afvragen wat tegenwoordig de 

uitdaging is van de hedendaagse kunst en hoe de kunst in het heden gerelateerd is aan de cultuur en 

maatschappij. De eerste stap om tot een begrip van de hedendaagse kunst te komen, is een bevraging 

van de materiële vorm van de kunstwerken. Vervolgens kan worden onderzocht hoe de kunstwerken 

moeten worden begrepen en doorgrond.132 Bourriaud heeft de theorie van relational aesthetics 

ontwikkeld voor het doorgronden van die vorm van hedendaagse kunst die te maken heeft met 

intermenselijke relaties. Hij definieert relational aesthetics als een: “Aesthetic theory consisting in 

judging artworks on the basis of the inter-human relations which they represent, produce or 

prompt.”133 

 “Relational aesthetics does not represent a theory of art, this would imply the statement of an 

origin and a destination, but a theory of form,” schrijft Bourriaud.134 De hedendaagse kunstenaar 

concentreert zich steeds meer op de relaties die zijn kunstwerk zal creëren onder het publiek. 
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Menselijke relaties zijn hiermee uitgegroeid tot een volwaardige artistieke ‘vorm’.135 Bourriaud 

spreekt in dit kader over ‘relational form’. De relationele methoden dienen als een vorm of voertuig 

om relaties met de wereld te ontwikkelen en om gedachten over te brengen over menselijke relaties en 

sociale uitwisseling.136 

 Met behulp van zijn theorie van relational aesthetics relateert Bourriaud de hedendaagse 

kunstpraktijk aan de cultuur en maatschappij.137 Met name de globalisering en de voortdurende groei 

van het internet hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van relationele kunst. Het wordt steeds 

eenvoudiger om wereldwijde contacten te onderhouden, dankzij de verbeteringen in infrastructuur en 

internet. Enerzijds heeft dit de mogelijkheden tot sociale uitwisseling vergroot en leven mensen steeds 

minder geïsoleerd van de rest van de wereld.138 Anderzijds is de maatschappij steeds 

individualistischer en onpersoonlijker geworden en worden sociale relaties gecommercialiseerd.139 

Door de mechanisatie van de maatschappij verdwijnen banen met sociale functies, waardoor er in het 

dagelijks leven minder uitwisselingen en relaties tussen mensen ontstaan. Bovendien zijn in het 

bedrijfsleven de intermenselijke relaties steeds meer gericht op efficiëntie.140 Als een reactie op de 

individualistische maatschappij en de toename van virtuele relaties via het internet, is er een groeiende 

behoefte aan fysieke interactie tussen mensen ontstaan. Kunstenaars proberen via relationele kunst aan 

deze behoefte te voorzien.141 Kunsthistorica Claire Bishop ziet relationele kunst bovendien als een 

reactie op de verschuiving van een goederen- naar een dienstenmaatschappij, aangezien verschillende 

kunstenaars het kunstwerk in de vorm van een dienst aanbieden aan het publiek.142  

 Bourriaud definieert relationele kunst als “a set of artistic practices which take as their 

theoretical and practical point of departure the whole of human relations and their social context, 

rather than an independent and private space.”143 Relationele kunst kan zich op veel verschillende 

manieren uiten, aangezien elke kunstenaar werkt vanuit een eigen werkwijze met een eigen thematiek. 

Wat alle relationele kunstwerken echter met elkaar delen, is het feit dat ze gericht zijn op het domein 

van intermenselijke relaties.144 Het type kunst dat in de loop van de jaren negentig ontstaat is 

interactief en gebruiksvriendelijk, het is gericht op sociale uitwisseling een heeft vaak een doe-het-

zelf-karakter.145 Kunstenaars proberen zelf situaties te creëren waarin sociale interactie mogelijk is. De 

toeschouwer wordt aangemoedigd om hieraan mee te doen of om zelf zulke interactieve situaties tot 
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stand te brengen. Relationele kunst vraagt zodoende eerder om gebruik dan om contemplatie.146 

Bovendien is het kunstwerk doorgaans in een voortdurende staat van verandering en zet zich daarmee 

af tegen definitieve voltooiing. Dit maakt het moeilijk om het kunstwerk te doorgronden, aangezien 

het werk opzettelijk geen stabiele gedaante heeft.147  

 Een relationeel kunstwerk kan een tastbaar object zijn dat gebruikt dient te worden, maar kan 

evengoed een performance of een conceptueel kunstwerk zijn. Het kunstwerk is niet altijd in volledige 

en gefixeerde vorm te zien, zoals bijvoorbeeld een schilderij dat wel is. Zo vinden performances alleen 

op een bepaald tijdstip plaats en de documentatie ervan moet niet worden verward met het kunstwerk 

zelf.148 Kunstwerken kunnen zich ook buiten het museum of kunstinstituut bevinden. Sommige 

kunstenaars gebruiken moderne technologieën voor hun relationele kunstwerken, bijvoorbeeld door de 

toepassing van augmented reality, waarbij het beeld van werkelijkheid wordt veranderd door 

elementen toe te voegen via een computer. Soms gebruikt een kunstenaar een reeds bestaande 

relationele context voor zijn of haar kunstwerk, bijvoorbeeld de relaties die bestaan tussen de 

kunstenaar en een galeriehouder, relaties die ontstaan tussen huisgenoten, of zelfs relatievormen zoals 

het huwelijk.149 Het kunstwerk is niet per definitie een autonoom object, aangezien de ontstane 

menselijke relaties onderdeel worden van het kunstwerk. De betekenis is hierdoor afhankelijk van de 

omgeving en de toeschouwers en is gebaseerd op een collectieve, in plaats van individuele ervaring 

van het kunstwerk.150  

 Het publiek krijgt door middel van een relationeel kunstwerk de mogelijkheid om een 

beperkte, kortstondige gemeenschap te vormen. Er ontstaat niet langer een een-op-een-verhouding 

tussen kunstwerk en toeschouwer, maar het publiek wordt een tijdelijke collectieve entiteit.151 

Relationele kunst genereert relaties tussen individuen en groepen, tussen de kunstenaar en de wereld 

en tussen de toeschouwer en de wereld.152 Een tentoonstelling kan in de woorden van Bourriaud 

aanleiding geven tot een “arena of exchange” waar in een bepaald tijdsbestek en ruimte groeperingen 

en uitwisselingen kunnen optreden.153 In Relational Aesthetics omschrijft Bourriaud kunstwerken 

onder meer als “objects producing sociability”, “moments of sociability”154 en “models of 

sociability.”155 Een soortgelijk woord als ‘sociability’ dat Bourriaud vaak gebruikt is ‘conviviality’. 

Beiden kunnen worden vertaald als gezelligheid, knusheid of gemoedelijkheid; de woorden hebben 
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een positieve betekenis en hebben betrekking op een gezamenlijk sociaal moment. Hoewel de nadruk 

bij relational aesthetics dikwijls lijkt te liggen op interactiviteit en ‘gezelligheid’, benadrukt Bourriaud 

in een interview dat het voor hem verder gaat dan dat: “What I call relational aesthetics is a set of 

works that take place within inter-human relationships in a deliberate and articulate way – by building 

alternative social models; producing concrete interactions; collaborating with other people; or even 

examining social exchanges in a critical way.”156 

 Bourriaud ziet de kunst als een uitgelezen discipline om relaties te laten ontstaan. Terwijl 

bijvoorbeeld literatuur bedoeld is voor individuele consumptie, brengt beeldende kunst toeschouwers 

samen. Dat doen theater- en bioscoopvoorstellingen natuurlijk ook, maar daarbij kan de voorstelling 

pas na afloop besproken worden. Bezoekers kunnen in een museum of op een tentoonstelling 

onmiddellijk op een kunstwerk ingaan en op deze manier kunnen er relaties ontstaan onder 

bezoekers.157 Bovendien is kunst altijd in verschillende mate relationeel geweest: eerst verbeeldde 

kunst de relatie tussen de mens en God(en), vanaf de renaissance onderzocht de kunstenaar de relatie 

tussen de mens en de wereld en tegenwoordig is de kunst geconcentreerd op intermenselijke 

relaties.158 Ook kan kunst mensen verbinden door bijvoorbeeld een gedeelde interesse in de thematiek, 

de verschijningsvorm of de functie van het kunstwerk.159 

 Participatie van de toeschouwer bij een kunstwerk is geen nieuwe verschijning in de 

kunstwereld. Bourriaud erkent dit door te verwijzen naar de tekst The Creative Act (1957) van Marcel 

Duchamp, waarin Duchamp schrijft: “The creative act is not performed by the artist alone; the 

spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner 

qualifications and thus adds his contribution to the creative act.”160 Claire Bishop geeft in deze context 

nog een ander voorbeeld uit The Open Work (1962) van Umberto Eco: “The poetics of the “work in 

movement” (and partly that of the “open” work) sets in motion a new cycle of relations between the 

artist and his audience, a new mechanics of aesthetic perception, a different status for the artistic 

product in contemporary society. (…) In short, it installs a new relationship between the contemplation 

and the utilization of a work of art.161 Eco beschrijft hiermee een nieuwe esthetiek in zijn eigentijdse 

samenleving. Zijn opvatting is dat elk kunstwerk potentieel “open” is, aangezien het op een oneindig 

aantal manieren gelezen en begrepen kan worden door de toeschouwer. Ook de opmerking van 

Duchamp geldt eigenlijk voor alle kunstwerken. Bourriauds theorie van relational aesthetics richt zich 

echter alleen op een specifiek type werk, namelijk kunstwerken die letterlijk interactie vereisen. De 

participatie van de toeschouwer wordt een expliciete artistieke intentie.162 De toeschouwer verhoudt 
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zich niet alleen tot de betekenis van een kunstwerk, maar vooral tot het mogelijke gebruik ervan. Door 

het kunstwerk te gebruiken, wordt de toeschouwer bovendien opgenomen in de totstandkoming van 

het kunstwerk zelf en ligt de betekenis van het kunstwerk deels in het gebruik ervan.163  

 Relationele kunst is terug te leiden op verschillende kunststromingen uit het verleden, zoals 

het dadaïsme, waarbij de traditionele grenzen van kunst werden verruimd; Fluxus, waarbij de 

kunstenaars streefden naar het bijeen brengen van kunst en het dagelijks leven; het minimalisme, 

waarbij een relatie met de omgeving wordt aangegaan via eenvoudige middelen; de conceptuele kunst, 

waarbij het idee of concept achter het kunstwerk belangrijker is dan de (materiële) uitvoering; en 

vormen van happenings en performances waarbij een interactie wordt aangegaan met het publiek. 

Toch is relationele kunst volgens Bourriaud geen terugkeer, herleving of herinterpretatie van een 

beweging of werkwijze uit het verleden. Relational aesthetics is ontstaan vanuit de observatie van het 

heden en uit overdenkingen welke richting de artistieke activiteit moet gaan inslaan. De interactiviteit 

van relationele kunst is op zich niet de vernieuwende factor, maar de manier waarop deze toegepast 

wordt: interactiviteit vormt zowel het vertrekpunt als het resultaat van relationele kunst. Het opwekken 

van intermenselijke ervaringen is de belangrijkste drijfveer, niet slechts één van de bijkomstigheden 

van het kunstwerk.164 Volgens Bourriaud heeft de relationele kunst inderdaad formele en theoretische 

sporen in voorgaande stromingen, maar wordt dit enkel gebruikt als een basis om op door te kunnen.165 

De voorgaande stromingen hebben de grenzen van de kunst verruimd en daarmee het ontstaan van 

relationele kunst in onze tijd mogelijk gemaakt. Kunstenaars kunnen nu de sociale mogelijkheden van 

kunst onderzoeken.166 Een ander belangrijk verschil ligt in het politieke aspect van de kunstwerken: 

terwijl er in voorgaande decennia via bepaalde vormen van kunst gestreefd werd naar een betere 

wereld of een utopische toekomst, streeft relationele kunst naar het ontwikkelen van zogeheten micro-

utopia’s.  

 Volgens Bourriaud streefden avant-gardes naar utopia’s, naar een grootse revolutionaire 

transformatie van de wereld en de maatschappij, maar hij beschouwt het bereiken van een dergelijke 

transformatie als onmogelijk.167 Hij vult dit aan met een uitspraak van de filosoof Felix Guattari: "Just 

as I think it is illusory to aim at a step-by-step transformation of society, so I think that microscopic 

attempts, of the community and neighbourhood committee type (…) play an absolutely crucial 

role.”168 Relationele kunst zoekt volgens Bourriaud naar alledaagse manieren om het leven in het hier 

en nu beter te maken, door het scheppen van een micro-utopia, een plaatselijke en tijdelijke 
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harmonieuze gemeenschap.169 Deze microtopia’s kunnen dagelijks en op kleine, persoonlijke schaal 

worden uitgevoerd, waarbij het doe-het-zelf-karakter van het kunstwerk opnieuw van belang is. Met 

relationele kunst wordt niet langer geprobeerd de wereld te veranderen, maar willen kunstenaars in 

plaats daarvan leren om de wereld op een betere manier te bewonen.170 De relationele kunstwerken die 

hieruit ontstaan, vragen om interactie en kunnen onderlinge relaties ontstaan tussen kunstenaar, 

toeschouwers en kunstwerk. Bourriaud omschrijft de microtopia met een positieve bijklank, als een 

gezamenlijk, sociaal, harmonieus moment. Het scheppen van microtopia’s kan worden opgevat als de 

belangrijkste politieke bijdrage van relational aesthetics.171  

 

2.3  De tentoonstelling Touch: Relational Art from the 1990s to Now 
 

Om tot een beter begrip van relational aesthetics te komen, is het zinvol om enkele relationele 

kunstwerken te bespreken. Als uitgangspunt heb ik hiervoor de tentoonstelling Touch: Relational Art 

from the 1990s to Now (18 oktober - 14 december 2002) genomen, die Bourriaud als gastcurator 

samenstelde in de Walter and McBean Galleries, die deel uitmaken van het San Francisco Art 

Institute. Hij selecteerde hiervoor vijftien kunstenaars, die volgens hem verschillende vormen van 

relational aesthetics representeren. De kunstenaars delen een interesse in de relatie tussen kunstwerk 

en toeschouwer, sociale uitwisseling en communicatieprocessen die mensen verbinden.172 Bourriaud 

noemde Touch een “small-scale retrospective of these pioneering activities, from the beginning of the 

90s to more recent work.”173 De tentoonstelling is hiermee representatief voor Bourriauds opvatting 

van relational aesthetics. Bovendien is 2002 het jaar waarin Francis Alÿs When Faith Moves 

Mountains uitvoerde. Door een tentoonstelling uit 2002 te bestuderen, wordt duidelijk hoe relational 

aesthetics zich tot op dat moment ontwikkeld heeft en kan ik me afvragen of het kunstwerk van Alÿs 

binnen deze ontwikkeling past.  

 Aan de tentoonstelling Touch namen de volgende vijftien kunstenaars deel: Angela Bulloch 

(1966), Liam Gillick (1964), Felix Gonzalez-Torres (1957-1996), Joseph Grigely (1956), Jens 

Haaning (1965), Christine Hill (1968), Carsten Höller (1961), Ben Kinmont (1963), Laurent Moriceau 

(geboortejaar onbekend), Jorge Pardo (1955), Philippe Parreno (1964), Rirkrit Tiravanija (1961), Gitte 

Villesen (1965), Gillian Wearing (1963) en Andrea Zittel (1965).174 Er werden onder andere 

sculpturen, installaties, performances en foto’s tentoongesteld, die de potentie hadden om sociale 

interactie te laten ontstaan of aanzetten tot de overdenking van menselijke relaties. Bij binnenkomst in 

de galerie kon de bezoeker zelf de gewenste bladzijden uit de tentoonstellingscatalogus selecteren en 
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samenbinden tot een persoonlijke catalogus, waardoor al meteen een zekere interactie plaatsvond.175 

Daarnaast waren verschillende kunstenaars artists in residence tijdens de tentoonstelling. Christine 

Hill bood bijvoorbeeld gasten op de opening handmatig geprinte posters aan, Joseph Grigely ging 

gesprekken aan met het publiek in een lokaal café en Ben Kinmont interviewde tijdens zijn verblijf 

zoveel mogelijk omwonenden rond het San Francisco Art Institute. Bourriaud zelf was ook actief 

betrokken bij de tentoonstelling, zo gaf hij lezingen aan het publiek, leidde hij rondetafelgesprekken 

met kunstenaars en gaf hij een seminar in samenwerking met Karen Moss, tentoonstellingsdirecteur 

aan het San Francisco Art Institute, over de geschiedenis van sociale interactie in de kunst.176 Ik zal nu 

enkele werken op de tentoonstelling uitlichten, om een beeld te geven van de diverse uitingsvormen 

van relationele kunst. 

 Rirkrit Tiravanija ging persoonlijk een interactie aan met de bewoners van San Francisco om 

zijn kunstwerk te vervaardigen. Voor de Touch-tentoonstelling werkte hij samen met een groep 

jongeren die deelnamen aan een educatieprogramma van het San Francisco Art Institute en bereidde 

met hen een grote maaltijd in de keuken van een schoolcafetaria (Afbeelding 4).177 De maaltijd werd 

vervolgens gedeeld en gegeten met dertig mensen. Bij de maaltijd ontstonden conversaties en 

onbekenden leerden elkaar kennen. Op de tentoonstelling was daarnaast een ander werk van Tiravanija 

te zien, Untitled (tom ka soup) uit 1995. Hierbij werden de restanten van een maaltijd getoond, zoals 

een pan, bakjes, flessen, verpakkingsmateriaal en plastic tassen (Afbeelding 5). Tiravanija beschouwt 

echter het hele evenement van het bereiden en delen van de maaltijd als het kunstwerk, en niet slechts 

de resten ervan.178  

 Laurent Moriceau exposeerde het kunstwerk I just called to say I love you (2000). Het 

kunstwerk bestaat uit een stapel visitekaartjes op een voetstuk. De kaartjes zijn bedrukt met 

afbeeldingen van telefooncellen in Europa. Op de achterkant zijn telefoonnummers afgedrukt, met de 

bijbehorende locatie (Afbeelding 6). Moriceau onthult echter niet van welk persoon het telefoonnummer 

is. Zijn idee is dat je een van de telefoonnummers op de kaartjes kan bellen, om zo tot onverwachte 

conversaties te komen met een onbekende, willekeurige Europeaan.179 

 Carsten Höllers Games to Be Played (1998) vormde een van de meest conceptuele werken van 

de tentoonstelling. Het kunstwerk bestaat uit een serie spellen en instructies voor verschillende 

activiteiten.180 De spellen zijn opgedeeld in vijf categorieen: “games to be played alone,” “games to be 

played with others,” “games to be played with two people,” “games to be played by two people with 

others”, en “games to be played by many people”. Voor de spellen zijn geen materialen nodig, alleen 
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mensen, en ze kunnen direct worden uitgevoerd in de galerie.181 De spellen zijn verzameld in het 

Carsten Höller's Spiele Buch, dat de kunstenaar heeft uitgegeven in samenwerking met de Londense 

curator van de Serpentine Gallery Hans Ulrich Obrist. Voorbeelden van spellen zijn The real 

friendship test (“Two people walk towards each other from a certain distance with eyes closed, trying 

to touch each other’s outstretched finger. Speaking or other noises are not allowed.”), The opposite 

game (“Everyone says the exact opposite of what they mean. See if it’s still possible to communicate 

at all. Or do we come closer to the truth that way?”) en The non-joke (“While one member of the room 

is away, the others agree that upon his or her return someone will tell a “joke” which is not funny at 

all, but to which every reacts with thundering laughter.”).182 

 Jorge Pardo’s Portrait of George Pocari (1995) is een boekenkast met daarin de boeken van 

George Pocari, een vriend van de kunstenaar (Afbeelding 7). Pardo portretteert zijn vriend hier op een 

ongebruikelijke manier: niet zijn gezicht wordt getoond, maar zijn boekenkast. Aan de hand van de 

titels en onderwerpen in de kast kan de toeschouwer zich een beeld proberen te vormen van Pocari. 

Ook de rangschikking van de boeken kan de kijker helpen. Het kunstwerk creëert een zekere intimiteit, 

je kan gissen naar de persoonlijkheid van Pocari zonder hem ooit ontmoet te hebben. Zoals een 

recensent schrijft: “If I had to choose between a granite slab for my tombstone or a shelf of my own 

books, I might just go for the shelf.”183 

 Van Felix Gonzalez-Torres was het werk Untitled (Ross) uit 1991 te zien (Afbeelding 8). Dit 

kunstwerk bestaat uit een stapel snoepjes, die zijn verpakt in kleurrijk cellofaan en in piramidevorm in 

een hoek van de galerie zijn geplaatst. De toeschouwer wordt uitgenodigd om een snoepje van de 

stapel te nemen en op te eten. Daarmee ontstaat er een fysieke relatie tot het kunstwerk: de bezoeker 

kan een deeltje van het kunstwerk voelen, proeven en zelfs opeten. Bovendien zorgt dit voor een 

kleine verandering van het uiterlijk van het kunstwerk.184 De voorraad snoep wordt echter wel steeds 

weer aangevuld tot het gewicht van 175 pond, oftewel ongeveer 80 kilo, zoals in de objectgegevens 

van het werk vermeld staat. Hiermee wordt de geometrische driehoekige vorm van het kunstwerk 

gehandhaafd. Het gewicht van 175 pond is gebaseerd op het gewicht van Gonzalez-Torres’ partner 

Ross, naar wie het kunstwerk bovendien vernoemd is.185 Untitled (Ross) heeft daarmee een sterke 

autobiografische noot, en krijgt een krachtige politieke lading wanneer duidelijk wordt dat Ross in 

1991 overleed aan de gevolgen van aids. Gonzales-Torres overleed in 1996 aan dezelfde ziekte. 

Bourriaud legt de nadruk echter niet op de autobiografische, politieke en artistieke aspecten van het 

kunstwerk, maar juist op het relationele aspect ervan. Het intrigeert hem dat de ene bezoeker zo veel 

                                                      
181 Tentoonstellingsbrochure Touch, p. 7. 
182 Philip Oltermann, Play Carsten Höller’s Mindgames, gepubliceerd op www.theguardian.com op 08-06-2015, 

geraadpleegd op 06-07-2017 via https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/jun/08/play-carsten-hollers-

mind-games. 
183 Cobb 2002. 
184 Bourriaud 2010, p. 39. 
185 Bishop 2004, p. 64, voetnoot 36. 
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mogelijk snoepjes tegelijk mee graait, terwijl de ander geen enkel snoepje durft te pakken of wacht 

totdat iemand anders er ook een pakt.186 Het werk verwijst volgens Bourriaud naar ons publieke 

gedrag, onze relatie tot de (museum)autoriteit en onze relatie tot een kunstwerk.187 Doordat er 

museumbewakers toekijken, gedragen bezoekers zich misschien anders tot een kunstwerk dan ze 

zonder toezicht zouden doen. Daarnaast is het vrijwel altijd verboden om kunstwerken in het museum 

aan te raken, waardoor het onwennig kan voelen wanneer een kunstwerk wél aangeraakt mag worden. 

Zelf ervaar ik dit bijvoorbeeld bij bepaalde vloersculpturen van de minimalistische kunstenaar Carl 

Andre, waar de toeschouwer overheen mag lopen om het kunstwerk lichamelijk te ervaren: wanneer ik 

hier overheen loop krijg ik toch het gevoel dat ik de regels overtreed.  

 Naar mijn mening zijn niet alle kunstwerken op de tentoonstelling Touch duidelijk relationeel 

van aard, en wordt de achterliggende bedoeling van de kunstenaar niet altijd geheel helder. Liam 

Gillick (1964) toonde bijvoorbeeld het kunstwerk Instigation Platform (2000), wat op het eerste 

gezicht vooral op een minimalistische sculptuur lijkt (Afbeelding 9). Gillick werkt in verschillende 

media, maar hij staat vooral bekend om zijn driedimensionale objecten, gemaakt van aluminium en 

plexiglas, die zich het midden houden tussen sculptuur en gebruiksvoorwerp.188 Deze nemen vaak de 

vorm aan van schermen en muren en herinneren aan bijvoorbeeld bushaltes, kantines of vergaderzalen. 

Instigation Platform valt hier ook onder en is een scherm met blauwgekleurd glas dat horizontaal aan 

de muur bevestigd is. De toeschouwer hoeft niet bij te dragen aan het kunstwerk, het is eerder 

andersom: het kunstwerk kan als decor dienen voor een activiteit van de toeschouwer.189 Gillick is 

geïnteresseerd door het ontstaan van relaties door onze omgeving, en probeert via zijn kunstwerken 

een plaats te creëren waar relaties tot stand kunnen komen. ‘Instigation’ betekent dan ook aansporen of 

opwekken. Gillicks omschrijving van dit type kunstwerken benadrukt hun potentiele gebruikswaarde, 

maar hij kent ze geen specifieke functie of duidelijke inhoud toe.190 De kunstenaar is al tevreden 

wanneer toeschouwers met hun rug naar een kunstwerk staan terwijl ze tegen elkaar praten.191 

Instigation Platform is zodoende een gecompliceerde uiting van relationele kunst. Het uiterlijk van het 

kunstwerk maakt niet meteen duidelijk dat de toeschouwer met een relationeel kunstwerk te maken 

heeft en nodigt niet meteen uit tot interactie. Liam Gillick lijkt daarbij zelf te snel tevreden te zijn met 

het soort interactie dat het werk voortbrengt, waardoor het kunstwerk diepgang lijkt te missen. 

 Andrea Zittel vervaardigde voor de tentoonstelling het A-Z Pit Bed Customized by the San 

Francisco Art Institute (2002), een ronde zitplaats die qua vorm herinnert aan een bubbelbad, die in 

het midden van de galerieruimte is geplaatst (Afbeelding 10).192 In het Pit Bed kunnen bezoekers 
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samenkomen om bijvoorbeeld te discussiëren over kunst of om even tot rust te komen. Net als het 

kunstwerk van Gillick is het Pit Bed bedoeld om conversatie op gang te brengen. Het dient meer als 

een gebruiksvoorwerp dan Gillicks Instigation Platform, aangezien je er ook daadwerkelijk in kunt 

zitten. Toch geeft Zittel haar zitplek verder geen duidelijke functie mee. Het meubelstuk heeft 

bijvoorbeeld vakjes om dingen in op te bergen, maar waarom is niet duidelijk.193 De toeschouwer 

krijgt de ruimte om die naar eigen inzicht te gebruiken. 

 Van Joseph Grigely werd het werk Fireside Talk (1999) getoond: een witte schouw waarop 

witte fotolijstjes staan, die met de hand beschreven vellen papier inlijsten (Afbeelding 11). Het 

kunstwerk vormt een antwoord op de vraag: “We all know what a conversation sounds like, but what 

does a conversation look like?”194 Grigely is sinds tienjarige leeftijd doof en communiceert daarom al 

jarenlang met het geschreven in plaats van het gesproken woord. Hij voert gesprekken door om en om 

met zijn gesprekspartner teksten te schrijven op materiaal dat op dat moment voor de hand is, zoals 

papier, servetten of folders. De kunstenaar is de geschreven overblijfselen van de gesprekken op 

verschillende manieren gaan tentoonstellen, waarmee hij zowel de potentie als de gebrekkigheid van 

menselijke communicatie verkent.195 De bezoeker kan het werk bekijken en de teksten lezen, maar 

wordt verder niet uitgenodigd tot interactie. Het thema van het werk is echter wel relationeel. 

 Gillian Wearing toonde verschillende werken uit haar fotoserie Signs That Say What You Want 

Them to Say, Not Signs That Say What Other People Want You to Say (1992-93). Hiervoor ging ze de 

straat op in Londen en nodigde ze voorbijgangers uit om een persoonlijke boodschap te delen door het 

op een groot vel papier te schrijven, waarmee hij of zij vervolgens gefotografeerd werd. Wearing 

onderzoekt hiermee de relatie tussen het publieke beeld en de privé-identiteit van een persoon.196 Haar 

werkwijze levert kwetsbare beelden op, bijvoorbeeld wanneer een stoer ogende man een vel 

omhooghoudt met de tekst: “I have been certified as mildly insane!” (Afbeelding 12). De interactie 

vond bij dit kunstwerk vooral plaats bij de totstandkoming van het werk, tussen de kunstenaar en de 

geportretteerden. Wearing gaf haar macht over het kunstwerk deels uit handen. De voorbijgangers 

konden de inhoud van het kunstwerk meebepalen, door te kiezen welke boodschap ze wilden delen 

met het publiek. De bezoeker op de tentoonstelling Touch kon vervolgens op het werk reageren door 

het beeld en de tekst naar eigen inzicht met elkaar in relatie te brengen. 

Uit deze uiteenlopende voorbeelden van kunstwerken, gemaakt in verschillende jaren en in 

verschillende media, blijkt dat relationele kunst zich inderdaad op vele manieren kan uiten. Het is 

echter opvallend dat verschillende tentoonstellingsrecensenten het gevoel omschrijven dat ze de 

sociale interactie op de tentoonstelling hebben gemist. Zo schrijft Chris Cobb: “Although many of the 
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artifacts are engaging as art, one is often left feeling like the party was over just as you got there. The 

sense that you almost made it encourages you to explore everyone’s leftovers — so in that sense it is a 

success. But to really get it, as they say — you had to be there.197 Glen Helfland schrijft: “When the 

festive, populated moment of an exhibition opening is over, it's difficult for most of these pieces to be 

anything more than melancholic mementos of a distant social gathering.” 198 Een succesvol voortleven 

van een relationeel kunstwerk kan dus lastig blijken te zijn.   

Hoewel relational aesthetics is uitgegroeid tot een belangrijke term in de hedendaagse 

kunstwereld, is er echter ook van verschillende kanten kritiek geleverd op de theorie van Nicolas 

Bourriaud.199 Tot op heden is het meest invloedrijke commentaar het artikel Antagonism and 

Relational Aesthetics van kunstcriticus Claire Bishop gebleken, dat zij schreef in reactie op het boek 

Relational Aesthetics in het tijdschrift October in 2004. Hoewel ze Bourriauds boek omschrijft als “an 

important first step in identifying recent tendencies in contemporary art”200, stelt ze zich kritisch op 

tegenover relationele kunstwerken en de manier waarop Bourriaud hierover schrijft. Haar artikel vormt 

een eigen theorie op relationele kunst. Wanneer over een relationeel kunstwerk wordt geschreven, 

wordt naast de theorie van Bourriaud dikwijls Antagonism and Relational Aesthetics aangehaald. In 

het volgende hoofdstuk zal ik daarom de kritiek van Claire Bishop samenvattend behandelen.  

 

 

 

  

                                                      
197 Cobb 2002. 
198 Helfand 2002. 
199Zie bijvoorbeeld: Stewart Martin, “Critique of Relational Aesthetics”, in: Third Text, 21 (2007), 4, pp. 369-

386, en Hal Foster, “Arty Party”, in: London Review of Books, 25 (2003), 23, pp. 21–22. 
200Bishop 2004, p. 53. 
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HOOFDSTUK 3: RELATIONAL ANTAGONISM 
 

3.1  Claire Bishop: kritiek op Relational Aesthetics 
 

Claire Bishop schreef in 2004 een invloedrijk commentaar op Nicolas Bourriauds theorie van 

relational aesthetics. Bishop begint haar essay Antagonism and Relational Aesthetics met de 

bekritisering van een nieuwe wijze van tentoonstellen, zoals die is ontstaan in het kielzog van de 

relationele kunst, waarin de interactie van de toeschouwer met het kunstwerk een centrale plaats krijgt. 

De tentoonstellingsruimte wordt hiervoor getransformeerd tot een soort experimentele 

laboratoriumruimte en wordt zo gemakkelijk verkoopbaar als een ruimte van entertainment, spektakel, 

creativiteit en vernieuwing. De interactieve relationele kunstwerken vormen een bron van vermaak 

omdat de toeschouwer zelf actief kan deelnemen en aan een prikkelende gebeurtenis of ervaring, 

bijvoorbeeld het nuttigen van een maaltijd van Tiravanija of het spelen van de Games to Be Played 

(1998) van Carsten Höller. Hierbij bestaat het gevaar dat het kunstzinnige aspect naar de achtergrond 

verdwijnt. Bishop noemt bij deze tentoonstellingswijze het Palais de Tokyo als voorbeeld, waarvan 

Bourriaud medeoprichter is.201 Ze beschrijft het risico dat de hedendaagse kunstwereld op deze manier 

gaat aansluiten op een ‘ervaringseconomie’, waarbij niet langer goederen en diensten verhandeld 

worden, maar nu ook geënsceneerde, vooropgezette persoonlijke ervaringen.202 Het blijft voor haar 

echter onduidelijk wat een dergelijke ervaring de toeschouwer oplevert. Bovendien zorgt deze 

tentoonstellingswijze voor een versterking van de positie van de curator, aangezien hij of zij alle lof 

krijgt voor het samenstellen van de gehele 'laboratorium'-ervaring, waardoor de kunstwerken op zich 

minder waardering krijgen.203 Bishop refereert hierbij naar een uitspraak van kunstcriticus Hal Foster 

uit 1996: “The institution may overshadow the work that it otherwise highlights: it becomes the 

spectacle, it collects the cultural capital, and the director-curator becomes the star.”204 Kunstenaars 

raken ondergeschikt aan de wil van de curator: hun kunstwerken verliezen hun eigenheid doordat ze in 

de enscenering van de tentoonstelling moeten passen. 

 De belangrijkste kritiek die Bishop in Antagonism and Relational Aesthetics levert, betreft 

echter inhoudelijke aspecten van relationele kunst. Bishop ziet de relationele kunstwerken die 

Bourriaud propagandeert als een misinterpretatie van de poststructuralistische theorie dat een 

kunstwerk op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en daarmee de betekenis van een 

werk voortdurend kan veranderen.205 Bij de relationele kunst is namelijk niet slechts de betekenis van 
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204 Bishop 2004, p. 53, citaat uit Hal Foster, “The Artist as Etnographer,” in: Foster, The Return of the Real, 

Cambridge 1996, p. 198. 
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het kunstwerk aan verandering onderhevig, maar ook het kunstwerk zélf verandert continu. 

Relationele kunstwerken hebben geen stabiele gedaante, dit maakt het moeilijk om de werken te 

doorgronden.206 Volgens Bishop lijkt de openheid van een kunstwerk boven een esthetisch besluit te 

komen staan, alsof de kunstenaar besluitvaardigheid of een duidelijke intentie mist.207 In haar artikel 

geeft ze kritiek op twee kunstenaars in het bijzonder, namelijk Rirkrit Tiravanija en Liam Gillick (zie 

Afbeelding 4, Afbeelding 5, Afbeelding 9), die Bourriaud beide als representatief voor relational 

aesthetics ziet. 

 Tiravanija staat bekend om zijn hybride performances waarbij hij (meestal Thaise) gerechten 

kookt in een museum of galerie, die vervolgens door de toeschouwers worden genuttigd. Hij wil 

hiermee de museumruimte veranderen in een sociale ruimte en de scheiding tussen de kunstenaar en 

de toeschouwers opheffen.208 Gillick is geboeid door de invloed van een omgeving op het ontstaan van 

menselijke relaties.209 Zijn sculpturen kunnen dienen als achtergrond of decor voor sociale activiteiten 

en zouden conversatie op gang moeten brengen.210 Kenmerkend voor beide kunstenaars is dat ze voor 

hun kunstwerken de fysieke aanwezigheid van toeschouwers nodig hebben. Tiravanija heeft gasten 

nodig die zijn maaltijden eten. Gillicks kunstwerken zijn objecten die feitelijk gezien ook zonder 

aanwezige toeschouwers bestaan, maar voor Gillick is de aanwezigheid van publiek een essentieel 

onderdeel van zijn kunst. “My work is like the light in the fridge,” zegt hij hierover, “it only works 

when there are people there to open the fridge door. Without people, it’s not art—it’s something 

else—stuff in a room.”211 Voor beide kunstenaars is het belangrijkste doel dat via hun kunstwerken 

relaties ontstaan tussen kunstenaar of kunstwerk en deelnemer, of tussen deelnemers onderling. Bishop 

keurt dit af, aangezien de interactiviteit van het werk hiermee superieur lijkt te worden aan de 

uiterlijke verschijningsvorm en de esthetische benadering van een object.212 Voor veel relationele 

kunstwerken lijkt deze observatie terecht – al besteedt bijvoorbeeld Liam Gillick ogenschijnlijk wel 

veel aandacht aan de vorm van zijn kunstwerken, die herinneren aan minimalistische sculpturen zoals 

van Donald Judd. 

 Bourriaud richt zich in zijn boek Relational Aesthetics eveneens sterker op de relaties die 

ontstaan via een kunstwerk, dan op de vorm van een kunstwerk. Zo is het voor Bourriaud belangrijker 

dat Tiravanija gratis maaltijden organiseert, dan welke gerechten en op welke wijze hij kookt. Ook 

wanneer hij kunstwerken inhoudelijk bespreekt, besteedt hij vooral aandacht aan de relaties die 

ontstaan, zoals blijkt uit zijn kijk op het werk Untitled (Ross) van Gonzalez-Torres (Afbeelding 8): hij 

benadrukt de interactiviteit van het kunstwerk en laat autobiografische, politieke en artistieke aspecten 
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onderbelicht.213 Doordat Bourriaud de achterliggende context van relationele kunstwerken niet 

diepgaand bespreekt, komt de eigenheid van afzonderlijke kunstwerken niet goed uit de verf. 

Bovendien pleit Bourriaud ervoor dat bij relationele kunstwerken de ontstane relaties moeten worden 

beoordeeld, maar het is moeilijk te bepalen hoe de relaties ‘gemeten’ en vergeleken kunnen worden en 

hij maakt niet duidelijk aan welke criteria dergelijke relaties zouden moeten voldoen. De kwaliteit van 

de ontstane relaties wordt ook niet goed onderzocht of bevraagd door Bourriaud zelf. Volgens Bishop 

is het toch van belang de vraag te stellen wat voor een soort relaties er ontstaan, voor wie en 

waarom.214 Vervolgens kan bijvoorbeeld worden geanalyseerd wat de positie van de toeschouwer bij 

het kunstwerk is en op welke manier het werk ervaren wordt.215 Op deze manier kan er (kritische) grip 

worden verkregen op een relationeel kunstwerk.  

 Het voornaamste kritiekpunt van Bishop draait echter om het politieke aspect van relational 

aesthetics. Volgens Bourriaud is het scheppen van een microtopia de belangrijkste politieke bijdrage 

van relationele kunstwerken, maar Bishop gelooft niet in de mogelijkheid van het creëren van een 

microtopia. Om dit te onderbouwen gebruikt ze de ideeën van Ernesto Laclau en Chantal Mouffe uit 

hun boek Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (1985), met name 

hun theorie van antagonisme. Laclau en Mouffe beredeneren dat er in een volledig functionerende 

democratische maatschappij altijd sprake is van antagonismen. Dit houdt in dat er altijd tegengestelde 

meningen zullen zijn: conflict, tegengestelde belangen en instabiliteit zijn de voorwaarden voor het 

bestaan van een democratie.216 Het ontbreken van antagonismen zou betekenen dat er een opgelegde 

autoritaire orde zou zijn en meningsverschillen onderdrukt zouden worden. Ook op kleinere schaal is 

antagonisme onontkoombaar, zelfs al bij een-op-een-contact. Laclau en Mouffe schrijven dat de 

aanwezigheid van een ander je al verhindert om volledig jezelf te zijn. De aanwezigheid van een 

andere persoon maakt je identiteit kwetsbaar en kan je zelfbeeld aan het wankelen brengen.217 

Menselijke relaties kunnen hierdoor nooit volledig harmonisch zijn.  

 De kunstwerken die Bourriaud onder relational aesthetics rekent, zijn volgens Bishop te veel 

gebaseerd op het creëren van harmonieuze relaties. De tijdelijke saamhorige gemeenschappen die via 

relationele kunstwerken ontstaan, vormen geen realistische weerspiegeling van de werkelijkheid, 

aangezien in er in een samenleving altijd tegenstellingen zullen zijn. Het bestaan van antagonismen is 

zelfs een voorwaarde voor democratie, daaruit volgt dat een microtopia niet democratisch is. Bishop is 

van mening dat Bourriaud de relaties die ontstaan via relationele kunstwerken te positief ziet, want 

volgens haar beschouwt hij alle vormen van interactie die een dialoog toestaan al als democratisch.218 

Daarbij brengen relationele kunstwerken alleen toeschouwers samen die zich met elkaar kunnen 
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identificeren, omdat ze een voorliefde voor kunst delen. Bij de diners van Tiravanija komen 

bijvoorbeeld mensen uit de kunstwereld en kunstliefhebbers samen, waarbij de gesprekken veelal over 

kunst zullen gaan.219 Bishop noemt ook Tiravanija’s kunstwerk Untitled (Tomorrow Is Another Day) 

(1996) als voorbeeld (Afbeelding 13). Hiervoor bouwde de kunstenaar in het Kölnischer Kunstverein 

een reconstructie van zijn appartement in New York, die vierentwintig uur per dag open was voor het 

publiek. Toeschouwers konden hier samenkomen, koken, eten en zelfs slapen of douchen.220 Het 

kunstwerk werd geprezen door kunstcritici omdat het open was voor iedereen en een ervaring van 

samenzijn bood. De werkelijke openheid van het kunstwerk valt echter te betwijfelen. Alleen al door 

een kunstwerk te presenteren in een museale instelling, zal een grote groep mensen niet met het 

kunstwerk in aanraking komen, simpelweg omdat zij nauwelijks musea of galeries bezoeken en niet 

op de hoogte zijn van wat zich binnen de kunstwereld afspeelt (al is dit natuurlijk niet alleen bij 

relationele kunst het geval, maar bij elk kunstwerk dat alleen binnen de muren van een museum te zien 

is). Daarnaast is het de vraag of het door het museum zou worden getolereerd als bijvoorbeeld een 

zwerver intrek zou nemen in het appartement. Het is bovendien waarschijnlijk dat mensen die het 

kunstwerk belemmeren, zullen worden uitgesloten van het kunstwerk.221  

 Volgens Bishop zouden kunstwerken niemand moeten uitsluiten en zou kunst antagonismen 

niet moeten ontwijken, maar juist toestaan. Hoewel ze kritisch is op verschillende kunstenaars en 

kunstwerken die Bourriaud onder relational aesthetics schaart, erkent ze dat er relationele kunstenaars 

zijn die, al worden ze niet genoemd in Relational Aesthetics, wél democratische relaties laten ontstaan 

via hun kunstwerken: ze noemt de Spanjaard Santiago Sierra (1966) en de Zwitserse kunstenaar 

Thomas Hirschhorn (1957) als voorbeeld. 

 

3.2  Relational antagonism: Santiago Sierra en Thomas Hirschhorn 
 

 Santiago Sierra organiseert als kunstenaar allerlei extreme acties. Hij betaalt deelnemers voor 

het uitvoeren van verschillende taken, die vaak uitputtend, vernederend en nutteloos zijn. De titels van 

de werken spreken voor zich. Zo organiseerde Sierra bijvoorbeeld 160 cm Line Tattooed on Four 

People (2000, Afbeelding 27), A Person Paid for 360 Continuous Working Hours (2000), en Ten 

People Paid to Masturbate (2000). De acties worden vastgelegd op video, op zwart-witfoto’s of in een 

korte tekst. Terwijl Tiravanija gratis voedsel verschaft, benadrukt Sierra via zijn kunstwerken juist dat 

alles een prijs heeft.222 De absurde taken die Sierra vereist van zijn ingehuurde medewerkers leggen 

bloot hoe er misbruik kan worden gemaakt van degenen die zelfs de meest zinloze of vernederende 
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werkzaamheden in ruil voor geld zullen doen. Hiermee toont de kunstenaar aan hoe mensen kunnen 

worden geëxploiteerd door het kapitalistische systeem. Tegelijkertijd lijkt dit te wringen, aangezien 

Sierra als kunstenaar betaald krijgt voor de taken die anderen voor hem uitvoeren. Hij beaamt echter 

zelf de tegenstrijdigheden van zijn situatie.223 Sierra is op zijn beurt weer financieel afhankelijk van 

musea, galerieën, kunsthandelaren en verzamelaars, maar ook van bijvoorbeeld banken en overheden, 

die het geld en daarmee de macht hebben om tentoonstellingen en kunstwerken te kunnen betalen. In 

dat besef maken Sierra’s kunstwerken ons ervan bewust dat we allemaal werken om de kapitalistische 

machine draaiende te houden.224 

 Naast uitbuiting speelt ook uitsluiting een rol in de kunstwerken van Sierra, bijvoorbeeld bij 

Persons Paid to Have Their Hair Dyed Blond, uitgevoerd voor de Biënnale van Venetië in 2001 

(Afbeelding 14). Hiervoor nodigde Sierra illegale straatverkopers uit, wier haarkleur van nature donker 

was. In ruil voor 120.000 lire, wat ongeveer gelijk staat aan 62 euro, verfde Sierra hun haren blond. 

Door het gebleekte haar van de straatverkopers viel hun aanwezigheid in de stad tijdens de Biënnale 

ineens een stuk meer op, terwijl deze groep normaal gesproken juist buitengesloten wordt van de 

kunstmanifestatie. Bovendien stelde Sierra zijn tentoonstellingsruimte op de Biënnale beschikbaar aan 

een aantal straatverkopers, die daar hun artikelen verkochten zoals ze anders op straat zouden doen. 

Voor zowel de verkopers als de tentoonstellingsbezoekers was de confrontatie met elkaar 

bevreemdend. De Biënnalebezoekers hadden van tevoren niet verwacht de straatverkopers aan te 

treffen op de kunstmanifestatie. Met zijn actie verstoorde Sierra daarom het identiteitsgevoel van het 

kunstpubliek, dat in wezen gebaseerd is op rassen- en klasse-uitsluiting.225 De straatverkopers 

gedroegen zich anders dan ze zich normaal gesproken tegen potentiële kopers zouden gedragen en 

konden zich moeilijk een houding geven tegenover het publiek. De spanning tussen de twee groepen 

bleef gedurende de expositie behouden.  

 Als ander voorbeeld noemt Bishop het kunstwerk Wall Enclosing a Space, dat Sierra 

vervaardigde in het Spaanse paviljoen op de Biënnale van Venetië in 2003 (Afbeelding 15). Voor het 

kunstwerk werd de ingang van het paviljoen afgesloten met betonblokken. Alleen bezoekers met een 

Spaans paspoort konden toegang krijgen via de achterkant van het gebouw, waar hun paspoorten 

werden gecontroleerd. Het paviljoen was vanbinnen echter leeg, met grijze afgebladderde verf op de 

muren.226 Met dit kunstwerk toont Sierra aan dat onze interacties en ook ons verblijf in bepaalde 

ruimten verhinderd kunnen worden door sociale en juridische uitsluitingen. Hij problematiseert het 

idee dat al onze relaties en interacties vrij en onbelemmerd zijn.227 

 Sierra behandelt met zijn kunst verschillende maatschappelijke problemen zoals illegale 

straatverkoop, dakloosheid en immigratie, en benadrukt de verdeeldheid die hieraan ten grondslag ligt. 
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Hij bepaalt van tevoren welke deelnemers hij uitnodigt voor zijn kunstwerken en kiest de context 

waarin zijn actie plaats zal vinden.228 Door deze grenzen te stellen, treden er uitsluitingen van bepaalde 

sociale groepen op of komt reeds bestaande uitsluiting aan het licht. Cruciaal voor zijn kunst is dat 

Sierra de verdeeldheid niet probeert op te heffen, maar ook de verschillende groepen niet als totaal 

afzonderlijk ziet. Hij erkent dat de grenzen tussen de afzonderlijke groepen instabiel zijn en openstaan 

voor verandering, maar dat door de onderlinge verschillen er nooit een volledige eenheid zal kunnen 

ontstaan.229 Sierra laat in zijn kunst dus antagonismen toe en zoekt deze zelfs actief op, in plaats van 

harmonie te willen bereiken.  

 Thomas Hirschhorn maakt installaties van goedkoop en vergankelijk materiaal zoals karton, 

aluminiumfolie, tape, oude meubels, speelgoed, foto’s, krantenartikelen en afvalmateriaal. Hirschhorn 

staat onder andere bekend om zijn ‘altaars’, herinneringsmonumenten van overleden schrijvers, 

kunstenaars of filosofen, die hij plaats in buitengebieden in een stad (Afbeelding 16).230 Met zijn 

materiaalgebruik en de plaatsing van zijn werken op straat geeft hij zijn werken een politieke lading, 

wat hij zelf als volgt verduidelijkt: “To make art politically means to choose materials that do not 

intimidate, a format that doesn’t dominate, a device that does not seduce. To make art politically is not 

to submit to an ideology or to denounce the system, in opposition to so-called “political art.””231 Een 

andere belangrijke vereiste voor Hirschhorns kunst is dat hij niemand uitsluit van zijn kunstwerken. 

Dit bereikt hij door kunstwerken te realiseren op openbare plaatsen, waar ze vrij toegankelijk zijn voor 

iedereen.232 Hirschhorn maakt daarnaast echter ook werken in musea. Bij de kunstwerken van 

Hirschhorn hoeft de toeschouwer niet letterlijk deel te nemen om het kunstwerk tot stand te brengen. 

Zijn kunstwerken geven wel mogelijkheden om relaties te laten ontstaan, maar dit is voor Hirschhorn 

geen vereiste. Het is voor de kunstenaar al genoeg als de toeschouwers worden aangezet tot 

contemplatie en op die manier geactiveerd worden door het kunstwerk. Door zichzelf te verdiepen in 

een bepaald onderwerp en dit te verwerken in het kunstwerk, geeft hij toeschouwers de kans ook 

betrokken te raken en te kunnen meedenken.233  

 Bishop noemt Hirschhorns Bataille Monument (2002) als voorbeeld, gemaakt voor de 

Documenta XI te Kassel (Afbeelding 17). Het werk werd uitgevoerd in Nordstadt, een voornamelijk 

Turkse buitenwijk van Kassel, enkele kilometers afgelegen van het centrum waar de Documenta 

plaatsvond. Het kunstwerk werd midden in een woonwijk geplaatst en de lokale bevolking speelde een 

belangrijke rol bij de creatie en het onderhoud van het kunstwerk. Het Bataille Monument bestond uit 

een bar gerund door een plaatselijke familie, de plastic sculptuur van een boomstronk en drie 
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installaties in geïmproviseerde houten gebouwtjes. De installatie bood de mogelijkheid om mensen 

vertrouwd te laten raken met het gedachtengoed van de Franse filosoof Georges Bataille (1897 - 

1962). In de eerste ruimte was een bibliotheek te vinden met boeken en video’s die verwezen naar 

veelvoorkomende thema’s in de werken van Bataille. Het tweede gebouw bevatte een installatie met 

informatie rond Batailles leven en werk. De derde houten ruimte huisveste een televisiestudio. Om het 

Bataille Monument te bereiken, konden bezoekers een lift krijgen van ingehuurde taxi’s, die heen en 

weer reden tussen Nordstadt en het centrum van Kassel. Bezoekers waren soms een lange tijd gestrand 

bij het kunstwerk, totdat er een taxi kwam om ze mee terug te nemen.234 Doordat de Documenta-

bezoekers een langere tijd bij het kunstwerk doorbrachten, konden er relaties tussen hen en de 

inwoners van de woonwijk ontstaan. Het was hierom belangrijk voor Hirschhorn dat er een bar bij het 

kunstwerk aanwezig was, omdat dit een ontmoetingsplaats vormde waar mensen onderling in gesprek 

konden raken.235 Het eerste doel van het Bataille Monument was dan ook om sociale interactie en 

vriendschappen tot stand te brengen. De mogelijkheid die Hirschhorn bood om te leren over Georges 

Bataille was van secundair belang.236 Het is daarbij ook nauwelijks te verwachten dat bezoekers en 

buurtbewoners de tijd zouden nemen om er teksten van Bataille te lezen. 

 Net zoals bij Persons Paid to Have Their Hair Dyed Blond, zorgt het Bataille Monument voor 

ontmoetingen tussen kunstbezoekers en een gemeenschap die door haar etnische en economische 

status niet als doelgroep voor een kunsttentoonstelling gezien wordt. Hirschhorn bereikt dit door zijn 

kunstwerk in een achterstandswijk te plaatsen en de plaatselijke inwoners serieus te nemen als 

potentiele lezers van Bataille. Hiermee probeerde hij de gemeenschappelijke identiteit van liefhebbers 

van kunst en filosofie te destabiliseren en te verruimen.237 Dit bleek terecht, aangezien een van de 

kritiekpunten op het Bataille Monument was dat het kunstwerk slechts de schijn wekte interactie aan te 

gaan met de lokale bevolking, terwijl dat nooit daadwerkelijk zou gebeuren. Hirschhorn keurt het sterk 

af dat critici er op de voorhand al van uit gaan dat de inwoners van de woonwijk niet geïnteresseerd 

zouden zijn in Bataille, of het kunstwerk in zijn geheel.238 Hoewel ik denk dat het inderdaad te 

betwijfelen valt of de omwonenden werk van Bataille zullen lezen, kunnen de buurtbewoners zich in 

ieder geval geïnteresseerd of betrokken voelen tot het kunstwerk. Hirschorn benadrukt wel dat hij het 

Bataille Monument niet maakte als sociaal project, maar als artistiek project. Zo zette hij het project 

niet op om te voldoen aan de sociale behoeften van de inwoners van Nordstadt. Een kunstwerk kan 

wel betrekking hebben op politieke of sociale kwesties, maar het moet geen politiek instrument 

worden en hiervan onderscheiden blijven als kunstwerk.239 Hirschhorn geeft het idee van de autonomie 

van het kunstwerk dus niet geheel op. Het Bataille Monument is wel tot stand gekomen door middel 
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van samenwerking met de lokale buurtbewoners, maar het idee voor het kunstwerk is ontstaan vanuit 

Hirschhorns onafhankelijke visie als kunstenaar. De toeschouwer hoeft ook niet te voldoen aan 

interactieve vereisten van de kunstenaar, maar kan zelfstandig (kritisch) op het werk reflecteren.240 

 Terwijl Liam Gillick en Rirkrit Tiravanija vooral kunstliefhebbers samenbrengen, zoeken 

zowel Thomas Hirschhorn als Santiago Sierra de confrontatie op tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. De intermenselijke relaties die voortkomen uit hun kunstwerken, zijn meer 

gecompliceerd en worden eerder gekenmerkt door onbehaaglijkheid dan door saamhorigheid. Wel valt 

er een verschil op tussen beide kunstenaars: terwijl Sierra een blijvend spanningsveld creëert tussen 

verschillende groepen, lijkt Hirschhorn eerder toenadering te zoeken tussen mensen met verschillende 

achtergronden. Wel hebben ze hetzelfde doel, namelijk de aandacht vestigen op bijvoorbeeld etnische 

of economische ongelijkheid. Hun kunstwerken hebben een duidelijke politieke lading en zijn hiermee 

niet utopisch, maar tonen juist de onmogelijkheid van het creëren van een microtopia. Bishop 

omschrijft de werken van Hirschhorn en Sierra als ‘relational antagonism’. In plaats van te proberen 

harmonie en saamhorigheid te bereiken, leggen de kunstenaars juist de verschillen bloot die anders 

onderdrukt zouden worden om de schijnbare harmonie te handhaven.241 Bishop ziet dit als een betere 

weerspiegeling van de realiteit dan de kunstwerken die Bourriaud onder relational aesthetics rekent. 

Daarmee biedt relational antagonism volgens haar ook een betere manier om onze relatie tot de wereld 

en tot elkaar te overdenken, dan relational aesthetics zoals Bourriaud dit opvat.242  
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HOOFDSTUK 4: EEN RELATIONEEL KUNSTWERK? 
 

4.1  De ontstane relaties bij de voorbereiding en uitvoering van When Faith Moves 

Mountains 
 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik achtereenvolgens Francis Alÿs’ kunstwerk When Faith Moves 

Mountains geïntroduceerd en de theorieën over relationele kunst van Nicolas Bourriaud en Claire 

Bishop toegelicht. Hiermee heb ik de context geschetst die van belang is voor het beantwoorden van 

mijn onderzoeksvraag: in welke relatie staat het kunstwerk When Faith Moves Mountains (2002) van 

Francis Alÿs tot de theorie van relational aesthetics zoals geformuleerd door Nicolas Bourriaud in 

1998 en becommentarieerd door Claire Bishop in 2004? Voordat ik deze vraag kan beantwoorden, zal 

ik in dit hoofdstuk de verschillende relaties onderzoeken die tot stand zijn gekomen in en door When 

Faith Moves Mountains. Claire Bishop is immers van mening dat er grip kan worden verkregen op een 

relationeel kunstwerk door te analyseren welke soort relaties het laat ontstaan, voor wie en waarom, en 

wat de positie van de toeschouwer ten opzichte van het kunstwerk is. Deze kritische analyse lijkt mij 

behulpzaam om te onderzoeken of When Faith Moves Mountains als relationeel kunstwerk kan 

worden beschouwd.  

 Alÿs maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de uitvoering van When Faith Moves 

Mountains op 11 april 2002, en anderzijds de film over de actie die naderhand is gepubliceerd: “there 

was an event, an immediate (“urgent”) answer to a local (“desperate”) situation, and later, there was a 

film made that was addressing a more global audience, up to a certain point freeing itself from the 

local contract and entering more abstractly the sphere of the allegory. (…) Those “two lives” of [When 

Faith Moves Mountains] are successive but also have two very distinct identities to me.”243 De keuze 

voor deze opdeling hangt ook samen met het afzwakkende effect van de documentatie van de 

performance. De emoties die tijdens de performance ontstonden kunnen volgens Alÿs niet worden 

vertaald in enige vorm van documentatie. De intensiteit van het moment en de fysieke en emotionele 

ervaringen die ontstonden bij het zandduin waren alleen op de dag zelf voelbaar en kunnen niet geheel 

worden gereproduceerd op film.244 De film probeert zo goed mogelijk de sfeer van de dag over te 

brengen, maar zal nooit geheel hetzelfde effect kunnen bereiken als tijdens de uitvoering van de actie. 

 Bij het analyseren van de ontstane relaties bij When Faith Moves Mountains volg ik het 

onderscheid dat Alÿs maakt en zal ik eerst de relaties behandelen die bij de uitvoering van de 

performance ontstonden. Hierbij richt ik me met name op de intermenselijke relaties die ontstaan 

tussen de deelnemers onderling en tussen de kunstenaar en de deelnemers. Ook besteed ik aandacht 

aan de vraag waarom Alÿs ervoor kiest om studenten in te zetten voor zijn actie. Vervolgens zal ik 

beschrijven of en hoe de verspreiding van When Faith Moves Mountains na afloop van de performance 
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relaties op gang brengt en hoe de toeschouwer zich tot het kunstwerk kan verhouden.  

 When Faith Moves Mountains is een grootschalig project, waarbij van voorbereiding tot 

uitvoering veel mensen betrokken zijn geweest. Hierdoor brengt het kunstwerk op verschillende 

niveaus diverse relaties op gang. Het beginpunt van het kunstwerk ligt bij Francis Alÿs en het 

uitgangspunt dat hij koos voor de performance: “when faith moves mountains.” Vervolgens ging Alÿs 

een samenwerking aan met curator Cuauhtemoc Medina en filmmaker Rafael Ortega. Samen 

benaderden zij Richard Perales, voorzitter van het studentencentrum van de architectuurfaculteit van 

Peru’s National University of Engineering. Met zijn hulp werden op de universiteit via vooral mond-

op-mondreclame ruim vijfhonderd studenten verzameld die vrijwillig wilden deelnemen aan de 

actie.245 Voor de organisatie en financiering van het project hebben bovendien verschillende 

(internationale) partijen samengewerkt. Alÿs legde $10.000 van zijn eigen geld in voor het project. 

Colección Jumex, een particuliere kunstcollectie van verzamelaar Eugenio López Alonso die is 

ondergebracht in Museo Jumex in Mexico-Stad, betaalde $25.000,- voor de aankoop van de eerste 

kopie van de videodocumentatie en zeven voorbereidende schetsen van het kunstwerk. Er werd 

$18.000,- verdiend aan de verkoop van schilderijen die waren gemaakt om het project financieel te 

ondersteunen via de Lisson Gallery, een belangrijke hedendaagse kunstgalerie die gevestigd is in 

Londen, New York en Milaan (de galerie kreeg hiervoor een provisie van twintig procent).246 

Daarnaast werd het project onder andere gesponsord door de Instituto Nacional de Bellas Artes 

(oftewel het Nationaal Instituut voor Schone Kunsten) van Mexico en de CONACULTA, een 

Mexicaanse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de musea, monumenten en het bevorderen 

en beschermen van de kunst in het land. De Biënnale van Lima betaalde onder meer voor het printen 

van posters, het vervoer van de vrijwilligers, de aanwezigheid van toiletten op de locatie van de 

performance en de coördinatie van veiligheidspersoneel zoals politie en brandweer. Eten en drinken in 

de duinen werd onder andere geleverd door Coca Cola, het bedrijf Nextel zorgde voor 

communicatieapparatuur en de Televisión Nacional de Perú verzorgde cameraopnames vanuit een 

helikopter. Een groot deel van de achterliggende logistiek werd verzorgd door curators van de 

Biënnale.247  

 De meest diepgaande relaties zijn waarschijnlijk ontstaan tussen de deelnemers onderling. De 

vrijwilligers voor de performance, overwegend studenten, hebben door samen te werken een grootse 

collectieve taak volbracht: ze verplaatsten een 500 meter lang zandduin enkele centimeters. De 
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brandende zon en het verwaaiende zand maakten deze fysiek zware taak alleen maar moeizamer. Toch 

gaf verbazingwekkend genoeg niemand op. Dit geeft blijk van een groot doorzettingsvermogen en 

geestdrift bij de deelnemers. Wanneer ook maar één iemand zou opgeven, zou dit een domino-effect 

teweeg kunnen brengen en meerdere mensen laten opgeven. Voor het bereiken van het 

gemeenschappelijke doel, moesten de vrijwilligers hun eigen wil onderschikken aan het collectieve 

belang.248 Aangezien de deelname aan de performance op vrijwillige basis was, zetten mensen niet 

door vanwege economische belangen, maar voltooide ze de taak dankzij onderlinge solidariteit. Door 

samenwerking krijgt een individu de kracht om door te gaan. Dit blijkt ook uit getuigenissen van 

deelnemers. Zo antwoordde iemand in een interview op de vraag waarom er niemand opgaf: “Because 

people encourage each other. It always helps to be in a group.”249 Ook een andere vrijwilliger 

benadrukt het groepsgevoel: “That a group of people did something, that’s what I liked best in the end. 

But that day, wow, it was torture. The sun, the heat was unbearable. But by the end of it (…) I felt 

alright. I realized that I had been part of something bigger. I felt good because I had collaborated.”250 

De steun van een grote groep mensen geeft ook het vertrouwen dat je er niet alleen voor staat. “The 

day before, [the dune] seemed huge, when we were testing the shovels. But there were only ten of us 

here. But when I arrived and saw the queue of 400 people waiting there… The dune became a lot 

smaller, really,” vertelt een van de deelnemers.251  

 Een gemeenschappelijke, zware taak kan zorgen voor verbroedering en groepsbinding, een 

versterking van onderlinge relaties. Toen uiteindelijk de performance volbracht was, volgde er dan ook 

een collectieve emotionele ontlading. Iedereen begon te juichen en de scheppen werden 

neergegooid.252 Ook reeds bestaande relaties speelden een rol bij de totstandkoming het kunstwerk. 

Een deelnemer vertelt hoe vriendschap een belangrijke rol speelde bij het verzamelen van voldoende 

vrijwilligers: “The main persuasion was from one friend to another. That’s how we got the people to 

go.”253 Alÿs hecht veel waarde aan de beleving van de deelnemers. In de film van de performance 

worden verschillende vrijwilligers geïnterviewd en in het boek When faith moves mountains = Cuando 

la fe mueve montanas is een apart hoofdstuk gewijd aan de getuigenissen van enkele deelnemers.254 

Ook in de visuele uitvoering van het kunstwerk wordt de onderlinge verbinding van de vrijwilligers 

benadrukt. De deelnemers vormen één lijn en scheppen schouder aan schouder het zand voor zich uit. 

Bovendien zegt Ortega: “What establishes whether the action is going forward or backward is people’s 

coordination with each other. The relationship between individuals who are standing next to each 
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other, that’s wat establishes and maintains the line.”255 Het voortbewegen van de lijn is afhankelijk van 

een collectieve, synchrone beweging waarin de individu ondergeschikt is aan het collectief.  

 

4.2  De relatie tussen Francis Alÿs en zijn vrijwilligers 
 

Het uitvoeren van een collectieve taak biedt de mogelijkheid om relaties te laten ontstaan onder de 

deelnemers. De relatie tussen de kunstenaar en de deelnemers ligt echter gecompliceerder. Zo valt er te 

speculeren over welke rol de studenten precies vervullen voor Alÿs. Kiest de kunstenaar slechts uit 

praktische overwegingen voor studenten, omdat via de universiteit makkelijk veel mensen te 

verzamelen zijn? Dienen de deelnemers slechts als lichamen om een allegorie uit te beelden of als een 

visueel element in het kunstwerk? Of kiest Alÿs voor het inzetten van studenten om symbolische 

redenen? Het is bovendien opmerkelijk dat er één groep niet wordt betrokken bij de totstandkoming 

van When Faith Moves Mountains, namelijk de bewoners van de sloppenwijk Ventanilla. De 

sloppenwijk ligt naast het zandduin en vormt daarmee de achtergrond van de performance. Alÿs 

refereert met het kunstwerk naar de economische en politieke problemen in Peru, waardoor juist de 

inwoners van Ventanilla het zwaarst getroffen zijn. Het wordt nergens duidelijk of Alÿs de 

sloppenwijkbewoners heeft benaderd voor zijn project. Blijkbaar keken wel enkele inwoners van de 

sloppenwijk toe bij de uitvoering van de performance.256 Zou Alÿs naast de studenten niet ook de 

sloppenwijkbewoners moeten betrekken bij When Faith Moves Mountains? Ik zal deze vragen 

proberen te beantwoorden en de samenwerking tussen de kunstenaar en de deelnemers beschrijven.  

 Om te onderzoeken of Alÿs om bepaalde redenen voor studenten heeft gekozen om zijn 

performance uit te voeren, maak ik gebruik van het artikel Delegated Performance: Outsourcing 

Authenticity (2012). De auteur Claire Bishop behandelt hierin verschillende vormen van performance-

kunstwerken waarbij de kunstenaar het uitvoeren van zijn of haar performance uitbesteedt aan derden. 

Bishop omschrijft delegated performance als “the act of hiring nonprofessionals or specialists in other 

fields to undertake the job of being present and performing at a particular time and a particular place 

on behalf of the artist, and following his or her instructions.”257 When Faith Moves Mountains wijkt 

vanwege de deelname van vrijwilligers al af van deze definitie, omdat het gaat om het inhuren van 

mensen voor de uitvoering van een kunstwerk. Toch lijkt het artikel me relevant, aangezien Bishop 

verschillende redenen noemt waarom kunstenaars hun performances door andere personen laten 

uitvoeren.  

 Bishop onderscheidt drie vormen van delegated performance. Bij het eerste type laat de 

kunstenaar een performance uitvoeren door mensen uit een bepaalde sociale groep, waarvan een 

aspect van hun gedeelde identiteit van belang is voor het kunstwerk – bijvoorbeeld hun geslacht, 
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klasse, etniciteit of leeftijd. Meestal wordt de performance uitgevoerd in een tentoonstellingsruimte 

van bijvoorbeeld een museum of galerie.258 De kunst van Santiago Sierra is hier een voorbeeld van: hij 

huurt vaak mensen van een bepaalde etniciteit, klasse of beroep in om zinloze of vernederende taken 

uit te voeren, waarmee hij kritiek levert op de exploitatie door het kapitalistische systeem.259 Deze 

vorm van delegated performance is controversieel, omdat de uitvoerende deelnemers een bepaalde 

sociale groep belichamen. Ze representeren de ‘gepolitiseerde identiteit’ van deze hele sociale groep: 

de manier waarop de groep gezien en behandeld wordt door de maatschappij.260 Ze worden niet 

ingehuurd vanwege hun individuele kwaliteiten, maar om een aspect van hun identiteit te belichamen. 

Dit kan denigrerend en instrumentaliserend overkomen. 

  Bij de tweede vorm van delegated performance huurt de kunstenaar mensen in vanwege hun 

expertise op een bepaald gebied. Voor de performance Work No. 850 (2008) liet Martin Creed (1968) 

bijvoorbeeld verschillende professionele sprinters zo snel mogelijk door de Duveen Gallery in Tate 

Britain sprinten (Afbeelding 18).261 Dit type werk is een stuk minder controversieel dan de eerst 

beschreven vorm van delegated performance, aangezien mensen worden ingehuurd op basis van hun 

professie, een aspect van hun identiteit waar ze zelf voor gekozen hebben.262 Bij de derde en laatste 

categorie van delegated performance die Bishop omschrijft, huurt de kunstenaar deelnemers in om een 

handeling te verrichten die op film of foto wordt vastgelegd. Het betreft hierbij meestal acties die te 

moeilijk of te gevoelig zijn om meerdere malen te herhalen. Vaak filmt de kunstenaar de gehele 

situatie, waarbij hij of zij een sterk regisserende rol aanneemt. Het succes van de performance hangt 

immers af van hoe de deelnemers hun taak uitvoeren en hoe dit in beeld wordt gebracht. Terwijl de 

eerste twee typen van delegated performance zich meestal live in een kunstinstituut afspelen, is de 

toeschouwer bij een film onzeker in hoeverre een evenement van tevoren is geënsceneerd en onder 

welke omstandigheden het werk tot stand is gekomen. Er wordt daarom dikwijls ethische kritiek 

geleverd op gefilmde performances. Bishop noemt onder andere They Shoot Horses (2004) van Phil 

Collins (1970) als voorbeeld, waarvoor Collins Pakistaanse jongeren inhuurde om acht uur lang 

onafgebroken te dansen op popmuziek (Afbeelding 19). 263  

 Bishop heeft in haar artikel een globale onderverdeling gemaakt in de verschillende vormen 

van delegated performance, die naar mijn inzicht in elkaar kunnen overlopen. When Faith Moves 

Mountains past bij geen enkele vorm helemaal, maar lijkt in eerste instantie het meest aan te sluiten bij 

de kunstenaar die deelnemers inzet om een (moeilijk herhaalbare) actie uit te voeren die wordt 

vastgelegd op film. De film van When Faith Moves Mountains is echter niet het eindproduct van het 

kunstwerk, maar een product onder vele anderen waarmee Alÿs de essentie van de performance 
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probeert over te brengen.264 Ik beschreef al eerder dat de kunstenaar een duidelijk onderscheid maakt 

tussen de film en de performance. Hij besteedde echter wel veel aandacht aan de visuele vormgeving 

van de actie en liet de performance zodanig uitvoeren dat de door hem gewenste filmbeelden 

ontstonden. De film is immers de belangrijkste manier waarop het internationale publiek uiteindelijk 

kennis zal nemen van de actie. Alle deelnemers dragen bijvoorbeeld eenzelfde lichtblauw overhemd 

met de slogan van de performance erop. Als de actie louter draaide om het feit dat 500 man samen een 

berg konden verzetten, hadden de deelnemers ook in hun eigen kledij kunnen meewerken. Vooraf 

heeft Alÿs diverse storyboards gemaakt (Afbeelding 20) en vanuit verschillende hoeken werd de actie 

vastgelegd, zelfs van bovenaf vanuit een helikopter. De film verhult de enscenering niet, zo is te zien 

hoe de deelnemers zich onderaan het duin opstellen in een lange lijn en instructies krijgen van de 

organisatoren. “Move on like a march. Keep in line. We’re going to try to walk as one single line,” 

schalt er door een megafoon. “Cameras are ready to roll, get set… (…) action.”265  

 De deelnemers dienen dus ook als beeldelementen van de artistieke vorm in de film, als een 

lange uniforme lijn. Alÿs blijft een kunstenaar, die zijn werk op een bepaalde manier wil vormgeven 

om zijn boodschap te versterken. Ik geloof er echter niet in dat hij de studenten heeft ingezet als louter 

lichamen om een allegorie mee uit te beelden. Zo blijkt uit de getuigenissen van vrijwilligers in de 

film en het boek When faith moves mountains = Cuando la fe mueve montanas dat hun persoonlijke 

ervaringen van belang zijn voor Alÿs. Bovendien valt het te betwijfelen dat de kunstenaar, terwijl hij 

voor de performance zorgvuldig de locatie en de visuele weergave heeft uitgedacht, slechts uit 

praktische overwegingen studenten heeft gekozen. Daarom vraag ik me af: om welke redenen zou 

Alÿs voor studenten gekozen kunnen hebben? Zou When Faith Moves Mountains kunnen aansluiten 

op de eerste vorm van delegated performance en zijn de studenten gekozen vanwege hun plaats in de 

maatschappij, of vanwege hun expertise op een bepaald gebied, of zijn er nog andere redenen aan te 

dragen?  

 Vrijwel alle kunstwerken van Alÿs zijn bedoeld om een poëtische reactie op een specifieke 

politieke situatie te creëren. Soms schakelt hij hiervoor mensen in, die vooraf vastgelegde handelingen 

voor hem uitvoeren.266 Meestal kiest de kunstenaar hierbij voor mensen met een bepaald beroep. Voor 

het kunstwerk Sign-Painters Project (Rotulistas) (1993–7) gaf Alÿs verschillende letterschilders de 

opdracht om vergrote kopieën te schilderen van schilderijen die hij zelf heeft vervaardigd; voor de 

performance Cantos Patróticos (Patriotic Songs) (1998-99) huurde hij twee Mariachi-muzikanten en 

een straatviolist in om een Mexicaans lied op te voeren; het videokunstwerk Rehearsal II (2001–2006) 

liet Alÿs uitvoeren door een stripper, een sopraan en een pianist; voor de actie Barrenderos (2004) gaf 

hij straatvegers de opdracht om afval in de straten van Mexico-Stad bijeen te vegen totdat ze niet 

verder konden door de berg afval die was gecreëerd en voor het kunstwerk Guards (2004-2005) liet hij 
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266 Kester 2011, p. 68. 
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64 Britse gardesoldaten in uniform compleet met berenmuts marcheren door Londen. Bij de meeste 

kunstwerken wordt de betaling van de deelnemers niet nader gespecificeerd, maar is het aannemelijk 

dat de deelnemers werden ingehuurd. Bij When Faith Moves Mountains wordt juist expliciet 

benadrukt dat alle deelnemers zich vrijwillig inzetten. Bovendien was deze performance Alÿs’ eerste 

grootschalige samenwerkingsproject.267 Het kunstwerk wijkt dus op verschillende vlakken af van zijn 

eerdere collaboratieve performances.  

 De studenten zullen niet zijn gevraagd om mee te werken omdat ze talent hebben voor het 

scheppen van zand. Alÿs noemt echter wel een aantal symbolische redenen waarom hij voor 

architectuurstudenten koos: de performance zou kunnen worden gezien als een grootschalig project 

van civiele techniek, waarbij honderden mensen samen zonder hulp van machines een bestaande 

geologische formatie zouden transformeren. Daarnaast zouden de toekomstige ingenieurs en 

architecten geconfronteerd worden met de geïmproviseerde bebouwing in de sloppenwijken.268 “To 

see that bowl where the poor new settlement had been built was something amazing,” herinnert zich 

een van de deelnemers. “Seeing the community there, the people, moving around. Seeing how they 

had built their homes (…)”.269 Alÿs is bovendien zelf opgeleid tot architect, dus hij voelde wellicht een 

zekere verwantschap tot de studenten.  

 Het is ook mogelijk dat Alÿs studenten heeft ingezet vanwege hun maatschappelijk positie. De 

studenten volgen een universitaire opleiding, waarmee ze zich in een geprivilegieerde positie boven de 

sloppenwijkbewoners bevinden. Ze halen een diploma waarmee hun baangarantie wordt vergroot en 

waarmee ze waarschijnlijk voldoende geld kunnen verdienen. Ze krijgen daardoor een hogere plek op 

de economische en maatschappelijke ladder dan de gemiddelde Peruviaan. Ze worden opgeleid tot 

architecten, die architectuurprojecten ontwerpen door denkwerk te verrichten. In de performance 

voeren ze echter lichamelijk werk uit, dat eerder wordt geassocieerd met de lagere arbeidersklasse, die 

alsmaar groeit in Peru.270 Door overbevolking heeft Lima niet genoeg arbeid te bieden voor alle 

inwoners, waardoor mensen gedwongen zijn geld te verdienen met bijvoorbeeld illegale straatverkoop. 

Ook de inwoners van de sloppenwijken zullen genoodzaakt zijn om dit soort armetierig werk uit te 

voeren. Ik vraag me echter af of dit verschil in maatschappelijke positie tussen de studenten en de 

inwoners van de sloppenwijk niet problematisch is voor het kunstwerk. 

 Kunsthistorica Angela Dimitrikaki noemt When Faith Moves Mountains leerzaam wat betreft 

de complexe relatie tussen materiële en immateriële arbeid. In onze samenleving wordt meer waarde 

                                                      
267 Later heeft Alÿs nog twee kunstwerken vervaardigd die overeenkomsten vertonen met When Faith Moves 

Mountains, namelijk Bridge/Puente (2006) en Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River (2008). Bij 

beide kunstwerken benaderde Alÿs een lokale gemeenschap om deel te nemen aan het kunstwerk, waarbij de 

deelnemers zich voor de uitvoering ook in een lijn moesten opstellen. Ik heb echter beperkte kennis van deze 

kunstwerken en een nadere bestudering ervan heeft weinig relevantie voor de hoofdvraag van dit onderzoek. Ik 

richt me daarom alleen op het eerste grote collaboratieve project van Alÿs, namelijk When Faith Moves 

Mountains. 
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gehecht aan werken met je hersenen, dan aan werken met je handen. Dimitrikaki beschrijft dat in het 

kunstwerk lichamelijk werk wordt gemarginaliseerd, maar tegelijkertijd wordt gevierd. Deels is de 

performance karakteristiek voor de neerbuigende kijk op materiële arbeid: het zware handwerk heeft 

geen materieel resultaat opgeleverd en kan daarom als nutteloos worden opgevat. Tegelijkertijd zetten 

de studenten met When Faith Moves Mountains lichamelijk werk weer om in een heroïsche daad. De 

film en de foto’s van de actie zijn indrukwekkend, vooral wanneer van bovenaf de grootschaligheid 

van de performance te zien is. De performance roept respect op voor de mensen vrijwillig en 

handmatig het zandduin hebben verplaatst en viert op die manier materieel werk.271 Dimitrikaki 

beargumenteert dat de improductiviteit van de materiële arbeid in When Faith Moves Mountains 

kenmerkend is voor de Latijns-Amerikaanse economie, terwijl in het Westen vooral productief 

immaterieel werk wordt uitgevoerd. “Seen in this light, When Faith Moves Mountains expresses a 

certain nostalgia about the marginalized worker in the labor relations of postindustrial societies as 

much as it rediscovers the worker in the “other”, developing world,” schrijft ze.272 Ik vind zelf echter 

dat ze verwijderd raakt van de kern van het kunstwerk door het met name te interpreteren in het kader 

van arbeid.  

 De kunsthistoricus Grant Kester suggereert dat Alÿs de performance ook had kunnen laten 

uitvoeren door de sloppenwijkbewoners. Hij vermoedt echter dat Alÿs bewust de keuze heeft gemaakt 

om hen niet als vrijwilligers bij When Faith Moves Mountains te betrekken, omdat de performance een 

sociale allegorie moest worden. Dit is een symbolische voorstelling, die dient als metafoor voor een 

bepaalde maatschappelijke situatie. Om een sociale allegorie te creëren, moest Alÿs daarom afstand 

nemen tot de daadwerkelijke politieke situatie. De sloppenwijk diende alleen als achtergrond voor de 

gebeurtenis, als de harde werkelijkheid tegenover de haast utopische performance.273 De studenten uit 

Lima werden vervolgens ingezet om de performance uit te voeren. Volgens Kester is de inzet van 

studenten vanwege hun relatief geprivilegieerde status vermoedelijk minder problematisch, Alÿs 

behoedt zich zo namelijk voor de instrumentele inzet van de sloppenwijkbewoners voor zijn 

kunstwerk.274 Daarnaast hebben de studenten vanwege hun universitaire opleiding later kans op een 

goede baan, terwijl de bewoners van de sloppenwijken nauwelijks bezittingen hebben. Het zou ethisch 

meer beladen zijn om het kunstwerk vrijwillig uit te laten voeren door mensen die al nauwelijks geld 

en eigendommen hebben. Juist door de bewoners van de sloppenwijken niet deel te laten nemen aan 

de performance, worden ze echter nog sterker gereduceerd tot een onbekende, ondergeschikte groep 

mensen, de ‘landless workers’.275 Alÿs had deze mensen in zijn performance een gezicht kunnen 

geven.  

 Kester schrijft over When Faith Moves Mountains in zijn boek The One and the Many: 
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Contemporary Collaborative Art in a Global Context (2011), waarbij hij zich baseert op zijn eerder 

geschreven artikel Lessons in Futility: Francis Alÿs and the Legacy of May '68, dat in 2009 in het 

tijdschrift Third Text verscheen. Zoals de titel van het artikel al suggereert, benadrukt Kester hierin 

vooral de nutteloosheid van de performance. Hij ziet het werk vooral als een trieste realisatie dat de 

ontwikkeling van Latijns-Amerika en het geloof in vooruitgang hopeloos is. “Progress in Latin 

America is always failed, compromised or postponed. No matter how hard Alÿs’s street sweepers or 

student volunteers work, they will never be able to gain access to the benefits of modernity,” schrijft 

Kester.276 Hij plaatst het werk naar mijn mening te sterk in de context van nutteloosheid en verspilde 

menselijke arbeid. Hij besteedt daarbij nauwelijks aandacht aan de lokale politieke context in Peru. Ik 

denk echter dat When Faith Moves Mountains ook als een symbolisch protest tegen het regime van 

Fujimori worden gezien. Alÿs maakte het kunstwerk voor de Biënnale van Lima, die deels werd 

opgericht als een verbond tegen het regime van Fujimori, met als doel de grip van het dictatoriale 

regime op de publieke ruimte te ondermijnen.277 De kunstenaar zag tijdens zijn eerste bezoek aan Lima 

in 2000 zelf de rellen en protesten tegen de dictator die plaatsvonden op straat. Toen Alÿs When Faith 

Moves Mountains uitvoerde in 2002 was Fujimori inmiddels afgetreden, maar de situatie in Lima was 

nog steeds onstabiel. De Peruviaanse bevolking had geen garantie dat er niet opnieuw een autoritaire 

regering aan de macht zou komen.278 Alÿs organiseerde daarom een massale hoopgevende actie uit 

solidariteit voor de inwoners van Lima.  

 Deels ben ik het eens met Kester: de bewoners van de sloppenwijken hadden meer bij het 

kunstwerk betrokken kunnen worden, zodat ook zij de hoopgevende boodschap ervan konden ervaren. 

Wanneer zij de performance hadden uitgevoerd, had Alÿs hun vertrouwen in de gemeenschap kunnen 

vernieuwen. When Faith Moves Mountains zou dan suggereren dat de arbeidersklasse in staat is het 

heft in eigen handen te nemen en dat gezamenlijk een verandering van de huidige situatie kan worden 

bereikt. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat Alÿs het kunstwerk niet vervaardigde als een 

vorm van politieke activisme, maar eerder als een allegorisch respons op een politieke situatie 

waarmee de toeschouwer tot reflectie wordt aangezet. In het laatste hoofdstuk van dit onderzoek kom 

ik terug op deze werkwijze van de kunstenaar. Ik vind het vanwege de allegorische betekenis van het 

kunstwerk begrijpelijk dat Alÿs het werk niet liet uitvoeren door de bewoners van de sloppenwijken, 

omdat hij zo afstand neemt tot de daadwerkelijke politieke situatie. Ik ben echter wel van mening dat 

Alÿs hen op een andere manier bij het kunstwerk had kunnen betrekken, bijvoorbeeld door ze aan het 

woord te laten in de film of in het boek die naderhand over het kunstwerk gepubliceerd zijn. 

 Er is geen definitieve verklaring te geven voor Alÿs’ keuze om studenten in te zetten voor de 

uitvoering van de performance. Het is niet met zekerheid te zeggen of hij bijvoorbeeld studenten 

                                                      
276 Kester 2009, p. 415. Met de ‘street sweepers’ verwijst Kester naar het kunstwerk Barrenderos (2004). Voor 

deze performance betaalde Alÿs een twintigtal straatvegers in Mexico-Stad om afval voor zich uit te vegen van 

de ene straat naar de volgende, zodat de berg van afval steeds verder groeide. 
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inzette vanwege hun toekomstige beroep of maatschappelijke status. Uiteindelijk denk ik dat Alÿs toch 

vooral om praktische redenen voor studenten heeft gekozen: zij konden eenvoudig via de universiteit 

worden benaderd, terwijl het waarschijnlijk het organisatorisch veel moeilijker zou zijn om genoeg 

inwoners van de sloppenwijken te motiveren om de performance uit te voeren. Het is in mijn ogen 

echter bovenal belangrijk dat uiteindelijk genoeg mensen verzameld zijn die de performance vrijwillig 

wilden uitvoeren, ongeacht wie deze mensen precies zijn, zodat When Faith Moves Mountains een 

uiting van vrijgevigheid kon worden. Ik zal me nu nader richten op de relatie tussen Francis Alÿs en 

de deelnemers aan zijn collaboratieve kunstwerken. 

 In de beginfase van een collaboratief project werkt Alÿs zelfstandig zijn ideeën uit aan de hand 

van allerlei voorbereidende notities en tekeningen. De keuze voor een bepaald medium staat in dit 

stadium nog niet vast, maar uit dit creatieve proces ontwikkelt zich gaandeweg een geschikt medium 

voor het kunstwerk. Op dat punt aangekomen gaat Alÿs vaak een samenwerking aan met specialisten 

in dat specifieke medium. Hij heeft bijvoorbeeld meerdere malen samengewerkt met de filmmakers 

Rafael Ortega en Julian Devaux en de curator Cuauhtémoc Medina. Bij deze samenwerkingen ontstaat 

er een wisselwerking van ideeën, waardoor het originele concept zich verder kan ontwikkelen. De 

finale vorm van het kunstwerk kan op deze manier uiteindelijk ver van Alÿs’ originele voorstelling 

liggen. Hij kiest daarom altijd voor een sterk, helder script voor zijn kunstwerken, dat bestand is tegen 

te grote veranderingen.279 De voornaamste vorm van samenwerking die Alÿs aangaat, betreft dus de 

samenwerking met andere professionals die helpen bij de totstandkoming van het project. De 

uitvoerders van de performance maken geen deel uit het creatieve proces, maar voeren slechts 

opgelegde taken uit. 

 In het specifieke geval van When Faith Moves Mountains vindt Alÿs het moeilijk te bepalen 

aan wie het kunstwerk ‘toebehoort’. De film beschouwt hij wel als zijn eigen product, omdat hij de 

performance hierbij op zijn eigen manier in beeld heeft gebracht en als kunstenaar het recht heeft om 

zijn verhaal te bewerken zoals hij dat zelf wilt. Over de uitvoering van de performance verklaart hij 

echter: “Whether the first part, the day itself, belongs to me, to the volunteers that could pull out at any 

moment and virtually break the line, to Cuauh[témoc Medina] or Rafa[el Ortega] – whose voices were 

much more present on the scene than mine – or to the dune itself, I would personally find difficult to 

tell.”280 In boeken en in online catalogi van musea staat als kunstenaar bij het project altijd “Francis 

Alÿs in samenwerking met Cuauhtémoc Medina en Rafael Ortega” vermeld. De actie is dan ook 

bedacht en gechoreografeerd door de kunstenaar, de curator en de filmmaker. De vrijwilligers hadden 

slechts een uitvoerende taak. Alÿs kan wellicht worden bekritiseerd vanwege het gebrek aan erkenning 

die hij aan zijn deelnemers geeft. Wanneer de deelnemers aan het woord komen in de film of in het 

boek, worden hun namen bijvoorbeeld niet genoemd. Ook kan er kritiek worden geleverd omdat de 

deelnemers urenlang zwaar werk moesten verrichten in de brandende zon. Het kan als onethisch 
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worden beschouwd om de deelnemers hier niet voor te betalen, zeker omdat hun werk uiteindelijk 

heeft geleid tot een verkoopbaar kunstwerk waar Alÿs de winst van opstrijkt en vervolgens zijn 

carrière als kunstenaar mee kan verbeteren.281 

 Hoewel er voor deze commentaren wel wat te zeggen valt, vind ik dat het werk vanuit dat 

perspectief ook weer niet te kritisch benaderd moet worden. When Faith Moves Mountains is een 

kunstwerk dat uit artistieke beslissingen is ontstaan, en het moet ook benaderd worden als een 

kunstwerk. Zoals Claire Bishop in haar artikel Delegated Performance: Outsourcing Authenticity 

schrijft, moet de uitvoering van een performance niet te veel worden teruggebracht tot een kwestie van 

politieke correctheid of worden veroordeeld als exploitatie.282 De deelnemers hebben hun opdracht 

bovendien bewust op vrijwillige basis uitgevoerd, dus is sociaal-economische kritiek op dat punt 

wellicht misplaatst. 

 De vrije keuze die de deelnemers hadden bij het uitvoeren van de actie, was het bieden van 

hun fysieke aanwezigheid en medewerking, dan wel het zich daarvan onthouden. Dit lijkt maar een 

kleine mate van invloed, maar wanneer er niet genoeg vrijwilligers aanwezig zouden zijn of 

deelnemers tijdens de performance de lijn hadden verlaten, was het kunstwerk niet geslaagd. De 

kunstenaar was dus toch in grote mate afhankelijk van de deelnemers. Door de uitbesteding van de 

uitvoering van de performance verloor Alÿs tijdelijk de controle over het kunstwerk en was de 

precieze uitkomst ervan nog onzeker. Pas bij het creëren van de film en de andere vormen van 

documentatie kreeg hij weer de controle over de representatie van het kunstwerk.283 Bij de 

verspreiding en het voortleven van het kunstwerk speelden de vrijwilligers opnieuw een belangrijke 

rol, wat ik nu verder zal toelichten. 

 

4.3 Het voortleven van When Faith Moves Mountains 
 

De interactie bij When Faith Moves Mountains lijkt zich vooral te beperken tot de voorbereiding en 

uitvoering van de performance. Wanneer de toeschouwer achteraf documentatie van het kunstwerk 

bekijkt, wordt diegene niet expliciet uitgenodigd tot (fysieke) interactie. Ik zal nu onderzoeken op 

welke manieren het voortleven van het kunstwerk toch relationele aspecten voortbrengt. Alÿs vindt het 

bijvoorbeeld belangrijk dat het verhaal van het kunstwerk, over de berg die is verzet door 

mensenhanden, voortdurend wordt doorverteld. Daarnaast behandel ik de receptie van When Faith 

Moves Mountains bij de toeschouwer wanneer de documentatie ervan wordt bekeken, zoals foto’s die 

tijdens de performance zijn gemaakt en de film die na afloop is verschenen. Daarbij zal ik dieper 

ingaan op de manieren waarop het kunstwerk te interpreteren is.  

 Alÿs probeert zijn kunstwerken op zo veel mogelijk manieren te verspreiden, ook buiten de 
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traditionele wegen van musea en galeries om. Zo biedt de kunstenaar gratis ansichtkaarten aan, plaatst 

hij DVD’s achterin zijn boeken en heeft hij bovendien een groot deel van zijn videokunstwerken 

gepubliceerd op zijn website www.francisalys.com, die daar vrijblijvend te bekijken zijn. Ook When 

Faith Moves Mountains heeft zich op deze manieren verspreid. Hoewel de uitvoerige documentatie 

van dit kunstwerk met name gericht is op het bereiken van een mondiaal publiek, wilde Alÿs ook zo 

veel mogelijk documentatie verzamelen voor de tentoonstelling van het kunstwerk op de Biënnale van 

Lima, “since it was in Lima where the largest number of volunteers would be recognized as key 

participants in the work.”284 De meeste vrijwilligers kwamen de tentoonstelling bekijken na afloop van 

de actie. Zij herkenden zichzelf op beeld en waren daarmee niet slechts passieve toeschouwers: de 

beelden wekten herinneringen bij hen op en bovendien konden ze voor het eerst het visuele resultaat 

van de actie aanschouwen. Alÿs heeft zich bewust ingezet om iets terug te doen voor de gemeenschap 

in Lima: “We also felt vert indebted locally, and wanted to give something back to a community, to 

our hosts. I remember, for instance, that appearing on a TV program in Lima after the event was very 

important, as it allowed the event to be validated through the local public media,” vertelt Alÿs.285 Het 

is niet geheel duidelijk wat de kunstenaar hiermee precies terugdeed, het kan immers ook worden 

opgevat als een strategie om zijn naamsbekendheid te vergroten. Ik vermoed echter dat Alÿs door te 

verschijnen in het tv-programma een eerbetoon aan de deelnemers wilde leveren, en de hoopgevende 

boodschap van het kunstwerk verder wilde verspreiden. 

 Naast de verspreiding via de bovengenoemde vormen van documentatie, vond Alÿs het met 

name belangrijk dat het kunstwerk zou voortleven via het gesproken woord en zou worden doorverteld 

in de vorm van verhalen en geruchten. De film van When Faith Moves Mountains eindigt dan ook met 

deze slotwoorden van een voice-over: “The truth is that the people who took part felt totally involved. 

The fact that it took on such a huge dimension means that it will generate one story after another. The 

story will be passed on like an oral tradition. And later the ones who were there will tell the freshmen 

coming in. That way a memory will be built up of an event that only lasted a day, but will live on for 

who knows how long?”286 Na afloop van de performance wordt elke deelnemer mede-auteur van het 

verhaal dat zich heeft afgespeeld.287 Ze vertellen hun ervaringen door aan familie en vrienden, die het 

op hun beurt ook weer doorvertellen. Doordat het verhaal van het kunstwerk steeds verder wordt 

verspreid in de plaatselijke samenleving, kan het verhaal het evenement overleven en een ‘stedelijke 

mythe’ worden.288 Op die manier kan ook het hoopgevende aspect van het kunstwerk blijven 

voortbestaan: door samen te werken en geloof te hebben in een positieve toekomst kunnen grootse en 

ogenschijnlijk onmogelijke dingen worden bereikt. Alÿs probeert op deze manier de sociale 

spanningen in Peru om te zetten in verhalen die vervolgens weer invloed uitoefenen op de bevolking. 

                                                      
284 Alÿs 2005, p. 70. 
285 Alÿs 2005, p. 70. 
286 Film ‘When Faith Moves Mountains (making of)’, www.francisalys.com/public/cuandolafe.html. 
287 https://www.moma.org/collection/works/128936?locale=en, geraadpleegd op 30-09-2017. 
288 Alÿs 2005, p. 24.  
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Aangezien er geen fysieke sporen in het landschap achterblijven na de actie, leeft het werk voort via 

het verhaal. Het kunstwerk wordt verwezenlijkt via de herhaaldelijke mondelinge en visuele 

overdracht na afloop.289 De actie kan een plek krijgen in de lokale geschiedenis en mythologie van de 

Peruviaanse samenleving. Ik zal nu ter afsluiting van dit hoofdstuk mogelijke interpretaties van het 

kunstwerk behandelen. 

 Verschillende musea hanteren in grote lijnen dezelfde de tentoonstellingswijze voor When 

Faith Moves Mountains. De film van de performance vormt het belangrijkste tentoonstellingselement. 

Ter aanvulling worden onder andere foto’s van de performance, voorbereidende schetsen, notities en 

email-uitwisselingen tussen Alys, Medina en Ortega tentoongesteld op tafels onder een glasplaat 

(Afbeelding 21).290 Het Museum of Modern Art stelde naast de film bijvoorbeeld dertien tekeningen, 46 

foto’s, twee kaarten, twee geprinte teksten en een opgevouwen overhemd ten toon.291 Aangezien een 

groot deel van het publiek zal kennisnemen van de actie door middel van de film, vraag ik me af welke 

boodschap Alÿs via de film naar voren lijkt te brengen. De kunstenaar benadrukt zelf dat hij het 

belangrijk vindt dat de betekenis van zijn kunstwerken zich vrij moeten kunnen vormen en dat 

toeschouwers hun eigen interpretatie aan een kunstwerk geven, maar dit sluit niet uit dat Alÿs zelf ook 

een bepaalde boodschap wil overbrengen. 

 De film van When Faith Moves Mountains bestaat uit een afwisseling van scènes waarin de 

performance wordt uitgevoerd, beelden van de sloppenwijken en fragmenten waarin de vrijwilligers 

over hun ervaringen vertellen. In de film wordt vooral de problematiek van de sloppenwijken 

benadrukt, die zijn ontstaan door migratie van het platteland naar de stad vanwege de burgeroorlog en 

de economische crisis in Peru. De film biedt geen achtergrondinformatie over de recente politieke 

context in Lima, zoals het net beëindigde dictatorschap van Fujimori. Ook worden er geen duidelijke 

referenties gemaakt naar het moeizame moderniseringsproces van Latijns-Amerika en wordt er geen 

aandacht besteed aan de feitelijke nutteloosheid van de actie. Er worden juist steeds deelnemers aan 

woord gelaten die hun positieve ervaringen vertellen. In combinatie met indrukwekkende beelden van 

de vrijwilligers op het zandduin, wekt de film voor mij vooral een hoopgevend gevoel op. Door de 

demonstratie van saamhorigheid en vrijgevigheid, en het zien van de zware prestatie die de deelnemers 

hebben geleverd, sta je niet meteen stil bij de nutteloosheid van het harde werk. Pas wanneer je zelf 

gaat reflecteren op de performance en de situatie in Lima, wordt duidelijk dat de actie eigenlijk weinig 

nut heeft en wordt de positieve toon uit de film tenietgedaan: voor veel inwoners van Latijns-Amerika 

is het dagelijkse realiteit om hard te werken, maar hier vervolgens nauwelijks iets mee te bereiken. In 

het kunstwerk schuilt dus een paradox, die ik in het eerste hoofdstuk al kort heb benoemd. De 

                                                      
289 Anton 2002, p. 147. 
290 Kester 2011, p. 69. Grant Kester beschrijft hier de opstelling op de tentoonstelling Francis Alÿs: Politics of 

Rehearsal in het Hammer Museum in Los Angeles (29 september 2007 – 10 februari 2008).  
291 https://www.moma.org/collection/works/109922?locale=en, geraadpleegd op 26-09-2017. Het betreft hier de 

opstelling op de tentoonstelling Francis Alÿs: A Story of Deception (8 mei –1 augustus 2011). De objecten zijn te 

raadplegen op https://www.moma.org/collection/works/Installation/109922?locale=en&page=1&direction=fwd).  
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tegenstrijdigheid in When Faith Moves Mountains ontstaat doordat het kunstwerk op twee niveaus 

gelezen kan worden, die elkaar tegenspreken: op kleine schaal dient het kunstwerk als een hoopvolle 

reactie op de lokale situatie in Peru, maar op grotere schaal drukt het kunstwerk de hopeloosheid uit 

van het moderniseringsproces van Latijns-Amerika. Ik zal nu deze paradox in het kunstwerk nader 

toelichten. 

  Om de functie van When Faith Moves Mountains op lokaal niveau uit te leggen, verwijs ik als 

eerst terug naar het gezegde dat ten grondslag ligt aan het kunstwerk: “faith moves mountains”. Dit 

gezegde komt voort uit een Bijbeltekst en houdt in dat je met het kleinste beetje geloof al grootse 

dingen kan bereiken.292 Het gaat er niet om hoe sterk je geloof is, het gaat om het feit dát je gelooft. 

When Faith Moves Mountains is een visuele vertaling van dit gezegde. Het verzetten van het zandduin 

moet wellicht niet als belangrijkste doel van het kunstwerk worden gezien, maar het bijeen brengen 

van voldoende vrijwilligers die geloofden dat de grootse, absurde taak gezamenlijk kon worden 

volbracht: “When the participants were lined up, (…) when they hadn’t moved yet a grain of sand, the 

miracle was already accomplished.”293 Alle aanwezige vrijwilligers waren bereid om zich in te zetten 

voor een gemeenschappelijk doel, ongeacht het nut van het resultaat. De nutteloosheid van het project 

werd duidelijk gecommuniceerd aan de vrijwilligers en er was geen utopische rechtvaardiging voor de 

actie, maar toch deden er ruim 500 vrijwilligers mee.294 Het kunstwerk vormt op deze manier een 

symbool voor vrijgevigheid en kan daarnaast het geloof in de gemeenschap hernieuwen. Zo verklaarde 

een van de deelnemers na afloop: “A group of people, on the base of their faith, can do things that 

otherwise would be impossible. Something totally irrational.”295 De performance toont aan dat een 

doel dat onmogelijk lijkt, gezamenlijk toch bereikt kan worden. Hiermee geeft het kunstwerk een 

glimp van hoop dat verandering van de economische en politieke situatie in Peru wel degelijk 

mogelijk is, ook al lijkt dit misschien onmogelijk door constante tegenwerpingen. Zoals er echter bij 

het Christendom geen bewijs bestaat dat je na een gelovig leven naar de hemel gaat, is er voor de 

Peruvianen ook geen positieve toekomst gegarandeerd. Een belangrijk aspect van geloven is wellicht 

juist dat je ondanks bepaalde onzekerheden ergens vertrouwen in moet hebben. Zelf denk ik dat er 

voor het bereiken van vooruitgang daarom eerst het geloof nodig is dat de situatie kan veranderen. 

When Faith Moves Mountains helpt de Peruvianen om dit te geloven.  

 De hoopgevende betekenis van When Faith Moves Mountains is vooral relevant voor de 

inwoners van Peru. Voor een mondiaal publiek kan het kunstwerk zich echter losmaken van de lokale 

context en kan het dienen als allegorie voor de situatie in geheel Latijns-Amerika. “I see each new 

piece as another episode of a much more extended narrative, as part of a personal investigation looking 

into Latin America’s relationship with the concept of production, with the dogma of efficiency and 

                                                      
292 “Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En 

hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.” – Mattheus 17:20.  
293 Alÿs 2005, p. 80. 
294 Alÿs 2005, p. 104. 
295 Film ‘When Faith Moves Mountains (making of)’, www.francisalys.com/public/cuandolafe.html. 
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grand programs or promises of development,” vertelt de kunstenaar in een interview.296 Ook When 

Faith Moves Mountains is te lezen als een reflectie op het moeizame moderniseringsproces in Latijns-

Amerika. De performance verwijst naar een gemeenschap waar minimale hervormingen worden 

bereikt via massale collectieve inspanningen, en dient bovendien als een parabel van improductiviteit 

en verspilde energie, aangezien een gigantische taak volbracht is waarmee praktisch niets is bereikt. 

Het kunstwerk symboliseert hiermee ook de voortdurende worsteling die voortkomt uit het streven 

naar modernisering. Steeds opnieuw leiden bepaalde obstakels, zoals armoede en innerlijk verzet tegen 

de modernisering, tot een terugval naar de oude situatie, en zodoende moet het moderniseringsproces 

steeds opnieuw worden opgestart.297 Dit zorgt voor de grootste tegenstrijdigheid in When Faith Moves 

Mountains. De bevolking van Latijns-Amerika blijft streven naar modernisering in de hoop op 

economische en sociale vooruitgang. Alÿs bevordert met zijn kunstwerk de hoop en het geloof dat het 

bereiken van deze vooruitgang mogelijk is. Tegelijkertijd suggereert hij met het werk echter dat het 

moderniseringsproces gedoemd is te mislukken. De aanvankelijke hoop maakt uiteindelijk onderdeel 

uit van het falen van het moderniseringsproces.  

 Hoewel de performance als een uitbeelding van inefficiëntie kan worden opgevat, wil Alÿs 

met de actie tegelijkertijd het dogma van efficiëntie verdraaien.298 Volgens de Westerse idealen van 

modernisering verloopt vooruitgang en ontwikkeling volgens een lineair model, maar When Faith 

Moves Mountains wil een alternatief aan dit geïmporteerde model tonen met een andere vorm van 

vooruitgang dan we in het Westen gewend zijn.299 Zo probeert Alÿs in het kunstwerk Rehearsal II 

(2001-2006) ook de non-lineaire structuur van de economie in Latijns-Amerika weer te geven.300 Dit 

videokunstwerk toont een stripper die haar act uitvoert terwijl er een oefensessie van een sopraan met 

haar pianist plaatsvindt. Terwijl de muzikanten samen muziek maken, kleedt de stripper zich uit, maar 

wanneer de pianist en de sopraan een fout maken en even stilvallen, stopt de stripper haar act en kleedt 

ze zich weer aan. Dit proces gaat door totdat de stripper na ruim tien minuten uiteindelijk haar act 

voltooit, door haar laatste kledingstuk te laten vallen. Door het langslepende proces van de act, heeft 

de uiteindelijke ‘climax’ zijn opwinding deels verloren. Het kunstwerk vormt een parodie op de 

voortdurende wisselwerking tussen beloftes van economische groei en financiële crisis in Latijns-

Amerika, waardoor opwinding en frustratie elkaar afwisselen.301  

 Rehearsal II is een vervolg op het videokunstwerk Rehearsal I, dat ik in het eerste hoofdstuk 

al ter sprake bracht. Toen heb ik de vergelijking gemaakt met de mythe van Sisyphus, waarbij 

Sisyphus tot in de eeuwigheid verdoemd is tot het uitvoeren van een taak die hij niet kan volbrengen. 

                                                      
296 Dietrich 2006, p. 98. 
297 Alÿs 2005, p. 178. 
298 Alÿs 2005, p. 178. 
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300 Godfrey 2010, p. 113. 
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Bij Rehearsal II is er uiteindelijk wel een verlossing, de actie is volbracht.302 Hiermee toont Alÿs aan 

dat uitstel of vertraging niet noodzakelijkerwijs stagnatie betekent.303 De actie gaat op een 

onregelmatig tempo voorwaarts: soms gaat de muziek lang door, soms valt het vaker stil. Zelfs een 

terugwerping kan dus onderdeel uitmaken van een vooruitgangsproces. Bij When Faith Moves 

Mountains is ook uiteindelijk het vooraf gestelde doel bereikt, al staat de enorme moeite die dit gekost 

heeft wellicht niet in verhouding tot het behalen van het doel. Dit heft echter de paradox in het 

kunstwerk deels op: When Faith Moves Mountains symboliseert inderdaad het moderniseringsproces 

van Latijns-Amerika, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rehearsal I is het beoogde doel in ieder 

geval bereikt – al voldoet de manier waarop niet aan de Westerse verwachtingen van efficiëntie en 

heeft het kunstwerk geen zichtbare, blijvende verandering in het landschap opgeleverd. Het kunstwerk 

lijkt hiermee te suggereren dat het moderniseringsproces niet direct gedoemd is te mislukken wanneer 

het niet volgens verwachting verloopt. Alÿs’ verwijzing naar de modernisering van Latijns-Amerika in 

When Faith Moves Mountains vormt een uitbeelding van de inefficiëntie van de situatie zoals deze nu 

is, maar de kunstenaar neemt hierbij geen duidelijk standpunt in of deze situatie hopeloos is, of juist 

hoopvol. Alÿs wekt naar eigen zeggen slechts de suggestie dat verandering mogelijk is, als men er 

maar in gelooft.304 De toeschouwer wordt vervolgens uitgenodigd tot contemplatie of vooruitgang 

daadwerkelijk mogelijk is, en kan voor zichzelf beslissen of het kunstwerk eerder hoop biedt en een 

uiting van vredelievendheid is, of dat het verzetten van het zandduin nutteloos is, een symbool van 

hard werken zonder resultaat.  

 Mijn eigen interpretatie bij het kunstwerk is dat het materiële nut van het kunstwerk – het 

verzetten van het zandduin – van ondergeschikt belang is aan het bieden van hoop, omdat er hoop en 

geloof nodig is om daadwerkelijk vooruitgang te kunnen bereiken. When Faith Moves Mountains 

straalt een geloof in de maakbaarheid van de wereld uit: hoewel het kunstwerk zelf niets daadwerkelijk 

verandert in Lima, kan de hoopgevende gedachte die het biedt wel verandering van de situatie op gang 

brengen. Door het harde werk van de vrijwilligers is bovendien een bijzonder kunstwerk ontstaan, dat 

de toeschouwer laat reflecteren op de politieke en economische situatie in Latijns-Amerika. Dit doet 

mij denken aan de volgende uitspraak van Alÿs: “Sometimes, to make something, is really to make 

nothing; and paradoxically, sometimes to make nothing is to make something.”305  

  Het valt me op dat When Faith Moves Mountains in de literatuur die ik heb bestudeerd vooral 

wordt beschreven in de context van de modernisering van Latijns-Amerika, terwijl de recente politieke 

geschiedenis van Peru nagenoeg buiten beschouwing wordt gelaten. In het boek When faith moves 

mountains = Cuando la fe mueve montanas, dat is gepubliceerd door Alÿs en Medina, komen het 

dictatorschap van Fujimori en de protesten hiertegen wel uitvoerig aan bod. Met deze informatie vind 
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ik de hoopvolle toon van het kunstwerk veel begrijpelijker worden. Het verklaart waarom When Faith 

Moves Mountains in vergelijking tot andere kunstwerken van Alÿs zich onderscheidt door de 

hoopvolle toon: de kunstenaar steekt de bevolking van Lima met dit kunstwerk een hart onder de riem. 

Voor mij is het van belang om When Faith Moves Mountains niet te veel vanuit één context te lezen, 

omdat de verschillende interpretaties elkaar kunnen versterken.  
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HOOFDSTUK 5: DE RELATIONELE ASPECTEN VAN WHEN FAITH 

MOVES MOUNTAINS 
 

5.1  When Faith Moves Mountains en relational aesthetics 

 
Uit zowel Nicolas Bourriauds theorie van relational aesthetics als uit Claire Bishops theorie van 

relational antagonism komen een aantal eigenschappen of kenmerken naar voren waar relationele 

kunstwerken over moeten beschikken, om aan te kunnen sluiten op de theorie in kwestie. Ik vraag me 

bij beide theorieën af of When Faith Moves Mountains beschikt over deze eigenschappen. Ik zal eerst 

analyseren of Alÿs’ kunstwerk aansluit op de theorie van relational aesthetics, onder andere door me af 

te vragen in hoeverre de relaties die door de performance ontstonden van belang zijn voor Alÿs, en of 

het kunstwerk inderdaad ruimte biedt voor het ontstaan van een microtopia: een tijdelijke harmonieuze 

gemeenschap, zoals Nicolas Bourriaud dit in zijn boek Relational Aesthetics omschrijft. When Faith 

Moves Mountains krijgt echter door de feitelijke nutteloosheid van het geleverde werk en de 

verwijzing naar de moeizame moderniseringsprocessen van Latijns-Amerika een donkere kant, 

waarmee het kunstwerk minder harmonieus en positief voorkomt dan het werk van andere kunstenaars 

die Bourriaud onder relational aesthetics rekent. De nadrukkelijk politiek georiënteerde performance 

van Alÿs sluit daarmee wellicht nauwer aan bij de theorie van relational antagonism. Ik zal daarom 

vervolgens onderzoeken hoe de performance van Alÿs zich verhoudt tot deze theorie van Claire 

Bishop, met name door de werkwijze van Alÿs te vergelijken met de aanpak van Santiago Sierra en 

door me af te vragen of When Faith Moves Mountains antagonismen toestaat. Aangezien relationele 

kunstwerken zorgen voor een overlap tussen kunst en sociale activiteiten, zal ik ten slotte nog 

aandacht besteden aan de grenzen van sociaal activisme via de kunst. 

 Voor Bourriaud is het belangrijkste doel van relationele kunst het voortbrengen van 

intermenselijke relaties of het scheppen van beperkte, kortstondige gemeenschappen. Het ontstaan van 

relaties is niet slechts één van de bijkomstigheden van het kunstwerk, maar vormt juist het 

belangrijkste uitgangspunt: interactiviteit vormt zowel het vertrekpunt als het resultaat van relationele 

kunst.306 Hoewel de voorbereiding en uitvoering van When Faith Moves Mountains talloze 

mogelijkheden bood om relaties te laten ontstaan, vraag ik me af of dit voor Alÿs het belangrijkste 

doel van het kunstwerk was. De kunstenaar zegt zelf over het ontstaan van het kunstwerk: “Lima was 

in turmoil with clashes on the streets, obvious social tension and an emerging movement of resistance. 

This was a desperate situation calling for an epic response: staging a social allegory to fit the 

circumstances seemed more appropriate than engaging in a sculptural exercise.”307 Aan de hand 

hiervan redeneerde ik aanvankelijk dat Alÿs’ hoofddoel was om te reageren op een politieke situatie, 

door het scheppen van een allegorie. Voor de uitvoering hiervan had hij zo veel mogelijk mensen 
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nodig. Hun samenwerking leek me zodoende in eerste instantie een praktische artistieke oplossing van 

Alÿs, in plaats van een middel om relaties te laten ontstaan. Ik realiseerde me echter steeds meer dat 

Alÿs een sociale allegorie wilde scheppen en hiermee veranderde mijn kijk op het kunstwerk. Eerder 

in dit onderzoek heb ik al uiteengezet dat een ‘sociale allegorie’ op verschillende manieren kan 

worden opgevat, maar in ieder geval betrekking heeft op eigenschappen van de mens of de 

maatschappij. Sociaal betekent volgens het woordenboek immers “betrekking hebbend op de 

maatschappij, op het welzijn daarvan.”308 De maatschappij wordt gevormd uit de manier waarop 

mensen met elkaar samenleven. When Faith Moves Mountains is als sociale allegorie dan een 

symbolische voorstelling van menselijke verhoudingen. Zo verwijst de performance naar menselijke 

eigenschappen zoals vrijgevigheid en solidariteit, maar ook naar de wanhopige politieke situatie in de 

maatschappij van Peru en vormt het zelfs een poëtisch commentaar op de moderniseringsprocessen 

van Latijns-Amerika, waarbij lokale tradities botsen met de verwachtingen van de Westerse wereld. 

Wanneer ik dit in verband breng met Bourriauds definitie van relationele kunst als “a set of artistic 

practices which take as their theoretical and practical point of departure the whole of human relations 

and their social context, rather than an independent and private space,” dan sluit When Faith Moves 

Mountains hier toch treffend op aan.309    

 Ook na de uitvoering van de performance kan het kunstwerk nog interactie stimuleren. Eerder 

in dit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat Alÿs veel belang hecht aan de verspreiding van het verhaal dat 

met When Faith Moves Mountains is ontstaan. Dit verhaal kan voortdurend worden doorverteld en 

elke nieuwe toehoorder of toeschouwer kan het kunstwerken op een eigen manier interpreteren. Voor 

Alÿs gaat dit netwerk van interpretaties deel uitmaken van het kunstwerk. Zijn werkwijze is daarmee 

niet gericht op de definitieve voltooiing van een kunstwerk, maar juist op de voortdurende herhaling, 

heroverweging en verrijking ervan.310 Dit sluit aan op de theorie van Bourriaud, die beredeneert dat de 

ontstane menselijke relaties onderdeel worden van een relationeel kunstwerk en het kunstwerk 

daardoor voortdurend in staat van verandering is. De betekenis is afhankelijk van de omgeving en de 

toeschouwers.311  

 Toch zet de museumpresentatie van When Faith Moves Mountains de toeschouwer niet direct 

aan tot interactie. Alÿs probeert met de documentatie zoals die wordt getoond in het museum vooral de 

essentie van de performance over te brengen, door beelden te tonen van de voorbereiding en de 

uitvoering van de actie. De toeschouwer wordt bijvoorbeeld niet rechtstreeks aangespoord om het 

verhaal van het kunstwerk door te vertellen. Het uitnodigen tot fysieke interactie is echter niet 

essentieel voor een relationeel kunstwerk. Zo waren er ook op Bourriauds tentoonstelling Touch: 

Relational Art from the 1990s to Now (18 oktober - 14 december 2002) enkele kunstwerken te zien die 

                                                      
308 Definitie volgens het woordenboek Van Dale, geraadpleegd via http://www.vandale.nl/ op 20-10-2017. 
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310 Ferguson 2007a, p. 12.  
311 Bishop 2004, p. 54.  
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eerder om contemplatie dan om letterlijk gebruik vroegen. De toeschouwer kon wel een mentale 

interactie tot deze werken aangaan, maar geen fysieke interactie. Deze kunstwerken verhielden zich 

inhoudelijk tot het thema van sociale uitwisseling en vaak ontstonden er wel relaties bij de 

totstandkoming van het kunstwerk.312 Het werk Fireside Talk (1999) van de dove kunstenaar Joseph 

Grigely bestaat bijvoorbeeld uit ingelijste fragmenten van conversaties die hij ooit gevoerd heeft met 

behulp van pen en papier: vanwege zijn doofheid communiceert de kunstenaar met anderen via het 

geschreven in plaats van het gesproken woord (Afbeelding 11). Het kunstwerk nodigt toeschouwers uit 

tot contemplatie over zowel de potentie als de gebrekkigheid van menselijke communicatie.313 Voor de 

tentoongestelde fotoserie Signs That Say What You Want Them to Say, Not Signs That Say What Other 

People Want You to Say (1992-93) nodigde kunstenares Gillian Wearing voorbijgangers uit om een 

persoonlijke boodschap op een groot vel papier te schrijven, waarmee hij of zij vervolgens 

gefotografeerd werd (Afbeelding 12). Wearing onderzoekt hiermee de relatie tussen het publieke beeld 

en de privé-identiteit van een persoon.314 Eenmaal opgehangen in het museum kan de toeschouwer 

geen directe interactie met de foto’s aangaan, maar wel tekst en beeld naar eigen inzicht met elkaar in 

relatie te brengen.  

 Natuurlijk kan men redeneren dat elk kunstwerk kan leiden tot contemplatie en discussie, en 

daarmee de toeschouwer activeert of onderlinge relaties op gang brengt. Bourriaud ziet de kunst 

daarom als de uitgelezen discipline om relaties mee te laten ontstaan.315 Wat relationele kunst echter 

onderscheidt van andere kunstwerken, is dat menselijke relaties een vereiste zijn voor de 

totstandkoming ervan. Onder deze voorwaarde kunnen alsnog zeer diverse kunstwerken ontstaan. 

Bourriaud ziet relational aesthetics daarom niet zozeer als een volledige kunsttheorie of -stroming, 

maar eerder als een vormtheorie.316 Bij alle relationele kunstwerken worden menselijke relaties als 

artistieke vorm ingezet. De relaties worden vervolgens onderdeel van het kunstwerk. Het is voor 

Rirkrit Tiravanija bijvoorbeeld zinloos om zijn maaltijden te bereiden zonder dat er mensen aanwezig 

zijn die het eten nuttigen en daarbij met elkaar kunnen converseren. Liam Gillick zet weliswaar geen 

interactieve acties op, maar vervaardigt objecten die publiek nodig hebben: “My work is like the light 

in the fridge, it only works when there are people there to open the fridge door.”317 Hetzelfde geldt 

voor Alÿs: hij kon de sociale allegorie van When Faith Moves Mountains niet vervaardigen zonder de 

hulp van alle vrijwilligers, die solidair bleven met elkaar en met de kunstenaar door allemaal hun 

                                                      
312 Tentoonstellingsbrochure Touch, p. 3. 
313 Zie hoofdstuk 2, p. 35. 
314 http://www.tate.org.uk/art/artworks/wearing-i-have-been-certified-as-mildly-insane-p78352, geraadpleegd 
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zware taak te voltooien. Door de intensieve samenwerking die de performance van de vrijwilligers 

vroeg, vraag ik me af of het kunstwerk een microtopia laat ontstaan. 

 

5.2 When Faith Moves Mountains als microtopia  
 

Bourriaud betoogt dat sommige hedendaagse kunstenaars tot het inzicht zijn gekomen dat directe 

politieke actie via de kunst nutteloos is. In plaats daarvan proberen deze kunstenaars de wereld 

tijdelijk en op kleine schaal te verbeteren, door via een kunstwerk een microtopia te vormen: een 

harmonieuze gemeenschap op een bepaalde plaats, van een beperkte tijdsduur en omvang. De 

relationele kunstwerken die hieruit ontstaan, vragen om interactie en kunnen onderlinge relaties 

voortbrengen tussen de kunstenaar, de toeschouwers en het kunstwerk. Bourriaud omschrijft de 

microtopia met een positieve bijklank, als een gezamenlijk en harmonieus moment. De betreffende 

kunstwerken creëren een sfeer van ‘conviviality’, oftewel gezelligheid. Net als Bourriaud gelooft 

Francis Alÿs niet dat het domein van de kunst geschikt is voor directe politieke actie. Hoewel de 

kunstenaar vrijwel altijd politieke situaties als thema voor zijn projecten kiest, is zijn doel nooit om via 

een kunstwerk deze situatie te veranderen. Met When Faith Moves Mountains wilde Alÿs alleen 

suggereren dat verandering van de situatie mogelijk is. Wellicht kon hij dit bereiken doordat de 

performance een microtopia liet ontstaan. Uit de getuigenissen van deelnemers blijkt immers dat door 

de gezamenlijke uitvoering van de actie verbroedering, solidariteit en een sterk groepsgevoel ontstond.  

 Sommige beschrijvingen van When Faith Moves Mountains roepen bij mij sterke associaties 

op met relational aesthetics en het begrip microtopia, met name in het artikel Francis Alÿs: In the 

Spirit of Conviviality, geschreven door kunstcriticus Jean Fisher. Ze refereert in deze tekst nergens aan 

de theorie van Bourriaud, maar het lijkt ondenkbaar dat ze zijn boek Relational Aesthetics niet in haar 

achterhoofd hield bij het schrijven van het artikel. “The space of freedom opened up by When Faith 

Moves Mountains provides the conditions of possibility for a new thought of the political,” schrijft 

Fisher, “here understood not simply as the mechanism of political discourse or the structures of power 

and the state, but as ‘conviviality’, or the founding moment of community.”318 Deze zin sluit bijna 

naadloos aan op Bourriauds visie van de microtopia en wat voor hem het belangrijkste politieke aspect 

van relationele kunst is. Het creëren van gemoedelijke gemeenschappen biedt de mogelijkheid om de 

wereld op kleine schaal te verbeteren. Bij When Faith Moves Mountains streefden de vrijwilligers 

samen naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel, waardoor ze verenigd werden en een 

tijdelijke gemeenschap kon ontstaan. Elke deelnemer nam op vrijwillige basis deel aan de actie en 

moest bovendien zijn eigen wil onderschikken aan het collectieve belang, waardoor de performance 

een geest van goedhartigheid, vrijgevigheid en solidariteit kreeg. Ook omschrijft Fisher het kunstwerk 

als “utopian without promising Utopia”. Alÿs biedt de Peruvianen hoop op een betere toekomst door 
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het geloof in de gemeenschap te vernieuwen, en in die zin kan het kunstwerk als utopisch worden 

opgevat. Tegelijkertijd is de performance in wezen absurd en nutteloos, en heeft het niets 

daadwerkelijk veranderd aan de situatie in Lima. Alÿs benadrukt dan ook dat het project geen 

utopische aspiraties heeft.319  

 Fisher betrekt bij het kunstwerk van Alÿs het begrip ‘fabulation’320 van de filosoof Gilles 

Deleuze, dat verwijst naar het creëren en vertellen van verhalen.321 Fabulation is een collectieve 

handeling, die plaatsvindt in het domein van de kunsten. De schrijver, dichter, kunstenaar of verteller 

heeft de taak om verhalen te creëren waarmee grootse beelden en voorstellingen worden gevormd, die 

conventionele opvattingen en representaties van een gemeenschap kunnen omvormen en herscheppen. 

Deleuze omschrijft het begrip met name aan de hand van literatuur en film, maar fabulation kan ook 

plaatsvinden via beeldende kunst.322 Elke gemeenschap heeft verhalen en verhalenvertellers nodig om 

samenhang te stichten en fragmentatie van de gemeenschap tegen te gaan, want verhalen verbinden 

mensen met elkaar.323 Verhalen activeren de verbeelding van de toeschouwer, roepen reacties en 

dialoog op en kunnen alsmaar worden doorverteld.324 Ieder mens heeft een stem, en daarmee is het 

vermogen om verhalen te vertellen open voor iedereen. Zo kan fabulation zich op de gehele 

samenleving richten.325 “When Faith Moves Mountains is a reminder that, faced with the ever-

increasing instrumentalization of life under globalism, the responsibility of artistic practices is not to 

relinquish the right to imagine, but to invent new uses of language and new tactics of engagement with 

community”, schrijft Fisher.326 

 Hoewel Bourriaud sporadisch Gilles Deleuze ter sprake brengt in Relational Aesthetics, 

bespreekt hij diens concept van fabulation niet. Het begrip sluit echter wel goed aan op zijn theorie 

van relational aesthetics. Deleuze gelooft ook niet in het nut van het scheppen van een utopie via 

kunst. In plaats daarvan moet fabulation een politieke betekenis krijgen: er moeten verhalen worden 

gecreëerd waarmee de gemeenschap de mogelijkheid geboden krijgt om zichzelf opnieuw uit te vinden 

of te heroverwegen.327 De microtopia functioneert voor Bourriaud op een soortgelijke manier. Door 

middel van een microtopia moeten mensen bewust worden gemaakt van andere manieren om de 

wereld te bewonen. De microtopia laat mensen dus ook conventionele opvattingen van de 

gemeenschap heroverwegen en kan daarmee de samenleving veranderen zonder directe politieke actie. 

                                                      
319 Fisher 2007, p. 119. 
320 ‘Fabulation’ is een Frans woord, dat in het Engels kan worden vertaald als ‘storytelling’. In het Nederlands 

lijkt de beste vertaling ‘de vertelkunst’. Ik zal het Franse begrip van Deleuze aanhouden. 
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Cinema 2: The Time-Image, Londen 1989, pp. 215-224, en Ronald Bogue, ‘Fabulation’ pp. 99-100, in: Adrian 
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322 Bogue 2010, P. 100.  
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 Tot slot kunnen ook uitspraken van Alÿs zelf over When Faith Moves Mountains in verband 

worden gebracht met fabulation. Zo beschreef hij in een interview de collectieve emotie die werd 

opgewekt door de performance als ‘social sublime’, een sublieme ervaring die de deelnemers en 

toeschouwers raakte, waardoor het collectieve bewustzijn kon veranderen.328 De interviewer Carla 

Faesler verwoordde het als een moment dat een opening creëert voor reflectie op de mogelijkheid van 

verandering, “where meaning is suspended and the futility of a given pursuit is revealed and 

illuminated.”329 Alÿs probeert via zijn kunstwerken vaker deze sublieme emotie op te wekken, maar 

niet elk kunstwerk slaagt hierin. Hij maakt hierbij een vergelijking met poëzie, waarbij een dichter 

door middel van het schikken van woorden naar eenzelfde sublieme ervaring zoekt. Via welk medium 

het ‘social sublime’ wordt bereikt, maakt volgens hem dan ook niet uit.330 Hiermee vertonen Alÿs’ 

gedachten overeenkomsten met Deleuzes opvatting van fabulation, waarbij verhalen mensen 

verbinden en tegelijkertijd het collectieve bewustzijn kunnen veranderen. Deleuze vindt het bovendien 

waardevol dat verhalen alsmaar worden doorverteld en dat fabulation zich zo op de hele samenleving 

kan richten, en ook Alÿs hoopt dat zijn verhalen worden doorverteld en zo zijn boodschap tot buiten 

de kunstwereld kan worden verspreid. 

 Hoewel Fisher When Faith Moves Mountains overwegend beschrijft in positieve termen als 

een kunstwerk dat een goedhartige gemeenschap creëert, erkent ook zij dat de performance in wezen 

absurd was. Er is enorm veel moeite geleverd om een berg te verzetten, maar het resultaat hiervan is 

niet eens waar te nemen met het blote oog. Het kunstwerk legt volgens haar de sisyfische toestand van 

de mens bloot, gevangen tussen een utopische aspiratie en de zware inspanning die moet worden 

geleverd in de hoop dit te bereiken.331 Dit staat in scherp contrast met de wijze waarop Bourriaud 

relationele kunst doorgaans omschrijft, namelijk als harmonisch en positief. Hoewel Alÿs’ 

performance wel kon leiden tot positieve ervaringen onder de deelnemers, ging dit gepaard met zware 

omstandigheden: de vrijwilligers moesten urenlang in de brandende zon uitputtend werk verrichten, 

waarmee praktisch niets werd bereikt. De relationele kunstwerken die Bourriaud beschrijft, zijn vooral 

gericht op het opwekken van welwillende relaties onder aangename omstandigheden. Doorgaans is er 

geen specifieke politieke situatie waar deze kunstwerk naar verwijzen, maar richten ze zich eerder op 

een algemeen maatschappelijk probleem: de maatschappij wordt steeds individualistischer en 

onpersoonlijker, sociale relaties worden gecommercialiseerd en door de toename van virtuele relaties 

via het internet neemt de fysieke interactie tussen mensen af. Sommige kunstenaars proberen te 

voorzien in de groeiende behoefte aan intermenselijk contact in het echte leven. Bij When Faith Moves 

Mountains ontstaat het kunstwerk juist als een reactie op de onrustige politieke situatie in Lima. Wijkt 

                                                      
328 ‘Het sublieme’ verwijst vaak naar het onbevattelijke of het verhevene, maar het is een begrip dat in de 

filosofie en de kunstgeschiedenis op vele uiteenlopende manieren is gekarakteriseerd. Ik beperk me daarom tot 

de opvatting van het ‘social sublime’ volgens Francis Alÿs en interviewer Carla Faesler.  
329 Faesler 2011, p. 70. 
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het daarmee in wezen af van Bourriauds theorie van relational aesthetics? 

 

5.3  Politieke context bij relational aesthetics 
 

Bourriaud lijkt erg vaak de nadruk te leggen op interactiviteit en ‘gezelligheid’ bij relationele 

kunstwerken. Claire Bishop bekritiseert Bourriaud hiervoor: de kunstwerken die hij onder relational 

aesthetics rekent, zijn te veel gebaseerd op het creëren van harmonieuze relaties en gemeenschappen 

en brengen bovendien alleen toeschouwers samen die zich met elkaar kunnen identificeren, omdat ze 

een voorliefde voor kunst delen. De tijdelijke saamhorige gemeenschappen die via relationele 

kunstwerken ontstaan, vormen daarmee geen realistische weerspiegeling van de diversiteit in de 

samenleving.332 Bovendien benadert Bourriaud volgens haar politiek geëngageerde relationele 

kunstwerken te sterk via de relaties die het kunstwerk laat ontstaan, en behandelt hij de achterliggende 

context niet voldoende. Ik illustreerde dit al eerder aan de hand van het kunstwerk Untitled (Ross) van 

Gonzalez-Torres (Afbeelding 8), dat met een autobiografische noot verwijst naar maatschappelijke 

problemen rond homoseksualiteit en aids. Bourriaud laat dit aspect echter grotendeels onderbelicht en 

benadrukt vooral de interactiviteit van het kunstwerk.333 Er zijn weinig voorbeelden te vinden, maar 

soms bespreekt Bourriaud wel kunstenaars in een politieke context. Op zijn tentoonstelling Touch: 

Relational Art from the 1990s to Now toonde hij bijvoorbeeld een kunstwerk van de Deense 

kunstenaar Jens Haaning (1965). “Haaning never considers the universe of human relations as an 

innocent space,” schrijft Bourriaud. “Far from some of the well-wishing social and cultural caricatures 

which are all too often associated with "relational" practices, Haaning takes the contradictions and the 

violence of social space into account.”334  

 Jens Haaning maakt kunstwerken over sociale groeperingen die veelal worden buitengesloten 

van de maatschappij, zoals migranten, vluchtelingen en asielzoekers, maar ook bijvoorbeeld 

psychiatrische patiënten. Via zijn kunst onderzoekt hij cultuurverschillen, discriminatie, uitsluiting, 

kleinering en de representatie van ‘minderheden’.335 Hij probeert reeds bestaande gemeenschappen 

zichtbaar te maken, die zich normaal gesproken onzichtbaar aan de rand van de maatschappij 

bevinden, of hij creëert tijdelijke gemeenschappen waarbij hij bewust in- en uitsluiting laat optreden. 

Daarbij worden vaak juist de buitenstaanders geprivilegieerd.336 Voor Turkish Jokes (1994) bevestigde 

Haaning bijvoorbeeld luidsprekers aan lantaarnpalen in de Turkse wijk van Oslo, waardoor hij 

opnames afspeelde van grappen die in het Turks werden verteld. De Turkse immigranten konden 

samen om de grappen lachen, terwijl de oorspronkelijk Noorse bevolking de grappen niet verstond en 
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335 Pécoil 2003, p. 6. 
336 Bourriaud 2003, p. 104. 
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hierdoor werd buitengesloten.337 Voor het werk Foreigners Free – Biel Swimming Pool (2000) regelde 

Haaning dat elke buitenlander gratis toegang werd verleend in het zwembad van de Zwitserse stad 

Biel. De buitenlanders kregen een privilege vanwege hun afkomst, waardoor ze normaal gesproken 

eerder worden benadeeld. Daarbij kwamen er ineens veel buitenlanders samen in het zwembad en viel 

hun aanwezigheid er meer op. Dit maakte de Zwitsers tot een minderheid.338 Terwijl deze twee 

voorbeelden goed van aard zijn – er worden grappen gemaakt en gratis toegang verleend – maakt 

Haaning soms ook dreigende kunstwerken. Zo nodigt het kunstwerk Trap (1994) bezoekers uit in een 

lege ruimte, waarbij vervolgens een zware deur dicht glijdt die de mensen tijdelijk isoleert.339  

 Op de tentoonstelling Touch was een fotoserie van Jens Haaning tentoongesteld, met een 

twaalftal foto’s van de eerste generatie vluchtelingen die nu in Kopenhagen leven (Afbeelding 22). De 

afzonderlijke foto’s zijn vernoemd naar de namen van de gefotografeerde vluchtelingen: Antonio, 

Faysal, Murat, Ecevit, Hakan, Shabeer, Deniz, Dennis, Auranzeab, Radovan, Sambas en Ömer (2000). 

De foto’s en de er op afgedrukte tekstblokken herinneren aan modefoto’s in tijdschriften: de korte 

tekst bevat een gedetailleerde beschrijving van de kledingstukken en accessoires die de 

geportretteerden dragen, met het merk en de prijs ervan in Deense Kronen erbij vermeld. Zo draagt 

Shabeer onder andere een trainingsbroek van Adidas (200 DKK), een sweater van H&M (300 DKK), 

schoenen van Reebok (400 DKK) en heeft hij een mobiele telefoon van Nokia (500 DKK) (Afbeelding 

23). De foto’s zijn echter niet charmant en aantrekkelijk zoals in modetijdschriften. De vluchtelingen 

poseren bijvoorbeeld op een straathoek, voor een muur beklad met graffiti of voor een braakliggend 

bouwterrein. De merken en prijzen van hun kleding dienen als een soort validatie, alsof ze zich goed 

hebben aangepast aan onze Westerse kledingcodes en ze er daarom toe doen.340 Een ander voorbeeld is 

The Refugee Calendar (2002), die de opmaak en het formaat van een reguliere maandkalender heeft. 

De populaire foto’s die er normaliter op staan, zijn echter vervangen door foto’s van vluchtelingen die 

wachten op een reactie op hun asielaanvraag in Finland.341 Haaning confronteert de toeschouwer met 

beelden van vluchtelingen die in Scandinavië leven, die normaal gesproken niet worden 

gerepresenteerd in de populaire beeldcultuur.  

 Jens Haaning toont in zijn werk hoe de samenleving is verdeeld in verschillende subgroepen, 

die op een gevestigde manier met elkaar omgaan. Immigranten worden bijvoorbeeld al snel als 

vreemdelingen gezien vanwege hun andere afkomst. Dit beeld wordt versterkt door negatieve 

beeldvorming in bijvoorbeeld de media en de politiek, wat het moeilijk maakt om los te komen van de 

bestaande omgangsvormen. Haaning probeert dit aan te vechten, zoals Bourriaud beschrijft: “His work 

asks a question: is this edit in which we live the only one possible? From the same material (the 

everyday), it is always possible to produce different versions of reality. His work thus functions like an 
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editing suite, reorganizing social forms by producing alternative scenarios.”342  

 In Alÿs’ kunst zijn overeenkomsten met de kunst van Haaning te zien. Beide kunstenaars zijn 

politiek geëngageerd. Ook biedt Alÿs met When Faith Moves Mountains een alternatieve weergave 

van de maatschappij, waarbij hij suggereert dat men door middel van samenwerking voor verandering 

kan zorgen. De toeschouwer wordt uitgenodigd tot reflectie of deze verandering daadwerkelijk 

mogelijk is. De politieke context waaruit When Faith Moves Mountains is ontstaan, verhindert het 

kunstwerk dus niet om aan te sluiten op de theorie van relational aesthetics. Ik vraag me nu af hoe 

When Faith Moves Mountains zich verhoudt tot de theorie van relational antagonism, waarbij Claire 

Bishop politiek geëngageerde kunstenaars als voorbeeld noemt.  

 

5.4 When Faith Moves Mountains en relational antagonism 
 

De belangrijkste kritiek die Claire Bishop op Bourriauds theorie van relational aesthetics levert, is dat 

de theorie zich beperkt tot relationele kunstwerken die harmonieuze relaties en gemeenschappen 

creëren. Deze kunst vormt geen realistische weerspiegeling van de maatschappij, waarin altijd 

tegenstellingen zullen bestaan – dit is zelfs een voorwaarde voor het behoud van democratie. Volgens 

Bishop moeten kunstwerken daarom antagonismen toestaan. Als voorbeeld noemt ze de kunstenaars 

Thomas Hirschhorn en Santiago Sierra, die beide de confrontatie opzoeken tussen verschillende 

bevolkingsgroepen en de aandacht vestigen op bijvoorbeeld etnische of economische ongelijkheid. De 

kunstenaars leggen juist de verschillen bloot die anders onderdrukt zouden worden om de schijnbare 

harmonie te handhaven. Hun kunstwerken krijgen hiermee een sterke politieke lading.  

 Om te analyseren hoe When Faith Moves Mountains zich verhoudt tot Bishops theorie van 

relational antagonism, zal ik dit kunstwerk van Francis Alÿs vergelijken met een kunstwerk van 

Santiago Sierra. Naar mijn mening komen Alÿs’ werkwijze en thematiek eerder overeen met de kunst 

van Sierra, dan met de kunst van Thomas Hirschhorn. Zo reageren zowel Sierra als Alÿs vaak op 

plaatsgebonden politieke situaties, terwijl bijvoorbeeld het Bataille Monument van Hirschhorn in 

theorie in een andere achterstandswijk kan worden heropgebouwd om hetzelfde effect te bereiken.343 

Bovendien blijkt uit een groepsgesprek tussen Francis Alÿs, Cuauhtémoc Medina, Rafael Ortega en 

kunsthistoricus Gerardo Mosquera dat Alÿs zich verwant voelt aan Santiago Sierra. Alÿs voelt bij het 

maken van een kunstwerk gelijktijdig de drang en de onmacht om in opstand te komen. Hij vermoedt 

dat hij dit gevoel deelt met Sierra, al drukt Sierra zijn woede of kritiek op een meer radicale manier uit. 

Alÿs gaat zelf op een poëtische manier te werk – zijn werkwijze wordt door Sierra omschreven als 

“more elegantly”.344 Bij When Faith Moves Mountains probeert Alÿs zijn woede juist om te zeten in 

positieve energie. Het kunstwerk is gebaseerd op hoop en het geloof en heeft geen ruimte voor 
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woede.345 Ik zal me verdiepen in de verschillende werkwijzen van beide kunstenaars, door When Faith 

Moves Mountains te vergelijken met het kunstwerk Sumisión (2006-2007) van Sierra, waarvoor hij 

mensen inhuurt om te graven in de Latijns-Amerikaanse woestijn. 

 Sumisión (Afbeelding 24) is uitgevoerd in Anapra, een afgelegen buitenwijk van de stad Ciudad 

Juarez in Mexico. Het is een van de armste gemeenschappen in de stad en ligt in de woestijn, vlakbij 

de grens met de Verenigde Staten. De leefomstandigheden zijn er slecht: het opzetten van openbare 

voorzieningen zoals elektriciteit, drinkwater en bestrating gaat moeizaam en afval wordt in de open 

lucht verbrand vanwege een gebrek aan openbare dienstverlening.346 De inwoners bestaan overwegend 

uit migranten vanuit heel Mexico, die een mislukte poging hebben gedaan om de grens naar de 

Verenigde Staten over te steken en vervolgens werk hopen te vinden in de dichtbijgelegen 

maquiladora’s: buitenlandse fabrieken die zich met name in het noordelijke Mexicaanse grensgebied 

bevinden, waar belastingvrij ruwe grondstoffen worden geïmporteerd en verwerkt.347 De 

werkomstandigheden in de maquiladora’s zijn slecht en de werknemers ontvangen een laag loon.348 

Bovendien zorgt een smeltinstallatie van de American Smelting and Refining Company (ASARCO) in 

de Amerikaanse grensstad El Paso voor vele gezondheidsproblemen in Anapra, bijvoorbeeld 

bloedvergiftiging bij kinderen door loodproductie. De gezondheidsautoriteiten hebben in deze zone het 

hoogste aantal zaken geregistreerd van misvorming, ademhalingsziektes en anencefalie, een 

hersenaandoening bij baby’s waardoor ze dood worden geboren, of snel na de geboorte overlijden.349 

De bewoners van Anapra worden zodoende getroffen door talloze onrechtvaardigheden, voortvloeiend 

uit onder andere armoede, vervuiling, oneerlijke immigratiepraktijken, rechteloosheid, drugsgebruik 

en seksueel geweld.350 Ze zijn overgeleverd aan de besluiten van politieke en industriële grootmachten 

op verschillende niveaus. Als reactie op deze erbarmelijke omstandigheden huurde Sierra een groep 

werkers uit Anapra in en gaf ze de opdracht het woord ‘sumisión’, het Spaanse woord voor 

‘onderwerping’, ruim een meter diep in het woestijnzand uit te graven. De gegraven geulen werden 

vervolgens met beton gefixeerd (Afbeelding 25).351  

 Sumisión vormt tegelijkertijd op grotere schaal een commentaar op het immigratiebeleid en de 

grenscontrole van de Verenigde Staten. De discussie hierover was net opnieuw opgelaaid naar 

aanleiding van het wetsvoorstel H.R. 4437: de ‘Border Protection, Anti-terrorism and Illegal 

Immigration Control Act’, waarin wrede bepalingen waren opgenomen tegen Mexicaanse 

immigranten. Het wetsvoorstel werd in december 2005 aangenomen door het Huis van 

Afgevaardigden, maar werd afgewezen door de Senaat. Het voorstel leidde in 2006 tot grote protesten 

                                                      
345 Alÿs 2005, p. 102.  
346 http://www.santiago-sierra.com/200704_1024.php, geraadpleegd op 12-10-2017.  
347 Scott 2015, p. 182.  
348 Baum 2010, p. 7. 
349 http://www.santiago-sierra.com/200704_1024.php, geraadpleegd op 12-10-2017.  
350 Scott 2015, p. 182.  
351 http://www.santiago-sierra.com/200704_1024.php, geraadpleegd op 12-10-2017.  
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in de Verenigde Staten, waarbij werd gepleit voor de rechten van de immigranten. Sierra bekritiseert 

met Sumisión ook de meest invloedrijke Mexicaanse politici en oligarchen in Mexico-Stad, die zich 

naast de Amerikaanse regering het meest schuldig maken aan de problematische leefomstandigheden 

in Anapra.352 Aanvankelijk wilde Sierra de betonnen letters van Sumisión met benzine te vullen en 

deze in brand te zetten op 1 december 2006, de dag dat Felipe Calderón tot Mexicaanse president werd 

geïnaugureerd.353 De lokale overheid heeft dit echter verhinderd.354 

 De thematiek van Sumisión keert terug in de kunst van Francis Alÿs, die de werken The Loop 

en Rehearsal I maakte over de grensproblematiek tussen Mexico en de Verenigde Staten.355 Ook is 

Sumisión relevant in vergelijking met When Faith Moves Mountains in het bijzonder. Alÿs en Sierra 

laten allebei schepwerk uitvoeren in de woestijn, om te reageren op de problemen die zijn 

voortgekomen uit de economische en politieke omstandigheden op een specifieke locatie. In Anapra 

worden de inwoners onder andere getroffen door het grensbeleid van de Verenigde Staten en het 

beleid van de maquiladora’s, die slechte werkomstandigheden bieden. In Ventanilla zijn de 

sloppenwijken ontstaan door guerrillaoorlogen, economische crises en de overbevolking van Lima. 

Ook de presentatiewijzen van beide kunstwerken zijn aan elkaar verwant. Sumisión wordt in de 

museale ruimte gepresenteerd als een digitale slideshow op twee schermen. Op het eerste scherm 

wordt de sculptuur in de aarde van bovenaf gefilmd. Het tweede scherm toont de arbeid die werd 

geleverd om het kunstwerk te vervaardigen, afgewisseld met beelden van onder andere nabijgelegen 

industriegebieden, rookpluimen, distributiecentra, sloppenwijken en de Texaanse grensstad El Paso. 

De montage vormt een portret van de politiek geladen zone aan de grens van tussen Mexico en de 

Verenigde Staten.356 De film en foto’s van When Faith Moves Mountains tonen ook vooral de 

uitvoering van het kunstwerk, in combinatie met beelden van de omgeving waar de performance zich 

afspeelde, namelijk de zandduinen en de sloppenwijken. Tot slot geven beide kunstenaars hun 

deelnemers een absurde taak mee, waarvoor er fysiek zwaar werk moest worden verricht. Sumisión 

wekt de indruk in ieder geval een permanent resultaat te bereiken, aangezien de uitgegraven letters met 

beton werden gefixeerd in het zand. Tegenwoordig hebben de betonnen letters echter plaatsgemaakt 

voor een gebouw van de Technologische Universiteit van de regio Paso del Norte (Afbeelding 26). Het 

resultaat van de performance van Alÿs, het enkele centimeters verplaatsen van een zandduin, was 

direct na afloop van de actie zelfs niet waar te nemen. Ondanks al deze overeenkomsten tussen 

Sumisión en When Faith Moves Mountains, verschillen de werkwijze en het doel van Sierra en Alÿs 

sterk. Daar zal ik nu op ingaan.  

 Santiago Sierra huurt deelnemers in voor het uitvoeren van verschillende acties, die vaak 

                                                      
352 Scott 2015, p. 182.  
353 Scott 2015, p. 182.  
354 http://www.santiago-sierra.com/200704_1024.php, geraadpleegd op 12-10-2017.  
355 Zie hoofdstuk 1, pp. 10-11. 
356 Baum 2010, p. 7. 
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uitputtend, vernederend of nutteloos zijn.357 Een voorbeeld hiervan is het kunstwerk 160 cm Line 

Tattooed on 4 People (2000), waarbij hij vier heroïneverslaafde prostituees inhuurde om voor de prijs 

van één shot heroïne een lijn op hun rug te laten tatoeëren (Afbeelding 27). De kunstenaar laat een 

spanning ontstaan door zulke taken uit te laten voeren door de meest arme en benadeelde mensen: 

vanwege hun economische situatie kunnen zij hun deelname haast niet weigeren. Sierra verwijst met 

zijn kunstwerken naar de uitbuiting van menselijke arbeid en de beperking van individuele vrijheden, 

bijvoorbeeld vanwege de afkomst van een persoon.358 Dit is ook het geval bij Sumisión. Sierra kiest 

ervoor de actie uit te laten voeren door de bewoners van Anapra, die zelf het meest benadeeld worden 

door bijvoorbeeld de grenscontroles en het immigratiebeleid van de Verenigde Staten en het gebrek 

aan openbare voorzieningen en dienstverlening, waar de Mexicaanse overheid niets aan verandert.  

 Terwijl Sierra de politieke lading van zijn kunstwerken verhoogt door de meest benadeelde 

lokale mensen in te huren, kiest Alÿs er juist bewust voor om de bewoners van de sloppenwijken niet 

bij When Faith Moves Mountains te betrekken. In plaats daarvan laat hij de actie uitvoeren door 

Peruviaanse studenten. Dit is een gevolg van zijn poëtische werkwijze: hij kiest ervoor om een 

allegorie te maken, in plaats van een directe confrontatie aan te gaan. Daarmee behoudt hij duidelijk 

het onderscheid tussen kunst en activisme en behoedt hij zich voor de instrumentele inzet van de 

sloppenwijkbewoners voor zijn kunstwerk.359 Alÿs ontwijkt het ethische dilemma dat zou ontstaan 

wanneer hij de sloppenwijkbewoners zou inzetten, terwijl Sierra er juist voor kiest om dit dilemma op 

de voorgrond te zetten en te vergroten.360 Hij exploiteert mensen via zijn kunstwerken om het thema 

van exploitatie aan te kaarten. Alÿs laat When Faith Moves Mountains daarentegen op vrijwillige basis 

uitvoeren, om te voorkomen dat deelnemers meedoen vanwege economische belangen. In plaats 

daarvan is hun deelname een uiting van vrijgevigheid. De kunstenaar geeft hen echter wel een zware 

en nutteloze taak. Het geleverde werk staat in ongelijke verhouding tot het bereikte resultaat, waarmee 

het kunstwerk ook een symbool van inefficiëntie wordt. Zo verwijst Alÿs net als Sierra naar de meest 

arme en benadeelde mensen van de maatschappij, die genoodzaakt zijn om zwaar werk te verrichten 

voor een laag loon. Alÿs geeft zijn deelnemers echter ook om een andere reden een zware taak. De 

vrijwilligers moesten een volledig en standvastig geloof hebben in het slagen van de actie, en moesten 

daarnaast ook geloven in de noodzaak van de actie om plaats te vinden, vanwege de benarde situatie 

waar Lima zich in bevond. Hoe absurder en moeilijker een opgelegde taak is, hoe onwaarschijnlijker 

het lijkt dat het gestelde doel bereikt wordt, en hoe groter het geloof moet zijn dat het mogelijk is om 

hierin te slagen. De performance vormt daarmee opnieuw een metafoor voor de menselijke wil en de 

vrijgevigheid om iets groots te bereiken zonder eigenbelang, maar staat ook symbool voor de kracht 

van het geloof. 

                                                      
357 Bishop 2004, p. 70. 
358 http://www.tate.org.uk/art/artworks/sierra-160-cm-line-tattooed-on-4-people-el-gallo-arte-contemporaneo-

salamanca-spain-t11852, geraadpleegd op 23-10-2017. 
359 Kester 2011, p. 72. 
360 Kester 2011, p. 163. 
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 Sumisión en When Faith Moves Mountains hebben ook allebei een ander effect op de 

toeschouwer. Sierra wilde een duidelijk politiek statement maken door het uitgegraven woord 

‘sumisión’ in brand te steken tijdens de inauguratie van de Mexicaanse president. Hij wijst daarmee 

duidelijk een van de schuldigen aan voor de benarde situatie in Anapra en gaat de confrontatie aan met 

de Mexicaanse regering. Ook confronteert de kunstenaar geregeld zijn toeschouwers, bijvoorbeeld bij 

zijn kunstwerk Persons Paid to Have Their Hair Dyed Blond op de Biënnale van Venetië.361 Alÿs gaat 

via zijn kunstwerken juist geen directe confrontatie aan. When Faith Moves Mountains levert 

indrukwekkende beelden op en de kunstenaar laat voornamelijk een hoopgevende boodschap naar 

voren komen in de film van de performance. Pas wanneer de toeschouwer zelf op het kunstwerk gaat 

reflecteren, kan hij of zij bedenken dat de actie in wezen nutteloos en inefficiënt was. Het kunstwerk 

nodigt hiermee uit tot contemplatie over bijvoorbeeld de politieke situatie in Peru, het moeizame 

moderniseringsproces van Latijns-Amerika en de grote hoeveelheid inefficiënte arbeid die door de 

Latijns-Amerikaanse bevolking geleverd wordt. Alÿs beschrijft hoe zijn kunstwerken in twee fases op 

de toeschouwer inwerken: “the first contact is almost seductive, like a baited trap. Then I want to 

cause a more incisive and critical reflection.”362 Hij probeert vooraf een zo groot en divers mogelijk 

publiek met zijn kunstwerken te bereiken, door toeschouwers te verleiden met zijn poëtische en 

visueel aantrekkelijk kunstwerken. Vervolgens wil hij bij nadere bestudering van het kunstwerk een 

innerlijk conflict bij de toeschouwer opwekken, en aanleiding te geven tot een reeks onverwachte of 

onbeantwoorde vragen.363 

 “I'd say the majority of contexts with which I interact are very charged politically,” vertelt 

Alÿs. “[W]hat I try to do is introduce some poetic distance into those particular situations so we can 

see them from the outside, from a new angle.” Hij stimuleert vragen en twijfels of verandering 

mogelijk zou kunnen zijn, maar volgens Alÿs is het aan de toeschouwer om te beslissen of dingen 

moeten veranderen, en in welke richting.364 Alÿs probeert een werk dus altijd open te laten voor 

verschillende interpretaties. Sierra laat minder ruimte over voor vrije interpretatie. Deze kunstenaar 

gelooft bovendien niet in de mogelijkheid van verandering door middel van kunst: “I can’t change 

anything. There is no possibility that we can change anything with our artistic work. We do our work 

because we are making art, and because we believe art should be something, something that follows 

reality.”365  

 

 

                                                      
361 Zie hoofdstuk 3, p. 41. 
362 Alÿs 2005, p. 104. 
363 Alÿs 2005, p. 104. 
364 Faesler 2011, p. 68. 
365 Bishop 2004, p. 71. 
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5.5 Antagonisme en sociaal engagement bij When Faith Moves Mountains 
 

Alÿs laat geen spanning of confrontatie ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen, terwijl 

zowel Thomas Hirschhorn als Santiago Sierra dat wel doen. Als hij de sloppenwijkbewoners had 

ingezet voor de uitvoering van When Faith Moves Mountains, had het kunstwerk meer raakvlakken 

gehad met relational antagonism. De nadruk van de performance zou nog meer komen te liggen op de 

lokale politieke context, in plaats van het functioneren van het kunstwerk als sociale allegorie. Het 

kunstpubliek zou de gezichten te zien krijgen van de gedupeerde bewoners van Ventanilla, wat zorgt 

voor bewustwording van de onderlinge verschillen tussen de toeschouwers van het kunstwerk en de 

bewoners van de sloppenwijken. Alÿs hanteert daarentegen een poëtische aanpak waarbij hij afstand 

neemt tot de daadwerkelijke politieke situatie. Kan er bij When Faith Moves Mountains dan wel 

sprake zijn van relational antagonism? Zijn er andere vormen van antagonismen in het kunstwerk te 

ontdekken?  

 Hoewel Alÿs met When Faith Moves Mountains niet actief tegenstellingen opzoekt, verwijst 

hij met het kunstwerk wel naar maatschappelijke ongelijkheid. De kunstenaar refereert met de 

nutteloze en inefficiënte performance naar de kansarme bewoners van de sloppenwijken, die slechts 

met marginale banen rond moeten komen. De studenten die de actie uitvoeren, hebben dankzij hun 

universitaire opleiding een beter levensvooruitzicht. Hoewel Alÿs geen daadwerkelijke ontmoeting 

tussen de studenten en de bewoners van de sloppenwijken organiseerde, werden de studenten tijdens 

de performance toch geconfronteerd met de sloppenwijken naast het zandduin. “When we arrived, we 

were in the middle of this shanty town. I thought it was strange,” vertelt een van de deelnemers. 

“When we got to the top and started to go down I paid more attention to the houses, to the people 

living there. I felt… not sorry, but it made me think.”366  Een andere deelnemer vertelt dat het zien van 

de sloppenwijken zorgde voor verbijstering: “To see that bowl where the poor new settlement had 

been built was something amazing, much more beautiful even than seeing the ocean on the other side 

of the dune. Seeing the community there, the people, moving around. Seeing how they had built their 

homes, how they had moved away from the city’s downtown area and yet, here they are, carrying on 

with their lives… They’re like any us…” Volgens hem heeft de migratie voor de enige grote sociale 

verandering in Peru gezorgd. “Violent revolutions (…)  haven’t achieved such a radical transformation 

as the one that migrations have. They’ve turned Lima into a city that expresses (…) all of Peru’s 

problems.”367  

 Een ander antagonistisch aspect van het kunstwerk schuilt in de verwijzing naar het 

moderniseringsprocessen van Latijns-Amerika. In veel kunstwerken verbeeldt Alÿs de worsteling van 

de inwoners van Latijns-Amerika, die zich enerzijds willen vasthouden aan hun eigen tradities, maar 

zich anderzijds proberen aan te passen aan het Westerse moderniseringsmodel om sociale en 
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economische vooruitgang te kunnen bereiken. Uit deze voortdurende worsteling tussen oude 

gebruiken en nieuwe beloftes ontstaat een antagonisme. “Political or social progress is always already 

destined for frustration and deferral, impurity and compromise, due to the inevitable co-option of the 

forces of organised resistance,” schrijft Grant Kester.368  

 Claire Bishop is van mening dat kunstenaars antagonismen niet moeten ontwijken, maar juist 

toestaan, en daarom niemand moeten uitsluiten van hun kunstwerken. De relationele kunstenaars die 

Bourriaud beschrijft, brengen echter vaak alleen toeschouwers samen die zich met elkaar kunnen 

identificeren, omdat ze een voorliefde voor kunst delen. Alÿs benadert voor de uitvoering van When 

Faith Moves Mountains juist architectuurstudenten vanwege zijn verwachting dat zij geen 

vooringenomen ideeën hebben over kunst. Hij hoopte dat de studenten niet participeerden in de 

wetenschap dat ze zouden deelnemen aan een project van een in aanzien staande kunstenaar, maar dat 

ze deelnamen omdat ze geloofden in het concept en de relevantie van het project in relatie tot de 

maatschappelijke situatie in Peru.369 Alÿs hoopte bovendien dat de deelnemers hun ervaringen zouden 

doorvertellen aan familie en vrienden, die het op hun beurt het verhaal weer verder konden 

doorvertellen. Op die manier kan het verhaal van When Faith Moves Mountains in theorie de hele 

gemeenschap van Lima bereiken, en niet alleen diegenen die de presentatie van het kunstwerk in een 

museale omgeving te zien krijgen.  

 When Faith Moves Mountains is zodoende gemaakt voor en door de inwoners van Lima. 

Hiermee sluit het kunstwerk aan op een betoog van Claire Bishop over collaboratieve kunst, waarbij 

een plaatselijke gemeenschap actief betrokken wordt bij het ontstaan van een kunstwerk.370 Het 

Bataille Monument is hier een voorbeeld van: Thomas Hirschhorn betrok de bewoners van de 

Nordstadt in Kassel bij de totstandkoming van zijn kunstwerk. Ik beschreef al eerder in deze scriptie 

dat dit type kunstwerken dikwijls ethische kritiek ontvangt. Kunstenaars worden in toenemende mate 

beoordeeld aan de hand van hun werkproces en hun wijze van samenwerking met anderen in de 

samenleving. Op basis daarvan treft hen al snel het verwijt van exploitatie. Wanneer kunstwerken 

lijken te wringen – zoals bij Santiago Sierra –  vindt Bishop dat de toeschouwer zich juist zou moeten 

realiseren dat het kunstwerk wordt voortgebracht uit frustratie en ongemak.371 Ethische bezwaren 

zouden de uitvoering van het kunstwerk verhinderen en zodoende verhinderen wat het kunstwerk nu 

juist wil tonen. De spanningen in het kunstwerk weerspiegelen de samenleving. De toeschouwer wordt 

bij 160 cm Line Tattooed on 4 People bijvoorbeeld geconfronteerd met het feit dat de prostituees zich 

verkopen voor hun levensonderhoud, ook aan Santiago Sierra. Bishop schrijft: “I would argue that 

such discomfort and frustration – along with absurdity, eccentricity, doubt, or sheer pleasure – can, on 

the contrary, be crucial elements of a work’s aesthetic impact and are essential to gaining new 
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369 Alÿs 2005, p. 66.  
370 Claire Bishop, ‘The Social Turn: Collaboration and Its Discontents’, in: Artforum 44 (2006), 6, 178–83. 
371 Bishop 2006, p. 180. 



77 

 

perspectives on our condition.”372 Bishop prijst enkele kunstenaars die zichzelf niet als doel stellen om 

via hun kunst sociale verandering te bewerkstelligen, maar die het artistieke en het maatschappelijke 

proberen samen te voegen en zich niet daarbij niet laten beperken door ethische oordelen.373 Bishop 

noemt hierbij enkele projecten als voorbeeld, waaronder het kunstwerk Musée Précaire Albinet (2004) 

van Thomas Hirschhorn,374 maar ook het kunstwerk When Faith Moves Mountains. Francis Alÿs zet 

met dit kunstwerk aan tot veel vragen vanwege het paradoxale karakter van het kunstwerk, dat hoop 

biedt maar tegelijkertijd hopeloos lijkt, dat refereert naar de sloppenwijken in Lima maar wordt 

uitgevoerd door Peruviaanse studenten en bovendien vrijwillig en onbetaald wordt uitgevoerd terwijl 

Alÿs urenlange zware inspanning van de deelnemers vraagt. Al deze vragen zetten aan tot 

contemplatie van de veelzijdige aspecten van het kunstwerk en de sociaal-politieke problematiek waar 

het uit voortkomt, en dit maakt When Faith Moves Mountains tot een goed kunstwerk. 

 Sommige voorstanders van sociaal geëngageerde kunst zijn van mening dat de kunstenaar 

afstand moet doen van zijn eigen auteurschap, zodat de deelnemers met wie hij werkt evenveel invloed 

op het kunstwerk kunnen uitvoeren en daadwerkelijk sociale verandering kunnen realiseren. “This 

self-sacrifice is accompanied by the idea that art should extract itself from the “useless” domain of the 

aesthetic and be fused with social praxis,” shrift Claire Bishop.375 Wanneer er via een kunstwerk te 

veel gestreefd wordt naar sociaal activisme, bestaat er echter het gevaar dat de esthetische of artistieke 

waarde van het project naar de achtergrond verdwijnt.376 Kunst kan niet volledig functioneren als een 

vorm van sociaal activisme, want dan gaat de autonomie van kunstwerk verloren. Omdat de kunst in 

wezen volledig losstaat van politieke of sociale kwesties, is een kunstwerk volgens Alÿs juist het 

meest geschikte middel om op zulke kwesties te reageren. De kunstenaar krijgt hiermee een special 

rol, zo beschrijft Alÿs: “Society allows (and maybe expects) the artist – unlike the journalist, the 

scientist, the scholar or the activist – to issue a statement without any demonstration: this is what we 

call “poetic license.”377  

 Volgens de Franse filosoof Jacques Rancière is ‘het esthetische’ een constant balanceren 

tussen twee tegenovergestelde aspecten van de kunst: de autonomie (de onafhankelijkheid van kunst) 

tegenover de heteronomie (het vervagen van de grenzen tussen de kunst en het leven). De heteronomie 

en autonomie van de kunst bevinden zich in een voortdurend spanningsveld.378 Anke Coumans 

beschrijft dit in een artikel over autonomie als volgt: “Wanneer de kunst opgaat in de samenleving, en 

                                                      
372 Bishop 2006, p. 181. 
373 Bishop 2006, pp. 181-182. 
374 Voor dit kunstwerk realiseerde Hirschhorn een geïmproviseerd museum in Aubervilliers, een buitenwijk van 

Parijs, waarvoor hij meesterwerken van acht kunstenaars (Marcel Duchamp, Piet Mondrian, Kasimir Malevich, 
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Het museum werd beheerd door bewoners van Aubervilliers, die hiervoor speciaal werden opgeleid. Zie voor 
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zich eraan ondergeschikt maakt, verliest zij haar autonome angel, wanneer ze in een losgezongen 

ruimte haar angel behoudt kan ze niet steken. Zonder autonomie heft de kunst zichzelf op. Volkomen 

autonoom wordt zij betekenisloos omdat zij geen relatie aangaat met de buitenwereld.”379 Volgens 

Claire Bishop bevinden de beste collaboratieve kunstwerken zich binnen het spanningsveld tussen 

kunst en sociaal activisme, hoe oncomfortabel, exploitatief of verwarrend deze kunstwerken hierdoor 

ook lijken.380 Relational aesthetics kan dan worden opgevat als een benaderingswijze voor 

kunstwerken die aanzetten tot (de contemplatie van) intermenselijke relaties, terwijl tegelijkertijd de 

balans tussen de autonomie en de heteronomie van de kunst behouden blijft. Francis Alÿs zoekt met 

When Faith Moves Mountains de grenzen op waar de kunst eindigt en sociaal activisme begint en kan 

hiermee worden gezien als een toonbeeld van relational aesthetics. De onderstaande passage uit een e-

mail van Francis Alÿs illustreert zijn zoektocht naar het evenwicht tussen activisme en kunst, politiek 

en poëzie:  

 “Can artistic intervention truly bring about an unforeseen way of thinking, or it is more a 

matter of creating a sensation of “meaninglessness” that shows the absurdity of the situation? Can an 

absurd act provoke a transgression that makes you abandon the standard assumptions on the sources of 

the conflict? Can those kinds of artistic acts bring about the possibility of change? (…) In any case, 

how can art remain politically significant without assuming a doctrinal standpoint or aspiring to 

become social activism? (…) For the moment, in my work I am exploring the following axiom: 

Sometimes doing something poetic can become political, and sometimes doing something political can 

become poetic.”381 

                                                      
379 Anke Coumans, ‘Autonomie is een betekeniseffect’, gepubliceerd op 20 februari 2014, 

http://kc.academieminerva.nl/media/5803, geraadpleegd op 12-10-2017. 
380 Bishop 2006, p. 183. 
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CONCLUSIE 

 
Na een wekenlange voorbereiding voerde de kunstenaar Francis Alÿs op 11 april 2002 met de hulp 

van ruim 500 vrijwilligers de performance When Faith Moves Mountains uit: een enorme zandduin in 

Lima werd door de deelnemers met scheppen enkele centimeters verplaatst. Vanwege de grootschalige 

samenwerking tijdens de performance, vroeg ik me af hoe dit kunstwerk zich verhoudt tot relational 

aesthetics: een methode om kunst te benaderen die is gebaseerd op of geïnspireerd door 

intermenselijke relaties en vaak om deelname van de toeschouwer vraagt. Hierbij hanteerde ik de 

volgende onderzoeksvraag: in welke relatie staat het kunstwerk When Faith Moves Mountains (2002) 

van Francis Alÿs tot de theorie van relational aesthetics zoals geformuleerd door Nicolas Bourriaud in 

1998 en becommentarieerd door Claire Bishop in 2004? Bij het beantwoorden van deze vraag speelde 

literatuuronderzoek de belangrijkste rol.  

 Het eerste hoofdstuk van dit onderzoek diende om tot een beter begrip van When Faith Moves 

Mountains te komen. Hieruit bleek dat Alÿs met het kunstwerk reageerde op de politieke 

omstandigheden in Peru: het land kampte al jarenlang met een economische crisis en een burgeroorlog 

tussen guerrillabewegingen en de dictatoriale regering. Alÿs wilde de Peruvianen weer hoop bieden in 

de toekomst en organiseerde daarom de performance als een uiting van hoop, geloof en vrijgevigheid. 

De actie blijkt tegelijkertijd te refereren aan het moeizame moderniseringsproces van Latijns-Amerika, 

een thema dat herhaaldelijk terugkeert in het oeuvre van Alÿs. De inwoners van Latijns-Amerika 

streven naar economische en sociale verandering volgens een Westers moderniseringsmodel, maar 

willen zich tegelijkertijd vasthouden aan hun eigen tradities. Dit vormt een voortdurende worsteling, 

en vanwege voortdurende tegenslagen blijft de verwachte verandering uit. Alÿs reageert hierop in zijn 

kunst door ogenschijnlijk nutteloze acties uit te voeren, waarbij veel moeite wordt gedaan voor een 

minimaal resultaat. When Faith Moves Mountains krijgt hiermee een paradoxaal karakter: het is op 

lokale schaal hoopgevend, maar op grotere schaal toont het ook de hopeloosheid van de situatie in 

Latijns-Amerika. 

 Na de introductie van Alÿs’ kunstwerk dienden het tweede en derde hoofdstuk als 

theorievorming, waarvoor ik respectievelijk het boek Relational Aesthetics van Bourriaud en het 

artikel Antagonism and Relational Aesthetics van Bishop grondig heb bestudeerd en besproken. In de 

laatste twee hoofdstukken heb ik vervolgens When Faith Moves Mountains geanalyseerd aan de hand 

van beide theorieën. Uit een onderzoek naar de relaties die ontstaan via het kunstwerk in hoofdstuk 

vier, concludeerde ik dat Alÿs’ performance inderdaad kan worden gezien als een relationeel 

kunstwerk. Het werk functioneert als sociale allegorie en is daarmee een symbolische voorstelling van 

menselijke verhoudingen. In het vijfde hoofdstuk heb ik onderzocht welke raakvlakken en verschillen 

When Faith Moves Mountains vertoont in relatie tot de afzonderlijke theorieën van Bourriaud en 

Bishop, waarvan ik nu de conclusies zal presenteren. 
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  Uit mijn onderzoek blijkt dat in en door de voorbereiding en uitvoering van de performance 

veel relaties konden ontstaan. De meest diepgaande relaties zijn waarschijnlijk ontstaan tussen de 

deelnemers onderling. Het gezamenlijk volbrengen van een collectieve, zware taak zorgde voor 

verbroedering en onderlinge solidariteit. Dit is terug te zien in de visuele vorm van het kunstwerk: de 

deelnemers vormen een lange lijn, waarmee hun onderlinge verbinding wordt gesymboliseerd. Door 

deze groepsbinding biedt het werk de mogelijkheid om een microtopia te laten ontstaan, oftewel een 

harmonieuze gemeenschap op een bepaalde plaats, van een beperkte tijdsduur en omvang, wat 

Bourriaud beschrijft als een belangrijk politiek aspect van relational aesthetics. Door het vormen van 

microtopia’s proberen kunstenaars aan de toeschouwer te leren om de wereld op een betere manier te 

bewonen, in het besef dat directe politieke actie via de kunst nutteloos is. Alÿs vernieuwt met When 

Faith Moves Mountains het geloof in de gemeenschap en toont de kracht van het collectief. Hiermee 

geeft het kunstwerk een glimp van hoop dat verandering van de economische en politieke situatie in 

Peru mogelijk is, al kan Alÿs de maatschappelijke situatie in Lima niet daadwerkelijk veranderen. 

 Alÿs hoopt dat When Faith Moves Mountains niet alleen via visuele documentatie verspreid 

wordt, maar dat het verhaal van de performance ook mondeling wordt doorverteld en zo de hele 

gemeenschap van Lima kan bereiken. Dit versterkt de werking van de microtopia: verhalen verbinden 

mensen en kunnen tegelijkertijd het collectieve bewustzijn veranderen en de conventionele 

opvattingen van een gemeenschap omvormen. Bovendien kunnen er door de verhalende functie ook na 

afloop van de performance nog relaties voortkomen uit het kunstwerk. Alÿs’ werkwijze is niet gericht 

op de definitieve voltooiing van een kunstwerk, maar juist op de voortdurende herhaling, 

heroverweging en verrijking ervan, doordat het kunstwerk steeds verder wordt verspreid en 

voortdurend nieuwe interpretaties krijgt. Dit sluit aan bij de wijze waarop Bourriaud relationele 

kunstwerken beschrijft, namelijk als voortdurend in staat van verandering. 

 Tijdens de bestudering van het boek Relational Aesthetics kreeg ik de indruk dat When Faith 

Moves Mountains op twee vlakken afwijkt van Bourriauds theorie: het kunstwerk heeft een sterke 

politieke context, in tegenstelling tot de meeste werken die Bourriaud bespreekt, en de 

museumpresentatie van de performance nodigt niet direct uit tot fysieke interactie, terwijl relationele 

kunst in de regel juist eerder om gebruik dan om contemplatie vraagt. Door de performance te 

vergelijken met relationele kunstwerken op de tentoonstelling Touch: Relational Art from the 1990s to 

Now, die Bourriaud als gastcurator samenstelde, concludeerde ik echter dat het uitnodigen tot fysieke 

interactie niet essentieel is voor een relationeel kunstwerk. Wat relationele kunst bovenal onderscheidt 

van andere kunstwerken, is dat deelnemersparticipatie een expliciete artistieke intentie wordt en dat 

menselijke relaties een vereiste zijn voor de totstandkoming ervan. Dit geldt ook voor When Faith 

Moves Mountains: de sociale allegorie kon niet vervaardigd worden zonder de hulp en solidariteit van 

de vrijwilligers. Ook ontdekte ik dat Bourriaud de kunst van Jens Haaning, die sterk politiek 

geëngageerd is en daarmee overeenkomsten vertoont met het werk van Alÿs, ook tot relational 

aesthetics rekent. When Faith Moves Mountains wijkt dus niet significant af van Bourriauds theorie. 
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 Alÿs’ politiek georiënteerde actie sluit echter ook op verschillende punten aan op het betoog 

van Claire Bishop, die zich kritisch opstelt tegenover de theorie van Bourriaud. Ze stelt dat Bourriaud 

de nadruk te veel legt op de openheid en interactiviteit van relationele kunstwerken, waardoor de 

eigenheid van afzonderlijke kunstwerken onderbelicht blijft. Ze vindt dat de kunstwerken die hij 

noemt bovendien te veel gericht zijn op het creëren van harmonische relaties, waarbij onderlinge 

tegenstellingen worden ontweken. Bishop beredeneert dat relationele kunstwerken juist een meer 

realistische en democratische weerspiegeling van de werkelijkheid vormen wanneer tegenstellingen 

worden toegestaan of zelfs opgezocht. Ze omschrijft dit als ‘relational antagonism’ en noemt hierbij 

kunstwerken van Santiago Sierra en Thomas Hirschhorn als voorbeeld. Deze politiek geëngageerde 

kunstenaars proberen geen saamhorigheid te bereiken, maar confronteren juist verschillende 

bevolkingsgroepen met elkaar om zo onderlinge verschillen bloot te leggen, zoals etnische of 

economische ongelijkheid.  

 Om te onderzoeken hoe When Faith Moves Mountains zich verhoudt tot Bishops theorie, heb 

ik Alÿs’ performance vergeleken met het kunstwerk Sumisión van Santiago Sierra. Bij beide werken 

geeft de kunstenaar zijn deelnemers de zware en absurde taak om schepwerk verrichten in de woestijn, 

als reactie op een plaatsgebonden politieke situatie. Sierra huurde deelnemers in om het Spaanse 

woord ‘sumisión’ (onderwerping) uit te graven in de woestijn en vervolgens de letters met beton te 

fixeren. Hij liet deze taak uitvoeren door de inwoners van de arme leefgemeenschap Anapra, die het 

meest getroffen worden door de maatschappelijke problemen waar het kunstwerk op reageert. Bij Alÿs 

vormden de sloppenwijken van Ventanilla de achtergrond van de performance, maar hij liet zijn actie 

juist uitvoeren door studenten. Alÿs maakte zijn kunstwerk als een allegorie, waarvoor hij bewust 

afstand creëerde tot de werkelijke maatschappelijke situatie en zich bovendien behoedde voor de 

instrumentele inzet van de sloppenwijkbewoners. Sierra kiest er juist voor om dit ethische dilemma op 

de voorgrond te zetten en te vergroten: hij exploiteert mensen, juist om exploitatie aan te kaarten.  

 Doordat Alÿs met When Faith Moves Mountains geen spanning of confrontatie laat ontstaan 

tussen verschillende bevolkingsgroepen, lijkt het alsof het kunstwerk minder antagonistisch is dan het 

werk van Sierra. Alÿs verwijst met de performance echter wel naar maatschappelijke ongelijkheid. 

Zijn kunstwerk vormt weerspiegeling van de inefficiënte arbeid van de meest arme en benadeelde 

mensen in de Latijns-Amerikaanse maatschappij, die genoodzaakt zijn zwaar werk te verrichten voor 

een laag loon. Alÿs confronteert bovendien de relatief bevoorrechte studenten tijdens het uitvoeren van 

de performance met het leven in de sloppenwijken. Tot slot probeert Alÿs een zo breed mogelijk 

publiek te bereiken met zijn kunstwerk. Hij laat het werk bewust uitvoeren door studenten die geen 

vooringenomen ideeën over kunst hebben en hoopt dat het kunstwerk via de verhalende functie heel 

Lima kan bereiken. 

 Terwijl Sierra met Sumisión de toeschouwer probeert te confronteren, wil Alÿs met When 

Faith Moves Mountains eerder een poëtische reactie op de maatschappelijke situatie vormen, waarmee 

de toeschouwer wordt aangezet tot contemplatie, vragen en twijfels. Het paradoxale kunstwerk, dat 
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hoop biedt maar tegelijkertijd hopeloos lijkt, opent een ruimte voor reflectie en discussie over de 

(on)mogelijkheid van verandering van de situatie. Het kunstwerk heeft geen eenduidige betekenis, en 

daardoor kan elke toeschouwer zijn eigen interpretatie vormen. De toeschouwer hoeft dus niet te 

voldoen aan interactieve vereisten van de kunstenaar, maar kan zelfstandig en kritisch op het werk 

reflecteren. De interactie van het kunstwerk vond vooral bij de totstandkoming plaats, doordat Alÿs 

een lokale gemeenschap benaderde voor de uitvoering van zijn actie. De performance bevindt zich 

daarmee op het spanningsveld tussen kunst en sociaal activisme. Alÿs zoekt naar de relevantie van 

kunst in complexe politieke situaties, maar stelt zich niet als doel om de situatie in Lima daadwerkelijk 

te veranderen: hij suggereert slechts dat verandering mogelijk is. Daarmee blijft de autonomie van het 

kunstwerk behouden. Voor Claire Bishop is dit van groot belang. Alÿs is zich bewust van de 

bijzondere positie die de kunst in de samenleving heeft. Hij gaat met When Faith Moves Mountains 

niet te werk als sociaal activist, maar maakt als kunstenaar een zorgvuldig vormgegeven artistiek 

project. De inhoud van het kunstwerk is sociaal-politiek, maar de artistieke waarde ervan raakt niet 

ondergeschikt aan sociaal activisme. Alÿs’ kunstwerken vormen juist een zoektocht naar het 

evenwicht tussen activisme en kunst, politiek en poëzie. Hij gebruikt de bijzondere hoedanigheid van 

het kunstwerk, en de ambigue relatie ervan tot de buitenwereld, om de toeschouwer aan te zetten tot 

reflectie.  

 Aan de hand van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat When Faith Moves Mountains 

raakvlakken vertoont met de theorieën van zowel Bourriaud als Bishop. Het kunstwerk past binnen de 

betogen van beide kunsthistorici, en kan in ieder geval als relationeel kunstwerk worden beschouwd: 

Francis Alÿs zet met When Faith Moves Mountains aan tot (de contemplatie van) intermenselijke 

relaties. Ik heb de performance vanuit een vernieuwende invalshoek bestudeerd door het te 

onderzoeken vanuit de theorie van relational aesthetics, wat voor mij heeft geleid tot nieuwe inzichten 

in het kunstwerk en een beter begrip van het ambigue karakter ervan. Alÿs heeft slechts enkele 

grootschalige samenwerkingsprojecten met vrijwilligers georganiseerd en zodoende wijkt When Faith 

Moves Mountains af van de rest van Alÿs’ oeuvre. Toch blijkt het waardevol om de theorie van 

relational aesthetics toe te passen op het werk van een kunstenaar zoals Francis Alÿs, die normaal 

gesproken niet als relationele kunstenaar wordt beschouwd. Uiteindelijk blijkt de performance nog 

meer raakvlakken te vertonen met relational aesthetics dan ik aanvankelijk vermoedde. 
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Venetië, eigendom van de kunstenaar en Lisson Gallery. 

Bron: Bishop 2004. 
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Afbeelding 15 

Santiago Sierra, Wall Enclosing a Space, 2003, uitgevoerd op het Spaanse paviljoen van de Biënnale 

van Venetië.  
Bron: http://www.artnet.com/magazineus/features/filippi/filippi6-29-07_detail.asp?picnum=11 

 

 

Afbeelding 16 

Thomas Hirschhorn, Mondrian Altar, 1997, verschillende materialen en afmetingen, oorspronkelijk 

uitgevoerd in Genève (links), opnieuw opgebouwd in New York in 2011-2012 (rechts), eigendom van 

Carol Greene, New York en Gladstone Gallery, New York. 

Bron: http://www.artseenwithsusi.com/mondrian-altar-by-thomas-hirschorn#_ 
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Afbeelding 17 

Bibliotheek van het Bataille Monument van Thomas Hirschhorn, uitgevoerd voor de Documenta XI te 

Kassel in 2002.  

Bron: https://the4libraries.wordpress.com/2014/01/11/thomas-hirschhorn-bataille-monument/ 

 

 

Afbeelding 18 

Martin Creed, Work No. 850, 2008, performance.   

Bron: http://martincreed.com/site/works/work-no-850 
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Afbeelding 19 

Phil Collins, They Shoot Horses, 2004, video (duur: 7 uur), twee projecties, afmetingen display 

verschillen per tentoonstellingsplek. 

Bron: http://www.mkgallery.org/exhibitions/philcollins/ 

 

 

Afbeelding 20 

Francis Alÿs, Untitled, 2002, potlood en verf op vellum, 30.5 x 21 cm, onderdeel van de installatie 

When Faith Moves Mountains.  

Bron: https://www.moma.org/collection/works/134877?locale=en 

 

http://www.mkgallery.org/img/exhibitions/616/f/dsc_0019_viewoflonggallery_theyshoothorses2004c.jpg
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Afbeelding 21 

De opstelling van When Faith Moves Mountains in het Museum of Modern Art op de tentoonstelling 

Francis Alÿs: A Story of Deception (8 mei – 1 augustus 2011). 

Bron: https://www.moma.org/collection/works/109922?locale=en 

 

 

 

Afbeelding 22 

 

De tentoonstelling van de fotoserie van Jens Haaning op de tentoonstelling ‘Touch: Relational Art 

from the 1990s to Now’, bestaande uit twaalf foto’s van eerste generatie vluchtelingen die nu in 

Kopenhagen leven: Antonio, Faysal, Murat, Ecevit, Hakan, Shabeer, Deniz, Dennis, Auranzeab, 

Radovan, Sambas en Ömer (2000).  

Bron: http://karenmoss.art/touch/ 
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Afbeelding 23 

Jens Haaning, Shabeer, 2000, foto, afmetingen onbekend.  

Op de foto is deze tekst geschreven: 

“SHABEER 

Track suit trousers by Adidas 200 DKK at Sport Master. Hood sweatshirt 300 DKK at H & M. 

Black T-shirt with Ice T Syndicate print 150 DKK. Shoes by Reebok 400 DKK. White tennis 

socks 25 DKK at Daells Varehus. Underwear 20 DKK at H & M. Belt purse 75 DKK at 

Glostrup Centeret. Golden watch by Rado and silver necklace, both presents. Mobile phone by 

Nokia (6110), 500 DKK.” 

Bron: https://kunsten.nu/journal/4-danske-kunstnere-paa-liverpool-biennalen/ 
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Afbeelding 24 

Foto ter documentatie van het kunstwerk Sumisión (2006/2007) van Santiago Sierra.  

Bron: http://www.santiago-sierra.com/200704_1024.php 

 

 

 

Afbeelding 25 

Foto ter documentatie van het kunstwerk Sumisión (2006/2007) van Santiago Sierra.  

Bron: http://www.santiago-sierra.com/200704_1024.php 
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Afbeelding 26 

Links: Satellietbeelden van Google Maps, van de locatie waar Sumisión is uitgevoerd (kaartgegevens 

uit 2017). Rechts: luchtopname van het kunstwerk Sumisión (2006/2007). 

Bron: https://www.google.nl/maps/place/Anapra,+New+Mexico+32185,+Verenigde+Staten/@31.7670485,-

106.5638773,749m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x86ddf7940ecd4359:0x50e409313c8b6502!8m2!3d31.78417!

4d-106.5633299, geraadpleegd op 26-10-2017. 

 

 

 

Afbeelding 27 

Santiago Sierra, 160 cm Line Tattooed on 4 People, 2000. De foto is gemaakt bij de uitvoering van de 

actie, die plaatsvond in de galerie El Gallo Arte Contemporáneo in Salamanca, Spanje. 

Bron: http://www.tate.org.uk/art/artworks/sierra-160-cm-line-tattooed-on-4-people-el-gallo-arte-contemporaneo-

salamanca-spain-t11852 
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ABSTRACT 
 

This thesis is an examination of the collaborative performance When Faith Moves Mountains (2002) 

by Francis Alÿs. In collaboration with Mexican curator Cuauhtémoc Medina and filmmaker Rafael 

Ortega, Alÿs gathered five hundred students to voluntary move a sand dune on the outskirts of Lima, 

Peru. On April 11th, 2002, all participants gathered in line at the foot of the dune, and after being 

supplied with shovels, the volunteers crossed the sand dune and moved it by several inches with a 

massive collective effort. 

Alÿs developed the performance in reaction to his first visit to Peru in October 2000. The country was 

recovering from an armed conflict between the government and guerrilla fighters. The dictatorial 

regime of Alberto Fujimori, who served as president of Peru from July 1990 to November 2000, was 

on the brink of collapsing, and the country faced a deep economic crisis. As a reaction to this 

desperate situation, Alÿs organized When Faith Moves Mountains as an “epic response, a "beau geste" 

at once futile and heroic, absurd and urgent.” The artwork was partially meant to restore the faith in 

Peruvian society, by demonstrating that “faith can move mountains” and by making the project a 

symbol of generosity, because of the voluntary nature of the participation. At the same time, the work 

also reflected on the processes of modernisation in the Latin American society. 

Because of the importance of cooperation for the artwork, I examined When Faith Moves Mountains 

by using the theory of ‘relational aesthetics’, formulated by the French curator Nicholas Bourriaud in 

the 1990s. In 1998, he published the book Relational Aesthetics to describe the tendency he observed 

in contemporary art for artist to make art based on, or inspired by, human relations and their social 

context. In 2004, Claire Bishop critiqued Bourriaud’s approach in her article Antagonism and 

Relational Aesthetics (2004). Proposing her theory of ‘relational antagonism’, she pleads for a more 

politically engaged form of relational aesthetics. Because of the political context of When Faith Moves 

Mountains, her theory is also very useful.  

When Faith Moves Mountains has not been researched with the theory of relational aesthetics before. 

By using the theories of Bourriaud and Bishop, I analyse the artwork from a new angle and shed a new 

light on the meaning of the performance. 

 

 


