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Voorwoord – Het begin en einde

Deze woorden zijn zowel het einde als het begin van mijn thesis; als lezer is dit de eerste paragraaf die
je leest, maar als schrijver zijn dit de laatste woorden die ik op papier zet. Acht maanden lang heb ik
me intensief vastgebeten in het complexe domein van de kunstenaar die in de publieke ruimte te werk
gaat. Dit is natuurlijk niet zonder de nodige slag en stoot verlopen; het was lastig om grip te krijgen op
het concept ‘kunst in de publieke ruimte’ en de daarmee samenhangende definities en structuren.
Door het hoge conceptuele en filosofische gehalte van de door mij gebruikte theorieën, dompelde ik
mezelf net iets te vaak in het wollige taalgebruik van de theoretici. Ironisch genoeg had ik daardoor
niet altijd een lezer, oftewel een publiek, voor ogen tijdens mijn schrijfproces. Gelukkig had ik hierin
de steun en begeleiding van mijn scriptiebegeleidster H.M. van den Braber. Jij gaf me altijd dat zetje in
de juiste richting en de goede moed om verder te schrijven, ondanks dat het een moeilijke weg is
geweest. Hiervoor wil ik je heel erg bedanken.
Ik heb ontzettend genoten van het voorbereiden en uitvoeren van het diepte-interview met
het kunstenaarsduo Sander Breure en Witte van Hulzen. Ik wil hen hier graag voor bedanken. Jullie en
jullie werk How can we know the dancer from the dance? vormden, samen met het project Public
Works, de inspiratiebron voor mijn onderzoeksvraag en gaven een levendige stimulans aan mijn
schrijfproces. Ten slotte wil ik graag mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, en vrienden bedanken
voor de wijze raad en emotionele steun. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik mijn doel voor ogen kon
blijven houden, ook al zag ik het op een gegeven moment niet meer zitten, en dat ik daardoor deze
thesis tot een goed einde wist te brengen. Niet alleen ben ik gegroeid als kunst- en
cultuurwetenschapper, ik ben ook mezelf tegengekomen en met open armen nieuwe uitdagingen
aangegaan.
The time will come
When, with elation,
You will greet yourself arriving
At your own door, in your own mirror,
And each will smile at the other’s welcome. – Derek Walcott (fragment uit het gedicht “Love After Love”).

Lise Hermans
Utrecht, 12 juli 2019
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Abstract – The Art of Being Public

This master’s thesis brings forward the ideas of artists regarding their autonomous artistry in
relationship with the audience of their work in the public domain. The philosophical and conceptual
theoretical framework about art in the public domain is discussed according to the studies of Jacques
Rancière, Pascal Gielen and Jeroen Boomgaard. In addition, two Dutch artists, Sander Breure en Witte
van Hulzen, with their performance How can we know the dancer from the dance?, performed for the
project Public Works in 2016 at Utrecht Central Station and based on the movements of the by-passers,
are the central focus of this research. This thesis elaborates their vision on the impact of their
performance, the position of the audience and their own autonomous position in this specific case.
The performance is described according to a formalistic analysis and an interview with the artists has
been analysed according to a colour coding method, which is based on concepts from the theoretical
framework of this thesis. The interviewguide also contains questions around those theoretical
concepts. In addition, the concept and mission of the organization of Public Works, called Kunst in het
Stationsgebied, has been studied in the same coding fashion. Breure and Van Hulzen created an
invisible stage with their artwork which opens up the possibility for the audience/by-passers to see
everyday life from a distance and reflect on the visual sameness (the movements) between each other
within this specific public domain. The public is an ‘unconscious fellow performer’ of the performance,
because the big stream of people in het Stationsgebied give the artwork its context according to the
artists. Without this context Breure and Van Hulzen find their own artistry not interesting; their
autonomy is based on the idea that they need to follow their own interests and passions, but at the
same time that they need to adjust their work and their own position as artists to the given real life
situation. As a result, this case study explores the differences between theory and practise in the field
of art in the public domain.
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Inleiding – De in de publieke ruimte werkende kunstenaar
If we regard being-public as a part of a certain practice, we also understand how we can be an art public
without actually visiting a museum or theatre. – Jeroen Boomgaard.1

Aanleiding en onderzoeksvraag
Van mei tot november 2016 vond een opvallend kunstproject plaats tijdens het hoogtepunt van de
verbouwingen in het Utrechtse Stationsgebied (Centraal Station en winkelcentrum Hoog Catharijne);
Public Works. Het gebied is een van de drukste knooppunten van Nederland, waar honderdduizend
passanten per dag doorheen lopen. Een opvallende keuze die werd gemaakt door Stichting Kunst in
het Stationsgebied in samenwerking met Gemeente Utrecht.2 Ze waren van mening dat kunst in de
openbare ruimte een essentiële bijdrage kan leveren aan de uitstraling en identiteit van dat gebied.
Het doel van de organisatie was om enkele beeldbepalende kunstwerken te vestigen in het
Stationsgebied die er permanent zouden blijven staan. De zoektocht naar deze werken deelden ze met
het publiek door projecten zoals Public Works op te zetten.3 Tijdens dit project was er tevens een
publieksonderzoek verricht door cultuursocioloog Anna Elffers, om te achterhalen wat de impact van
de kunstwerken was op het publiek. Het werd uitgevoerd in opdracht van Kunst in het Stationsgebied
en gepubliceerd in 2017.4
Vanuit de overtuiging dat kunst juist in een transitiegebied een belangrijke rol kan spelen,
hebben zes kunstenaars zich verbonden aan Public Works. Alle kunstenaars zijn op hun eigen manier
bezig met de vorming van het publiek, wat een uitdaging lijkt aangezien het gaat om een publiek dat
niet actief naar kunst gaat of wil kijken (kunst wordt doorgaans toch meer verwacht op plekken die er
specifiek voor bestemd zijn, zoals musea), en de maatschappij. Speciaal voor Public Works hebben ze
allemaal een nieuw werk gepresenteerd.5 In deze periode liep ik vaak voor mijn werk door het
Stationsgebied en stuitte ik telkens op een artistieke uiting die steeds meer ben gaan waarderen; de
performance How can we know the dancer from the dance? van kunstenaarsduo Sander Breure en
Witte van Hulzen. Breure en Van Hulzen, die beiden een achtergrond hebben in het theater, werken
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Jeroen Boomgaard, “Public as practice,” in Being Public. How Art Creates the Public, reds. Jeroen Boomgaard
en Rogier Brom (Amsterdam: Valiz, 2017), 27.
2
Public Works, “Algemeen,” Stichting Kunst in het Stationsgebied, bekeken op 16 april 2018 en 28 mei 2019,
http://www.publicworksutrecht.nl/over-public-works/algemeen/.
3
Stichting Kunst in het Stationsgebied, “Organisatie,” Stichting Kunst in het Stationsgebied, bekeken op 16 april
2018 en 28 mei 2019, http://www.kunstinhetstationsgebied.nl/nl/organisatie/.
4
Anna Elffers, “Publieksonderzoek Public Works. De impact van kunst in het stationsgebied op passanten,
participanten en partners” (Publieksonderzoek, Utrecht, 2017).
5
Public Works, bekeken op 16 april 2018 en 28 mei 2019 (zie noot 2).
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vanaf 2007 samen en richten zich in hun films, performances, installaties, foto’s en tekeningen op de
menselijke alledaagsheid en fysieke houdingen die erbij horen. Ze maken onder andere choreografieën
voor dansers en acteurs, waarin activiteiten, geluiden en dagelijkse bewegingen worden
geformaliseerd en geënsceneerd. Ze creëerden voor Public Works een performance, waarin
gereflecteerd werd op de gedragingen, houdingen en lichaamstaal die honderden mensen per dag met
elkaar deelden in het Stationsgebied van Utrecht. Vijf dagen per week, zes uur per dag, zes maanden
lang hebben verschillende acteurs, telkens vier op een dag, een choreografie uitgevoerd gebaseerd op
deze gedragingen van de passanten.6
In dezelfde periode las ik een interessant artikel over het project Pilootproject dorpskern
Ressegem, uitgevoerd van 2015 tot 2017 in het Vlaamse dorp Ressegem, waar een stuk land ligt dat
van de hele gemeenschap is. Jarenlang zijn er plannen geweest om invulling te geven aan dit perceel,
maar nooit is er iets mee gedaan. Twee kunstenaars, Birthe Leemeijer en David Helbich, zijn door de
lokale overheid ingeschakeld om een oplossing te vinden en hebben in 2015 het land opgedeeld in
stukken die gelijk staan aan het aantal bewoners van het dorp. De dorpelingen, die in dit geval
participanten zijn geworden, mochten zelf weten wat ze met hun stukje land deden, wat betekent dat
ook de mensen die er niks mee deden, werden gerepresenteerd. Een negatieve deelname was dus ook
belangrijk voor de invulling van dit stuk land en het daaraan verbonden kunstproject; iedereen heeft
hetzelfde recht wat ervoor zorgt dat er sprake is van een democratisch proces.7 Op deze manier is elk
subject betrokken en moet hij beslissen hoe hij zich verhoudt tot de keuzes die de kunstenaars
aanbieden; de kunstenaars bepalen de kaders en kennen daarna hun publiek een bepaalde, afgepaste
vorm van autonomie toe. De ervaring van het publiek staat in dit soort projecten in de publieke ruimte
dus voorop, maar wat betekent dit voor de autonomie van de kunstenaars zelf, aangezien ze deze
autonomie vanuit eigen initiatief delen met het publiek?
Deze vraag heeft me doen nadenken over de performance van Breure en Van Hulzen die ik in
2016 een paar keer per week zag. In mijn ogen orkestreerden de kunstenaars zelf uit hun eigen
bevindingen en reflecties dit werk zonder dat er sprake was van een actieve publieksparticipatie of
publieke invloed in het maakproces, maar het werk leek ook niet geheel los te staan van de stimulans
van het potentiële publiek. Zoals al is genoemd, is er veel informatie te vinden over de mening van het
publiek over deze performance door het publieksonderzoek van Elffers, maar de visie van de
kunstenaars komt in de communicatie van het Public Works project niet duidelijk naar voren. De
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Public Works, “How can we know the dancer from the dance?” (Persbericht, Utrecht, 31 mei 2016),
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hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt: Welke ideeën hebben de kunstenaar Breure en
Van Hulzen zelf over hun artistieke autonomie en hun relatie met zowel het publiek als de ruimte waarin
ze werkten? En op welke manier zijn die ideeën te koppelen aan hun performance How can we know
the dancer from the dance?, gemaakt voor Public Works?

Status quaestionis
De termen die nader moeten worden verklaard om context te bieden aan de ideeën van Breure en Van
Hulzen zijn: het publieke werk en kunstenaarschap, het publiek in het publieke domein en artistieke
autonomie. Deze drie hoofdtermen zullen de leidraad vormen voor het wetenschappelijke discours,
waarin ik ga opereren in dit onderzoek. Allereerst zullen deze termen in deze paragraaf in een breder
academisch perspectief geplaatst worden, voordat de termen afzonderlijk geduid worden in het
theoretisch kader. Het onderzoek naar kunst in het publieke domein is voornamelijk theoretisch;
praktijkvoorbeelden worden aangehaald om de theorie te ondersteunen, vaak zonder dat er in wordt
gegaan op beweegredenen van de kunstenaar, reactie van het publiek en contextuele
omstandigheden. Ik zal in deze paragraaf drie onderzoeken aanhalen die ten grondslag liggen aan de
gebruikte theorieën in deze thesis.
In 1997 publiceert curator en kunstcriticus Nicolas Bourriaud zijn bekende werk Relational
Aesthetics, waarin hij stelt dat er nieuwe criteria nodig zijn om naar de kunst van dat moment te kijken.
In zijn ogen is de modernistische uitspraak ‘kunst omwille van de kunst’ verleden tijd en neemt de
hedendaagse kunst een relationele vorm aan; het produceren van positieve menselijke relaties en
sociale vormen staat boven de formalistische structuur van het kunstwerk zelf volgens Bourriaud. Hij
stelt dat dit onder andere komt door de opkomst van het internet, wat ervoor heeft gezorgd dat men
steeds meer behoefte heeft aan werkelijke, in plaats van virtuele, interactie met elkaar. Kort gezegd is
deze relationele kunstvorm gegrond in collectieve samenwerkingsverbanden met het publiek en draait
het niet meer om de individuele interpretatie van één toeschouwer die enkel gericht is op het
kunstwerk. Ter gevolg heeft relationele kunst in Bourriauds ogen automatisch een politieke implicatie
en een emancipatorisch effect. Het is namelijk gestuurd door de zienswijze van kunstenaars op hoe
menselijke relaties zouden moeten zijn. Vanuit deze politieke zienswijze kan het publiek leren om
samen de wereld op een ‘betere’ manier te bewonen. Bourriaud stelt wel dat dit niet zo utopisch is als
het klinkt: “[…] today's artists seek only to find provisional solutions in the here and now.”.8 De
kunstenaar is als het ware de katalysator van ad hoc oplossingen die gericht zijn op het creëren van
productieve relaties tussen het publiek van zijn kunstwerk en het kunstwerk zorgt er vervolgens voor
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dat het publiek onderling interactie met elkaar heeft om dit te bewerkstelligen.9 Een goed voorbeeld
hiervan is het al genoemde Pilootproject dorpskern Ressegem.
Kunsthistoricus Claire Bishop stelt in haar artikel “Antagonism and Relational Aesthetics” uit
2004 dat, kijkend naar Bourriauds relationele kunst en de actieve participatie van het publiek, actieve
relaties niet absoluut nodig zijn om het publiek politiek te engageren en te emanciperen. Ze zegt
hierover het volgende:

[…] all art—whether immersive or not—can be a critical force that appropriates and reassigns value,
distancing our thoughts from the predominant and preexisting consensus. The tasks facing us today
are to analyze how contemporary art addresses the viewer and to assess the quality of the audience
relations it produces: the subject position that any work presupposes and the democratic notions it
upholds, and how these are manifested in our experience of the work. – Claire Bishop.10

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat ook kunst waarin geen actieve publieksrelaties
tot stand komen ook politiek en emancipatorisch kan zijn. Zo kan er naar de performance How can we
know the dancer from the dance? gekeken worden in dit onderzoek; het gaat wel degelijk een relatie
aan met het publiek, maar niet geheel op de publieksactiverende manier die Bourriaud op het oog
heeft. Daarom zal vooral Bourriauds idee dat de meeste hedendaagse kunst (en de kunstenaar die dit
soort kunst maakt) collectiviteit in plaats van individualiteit bij het publiek oproept – met de focus op
de daarmee gepaarde politieke en emancipatorische implicatie van kunst waar Bishop ook over
spreekt – de basis vormen voor de gekozen literatuur in het theoretisch kader van deze thesis.
Ik wil me in deze thesis echter richten op het kunstenaarschap in deze relationele kunstvorm
en niet op de sociale relaties die het kunstwerk bij het publiek teweeg brengt, aangezien in mijn ogen
de visie van de kunstenaar vaak niet of nauwelijks wordt gerepresenteerd als het gaat om kunst in
het publieke domein. De focus ligt namelijk automatisch al op het publiek door de kenmerken van dit
domein, in de Van Dale omschreven als ‘voor iedereen toegankelijk’, ‘openbaar’ en ‘de mensen, de
bezoekers enz.’. Kunsthistorici Cher Krause Knight en Harriet F. Senie beamen dit, waardoor de
invalshoek (de visie van de kunstenaars) van deze thesis urgent is; ze stellen dat de stem van de
kunstenaar uitgesloten of gemarginaliseerd is in kunsthistorische teksten met betrekking tot kunst in
de publieke ruimte. In hun boek A Companion to Public Art uit 2016 hebben ze verschillende
kunstenaars uitgenodigd om hun filosofie ten opzichte van publieke kunst op te schrijven: “Our idea
was to invite artists to contribute writings on their philosophies rather than the more conventional
artists’ statements. No doubt artists’ statements are useful, but they are usually written to frame a
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Claire Bishop, “Antagonism and Relational Aesthetics,” October, nr. 110 (2004): 53-65.
Bishop 2004 (zie noot 9), 78.
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specific piece or body of artwork, and therefore can be too limiting in their focus.”.11 Ze erkennen dat
deze “statements” wel belangrijk zijn in het onderzoek naar een specifiek kunstwerk, maar ze vinden
deze vaak te gelimiteerd. Toch kies ik ervoor juist deze statements centraal te stellen in mijn
onderzoek. Ik zal namelijk delen van de visie van Breure en Van Hulzen concretiseren aan de hand
van hun performance How can we know the dancer from the dance?. Dit kan juist in mijn ogen een
concreet inzicht geven in het onderzoek naar kunst in het publieke domein, in plaats van enkel
filosofische gedachtes te formuleren.
Knight en Senie delen in hun onderzoek publieke kunst op in vier onderdelen: tradities, plaats,
publiek en kaders:

Briefly, Traditions considers approaches to conventional forms of public art such as memorials and
murals, which define the legacies for more contemporary iterations. Site considers the various ways
this defining element of public art may be addressed today, including but extending far beyond
physical manifestations. Audience tackles the vagaries of trying to identify and serve the individuals
for whom public art is presumably created. And Frames suggests further ways our expansive field may
be discussed in order to bring some of its most important but often overlooked elements into clearer
focus. – Cher Krause Knight en Harriet F. Senie.12

In deze thesis zullen de onderdelen publiek en plaats besproken worden, aangezien deze het meest
van toepassing zijn op de performance van Breure en Van Hulzen. De plaats waarin het werk How can
we know the dancer from the dance? zich bevindt, wordt theoretisch dikwijls gezien als het publieke
domein, waarin idealiter een open democratische sfeer (voor iedereen toegankelijk) is. Daarnaast
bepaalt de plaats wie het publiek is. Het publiek wordt door Knight en Senie beschreven als de
individuen voor wie de publieke kunst gecreëerd is. De auteurs zien dat vaak wordt aangenomen dat
de kunstenaars, die werken in het publieke domein, het publiek direct kunnen betrekken in hun
werkproces.13 Deze thesis gaat echter niet over het type kunstenaar die zijn kunstwerken samen of in
dienst van het publiek maakt, waar Bourriaud over spreekt. Ook zal niet het kunstenaarstype
besproken worden die zich nadrukkelijk op een publiek wil richten in wat hij maakt, dus als het ware
uit is op een specifieke reactie van het publiek. Het type waar ik vanuit zal gaan, is de kunstenaar die
in het publieke domein werkt en het publiek onverhoeds en onverwachts met zijn werk in aanraking
laat komen. Knight en Senie beschrijven de artistieke uiting die dit type kunstenaar creëert als: “[…]
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Cher Krause Knight en Harriet F. Senie, A Companion to Public Art (Chichester: Wiley Blackwell, 2016), 1.
Knight en Senie 2016 (zie noot 11), 2.
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Knight en Senie 2016 (zie noot 11), 3-4.
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artworks that somehow disrupt or rupture daily routines and patterns, often in discreet or covert
ways.”.14

Theoretische inleiding: Jacques Rancière, Pascal Gielen en Jeroen Boomgaard
In deze paragraaf zal ik kort de voornaamste, theoretische aspecten uiteenzetten die in deze thesis
worden ingezet om het werk, en daarmee de positie van het kunstenaarschap van Breure en Van
Hulzen in relatie tot het publiek in het publieke domein en hun performance, mogelijk te verhelderen.
In het theoretisch kader zullen de drie hoofdtermen uit de onderzoeksvraag, het publieke werk en
kunstenaarschap, het publiek in het publieke domein en artistieke autonomie, nader gedefinieerd
worden. Deze drie termen kunnen echter niet los van elkaar worden gezien; waar over de een wordt
gesproken, zal automatisch ook over de ander worden gesproken. Zoals al is genoemd, is het
wetenschappelijke onderzoek naar kunst in het publieke domein voornamelijk visionair, bijna utopisch,
en ideologisch door het politiek en emancipatorisch perspectief dat theoretici hieraan verbinden. De
drie theoretici die worden aangehaald in het theoretisch kader laten zien wat theoretisch kan worden
verstaan onder de drie hoofdtermen. De ideeën van Breure en Van Hulzen omtrent deze termen
kunnen hier echter van verschillen.
Het publiek dat zich bevindt in het publieke domein zal worden uitgelegd aan de hand van het
begrip ‘zintuiglijke waarneembaarheid’, uit het hoofdstuk “Paradoxen van de politieke kunst” van het
boek De geëmancipeerde toeschouwer, van Franse filosoof Jacques Rancière uit 2015, worden
uitgelegd. Rancière werkt vanuit een marxistische achtergrond en houdt zich bezig met thema’s
rondom politiek, esthetica en pedagogiek. In zijn werk focust hij zich op het ontstaan van relaties en
kennisuitwisseling in de kunstwereld. Het zintuiglijk waarneembare, originele bewoording ‘le partage
du sensible’, verwijst naar een menselijke collectiviteit, die hij een gemeenschap noemt, waarin
overeenstemming heerst over wat betekenis en macht krijgt in het publieke domein en op welke
manier deze ervaren wordt. Volgens Rancière komen meerdere gemeenschappen, publiek uit
verschillende sociale klassen, samen in het publieke domein. Hierdoor is er automatisch sprake van
verschillen en conflicten tussen deze uiteenlopende groepen mensen, maar ook binnen
gemeenschappen zelf. Politieke opvattingen (in de brede zin van het woord; economisch, bestuurlijk
pedagogisch, sociaal etc.) is wat het publiek in het publieke domein definieert. Door leden van een
gemeenschap een stem te geven die anders over de heersende politieke opvattingen denken, of zelfs
gebukt gaan onder deze opvattingen, kan een nieuwe gemeenschap ontstaan; Bourriauds streven naar
‘een betere wereld’. Rancière ziet het ontstaan van een nieuwe gemeenschap als een creatief,
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esthetisch, scheppingsproces gestuurd door een politieke geladenheid. Kunst heeft volgens hem een
belangrijke taak te vervullen in dit proces en dit zal nog nader worden besproken in deze thesis.15 Het
is de vraag of het Stationsgebied van Utrecht en de gemeenschappen die zich hierin bewegen door
Breure en Van Hulzen op dezelfde manier worden gezien als Rancière’s visie op de publieke ruimte,
waarin gemeenschappen (het publiek) zich politiek vormen en tot elkaar verhouden. En of ze hier
vervolgens rekening mee hebben gehouden in het maakproces van hun performance, die niet geheel
los lijkt te staan van de ruimte en de mensen in deze ruimte.
Cultuursocioloog Pascal Gielen geeft meer handvatten om het kunstenaarschap en de
artistieke uiting in de publieke ruimte verder te onderzoeken. In zijn essay “Performing the Common
City: On the Crossroads of Art, Politics and Public Life” uit 2015, beschrijft hij welke positie een publiek
kunstwerk inneemt in verschillende typologieën van steden. Hij onderscheidt vier soorten steden: de
monumentale stad, de situationele stad, de creatieve stad en de gemeenschappelijke stad. Hij werkt
de laatste typologie uit als een utopische stad die van iedereen is, door Gielen de common city
genoemd. Deze stad kan gezien worden als een groot publiek domein. ‘Anders zijn’, oftewel de
heterogene maatschappij, staat in deze stad centraal en de gemeenschappelijkheid wordt steeds
opnieuw gevormd door interrupties, bijvoorbeeld gecreëerd door kunstwerken.16 Net als bij Rancière
zijn politiek en kunst in deze theorie met elkaar verbonden. Volgens Gielen kan een kunstwerk
bijdragen aan het ontstaan of veranderen van sociale relaties, net zoals Bourriaud dat ook denkt. Ik
vraag me af of het werk How can we know the dancer from the dance?, in de ogen van de kunstenaars,
expliciet gericht is op deze sociale interactie of een geheel ander doel dient.
Kunsthistoricus Jeroen Boomgaard, die veel onderzoek verricht naar de positie van de
kunstenaar, het werk en het publiek in het publieke domein, stelt in zijn essay “Radicale autonomie”
uit 2013 dat specifiek het behoud van de artistieke autonomie van de kunstenaar, en daarmee van het
kunstwerk, zeer belangrijk is in de relatie met het publiek. Hij stelt dat er juist door artistieke
autonomie verandering mogelijk is in de heersende, politieke systemen van een maatschappij: “Alleen
het autonome werk dat zich verhoudt tot zijn omgeving maar daarin zijn eigen tijd en plaats kiest, is in
staat uit de kunstmatigheid te kieperen en iets zichtbaar te maken dat buiten de horizon van onze
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Frederik Le Roy en Kathleen Vandeputte, “Openbaarheid en esthetiek bij Rancière. Een annotatie bij het
melancholische project van Lyotard,” Esthetica Tijdschrift voor kunst en filosofie (2008): 1-16.
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En: Jacques Rancière, Het esthetische denken (Amsterdam: Valiz, 2007), 15-26.
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Pascal Gielen, “Performing the Common City: On the Crossroads of Art, Politics and Public Life,” in
Interrupting the City. Artistic Constitutions of the Public Sphere, reds. Sander Bax, Pascal Gielen en Bram Ieven
(Amsterdam: Valiz, 2015), 274-297.
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verwachting ligt.”.17 De kunstenaar kiest uit eigen keuze, dus autonomie, om zijn werk in de wereld te
zetten en laat op deze manier de gemeenschap zien dat het mogelijk is om radicaal te kiezen. Deze
symbolische vrijheid die de kunstenaar door zijn autonomie kan of zelfs moet vertolken, staat voorop
in Boomgaards manifest, maar de interactie met en tussen het publiek volgt hierop. Zijn essay hangt
samen met het beeld van gemeenschapsvorming dat Rancière en Gielen beschrijven, namelijk dat de
kunstenaar, en zijn kunst, een positie in het vormingsproces van het publiek kan innemen, maar niet
door in eerste instantie mede-eigenaarschap aan het publiek toe te kennen. Volgens Boomgaard moet
de kunstenaar autonoom werken om het proces een impuls te geven en om uiteindelijk een publiek
aan zich te binden.18 In eerste instantie lijkt het erop dat dit is wat Breure en Van Hulzen hebben
gedaan, maar uit het onderzoek moet blijken of autonomie voor het kunstenaarsduo zelf
daadwerkelijk een grote, in Boomgaards visie noodzakelijke, rol heeft gespeeld in de creatie van het
werk How can we know the dancer from the dance?.

Methodische inleiding
De visie van Breure en Van Hulzen op hun performance in de publieke ruimte en hun eigen
kunstenaarschap zal aan de hand van een diepte-interview worden onderzocht. Met behulp van
belangrijke thema’s uit het theoretisch kader zal ik een semigestructureerde interviewguide (oftewel
vragenlijst) opstellen. De methode zal daarom nader worden verklaard in de paragraaf dat volgt op
het theoretisch kader van deze thesis. Semigestructureerd betekent dat het interview bestaat uit een
aantal vaste hoofdvragen die handvatten bieden voor de interviewer tijdens het gesprek, maar dat er
tevens ruimte is voor de eigen inbreng van de kunstenaars. Het interview zal worden opgenomen
met een videorecorder en vervolgens getranscribeerd worden; de analyse van dit transcript door
kwalitatieve tekstanalyse aan de hand van kleurcodes, met daarbij terugkoppelingen naar het
theoretisch raamwerk, zal het uitgangspunt zijn voor de beantwoording van de hoofdvraag.
Tevens zal, voordat dit interview aan bod komt in deze thesis, een formele en contextuele
analyse worden gegeven van het werk How can we know the dancer from the dance?. Dit zal ik doen
door een beschrijving (formele analyse) van het werk te geven aan de hand van video’s van het werk,
die online te vinden zijn, en aan de hand van een kwalitatieve tekstanalyse van de informatie uit het
inhoudelijk concept (contextuele analyse) van Public Works, dat op hun website te vinden is, waarin
de organisatie beschrijft waarom een kunstproject in deze specifieke, publieke ruimte van belang is.19
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Ook deze tekst zal naast de theorie worden gelegd. De twee analyses zijn nodig om meer inzicht te
verkrijgen in het werk van Breure en Van Hulzen, de interventie op het publiek die het al dan niet
teweegbracht, de inbedding van dit werk binnen Public Works en om gerichtere doorvragen te
kunnen stellen tijdens het diepte-interview.

Opbouw
Deel I (hoofdstuk 1 en 2) van deze thesis zal ingaan op de bovengenoemde theorieën en de methode
nader toelichten, aangezien de kleurcodes voor de analyse van de casus uit het theoretisch kader
voortvloeien. In hoofdstuk 3, onderdeel van Deel II: Casusonderzoek, zal ik een formele beschrijving
van het werk How can we know the dancer from the dance? en een analyse van de titel presenteren.
Tevens zal het inhoudelijk concept van Public Works onderzocht worden aan de hand van de op kleur
gecodeerde theoretische thema’s. Ik zal in hoofdstuk 4 de antwoorden uit het diepte-interview met
Breure en Van Hulzen uitwerken en onderzoeken. Dit ook weer aan de hand van kleur gecodeerde
theoretische thema’s die ingedeeld zijn in drie overkoepelende hoofdbegrippen: het publieke werk
en kunstenaarschap, het publiek in het publieke domein en de artistieke autonomie. De kunstenaars
zullen in dit hoofdstuk per begrip eerst zelf aan het woord komen voordat er een theoretische
koppeling wordt gemaakt, om vervolgens een korte tussenconclusie te formuleren. Ter afsluiting van
deze thesis zal er een conclusie worden geformuleerd, waarin antwoord wordt gegeven op de
hoofdvraag van deze thesis, de relatie tussen de gebruikte theorieën en praktijkcasus uiteen wordt
gezet en een reflectie wordt gegeven op het gedane onderzoek.

https://www.youtube.com/watch?v=HGr7B2XEH-k. En: Public Works, “Inhoudelijk concept Public Works”
(Inhoudelijk concept, Utrecht, 2016), http://www.publicworksutrecht.nl/app/uploads/2016/04/Public-WorksInhoudelijk-Concept.pdf.
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Deel I: Theoretisch kader

Afbeelding 1: Sander Breure en Witte Van Hulzen, How can we kow the dancer from the dance?, 2016 (2 mei 28 oktober), performance, Utrecht Centraal, Utrecht. Foto:
https://www.dutchdesignawards.nl/nl/gallery/habitat/how-can-we-know-the-dancer-from-the-dance/.
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Hoofdstuk 1 – De visionaire positie van het publiek, het kunstwerk en de
kunstenaar in het publieke domein

Het publiek in het publieke domein wordt gedefinieerd aan de hand van het boek De geëmancipeerde
toeschouwer uit 2015 van Franse filosoof Jacques Rancière, het publieke kunstwerk aan de hand van
“Performing the Common City: On the Crossroads of Art, Politics and Public Life” uit 2015 van
cultuursocioloog Pascal Gielen en kunsthistoricus Jeroen Boomgaard biedt een interessant perspectief
op de artistieke autonomie van in het publieke domein werkende kunstenaars in zijn essay “Radicale
autonomie” uit 2013. Deze drie theorieën, met af en toe een uitstapje naar andere theoretici die
spreken over dezelfde materie, zullen besproken worden in dit hoofdstuk.

1.1: Jacques Rancière: het publiek in het publieke domein
In de Van Dale wordt het begrip het publiek onder andere omschreven als ‘het volk’, ‘de massa’ en ‘de
bezoekers’. Dit betekent dat ieder mens onderdeel kan zijn van een bepaald publiek, in het geval van
de context van deze thesis een publiek dat zich al dan niet richt op een artistieke uiting in het publieke
domein. In hoofdstuk 2 zal er worden ingegaan op de specificaties en kenmerken van het publiek aan
de hand van het inhoudelijk concept van Public Works; de passanten in het Utrechtse Stationsgebied.
Zoals al is gebleken heeft de verschuiving van het kunstwerk naar het publiek in de kunstwereld een
politieke en emancipatorische implicatie, aldus kunstcriticus Nicolas Bourriaud. Allereerst zal er
daarom nader ingegaan worden op deze implicatie aan de hand van het concept ‘la partage du
sensible’ (de zintuiglijke waarneembaarheid) van Rancière. Het denken van Rancière biedt namelijk
een antwoord op hoe hedendaagse kunst in theorie vanuit de praktijk van het publiek een ingang kan
zijn naar emancipatie en welke positie kunst kan innemen als het onderdeel is van de praktijk waarin
het publiek zich beweegt; het publieke domein.20
Rancière spreekt in zijn boek over het ontstaan van nieuwe gemeenschappen in de openbare
ruimte, doordat minderheidsgroeperingen binnen een gemeenschap uiting geven aan heterogene,
(verschillende, ongelijksoortig) politieke opvattingen. Dit zijn opvattingen die tegen de heersende
opvattingen van de gemeenschap ingaan. In eerste instantie lijkt dit op een meer sociologische
benadering van het publiek in het publieke domein; voor Rancière staan emancipatorische processen,
die de minderheidsgroeperingen in gang zetten door zich te uiten, centraal in het begrip van hoe
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Het publiek is in het publieke domein in eerste instantie niet gericht op een kunstervaring, zoals dat wel het
geval is in bijvoorbeeld musea. Een kunstwerk is dus niet per definitie datgene waar de aandacht van het
publiek naar uitgaat.
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sociale constructen (oftewel het individu in relatie tot het collectief) zich in zijn ogen zouden moeten
vormen. Hij gebruikt de term zintuiglijke waarneembaarheid om te verklaren op welke manier deze
processen en esthetica onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omdat beide (politiek en esthetica)
de mogelijkheid in zich dragen om beelden, stemmen, ideeën en mogelijkheden, omtrent de gedeelde
ervaring van de wereld, die eerst vast lagen weer te herschikken. Hij laat hiermee ook zien wat de
functie is van een kunstwerk en de kunstenaar, die opereert in de publieke ruimte.21 Dit zal aan het
einde van deze paragraaf worden besproken, aangezien de drie hooftermen (het publieke werk en
kunstenaarschap, het publiek in het publieke domein en artistieke autonomie) in alle gebruikte
theorieën in dit hoofdstuk niet los van elkaar kunnen worden gezien.

De zintuiglijke waarneembaarheid van gemeenschappen
De zintuiglijke waarneembaarheid is de basis van een gemeenschap, maar die hoeft niet vaststaand te
zijn, aldus Rancière. Ieder subject van de samenleving kan een politiek en esthetisch proces initiëren
en daarmee het beginpunt van verandering (emancipatie) in de gemeenschap bewerkstellen.
Emancipatie is volgens Rancière “uit een minderheidspositie geraken” en nodig om vervolgens weer
een nieuw politiek en esthetisch proces te initiëren. Verschillende, subjectieve ervaringen, binnen een
gemeenschap en tussen gemeenschappen, leiden tot nieuwe gemeenschappen.22 Cultuursocioloog
Rogier Brom verklaart in zijn artikel “On not falling in line, or how to become a public”, uit het boek
Being Public. How Art Createst he Public uit 2017, Rancière’s zintuiglijke waarneembaarheid nader aan
de hand van een gymzaal. In een gymzaal zijn er lijnen van verschillende vormen en kleuren die
gebruikt worden voor allerlei spellen, zoals volleybal. In eerste instantie lijkt de complexe structuur
van de lijnen moeilijk te begrijpen, maar zodra je een paar keer meespeelt, weet je hoe je de lijnen
moet gebruiken voor de spellen. De lijnen in de gymzaal zijn er echter niet altijd al geweest; een groep
mensen heeft ooit bedacht om in deze specifieke ruimte de lijnen te gebruiken om een spel een vaste
vorm en regels te geven. De lijnen zorgen er dus voor dat het spelsysteem gecommuniceerd kan
worden en in stand wordt gehouden.23 Het zintuiglijk waarneembare is in dit geval de lijnen van de
gymzaal; een collectieve overeenstemming van datgene wat betekenis krijgt. Deze lijnen zullen altijd
aan een bepaald spel gekoppeld worden totdat iemand de lijnen op een andere manier gaat gebruiken,
oftewel een nieuwe zintuiglijke waarneembaarheid inbrengt.
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Gemeenschappen hebben in de ogen van Rancière ook hun eigen lijnstructuren, ze
functioneren op drie niveaus: interne logica, dissensus en gedeelde identiteit. De interne logica van
een gemeenschap is de unanimiteit van datgene wat betekenisvol is: het al genoemde zintuiglijk
waarneembare.24 Dit is een beleving van de gemeenschap waar volgens Rancière een consensus over
heerst (de spelregels; de betekenis van de lijnen op de grond). Anders dan de gangbare betekenis van
dit woord is consensus volgens zijn definitie geen onderling akkoord tussen mensen. Het is
daarentegen een overeenstemming tussen dat wat waarneembaar is in de samenleving en een wijze
(regime) van interpretatie; met andere woorden een overeenstemming tussen zintuigen en zin.
Hierdoor nemen we in zijn ogen allemaal dezelfde dingen waar en geven er zelfs dezelfde betekenis
aan, hoe sterk onze ideeën en ambities onderling ook mogen verschillen.25 Het tweede niveau, de
dissensus, is een botsing tussen twee regimes van het sensorische, oftewel zintuiglijke, wat betekent
dat er geen uniek interpretatieregime binnen een gemeenschap heerst. Iedere situatie kan namelijk
van binnenuit worden opengebroken en verandert worden in een ander perceptie- en
betekenisregime, doordat de gemeenschap zich hiervan bewust wordt en deze ook benoemt.
Bijvoorbeeld, een groepje verliezende volleyballers besluit voortaan de lijnen van de batmintonners te
gebruiken, want ze vinden dat dit hun spel meer bevorderd dan het gebruik van de volleybal-lijnen.
Het is als het ware een ‘conflict’ dat ingaat tegen de consensus van een gemeenschap; het dissente
groepje volleyballers (dat de badminton-lijnen besluit betekenisvol te gaan vinden) tegenover alle
andere volleyballers (die gewoon de volleybal-lijnen willen blijven gebruiken).26 Het laatste niveau is
de erkenning van de mogelijkheid van andere vormen van gemeenschappen, waardoor de individuen
in een gemeenschap gaan inzien dat ze een eigen individualiteit hebben, wel altijd in relatie met de
ander, en dit ook gaan uitspreken. Aan de hand van dissensus wordt er ruimte gecreëerd om te denken
over een geheel nieuwe gemeenschap, dus een nieuwe gedeelde identiteit en sensorisch kader; het
dissente groepje volleyballers creëert de mogelijkheid tot het spelen van een nieuw spel.27

Politiek proces
Deze vorming van gemeenschappen is volgens Rancière verbonden met een politiek proces. Hij stelt
namelijk dat politiek is gelegen in de verandering van het ‘vaste patroon’ in de samenleving door het
individu. Volgens hem draait politiek niet om het gevecht over het uitoefenen van macht en het nemen
van besluiten binnen gemeenschappen, maar om de maakbaarheid van een bepaalde ruimte en de
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daarmee samenhangende zintuiglijke waarneembare ervaring. Politiek is een conflict over het bestaan
zelf van deze ruimte (de gymzaal), een conflict over de werkelijkheid van de gemeenschappelijke
objecten (de lijnen) en over de vermogens van de subjecten (de sporters die dit conflict al dan niet
aandragen).28 De belangrijkste vraag die Rancière zichzelf stelt is hoe deze gedeelde ruimte wordt
gevormd en hoe deze veranderd kan worden. Zijn antwoord hierop is dat juist in de politieke dimensie
de kracht ligt die ervoor kan zorgen dat sensorische kaders opnieuw in kaart worden gebracht, dus
worden bevraagd. Dit begint vaak bij subjecten die zélf hoorbaar maken wat eerst niet hoorbaar was,
die van onzichtbaar naar zichtbaar gaan.29 Leden van de gemeenschap die in een bepaald sensorisch
kader vaak geen stem hebben, zoals bijvoorbeeld immigranten, moeten volgens Rancière naar voren
treden en zich op deze manier los proberen te worstelen van de heersende consensus in de
gemeenschap zodat deze verandert. Dit brengt de politieke belofte van emancipatie met zich mee, van
een publieke ruimte waar het ongehoorde hoorbaar gemaakt kan worden.30 Zijn marxistische
overtuigingen komen hier duidelijk naar voren: voelen, spreken, doen en denken behoort tot geen
enkele klasse, het behoort tot iedereen en niemand.31
Rancière noemt het openlijk spreken van degenen die niet meegeteld worden het “politieke
subjectiveringsproces”, wat kan worden gezien als een herstructurering van datgene wat belangrijk is
en datgene wat dat niet is.32 Op deze manier krijgt de zintuiglijke waarneembaarheid een dubbele
betekenis. Enerzijds is het een herverdeling (dissensus) van de bestaande orde (consensus).
Anderzijds staat het voor een collectiviteit, oftewel ‘gemeenschappelijk worden’; verbinding door
ontwrichting.33 Het politieke proces dat verbonden is aan gemeenschapsvorming in het publieke
domein bevat volgens Rancière een esthetisch element van schepping (de creatie van een nieuwe
gemeenschap), dat verbonden kan zijn aan een artistieke productie. Met deze gedachte worden de
implicaties van Rancière’s denken voor de positie van kunstenaars en kunst duidelijk.

Esthetisch proces
Kunstwerken en kunstenaars kunnen inspelen op de genoemde dissensus. Kijkend naar het gymzaalvoorbeeld van Brom, zou de kunstenaar de lijnentrekker kunnen zijn, het kunstwerk het spel (de uiting
of communicatie van de betekenis van de lijnen) en het publiek de sporters die er al dan niet gebruik
van maken. De collectieve strijd voor emancipatie hangt altijd samen met nieuwe ervaringen van
28
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individuele subjecten, die los zijn gekomen van oude gemeenschapsbanden.34 De ‘kritische’
kunstenaar zou volgens Rancière een nieuwe zintuiglijke gewaarwording moeten creëren door de
gedeelde ervaring van een gemeenschap te veranderen. Kunst is daarom zelf deel van de logica die
het ter discussie stelt; het bevestigt op deze manier de eigen autonomie (door een nieuwe zintuiglijke
waarneembaarheid in te brengen of te laten zien), alleen doet dat paradoxaal genoeg door zich
werkwijzen toe te eigenen uit het niet-artistieke domein door niet gericht te zijn op l’art pour l’art
(waarin materiaalgebruik en dus object centraal staat), maar op sociale, politieke, economische
processen. Een valkuil voor de door Rancière genoemde ‘kritische’ kunstenaar kan dus zijn dat zijn
werk wegvalt in het alledaagse, omdat het niet wordt opgemerkt door het publiek, aangezien ze de
werkwijzen niet herkennen als iets esthetisch. Rancière meent dat kunst nieuwe sensaties in de
gedeelde ruimte kan inbrengen die interpretatie vergen en het mogelijk maken om het zintuiglijke te
distribueren. Het helpt een gemeenschap om in overeenstemming te komen met gecompliceerde
conflicten en verschillen die bestaan binnen de groep. Daarom hoeven kunstwerken niet per se
inhoudelijk gericht te zijn op de politiek om bij te dragen aan een politiek proces; een kunstwerk biedt
in Rancière’s ogen de gemeenschap voorstellen van datgene wat mogelijk als betekenisvol kan worden
gezien.35 “Tegenwoordig wordt deze constructie teruggebracht tot de ambivalente verhouding tussen
een politiek van de kunst die zichzelf bewijst doordat ze een bevolking in nood hulp biedt en een
politiek van de kunst die zichzelf simpelweg bewijst doordat ze de locaties voor kunst verlaat en in de
realiteit intervenieert.”, aldus Rancière.36 De nieuwe zintuiglijke gewaarwording genereert een nieuw
publiek, oftewel een andere samenstelling van mensen uit gemeenschappen, rondom een (tijdelijk)
gedeelde interesse of activiteit (in dit geval het kunstwerk).
Gemeenschappelijkheid kan worden gevormd door en met een artistieke ervaring die leden
van bestaande gemeenschappen uit het alledaagse of bekende haalt. De kunstenaar maakt als het
ware gaten in een al geweven stof. Maatschappelijke, oftewel publiekelijke, emancipatie is daarom
gelijk aan esthetische emancipatie; beiden zijn een breuk met de bestaande manieren van voelen, zien
en zeggen.37 Rancière ziet verschillende mogelijke strategieën voor kunstenaars om hieraan bij te
dragen; de leden van de gemeenschap moeten vervolgens uit eigen initiatief een nieuwe gedeelde
identiteit construeren. Kritische kunst belooft een politieke vervulling die ze niet kan inlossen en ze
gedijt op die ambiguïteit; ze wordt daardoor niet onderdeel van een consensus. ‘Kritische’ kunst heeft
door die permanente, dissente rol

de potentie tot een verandering van het waarneembare
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(emancipatie). De kunstenaar kan volgens Rancière bakens van wat zichtbaar en uitspreekbaar is
verzetten, zichtbaar maken wat ongezien bleef, het makkelijk zichtbare op een andere manier
zichtbaar maken en verbanden leggen tussen datgene wat geen verband hield met elkaar.38

Inzetbare concepten Rancière in het onderzoek naar How can we know the dancer from the dance?
Vrij geïnterpreteerd zet Rancière de bestaansvoorwaarde neer voor een grotere waardenruimte; het
streven naar een ultieme democratie, waarin het draait om de continue strijd om mensen die geen
stem hebben in een openbare omgeving wel een stem te geven. Emancipatie (van het individu) is hierin
geen doel, maar een voorwaarde voor het bestaan van politiek en esthetiek (de strijd). Er kan al gesteld
worden dat het Utrechtse Stationsgebied als semi-commerciële ruimte niet in eerste instantie is
ingedeeld als publiek domein waarin dit vanzelfsprekend mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het Malieveld
in Den Haag of het ingedeelde stuk land in Ressegem.39 Het Stationsgebied maakt deel uit van
Rancière’s begrip van het publieke domein, maar zijn begrip hiervan is natuurlijk veel ruimer en
abstracter dan zoiets heel concreets als één specifiek stationsgebouw. Dat zal mee worden genomen
in het onderzoek naar How can we know the dancer from the dance?.
Kunst draait in Rancière’s theorie om het verleggen van scheidslijnen (zintuiglijke
waarneembaarheden) of het aanbrengen van scheidingen in het consensuele regime van de realiteit
die de gegeven scheidslijnen configureren of vertroebelen.40 Het lijkt op de perfecte balans in de relatie
tussen de kunstenaar en het publiek, waarin verschillende zintuiglijke waarneembaarheden samen
komen en uitgroeien tot een nieuwe gezamenlijke overeenstemming van de werkelijkheid. De
artistieke uiting kan zo een plek vormen van gelijke intelligenties die onderling gescheiden blijven; de
dissente ervaringen van de consensuele werkelijkheid overheersen. Het is echter de vraag of de
kunst(enaar) in het publieke domein deze utopische, emancipatorische visie op de relatie tussen het
publiek en een kunstwerk nastreeft.
In deze thesis is de interventie van de kunstenaar vanuit de visie van Rancière tweedelig
benaderd; hij maakt gaten, maar kan eventueel ook gaten dicht weven die in de stof zitten. De
kunstenaar kan een gesprek met de gemeenschap aangaan, zonder zich meteen hardhandig met een
duidelijk politiek statement af te keren tegen of gaten te boren in het heersende regime (en zo dus
een nieuwe zintuiglijke waarneembaarheid inbrengt). Binnen het diepte-interview met Breure en Van
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Hulzen zal er uitgezocht worden wat ze wilden bereiken met hun performance bij het publiek. De
performance bevat houdingen en gedragingen van de passanten in het Stationsgebied. Dat kan
mogelijk een subtiele vorm van Rancière’s dissensus zijn. De vraag is nu of het kunstenaarsduo trachtte
bij te dragen aan het streven naar de ultieme democratie die Rancière voorstelt, ondanks dat het
Stationsgebied hier niet per se tot uitnodigt. Een tweede vraag is of Breure en Van Hulzen het publiek
direct hebben betrokken bij de performance, door bijvoorbeeld in te spelen op de reacties van het
publiek. Ik heb zicht op deze reacties, omdat ze naar voren komen in het al genoemde
publieksonderzoek van cultuursocioloog Anna Elffers. In de inleiding hiervan wordt er namelijk gezegd
dat bepaalde kunstwerken van Public Works door de kunstenaars (er staat niet in door welke
kunstenaars) zelf aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zijn aangepast, zo mogelijk ook die
van Breure en Van Hulzen.

1.2: Pascal Gielen: het publieke werk en kunstenaarschap
Gielen werkt de gedachtegang van Rancière uit aan de hand van verschillende typologieën van steden.
Hij laat zien hoe Rancière’s ultieme democratie vorm zou kunnen krijgen door een nog niet bestaande
gemeenschappelijke stad te beschrijven (The Common City). Dit is een theoretische mogelijkheid op
een geheel andere stad dan we die kennen; het publieke domein speelt hierin de hoofdrol. In deze
paragraaf zal daarom dit type stad worden besproken. Gielen baseert zijn essay op uitspraken van
socioloog Richard Sennett (boek The Uses of Disorder. Personal Identity and City Life uit 1970), die in
de jaren zeventig van de vorige eeuw onderzoek deed naar de problemen rondom het stedelijk leven.
Een belangrijke conclusie die Sennett trekt, is dat de meeste bewoners vast blijven hangen in hun
adolescentie, omdat ze bang zijn voor de uitdagingen en mogelijkheden die de stad te bieden heeft en
er in de stedelijke structuur geen ruimte is voor chaos en dreigingen van buitenaf. Gielens visionaire
doel is om de bewoners van steden te laten emanciperen in volwaardige volwassenen. Hij ziet hierin
een grote rol weggelegd voor de kunstenaar en het kunstwerk.41

Het verdwijnende publieke domein
De manier waarop steden in de ogen van Gielen altijd al zijn opgebouwd zorgt ervoor dat de
individualiteit steeds in bescherming wordt genomen en er een drang is naar de continue bevestiging
van het ‘Zelf’. Sennet ziet deze tendens als onderdeel van een rationele, functionele stedenbouw. Het
gevolg hiervan is het ontstaan van homogene gemeenschappen die het individu beschermen tegen
disrupties of conflicten, denk aan wijken die organisch gesegregeerd zijn langs etnische lijnen (Joodse
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wijk, Chinatown etc.). Het Latijnse woord voor identiteit is dan ook identitas, wat gelijkheid betekent.
De gemeenschap bevestigt deze gelijkheid, waarin de unieke identiteit van ‘ons’ alleen uitgedrukt kan
worden door de ‘Ander’ te bestrijden. Dit betekent dat er in rationeel opgebouwde steden geen ruimte
is voor uitdagingen, irritaties en dissensus, waardoor volwassenen in hun adolescente identiteit blijven
hangen. De adolescent steekt als het ware zijn kop in het zand en wil enkel zijn veiligheid garanderen
door met groepsgenoten om te gaan.42 Net als Rancière ziet Gielen het belang in van de dissensus om
een individu, en uiteindelijk een gemeenschap, te emanciperen. Beide auteurs schrijven een politiek
aspect toe aan de dissensus, maar Gielen verbindt dit aspect expliciet aan het functioneren van het
publieke domein.
Door het proces van gentrificatie cultiveren steden de adolescent in de bewoners door het
blokkeren van volwassen contact met de ‘Ander’: “[…] when the public space allows ones to not meet
others, but to ignore them or pass them by (as, for instance, with a simple click in the virtual space of
the Internet) it simply ceases to exist.”.43 Het onbekende en contrasterende wordt uit de weg gegaan,
dankzij de structuur van de stad, wat ertoe leidt dat individuen, vooral in de middenklasse, niet hun
eigen bestaan hoeven te verdedigen of hun eigen ruimte hoeven op te eisen. Gielen stelt dat daarom
de publieke ruimte, waarin de eigen identiteit wel steeds opnieuw moet worden gelegitimeerd, in de
huidige stedelijke structuur langzaam verdwijnt Dit heeft als gevolg dat de bewoners nauwelijks meer
hoeven bij te dragen aan het dagelijkse politieke proces .44 Het is opvallend dat Gielen zich opstelt
vanuit de gevestigde bewoners, de middenklasse, terwijl Rancière juist redeneert vanuit de
onderdrukte, de ‘Ander’. Uiteindelijk bekijken ze het ieder vanuit de andere kant, maar komen ze
samen door te stellen dat in de publieke ruimte, of in Rancière’s geval in de gemeenschap, verschillen
moeten worden geuit. Gielen ziet de publieke ruimte als een plek om in gesprek te gaan met elkaar of
om de confrontatie op te zoeken met degene die andere ideeën en overtuigingen heeft, met als functie
om verschillen bloot te leggen.45 Dit is een belangrijke uitspraak voor deze thesis, omdat deze definitie,
die Gielen toeschrijft aan de publieke ruimte, kansen biedt voor de rol van de kunstenaar.
Niet alleen verliest tegenwoordig het publieke domein zijn politieke dimensie volgens Gielen,
maar ook is er in de stedelijke structuur geen plaats voor een ruimte die publiekelijk wordt genoemd.
Dit gebrek aan publieke ruimte heeft belangrijke gevolgen voor de kunst en kunstenaar. Het berooft
de kunst van zijn mogelijkheid om openheid in de samenleving te brengen, oftewel om een ruimte te
creëren voor het andere en verschillende.46 Juist kunstenaars kunnen namelijk de publieke ruimte met
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hun werk steeds opnieuw scheppen, omdat ze goed zijn in het vormen en expressie geven aan
bepaalde meningen, ideeën en overtuigingen.47 Door verrassende, onbekende en onverwachte
beelden en performances, dus door interrupties in het dagelijkse leven, kunnen ze de bewoners uit
hun comfortzone halen: “By making them see, smell, feel and hear that everything that is can also
always be different, artists, in other words, can time and again make the public space anew.”.48 Gielen
noemt hierin Rancière’s zintuiglijke waarneembaarheid niet expliciet, maar deze uitspraak toont aan
dat ook hij van mening is dat de kunstenaar met zijn werk een sensorische verandering teweeg kan
brengen. Dit betekent in Gielens ogen echter niet dat elk werk een interruptie teweegbrengt, en
daarmee politiek is. Niet alle kunst in de openbare ruimte is volgens hem werkelijk publieke kunst; het
interruptieve, politieke karakter van artistieke uitingen hangt zeer af van de context waarin ze worden
uitgedragen.49 Er zal daarom in het interview met Breure en Van Hulzen worden gevraagd op welke
manier de omgeving van het Stationsgebied, dat in eerste instantie niet een politieke implicatie lijkt te
hebben zoals Rancière en Gielen die voor ogen zien, invloed heeft gehad op hun maakproces.

De gemeenschappelijke stad
De context die Gielen als ideale samenleving presenteert, waarin het publieke domein (en dus politiek
en emancipatie) floreert, is de gemeenschappelijke stad; een theoretische, utopische stad waar een
zucht is naar vrijheid en die de mogelijkheid biedt tot een nieuwe sociale orde, wat overeenkomt met
de marxistische ideeën van Rancière. Deze stad wordt gekenmerkt door een leven zonder autoriteit,
gecentraliseerde controle, roept op tot volwassenwording en is van iedereen. De gemeenschap is een
ruimte die zowel fysiek als symbolisch is, materieel en mentaal, dient als toevlucht voor iedere
bewoner, maar de bewoner moet ook bijdragen aan deze ruimte. Dit betekent dat iedereen in principe
zich ruimte kan toe-eigenen. Gelijkheid staat niet centraal, maar juist ‘anders zijn’; de dissensus en
zelfgouvernement in de samenleving voeren de boventoon.50 Gielen ziet de beginselen van dit type
stad al ontstaan in de huidige wereldsteden, zoals New York: “Urban spaces with a high social density
are at the same time the playground of a lot of minorities which are not politically represented at all.
Such cities are in that sense the Other, the stranger or sometimes the black spot in the sameness of
the nation state.”51 Toch is de visie van Gielen vooral een toekomstdroom.
De gemeenschappelijke, publieke ruimte bestaat tussen de stedelijke bewoners in de sociale
sfeer, wat volgens Gielen een autonoom domein is en losstaat van de wetten van overheid en kapitaal
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(de markt). Dit betekent in zijn ogen dat de stad de basis zou moeten zijn van een autonome
democratie, wat anders is dan de democratie zoals we deze kennen; een homogene groep mensen in
een natiestaat die over één kam wordt geschoren. De democratie die in de gemeenschappelijke stad
ontstaat, vormt zich door een multitude (veelzijdige menigte) van heterogene culturen die niet per se
representatief zijn voor het land waarin ze zich bevinden. In deze stad proberen bewoners elkaar te
begrijpen en naast elkaar te leven zonder homogene (nationale) identiteit.52

De positie van de kunstenaar en het kunstwerk in de gemeenschappelijke stad
Deze heteronomie bepaalt de rol van de kunstenaar in de gemeenschappelijke stad. Kunstenaars
moeten zich bewegen in een stad waarin verandering niet de uitzondering, maar de regel is. Gielen
stelt dat de functie van het kunstwerk in deze stad interruptie veroorzaken is. In dit geval is interruptie
het doen verlangzamen van de verandering en stromingen of deze soms zelfs stoppen. Het is niet
voldoende dat de kunstenaar alleen maar de bewoners en stedelijke structuur confronteert; hij moet
volgens Gielen ook een alternatief platform bieden. Dit platform is vergelijkbaar met Rancière’s
zintuiglijke waarneembaarheid en maakt de kunstenaar gedeeltelijk sociaal constructief (het draagt bij
aan het volwassen worden). Kunstenaars treden niet op in de publieke ruimte, maar claimen continu
hun plaats, waardoor ze ruimte publiekelijk maken, keer op keer. Om te blijven bestaan als kunstenaar
moet hij de stedelijke, sociale stof gebruiken, maar ook af en toe misbruiken, zodat hij autonoom werk
kan maken. Anderzijds zal hij zijn werk ook tactisch kunnen inzetten om (tijdelijke) autonome, sociale
ruimtes te genereren. De kunstenaar wordt met andere woorden de medegrondlegger van zowel
artistieke als sociale constructen.53 Het is de vraag of ook Breure en Van Hulzen binnen de casus van
deze thesis de stedelijke stof gebruikten en/of misbruikten op deze manier.
Om het begrip ‘heteronomie’ nader uit te leggen, baseert Gielen zich op de socioloog Bruno
Latour. Latour stelt dat heteronomie een vermenging van distinctieverschillen is die er normaal voor
zorgen dat de maatschappij in verschillende domeinen is opgebouwd (sociaal, economisch, politiek,
etc.). Door te flaneren door deze verschillende domeinen kan de kunstenaar alternatieven voor de
stedelijke structuur opzetten; hij moet de mogelijkheid hebben om de structuur te onderzoeken en
om van perspectief te kunnen wisselen om er vervolgens op in te spelen of tegenin te gaan.54 Public
Works creëerde deze mogelijkheid in mijn ogen door het drukke stationsleven te verbinden aan
artistieke uitingen; twee verschillende domeinen vloeiden in elkaar over. Ik ben ernaar benieuwd of
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ook Breure en Van Hulzen dit zo zien. Toch is er in de huidige samenleving nog geen sprake van
heteronomie, zoals Gielen die beschrijft. Machtsuitoefening en ideologische overwegingen blokkeren
het proces van vermenging in zijn ogen.55
In de gemeenschappelijke stad bepaalt de gemeenschap zelf de indeling van de stad, maar dit
kan niet bestaan zonder regels die de stedelijke ruimte beschermen tegen de invloed van de overheid.
Zodra er namelijk chaos heerst, zal deze proberen in te grijpen en de macht over te nemen. Daarom
zijn in dit type stad wel instituties nodig, maar deze worden op verschillende plekken keer op keer op
opgebouwd en zijn niet hiërarchisch.56 Voor de kunstenaar is een institutie de basis voor het scheppen
van individuele, artistieke werken; vanuit de heteronomie wordt er namelijk steeds weer van de
kunstenaar verlangd om zijn artistieke positie te herdefiniëren. Wellicht kan de organisatie Kunst in
het Stationsgebied in het casusonderzoek gezien worden als zo een tijdelijk en mobiel instituut,
aangezien ze relatief kortstondige manifestaties realiseerden samen met gevestigde instellingen maar
dit zelf niet zijn. Vervolgens verlangt de kunstenaar op zijn beurt van de maatschappij dat het haar
positie herdefinieert; buurten worden volgens Gielen continu geconfronteerd met being together
otherwise, oftewel met een alternatief voorstel voor een hybride samenleving. In deze vloeibare
ruimte vormt de kunstenaar zelf een gemeenschappelijke basis van waaruit hij samen met andere
stedelijke bewoners even stil kan staan en kan reflecteren voordat de verandering het weer
overneemt.57 Althans, dit is het soort samenleving waarvan Gielen hoopt dat we met ons allen naartoe
werken. Het moet in dit onderzoek nog blijken of Breure en Van Hulzen zich in deze positie van Gielens
publieke kunstenaar herkennen.
De gemeenschappelijke stad geeft al een aantal handvatten voor het begrip van de positie van
de in de publieke ruimte werkende kunstenaar. Ten eerste kan de kunstenaar verschillen tussen
subjecten in de publieke ruimte blootleggen, maar moet hiervoor wel een eigen platform om het werk
heen scheppen. Ten tweede bevestigt interruptie de autonomie van ieder subject, zo ook die van de
kunstenaar, doordat regels en structuren worden verbroken en daardoor de eigen positie moet
worden geherdefinieerd. Ten derde stelt Gielen dat autonomie nodig is om een nieuwe kijk op de stad
te creëren. Dit betekent dat de kunstenaar zichzelf altijd moet blijven ontwikkelen ten dienste van zijn
eigen autonomie en van de gemeenschap.58 Gielen ziet de autonome positie van de kunstenaar dus
vooral als middel om de gemeenschappelijke stad vorm te geven, maar erkent niet expliciet het belang
ervan voor de kunstenaar zelf (daar zal in de volgende paragraaf aan de hand van de theorie van
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Boomgaard nader op worden ingegaan). In dit onderzoek zal dit wel worden benadrukt, vandaar dat
de kunstenaars Breure en Van Hulzen aan het woord komen.

Inzetbare concepten Gielen in het onderzoek naar How can we know the dancer from the dance?
Aangezien ook Gielen spreekt over de dissensus (interruptie), dat van belang is voor de aanwezigheid
van het publieke domein in de samenleving, is er des te meer reden deze nauw onder de loep te nemen
en te onderzoeken wat dit begrip betekent voor het kunstenaarschap van Breure en Van Hulzen. Het
is hierin van belang om erachter te komen hoe het duo tegen het publiek, de passanten, van het
Stationsgebied aankeken tijdens hun werkproces; hebben ze deze specifieke publieke ruimte gezien
als een heteronome microsamenleving of waren ze daar totaal niet mee bezig? Dit zegt namelijk in de
visie van Gielen iets over het al dan niet politieke karakter van How can we know the dancer from the
dance?. Kijkend naar Gielen is de context van de performance voor deze politieke implicatie ook van
belang, daarom zal ik aan de hand van het inhoudelijk concept van Public Works een beeld schetsen
van de context waarbinnen het werk van Breure en Van Hulzen vorm kreeg. Tevens stelt Gielen dat de
kunstenaar, en daarmee zijn werk, sociale constructen vorm moet geven in de gemeenschappelijke
stad. Ik ben benieuwd of de kunstenaars überhaupt met het werk How can we know the dancer from
the dance? deze sociale relaties tussen mensen met verschillende achtergronden wilden opbouwden
of veranderen.
Ik wil deze paragraaf afsluiten met een citaat dat Gielen aan het begin van zijn essay aanhaalt
van kunstenaar Jan Fabre: “Per-for-mance means a person who per-for-ates himself and his
surroundings (it is simultaneously an analysis, a destruction and an honouring)?”.59 Aangezien het werk
How can we know the dancer from the dance? een performance is, lijkt het mij bij uitstek dé artistieke
uiting die aansluit bij Gielens en Rancière’s gedachtegang. Fabre voegt hiernaast het woord honouring
(eerbetoon aan) toe aan zijn definitie van een performance, wat aansluit op de visie op een
publiekelijke kunstenaar die gaten maakt, maar ook gaten dicht weeft in relatie tot het publiek. Hierin
zie ik de aansluiting met Fabre’s honouring. Voor mij staat het woord honouring namelijk voor het
respecteren van de stedelijke structuur/stof hoe die is, dus kan er ook sprake zijn van een subtiele
interruptie (in Rancière’s woorden dissensus) door de kunstenaar en zijn werk. In de beschrijving van
Gielen omtrent de positie van het kunstwerk en kunstenaar in de gemeenschappelijke stad valt dit dan
te zien als het bieden van een alternatief platform. Ik ben daarom ernaar benieuwd wat de
beweegredenen waren van Breure en Van Hulzen om een werk in deze vorm te maken voor Public
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Works. In de formele analyse van de performance zal er tevens nader op het concept performance in
worden gegaan.

1.3: Jeroen Boomgaard: artistieke autonomie
Boomgaard gaat specifiek in op de artistieke, autonome rol van de kunstenaar waardoor zijn definitie
van autonomie bruikbaarder is voor het inkaderen van mijn onderzoeksvraag dan die van Gielen,
aangezien Gielen meer een algemene, voor iedereen toegankelijke, autonome positie bespreekt en hij
artistieke autonomie voornamelijk als middel ziet om direct een maatschappelijk nut te dienen.
Boomgaard pleit daarentegen voor de erkenning van de artistieke autonomie als iets wat geen
maatschappelijk doel zou moeten dienen en beschrijft welke plek deze autonomie in de samenleving
zou moeten hebben. Hij ziet echter dat autonomie in de huidige samenleving wordt aangevallen,
vooral in het publieke domein.
Boomgaard stelt dat in dit domein beleidsmakers en het publiek verwachten dat artistieke
uitingen mensen actief betrekken en laten meedoen. Hij constateert dat, als een kunstenaar gevraagd
wordt voor grote projecten in het publieke domein, hij vaak ingezet wordt als een creatieve ober; na
het horen van de wensen van de tafelgenoot mag hij het onverwachte en artistieke komen opdissen.
Het is duidelijk dat bij zulke projecten niet de kunstenaar zijn eigen regels maakt, maar dat zijn
machtigere partners aan de onderhandelingstafel dat doen. De vrijheid van de kunstenaar is immers
al beperkt op het moment dat er een bepaald type kunstwerk verwacht wordt, zoals een interactief
werk, of een werk dat de beschouwer vrolijk maakt. In deze situatie is er geen autonomie voor de
kunstenaar volgens Boomgaard.60

De bedreiging van artistieke autonomie vanuit de samenleving
Als ik Boomgaards gedachtegang volg dan lijkt het erop dat, vanwege het feit dat er maatschappelijke
verwachtingen zijn, de autonome positie van de kunstenaar bedreigd wordt. Terwijl in mijn ogen in
het Utrechtse Stationsgebied, vanuit het publiek gezien, er niet per se verwachtingen zijn rondom
kunst, maar juist meer rondom de alledaagse gang van zaken. Ik denk dat men in deze ruimte niet
direct kunst verwacht, omdat er geen voorintentie is om naar kunst te kijken. Rancière en Gielen
noemen de artistieke uiting in het publieke domein niet voor niets een interventie of interruptie; het
is iets wat de dagelijkse omstandigheden in een ander daglicht plaatst of aankaart. Ik vraag me daarom
af in hoeverre deze verwachtingen omtrent het alledaagse leven invloed hebben op een werk in het
publieke domein en op de autonome positie van de kunstenaar; in het Stationsgebied wil men van A
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naar B reizen, wat voor een invloed heeft dit gehad op Breure en Van Hulzen en hun performance?
Boomgaard geeft hier niet expliciet een antwoord op; hij stelt alleen dat de vraag naar interactie vanuit
het publiek een intrinsieke maatschappelijke betekenis van kunst over het hoofd doet laten zien. Die
betekenis komt alleen tot uiting in zijn ogen als de kunstenaar zijn autonome positie kan behouden,
wat in de huidige samenleving met zijn verwachtingen niet mogelijk is; de autonome positie van de
kunstenaar komt in het geding door de vraag naar een actieve uitwisseling tussen de kunstenaar, het
werk en het publiek volgens hem.61 Community Art is bij uitstek een goed voorbeeld van deze
toenemende vraag naar interactiviteit. In dit soort projecten wordt het publiek doorgaans meteen
betrokken bij de creatie van een werk. De vraag is, wil de kunstenaar dus zijn autonomie behouden in
de visie van Boomgaard, welke positie het publiek innam tijdens het werkproces van Breure en Van
Hulzen. Interessant in dit opzicht is het publieksonderzoek dat is verricht door Elffers, waarin staat dat
sommige werken zijn aangepast aan de hand van de reacties van het publiek; ik zal daarom Breure en
Van Hulzen vragen of de reacties van het publiek invloed hebben gehad op hun werk. Deze vraag kwam
ook al naar boven drijven naar aanleiding van het theoretische uitgangspunt van Rancière; dit laat het
belang van het onderzoek naar de relatie tussen kunstenaar, werk en publiek duidelijk zien.
Het zoeken naar een interactieve verbinding tussen het werk en publiek is volgens Boomgaard
iets wat niet per se nodig is om het publiek tot iets aan te zetten om op die manier het publiek andere
inzichten te geven op de wereld om hen heen (Bishop benadert kunst in het publieke domein ook op
deze manier, zie de inleiding van deze thesis). Kunst is in zijn ogen altijd al een symbolisch systeem
geweest dat communicatief is; kunst toont, op haar eigen manier en met haar eigen middelen, dus
vanuit een autonome positie, haar visie op de wereld aan het publiek. Een werk heeft, gezien vanuit
deze uitspraak, daardoor een duidelijke maatschappelijke betekenis die een kader creëert waarbinnen
het werk kan worden geïnterpreteerd, ook zonder expliciete maatschappelijke rol. Voor deze
maatschappelijke betekenis is er volgens Boomgaard geen doelbewuste interactie met het publiek
nodig, maar wel een sterke, autonome positie van de kunstenaar.62

Radicale autonomie
In de visie van Boomgaard op kunst als een symbolisch systeem, is de artistieke autonomie belangrijker
dan de wisselwerking met het publiek. Een werk zou in zijn ogen niet moeten inspelen op de beleving
van de wereld van het publiek (oftewel Rancière’s zintuiglijke waarneembaarheid), maar de perceptie
van de werkelijkheid gezien vanuit de kunstwereld en de kunstenaar moeten representeren. Het
belang van artistieke autonomie is volgens hem opgekomen tijdens de hoogtijdagen van de avant61
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garde in de jaren twintig, zestig en zeventig van de vorige eeuw. Hij zegt het volgende over de opkomst
van artistieke autonomie: “Autonomie ontstond in de tijd dat het als de plicht van de kunst gezien
werd steeds opnieuw te wijzen op het grote tekort, en als haar taak waarheid en schoonheid te
verkondigen in een wereld die niet wilde luisteren. […] Autonomie betekende allereerst dat de
beeldende kunst het gezicht van en haar zicht op de wereld met haar eigen middelen en op haar eigen
manier wilde tonen.”.63 Wat meteen in het oog springt is dat Boomgaard blijkbaar autonomie als een
soort plicht ziet; het is iets waar kunstenaars bewust voor moeten kiezen. In mijn casusonderzoek zal
blijken of het kunstenaarsduo ook op deze manier aankijkt tegen autonomie. Boomgaards complexe
definitie vergt daarvoor nadere uitleg. Het grote tekort waar in het bovenstaand citaat sprake van is,
kan vergeleken worden met Rancière’s uiting van het onzichtbare (subjecten die geen stem hebben)
en Gielens artistieke alternatief voor de heersende structuur in de stad. Alle drie de concepten staan
voor het streven naar een betere en andere wereld, waarin een esthetisch proces en tegelijkertijd
politiek proces, door de drang naar emancipatie van de samenleving, sociale relaties kritisch onder de
loep neemt en een andere manier van samen zijn voorstelt. Om echter het grote tekort in de
samenleving te zien moet de kunstenaar de ruimte en mogelijkheid tot afstand krijgen om de wereld
op zijn eigen manier te tonen (flaneren tussen verschillende heteronome domeinen, aldus Gielen).64
Autonomie staat dus niet alleen voor het grote tekort, maar vooral wat kunstenaars in deze
positie zouden moeten doen met het grote tekort volgens Boomgaard; een ondeugdelijk systeem
willen veranderen, zelfs emanciperen. Het lijkt erop dat autonomie voor hem een middel is om een
betere wereld te promoten. Toch is dit, anders dan bij Gielen, niet het doel volgens Boomgaard; het
volgt alleen logischerwijs op de radicale keuze (dat is namelijk niet zo een makkelijke keuze in de
huidige verwachtingen van kunst in het publieke domein in zijn ogen) voor autonomie door de
kunstenaar. Ik vraag me af of Breure en Van Hulzen met hun werk inderdaad een bepaald tekort in het
Utrechtse Stationsgebied wilden tonen, en daarmee een emancipatieproces in werking wilden stellen,
en of ze denken dat hiervoor afstand nodig is, wat onderdeel is van een artistieke autonome positie
volgens Boomgaard.

Inzetbare concepten Boomgaard in het onderzoek naar How can we know the dancer from the dance?
Boomgaard roept dus op tot de omarming van autonomie in onze samenleving; doordat de kunstenaar
uit eigen keuze een geheel eigen wereld kan scheppen, laat hij de maatschappij zien dat het mogelijk
is om radicaal te kiezen voor verandering, waaruit de interactie tussen het werk en het publiek dus
vanzelfsprekend kan volgen. Autonomie dient op deze manier indirect, en vooral niet direct, het
63
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algemene nut, omdat het autonome werk volgens Boomgaard datgene zichtbaar maakt wat buiten de
horizon van verwachtingen ligt door te kiezen voor een eigen tactiek en ruimte in plaats van in
samenspraak met het publiek. Dit algemene nut is echter niet in zijn ogen het doel dat moet worden
nagestreefd, maar een bijwerking van de artistieke autonomie.65 Artistieke autonomie is in
Boomgaards ogen iets waar radicaal door de kunstenaar voor gekozen moet worden, vooral in het
publieke domein; zullen Breure en Van Hulzen hun eigen autonomie ook op deze manier ervaren?
Het kunstenaarsduo is te werk gegaan in een semi-commerciële ruimte binnen de kaders van
een project dat gesponsord is door commerciële partners (onder andere de NS en Rabobank).66
Boomgaard ziet in deze context de kunstenaar enigszins als naïef slachtoffer van de belanghebbende
partijen. Daarom wordt er in hoofdstuk 3 nader ingegaan op de opdracht die Stichting Kunst in het
Stationsgebied aan de zes kunstenaars hebben gegeven, zoals beschreven in het inhoudelijk concept
op hun website. Dit is van belang om te snappen hoeveel vrijheid Breure en Van Hulzen daadwerkelijk
hebben gehad en hebben kunnen voelen in de creatie van hun performance. Autonomie (en vooral
het behoud ervan) moet namelijk volgens Boomgaard boven de interactie met het publiek staan, maar
het is de vraag of dit daadwerkelijk van belang is geweest voor het kunstenaarschap van Breure en Van
Hulzen tijdens het Public Works project. Aangezien Boomgaard artistieke autonomie ziet als het
beginpunt van emancipatie van de maatschappij, is het des te urgenter om de visie van het
kunstenaarsduo op deze publieke ruimte (het Stationsgebied) te onderzoeken.

1.4: Kritische noot theoretisch kader
Rancière zegt onder andere dat de kunstenaar het niet of makkelijk zichtbare op een andere manier
zichtbaar moet maken. Het gaat hem er vooral om dat subjecten in de samenleving (het publiek in het
publieke domein) die een minderheidspositie hebben een stem krijgen en zo een dissensus
veroorzaken in de heersende consensus. Dit spanningsveld is zijn centrale uitgangspunt, waarin de
kunstenaar volgens hem op in kan spelen. Gielen schaart zich achter dit gedachtegoed door te stellen
dat in de publieke ruimte werkende kunstenaar met zijn werk een alternatief platform aan de
samenleving moet bieden om sociale constructen op te bouwen die draaien om onderlinge
gelijkwaardigheid. Boomgaard ziet hier alleen heil in als de kunstenaar actief afstand houdt van de
samenleving door zijn eigen autonomie te verkiezen boven de interactie met het publiek, oftewel de
inwoners van de samenleving. Er blijven voor mij echter vragen over: hoe kan het werk concreet
interveniëren in het publieke domein om sociale emancipatie te doen ontstaan (zijn er bepaalde
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maatschappelijke thema’s die het werk kan representeren), hoe kan dit politieke effect vervolgens
gemeten worden (ervaart het publiek daadwerkelijk emancipatie en moet de kunstenaar niet juist
gesprekken voeren met het publiek om hier achter te komen of te bewerkstellen) en hoe ziet de
afstand tussen kunstenaar en samenleving eruit zodat artistieke autonomie bewaakt kan worden?
Al met al kan er geconcludeerd worden dat er geen duidelijke werkdefinities, modellen of
strategieën, om de performance van Breure en Van Hulzen en daarmee het Public Works-project te
onderzoeken, voor de drie hoofdbegrippen uit het theoretisch kader kunnen worden opgesteld; de
theorie is visionair, filosofisch en utopisch, waardoor de aanvulling van concrete praktijkvoorbeelden
niet misplaatst is, maar ook door deze insteek een spanning met de praktijk zal opleveren. Van de drie
theoretici verwijst enkel Rancière af en toe naar een kunstwerk of -project, wat betekent dat er nog
een groot onderzoeksveld te bestuderen is tussen deze theorieën en de huidige praktijk omtrent kunst
in het publieke domein, dat bijvoorbeeld niet te scharen valt onder Community Art (interactie met het
publiek staat centraal, zoals ook in de inleiding genoemde visie van Bourriaud op relationele kunst) of
de zogenoemde rotondekunst/Street Art (het esthetisch opwaarderen of versieren van een straat of
stadsdeel staat centraal). De centrale thema’s uit dit bovenstaande theoretisch kader zullen per casus
zich anders manifesteren en in meer of mindere mate aansluiten. In dit onderzoek lukt het echter
helaas niet omwille van de tijdsspanne om meerdere casus te bestuderen. Ik zal in deze thesis
onderzoeken of de casus How can we know the dancer from the dance?, en specifiek de visie van
Breure en Van Hulzen hierop, al dan niet verkent kan worden aan de hand van de volgende
theoretische thema’s: de gemeenschap, zintuiglijke waarneembaarheid en dissensus, politiekesthetische implicatie, gemeenschappelijke stad/heteronomie, het publieke domein/publieke
kunstenaarschap en radicale autonomie. De praktijk is leidend in dit onderzoek.
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Hoofdstuk 2 – Methode

Deel II: het casusonderzoek van deze thesis bestaat uit drie onderdelen die de visie van Breure en Van
Hulzen op het publiek, het publieke werk en artistieke autonomie zowel van context verschaffen als
belichten; een formele analyse van de performance, een contextuele analyse van het inhoudelijk
concept van Public Works en afsluitend het diepte-interview. De beantwoording van de
onderzoeksvraag zal vooral gebaseerd zijn op het diepte-interview met het kunstenaarsduo, daarom
is de methodiek van dat interview van groot belang. De formele en contextuele analyse zijn van belang
zodat er gerichtere doorvragen kunnen worden gesteld aan Breure en Van Hulzen tijdens het
interview. Na elke analyse zal er een terugkoppeling worden gemaakt naar de studies van Rancière,
Gielen en Boomgaard om te kijken of deze theorieën kunnen worden ingezet om deze casus in het
Utrechtse Stationsgebied te verhelderen. De belangrijkste thema’s die in dit theoretisch kader naar
voren gekomen zijn: de gemeenschap, zintuiglijke waarneembaarheid en dissensus, politiekesthetische implicatie, gemeenschappelijke stad/heteronomie, het publieke domein/publieke
kunstenaarschap en radicale autonomie. Deze theoretische thema’s zullen ten grondslag liggen aan de
vragenlijst die ik bij het interview zal hanteren en zullen als zoeklicht fungeren in de analyse van het
transcript van het diepte-interview en het inhoudelijk concept van Public Works.

How can we know the dancer from the dance?
In hoofdstuk 3 zal er allereerst een formele analyse van de performance worden uitgevoerd, zodat het
duidelijk wordt welke plek het werk van Breure en Van Hulzen innam ten opzichte van de ruimte en
het publiek in het Stationsgebied. Om dit werk (afb. 1 en afb. 2) te kunnen beschrijven, zal ik twee
video’s onderzoeken die op Youtube te vinden zijn.67 De twee video’s zijn in opdracht van Public Works
door filmmaker Frans Hofmeester gemaakt. Ze geven niet de volledige performance weer, maar zijn
een timelaps van één dag in de periode dat de performance op Utrecht Centraal plaatsvond.
Om structuur te geven aan deze formele analyse is het van belang om te weten hoe een
performance in het kunsthistorische discours wordt gedefinieerd en doorgaan wordt onderzocht. In
het boek How to write Art History uit 2012 stelt kunsthistoricus Anne D’Alleva dat in een performance
de bewegingen, gebaren en geluiden van de kunstenaar, zowel alleen uitgevoerd of in dialoog met het
publiek, het kunstwerk op een uniek moment vormen. Ter aanvulling van deze definitie van een
performance, richt ik mij ook tot een van de bekendste kunstenaar-performers van deze tijd; Marina
Abramović. In een korte video, gemaakt door The Museum of Modern Art (MoMa) in New York, vertelt
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Abramović wat in haar ogen performance kunst is: “I could say the performance is the moment when
the performer with his own idea steps in his own mental physical construction in the front of the
audience in particular time. This is not a theater. A theater will repeat.”.68 Ze ziet een performance als
een temporele en unieke kunstvorm, net als D’Alleva. Abramović onderstreept echter wel het belang
van het publiek; zonder het publiek kan een performance in haar ogen niet bestaan. Kortom, beiden
stellen dat het in een performance draait om de aanwezigheid van de kunstenaar op een specifieke
plek en bepaald moment. Ook in het citaat dat Gielen aanhaalt in zijn essay van Jan Fabre komt naar
voren dat het gaat om een persoon die zichzelf in zijn omgeving positioneert (in Fabre’s woorden
‘perforeert’) om zo een interruptie teweeg te brengen in het alledaagse. D’Alleva stelt dat in een
formele analyse van een performance de onderzoeker zich kan richten op de volgende vragen: lijkt de
performance geïmproviseerd of geoefend, hoe staat de kunstenaar in relatie met het publiek tijdens
de performance (is het publiek betrokken in de performance of niet en reguleert de kunstenaar de
reactie van het publiek of niet), lijkt de ruimte belangrijk voor de performance, hoe worden woorden,
geluiden en gebaren gebruikt en hoe presenteert de kunstenaar zichzelf (uiterlijke kenmerken)?69 Ik
zal deze vragen als leidraad gebruiken in de analyse van de video’s van How can we know the dancer
from the dance?. De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor de beschrijving van dit werk.
Daarnaast zal er aan de hand van deze beschrijving in de theoretische terugkoppeling gekeken worden
of het werk van Breure en Van Hulzen daadwerkelijk gedefinieerd kan worden als een performance en
zal de titel, afkomstig uit het gedicht “Among School Children” van dichter William Butler Yeats uit
1928, nader worden verklaard aan de hand van de formele analyse en de visie van Rancière.

Inhoudelijk concept Public Works
De tweede paragraaf van hoofdstuk 3 zal ingaan op de visie van de opdrachtgever, in dit geval Kunst
in het Stationsgebied, omtrent het Public Works project. D’Alleva schrijft in haar boek dat kunst moet
worden gezien als een sociale context, in plaats van in een sociale context. Het werk en de sociale
context oefenen beiden invloed op elkaar uit. De belangrijkste pijlers in contextueel onderzoek zijn
volgens haar de kunstenaar (achtergrond), het publiek (het soort publiek), de motieven van de
opdrachtgever, maar ook de ruimte waarin het werk origineel tentoon wordt gesteld.70 In de analyse
van het inhoudelijk concept van Kunst in het Stationsgebied zullen deze pijlers besproken worden. Het
inhoudelijk concept vormde de basis voor de selectie van de kunstenaars, de formulering van hun
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opdrachten en diende als inspiratiebron bij het maken van het voorstel van de kunstenaars.71 Het
concept is opgesteld door de vier curatoren van Kunst in het Stationsgebied voordat het project van
start ging en te vinden op de website van Public Works, waar het valt onder de persberichten. Het
inhoudelijk concept is 7 pagina’s lang, waarin de curatoren beknopt de uitgangspunten van Public
Works uitspreken. Toch is de inhoud zeer filosofisch en conceptueel en wordt er niet gesproken over
de praktische zaken van het project. Het lijkt daardoor op een manifest, waarin een wens over het
project wordt uitgesproken. De koppeling naar het theoretisch kader is door deze opzet gemakkelijk
gemaakt; het concept kan direct langs de theoretische thema’s van Rancière, Gielen en Boomgaard
worden gelegd. Vandaar dat in deze paragraaf er direct verwijzingen zullen worden gemaakt naar deze
theoretici.
Het inhoudelijk concept zal aan de hand van de theoretische thema’s (de gemeenschap,
zintuiglijke waarneembaarheid en dissensus, politiek-esthetische implicatie, gemeenschappelijke
stad/heteronomie, het publieke domein/publieke kunstenaarschap en radicale autonomie) gecodeerd
worden door middel van een kwalitatieve tekstanalyse. Codering wordt in de academische wereld vaak
gebruikt om bepaalde schema’s te ontdekken in een tekst om vervolgens de tekst aan andere
(wetenschappelijke) bevindingen, onderzoeken of teksten te toetsen. In dit onderzoek zal ik elk
theoretisch thema een eigen kleur of patroon geven en handmatig het inhoudelijk concept aan de
hand van deze coderingen opdelen. Deze fragmenten uit de tekst die onder hetzelfde thema geschaard
kunnen worden, zullen inzicht geven in onderwerpen die regelmatig aan bod komen in het concept,
het taalgebruik en het belang van deze onderwerpen door het aantal vermeldingen van dezelfde
woorden, zinnen of thema’s.72 In Bijlage I van deze thesis zal een voorbeeld te vinden zijn van de
codering van het inhoudelijk concept van Public Works.
Juist in deze casus is de context van belang, omdat het werk van Breure en Van Hulzen direct
lijkt te reageren op de omgeving: het Stationsgebied en dan specifiek zijn passanten. Ook met het oog
op het theoretisch kader van deze thesis is de contextuele analyse niet misplaatst; Gielen spreekt van
het belang van de context van een publiek werk om al dan niet het interruptieve karakter, dus de
impact op de omgeving, van het werk te bepalen. Tevens kan het interessant zijn om de formele
beschrijving van het werk in het licht van Kunst in het Stationsgebied te plaatsen om overeenkomsten
en verschillen te ontdekken, aangezien de organisatie van Kunst in het Stationsgebied met het
inhoudelijk concept een zekere invloed trachtte uit te oefenen op de creatieve geboorte van de
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werken. Dit kan tegelijkertijd in de analyse van het diepte-interview perspectief bieden op de
autonome positie van Breure en Van Hulzen tijdens dit project.

Diepte-interview met Breure en Van Hulzen
Het diepte-interview zal op 5 juni 2018 plaats vinden in het atelier van Breure en Van Hulzen in
Amsterdam en zal één uur duren. Het betreft een semigestructureerd interview, wat betekent dat het
interview bestaat uit een aantal hoofdvragen, die voortvloeien uit de probleemstelling en thema’s uit
het theoretisch kader van deze thesis, maar waar ook van afgeweken mag worden. De interviewvragen
zullen worden opgesteld volgens het handboek Kwalitatief interviewen: kunst en kunde uit 2007 van
kwalitatief onderzoeker Jeanine Evers en zullen tijdens het interview worden aangevuld met
doorvragen; een techniek die gebruikt wordt om meer diepte te krijgen op een thema. Er zal ruimte
zijn voor vervolgvragen, die voortborduren op thema’s of nieuwe inzichten die tijdens het interview
ter sprake komen.73 Op deze manier zal ik de interviewguide, een lijst van vragen die de interviewer
een houvast geeft tijdens het interview, opstellen, die te vinden zal zijn in Bijlage II. Ik zal Breure en
Van Hulzen ondervragen over de impact van het publieke domein, en dus het publiek, op hun manier
van werken en het eindproduct voor Public Works. Vragen over hun werkproces zullen ingaan op de
manier waarop het kunstenaarsduo rekening hielden met het publiek in het Utrechtse Stationsgebied,
maar ook op de vraag of de resultaten van het publieksonderzoek impact hadden op hun werkwijze.
Aangezien het om een performance ging die het gedrag en de houdingen van het publiek, de
passanten, reflecteerde, zal er worden gevraagd of Breure en Van Hulzen hun eindproduct al dan niet
zien als iets wat in mede-eigenaarschap met het publiek gecreëerd is, wat ze wilden teweegbrengen
bij het publiek met dit werk en of ze dit hebben bereikt in hun ogen. Daarnaast zal er expliciet de
aandacht worden gelegd op hun eigen autonome positie ten opzichte van het werk en het betrokken
publiek. Het transcript van het interview zal vervolgens worden gecodeerd op dezelfde manier als het
inhoudelijk concept van Public Works; een voorbeeld hiervan zal niet worden meegenomen in deze
thesis vanwege de privacy van Breure en Van Hulzen. Er zal ook een codeboom worden bijgehouden
met opvallende woorden, te vinden in Bijlage III; het woordgebruik van de kunstenaars kan namelijk
een veelzeggende aanvulling zijn op de citaten uit het transcript van het interview.
Daarnaast zal ook het publieksonderzoek van Elffers worden aangehaald ter aanvulling van het
interview, in de paragraaf die ingaat op de visie van Breure en Van Hulzen omtrent het publiek. Dit om
te kijken of Breure en Van Hulzen met hun werk sociale relaties en emancipatie teweeg wilden brengen
en of het publiek dit mogelijk ook zo ervaren heeft (is het publiek betrokken geweest bij de creatie van
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de performance of zijn er aan de hand van de reacties van het publiek aanpassingen gemaakt aan het
werk?). Tevens zullen er verbanden worden gelegd tussen de formele analyse, contextuele analyse en
citaten van Breure en Van Hulzen en zal er de flyer van Public Works over dit werk, waarin het duo zelf
uitleg geeft over het werk, volgens dezelfde coderingsmethodiek worden bestudeerd en meegenomen
in de analyse van het interview.
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Deel II: Casusonderzoek

Afbeelding 2: Sander Breure en Witte Van Hulzen, How can we kow the dancer from the dance?, 2016 (2 mei 28 oktober), performance, Utrecht Centraal, Utrecht. Foto:
https://www.dutchdesignawards.nl/nl/gallery/habitat/how-can-we-know-the-dancer-from-the-dance/.
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Hoofdstuk 3 – How can we know the dancer from the dance?

Zoals al is genoemd in de inleiding van deze thesis, vond van begin mei tot begin november 2016 Public
Works plaats in het gebied van Hoog Catharijne (winkelcentrum) en Utrecht Centraal; een project
geïnitieerd door Kunst in het Stationsgebied samen met Gemeente Utrecht. Deze organisatie bestaat
voornamelijk uit een artistiek team van vier curatoren die al eerder nauw betrokken waren bij
kunstprojecten in de publieke ruimte van Utrecht. Public Works borduurde voort op de succesvolle
tentoonstelling Call of the Mall uit 2013 van Kunst in het Stationsgebied en is het resultaat van een
driejarig dialoog met de partners, onder andere de NS, Prorail en de Rabobank, van deze organisatie
en zes kunstenaars. Deze zes kunstenaars(duo’s), Marcus Coates, Sander Breure & Witte van Hulzen,
PolyLester (Gabriel Lester & Martine Vledder), Constant Dullaart, Berend Strik in samenwerking met
Aziz Bekkaoui en HeHe (Helen Evans & Heiko Hansen), leverden volgens Kunst in het Stationsgebied
met hun zes kunstwerken een belangrijke bijdragen aan de uitstraling en identiteit van dit openbare
gebied. Alle zes de kunstwerken, zowel installaties, als performances, kunstobjecten en digitale
werken, stonden in teken van de grootschalige verbouwing die op dat moment in het Stationsgebied
plaats vond; stuk voor stuk kaartten ze, volgens Kunst in het Stationsgebied, de dominante regels die
heersen in dit specifieke gebied aan, maar ieder op zijn eigen manier. Het publiek, de gebruikers van
het Stationsgebied, kwam niet alleen in aanraking met deze werken, maar kon ook gratis participeren
door deel te nemen aan workshops, rondleidingen en performances waarvoor ze zich op de website
van Public Works konden aanmelden. De performance How can we know the dancer from the dance?
van Breure en Van Hulzen vond plaats midden in de nieuwe, verbouwde Stationshal, boven de perrons
tussen de sporen 1-4 en 5-7, van mei tot eind oktober 2016.74 In dit hoofdstuk zullen de formele en
contextuele kenmerken van de performance beschreven worden, geanalyseerd aan de hand van de
vragen en pijlers van D’Alleva, de definitie van een performance van D’Alleva en Abramović en de
thema’s uit het theoretisch kader (kwalitatieve tekstanalyse).

3.1: Bewegingen, gedragingen en houdingen: een formele analyse van de performance

O body swayed to music,
O brightening glance,
How can we know the dancer from the dance? – William Butler Yeats.75
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Er is een geroezemoes aan gepraat van mensen te horen die kriskras door de grote stationshal lopen.
Een ingesproken opname laat de mensen in het station weten op welk moment en waar er treinen
vertrekken. Er lopen mensen, samen en alleen, met rolkoffers, fietsen, koffie in de hand en rugzakken
op de rug. Er worden dingen gekocht in de kleine winkels in de stationshal. Mensen zitten op de
bankjes waar ze al wachtend wat drinken, eten of op hun telefoon staren. In deze drukke stationshal
staan vier mensen, twee vrouwen en twee mannen, diagonaal op een rij. Ze dragen geen opvallende
kleren of kostuums, maar gewoon net zoals iedereen op het station een alledaagse outfit (casual) met
een schoudertas. Ze kijken elkaar en de mensen om hen heen niet aan. Het lijkt alsof ze in hun eigen
wereld zitten, maar daardoor wel opgaan in het grotere geheel. Eigenlijk valt het pas op dat ze bij
elkaar horen op het moment dat ze allemaal synchroon dezelfde stap naar voren zetten. Doordat ze
tegelijkertijd bewegen, lijkt het erop dat het gaat om een geoefende choreografie. De vier mensen
staan tussen twee roltrappen in die uitkomen op de perrons onder de hal. Ze staan met hun armen
over elkaar gekruist, verplaatsen hun gewicht van het ene been naar het andere en wrijven in hun
gezicht. Ze lopen naar elkaar toe, gaan in een kringetje staan en plaatsen hun armen op hun rug terwijl
ze naar hun voeten staren. Vervolgens lopen ze ieder naar een van de hoeken van de roltrappen en
staan daar met hun handen in hun zakken naar de omgeving om hen heen te kijken. Terwijl ze weer
dichter naar elkaar toe lopen, doen de twee vrouwen hun haar in een knot en de twee mannen pakken
hun portemonnee waar ze muntjes uit laten vallen, waarna ze die gehurkt oprapen.
Dit doet iets veranderen in de choreografie; een vrouw die langs loopt helpt een van de
mannen de muntjes terug te doen in zijn portemonnee en loopt vervolgens verder. Aangezien deze
handeling of beweging niet tot stand komt bij de andere drie mensen, kan er gesteld worden dat de
vrouw niet deelneemt aan de choreografie. In ieder geval niet bewust. De man die de muntjes liet
vallen laat zichzelf door de vrouw helpen en bedankt haar. Dit is een van de weinige momenten dat de
vier mensen, in dit geval één van de vier, contact leggen met de andere mensen in de stationshal. Als
een voorbijganger een interactie met hen aangaat, gaan ze hier dus wel op in, maar ze gaan deze relatie
niet vanuit henzelf aan. Het enige moment waarop de vier mensen een interactie aangaan, is als ze
weglopen van de plek in het station waar ze de choreografie uitvoeren. Ze vormen weer twee paren
en begroeten elkaar met een hand waarna ze vervolgens achter elkaar weglopen. De mensen die door
de choreografie heen lopen lijken zich niet bewust van de synchroniteit die zich voor hun ogen afspeelt,
maar een enkeling doet dit wel en draait daarom even zijn hoofd om naar de vier mensen te kijken. De
mensen daarentegen die tegen de roltrapwanden aanleunen lijken het wel sneller en meer op te
merken. Ze kijken naar de vier mensen in het midden van dat stukje station. Als ze er alleen staan dan
vertonen ze geen duidelijke reactie op de vier mensen, maar als ze in een groepje staan dan wijzen ze
naar hen en praten ze met elkaar erover.
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Ondanks dat ernaar ze gekeken wordt en mensen langs ze lopen, gaan de vier mensen gewoon
door met de choreografie. Ze gaan twee aan twee staan met hun gezichten dezelfde kant op, pakken
een appel uit hun tas, die ze opeten, en draaien een kwartslag. Het is een continue afwisseling van
samenkomen en weer uit elkaar gaan waarin de volgende posities elkaar willekeurig opvolgen: de
diagonaal, de kring met het gezicht naar elkaar toe, twee aan twee in een vierkant, een vierkant met
evenredige ruimte tussen de vier mensen en de rechte lijn. De bewegingen zijn zowel groot, de vier
mensen bewegen in de ruimte van de ene naar de andere kant, als klein, de vier mensen staan op één
plek en voeren op die plek bewegingen uit. Niet alle bewegingen zijn duidelijk te herkennen, laat staan
dat ze een bepaalde betekenis of doel lijken te hebben. De vier mensen frunniken een tijdje wat aan
hun kleding, kijken om zich heen, verplaatsen zich een stap en zetten hun benen kruiselings over
elkaar. Toch zijn deze bewegingen niet ongepast. Integendeel, ze zijn juist heel menselijk en vallen
daardoor bijna niet op in deze ruimte, aangezien iedereen in het station deze bewegingen kan
aannemen en dat eigenlijk zelfs doet. Bewegingen die makkelijker te herkennen zijn, zoals het kijken
op de telefoon, oortjes in doen, de OV-kaart oprapen, telefoneren, de veters strikken en een slok koffie
nemen, lijken meer op te vallen onder de rest van de mensen op het station. Maar ook dit zijn
bewegingen die niet radicaal tegenover de ruimte en zijn mensen staan. Ze zijn enkel wat groter
waardoor de synchroniteit tussen de vier mensen meer opvalt. Het valt echter niet voor iedereen op
waardoor de vier mensen tegelijkertijd ook opgaan in de stationshal. Er is geen enkel bordje of flyer te
bespeuren met uitleg over deze choreografie. Het lijkt enkel dat de vier mensen de bewegingen van
de mensen om zich heen onder een loep nemen, nadoen, maar ergens niet direct gezien willen worden
en niet abrupt de omgeving willen verstoren.76

Theoretische koppeling
Er is dus een spanningsveld tussen de mensen die de performance wel opmerken en de mensen die
dat niet doen. Doordat de performance tegelijkertijd in de mensenmassa op gaat, maar ook naar voren
treedt, kan er gesteld worden dat er sprake is van een dissensus die een deel van het publiek (de
mensen die het werk wel opmerken) een andere ervaring van het gebied geeft. Kijkend namelijk naar
de kunstenaarsstrategieën die Rancière aanhaalt, maakt de performance van Breure en Van Hulzen
het makkelijk zichtbare op een andere manier zichtbaar. De bewegingen en houdingen van de acteurs
komen overeen met de bewegingen en houdingen van de mensen die rondlopen op het station (het
makkelijk zichtbare). Omdat ze alle vier synchroon bewegen (het op een andere manier zichtbaar
maken), worden deze aspecten van het Stationsgebied zachtjes naar de voorgrond geduwd. Of deze
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vorm van dissensus echter een politieke implicatie behelst, wordt niet duidelijk uit de formele analyse.
Er kan nog niks worden gezegd over de mogelijke zintuiglijke waarneembaarheid van de passanten in
het Stationsgebied en de consensus die er heest. Zoals al in het theoretisch kader aangehaald, is het
de vraag of deze specifieke, publieke ruimte überhaupt als Rancière’s en Gielens opvatting van het
publieke domein kan worden gezien, doordat commerciële belangen hier een rol spelen. Aangezien
het in deze thesis draait om de visie van Breure en Van Hulzen hierop, zal het diepte-interview
uitsluitsel geven omtrent deze theoretische thema’s.
Voor de mensen die de performance waarnemen, biedt het werk een alternatief platform om
naar de omgeving om hen heen te kijken, zoals Gielen zegt dat een kunstenaar dit moet proberen te
bewerkstellen. Uit de formele beschrijving is op te merken dat men even stilstaat om naar de
performance te kijken en met elkaar hierover spreekt. Dit kan worden gezien als een subtiele
interruptie in de alledaagse bezigheden. Natuurlijk kijkt het publiek vanzelf naar de omgeving als ze
wachten op een trein, maar uit de video’s blijkt dat in dit geval er geen duidelijke reactie is op wat ze
waarnemen. Terwijl de performance wel een reactie uitlokt; de groepjes mensen die het waarnemen
wijzen ernaar en praten erover. Er kan dus worden gesteld dat het werk wel degelijk sociale relaties
doet ontstaan (men wijst elkaar op het werk en praat er kort over), maar ook over dit theoretisch
thema kan aan de hand van deze analyse geen uitspraak worden gedaan of het daadwerkelijk sociale,
emancipatorische relaties zijn zoals Gielen die voor ogen heeft in zijn toekomstperspectief op de
gemeenschappelijke stad. Het roept de interessante vraag op of Breure en Van Hulzen al dan niet een
individuele of gemeenschappelijke ervaring wilden doen laten ontstaan bij het publiek.
Het is opvallend dat Breure en Van Hulzen zelf niet meedoen aan de performance, terwijl
D’Alleva en Abramović juist vinden dat in een performance de kunstenaar zelf het werk voor de ogen
van het publiek tot uiting moet brengen. Daarnaast is er sprake van herhaling, een kenmerk dat
Abramović toewijst aan een theaterstuk en niet een performance; het werk van Breure en Van Hulzen
werd vijf dagen per week, zes uur per dag, zes maanden lang door acteurs uitgevoerd. Theoretisch kan
er dus geconcludeerd worden dat How can we know the dancer from the dance? niet te scharen valt
onder de uiting van een performance, ook al wordt er wel op deze manier door Public Works en het
kunstenaarsduo over het werk gesproken, maar moet worden gezien als een theaterstuk. Toch ben ik
het hier niet helemaal mee eens; een performance wordt normalerwijs opgevoerd binnen de muren
van een museum, zoals ook Abramović dat doet, waarin er een podium wordt gecreëerd voor dit soort
werk, net zoals het podium in een theaterzaal. Het werk van Breure en Van Hulzen kwam tot stand in
de publieke ruimte waarin niet standaard een podium voor kunst wordt gemaakt, zoals blijkt uit het
theoretisch kader. Daarom staat het in mijn ogen ver af van de theaterzaal en de verwachting van
kunstervaring op deze specifieke plek door het publiek. Dit toont het belang aan om Breure en Van
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Hulzen te vragen waarom ze voor deze vorm, in hun ogen een performance en niet theaterstuk,
hebben gekozen, terwijl ze zelf allebei een achtergrond in theater hebben, en naar de reden voor hun
eigen afwezigheid in dit werk. Het is daarbij de vraag of ze voor deze afwezigheid hebben gekozen om
een afstand te creëren van de werkelijkheid in het Stationgebied, waarvan Boomgaard vindt dat op die
manier de autonomie van de kunstenaar behouden blijft.
Iets wat niet naar voren komt in de formele analyse is de bijzondere titel van de performance;
er zijn geen bordjes te zien in de video’s die het werk duiden en kenbaar maken aan het publiek of
verwijzen naar het gedicht van Yeats. De titel zelf staat voor de dubbelzinnigheid tussen de uitvoerder
van een choreografie en de choreografie zelf. Het publiek van een performance kan namelijk
onderscheid maken tussen de bewegingen van de performer en de bewegingen die een performance
vormen, maar weet niet hoe ze deze kennis moet begrijpen of welke woorden ze eraan kan geven om
het verschil uit te leggen. Zonder performer bestaat er geen performance, maar die performer is
inwisselbaar.77 De acteurs die het werk How can we know the dancer from the dance? uitvoeren,
kunnen worden gezien als de uitvoerders van de choreografie, maar ook de passanten kunnen in het
licht van de titel deze functie toegedeeld krijgen. Er is namelijk een overeenkomstige wisselwerking
tussen de houdingen en gedragingen van de acteurs en het publiek (de passanten). Het verschil zit
enkel in de synchroniteit tussen de acteurs en de asynchroniteit van het publiek. Misschien als de
performer inwisselbaar is, zoals het gedicht van Yeats doet afvragen, dan hoeft het geen meerwaarde
te zijn dat het kunstenaarsduo de performance zelf uitvoert in deze casus. Ook al benadrukken D’Alleva
en Abramović dat wel. Het draait namelijk overduidelijk om een bepaalde reflectie op het publiek en
hun specifieke houdingen en gedragingen in het Utrechtse Stationsgebied. Door deze ogenschijnlijke
inwisselbaarheid tussen acteurs en publiek balanceert de performance van Breure en Van Hulzen op
de grenzen van de valkuil die Rancière toeschrijft aan kritische kunst; doordat de dissensus die het
werk inbrengt subtiel is, kan het werk makkelijk opgaan in het alledaagse en niet opgemerkt worden.
Hierdoor loopt de kritische kunstenaar volgens Rancière het risico om zijn boodschap te verliezen in
de heersende consensus van de gemeenschap. Dit betekent echter niet dat Breure en Van Hulzen
datgene teweeg wilden brengen met hun werk in reflectie op wat Rancière voor ogen heeft als hij over
kritische kunst praat. Zoals al vaker is benoemd, zal dat tijdens het interview met het duo worden
uitgezocht.
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3.2: Public Works: een contextuele analyse van het inhoudelijk concept
Het inhoudelijk concept van Public Works, opgesteld door de curatoren van Kunst in het Stationsgebied
en te vinden op de website van het project, geeft inzicht in de opdracht die Breure en Van Hulzen
hebben gekregen vanuit deze organisatie. Het concept kan gezien worden als een manifest, waarin
Kunst in het Stationsgebied hun visie weergeeft op het gebied, het publiek in het gebied en de
verwachtingen die ze hebben omtrent kunst en de toen nog te vinden kunstenaars. In deze paragraaf
zullen deze pijlers, die D’Alleva noemt als uitgangspunt van contextueel onderzoek, in combinatie met
de theoretische concepten van Rancière, Gielen en Boomgaard apart geanalyseerd en besproken
worden.

Het publiek: passanten, bewoners en gebruikers
Allereerst moet worden opgemerkt dat Kunst in het Stationsgebied niet spreekt over het publiek in
het inhoudelijk concept, maar over passanten, bewoners en bezoekers, kortom gebruikers.78 Ook in
de theorieën gebruikt in deze thesis, wordt er niet specifiek gesproken over het publiek. Rancière
gebruikt het woord gemeenschap, Gielen bewoner of stedeling en Boomgaard heeft het over de
samenleving. Het laat een zekere dubbelzinnigheid zien dat past bij de publieke ruimte. Deze ruimte
heeft verscheidene functies waarin verschillende domein in elkaar overvloeien, door Gielen
heteronomie genoemd, waardoor utopisch gezien het publiek verschillende houdingen kan
aannemen. Doordat echter het publiek niet het publiek wordt genoemd, wordt er impliciet
aangegeven dat het publiek in deze context niet kan worden gezien als de grote massa (zie ook de
beschrijving van de Van Dale in de inleiding). Niet de gehele samenleving maakt immers gebruik van
het Stationsgebied en dus niet elke bevolkingsklasse is hier gerepresenteerd. Het publiek kan echter
ook niet worden gezien als mensen die naar die plek zijn toegekomen om naar iets te kijken, te
luisteren, iets bijzonders te ervaren, mee te maken of zich ergens in te verdiepen, zoals dat wel hoort
bij de algemene kenmerken van het publiek in musea.79 Ik zal in het interview met Breure en Van
Hulzen rekening houden met de verwachting van het publiek in het Stationsgebied dat op alledaagse
gebeurtenissen (men wil voornamelijk van de ene naar de andere plek reizen) en niet op kunst gericht
is, net zoals de theoretici en Kunst in het Stationsgebied dat ook lijken te doen.
Kunst in het Stationsgebied noemt Public Works een manifestatie en langlopend onderzoek,
waarin wordt gekeken naar hoe gebruikers van dit gebied omgaan met de kwaliteiten van deze
publieke ruimte, die een architectonische ontwikkeling doormaakt.80 Het valt mij op dat waar er
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gesproken wordt over de ervaring van de gebruikers van het Stationsgebied in het inhoudelijk concept,
ook gesproken wordt over de eigenschappen van dit gebied. De ervaring van de gebruikers zal volgens
Kunst in het Stationsgebied namelijk vooral bepaald worden door de grote bouwputten, talloze hekken
en steeds veranderende routes. Ze verwachten daarom dat de gebruikers steeds anders op de werken
van Public Works zullen reageren.81 Het idee van “bouwput” en “onder constructie” lijkt daarentegen
nauwelijks een rol te spelen in de performance van Breure en Van Hulzen. De performance heeft
namelijk plaats gevonden op een stukje van het Stationsgebied wat al af was, waardoor de ervaring
van het publiek niet bepaald werd door de alsmaar veranderende ruimte. Ook niet indirect in de
nabootsing van de bewegingen van de passanten, aangezien uit deze bewegingen niet blijkt dat de
ruimte om de passanten heen fluctueert; het zijn menselijke bewegingen die in elk publiek domein
kunnen voorkomen (op de telefoon kijken, een wachtende houding aannemen en een slok koffie
nemen zal voor de meeste mensen een herkenbaar straatbeeld zijn) en kunnen daarom niet specifiek
toegeschreven worden aan het Utrechtse Stationsgebied, alhoewel er in dit gebied wel alleen maar
sprake is van deze houdingen en bewegingen, zoals uit de video’s blijkt.
De omgeving verandert continu in deze bouwput, maar de interne logica van het publiek (de
interactie die ze met elkaar en het gebied aangaan) blijft gelijk; men blijft naar het Stationsgebied
komen om te winkelen, werken of de trein te nemen. De zintuiglijke, architectonische veranderingen,
die voornamelijk ruimtelijke beperkingen opleveren, geven geen andere betekenis of invulling aan dit
gebied, waardoor er gesteld kan worden dat er enkel een consensus heerst omtrent het gebruik van
dit gebied. Kunst in het Stationsgebied benoemt dit door te stellen dat de dagelijkse gang van zaken
gewoon doorgaat tijdens de verbouwing.82 Het is een andere benadering van de consensus dan waar
Rancière over spreekt; het draait in deze casus niet om de overeenstemming in morele waarden, –
althans, dat de passanten allemaal weten dat het Stationsgebied op een bepaalde manier gebruikt kan
worden zonder dit met elkaar te overleggen (en dit dus ook doen), zegt niks over hun persoonlijke
achtergrond,

politieke

opvattingen

en

onderlinge

sociale

verhoudingen

(zintuiglijke

waarneembaarheid) – maar om de overeenstemming in functionaliteit van deze omgeving. Toch lijken
de auteurs van het inhoudelijk concept twee soorten ‘morele’ consensus filosofisch te onderscheiden
onder de gebruikers; het geloof van de optimist en het geloof van de pessimist. De optimist krijgt
energie van de beweging in het Stationsgebied en ziet dit als een noodzakelijke en wenselijke kwaliteit
van het leven. Dit type gebruiker stelt stilstand gelijk aan verloren gaan, verdorren of uitsterven. De
pessimist daarentegen vindt in stilstand rust, verdieping en overzicht. Beweging is voor hem
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versnipperdheid, vervlakking en een gebrek aan concentratie.83 Welk type de overhand heeft in het
Stationsgebied wordt niet duidelijk in het concept, dus kan er niet onderscheiden worden of een van
de types een minderheidspositie heeft ten opzichte van de ander en of er sprake is van enkel deze
twee soorten types in dit gebied. Het is echter wel zo dat deze indeling van de passanten als twee
mogelijke, sensorische regimes bestempeld kunnen worden. Als deze met elkaar botsen (dissensus)
dan kan de kunstenaar dit blootleggen, gezien de theorie van Rancière. Toch kan er niet worden
vastgesteld of het gedachtegoed achter deze twee types staat voor een algehele, sociale
levenshouding (zintuiglijke waarneembaarheid), en daarmee een politieke implicatie heeft (de
optimist zou bijvoorbeeld eerder in het publieke domein ‘de Ander’ of onzichtbare/niet-hoorbare
verwelkomen), of dat het enkel een onderscheid maakt tussen de mensen die de verbouwingen in het
Stationsgebied storend vinden en de mensen die dat niet zo vinden. Uit het inhoudelijk concept blijkt
daarentegen niet of het publiek zelf zich herkent in deze twee types. In deze thesis wordt er geen
onderzoek gedaan naar het publiek, maar deze filosofische visie van Kunst in het Stationsgebied op de
gebruikers kan een perspectief op het publieksonderzoek van Elffers bieden, dat nog aan bod komt in
de analyse van het diepte-interview.
De kunstmanifestatie staat positief ten opzichte van de beweging van het Stationsgebied en
heeft onder andere als doel om een idee van zelfredzaamheid, om met veranderingen om te kunnen
gaan, te creëren onder de gebruikers.84 Een deel van de gebruikers zal dit gevoel al hebben, de
optimisten, dus lijkt het erop dat Kunst in het Stationsgebied dezelfde consensus (opgevat vanuit de
visie van Rancière), de zelfredzaamheid, onder alle gebruikers wilden verspreiden. Opvallend is echter
wel dat ze stellen dat tegenwoordig iedereen een caleidoscopische visie heeft, wat betekent dat
grenzen vervagen en klassieke tegenstellingen ruimte maken voor een hybride, vloeiende
samenleving, terwijl ze zelf de gebruikers indelen in twee klassieke tegenstellingen; de optimist en
pessimist.85 Waarom ze dit doen wordt niet duidelijk, maar door deze gedachte over vervagende
grenzen sluit hun beeld op de werkelijkheid sterk aan bij Gielens gemeenschappelijke stad, waarin de
vaste structuur van de stad wordt opengebroken en publieke en private ruimte door elkaar heen
vloeien.

Het Stationsgebied
Het grootste doel van de manifestatie was om met stakeholders, NS en Prorail die mede-eigenaren van
het Stationsgebied en partners van Kunst in het Stationsgebied zijn, dit nieuwe gebied te koppelen aan
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de oude stad, zodat de structuur van het stadscentrum één geheel vormt.86 De stakeholders en Kunst
in het Stationsgebied, in samenwerking met de Gemeente Utrecht, zullen er een zeker belang bij
hebben om het oude stadscentrum bij dit nieuwe gebied te willen betrekken. De organisatie spreekt
zowel van de vloeibaarheid en beweging van de maatschappij, net zoals Gielen dat ook doet omtrent
zijn beschrijving van de gemeenschappelijke stad, als de monumentale, vaste structuur ervan, die ze
impliciet in stand willen houden: “Er is niet alleen een actuele urgentie om deze eigenschappen tot
onderwerp te nemen maar ook een historische logica.”.87 Versnippering, waar Gielen juist voor pleit in
de gemeenschappelijke stad, is theoretisch gezien een visionaire benadering van Kunst in het
Stationsgebied, maar het vormen van één geheel van de stad is klaarblijkelijk het daadwerkelijke
streven. Boomgaard ziet deze (commerciële) belangen als de grootste dreiging voor de artistieke
autonomie van de kunstenaar en dus uiteindelijk van de emancipatie van de samenleving. Dit doel
doet mij afvragen of Breure en Van Hulzen hebben ervaren dat hun werk enkel als middel is ingezet
om het centrum van Utrecht op een artistieke manier te verbinden met het station.
Rancière vindt dat de gemeenschap alleen maar kan emanciperen als door interruptie het
onzichtbare zichtbaar wordt en Gielen ziet de publieke ruimte als plek waarin verschillen worden
blootgelegd door confrontatie. Kunst in het Stationsgebied spreekt echter niet zozeer van een
ongeregeldheid die de manifestatie teweeg moet brengen. Wel gaan ze mee in Gielens idee van de
heteronome samenleving: “De heterotopia is een ruimte voor het andere, voor alternatieven. Een
heterotopie is een bestaande plek in de maatschappij, die de maatschappij een spiegel voorhoudt.”88
Een spiegel voorhouden is echter in mijn ogen datgene wat er al is onder de loep te nemen, dus niet
door confrontatie en verstoring van twee sensorische regimes aan te kaarten. In dit opzicht is er,
kijkend naar het inhoudelijk concept van Public Works, geen sprake van een dissensus in het
Stationsgebied. De heteronome samenleving is dan wel in de ogen van de organisatie een plek waar
er ruimte is voor de bevestiging van het anders-zijn, van verschillen en waar men kan ontsnappen aan
autoritarisme en onderdrukking, iets waar Rancière en Gielen ook over spreken, maar dit staat haaks
op hun benadering van dit gebied; de maatschappij een spiegel willen voorhouden.
In het inhoudelijk concept komen de volgende kenmerken van het Stationsgebied aan bod:
“[…]

gelijktijdigheid,

dynamiek,

fragmentatie,

vloeibaarheid,

chaos,

onstuurbaarheid

en

onzekerheid.”89 Deze kenmerken halen ze voortdurend positief aan, het zijn de kernbegrippen in het
concept, en ze vinden dat er meer van dit soort publieke ruimtes nodig zijn. Ze denken dat chaos en
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beweging de mogelijkheid bieden tot (nieuwe) ruimte, zoals Gielen dit ook ziet in de
gemeenschappelijke stad: “het publieke domein is explosief geworden.”, aldus de organisatie.90 De
bouwput van het gebied wordt in het inhoudelijk concept gebruikt als metafoor voor deze
veranderende en vloeibare wereld.91 Net als Gielen willen ze naar een publieke ruimte toewerken
waarin iedereen zich thuis voelt, maar waar er ook ruimte is voor een wisselende eigen invulling.
Terwijl in de visie op de gebruikers van het Stationsgebied de consensus (zelfredzaamheid) als doel
centraal lijkt te staan, lijkt in de benadering van dit gebied door Kunst in het Stationsgebied het anderszijn en de daarmee gepaarde flexibiliteit naar voren te worden geplaatst, ondanks de stad als één
geheel te willen vormen. Om flexibel te zijn is er echter volgens Kunst in het Stationsgebied een
overeenstemmende zelfredzaamheid nodig, aangezien volgens hen veel functies samenkomen in de
publieke ruimte: reizen, winkelen, wonen, werken, vermaak, cultuur, handel en zingeving.92 Als dit
publieke domein (het Stationsgebied) ook ruimte geeft voor zingeving, zoals de theoretici ook spreken
over het publieke domein als plek voor emancipatieprocessen, dan kan juist een esthetisch proces een
centrale plek vinden in deze ruimte, gezien de overeenkomst tussen de theorie en woordgebruik van
Kunst in het Stationsgebied in dit opzicht.

De positie van de kunstwerken en kunstenaars
In deze publieke ruimte waarin verschillen naar voren komen, ziet Kunst in het Stationsgebied een
belangrijke rol weggelegd voor de kunstenaar. Ze zeggen dat de kunstenaar het andere, afwijkende en
tegenstrijdige moet vinden: “Om vanuit de kracht van de verbeelding en ‘al het ondenkbare’ samen te
ervaren wat er gebeuren gaat.”.93 Kortom, de kunstenaar kan filosofisch een dissensus teweegbrengen
(er kunnen echter geen meerdere, sensorische regimes worden vastgesteld in het Stationsgebied, het
inhoudelijk concept nauwkeurig lezend), maar volgens Kunst in het Stationsgebied moet dit tot stand
komen op een genereuze en uitnodigende manier. In de formele beschrijving van het werk How can
we know the dancer from the dance? blijkt echter dat het werk juist niet het afwijkende en
tegenstrijdige toont, maar de huidige situatie weerspiegelt; iets wat Kunst in het Stationsgebied ook
benoemt (de heteronome maatschappij een spiegel willen voorhouden), maar op deze manier zichzelf
lijkt tegen te spreken door de wens uit te spreken dat de kunstenaars het andere of alternatieve
moeten gaan introduceren in deze omgeving. Enkel het spiegel-effect komt duidelijk naar voren in de
formele analyse van de performance; door de gebruikers van het Stationsgebied op hun eigen
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bewegingen te wijzen ontstaat er een soort afstand van deze alledaagsheid. Deze afstand tilt als het
ware het alledaagse uit zijn context voor een moment, waardoor er een tegenstrijdigheid ontstaat in
de ervaring van de gebruikers omtrent hun eigen houdingen en bewegingen. Het normale en niet
geziene krijgt een andere lading en daardoor iets afwijkends, waardoor het opvalt voor een deel van
het publiek.
Net zoals Gielen erover spreekt dat de kunstenaar telkens een nieuwe publieke ruimte kan
vormen door een alternatief op de bestaande te bieden aan het publiek en Rancière spreekt over een
gemeenschap met een nieuwe zintuiglijke waarneembaarheid, ziet Kunst in het Stationsgebied dat
kunst kan bijdragen aan de ontwikkeling van andere ruimtes en nieuwe gemeenschappen.94 Ze zeggen
letterlijk dat kunstenaars laten zien dat er meer mogelijk is dan dat de gevestigde orde als ‘gangbaar’
voorstelt: “[…] om de radicale pluraliteit van het leven te doen spreken kan het niet anders dan een
politieke lading krijgen in het huidige tijdsgewricht.”95 Toch overstijgt de organisatie van Public Works
in mijn ogen met dit concept de daadwerkelijke kenmerken van het Stationsgebied, daarom kan
vooralsnog niet gesteld worden dat er sprake is van onderliggende, politieke processen.
Kunst in het Stationsgebied stelt geen expliciete eisen aan de te maken werken door de
kunstenaars in het inhoudelijk concept, maar tussen de regels door zijn wel een aantal verwachtingen
te vinden, ook al wordt er niet benoemd welke kunstenaars nodig zijn en om hoeveel werken het
project gaat draaien. Zo zien ze het namelijk voor zich dat de kunstenaars een alternatieve vocabulaire
of beeldtaal creëren, waarin ze laten zien hoe het publiek met verandering in de dagelijkse omgeving
kan omgaan. De kunstenaars kregen de opdracht om de dynamiek van deze plek te gebruiken en in te
zetten in hun werk. Kunst in het Stationsgebied zegt dat ze de dynamiek van het gebied nauwlettend
zullen volgen en als de situatie daarom vraagt, zullen ze in overleg met de kunstenaars de werken (of
de plaatsing van de werken) aanpassen.96 Dit lijkt te botsen met Boomgaards gedachte dat de
kunstenaar ruimte moet krijgen om in eerste instantie zelf te bepalen wat hij maakt, zonder bij
voorbaat al een maatschappelijk doel uit te moeten werken. Kunst in het Stationsgebied wil dat de
kunstenaars vanuit de verbeeldingskracht een gebaar maken dat het belang van één partij of één
individu overstijgt en in betekenis groeit door de interactie met de mensen die zich dagelijks door het
gebied bewegen. Ze willen dat het werk de gebruikers kan committeren, zelfs tot ver na de oplevering
ervan.97 Boomgaard zou dit bestempelen als een inbreuk op de autonome positie van de kunstenaar,
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want een werk moet volgens hem niet tot stand komen in de interactie met het publiek; de artistieke
autonomie kan niet gelijkgesteld worden aan deze interactie.
Uit het diepte-interview met Breure en Van Hulzen moet blijken op welke manier zij hun eigen
autonome, artistieke positie definiëren, maar ook of hun werk als doel had om een blijvende
verandering aan te brengen in het Stationsgebied, zoals Kunst in het Stationsgebied dat graag voor
ogen had gezien. Het werk lijkt namelijk zeer vluchtig en verandert niet specifiek iets fysieks aan de
ruimte en de gebruikers ervan. Zodra de performance stopt, glijdt het alledaagse, de bewegingen van
de gebruikers, weer in het domein van het niet-zichtbare. Net zoals de theorieën van Rancière, Gielen
en Boomgaard, behelst het inhoudelijk concept van Public Works een idealistische visie op de wereld,
specifiek gericht op kunst in de publieke ruimte, maar geeft het vooralsnog geen realistische kijk op de
praktijk. Wel biedt het de nodige informatie om gericht doorvragen te kunnen stellen tijdens het
interview met Breure en Van Hulzen. Het volgende hoofdstuk in deze thesis zal deze conceptuele
perspectieven van zowel de theoretici als Kunst in het Stationsgebied concretiseren aan de hand van
het diepte-interview.
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Hoofdstuk 4 – Het alledaagse als spiegel (het diepte-interview)

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het interview geordend en besproken, waarna een
koppeling naar de theorie volgt. Net zoals bij het inhoudelijk concept van Public Works, heb ik het
transcript van het interview gecodeerd aan de hand van de volgende thema’s uit het theoretische
kader van deze thesis: de gemeenschap, zintuiglijke waarneembaarheid en dissensus, politiekesthetische implicatie, gemeenschappelijke stad/heteronomie, het publieke domein/publieke
kunstenaarschap en radicale autonomie. Ter aanvulling van deze thema’s richt ik me in de
resultatenbespreking ook tot het publieksonderzoek van Elffers, de formele en contextuele analyse en
een flyer die is gemaakt voor Public Works, waarin Breure en Van Hulzen kort iets over hun werk en
werkproces vertellen. De theoretische thema’s en aanvullend materiaal zijn ingedeeld in de drie
hoofdbegrippen van de onderzoeksvraag van deze thesis: het publieke werk en kunstenaarschap, het
publiek in het publieke domein en artistieke autonomie. In de drie hoofdbegrip-paragrafen komen de
kunstenaars eerst zelf aan het woord, voordat ik een theoretische koppeling maak om vervolgens de
paragraaf te eindigen met een korte tussenconclusie. Er zal een zekere overlap zijn tussen de nog te
bespreken visie van Breure en Hulzen op de drie hoofdbegrippen, aangezien niet over het een kan
worden gesproken zonder ook het andere aan te halen, zoals ook al duidelijk werd in het theoretisch
kader van deze thesis.

4.1: Het publieke werk en kunstenaarschap
Hoofdbegrip I gaat in op de relatie tussen de performance, de kunstenaars en het Stationsgebied. Het
draait in dit hoofdbegrip niet zozeer om de architectonische, veranderende omgeving, waar Kunst in
het Stationsgebied wel de aandacht op legt in het inhoudelijk concept, maar om de invloed van deze
omgeving op het handelen en de houdingen van de mensen die er doorheen lopen. Zoals al is gebleken
uit de formele analyse van het kunstwerk, vinden Breure en Van Hulzen de passanten het meest
interessante element van het Stationsgebied. Het Stationsgebied zelf is hierin indirect van belang, blijkt
uit deze analyse; de bewegingen en houdingen van de passanten kunnen ook in andere publieke
domeinen worden waargenomen. Als er wordt gesproken over de omgeving in deze
resultatenbespreking dan staat dat dus voor de mensen (de passanten, gebruikers, bewoners, het
publiek) in het Stationsgebied. De vragen (zie Bijlage II) omtrent de interventie van de performance in
dit gebied die ik tijdens het interview aan het kunstenaarsduo heb gesteld, stoelen op mijn kijk op
Rancière’s visie omtrent de dissensus en politiek-esthetische implicatie. Het theoretische begrip van
het thema ‘het publieke domein/publieke kunstenaarschap’ komt uit het artikel van Gielen; de
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publieke ruimte als een plek om in gesprek te gaan met elkaar of om de confrontatie op te zoeken met
degene die andere ideeën en overtuigingen heeft, met als functie om verschillen bloot te leggen. Het
is volgens Gielen de bedoeling dat het publieke werk hier op inspeelt en daarmee sociale relaties doet
ontstaan tussen het publiek (thema gemeenschappelijke stad/heteronomie). De ervaring of beleving
volgens Breure en Van Hulzen van het publiek ten opzichte van de performance komt pas in de
volgende paragraaf aan bod. Daarnaast heb ik, ter aanvulling van Gielen, het kunstenaarsduo gevraagd
naar hun motivatie om in dit domein te werken, wat de voor- en nadelen zijn om te werken in het
publieke domein en wat dit volgens hen betekent voor deze artistieke uiting. Ook is er kort ingegaan
in de tussenconclusie op de visie van Breure en Van Hulzen op een performance in vergelijking met de
theoretische koppeling van de formele analyse hierover.

De ideeën van Breure en Van Hulzen omtrent hoofdbegrip I
De belangrijkste werking van de performance How can we know the dancer from the dance? is de
“spiegelende werking” (zie Bijlage III voor dit soort korte citaten), aldus Breure en Van Hulzen. Ze
schrijven deze werking maar liefst acht keer tijdens het interview toe aan hun performance: “Het is
een spiegelende werking. Je wordt geconfronteerd met je alledaagse situatie in 2016, het is een soort
tijdsbeeld. Tegelijkertijd is het ook een moment van reflectie en dat kan van alles en nog wat
betekenen.”. Deze werking komt voort uit de fascinatie van Breure en Van Hulzen voor de mensen die
door deze specifieke publieke ruimte heen lopen om zo van A naar B te geraken met het openbare
vervoer. Breure en Van Hulzen benadrukken in de flyer gemaakt voor Public Works dat de performance
geen directe reflectie is op het veranderende en vloeibare gebied: “Het is niet de ambitieuze
architectuur of het state-of-the-art winkelgebeuren dat het stationsgebied boeiend maakt, maar de
oneindige stroom passanten die erdoorheen trekt.”.98
Een belangrijk onderdeel van het werk is de reacties van deze passanten. Door de spiegelende
werking wordt het gehele gebied, en dan dus vooral de mensen die zich erin voortbewegen, betrokken
bij de performance. Breure heeft het over een bepaalde blik die zij als kunstenaarsduo mee willen
geven aan het publiek waarbij het station een soort “theatrale ruimte” wordt. Het publiek zou dan niet
alleen hun werk als een performance moeten zien, maar de omgeving, elkaar en zichzelf, op deze
manier aanschouwen:

Het ging ons heel erg om het menselijke gedrag. Op een of andere manier die lichaamstaal en
gedragingen van mensen op het station uit te vergroten en theatraal te maken. Toen kwamen wij heel
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snel op een performance uit om dit uit te werken, maar het was niet per se ons uitgangspunt dat het
een performance moest zijn.

Aldus Van Hulzen. Hij karakteriseert daarom het werk als een spiegel: “Ik denk met name doordat je
aandacht vrij snel verschuift van de acteurs naar de omgeving, naar de andere mensen die er doorheen
lopen.”. Uit dit citaat blijkt dat de omgeving voor Breure en Van Hulzen staat voor de mensen in het
gebied en niet voor de plek zelf, zoals ik al heb geconstateerd aan het begin van deze paragraaf. Het
betekent echter niet volgens Breure en Van Hulzen dat door deze spiegelende werking de performance
gewoon precies hetzelfde is als de omgeving waarop het reflecteert. De acteurs die de halfuur durende
choreografie uitvoerden gingen expres geen directe relaties aan met het publiek, alleen af en toe een
korte uitwisseling, omdat precies dat volgens het kunstenaarsduo nodig is om enige afstand te creëren
tussen het werk en de omgeving, dus publiek. Ze noemen deze afstand een “theatrale blik”; het werk
wordt op deze manier op een podium geplaatst waardoor het werk het publiek bewust maakt van de
eigen bewegingen in het Stationsgebied, maar tegelijkertijd geen obstructie vormt. De performance
gaat vloeiend mee in de bewegingen die er al zijn, maar dan net op een iets andere manier. Van Hulzen
zegt het volgende over de genoemde afstand:

Nee, daar hebben we ook echt van gezegd dat daar afstand tussen moest blijven, omdat dat je enige
kader, afstand of podium is zeg maar. Als je dat weghaalt dan wordt je gewoon net als jij en ik. Dan geef
je niet meer toestemming dat jij naar mij mag kijken langer dan gebruikelijk is. Om lang naar iemand te
kijken die je niet kent in de publieke ruimte is natuurlijk een gek fenomeen. Als je dat doet dan is dat
onbeleefd natuurlijk of bedreigend. In het theater heb je de afspraak met elkaar; jullie mogen nu ander
halfuur lang naar ons kijken, omdat wij op het podium staan en dansers zijn. Die choreografie en afstand
van het publiek zorgen ervoor dat die afspraak wordt gecommuniceerd; jullie mogen naar ons kijken.

Uit de formele analyse van de performance blijkt dat de acteurs synchroon bewegen aan elkaar wat
een podium creëert, waardoor het werk buiten de alledaagse gebeurtenissen in het Stationsgebied
blijft staan. Door de spiegelende werking is het werk echter wel nauw verbonden met deze
alledaagsheid. Dit wordt door de kunstenaars omschreven als een soort “spanningsveld” en “frictie”
tussen het werk en het alledaagse; in dit geval de houdingen en bewegingen van de passanten in het
Stationsgebied.
In de flyer legt Van Hulzen het belang van synchoniteit in de performance als volgt uit: “De
dans van de forens. Maar dan verdubbeld en herhaald, waardoor het zichtbaar wordt. Want als één
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persoon het doet, valt het niemand op.”.99 Hieruit blijkt nogmaals dat ze de “dans”, dus de bewegingen
en houdingen van de mensen in het Stationsgebied, zichtbaar wilden maken voor het publiek zelf. In
het interview komt naar voren dat het duo volgens Van Hulzen met het al dan niet zichtbaar maken
van deze houdingen via hun performance heeft gespeeld:

We hebben heel erg gezocht naar een balans tussen wanneer iets zichtbaar is en wanneer niet. Je kan
makkelijk een optreden doen zoals straatmuzikanten dat doen. Dan is het meteen duidelijk dat er een
voorstelling wordt opgevoerd, dat er iets aan de hand is. Dan ga je kijken, omdat andere mensen kijken
of omdat je iets hoort. Dat hebben we proberen te voorkomen. We wilden heel erg zoeken naar een
situatie waarin je zelf de mogelijkheid hebt om de performance te ontdekken, maar waar je ook aan
voorbij kan lopen. En als je het eenmaal ontdekt hebt dat het dan loont om langer te blijven kijken.

Ondanks dat de performance volgens Breure en Van Hulzen opgaat in het “weefsel van het station”, is
de performance net wat anders dan de werkelijkheid waardoor er een spanningsveld ontstaat, met als
doel het publiek buiten het alledaagse te laten treden en van een afstand hiernaar gaat kijken. Door
het dagelijkse leven als theater te zien, creëerden Breure en Van Hulzen een podium voor hun werk
dat al dan niet door het publiek in dit licht wordt gezien. Van Hulzen ziet hierin de aantrekkingskracht
van de performance: “Dat je er eigenlijk ook gewoon aan voorbij kan lopen, dat vonden wij heel mooi.
Dat het een persoonlijke ontdekking is.”. Gedurende het halfjaar dat de performance op het
Stationsgebied plaats vond, werd het wel onderdeel van het dagelijkse ritme van het station. Het
publiek raakte eraan gewend en de groep mensen die het werk kende groeide, maar volgens Van
Hulzen bleef het spanningsveld tussen het werk en het publiek bewaard: “Mensen bleven het
natuurlijk wel herkennen als iets wat niet alledaags was.”. Dit had zijn weerslag op de vorming van
publiek rondom het werk gedurende het halfjaar. Breure zegt hier het volgende over in de flyer: “We
zijn nu vier maanden bezig en er is bijna al een soort gemeenschap rond het werk ontstaan. Er zijn fans
die regelmatig een kwartiertje of zelfs een paar uur komen kijken.”.100
Ondanks dat het werk dus langzamerhand steeds meer opviel, onder andere door de invloed
van sociale media waarop het publiek filmpjes deelden van de performance, was het niet zo dat er
enorme “massa’s” rondom het werk ontstonden. Breure en Van Hulzen wilden dat eigenlijk ook
voorkomen, vandaar de nadruk op de persoonlijke ontdekking: “En hier was het iets dat zelf ontdekt
werd en aanvoelt alsof het van hun is.”, aldus Van Hulzen. Dit betekent echter niet dat het
kunstenaarsduo negatief ten opzichte van de menigte van mensen in het Stationsgebied staat.
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Integendeel, ze hebben dit gebruikt om hun performance kracht en authenticiteit op die plek te geven,
zegt Breure: “Want je hebt die massa nodig die er doorheen loopt en eigenlijk op de achtergrond langs
gaat, waaraan die performance zich soms spiegelt of niet. Dat spel is een essentieel onderdeel van het
stuk eigenlijk.”. Vanwege deze interactie en wisseling bereikt het werk zelf het publiek. Van Hulzen
stelt zelfs dat het werk “alleen in die massa functioneert”. Het is in zekere zin hetzelfde als de
omgeving, in dit geval dus de passanten of de massa, waardoor de omgeving onderdeel wordt van de
performance, aldus Van Hulzen:

Ja het is een soort massa, het is een massa mensen waarin het zich afspeelt. We hebben ook gezocht
naar het drukste stuk op Utrecht Centraal. Het functioneert alleen in die massa denk ik. Als je het op
een andere plek in die ruimte zou verplaatsen, richtingen de achterkant waar het een stuk rustiger is,
dan zou je het van een afstand al gelijk zien. Dan wordt het veel meer een object. Nu is het verweven
in die massa, in die drukte, dan blijft het ook gecamoufleerd.

Breure en Van Hulzen betrekken de directe situatie en locatie altijd in hun tentoonstellingen
en performances. Breure ziet het Stationsgebied als een plek die een “eigen logica” en “eigen
autonomie” heeft. Vooral de nieuwe hal van Utrecht Centraal trok het kunstenaarsduo aan, omdat de
mensen niet alleen door deze hal lopen maar ook wachten op de trein. Van Hulzen stelt dat het in dit
geval van belang was om juist deze specifieke publieke ruimte, waarin volgens hem geen
verwachtingen voor kunst zijn, te onderzoeken: “Ik denk dat het goed is in de publieke ruimte om
helemaal opnieuw na te denken ‘hoe kom ik op iets dat specifiek functioneert in die publieke
ruimte?’.”. Hierdoor moesten de kunstenaars rekening houden met veel praktische zaken, zoals de
mogelijkheid dat de plek waarop de performance plaats vond soms werd verhuurd aan commerciële
partijen die daar hun producten kunnen promoten. De performance leed hier uiteindelijk niet onder,
dankzij de flexibele houding en insteek van de kunstenaars. Van Hulzen legt uit dat het grootste verschil
met werken in een museum voor het duo is dat ze in de publieke ruimte een fundamenteel ander
publiek bereiken: “Het is een publiek dat niet per se vraagt naar kunst op dat moment.”.

Normaal gesproken als je met ze een gesprekje hierover voert in het museum dan vinden ze het een
beetje eng en zeggen ze dat je ervoor geleerd moet hebben of achtergrondinformatie moet hebben. Bij
voorbaat is het al afschrikwekkend. En hier was het iets dat zelf ontdekt werd en aanvoelt alsof het van
hun is. Dat was wel mooi om te zien, dat dat gebeurde.
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In een museum kies je ervoor om tijd vrij te maken en je te concentreren op hedendaagse kunst. Dat is
in een afgesloten ruimte die je losweekt van de rest van je leven en waarin je helemaal in de ruimte van
de kunst bent.

Het publiek dat wel naar kunst vraagt, museumbezoekers volgens Van Hulzen en Breure, hebben al
een bepaalde mate van concentratie die henzelf “een bescherming” voor de buitenwereld biedt.
Breure zegt dat dit een averechts effect kan hebben doordat het instituut verwachtingen oproept die
tot teleurstelling kunnen leiden. Kunst trekt volgens Van Hulzen in het publieke domein niet in eerste
instantie de aandacht, zoals dat wel in musea het geval is, maar juist de “banen en ritmes” om een
publiekelijk werk heen. Dit is voor het duo een belangrijk onderscheid met het tentoonstellen in
musea; het alledaagse hoort bij hun werk en kan daardoor niet uitgesloten worden. Met “banen en
ritmes” bedoelt Van Hulzen de bezigheden van de passanten in het Stationsgebied; je ziet duidelijker
in een station dat mensen met hun werk bezig zijn of daar naar onderweg zijn, terwijl in musea de
concentratie daar helemaal niet op ligt. Tijdens het interview viel het op dat Breure niet helemaal het
met Van Hulzen eens is. Hij ziet niet een heel groot verschil tussen de publieke ruimte en een museum,
maar zegt dat er een subtiel verschil is. Wat dit subtiele verschil inhoudt, legt hij echter niet verder uit.
Behalve dat hij het museum als een plek van totale stilte bestempeld, in tegenstelling tot de publieke
ruimte, en dat er op beide plekken mensen zijn, dus publiek is.

Theoretische koppeling: dissensus, politiek-esthetische implicatie, het publieke domein/publieke
kunstenaarschap en de gemeenschappelijke stad/heteronomie
De “spiegelende werking” die Breure en Van Hulzen in het interview toeschrijven aan de performance,
staat tegenover Rancière’s idee van de dissensus. Ondanks dat Breure en Van Hulzen deze werking
zien als “confrontatie”: “Je wordt geconfronteerd met je alledaagse situatie in 2016, het is een soort
tijdsbeeld.”, zijn ze niet uit op de confrontatie of verstoring waar Rancière over spreekt. De
werkelijkheid een spiegel voorhouden, zoals How can we know the dancer from the dance? doet, is
niet iets wat Rancière classificeert als de dissensus. Dit bleek ook al naar voren te komen uit de formele
analyse van het werk in het vorige hoofdstuk. Volgens Rancière is de dissensus een botsing tussen twee
sensorische regimes (zintuiglijke waarneembaarheden), waarin het draait om ideologische
klassenverschillen en kunst onderdeel is van de logica (de consensus over één soortige zintuiglijke
waarneembaarheid in een gemeenschap) die het ter discussie stelt. Breure benadrukt expliciet in het
interview dat het om een spiegel gaat en het werk niet een confronterende betekenis heeft: “Eigenlijk
is het een beeld van het station.”. Hij ziet echter wel dat het Stationsgebied een plek is die een “eigen
logica” en “eigen autonomie” heeft, dat ervoor zorgt dat de passanten zich op een bepaalde manier
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gedragen. Rancière stelt dat de gemeenschap aan de hand van deze kenmerken, die Breure toeschrijft
aan dit gebied, begrepen moet worden om het te kunnen veranderen van binnenuit. Theoretisch
spreekt Rancière in dit opzicht dus over mensen, die door een consensus zich op een bepaalde manier
verhouden tot een ruimte, en Breure over een publieke ruimte, die vervolgens de menselijke condities
(zintuiglijke waarneembaarheid) bepaalt. In de praktijk is het echter zo dat het kunstenaarsduo
geïnteresseerd is in de uitwerking van het Stationsgebied op het menselijk handelen en in het subtiel
op de voorgrond zetten daarvan. Niet om de bestaande logica te confronteren en daarmee
veranderen.
Een duidelijke interventie met en in de gemeenschap, het publiek in het Stationsgebied, komt
hierdoor niet tot stand in deze casus, waardoor in de ogen van Rancière geen politiek proces in werking
wordt gezet dat tot emancipatie van de gemeenschap leidt: “Dit begint vaak bij subjecten die hoorbaar
maken wat eerst niet hoorbaar was, die van onzichtbaar naar zichtbaar gaan.”.101 Hij benadrukt dat de
kunstenaar het makkelijke zichtbare op een andere manier zichtbaar kan maken (in zijn optiek de
klassenverschillen in een gemeenschap) en zo strategische verbanden kan leggen om de gemeenschap
te kunnen laten emanciperen. In dit opzicht sluit Rancière’s theorie dus niet aan bij de praktijkcasus.
Toch kan er wel een ander soort verbinding tussen beide worden gelegd. Ondanks dat er hiervan geen
sprake is in de wisselwerking tussen de performance van Breure en Van Hulzen en het publiek en dit
niet hun intentie was, spreekt het duo wel in dezelfde ‘taal’ als Rancière: “De dans van de forens. Maar
dan verdubbeld en herhaald, waardoor het zichtbaar wordt.” en “We hebben heel erg gezocht naar
een balans tussen wanneer iets zichtbaar is en wanneer niet.”. “Zichtbaar” krijgt echter een andere
invulling, kijkend naar de visie van Breure en Van Hulzen; het gaat om een bevestiging van wat er al te
zien is, maar door de alledaagsheid van de houdingen en gedragingen niet wordt opgemerkt. Dit komt
volgens het duo doordat daar vanzelfsprekend in het alledaagse leven niet een “podium” of “afstand”
voor is. Ze geven geen stem aan de mensen in het Stationsgebied die ongezien blijven in het “weefsel
en ritme” van het station, iets wat voor Rancière van belang is in een politiek proces, maar laten met
hun performance zien wat de gebruikers allemaal met elkaar onbewust gemeen hebben op deze
specifieke plek, namelijk de bewegingen die ze uitvoeren. Dit doen ze door het publiek de mogelijkheid
te geven om een “theatrale blik” aan te nemen; de bewegingen en gedragingen van de passanten
wordt door de synchroniteit in de choreografie op een podium geplaatst, wat vraagt om er met een
andere houding naar te kijken. Daarvoor is er enige afstand van het alledaagse nodig in hun ogen.
Dat Breure en Van Hulzen niet de gedeelde ervaring van het publiek (in Rancière’s woorden de
gemeenschap) trachtten te veranderen blijkt ook uit het volgende: “We wilden heel erg zoeken naar
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een situatie waarin je zelf de mogelijkheid hebt om de performance te ontdekken, maar waar je ook
aan voorbij kan lopen.”, wat ook al op die manier opgevallen was in de formele analyse van het werk,
en dat de ervaring van de “massa” juist de performance kan tegenwerken. De massa is enkel onderdeel
van de spiegel die de kunstenaars met de performance tot stand wilden laten komen: “Dat spel is een
essentieel onderdeel van het stuk eigenlijk.”, aldus Breure. Ze vinden juist dat de kracht van de
performance in duigen valt als er te zeer sprake is van een gemeenschapsvorming rondom hun werk
(opvallend genoeg benoemt Breure dit één keer net als Rancière als “[…] een soort gemeenschap rond
het werk ontstaan.”), aangezien de massa letterlijk “onderdeel” is van het werk en afstand hiervan
nodig is voor de persoonlijke ontdekking van het publiek. De gemeenschap, “de massa”, is dus een
middel voor de kunstenaars om een individuele ervaring te creëren, terwijl in Rancière’s visie dit
andersom werkt; de kunstenaar vergroot idiosyncratische eigenschappen van de gemeenschap om op
die manier het doel te dienen om een gehele gemeenschap tot emancipatie aan te zetten.
De al genoemde afstand tussen de acteurs en het publiek (uit de formele analyse blijkt dat er
geen interactie tussen hen was) en het “podium” wat de synchroniteit van de choreografie
bewerkstelt, is van cruciaal belang voor de performance van de kunstenaars: “Nee, daar hebben we
ook echt van gezegd dat daar afstand tussen moest blijven, omdat dat je enige kader, afstand of
podium is zeg maar.” en “Die choreografie en afstand van het publiek zorgen ervoor dat die afspraak
wordt gecommuniceerd; jullie mogen naar ons kijken.”. Breure en Van Hulzen zien het als hun taak als
kunstenaars om in deze specifieke publieke ruimte het publiek de mogelijkheid te bieden om een
“theatrale blik” aan te nemen, waarmee ze op de rest van haar omgeving kan reflecteren, zoals al
eerder is aangehaald. In de theorie van Gielen speelt afstand tussen een kunstwerk en de werkelijkheid
een grote rol. Volgens hem treden kunstenaars in de visionaire gemeenschappelijke stad niet zomaar
op in de publieke ruimte, maar maken ze met hun werk zelf keer op keer nieuwe publieke ruimtes. Dit
betekent dat het werk niet ontstaat te midden van dit domein, maar op de randen van verschillende
domeinen opereert. Deze toegeschreven heteronome aard van een werk in het publieke domein door
Gielen, is nodig zodat de kunstenaar met zijn werk een alternatief kan voorstellen op de vaststaande,
sociale structuren in het bestaande publieke domein: “In deze vloeibare ruimte vormt de kunstenaar
zelf een gemeenschappelijke basis van waaruit hij samen met andere stedelijke bewoners even stil kan
staan en kan reflecteren voordat de verandering het weer overneemt.”.102 Het werk en de kunstenaar
moet daarom een eigen platform (afstand) creëren volgens Gielen. Breure en Van Hulzen zijn het hier
niet mee eens. Zij zetten juist de bestaande structuren van het Stationsgebied, in dit geval de
bewegingsritmes van de mensen, in om een bepaald beeld te bevestigen en niet om een alternatief op
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de werkelijkheid voor te stellen. Van Hulzen zei namelijk stellig “Nee.” op mijn vraag of de performance
een alternatief voor de bestaande sociale relaties voorstelt aan het publiek. De structuur van het
Stationsgebied, dat ervoor zorgt dat de mensen bepaalde houdingen aannemen, is voor Breure en Van
Hulzen een plek van inspiratie en niet iets waar ze zich tegen af willen zetten: “Het ging ons heel erg
om het menselijke gedrag.”, aldus Van Hulzen. Het creëren van een eigen “podium”, en daarmee
afstand, voor hun werk is daarom enkel nodig geweest om het publiek zintuiglijk te prikkelen, niet om
sociale relaties te doen ontstaan of de al bestaande aan de kaak te stellen.
Breure en Van Hulzen stellen dat in de publieke ruimte er sprake is van een fundamenteel
ander publiek dat niet “beschermd” wordt van het alledaagse door bijvoorbeeld een kunstinstelling.
Binnen de muren van het instituut zou hun werk niet tot zijn recht komen, omdat het juist reflecteert
op een specifieke ruimte, het Stationsgebied, waardoor de houdingen van de passanten niet los van
die plek kunnen worden gezien. In een museum valt er enkel en alleen direct te reflecteren op de
structuur van dit instituut volgens de kunstenaars, niet op de veelzijdigheid van de samenleving,
oftewel wat Gielen de multitude noemt. Van Hulzen benoemt expliciet dat in de performance op het
Stationsgebied de “banen en ritmes” om het werk heen worden weerspiegelt. Hij zegt dat in musea de
meeste performances voornamelijk draaien om de suppoosten, omdat deze personen vaak de enige
uiting van de “banen en ritmes” zijn binnen een white cube, waarin er normaal gesproken geen ruimte
is voor dit alledaagse. Toch komt ook Gielens visie op de heteronome samenleving niet naar voren in
de performance van Breure en Van Hulzen; het legt niet de verschillen tussen de passanten bloot, maar
juist de zichtbare overeenkomsten.

Tussenconclusie
Van Hulzen verwoordt datgene waar de performance voor staat als volgt: “Op een of andere manier
die lichaamstaal en gedragingen van mensen op het station uit te vergroten en theatraal te maken.
Toen kwamen wij heel snel op een performance uit om dit uit te werken, maar het was niet per se ons
uitgangspunt dat het een performance moest zijn.”. Uit de contextuele analyse van het inhoudelijk
concept blijkt dat Kunst in het Stationsgebied wel graag had gewild dat de werken die Public Works
definieerden “het afwijkende en tegenstrijdige” in het Stationsgebied zou tonen (net als de theoretici
dit ook voor publieke kunst voor ogen hebben), met de nadruk op de fysieke, architectonische
veranderingen in dit gebied. Breure en Van Hulzen zijn desondanks niet ingegaan op deze wens, dat
blijkt wel uit het volgende citaat: en “Het is niet de ambitieuze architectuur of het state-of-the-art
winkelgebeuren dat het stationsgebied boeiend maakt […]”. De vloeibare publieke ruimte staat in hun
werk niet centraal, maar juist de houdingen van de mensen in het Stationsgebied die, concluderend
uit de formele analyse, niet per se veranderen door de verbouwingen. Daarnaast is de uiteindelijke
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vorm van het werk geen halszaak geweest voor het kunstenaarsduo; de kwaliteiten van een
performance spelen niet mee in dit werk en het is zelfs zo dat het werk toch meer weg heeft van een
theaterstuk, zoals Abramović dit beschrijft. Dit door de herhaling ervan en de theatrale blik die de
kunstenaars aan het publiek wilden meegeven.
Breure en Van Hulzen brachten met hun performance How can we know the dancer from the
dance? een nieuwe zintuiglijke beleving (niet te verwarren met Rancière’s concept van de zintuiglijke
waarneembaarheid) van de werkelijkheid in het Stationsgebied in door het publiek de mogelijkheid te
geven om het dagelijks leven als theaterstuk te zien. Dit door met synchroniteit de houdingen en
bewegingen van de passanten op een podium te plaatsten, wat ruimte (afstand) bood aan het publiek
om deze theatrale blik in te nemen en te zien dat iedereen eigenlijk dezelfde choreografie in het
Stationsgebied uitvoert, niet alleen de acteurs. Verstoring, politieke geladenheid en het bevragen van
sociale constructen zijn voor de kunstenaars niet van belang geweest in de creatie van dit werk, maar
wel de aandacht voor lichamelijke gelijkheid en het (subtiel) opwekken van interesse bij het publiek
hierin.

4.2: Het publiek in het publieke domein
Hoofdbegrip II gaat in op de relatie tussen het publiek, de passanten in het Stationsgebied, en het
kunstenaarsduo. De vragen (zie Bijlage II) omtrent de kijk van Breure en Van Hulzen op dit publiek die
ik tijdens het interview aan het kunstenaarsduo heb gesteld, stoelen op mijn kijk op Rancière’s definitie
van de zintuiglijke waarneembaarheid en gemeenschapsvorming. De zintuiglijke waarneembaarheid
duidt op een collectieve overeenstemming, de consensus, over wat betekenis en macht krijgt binnen
een gemeenschap. Rancière stelt dat de zintuiglijke waarneembaarheid de basis van de gemeenschap
is, maar niet vaststaand hoeft te zijn. Vandaar dat een kunstenaar (en in Rancière’s ogen ieder lid van
de gemeenschap die niet gehoord worden), via de dissensus, deze consensus kan veranderen in een
nieuwe, meer geëmancipeerde zintuiglijke waarneembaarheid. Ondertussen is het natuurlijk maar de
vraag of deze ideeën ook in de praktijk van het tonen en maken van kunst in het publieke domein een
rol spelen. In deze paragraaf zal onderzocht worden of Breure en Van Hulzen überhaupt het publiek
hebben gezien en benaderd als een groep mensen met verschillende, sociale achtergronden (klassen)
die een bepaalde, politieke structuur kent; een gemeenschap die in vaste patronen zich tot elkaar
verhoudt en op die manier sociale verwachtingen van elkaar heeft. Daarnaast zal er ingegaan worden
op het soort relatie dat het kunstenaarsduo heeft ervaren met het publiek. Om meer inzicht te krijgen
in de reacties van het publiek ten opzichte van het werk, zijn er tevens in deze paragraaf enkele
resultaten uit het publieksonderzoek van Elffers aangehaald en naast de ideeën van Breure en Van
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Hulzen gelegd. Dit zou eventueel de mogelijke zintuiglijke waarneembaarheid onder de passanten in
het Stationsgebied nader kunnen verhelderen.

De ideeën van Breure en Van Hulzen omtrent hoofdbegrip II
Zoals al in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, maakten Breure en Van Hulzen een werk dat
reflecteert op de mensen die zich dagelijks bewegen in het Stationsgebied:

En op een gegeven moment kwamen we in gesprek, realiseerden we ons dat het enige wat we echt
interessant vinden aan het station zijn de mensen die erdoorheen lopen. En herinneringen aan het kijken
naar mensen die wachten op het station bijvoorbeeld en ideeën die je daaruit krijgt.

Aldus Van Hulzen. Aansluitend bij het idee dat de performance een spiegel is op het Stationsgebied,
kan uit de beschrijving van Breure van het werk een nauw verband worden gezien tussen het ritme
van de performance en het ritme van de mensen in dit gebied:

Die performance herhaalt zichzelf ook voortdurend, net zoals er elke dag dezelfde forenzen langs
komen, dezelfde schoonmakers en dezelfde mensen die in de Albert Heijn werken. Er zijn eigenlijk al
allemaal herhalingen van mensen die elke dag naar het station komen om hetzelfde te doen. De
performance wordt daardoor een van die mensen. Dat is op andere plekken, zoals een winkelcentrum,
veel minder zo. Daar komen mensen maar een keer per week of een keer per maand. Het is een heel
ander soort plek.

De continue herhaling van de choreografie in die zes maanden is dus ook qua lengte een spiegeling op
het Stationsgebied. Zowel de duur, als de inhoud en uiterlijke kenmerken van het werk sluiten geheel
aan op de omgeving en de daarmee samenhangende ritmes van het publiek/de passanten. Tijdens het
interview gebruikte Breure de term ‘het publiek’ voor twee groepen mensen:

Voor ons is het publiek aan de ene kant alle mensen in het station. Dat zijn er heel veel en die zijn voor
ons noodzakelijk, want die performance die verhoudt zich tot die bewegingen en het gedrag van die
mensen die er zijn. Dus eigenlijk zijn die mensen deels decor of zelfs mede-performer onbewust in de
performance. Want je hebt heel veel voorbijgangers die niet door hebben dat de performance gaande
is en die lopen daar doorheen en voor mensen die wel door hebben dat de performance gaande is,
worden die voorbijgangers ook onderdeel van de performance. Eigenlijk een soort acteurs. En dus
eigenlijk is die hele aanwezigheid van het publiek, in hele brede zin, iedereen die er is, dat is eigenlijk
waar de performance zich in groeit of vastzit, een soort van de grond van de performance. Dan heb je
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het publiek zelf, het publiek in de zin van de mensen die kijken, die de performance wel zien en ernaar
kijken, daarvan wilden we, […], een bepaalde blik meegeven waarbij het station een soort theatrale
ruimte wordt. Dat je kijkt naar het station alsof het een performance is.

Deze tweedeling in publiek is van groot belang voor de performance, aangezien de mensen die
onbewust door de performance heen lopen, onderdeel worden van het werk zelf. Breure benoemt
deze interactie tussen werk en publiek op een opvallende manier: “Dus eigenlijk zijn die mensen deels
decor of zelfs mede-performer onbewust in de performance.” en “[…] je hebt degene die mee doen
met de performance, figuranten zijn, onbewuste figuranten zijn, dus dat zijn de mensen die gewoon
doorlopen en helemaal niet doorhebben dat er iets gaande is.”. Deze mensen zijn vooral gefocust op
het halen van hun trein of snel een koffie pakken, waardoor ze, ondanks dat ze misschien wel iets
opvalt zoals een gekke meneer, doorlopen volgens Van Hulzen. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze
enkele momenten op een podium als “medespeler” staan terwijl ze door de performance heenlopen.
Aangezien dit een belangrijk onderdeel voor Breure en Van Hulzen in hun werk is, hebben ze expres
de performance niet officieel geïntroduceerd aan het publiek zegt Van Hulzen: “We hebben geen
aankondiging gedaan voor de performance, dat is gewoon begonnen.”. Van Hulzen ziet de onbewuste
medespelers als “pure acteurs” die direct de aandacht van het publiek trekken, net zoals een hond die
volgens hem ook doet als hij opeens het podium in het theater oploopt: “Die andere acteurs kunnen
spelen wat ze willen, maar die leggen het altijd af tegen die hond, omdat die hond de situatie niet
ziet.”.
Het andere publiek zijn de mensen die de performance wel opmerken volgens het duo, vaak
omdat ze aan het wachten zijn in de hal van het station en daardoor meer rust hebben om naar de rest
van het station te kijken. Van Hulzen constateerde dat dit publiek verschillend reageerde op het werk,
maar dat als ik wil weten wat deze reacties zijn ik het publiek zelf zou moeten vragen. Breure zegt in
de flyer wel dat in die verschillende reacties van het publiek de performance een unieke waarde krijgt:
“Ze zijn allemaal op dezelfde plek, maar hebben ieder een totaal andere dag.”.103 Deze
“toevalligheden” zijn volgens Van Hulzen van invloed op het beeld van het werk:

En ieder persoon is uniek in hoe hij beweegt en wat hij uitstraalt. Hoewel er heel veel mensen met een
rolkoffer lopen of met hun telefoon in hun hand staan, zie je nooit één keer hetzelfde beeld. Als je maar
goed kijkt.104
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Elffers brengt in haar publieksonderzoek, uitgevoerd in opdracht van Kunst in het
Stationsgebied en met als doel de werken aan te passen aan de hand van de reacties van het publiek,
de types gedrag onder het publiek rondom de performance in kaart. Type 1 tot en met 3 zijn de mensen
die de performance niet opmerkten; ik bespreek de types die de performance wel opmerkten in deze
alinea. Type 4, de ‘doorloper’, kijkt om naar de performance, trekt de wenkbrauw omhoog, glimlacht
even en loopt door. Groepjes stoten elkaar aan en wijzen naar de acteurs.105 De ‘bankhangers’ zijn de
passanten die regelmatig werden geobserveerd door het onderzoeksteam. Ze zijn niet voor de
performance zelf op een bankje gaan zitten, maar omdat ze op iets wachten of even wat willen eten.
Na verloop van tijd merken ze het werk op, ook de passanten die in de hoger gelegen cafés zitten, en
kijken er langer naar dan de ‘doorlopers’.106 Dit bevestigt het vermoeden van Breure en Van Hulzen
dat de mensen op de bankjes meer ruimte hebben om het werk aandachtiger te bekijken: “In Utrecht
heb je een hal, een soort plein. […] Dat maakt dat in Utrecht heel veel mensen echt wachten in die
hal.”, aldus Breure. Het laatste type dat Elffers benoemt in haar onderzoek zijn de mensen die bewust
komen kijken naar de performance of daarvoor teruglopen; de ‘herhaalbezoekers’.107 Deze bezoekers
erkenden het werk sneller als een performance, iets met een esthetische waarde dus. Uit het
onderzoek van Elffers blijkt dat vooral de waaromvraag het aanknopingspunt voor de herhaalbezoeker
is om terug te keren naar het werk en er dieper op te reflecteren.108 Enkele opmerkingen die werden
gemaakt door het publiek zijn:

“Het is net of ze het leven nadoen, maar ik weet niet wat ze er precies mee bedoelen”, “Ik denk dat het
bewustwording van de omgeving is”, “Het vangt de essentie van het station: dat mensen elkaar niet
meer zien, geen contact maken, elkaar niet begrijpen en dat terwijl ze allemaal hetzelfde doel hebben
en hetzelfde doen, al helemaal op dit station. Het is een plek waar mensen iets gemeen hebben maar
elkaar niet zien staan. Nu ik dat zo zeg, word ik er wel treurig van”, “Het is een aardige afleiding van de
hectiek van het station.”109

Ook Breure en Van Hulzen observeerden de ‘herhaalbezoeker’: “Er was een meisje die er
geobsedeerd door was. Ze kwam elke week, twee dagen per week, vier uur lang zitten kijken.”, aldus
Van Hulzen. Dit type bezoekers introduceerden volgens Elffers het werk vaak bij een nieuw publiek,
onder andere via social media.110 Van Hulzen viel dit ook op: “Op een geven moment zag je tevens op
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social media filmpjes van de performance en dat deze honderdzestigduizend keer werden geliked of
gedeeld. Dan merk je ‘hé, er ontstaat echt iets’.”. Gefascineerd door de reacties van het publiek heeft
het kunstenaarsduo een logboek laten bijhouden door hun assistenten met de opmerkingen van het
publiek door het hele halfjaar heen, wat losstond van het publieksonderzoek van Elffers. Van Hulzen
zegt hier het volgende over: “Nee, dat zijn gewoon dingen voor ons persoonlijk archief. Misschien doen
we er ooit iets mee, misschien niet.”. Het duo heeft dus niet het werk aangepast aan de hand van deze
reacties. Van Hulzen ziet dat mensen ernaar bleven kijken als ze de performance eenmaal ontdekt
hadden door de herkenning en herhaling ervan: “Er zijn mensen die kwamen regelmatig terug om daar
te mediteren ofzo.” en “Andere mensen die hadden een soort van persoonlijke relatie met de acteurs
die daar elke keer naar terug wilden.”. Een derde groep mensen, betrokken bij de performance, komt
met dit citaat aan het licht; de acteurs. De acteurs bouwden zelf geen persoonlijke relaties met het
publiek op en hielden, zoals al is genoemd, afstand. Van Hulzen vergelijkt hun positie met die van een
werknemer:

Tegelijkertijd werd het werk voor de acteurs wel bijna banen, omdat het zo lang duurde, de lengte ervan.
Net zoals als die retail-jongens die al die winkeltjes voorzien van nieuwe voorraden. Het hele klokwerk,
[…], wat dat station is. Mensen die altijd om vijf uur hun trein pakken, omdat ze weggaan bij de
Rabobank. En die andere groep die altijd om tien over zes de trein pakt, omdat ze klaar zijn als
ambtenaar. Het is een heel raderwerk en daar werd het werk onderdeel van. Dat vonden wij ook wel
mooi om voor elkaar te krijgen. Onze acteurs die elke dag dan aankwamen, naar de kleedkamer gingen,
eigen kleding uitdeden, de kostuums aantrokken, de props klaar maakten en dan aan hun shift van drie
uur begonnen totdat het volgende team hen afloste.

Uit het publieksonderzoek blijkt dat de mensen die het werk opmerkten voornamelijk zich
verbaasden over hoeveel mensen het niet opmerkten, dus de “onbewuste figuranten” aldus Breure en
Van Hulzen. Men was vooral uit nieuwsgierigheid door het werk gegrepen en vond het effect
rustgevend of onthaastend. Elffers merkt echter wel op dat een te vroege identificatie van het werk
als kunst, een tegenovergestelde werking voor een deel van het publiek zou hebben. Dit komt doordat
een grote groep mensen een laatdunkende houding heeft ten opzichte van kunst, waardoor deze
definiëring van het werk een positieve ervaring van dit publiek in de weg zou staan.111 In dit geval is
het een goede zet van Breure en Van Hulzen geweest om niet openlijk hun doel naar buiten te brengen:
“[…] een bepaalde blik meegeven waarbij het station een soort theatrale ruimte wordt. Dat je kijkt
naar het station alsof het een performance is.”, aldus Breure. Dit zodat een van hun andere
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doelstellingen behaald werd, namelijk om het publiek een totale, eigen ervaring te laten beleven van
het werk, zoals al is gebleken uit de vorige paragraaf.
Zelf ervaarde Van Hulzen het gevoel van gegrepen zijn door het werk ook: “Ja, het was ook echt
iets waar mensen naar konden blijven kijken. Dat had ik zelf ook wel door dat halfjaar heen.”. Hij
merkte dat het publiek de performance vaak in een breder perspectief plaatse, terwijl dat niet per se
iets was wat het duo wilde bereiken: “Zo van ‘dit is kritiek op onze gehaaste maatschappij, we moeten
onthaasten, we moeten minder op onze telefoons kijken en naar elkaar kijken.’”. Het enige wat Breure
en Van Hulzen als doel van hun werk in het interview terug laten komen, is de al genoemde “theatrale
blik” op de rest van het Stationsgebied. Van Hulzen bevestigt dit door te onderstrepen dat ze geen
bepaalde reacties vanuit het publiek voor ogen hadden in de creatie van de performance: “Maar wij
hadden zelf niet zoiets van ‘dit moet het doen’.”.

Theoretische koppeling: zintuiglijke waarneembaarheid en gemeenschapsvorming
Rancière’s begrip van de zintuiglijke waarneembaarheid kan nog beter worden begrepen als het
concept metaforisch wordt vergeleken met de lijnstructuren van een gymzaal die de spelregels van
verscheidene sporten bepalen. De lijnstructuren in het Stationsgebied staan echter niet voor het soort
spelregels waar Rancière op doelt; de politieke opvattingen en verhoudingen met betrekking tot
minderheidsgroeperingen binnen een gemeenschap. De lijnen in het Stationsgebied – het specifieke
gebruik van dit publieke domein: transportatie en werk zijn de belangrijkste spelregels, zoals al is
gebleken uit de contextuele analyse – zeggen niks over de onderlinge sociale klassenverschillen. Zowel
Breure en Van Hulzen als het publiek spreken niet over de onderliggende lijnstructuren in het
Stationsgebied, maar het gebruik ervan kan worden gezien als lijnstructuur die men (opvallend aan het
Stationsgebied is dat dit vaak dezelfde mensen zijn die hier langskomen volgens het duo) op een
bepaalde manier in de ruimte repeterend laat bewegen. Breure beschrijft het als volgt: “Die
performance herhaalt zichzelf ook voortdurend, net zoals er elke dag dezelfde forenzen langs komen,
dezelfde schoonmakers en dezelfde mensen die in de Albert Heijn werken.”. Hoewel de performance
de bestaande situatie, waarin men zich gehaast door het gebied beweegt zoals beschreven in de
formele analyse, van binnenuit openbreekt door het benadrukken van dit gemeenschappelijk
fenomeen, kan er uit het interview niet gesteld worden dat dit een nieuwe, gedeelde identiteit
bewerkstelligt, zoals Rancière dat wel voor ogen heeft als hij spreekt over kritische, publieke kunst.
Het gaat het kunstenaarsduo niet om het behalen van een dieper, maatschappelijk doel die
emancipatie teweeg brengt, maar om een kortstondige, zintuiglijke ervaring: “[…], een bepaalde blik
meegeven waarbij het station een soort theatrale ruimte wordt. Dat je kijkt naar het station alsof het
een performance is.”, aldus Breure.
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Ondanks dat een deel van het publiek wel de performance heeft proberen te interpreteren als
een kunstwerk dat onderlinge verschillen tracht bloot te stellen en/of veranderen, hadden Breure en
Van Hulzen dit niet voor ogen in de creatie van dit werk: “Maar wij hadden zelf niet zoiets van ‘dit moet
het doen’.”. Ze wilden voornamelijk dat het publiek de vrijheid had om een individuele ervaring op te
bouwen, ondanks dat de performance een weerspiegeling is van iets gemeenschappelijks. Terwijl
sommige onderzochte passanten door Elffers wel het idee hadden dat er een maatschappelijke
betekenis of een verwijzing naar een sociaal ‘probleem’ achter het werk schuilt. Één van deze
passanten zegt hier het volgende over:

Het vangt de essentie van het station: dat mensen elkaar niet meer zien, geen contact maken, elkaar
niet begrijpen en dat terwijl ze allemaal hetzelfde doel hebben en hetzelfde doen, al helemaal op dit
station. Het is een plek waar mensen iets gemeen hebben maar elkaar niet zien staan. 112

Deze reactie op het werk van Breure en Van Hulzen kan geplaatst worden in het gedachtegoed van
Rancière, waarin hij juist vindt dat iedereen anders is en een andere positie in de gemeenschap heeft,
bepaald door de zintuiglijke waarneembaarheid, dat gezien en begrepen moet worden om een nieuwe
zintuiglijke waarneembaarheid te doen ontstaan. Maar alleen de subjecten die een minderheidspositie
hebben (en daardoor onzichtbaar zijn/geen stem hebben in de gemeenschap volgens Rancière)
kunnen dit realiseren, niet letterlijk ieder individu in de gemeenschap; dat hangt af van de sociale
positie van het individu. Van Hulzen benadrukt het feit dat iedere passant in het Stationsgebied zich
onderscheidt, ook al wordt door het semi-commerciële karakter van deze ruimte dat niet op de
voorgrond geplaatst (al eerder is opgemerkt dat dit een andersoortige publieke ruimte is dan
bijvoorbeeld het Malieveld in Den Haag): “En ieder persoon is uniek in hoe hij beweegt en wat hij
uitstraalt.”. Toch bedoelt hij deze uitspraak enkel als motivatie om het lichamelijke zichtbaar te maken;
de houdingen en bewegingen van de passanten zijn volgens hem hetzelfde, maar vormen per blik een
ander visueel beeld. Het kunstenaarsduo spreekt niet van een mogelijk sociale en/of politieke
implicatie van het unieke karakter van elke passant, zoals Rancière wel vindt dat kritische kunst (direct
of indirect) dit moet bewerkstellen: “Tegenwoordig wordt deze constructie teruggebracht tot de
ambivalente verhouding tussen een politiek van de kunst die zichzelf bewijst doordat ze een bevolking
in nood hulp biedt en een politiek van de kunst die zichzelf simpelweg bewijst doordat ze de locaties
voor kunst verlaat en in de realiteit intervenieert.”.113
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Kunst in het Stationsgebied deelt in het inhoudelijke concept het publiek in dit gebied op in
twee types: de optimist en pessimist. Deze twee filosofische types zeggen iets over de mogelijke
houding van het publiek ten opzichte van het station als “bouwput” op het moment dat Public Works
plaats vond.114 Zoals al in de contextuele analyse is gebleken, kan er worden gesteld dat deze twee
types mogelijk staan voor twee verschillende sensorische regimes waar Rancière over spreekt.
Gemeenschapsvorming ontstaat in het kader van deze tweedeling dus door de reactie op de
veranderlijke omgeving. Uit het onderzoek van Elffers blijkt echter dat men niet spreekt over de
verbouwingen in het Stationsgebied in relatie tot How can we know the dancer from the dance?.
Breure en Van Hulzen leggen hier zelf ook geen link mee, het gaat ze puur om de herhalende patronen
die hier zichtbaar zijn:

Het hele klokwerk, […], wat dat station is. Mensen die altijd om vijf uur hun trein pakken, omdat ze
weggaan bij de Rabobank. En die andere groep die altijd om tien over zes de trein pakt, omdat ze klaar
zijn als ambtenaar. Het is een heel raderwerk en daar werd het werk onderdeel van.

Het behoren tot een bepaalde groep is in deze praktijkcasus dus gebaseerd op het hebben van
dezelfde reisbestemming, houdingen en bewegingen of het hebben van hetzelfde werk. Ook
Rancière’s idee omtrent gemeenschapsvorming is vanzelfsprekend niet van toepassing, aangezien er
al is gebleken dat zijn andere theoretische concepten (de dissensus en zintuiglijke waarneembaarheid,
dat de basis vormt van een gemeenschap) geen motivatie zijn geweest voor Breure en Van Hulzen om
de performance te realiseren of van deze specifieke context te voorzien. Er is enkel sprake van
gemeenschapsvorming rondom de performance als passanten opvallend reageren op het werk,
waardoor anderen (zintuiglijk) geprikkeld worden om ook te kijken. Uit de formele analyse is er
daarnaast gebleken dat men in de meeste gevallen al samen naar deze plek was gekomen (de een
stoot de ander aan om vervolgens naar het werk te wijzen); het is niet zo dat mensen met
verschillende, sociale achtergronden door de performance met elkaar in aanraking komen.
Wat echter opvalt is dat het kunstenaarsduo het publiek wel indeelt, net zoals Kunst in het
Stationsgebied dat ook doet met de twee genoemde types, namelijk in “mede-performer”, de mensen
die door de performance heen lopen en als achtergronddecor de choreografie ondersteunen, en “het
publiek dat naar de performance kijkt”, oftewel de daadwerkelijke toeschouwer. Dit belicht nogmaals
eens de “theatrale blik” die ze het publiek willen meegeven op zichzelf en de medepassanten. Het
publiek heeft in het Stationsgebied een dubbele functie voor het kunstenaarsduo, waaruit al blijkt dat
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de toegeschreven functie door Breure en Van Hulzen aan een deel van het publiek als “medeperformer” indruist tegen de ideeën van Boomgaard. Dit zal nader worden verklaard in de volgende
paragraaf. Het is echter niet zo dat het publiek als “mede-performer”/”pure acteurs” actief deelneemt
aan de performance (zoals bijvoorbeeld in Community Art dat wel het geval is), kijkend naar de
volgende uitspraak van Breure:

Want je hebt heel veel voorbijgangers die niet door hebben dat de performance gaande is en die lopen
daar doorheen en voor mensen die wel door hebben dat de performance gaande is, worden die
voorbijgangers ook onderdeel van de performance. Eigenlijk een soort acteurs. En dus eigenlijk is die
hele aanwezigheid van het publiek, in hele brede zin, iedereen die er is, dat is eigenlijk waar de
performance zich in groeit of vastzit, een soort van de grond van de performance.

Rancière spreekt niet expliciet over de verbinding tussen kunstenaar en het publiek in de creatie van
een artistieke uiting als het gaat om gemeenschapsvorming door en omtrent een kunstwerk. In de
strategieën die hij bespreekt voor kritische kunstenaars benoemt hij enkel wat dit soort in het publieke
domein werkende kunstenaar moet trachtten te laten zien met zijn werk, maar niet hoe hij dit concreet
kan doen. Misschien kan de invalshoek van Breure en Van Hulzen op het publiek als “onbewuste
medespeler” hier in een politieke context wel een uitwerking van zijn; door een heteronoom publiek
nadrukkelijk centraal te stellen, bijvoorbeeld een publiek waar duidelijk verschil te zien is in
klederdracht, door de samenkomst van deze mensen op een bepaalde plek te zien als een theaterstuk,
kunnen maatschappelijke en sociale verschillen worden vergroot. Nogmaals, dit is echter niet het geval
kijkend naar de ideeën van Breure en Van Hulzen op het publiek rondom hun performance.
Naast de indirecte relatie tussen de performance, het publiek en de onderlinge relaties van het
publiek, onderscheidt het kunstenaarsduo nog een relatie; die van de acteurs. De acteurs gaan expres
geen directe interactie aan met het publiek om de afstand te bewaren en zo het werk een podium te
geven, maar bouwden volgens de kunstenaars wel samen een band op: “Je zit gewoon in een
werkproces samen in een team en daar ga je samen doorheen.”, aldus Breure. Het mooie van de
performance vindt hij de overeenkomst tussen het publiek en de acteurs op het gebied van werk: “De
choreografie van de performance draait om de bewegingen van de mensen in het Stationsgebied die
voor het merendeel onderweg zijn naar hun werk of bezig zijn met hun werk. Tegelijkertijd waren de
acteurs ook aan het werk.”. Het duo verwijst daarom naar de acteurs als “werknemers”; Rancière
verwijst regelmatig in zijn theorie naar de verdeling van arbeid in een gemeenschap dat sociale
verschillen bij uitstek aantoont. Toch blijkt er niet uit de visie van Breure en Van Hulzen dat
overeenkomsten en verschillen tussen het werk van de acteurs en het werk van de passanten zorgen
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voor een bepaalde frictie (dissensus) die in de performance samenkomt. Het bevestigt alleen het feit
dat de kunstenaars de alledaagse gebeurtenissen in het Stationsgebied hebben benaderd als een
theaterstuk, zoals al in de vorige paragraaf is geconcludeerd; de acteurs worden betaald voor hun rol,
zijzelf zijn de regisseurs die de choreografie hebben vormgegeven en zonder het publiek als
“onbewuste mede-performer/acteurs” zou de performance geen meerwaarde hebben (het spiegeleffect).

Tussenconclusie
Een van de doelstellingen van Public Works was om “[…] een andere laag aan te brengen in hoe
mensen het stationsgebied ervaren”, zoals gebleken is uit de contextuele analyse.115 Uit het
publieksonderzoek van Elffers blijkt dat How can we know the dancer from the dance? enkel dit bij
het publiek teweeg bracht door verbazing te creëren onder degenen die het opviel over degenen die
het niet opviel. De performance zorgde ervoor dat het publiek de stationshal op een andere manier
ervaarde door ze stil te laten staan en af te leiden van de standaard bezigheden in dit gebied. Veel
mensen die aangesproken zijn door het onderzoeksteam vonden het werk rustgevend of
onthaastend.116
Breure en Van Hulzen geven aan dat ze geen diepere, maatschappelijke betekenis trachtten
over te brengen met hun performance. De “andere laag”, waar Kunst in het Stationsgebied over
spreekt, is in deze praktijkcasus een nieuwe zintuiglijke laag, niet te verwarren met Rancière’s begrip
van de zintuiglijke waarneembaarheid die gemeenschappen vormt. Niet alleen doordat de
performance de bewegingen van de mensen in het Stationsgebied weerspiegelt, maar ook doordat
de “onbewuste medespeler” een belangrijke rol vervult in het werk, staat in dit kunstwerk de
zintuiglijke beleving van het alledaagse leven in het Stationsgebied centraal. In de ogen van de
curatoren van Kunst in het Stationsgebied is dit een plek van tijdigheid, alles komt en alles gaat. De
zintuiglijke beleving van de passanten, ten gevolgen van de lijnstructuur van dit gebied, hangt
volgens de organisatie nauw samen met een drukkend tijdsbesef en vluchtigheid. De performance
opent de mogelijkheid tot een esthetische ervaring (de “theatrale blik”), wat normaliter niet
gerealiseerd wordt in dit specifieke, publieke domein, op de zintuiglijke zichtbaarheid van het
karakter van het gebied (de houdingen en bewegingen van de passanten door het tijdsbesef en de
vluchtigheid). Het kunstenaarsduo ziet zelfs de afwezigheid van de erkenning van de performance als
iets wat onderdeel is van hun werk: “[…] we willen graag dat dit werk echt zelf zich gaat ontvouwen
door de reacties die eromheen gaan ontstaan (negatief/positief, onbewust/bewust, “mede115
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performer”/toeschouwer).”, aldus Van Hulzen. Het valt op dat het duo wel de reacties van het
publiek zelf hebben bijgehouden in logboekjes, maar niet aan de hand van deze reacties de
performance hebben aangepast, wat wel beschreven staat in de opdracht (het inhoudelijk concept)
van Kunst in het Stationsgebied aan de kunstenaars. Dit aspect zegt mogelijk iets over de autonome
positie van het duo, waar dit resultatenhoofdstuk mee afgesloten wordt.

4.3: Artistieke autonomie
Hoofdbegrip III gaat in op de opvatting over de eigen artistieke autonomie van het kunstenaarsduo,
keuzes die ze maakten in hun werkproces en hun positie ten opzichte van de positie/reacties van het
publiek. De vragen (zie Bijlage II) omtrent de kijk van Breure en Van Hulzen op hun artistieke autonomie
die ik tijdens het interview aan het kunstenaarsduo heb gesteld, stoelen op mijn kijk op Boomgaards
definitie van radicale autonomie. In zijn ogen moet een kunstenaar die werkt in het publieke domein
juist een radicale keuze voor autonomie maken; anders kan hij de maatschappij niet laten
emanciperen. Boomgaard stelt echter niet, zoals Rancière en Gielen dat wel doen, sociale emancipatie
voorop, maar ziet het als een natuurlijke uitwerking van de keuze voor autonomie. Kiezen voor
autonomie betekent volgens Boomgaard dat de actieve interactie van het publiek (dus bijdragen aan
een algemeen nut) niet centraal staat in de creatie van een werk, hoewel dat tegenwoordig vanuit het
publiek zelf en de politiek (beleid) steeds meer verwacht wordt. Hij stelt dat de drang naar deze
interactiviteit en semi-commerciële doeleindes, waarin specifieke, artistieke opdrachten worden
uitgeschreven om maatschappelijke interventies in het publieke domein te bewerkstelligen, de
grootste bedreiging zijn van de artistieke autonomie van kunstenaars. Zoals al is gebleken is Public
Works zo een semi-commerciële opdrachtgever, die gesponsord is door commerciële partners. Het
doel van het project is het nóg aantrekkelijker maken van het Stationsgebied en het publiek het gebied
als meer dan een plek te laten ervaren dan waar je enkel van A naar B reist. Bijvoorbeeld door het
ervaringsgerichter te maken door een artistieke ervaring in te brengen, aangezien het station sinds de
verbouwingen door de vele winkels en restaurants de mogelijkheid biedt om een dagje uit te bleven.
Wel is ook al gebleken dat Breure en Van Hulzen niet geheel ingaan op de gegeven opdracht van Kunst
in het Stationsgebied. Er is namelijk geen sprake van een permanente aanwezigheid van hun werk in
dit gebied, zoals de organisatie dit wel voor ogen had toen ze het inhoudelijke concept formuleerden.

De ideeën van Breure en Van Hulzen omtrent hoofdbegrip III

Ik denk dat de belangrijkste werking een spiegel is. Ik denk dat, wat je ook net zei over gewenste of niet
gewenste reacties, behalve als iemand echt de acteurs fysiek gaat aanvallen, er eigenlijk geen
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ongewenste reacties zijn. Eigenlijk is het een beeld van het station. Wat mensen daarvan vinden of wat
het in hun oproept, mensen kunnen het heel mooi vinden, mensen kunnen het vervelend vinden, dat is
in principe open natuurlijk. Mijn interpretatie van die man die ontevreden is met zijn baan bij de Albert
Heijn is dat hij logischerwijs ook ontevreden is met de performance. Dat is prima.

Aldus Breure tijdens het interview. Zoals al uit de vorige paragrafen gebleken is, typeert het publiek de
keuzes die het kunstenaarsduo hebben gemaakt. Van Hulzen zegt dat ze het interessant vinden om te
spelen met een vast construct, de choreografie, als onderdeel van een situatie die constant verandert:
“Ja, de constante verandering van scène, dat is wat het leuk maakt en spannend houdt om naar te
kijken.”. Hij maakt hierin ook weer de koppeling naar het theater waarin de reactie van het publiek
volgens hem onderdeel is van het stuk: “[…] het publiek is absoluut een medespeler. Zonder de reactie
van het publiek heb je geen stuk. Dat is ook per avond ook wel anders wat er ontstaat met het publiek,
dat kan heel verschillend zijn.”. Vanwege het veranderende karakter van dit gebied hebben Breure en
Van Hulzen hun werk getest aan een “proefpubliek”, iets wat ze altijd doen voordat ze een
performance uitvoeren. Breure zegt hier het volgende over:

We hebben redelijk veel dingen uitgeprobeerd gewoon. Dat we met een aantal acteurs naar het
station zijn gegaan en dan een uur of twee uur dingen uitprobeerden. Hoe werkt dat? Kijken mensen
ernaar? Kijken mensen er niet naar? Levert het botsingen op of niet? Hoe lang blijven mensen kijken?
Dus dat je gaat kijken wat voor een effect het heeft als je dit gaat doen. Dat hebben we, door
repetitieproces, redelijk vaak gedaan. Maar goed, in zeker zin doe je dat natuurlijk altijd bij een
performance. Je nodigt op een gegeven moment altijd een proefpubliek uit; eerst een aantal vrienden
misschien, op een gegeven moment een groep mensen die je niet goed kent. Dan ga je kijken hoe het
werkt, of het te lang of te kort is, wat de reacties zijn, wat mensen eruit halen. Dat doe je eigenlijk

natuurlijk altijd, dus het is niet fundamenteel heel anders. Het is meer dat je wat eerder in het
proces zulke dingen gaat testen, omdat het toch wat onvoorspelbaarder is. Ja, wat ook wel anders is, is
dat je over meer dingen moet nadenken wat betreft veiligheid, praktische organisatie; waar kleden
mensen zich om, waar kunnen mensen heen? In een museum of theater is de infrastructuur voor dit
allemaal al.

Ze hebben dus de performance geheel aan de plek geconformeerd en gedurende het halfjaar
aangepast en eraan “gesleuteld” om het werk “scherp en levendig” te houden. Van Hulzen zegt hier
het volgende over:
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We hebben wel constant voor onszelf gesleuteld aan die performance om het scherp te houden. Elke
week hadden we een uitgebreide meeting met alle acteurs waarin ze feedback gaven over wat goed
ging, wat niet goed ging en waar ze tegenaan liepen. Dat is echt iets wat je moet blijven onderhouden.

De scène an sich bleef overeind, maar technische dingen in de choreografie wilde het duo weleens
veranderen aan de hand van de feedback van de acteurs en de standplaatsen van de huurders van dit
stukje station, die hier commerciële producten aan prijzen, zodat bijvoorbeeld botsingen werden
voorkomen. Deze huurders probeerden enkele keren het kunstenaarsduo over te halen om samen te
werken, aangezien de performance plaats vond op het drukste punt van het station. Van Hulzen zegt
hierover het volgende:

Het is natuurlijk een hele waardevolle plek. Als jij daar samples gaat uitdelen dan heb je een groot
bereik. We hebben op een gegevens moment ook een aanbieding van Starbucks gehad, die vonden
het mooi, die hadden zoiets van ‘we geven jullie het hele jaar gratis koffie als jullie met Starbucks
bekers werken’. Er is op een gegeven moment een scène in de performance waarin de acteurs een
slokje koffie nemen uit bekertjes. Maar dat hebben we natuurlijk niet gedaan, want dan wordt het in
een keer reclame.

Iets wat in het gehele interview naar voren komt, is dat de kunstenaars echt een werk wilden
creëren dat past bij het specifieke publiek in het Stationsgebied en de reactie van dit publiek zeer
waarderen, zelfs de interactie tussen de performance en het publiek in alle vrijheid wilden laten doen
ontstaan: “Nou ja je hoopt natuurlijk wel dat het werk iets gaat doen. Maar wat dat precies gaat zijn
daar heb je niet echt een idee over.”, aldus Van Hulzen. Hij vindt het mooi dat er contact ontstond
tijdens het kijken naar de performance tussen het publiek:

Constant raakten mensen met elkaar aan de praat bijvoorbeeld. Je ontdekt iets, je kijkt en ziet dat de
acteurs hun pinpas alle vier tegelijkertijd laten vallen. Je denkt dat dit wel toeval zal zijn. Dan zie je echt
dat er een verwarring optreedt bij ze. Dan kijken ze wat langer en komen ze erachter dat er iets aan de
hand is. Dan besluiten ze om langer te blijven kijken en komen ze erachter dat er nog iemand staat te
kijken. Ze wisselen een blik en raken met elkaar in gesprek bijvoorbeeld. Zo simpel als dat.

Dit gevoel werd versterkt door de invloed van social media volgens het duo. Ondanks dat ze niet wilden
dat er te veel aandacht uitging naar het werk, vonden ze het interessant om te zien dat er iets ontstaat
tussen het werk en het publiek, dankzij het element van herhaling in het Stationsgebied: “De
performance wordt daardoor één van die mensen.”, volgens Breure. Zoals al is gebleken bouwden de
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acteurs onderlinge relaties op doordat ze samen in een werkproces zaten en daar samen doorheen
gingen. De relatie tussen de acteurs en het publiek werd echter wel meer op afstand gehouden door
de kunstenaars. Dit zodat het werk niet geheel zou opgaan in het alledaagse volgens van Hulzen: “Die
choreografie en afstand van het publiek zorgen ervoor dat die afspraak wordt gecommuniceerd; jullie
mogen naar ons kijken.”, maar mocht er toch interactie ontstaan dan “wilden we niet krampachtig
doen, maar wel gewoon doorgaan.”.
Dat het publiek door die afstand de kans kreeg om naar het werk te kijken, betekent niet dat
Breure en Van Hulzen het werk op zo een manier wilden presenteren dat je er als publiek niet omheen
kon: “Het kan natuurlijk heel irritant zijn als iemand jou een kunstwerk probeert op te dringen terwijl
je misschien heel gestrest ben over je baan of dat je je trein hebt gemist. Daar wilden we wel rekening
mee houden.”, aldus Van Hulzen. Onderdeel van hun werkproces waren de observaties voor en tijdens
de uitvoering van de performance om een “archief van lichaamstaal op te bouwen”. Hun eigen positie
was hierin heel duidelijk, ze wilden “anoniem” en op de achtergrond blijven. Dit zodat het publiek
volgens Van Hulzen niet beïnvloed werd door hun optreden als kunstenaars:

Wij willen graag ook kunnen blijven observeren tijdens zo een periode van een performance, zonder dat
je als kunstenaar zelf zichtbaar bent. We wilden ook niet dat mensen per se onze gezichten erbij haalden
of onze namen. Daar kwamen ze op een gegeven moment vroeg of laat achter. Daar deden wij verder
niks voor.

Vanwege deze doelstelling wilden het duo ook niet in de media verschijnen of meedoen met
commerciële acties om via deze kanalen reclame voor hun werk te maken:

[…] er was ook wel een heel PR team vanuit de opdrachtgever. Die wilden ons naar de Wereld Draait
Door sturen en toen hebben wij gezegd ‘nee dat willen we niet’. Toen vroegen ze ons of we niet beroemd
wilden worden. Wij zo ‘nee we willen graag dat dit werk echt zelf zich gaat ontvouwen door de reacties
die eromheen gaan ontstaan’. Uiteindelijk na afloop kwam de PR wel naar ons terug en vonden ze dat
we uiteindelijk met terugwerkende kracht gelijk hadden en dat het werk zelf het publiek bereikt heeft.

Aldus Van Hulzen. Ze zijn uiteindelijk wel blij dat het werk zelf een publiek heeft bereikt, want volgens
Breure is dat een wezenlijk onderdeel van hun identiteit als kunstenaar ten opzichte van het publiek:
“Ik denk dat je wel kan zeggen dat als je een theatervoorstelling maakt en er is gewoon niemand die
het ziet, dan zullen de meeste mensen toch zeggen dat het geen voorstelling is.”. Hij vindt dat
beeldende kunstenaars, zoals Abramović, wel een performance kunnen opvoeren zonder publiek en
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deze performance vervolgens een kunstwerk kunnen noemen: “Het feit dat zij dat heeft gedaan, maakt
dat het een (kunst)werk is. Of iemand dat nu heeft gezien of niet.”.
Zelf ziet Breure zijn kunstenaarschap echter niet op die manier: “[…] ik denk ook niet dat het
een interessante vorm van kunstenaarschap is om het publiek totaal te negeren.”, maar te hard
proberen om een publiek te trekken en daar naamsbekendheid uit te halen is volgens hem de andere
kant van de medaille en de “vijand van autonomie”:

Ik denk dat voor mij in ieder geval in de performance er twee dingen aan de hand zijn die zich als het
ware verzetten tegen… Als je de vijand van de autonomie zou hebben is dat dat je alles doet om een
publiek te trekken en om naamsbekendheid te krijgen. Er zijn dan twee dingen, of een aantal dingen, die
zich ertegen verzetten; je wilt recht doen aan een werkelijkheid. Dat spiegeleffect, dat je zegt dat je iets
wilt maken dat gaat over Utrecht Centraal. Dan moet je ook die saaiheid in, het wachten in en kijken wat
mensen doen. Dat betekent dat je niet meer alles kan maken wat nodig is om misschien in jouw hoofd
een publiek te trekken. Dat is in ieder geval iets dat zijn eigen logica of zijn eigen, bepaalde autonomie
schept. Dat je recht wilt doen aan een werkelijkheid. Het tweede ding is dat je trouw moet blijven aan
je eigen werk, je eigen insteek en je eerdere keuzes die je hebt gemaakt. Dat je de consequenties van je
keuzes, van je eerdere werken, maar ook van andere mensen die voor jou belangrijk zijn, andere
kunstenaars, dat je daar een gevoel uittrekt en daarmee doorgaat. En dat je het niet opzij zet om maar
mee te gaan in een trend die goed ligt. Dat is denk ik ook een vorm autonomie. Dat zijn eigenlijk twee
dingen voor mij die autonomie scheppen eigenlijk. En zoals je al eerder ook merkte, ik denk ook niet dat
het een interessante vorm van kunstenaarschap is om het publiek totaal te negeren. Dat is een vorm van
autisme wil ik bijna zeggen (lacht). Of ja dat valt ook wel mee. Maar ik vind het wel logisch dat je erover
nadenkt hoe iets werkt. Dat vind ik ook interessant, om te kijken hoe mensen reageren en wat eromheen
allemaal ontstaan, dat vind ik wel leuk om over na te denken.

Het is voor hem belangrijk dat de performance recht doet aan een werkelijkheid en dat in dit proces
ze trouw blijven aan hun eigen werk, eigen insteek en eerder gemaakte keuzes: “Als je daarbinnen een
aantal dingen waarmee je bezig bent overeind weet te houden, dat is voor ons autonomie.”. In dit
geval is het voor Breure en Van Hulzen trouw blijven aan de “theatrale blik” die ze als “autonoom
element” in het station wilden inbrengen. Complete vrijheid om hun kunstenaarschap te kunnen
beoefenen is hiervoor niet nodig volgens Breure. Het werkt zelfs “verlammend” in zijn ogen:

Ik denk ook dat het interessant is als die autonome factoren zichzelf kunnen testen, als die getest kunnen
worden aan die praktische werkelijkheid. […] is denk ik het ook dat zo dat in een ruimte waar alles mag
en kan dat die autonome dingen helemaal niet meer interessant zijn.

72

De autonome positie van Breure en Van Hulzen en deze behouden is dus niet iets waar ze de hele tijd
actief mee bezig zijn: “Wij zijn eigenlijk nooit echt bezig met een soort gevecht om die autonome
positie te behouden, tenminste niet heel bewust. Je hebt de wens om bepaalde werken te maken en
dan ga je alles in staat stellen om dat voor elkaar te krijgen.”, aldus Breure.

Theoretische koppeling: radicale autonomie
Boomgaard verwerpt in zijn theorie interactiviteit, een actieve uitwisseling tussen kunstenaar en
publiek: “Het belang van het werk komt nog nadrukkelijker dan voorheen bij de toeschouwer te liggen.
Zonder zijn aanwezigheid of deelname lijkt het geen zin te hebben.”.117 Deze interactiviteit doet
volgens hem afbreuk aan de artistieke autonomie van de kunstenaar, aangezien een kunstwerk niet
om de interpretatie van het publiek moet draaien (iets waar Bourriaud vorige eeuw nog voor pleitte
met zijn visie op relationele kunst, zie de inleiding van deze thesis), maar om de perceptie van de
werkelijkheid door de kunstenaar. De performance van Breure en Van Hulzen is dan wel een
weerspiegeling op de houdingen en gedragingen van de passanten in het Stationsgebied, het gaat
echter deze directe interactie, dat Boomgaard als bedreiging voor de autonomie van de kunstenaar
ziet, niet aan. Er is daarom in deze casus sprake van een passieve interactiviteit tussen de performance
en het publiek; dat het publiek onbewust mee participeert aan de performance, door als massa op de
achtergrond “scènes” te creëren waarin het werk zich manifesteert, laat zien dat het algemene nut
niet centraal heeft gestaan in de creatie ervan. Uit de vorige paragraaf blijkt dat Breure en Van Hulzen
dit ook niet als doel voor ogen hadden; vanuit eigen observaties en interesse wilden ze een spiegel
maken die de passanten kortstondig uit hun dagelijkse bezigheden zou halen. “Ik denk dat de
belangrijkste werking een spiegel is. Ik denk dat, wat je ook net zei over gewenste of niet gewenste
reacties, behalve als iemand echt de acteurs fysiek gaat aanvallen, er eigenlijk geen ongewenste
reacties zijn. Eigenlijk is het een beeld van het station.”, aldus Breure.
Ondanks dat maatschappelijke doeleindes niet het uitgangspunt waren in het maken van de
performance, is er geen sprake van dat wat Boomgaard radicale autonomie noemt. Zo is de keuze om
“afstand” te bewaren tussen het werk en het publiek niet vanuit autonome redenen gemaakt.
Integendeel. Deze keuze heeft juist ten dienste gestaan aan de ervaring van het publiek: “Zonder de
reactie van het publiek heb je geen stuk.”, de “afstand” is enkel gecreëerd door het duo om het publiek
een “theatrale blik” te kunnen geven op hun medepassanten en henzelf in dit gebied, en “Wij willen
graag ook kunnen blijven observeren tijdens zo een periode van een performance, zonder dat je als
kunstenaar zelf zichtbaar bent. We wilden ook niet dat mensen per se onze gezichten erbij haalden of
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onze namen.”, dit zodat het publiek de kans kreeg om hun eigen interpretatie te ontwikkelen zonder
het motief van het duo te kennen, aldus Van Hulzen. Volgens Boomgaard moet de in de publieke
ruimte werkende kunstenaar zich afkeren van de aanwezigheid van het publiek om “zin” te geven aan
kunst, wil de eigen autonomie behouden blijven.118 Voor Breure en Van Hulzen zijn de interpretaties
en reacties van het publiek van essentieel belang in de werking van de performance. Breure ziet zelfs
de ervaring van het publiek als belangrijk element van zijn autonome positie omtrent het Public Works
project: “En zoals je al eerder ook merkte, ik denk ook niet dat het een interessante vorm van
kunstenaarschap is om het publiek totaal te negeren.”. Het is duidelijk; zonder de passieve
interactiviteit tussen het publiek en het werk kan er überhaupt niet gesproken worden over How can
we know the dancer from the dance?.
Het is opvallend dat Breure en Van Hulzen de reacties van het publiek, zowel negatief als
positief, niet wilden beïnvloedden en zelfs het publiek zoveel mogelijk ruimte trachtten te geven om
een eigen interpretatie te ontwikkelen, maar niet hun performance hebben aangepast aan de hand
van deze reacties op het moment toen de performance plaats vond in het Stationsgebied. Voor Kunst
in het Stationsgebied was dit namelijk een belangrijk onderdeel van de opdracht, zoals beschreven in
de inleiding van het publieksonderzoek van Elffers: “We kunnen dan goed zien hoe het kunstwerk
functioneert in relatie tot het publiek en kunnen eventueel aanpassingen doen om het (nog) beter te
laten functioneren.”.119 Het kunstenaarsduo paste enkel in het halfjaar waarin de performance plaats
vond het werk aan als de acteurs feedback gaven. Deze feedback ging over de choreografie; de acteurs
botsten soms tegen elkaar aan of raakten elkaar kwijt, dat was niet de bedoeling. De aanpassing zijn
dus enkel gemaakt om de performance technisch soepel te laten verlopen. De choreografie moest niet
onderbroken worden, want dan zou de synchroniteit verloren gaan en dus ook het spiegeleffect. Het
niet ingaan op de wensen van de opdrachtgever, wat Boomgaard zou aanmoedigen, lijkt op een
autonome keuze van het duo. Ze benaderen dit echter niet expliciet als een keuze in het belang van
hun eigen autonomie tijdens het interview. Daarnaast hebben ze wel de performance gedurende het
werkproces aan de hand van de reacties van het publiek aangepast:

Je nodigt op een gegeven moment altijd een proefpubliek uit; eerst een aantal vrienden misschien, op
een gegeven moment een groep mensen die je niet goed kent. Dan ga je kijken hoe het werkt, of het te
lang of te kort is, wat de reacties zijn, wat mensen eruit halen. […] Het is meer dat je wat eerder in het
proces zulke dingen gaat testen, omdat het toch wat onvoorspelbaarder is. Ja, wat ook wel anders is, is
dat je over meer dingen moet nadenken wat betreft veiligheid, praktische organisatie; waar kleden
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mensen zich om, waar kunnen mensen heen? In een museum of theater is de infrastructuur voor dit
allemaal al.

Aldus Breure. Hij stelt dat in het publieke domein de kunstenaar zich moet verhouden tot de
daadwerkelijke situatie en niet afstand van deze werkelijkheid moet nemen, zoals Boomgaard wel
vindt dat de autonome kunstenaar moet proberen, vanwege het feit dat er geen “infrastructuur” in
het Stationsgebied is voor een artistieke uiting (de performance is aangepast aan de omstandigheden,
niet andersom). Dit geeft nog maar eens een keer aan dat juist in dit gebied het belangrijk was voor
het duo om indirect (het publiek doet niet daadwerkelijk mee aan de performance) samen te werken
met het publiek om het werk te kunnen realiseren. De positie, en de keuzes die hiermee samenhangen,
van Breure en Van Hulzen is niet evenredig/gelijkwaardig aan de positie van het publiek, maar ze
hebben dit publiek wel nodig om hun positie, en nog belangrijk die van hun performance, te bepalen.
Boomgaard vindt dat in projecten, die plaats vinden in het publieke domein, de kunstenaar
vaak ingezet wordt als een “creatieve ober”; de opdrachtgever bepaalt de regels en de vorm van het
te presenteren kunstwerk.120 Niet voor niets is in dit casusonderzoek de visie van Kunst in het
Stationsgebied voor het Public Works project aangehaald, zij hebben het project in samenwerking met
commerciële partners opgezet. Toch kunnen Breure en Van Hulzen niet zomaar weggeschreven
worden als “creatieve ober”. Het is duidelijk dat ze bepaalde wensen van Kunst in het Stationsgebied
niet tegemoet zijn gekomen. Zo zijn ze niet ingegaan met hun performance op de architecturale
verbouwingen, hebben ze geen permanente, visuele artistieke uiting gerealiseerd (alhoewel niet na
kan worden gegaan of sommige mensen door de performance nog altijd met een “theatrale blik” naar
het gebied kijken) en wilden ze niet dat het werk van uitleg werd voorzien (zoals Kunst in het
Stationsgebied dat wel voor ogen had, omdat ze het publiek zo nauw mogelijk wilden betrekken en
informeren):

Het is niet de ambitieuze architectuur of het state-of-the-art winkelgebeuren dat het stationsgebied
boeiend maakt […]

[…] er was ook wel een heel PR team vanuit de opdrachtgever. Die wilden ons naar de Wereld Draait
Door sturen en toen hebben wij gezegd ‘nee dat willen we niet’. Toen vroegen ze ons of we niet beroemd
wilden worden. Wij zo ‘nee we willen graag dat dit werk echt zelf zich gaat ontvouwen door de reacties
die eromheen gaan ontstaan’.
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Dit toont aan dat ondanks dat Breure en Van Hulzen onder een opdrachtgever hebben gewerkt ze wel
hun eigen regels hebben gemaakt, in tegenstelling tot wat Boomgaard hierover vindt. Daarnaast
hebben ze niet één keer tijdens het interview gezegd dat ze het als last zagen om onder deze
omstandigheden te hebben moeten werken. Bovendien zijn ze commerciële doeleindes simpelweg uit
de weggegaan: “Maar dat hebben we natuurlijk niet gedaan, want dan wordt het in een keer reclame.”,
zegt Van Hulzen over het aanbod van Starbucks om samen te werken. Het duo heeft wel rekening
gehouden met de standplaatsen van de huurders van dit stukje station. Enkele keren hebben ze de
performance verderop laten uitvoeren, zodat de acteurs en de huurders niet met elkaar botsten, maar
ook vanuit veiligheidsoverwegingen (de NS wilde geen grotere groepen stilstaande mensen, aangezien
dit in het geval van calamiteiten niet gewenst was). Dit zagen Breure en Van Hulzen echter niet als een
probleem.
Boomgaard heeft voor ogen dat in de publieke ruimte werkende kunstenaar radicaal kiest voor
zijn eigen autonomie, maar geeft, net als Rancière en Gielen, hier geen concrete voorbeelden van. De
vraag die overblijft is hoe dit kiezen voor de eigen autonomie er volgens hem dan uitziet niet (weer
mist de uitwerking van de visionaire blik op kunst in het publieke domein). Breure en Van Hulzen
houden zich niet krampachtig vast aan hun autonomie en zien het al helemaal niet als een plicht.
Boomgaard definieert autonomie wel als iets waar de kunstenaar voor moet vechten, maar het
kunstenaarsduo is het daar niet mee eens: “Wij zijn eigenlijk nooit echt bezig met een soort gevecht
om die autonome positie te behouden, tenminste niet heel bewust.”. Waar Boomgaard interactiviteit
tussen het publiek en het werk als bedreiging ziet voor artistieke autonomie, ziet het duo voornamelijk
het streven naar grote successen als “vijand” hiervan: “Als je de vijand van de autonomie zou hebben
is dat dat je alles doet om een publiek te trekken en om naamsbekendheid te krijgen.”. In het
werkproces hebben ze ernaar gestreefd om de werkelijkheid te presenteren: “Dat betekent dat je niet
meer alles kan maken wat nodig is om misschien in jouw hoofd een publiek te trekken.”. Het aanpassen
aan de omgeving en zijn beperkingen is vandaar ook iets wat bij een autonome positie hoort vinden
Breure en Van Hulzen. Aangezien Breure en Van Hulzen aangeven dat hun autonome positie
afhankelijk is van het kader waarin ze werken, kan er gesteld worden dat autonomie iets vloeibaars is,
wat overeenkomt met Gielens definitie van het publieke domein. Breure en Van Hulzen willen “trouw”
blijven aan hun eigen achtergrond en esthetische waardes: “Het tweede ding is dat je trouw moet
blijven aan je eigen werk, je eigen insteek en je eerdere keuzes die je hebt gemaakt. De performance
representeert dan wel de perceptie van het kunstenaarsduo op de passanten van het Stationsgebied,
wat staat voor autonomie volgens Boomgaard, maar ze zien het absoluut niet iets waar bewust voor
gekozen moet worden.
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Tussenconclusie
Autonomie is voor Breure en Van Hulzen het recht doen aan de werkelijkheid, dus als kunstenaar het
werk in de omgeving te plaatsen in plaats van de omgeving ermee te confronteren, en trouw te blijven
aan de eigen voorkeuren/ideeën omtrent hoe een werk dan in de omgeving te plaatsen (vooral niet
door de structuur in de omgeving te verstoren of negeren). Deze opvatting over hun eigen autonomie
komt duidelijk terug in de aanpak van de performance How can we know the dancer from the dance?.
Allereerst biedt de performance ruimte aan de eigen ervaring van het publiek door subtiel de
werkelijkheid in het Stationsgebied uit te lichten en niet de dagelijkse gang van zaken ruw te
interveniëren. Men kon gemakkelijk aan de performance voorbij lopen, het zelfs over het hoofd zien,
en Breure en Van Hulzen stuurden niet de interactie tussen het werk en het publiek door bijvoorbeeld
‘reclame’ te maken voor het werk of als kunstenaars zichtbaar te zijn en uitleg te geven. Door niet
alleen maar vast te klampen aan de autonome positie, het is geen “gevecht” voor het duo, is het
publiek indirect onderdeel van het werk; de performance moet in de context van het publiek worden
gezien. Ten tweede is het duo niet volledig ingegaan op de wensen van de opdrachtgever, Kunst in het
Stationsgebied, aangezien ze bepaalde ideeën niet vonden passen bij hun “theatrale kijk” op dit
gebied, zoals het idee om de verbouwingen als artistiek uitgangspunt te nemen.
De artistieke autonomie van Breure en Van Hulzen is daardoor een samenspel tussen de
beschrijving van Gielen en Boomgaard over de autonome positie van de kunstenaar. De kunstenaars
kozen bewust voor een subtiele “afstand” tussen het publiek en het werk; volgens Boomgaard is deze
bewuste keuze onderdeel van de radicale autonomie (de kunstenaar moet een metaperspectief
aannemen en vooral niet direct samenwerken met het publiek), maar het duo gaf hierdoor
tegelijkertijd ruimte aan het publiek, om zelf de werkelijkheid (in dit geval de overeenstemming tussen
de houdingen en bewegingen) te interpreteren aan de hand van de performance. Dit om mogelijk, in
de woorden van Gielen, het publiek “een nieuwe kijk op de stad te bieden” en zo ruimte te geven aan
ieders autonome positie in dit gebied.121 Boomgaard spreekt niet eens over de mogelijke autonome
positie van het publiek. Er is daarom wel degelijk sprake van artistieke autonomie in dit
praktijkvoorbeeld, maar niet in de vorm van een radicale keuze; het aanpassingsvermogen aan de
dagelijkse omstandigheden van het Stationsgebied en de fascinatie om de werkelijkheid te vangen van
Breure en Van Hulzen bepaalde vooral hun autonome positie als kunstenaars tijdens het Public Works
project.
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Conclusie – Afstand door een theatrale blik

Wat wij proberen te bereiken is dat je een langer moment van stilstand hebt waardoor je zelf buiten die
situatie komt te staan, die alledaagse situatie waar je elke dag inzit, dat je daar buiten komt te staan en
daar met een afstand naar kijkt. – Sander Breure en Witte van Hulzen.

De hoofdvraag van deze thesis was: Welke ideeën hebben de kunstenaar Breure en Van Hulzen zelf
over hun artistieke autonomie en hun relatie met zowel het publiek als de ruimte waarin ze werkten?
En op welke manier zijn die ideeën te koppelen aan hun performance How can we know the dancer
from the dance?, gemaakt voor Public Works? De drie hoofdbegrippen – het publieke werk, het publiek
in het publieke domein en artistieke autonomie – hebben zowel in het theoretische als het
casusgedeelte centraal gestaan. Voordat ik in kan gaan op wat Breure en Van Hulzen hiervan denken,
zet ik kort de belangrijkste overeenkomsten tussen de visies van Jacques Rancière, Pascal Gielen en
Jeroen Boomgaard op de drie hoofdbegrippen uiteen. De interviewguide en gebruikte
coderingsmethode om het inhoudelijk concept van het Public Works project en het diepte-interview
te analyseren zijn namelijk gebaseerd op deze theoretische invalshoek.
Alle drie de visies zijn gestoeld op een visionair en utopisch idee van datgene wat publieke
kunst zou moeten zijn en maatschappelijk teweeg zou moeten brengen; het draait voor deze drie
theoretici, al dan niet in de vorm van een directe of indirecte artistieke ervaring in de wisselwerking
tussen een kunstwerk en het publiek, om een collectieve, sociale emancipatie, waarin
klassenverschillen overwonnen moeten worden. Publieke kunst is vanuit dit idee dus onderdeel van
een politiek proces. Dit betekent echter niet dat het streven naar gelijkheid in de maatschappij het
intrinsieke doel moet zijn van publieke kunst en de in de publieke ruimte werkende kunstenaar.
Integendeel. Alle drie de theoretici stellen dat kunst in dit domein juist een bepaalde ongelijkheid kan
aankaarten door (subtiele) confrontatie, interruptie en verstoring teweeg te brengen in de dagelijkse
gang van zaken, ook wel door hen de dissensus, het alternatieve platform omtrent sociale relaties of
het grote tekort genoemd. Hierin speelt afstand van de maatschappij een belangrijke rol. Zo stelt
Rancière dat de kunstenaar zich werkwijzen uit het niet-artistieke domein eigen moet maken, Gielen
dat de kunstenaar flaneert tussen verschillende domeinen om vat te hebben op de heteronomie in de
samenleving en Boomgaard dat de kunstenaar radicaal voor zijn eigen autonomie moet kiezen om niet
meegetrokken te worden in de drang naar interactiviteit (actieve interactie) tussen het werk en het
publiek, wat in zijn optiek juist de mogelijkheid tot kritische reflectie op de maatschappij in de weg zit.
Opvallend is verder dat, zoals al meerdere malen in deze thesis is gezegd, dit theoretische onderzoek,
ondanks de duidelijke toekomstwens voor een betere samenleving, paradoxaal genoeg geen concrete
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werkwijzen en praktische strategieën voor de in de publieke ruimte werkende kunstenaar biedt om
dit gemeenschappelijk ideaal te bewerkstelligen.

Breure en Van Hulzen over hun performance en de daaraan verbonden publieke ruimte
Breure en Van Hulzen hebben met hun performance How can we know the dancer from the dance?,
voor het Public Works project van Kunst in het Stationsgebied, zich gericht op de bewegingen,
houdingen en gedragingen van de passanten (het publiek) in het Utrechtse Stationsgebied. Ze
creëerden met hun performance een spiegel op het publiek in dit gebied door vier acteurs synchroon
een choreografie uit te laten voeren, gestoeld op het dagelijkse, visuele beeld van het publiek wat voor
hen eruit sprong; een slok koffie nemen, op de telefoon kijken en iets eten zijn voorbeelden van deze
alledaagse handelingen. Het duo zegt een fascinatie te hebben voor het menselijke gedrag en dit
zichtbaar te willen maken. Dat de performance subtiel voor de oplettende toeschouwer uit de vluchtig
bewegende massa springt (men is voornamelijk gericht op het geraken van A naar B voor werk), laat
zien dat Breure en Van Hulzen deze mensenstroom niet ruw wilden confronteren, maar enkel datgene
wilden bevestigen wat al zichtbaar is alleen doorgaans niet wordt opgemerkt. In hun woorden
realiseerden ze op deze manier een podium voor de gemeenschappelijke, menselijke overeenkomst
die wordt bepaald door het gebruik van het Stationsgebied; werken, reizen, winkelen en eten. Dit
gebruik geeft het Stationsgebied een semi-commercieel karakter, wat niet aansluit bij het theoretische
idee over het publieke domein als plek waar mensen met verschillende, sociale achtergronden elkaar
ontmoeten. Zo hebben Breure en Van Hulzen deze ruimte ook niet gezien en benaderd in het
maakproces van hun performance. Tevens hadden ze geen aandacht voor de architecturale
eigenschappen van het Stationsgebied, die toentertijd sterk werden bepaald door de verbouwingen,
terwijl de opdrachtgever Kunst in het Stationsgebied deze eigenschappen wel graag terug had zien
komen in de artistieke uiting.

Breure en Van Hulzen over het publiek in het Stationsgebied
Door synchroniteit met hun performance in het beeld van de dagelijkse gebeurtenissen in te brengen,
wilde het duo degenen die het werk opmerkten afstand laten nemen van hun positie in de massa en
daarmee het oplettende publiek een theatrale blik meegeven. Enkel om de wereld af en toe als
theaterstuk te zien (dus ook impliciet gefascineerd te zijn door het alledaagse, menselijke gedrag), of
in andere woorden het publiek bewuster maken van de wereld om zich heen, zonder dat de
kunstenaars daar een specifieke reactie van het publiek voor ogen in hadden. Het duo had geen
bredere, maatschappelijke intenties met de creatie van de performance. De performance had enkel
als doel om het publiek in het Stationsgebied zintuiglijk te prikkelen, concluderend uit het interview
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met Breure en Van Hulzen. Het duo ziet het publiek in het Stationsgebied als een belangrijke actor in
hun performance. Niet alleen vormt het publiek de inspiratiebron voor dit werk, maar zonder het
publiek zou de performance geen meerwaarde hebben volgens de kunstenaars. Het publiek is namelijk
niet enkel een toeschouwer die het werk interpreteert, maar ook een onbewuste medeperformer. Het
duo stelt dat, door de spiegelende werking van de performance, de wisselwerking tussen de
mensenmassa en het werk gezien kan worden als het daadwerkelijke kunstwerk, niet alleen het werk
(de choreografie) zelf. Het kunstenaarsduo creëerde met hun performance dus een soort doorgeefluik
van de zintuiglijke opmerkelijkheid die men deelt in het Stationsgebied. Deze positie die Breure en Van
Hulzen toeschrijven aan het publiek karakteriseert zich door een passieve interactiviteit van het
publiek in de wisselwerking met de performance; de performance is niet met het publiek samen
ontwikkeld of later aan de hand van de reactie aangepast, maar is volgens het duo niet af zonder het
publiek. De massa in het Stationsgebied geeft context aan het werk en de kunstenaars vinden hun
eigen kunstenaarschap niet interessant als het publiek buiten beschouwing wordt gelaten in de creatie
van een artistieke uiting, aangezien ze letterlijk het publiek centraal hebben gesteld met How can we
know the dancer from the dance?.

Breure en Van Hulzen over de eigen artistieke autonomie
Breure en Van Hulzen vinden dat hun artistieke autonome positie hand in hand gaat met de gegeven
situatie waarin ze werken. Tijdens het Public Works project hebben ze rekening gehouden met de
bestaande structuur, interne logica, van het Stationsgebied. Het duo haalt inspiratie uit ‘humane
condities’, wat betekent dat ze afhankelijk zijn van de dagelijkse omstandigheden en de performance
hebben aangepast aan deze ruimte. Het werk zal daarom in een andere context of ander publiek
domein niet op dezelfde manier als een spiegel functioneren. Het behouden van de eigen autonomie
is geen strijd die het duo aangaat; ze houden zich niet krampachtig vast aan initiële ideeën, maar
verhouden hun werk en hun kunstenaarschap tot de gegeven situatie. Dit door bijvoorbeeld in deze
casus een intensief vooronderzoek te hebben gedaan naar de bewegingen en houdingen van de
passanten en ervoor te zorgen dat de performance geen obstructie vormde in de mensenstroom.
Autonomie betekent voor Breure en Van Hulzen dat ze trouw blijven aan hun eigen interesses en
fascinaties. Het meegaan in trends om populariteit te werven als kunstenaar zien ze als de vijand van
de artistieke autonomie. Dit toont aan dat autonomie voor het duo verbonden is aan artistieke
doeleindes (het recht willen doen aan de werkelijkheid), niet commerciële of economische
(naamsbekendheid verwerven zodat je als kunstenaar meer wordt gevraagd door kunstinstellingen,
maar daarmee de eigen artistieke interesse op de achtergrond plaats). Hieraan verbonden is de keuze
om zelf als kunstenaars niet zichtbaar te zijn omtrent de performance door Breure en Van Hulzen; ze
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willen aandacht voor het werk zelf en het publiek niet beïnvloeden in de eigen interpretatie ervan. Zelf
geven ze aan goed te kunnen werken met een vaststaand kader, ondanks dat ze niet op alle wensen
van Kunst in het Stationsgebied zijn ingegaan. Ze hebben dus niet klakkeloos alle ideeën van Kunst in
het Stationsgebied, zoals beschreven in het inhoudelijk concept, overgenomen. Te veel vrijheid in het
artistieke proces vinden ze daarentegen verlammend werken; juist de frictie tussen hun ideeën en de
werkelijkheid (zeker op een plek zoals het Stationsgebied moet je rekening houden met praktische
zaken, zoals brandveiligheid) bepaalt hun positie als kunstenaars. Autonomie lijkt daardoor te staan
voor een bepaald aanpassingsvermogen, waaruit Breure en Van Hulzen veel voldoening halen als
kunstenaars.

De relatie tussen theorie en praktijk
Uit de contextuele analyse van het inhoudelijk concept van Public Works, opgesteld door de curatoren
van Kunst in het Stationsgebied, is gebleken dat er veel overeenkomsten zijn tussen de theorieën van
Rancière, Gielen, Boomgaard en de ideeën van de opdrachtgever, Kunst in het Stationsgebied. Het is
opvallend dat de organisatie ook in de termen van sociale emancipatie, ‘een betere wereld’ en het
respecteren van onderlinge, klasse gebonden, verschillen (heteronomie) hun opdracht voor de zes
kunstenaars hebben opgesteld. Ideeën en visies voor kunst in het publieke domein zijn dus zowel op
theoretisch als praktisch niveau gericht op een visionair en utopisch beeld van het publieke domein.
Dit impliceert dus dat er nog naartoe moet worden gewerkt en dit perspectief nog geen realiteit is.
De uitwerking in de gekozen casus van deze thesis is daarentegen totaal anders. Breure en Van
Hulzen hebben met hun performance How can we know the dancer from the dance? geen revolutionair
potentieel van kunst in het publieke domein willen aankaarten, zoals de theoretici en zelfs Kunst in het
Stationsgebied dat wel voor ogen hebben. Ondanks dat Breure en Van Hulzen regelmatig tijdens het
interview spraken over dezelfde concepten als de theoretici, geven ze hier een totaal andere invulling
aan. Enkele belangrijke voorbeelden: met de performance wilde het duo menselijk gedrag zichtbaar
maken voor het publiek. Rancière spreekt in zijn strategieën voor de in de publieke ruimte werkende
kunstenaar ook over het zichtbaar trachten te maken van het niet-zichtbare. Toch gaat het hier om
twee verschillende perspectieven op het concept zichtbaarheid. Breure en Van Hulzen spreken over
het zichtbaar maken van een zintuiglijke opmerkelijkheid, terwijl Rancière spreekt over het kritisch
zichtbaar maken van een zintuiglijke waarneembaarheid, oftewel de sociaalpolitieke opvattingen die
heersen binnen een de gemeenschap. In de theorie van Gielen over de gemeenschappelijke stad speelt
de kunstenaar idealiter in op de heteronomie die centraal staat in deze visionaire stad. Hierin wordt
de massa niet over een kam geschoren, maar worden verschillen in persoonlijke achtergronden onder
de loep genomen en onderzocht om vervolgens nieuwe, sociale relaties te doen ontstaan. Breure en
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Van Hulzen leggen ook de aandacht op de massa in het Stationsgebied, maar enkel om hun
performance van context te voorzien om zo een persoonlijke ervaring bij het oplettende publiek op te
wekken. Verschil in sociale achtergrond van de massa staat niet centraal in hun werk, maar een visuele
overeenkomst die het publiek zou moeten prikkelen, niet meer en niet minder. Daarnaast verhouden
Breure en Van Hulzen zich in hun autonomie positie als kunstenaars allereerst tot het publiek in deze
specifieke ruimte. Boomgaard vindt dat de kunstenaar in het publieke domein hiervan los moet staan,
zelfs radicaal voor zijn eigen autonomie moet kiezen. Voor het duo staat autonomie niet gelijk aan een
bewuste keuze waarin vooral niet ingespeeld moet worden op een interactie met het publiek, maar
voor het aanpassen aan werkelijke omstandigheden en proberen daarin de eigen interesse en artistiek
idee zo goed mogelijk uit te voeren.
Een andere, conceptuele overeenkomst die er te onderscheiden valt tussen de ideeën achter
dit praktijkvoorbeeld en alle drie de gebruikte theorieën is het concept van afstand tussen een werk,
de kunstenaars en de werkelijkheid. Toch wordt afstand door het kunstenaarsduo anders ingezet dan
de theoretici voor ogen hebben. De theoretici zien deze afstand namelijk als middel om als in de
publieke ruimte werkende kunstenaar kritisch te kunnen reflecteren op de maatschappij en sociale
relaties te construeren. Het duo ziet dit als manier om de werkelijkheid zichtbaar te maken en om het
publiek vrij te laten in zijn interpretatie van het werk. De afstand waar Breure en Van Hulzen over
spreken, creëert als het ware een podium waardoor de werkelijkheid zintuiglijk subtiel opvalt voor het
publiek van hun performance; het werk is daardoor niet verankerd in de dagelijkse omstandigheden.
Of Rancière, Gielen en Boomgaard dit ook als mogelijke uitwerking van het concept afstand zien, wordt
niet duidelijk in hun visies. Concluderend, theoretisch kan er van alles worden gezegd over de werking
van kunst in het publieke domein, maar dit betekent dus niet dat kunstenaars die werken in de praktijk
deze ideeën overnemen of zelfs maar in ogenschouw nemen, zelfs als hun opdrachtgevers daar
nadrukkelijk op aansturen, zoals blijkt uit het casusonderzoek van deze thesis.

Reflectie op het thesisonderzoek
Als kunst- en cultuurwetenschapper leer je om vanuit een bepaalde theorie naar de praktijk te kijken.
Een ideale uitkomst is dat tussen theorie en praktijk overeenkomsten te ontdekken zijn; vanuit de
interesse van een onderzoeker in een casusvoorbeeld wordt een passend theoretisch kader opgesteld
of andersom. Dit thesisonderzoek heeft daarentegen verkend dat er juist heel veel verschillen te
ontdekken zijn tussen de theorieën van Rancière, Gielen en Boomgaard en de ideeën achter de
performance How can we know the dancer from the dance? van Breure en Van Hulzen. Het betekent
echter niet dat deze theorieën en de onderzochte praktijk vanuit een misinterpretatie naast elkaar zijn
gelegd; de communicatie over Public Works en de performance van Kunst in het Stationsgebied laat
82

zien dat dit project wel vanuit hetzelfde theoretische metaperspectief omtrent gemeenschappelijke
emancipatie is opgezet. Het diepte-interview met Breure en Van Hulzen over hun werk laat
daarentegen zien dat de uitwerking hiervan op microniveau niet overeenkomt.
Het negatieve resultaat (theorie en praktijk sluiten niet op elkaar aan) doet nadenken over de
manier van onderzoek doen binnen de kunst- en cultuurwetenschappen; is het niet ook vruchtbaar
voor het onderzoek naar kunst in het publieke domein om vanuit de praktijk naar de theorie te kijken?
Gezien vanuit de conclusie van deze thesis lijkt dit een relevante vraag. Rancière, Gielen en Boomgaard
laten duidelijk de complexiteit van publieke kunst zien; doordat dit soort kunst zich in het alledaagse
manifesteert spelen niet-artistieke processen, zoals sociale politiek waar de theoretici over spreken,
een belangrijke rol. Deze processen kunnen niet over het hoofd worden gezien, maar in de theorieën
wordt niet duidelijk geconcretiseerd hoe de processen vorm zouden kunnen of moeten krijgen. In mijn
bacheloropleiding Moderne en Hedendaagse Kunstgeschiedenis heb ik de eerste twee jaar moeten
leren om eerst naar een object te kijken om onder andere zo stromingen, materiaalgebruik en de
handtekening van de kunstenaar te herkennen. Eerst kijken naar de praktijk voordat het in een
theoretisch perspectief wordt geplaatst dus. In vervolgonderzoek naar vergelijkbare projecten als
Public Works zou dit in mijn optiek de mogelijke aanpak kunnen zijn; allereerst zal er gesproken kunnen
worden met in de publieke ruimte werkende kunstenaars, om vervolgens hun visie centraal te stellen
en daarna te kijken hoe deze visie aansluit bij of botst met theoretische inzichten. Ook is het van belang
om de werkelijke omstandigheden in kaart te brengen en publieksonderzoek uit te voeren, zodat de
visie van de kunstenaars van context kan worden voorzien. Niet om de gebruikte politieke,
marxistische theorieën in deze thesis te ontkrachten, maar aan te vullen met praktijkvoorbeelden.
Mogelijk kan zo de theorie beter begrepen worden en het veld duidelijker in kaart worden gebracht.

So here I am, face-to-face with an artwork in the public domain. Is it an artwork, or rather a concurrence of
designed circumstances? Is there an intention, a meaning? There is no idea to support me. I have to find my
own tentative way through this space that thereby becomes public. – Jeroen Boomgaard.122

122

Boomgaard 2017 (zie noot 1), 39.
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Bijlage I: Voorbeeld codering inhoudelijk concept Public Works
Toelichting codering: blauwe lijn = publiek domein/publieke kunstenaarschap, roze = zintuiglijke
waarneembaarheid, groen = dissensus, rode lijn = politiek-esthetische implicatie, geel =
gemeenschappelijke stad/heteronomie, zwarte lijn = radicale autonomie.
*Sommige theoretische concepten overlappen elkaar.
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Bijlage II: Interviewguide
Introductie
1. Voorstellen interviewer
Kort vertellen wie ik ben, wat mijn opleiding Kunstbeleid en Kunstbedrijf inhoudt en de kunstenaars
bedanken voor hun medewerking.

2. Introductie van het onderzoek
In mijn thesis onderzoek ik de visie van de in de publieke ruimte werkende kunstenaar op de positie
van zijn werk, het publiek en eigen autonomie. Om dit nader uit te werken heb ik ervoor gekozen om
de casus Public Works, specifiek jullie werk How can we know the dancer from the dance?, te
onderzoeken aan de hand van een theoretisch kader. De vragen in het interview zijn gebaseerd op dit
theoretisch kader, maar de focus ligt voornamelijk op jullie beleving van het werkproces en
eindproduct voor Public Works.

3. Details interview
Ik ga dit interview opnemen met zowel mijn telefoon als opnameapparatuur. De geluidsopname wordt
alleen gebruikt voor mijn eigen onderzoeksdoeleinden. Het interview wordt getranscribeerd voor het
onderzoek, maar het transcript zal niet publiekelijk beschikbaar zijn. Is dit voor jullie acceptabel en
vinden jullie het goed als ik jullie eigen namen gebruik in mijn thesis?
Het interview zal ongeveer een uur tot vijf kwartier duren.
Elk antwoord is waardevol. Foute antwoorden bestaan niet.
Voordat we beginnen met het interview, zijn er nog vragen vanuit jullie kant?

Vragen
Onderzoeksvraag: Welke ideeën hebben de kunstenaar Breure en Van Hulzen zelf over hun artistieke
autonomie en hun relatie met zowel het publiek als de ruimte waarin ze werkten? En op welke manier
zijn die ideeën te koppelen aan hun performance How can we know the dancer from the dance?,
gemaakt voor Public Works?

Algemeen
-

Zouden jullie jezelf als kunstenaarsduo kunnen voorstellen?

-

Zouden jullie mij iets kunnen vertellen over het werk How can we know the dancer from the
dance? dat jullie maakte voor Public Works?
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-

Waarom hebben jullie besloten om specifiek een performance te maken voor dit project?

De gemeenschap
-

Wat wilde jullie teweegbrengen met jullie werk bij het publiek van Public Works; hadden jullie
een bepaalde reactie voor ogen, wilde jullie een bepaalde reactie juist voorkomen, of waren
jullie überhaupt bezig met de publieksreactie op jullie werk?

-

Doorvraag: Hadden jullie een bepaald publiek voor ogen?

-

Weten jullie over het uitgevoerde publieksonderzoek tijdens en na Public Works af? Zo ja;
hebben jullie iets met de reacties van het publiek gedaan?

Zintuiglijke waarneembaarheid en dissensus
-

Hoe staat het werk in relatie tot de mogelijke verwachtingen van het publiek in deze specifieke
ruimte?

-

Doorvraag: Vinden jullie dat het werk de dagelijkse omstandigheden waarin het publiek zich
bevond verstoorde/confronteerde of vinden jullie dat jullie als kunstenaars via het werk een
gesprek met ze aangingen (meer bevestigend)? Waarom wel of niet?

-

Op welke manier legde het werk een verbinding met het Utrechtse Stationsgebied en zijn
passanten?

Politiek-esthetische implicatie
-

Denken jullie dat de boodschap van jullie werk is aangekomen bij het publiek?

-

Verdiepende vraag: Of is het werk vooral opgegaan in de mensenmassa? Vinden jullie dat het
werk de wereld letterlijk representeert? Waarom wel of niet?

-

Vinden jullie dat het werk bijdraagt aan onze maatschappelijke, gedeelde omgeving? Waarom
wel of niet?

-

In welke mate was het van belang dat het werk een overeenstemming bij het publiek opriep
of juist een individuele, van elkaar verschillende ervaring?

Gemeenschappelijke stad/heteronomie
-

Heeft het werk volgens jullie sociale relaties doen ontstaan? Zo ja; op welke manier en wilden
jullie dit ook bewerkstellen? Zo nee; waarom niet?

-

Verdiepende vraag: Stelt het werk, en stellen jullie dus als kunstenaars, een alternatief voor
bestaande sociale relaties? Zo ja; wat dan? Zo nee; waarom niet?
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Publieke domein/publieke kunstenaarschap
-

Waarom is er door jullie gekozen om mee te doen aan een project dat zich manifesteerde in
de openbare ruimte, dus buiten de institutionele kaders om?

-

Welke voor- en nadelen kleefden er voor jullie aan het realiseren van het werk in het Utrechtse
Stationsgebied?

-

Wat betekende het voor jullie werkproces en eindresultaat om aan de slag te gaan in deze
publieke ruimte?

Radicale autonomie
-

Wat betekent autonomie voor jullie?

-

Doorvraag: Beschouwen jullie jezelf als autonome kunstenaars? Waarom wel of niet?

-

Hoe zien jullie je eigen autonome positie in deze publieke ruimte?

-

Doorvraag: Is het iets waar jullie actief voor moeten kiezen of moeten benadrukken in deze
ruimte?

-

Hoe was jullie relatie met het publiek van Public Works gedurende het werkproces en de
periode dat het werk te zien was voor het publiek?

-

Verdiepende vraag: Zouden jullie deze relatie beschrijven als een gelijkwaardige relatie of juist
niet? Waarom wel of niet?

-

Staan jullie als autonome kunstenaars midden in de maatschappij of juist erboven of eronder?

-

Hoe verhoudt deze positie zich tot de positie van het publiek?

Afsluiting
1. Aanvulling op de interviewvragen
Zijn er vragen die jullie willen beantwoorden die ik niet heb gesteld?
Is er iets waar jullie achteraf nog iets dieper op in willen gaan of ergens op terug willen komen?
Willen jullie ergens de nadruk op leggen, zodat ik daar voldoende aandacht aan besteed tijdens de
analyse van dit interview?
Zouden jullie graag nog mijn thesis, met daarin het verwerkte interview, inzien voordat ik het instuur
en ter publicatie op de Radboud scriptiebank indien?
En zouden jullie er interesse in hebben om mijn thesis te ontvangen nadat ik er officiële goedkeuring
voor heb gekregen?
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2. Vervolggesprek
Nogmaals bedankt. Ik zal dit interview uitwerken en verwerken in mijn thesis. Mocht ik nog tegen wat
restvragen stuiten, vinden jullie het dan goed als ik weer contact met jullie opneem? Misschien dat er
dan namelijk nog een tweede gesprek nodig is. Dit zou eventueel ook telefonisch/via skype kunnen,
mochten jullie geen tijd hebben.
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Bijlage III: Codeboom met opvallende woorden

De meest opvallende woorden uit het diepte-interview aan de hand van de drie hoofdbegrippen
gesorteerd:
Het publieke werk en
kunstenaarschap
Acteurs
Theatrale ruimte
Spiegelende werking
Menselijk gedrag
Theatraal
Spiegel
Lichaamstaal
Obstructie
Vloeiend
Podiumoptreden
Afschrikwekkend
Podium
Theatraal moment
Spiegeleffect
Theatrale blik
Het dagelijks leven als theater
Geconfronteerd
Wisselwerking
Ritme
Puur spel
Eigen logica
Weefsel van het station
Raderwerk
Klokwerk
Afstand
Alledaags

Het publiek in het publieke
domein
Mede-performer
Persoonlijke relatie
Massa
Enorme menigte
Individuele ontdekking
Proefpubliek
Medespeler
Onbewuste figuranten
Pure acteurs
Ritmes
Spanningsveld
Uniek

Artistieke autonomie

Samenvattend:
De performance is een spiegel
van de menselijke gedragingen
in het Stationsgebied,
waardoor het het alledaagse
op een podium plaatst en op
die manier theatraal maakt.

Samenvattend:
Zowel de persoonlijke,
individuele ervaring van het
publiek, als het onbewust
meespelen in de performance
van de menigte in het station,
zijn nodig om een
spanningsveld te creëren
tussen dit publiek en het werk.

Samenvattend:
Autonomie is in de ogen van
de kunstenaars niet iets waar
om gevochten moet worden
en absolute vrijheid werkt
beperkend, maar je moet wel
trouw blijven aan je eigen
wensen. Vandaar dat ze ervoor
kozen om anoniem te blijven;
het gaat om een balans tussen
het recht doen aan de
werkelijkheid en tegelijkertijd
er tegenaan schuren.

Afstand
Anoniem
Kunstenaarschap
Observeren
Vijand van de autonomie
Saaiheid
Recht doen aan werkelijkheid
Trouw
Beperkingen
Absolute vrijheid
Schuren
Frictie
Gevecht
Wens

92

