
De waarheid is subjectief.
Als deze al bestaat,

is zij niet permanent.

Iedereen die zich krampachtig en onveranderd vasthoudt aan een waarheid, zonder daar de leugens
of onwaarheden van in te zien doet zichzelf tekort.

Op dit moment is dit mijn absolute waarheid en ik hoop morgen niet meer.
Dat betekent dat ik iets geleerd heb wat ik vandaag nog niet wist.

Het is goed om het fout te hebben en dat te durven toegeven.



Dit is een manifest.
Ik weet niet of het voldoet aan de bijbehorende regels of structuren en ik had geen zin om daar
achter te komen. Misschien is het dan eerder kunst.

Dit is kunst. Kunst bestaat niet meer.

Ik word geen kunstenaar.
Ik ben enkel op zoek naar de leukste manier van werken om mijn leven te kunnen betalen.
Tegenwoordig valt dat onder kunst.
Maar ik weet niet of je kunst een doel moet geven.
Dan is het iets om te bereiken. Iets wat kan lukken en mislukken.
Iets met eisen die ten koste kunnen gaan van je verbeelding.
(Kunst is niet gemaakt op deadlines, tikkende klokken en targets. )

Dan is kunst geen kunst meer.
De definitie van kunst is niet permanent en voor iedereen een anders.

Kunst is verbeelding.

Kunstscholen zijn een grap.

Wie zijn docenten om kunst van leerlingen te beoordelen?
Wie zijn kunstenaars om kunst van anderen te beoordelen?
Op basis waarvan?
Wie bepaalt wat kunst is?

Je kan niet voor iemand bepalen wat de beste manier is om diens verbeelding te uiten.
Je kan iemand niet leren hoe die kunst maakt.

Kunst is.

Op (kunst)scholen draait het vaak om het proces.
Dit wordt belangrijker geacht dan het eindwerk.
Alles heeft verklaring nodig. Alles heeft betekenis. Dit gaat in tegen intuïtie.
Ik wil mijn verbeelding niet hoeven uitleggen, verklaren en verbeteren.
Ik weet niet precies waarom ik iets heb gedaan. Waarom ik iets dacht. Hoe ik daar ben gekomen.
Maar als jij snapt wat ik doe?
En ik ook?
Is het dan nog kunst?
Ik weet niet altijd wat ik met mijn werk bedoel.
of wat het betekent.

Het is.

Zijn.

Is dat niet genoeg?
Iedereen hangt er toch zijn eigen waarheid aan?

Ik geloof in oorzaak-gevolg, maar ik denk niet dat je kunst van logica moet voorzien. Er is geen
formule voor kunst. Kunst kan geen absolute waarheid zijn, slechts een persoonlijke waarheid.



Als je kunst ontleedt en er aspecten uitpakt wordt het iets anders. Een trucje. Iets wat je kan
herhalen, onderzoeken en verbeteren.

Ik ben geen kunstenaar.
Ik ben wetenschapper.
Uitvinder. Eureka!

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat kunst nut moet hebben. Waarom zou je het anders maken?
Maar ik denk dat ik zelf op zoek was naar mijn eigen nut en dat kunst daar los van staat.

Kunst is vrijheid
Ik geen kunstenaar.

Ik denk dat ik spijt heb
van school.
Over een half jaar ben ik afgestudeerd.
Dan moet ik kunst maken waar mensen op zitten te wachten.
Kunst is geen vrijheid, het is commercie.
De vrijheid werd van kunst afgenomen toen mensen besloten er hun werk van te maken,
om ervan te leven.
Ik leef mijn leven later op de waardering van anderen. Ik ben ervan afhankelijk.

Ik ben geen kunstenaar.
Ik ben politicus.

Politici zeggen niet wat ze denken, maar  wat ze denken dat andere mensen willen dat ze
zeggen.
Kunstenaars maken niet wat ze willen, maar wat ze denken dat andere mensen willen dat ze
maken.
Beide zijn afhankelijk van hun publiek.
Maakt dat politiek kunst? Of maakt dat kunst politiek?
Of maakt dat beide economisch?

Kunst is netwerken/marketing/commercieel

Alle kunst die je kent is commercieel.
Anders zou je niet van deze kunst gehoord hebben.

De functie die kunstscholen bieden is netwerken en marketing. Daar draait het om.
Je leert je verbeelding te verkopen.
Maar is het nog mijn verbeelding als ik deze aanpas aan vraag en aanbod, aan marktwerking?
Is er geen vraag, dan moet ik mijn verbeelding aanpassen naar iets waar wel vraag naar is.

Ik ben geen kunstenaar.
Ik ben econoom.

Kunstenaars worden geleerd zich te verhouden tot andere kunstenaars en de maatschappij.
Wat is de context van je werk. Wat is jouw meerwaarde? Wie is je doelgroep?
En hoe kan ik daar geld aan verdienen?

Ik ben geen kunstenaar.



Ik ben ondernemer.

Wat wij nu kunst noemen is een product.
Kunst draait niet langer om verbeelding maar om winst.

Kunst is net zo zeer onderdeel van het systeem als dat waar het zich tegen afzet.
Het een kan niet zonder het ander
Het leent zich ervoor.

Wat was er eerder:
Kunst of marketing (propaganda)?
Was er zonder kunst ooit een succesvolle marktwerking geweest?

Kunst is elitair.
Kunst is neoliberaal.

We aanbidden beroemde kunstenaars, muzikanten en acteurs alsof het Goden zijn.
Dat handjevol mensen zijn de paar die het hebben gemaakt. Hen is het gelukt. Ze kunnen doen wat
ze leuk vinden. zolang andere mensen het ook maar leuk vinden. Of
kut. Maar in ieder geval kijken.

Datzelfde handjevol mensen roept: "Follow your dreams" alsof het voor iedereen toegankelijk is.

Kunst draait op competitie en concurrentie.
Kunst houdt de prestatiemaatschappij in stand.

Kijk naar audities. Daarmee wordt een filter gelegd over wat kunst is. Wie potentie heeft. Wie kan
groeien. (Wat is groei? Kan je verbeelding groeien in een systeem? )
Alleen de "besten" komen er doorheen.
Betekent dat dan dat andermans verbeelding niet goed genoeg is?

Ik ga afstuderen. Aan de theaterschool.
Hiervoor moet ik kunst maken die voldoet aan enkele vooropgestelde regels op papier en de smaak
van andere mensen.
Ik ben afhankelijk van docenten; die bepalen of ik mijn studieschuld verder uitbouw of dat mijn kunst
voldoet aan de eisen van de markt.

Ik ontvang misschien een papiertje waarop staat dat ik kunstenaar ben.
Ik wist niet dat je dat ook kon bewijzen.

Ik wil mijn diploma verbranden.
Is dat (dan) kunst?*

*En als ik beloof dat te doen, mag dat dan mijn afstudeerwerk zijn?


