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Samenvatting

Dis-continuïteiten: religieuze motieven in hedendaagse kunst 

Dit proefschrift onderzoekt de relatie tussen hedendaagse kunst en religie. Gedurende 

de afgelopen twee decennia hebben zowel curatoren als kunstenaars een duidelijke in-

teresse getoond in religie en haar verschillende tradities, uitingen in het publieke lev-

en, gebaren en beelden. Veel kunstenaars refereren aan religieuze motieven, thema's 

en beelden in werken die niet als religieus worden gekwalificeerd. De kunstwerken die 

in dit proefschrift worden behandeld verwijzen naar, en gaan een dialoog aan met, de 

visuele nalatenschap van de Christelijke traditie. Normaal gesproken worden ze niet 

tentoongesteld in een religieuze context, en circuleren ze binnen het institutionele 

presentatie kader van de hedendaagse kunstwereld: musea, galeries en biënnales. 

Het merendeel van deze werken heeft duidelijk een kritische benadering tot religie. 

Ze stellen een serie vragen over belangrijke momenten in de transformerende relaties 

tussen religie en kunst, én vragen die betrekking hebben op de systematiek van iden-

tificatie van kunst. 

 Hoofdstuk Eén behandelt enkele centrale kwesties betreffende het begrip van 

de rol van religieuze motieven binnen hedendaagse kunst. In hedendaagse kunstwerk-

en verwerkte religieuze motieven zijn, behalve een herhaling van afbeeldingen uit het 

verleden niet alleen een middel om de manier waarop verschillende periodes in de 

kunstgeschiedenis zijn afgebakend te problematiseren, maar ook om grotere en ogen-

schijnlijk meer rigide onderscheiden aan de orde te stellen, zoals dat tussen beelden 

die wel en geen kunst zijn. Vroege religieuze beelden verschillen sterk van als kunst 

bedoelde beelden. De twee categorieën worden afgebakend en ingedeeld aan de 

hand van verschillende  regels die voortkomen uit de condities van hun productie, ten-

toonstelling, waardering en uit de manier waarop zij de status van ware of authentieke 

momenten van kunst of die van heilige beelden toebedeeld hebben gekregen. Hoofd-

stuk Eén biedt een discussie over het belangrijke motief van het niet door kunstenaar-

shanden gemaakte beeld, of acheiropoietos, en de overleving en transformatie ervan, 

inclusief sporen in de hedendaagse praktijk van beeld-productie.

 Alle beelden zijn het resultaat van de hand van de mens; het zijn ficties. De mani-

er waarop de voorwaarden voor het bestaan van deze ficties tot stand komen, of de 

manier waarop de rol van de maker zichtbaar wordt gemaakt, of wordt verhuld, vormt 

een definiërend aspect van het specifieke regime van representatie. Terwijl de maker 

van religieuze verbeeldingen van oudsher verhuld wordt om wille van hun maatschap-

pelijke belang, en recenter in de artistieke verbeelding de kunstenaar wordt bejubeld 
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als heruitvinder van het oude icoon, citeren hedendaagse kunstenaars religieuze 

beelden met het doel te reflecteren op de manieren waarop het maatschappelijke be-

lang en de publieke status van beelden tot stand komen. 

 Hoofdstuk Twee behandelt de verschillende manieren waarop hedendaagse 

kunstenaars religieuze motieven hergebruiken en de effecten van dergelijke citat-

en. Meestal functioneren hun kunstwerken als een context om religie aan de orde 

te stellen, en tot een object ter discussie te maken. Het kritische potentieel van zul-

ke hedendaagse kunstwerken die religieuze thema's behandelen hoort daarbij los te 

komen van het verwerpen of bespotten van religie, aangezien blasfemie juist onlos-

makelijk verbonden is met de specifiek religieuze macht van beelden. De veelzijdige 

relatie tussen hedendaagse kunst en religie wordt onderzocht via een gedetailleerde 

bespreking van twaalf exposities, georganiseerd tussen 1999 en 2010, die religie en re-

ligieuze kunst vanuit diverse perspectieven benaderen. Veel van de curatoren claimen 

nadrukkelijk dat zij niet religieus zijn, en ook geen religieuze boodschap proberen te 

geven. Het opnemen van religie in de infrastructuur van tentoonstellen die verbonden 

is met hedendaagse kunst creëert een andere zichtbaarheid in de publieke ruimte en 

stelt vragen over visuele praktijken als iconoclasme, de relatie tussen commercie, mas-

samedia en religie, en het voortleven van religieuze kunst.

 Hoofdstuk Drie behandelt de verschillen tussen kunst die religieuze motieven 

hergebruikt, spiritueel geïnspireerd is, en religieuze kunst als zodanig. Daarna volgt 

een historisch overzicht van de manieren waarop religieuze motieven zijn hergebruikt 

door kunstenaars, beginnend met het schilderij van Caspar David Friedrich en eindi-

gend met kunst geproduceerd in de jaren ‘90 van de twintigste eeuw. Het overzicht 

focust op twee benaderingen: de associatie van positieve expressie van spiritualiteit 

met abstracte kunst, en de transformatie van religieuze motieven en beelden tot kri-

tisch geladen entiteiten. Kerkelijke kunst werd een steeds problematischer categorie 

aan het eind van de negentiende en in de twintigste eeuw, deels doordat de gees-

telijkheid bezwaar maakte tegen het decoreren van kerken met ongewone interpre-

taties van religieuze iconografie die uit moderne esthetiek voortkwamen. Vanuit dit 

perspectief gezien scheen abstracte kunst een acceptabel alternatief juist in tegenstel-

ling tot andere beelden met ongewone modernistische interpretaties. De afwezigheid 

van figuratieve beelden voorkomt elke controverse over de interpretatie van religieuze 

thema’s. Waar kunstenaars wel religieuze iconografie lenen plaatsen ze deze mees-

tal in een autonome en seculiere context. Eenmaal uit hun oorspronkelijke context, 

duiden religieuze motieven geen godsdienstige ideeën of inhoud meer aan en krij-

gen ze nieuwe betekenissen. Daarnaast articuleert de kritische manier van verwijzen 

naar religie, met name in de tweede helft van de twintigste eeuw, een moment van 

zelfreflectie waarop de status van beelden en de mechanismen van hun circulatie en 



288

tentoonstelling worden geproblematiseerd. Wat wordt bekritiseert kan variëren van 

actuele politieke omstandigheden, tot meer abstracte concepten met betrekking tot 

de context waarbinnen beelden worden geproduceerd en tentoongesteld. 

 De hoofdstukken Vier tot en met Zeven richten zich op het werk uit de periode 

tussen 1990 en 2010 van vier kunstenaars, die elk op hun eigen wijze religieuze motiev-

en en iconografie hergebruiken. Deze case studies completeren de theoretische reflec-

tie en de algemene discussie van de eerste drie hoofdstukken.

 Hoofdstuk Vier behandelt diverse videoinstallaties van Bill Viola. Vanaf eind 

jaren 1990 creëerde Viola een serie videoinstallaties die refereren naar, of zelfs zijn uit-

gewerkt tot een nauwkeurige heropvoering van het afgebeelde in bekende religieuze 

schilderijen. Zijn werk zorgt voor een interessante casus aangezien het beoogt de con-

dities van spirituele ervaringen in de ruimte van de hedendaagse musea of galeries te 

definiëren. Memoria, 2000, of Unspoken: Silver and Gold, 2001, zijn videoportretten 

van emotionele staten van smart en lijden, geprojecteerd op een sluier of een gouden 

oppervlak. Beide installaties citeren het motief van Veronica's Sluier en verbinden zich 

met de complexe interpretatiegeschiedenis van het acheiropoietische beeld door dit 

te combineren met een theatrale opvoering van staten van extreme emotionele span-

ning. Behalve als een manier om te reflecteren op de menselijke conditie, kan Viola's 

engagement met religieuze kunst gelezen worden als een poging te reflecteren op de 

geschiedenis van het relatief jonge medium video, dat slechts sinds enkele decennia 

bestaat en vooral geschikt is om ander bestaand filmmateriaal te recyclen of andere 

afbeeldingen te tonen. 

 Hoofdstuk Vijf behandelt diverse installaties van Lawrence Malstaf die openlijk-

er refereren naar religieuze motieven dan de werken van Viola. Sandbible, 1999; Ma-

donna, 2000; en Shrink, 1995, gebruiken religieuze motieven als middel om de status 

van het menselijk lichaam als een medium van beelden te problematiseren en bieden 

een intrigerende hedendaagse herinterpretatie van het idee van de reïncarnatie, dat 

impliciet nog steeds aanwezig is in onze ideeën over wat een medium is. Door het in 

beweging te zetten van flexibele oppervlakken en door fluïde elementen te gebruiken 

zoals licht, zand en lucht, zetten de drie installaties de transformatie van het lichaam 

op de voorgrond. Met Madonna bewerkt Malstaf de figuur van de Maagd Maria om 

een herinterpretatie van het motief van Annunciatie te presenteren. Sandbible trans-

formeert de Bijbel tot een visueel object, en maakt een zinspeling op Jezus die in het 

zand schreef. Daarnaast becommentarieert het werk de capaciteit van het medium 

om een spoor vast te houden, en stelt het de vraag tot op welke hoogte een medium 

inhoud modificeert. 

 Hoofdstuk Zes richt zich op een schilderij van Victoria Reynolds: For the Car-

nal in Dante's Hell, 1999, dat een complexe textuur van referenties naar schilderkunst 
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uit heel verschillende historische momenten opbouwt. De iconografische referenties 

worden niet als beelden met representatieve waarde ingezet, maar als presentatiem-

iddelen om de infrastructuur van de procedures van het tonen op de voorgrond te 

plaatsen. Reynolds ondervraagt het rijke symbolisme van het weergeven van vlees, 

en zijn heilige en rituele betekenis. Ze benadrukt de omlijsting op visuele wijze om die 

buiten haar normale positie van quasionzichtbaar object te plaatsen en te laten zien 

hoe lijsten een identiteit geven aan de objecten die ze presenteren. Het beeldvlak, de 

titel en de hyperrealistische weergave van het beeld spelen de rol van presentatiem-

iddelen, en verwijzen op kritische wijze naar de technieken van het in scène zetten en 

presenteren van een beeld aan de kijker.

 Hoofdstuk Zeven richt zich op diverse sculpturen van Berlinde de Bruyck-

ere: San S., 2004; Hanne, 2003; en Jelle Luipaard, 2004. Terugkerende thema's in de 

Bruyckeres sculpturen zijn de fragiliteit en sterfelijkheid van het menselijk lichaam. 

Jelle Luipaard en Hanne bevatten referenties naar religieuze iconografie, maar deze 

motieven zijn sterk gewijzigd. Deze onderbroken overeenkomsten met religieuze 

kunst verwijzen niet alleen naar de geschiedenis van Christelijke kunst, maar ook naar 

een reeks meer diepgaande vragen over het functioneren van beelden en de mani-

er waarop die in verschillende contexten getoond worden. De figuratieve kracht van 

morbide, kwetsbare figuren gaat samen met een interesse in het zichtbaar maken van 

het eigenlijke werk bij het maken van de sculpturen. Jelle Luipaard roept op kritische 

wijze het geweld in religieuze iconografie op, doordat het een essentieel religieus 

beeld dat we gewend zijn te zien (de kruisiging) verschuift en de gewelddadigheid 

ervan herhaalt om de kijker te confronteren met diens logica. Op deze manier verw-

erft het werk een kritische kracht zonder een schandalig beeld te worden vanuit een 

religieus perspectief. Aan de andere kant wijst het op ons verlangen om beelden veilig 

te maken door ze als kunst te beschouwen.


