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Inleiding

Doordat mijn interesse binnen mijn studie interaction design zich in het verleden heeft gevormd naar

(interactieve) tentoonstellingsvormgeving, zal ik deze thesis ook verder voortzetten op dit fascinerende

pad wat ik ben ingeslagen.

Ik begon mij dit jaar af te vragen wat verschillende (ontworpen/ dan wel niet ontworpen)

contexten doen met kunst. Hoe groot is de macht van context op de kunst en wie is hier

verantwoordelijk voor? Met context bedoel ik de omgeving waar kunst zich manifesteert met de daar

geldende regels. Ik heb het kunstmuseum gekozen als context om verder te gaan onderzoeken. Ik wil

graag mij bewust zijn van contexten die zijn invloed hebben op de perceptie van kunst als ik mij bevind

in een kunstmuseum. Ik heb namelijk het vermoeden dat ik niet ten alle tijden de zelfde perceptie van

kunst in een kunstmuseum heb doordat ik wordt beïnvloed door een context.

Mijn onderzoeksvraag luidt:

“In welke mate beïnvloedt context onze perceptie van kunst in een kunstmuseum?”

We kunnen een kunstmuseumbeleving onderverdelen in 3 soorten subcontexten: een

fysieke context, een sociale context en een persoonlijke context. Deze verschillende subcontexten van

de kunstmuseumbeleving ga ik onderzoeken om erachter te komen inhoeverre deze mij beïnvloeden op

de perceptie van kunst in een kunstmuseum.

In mijn studie is het de bedoeling dat ik naast het schrijven van een thesis ook een case study maak. Als

case study heb ik een installatie gebouwd waarin ik een kunstmuseum naboots met autonome kunst

(schilderijen uit de 20e eeuw). Gebruikers (kinderen van 8-13 jaar) krijgen meningen van mensen te

zien over drie schilderijen. In mijn installatie (genaamd: “De Opinio”) kunnen gebruikers zich laten

beïnvloeden door de sociale en persoonlijke context.

De fysieke subcontext zoals heeft betrekking op wat de museumbezoeker ziet en ervaart in het museum

wat los staat van de collectie. Een goed voorbeeld hiervan zijn de

(tentoonstellings)presentatietechnieken van kunst. Een onderdeel hiervan is de tegenwoordig veel

gebruikte multimediale tentoonstellingspresentaties die ter ondersteuning staan van de kunstcollectie.

Zodra men ervoor kiest om multimedia in de (tentoonstellings)presentaties te zetten in kunstmusea,

dient men rekening te houden met de verschillende contexten waarbinnen het publiek zich beweegt. Ik

ben er van overtuigd dat de kwaliteit van deze ontwerpen beter kan.

Welk pad ga ik bewandelen om deze onderzoeksvraag te beantwoorden?

Ik ga mij alleen toespitsen op de perceptie van kunst in een kunstmuseum en de factoren die dit proces

aansturen of  hierop van invloed zijn. Buiten beschouwing laat ik eventuele vergelijkingen met andere

instellingen waar kunst ook kan worden bekeken.

Ik begin mijn tocht met het definiëren van woorden uit mijn onderzoeksvraag, begrippen die

ik meeneem in mijn onderzoek. We moeten vaak een context bepalen voordat we betekenis geven aan

iets. Maar wat is een context, en wat versta ik eronder in deze scriptie? Vallen er kenmerken te

onderscheiden in de verschillende contexten die van invloed zijn op de perceptie van kunstwerken in
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kunstmusea? Hoofdstuk 1 is hieraan gewijd en dient als inleiding om mijn fascinatie over het

onderwerp te verduidelijken.

Hoofdstuk 2 is gewijd aan de sociale en fysieke en persoonlijke context in het kunstmuseum.

Daarin ga ik o.a opzoek naar de invloed van meningen die mensen geven op een kunstwerk.

Beïnvloeden deze contexten jouw perceptie over de kunstwerken?

Daarna neem ik een duik in aanverwante wetenschappelijke theorieën waarin mijn

onderzoeksvraag is gebed. Ik hoop in hoofdstuk 3 erachter te komen waar betekenisgeving van kunst

vandaan komt en hoe ze verder begrepen en geïnterpreteerd moeten worden. Hierdoor krijg ik meer

inzicht  in de perceptie van kunst en welke omstandigheden dit vereist om optimaal onze perceptie in

werking te stellen. In dit hoofdstuk verdiep ik mij in de relevante onderzoeksgebieden en hoop hierdoor

genuanceerdere antwoorden te krijgen op mijn hoofdvraag.

In hoofdstuk 4 zal ik mijn case study verder toelichten. Het doel van de installatie is er achter

te komen wat het belang is van een sociale context, dat zijn invloed heeft op onze betekenisgeving aan

kunst. De centrale vraag die ik stel in mijn installatie is: “Hoe beïnvloedbaar ben je door de sociale

context wanneer je schilderijen observeert.” Ik zal gebruikers testen op hun beïnvloedbaarheid.

Tot slot voeg ik een interview met een beeldend kunstenaar toe aan deze scriptie. Ik ga hem vragen

stellen over de invloeden van contexten op kunst. In hoeverre past de beeldend kunstenaar zich aan de

context en in hoeverre past het museum zich aan op het kunstwerk? Heeft een kunstwerk een context

nodig?

Veel plezier en inspiratie toegewenst met het lezen van deze thesis.

Anne Vroegop, juni 2005

De foto’s in de thesis zijn gemaakt door Anne Vroegop.



5

Hoofdstuk 1 Het fenomeen: de context van een kunstvoorwerp

1.1 De context van de context

1.2 Kunst is context

1.3 Perceptie van soorten kunst op verschillende plaatsen

1.4 Perceptie van toegepaste en autonome kunst in een kunstmuseum

1.5         Kunstmusea versus niet-kunstmusea

1.6         Conclusie

Wat is een context, en wat is de context van een kunstvoorwerp? Vallen er kenmerken te onderscheiden

in de verschillende contexten die van invloed zijn op de perceptie van kunstwerken in kunstmusea? Het

eerste hoofdstuk is hieraan gewijd en dient als inleiding om mijn fascinatie over het onderwerp te

verduidelijken. De herkomst van deze fascinatie komt voort uit een hedendaags discussieonderwerp

over kunst dat ook in dit hoofdstuk aan de orde komt.

1.1 De context van de context

In deze eerste paragraaf wil ik graag een context creëeren rondom mijn hoofdvraagstelling: “In welke

mate beïnvloedt context onze perceptie van kunst in een kunstmuseum?” Wat wil ik met deze

vraagstelling te weten komen? Om hier antwoord op te geven zal ik de context van de context

benoemen van een kunstmuseum. In welke mate beïnvloed context iets in een kunstmuseum? Maar wat

is een context eigenlijk? Het Van Dale woordenboek geeft de volgende betekenissen:

con·text (de ~ (m.), ~en)

1 zinsverband

2 verband waarin iets zich voordoet

3 [jur.] bewoordingen

con·tex·tu·eel (bn.)

1 de context betreffend, op de context berustend, in de context aanwezig

(http://www.vandale.nl)

Een context is in mijn ogen een zinsverband waarin iets zich voordoet om ergens de juiste betekenis

aan te geven. “Zaken moeten in zijn juiste context worden beoordeeld” hoor ik mensen weleens

zeggen. De betekenis die van Dale geeft neem ik mee in deze scriptie, maar ik ga de term context

verder nuanceren. De instelling kunstmuseum zie ik als een meta context. Daarnaast spreek ik van

subcontexten: contexten die aan en meta context zijn verbonden. In mijn hoofdvraagstelling bedoel ik

met het woord context, de subcontext(en) van de meta context.

Om een genuanceerd antwoord te geven op mijn vraagstelling zal ik ook de meta context, het

kunstmuseum analyseren. In de meta context bevinden zich bezoekers met hun perceptie van de

kunstvoorwerpen en de mogelijke betekenis die zij daar vervolgens aan verlenen. De subcontexten ga

ik benoemen en analyseren naar aanleiding van een bestaand model: het Falk & Dierking's Interactive

Experience Model. (Falk& Dierking, 1992, p.25) Dit model wordt vaak ingezet om een
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museumbeleving nader te onderzoeken.

Wat is mijn fascinatie? In mijn 3
e
 jaars scriptie heb ik de invloed onderzocht van nieuwe

technologieën (zoals een PDA) op musea. Tijdens dit onderzoek stuitte ik op een veel gehanteerd

model, gedefinieerd vanuit het vakgebied interaction design: Het zogeheten isgvo-model. Inhoud,

Structuur, Gedrag, Verschijning en Omgeving. (Wolters, 2000, p.32) Het is een eenvoudig model om

ontworpen multimedia te benoemen en te analyseren op zijn gebruikerswaarde. Het aspect omgeving

(de plaats waar de ontworpen multimediale toepassing zich bevindt) fascineerde me.

Houden wij hier als opgeleide kunstenaars van de HKU eigenlijk wel genoeg rekening hiermee? Is het

overgrote deel van de multimedia installaties die op de HKU worden geproduceerd autonome of

toegepaste kunst?

1.2 Kunst is context

Volgens Anna Tilroe (kunstcritica) kunnen we op de bovenstaande vraag antwoord geven als we de

context van kunst nader beschouwen. Deze is volgens haar van wezenlijk belang om het

gemanifesteerde, autonome kunst te vinden. De titel van de essaybundel is: “Kunst in crisis”, waarin zij

het volgende heeft geschreven:

Kunst is context. Ze kan binnen de samenleving pas weer werk werkelijke betekenis krijgen

als met die gedachte wordt gewerkt. Context is datgene wat om het kunstwerk heen hangt, als

een aura, zo men wil, maar dan wel een die uit flink wat wereldse componenten is

samengesteld. (Wolfson, 2003, p.50)

Verder schrijft ze:

Je kunt autonome kunst eigenlijk alleen nog maar verdedigen vanuit een defensieve positie:

door nadrukkelijk een beroep te doen op de kunstwereld, kunstgeschiedenis en

kunstterminologie, anders gezegd: op de context. Dat is het klassieke deel van het

fijnstoffelijke omhulsel. Daarmee wordt een kunstvoorwerp of de attitude  van de kunstenaar

in een bepaalde culturele en artistieke traditie geplaatst. Dat is belangrijk, want zonder dat

verliest onze cultuur een historische kern.

De tijdsgeest heeft ook zeker betrekking op de tijd waarin het kunstwerk is ontstaan. Laat ik

het omschrijven als de wijze waarop het kunstwerk zich verhoudt tot de culturele, sociale,

politieke en tegenwoordig ook economische omstandigheden die kenmerkend zijn voor de tijd

waarin het is ontstaan. De verhouding tot de werkelijkheid. (Wolfson, 2003, p.50)

Verderop in het stuk schrijft ze dat wij de werkelijkheid niet meer weten, dat wat echt is.

We fascineren ons in de onechtheid die zo intensief aanwezig is, dat de werkelijkheid gelijk is

aan de beelden vanuit de massamedia, film en reclame. Het opvallende is dat context in het

Nederlandse kunstklimaat een onbespreekbaar onderwerp is. (Wolfson, 2003, p.51)

Lex ter Braak (Stichting beeldende kunst Amsterdam en kunstcriticus) schrijft hierover in dezelfde

essaybundel:

De boodschap aan de schrijvers, kunstenaars luidt kortom dat ze niet tevergeefs vast moesten

houden aan bestaande, verslapte vormen maar moeten onderduiken en opgaan in de

uitdrukkingsvormen van de massamedia. In een ander geschift komt Walter Benjamin daar
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nog op terug en zet zijn zienswijze kracht bij de opmerking dat de vernietiging van de

traditionele vormen door de massamedia een voorwaarde is voor nieuwe vormen. (Wolfson,

2003, p.84)

Moeten wij deze nieuwe kunstvormen juist omarmen of er zeer kritisch mee omgaan?

Naar mijn inziens kunnen we kunstvormen uit de massamedia en nieuwe media zien als kunst, gemaakt

met nieuw gereedschap, mits de juiste intentie aanwezig is. Eigenlijk zouden er aanstellingen moeten

komen voor een soort “nieuwe media kunstcritici”. Iemand die goed het kaf van het koren kan

scheiden. De beeldende kunst heeft om zichzelf heen ruimte gecreëerd, die opgevuld moet worden door

kunstcritici. Anna Tilroe geeft ook een voorbeeld van wat zij ervaart wat de kunstkritiek ook moeten

inhouden:

Hoe moet je kunst beoordelen en wat houden de criteria eigenlijk in? Een collega van mij

beriep zich voor haar oordeel op haar kennis van de kunsthistori en het intuïtieve

kwaliteitsgevoel dat zij hierdoor ontwikkeld heeft. Als of dit laatste een hogere vorm van

weten is waaraan je artistieke kwaliteit kunt afmeten. Ik vind dit een misvatting, en ook een

aanmatiging naar andere culturen toe. (Wolfson, 2003, p.50)

Ook stelt ze de vraag wanneer iets voor haar kunst is:

Wat voegt het toe aan wat we al weten? Wat wordt er getoond wat ik nog niet ken, nog nooit

heb gezien en nog nooit heb gevoeld? We kunnen ons afvragen welke positie het inneemt ten

opzichte van de wereld van nu, vanuit welke visie is het gemaakt en wat is het belang daarvan.

Hoe waardevol, vernieuwd, inzichtgevend zijn de ideeën die eraan ten grondslag liggen en

welke normen en waarden vertegenwoordigen zij? (Wolfson, 2003, p.52)

Ik sluit mij aan bij haar visie en de criteria waaraan kunst aan moet voldoen.

‘Het grijze gebied tussen de context en de kunst.’

-Anne Vroegop-

Kunnen we niet beter naar het atelier gaan van de kunstenaar en daar puur sang het werk aanschouwen

en de informatie verkrijgen over het werk? Het is belangrijk om te beseffen dat een kunstenaar een

andere context voor ogen kan hebben dan waarin het werk wordt beoordeeld. Welke factoren spelen

dan een rol bij het betekenisgeven aan kunst zodra deze niet overeenkomt met de beoogde context? Is

de aanwezige ruis erg? Een typisch voorbeeld hiervan kwam ik tegen in het Kröller Müller museum.

Daar hing een schilderij van Van Gogh aan de muur met een mooie degelijke houten lijst er omheen.

Later kwam ik er achter dat Van Gogh dit schilderij gemaakt had met een knal blauwe donsveren lijst

erom heen. Conservatoren vonden dit waarschijnlijk niet passen en gingen op zoek naar een andere lijst

voor het schilderij.

1.3 Perceptie van kunst op verschillende plaatsen

Als kunst uit zijn oorspronkelijk context wordt gehaald, brengt dat onheroepelijk informatieverlies met

zich mee. Op het moment dat het uit zijn oorspronkelijke context wordt gehaald, heeft de omgeving

(context) van kunst vij spel. Peter van Mensch is museoloog aan de Reinwardt academie en zegt het
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volgende hierover:

Kunst uit zijn oorspronkelijke context halen en het in een nieuwe museale context plaatsen

brengt niet alleen informatie verlies met zich mee. Het samenbrengen van voorwerpen in een

verzameling kan het inzicht ten aanzien van ontwikkelingen in heden en verleden vergroten,

op voorwaarde dat er sprake is van een innerlijke samenhang van zodanig gehalte dat de

waarde van de verzameling groter is dan de som van de samengestelde delen. (Mensch, 2004,

p.13)

Onder het woord perceptie versta ik het vermogen om een kunstwerk waar te nemen door een

waarnemer en hierdoor een betekenis aan te geven op die plaats. Ik stel hierbij de perceptie van de

aanschouwer of gebruiker centraal in deze definitie. Het Prisma woordenboek verstaat onder de

definitie van perceptie: ontvangst, waarneming, resultaat van het waarnemen. (Weijnen, Prisma, 1995).

Kunst dat zich manifesteert op verschillende plaatsen zijn eigenlijk verschillende meta contexten.

Voorbeelden hiervan zijn: kunst thuis aan de muur, kunst een boek en kunst in de openbare ruimte

bevindt. Kunst kan zich dus op veel plaatsen manifesteren. Kunst kan zo betekenis geven aan een

plaats of plek. De plaats of plek kan ook een betekenis geven aan de kunst. Vaak zegt de meta context

al veel over de betekenis die mensen hebben gegeven aan een kunstwerk. Hangt een kunstwerk boven

de bank bij een kennis, of hangt het kunstwerk aan een muur in een kunstmuseum? Of  vind je een

kunstwerk op de rommelmarktkraam zelfs te koop voor 1 euro? Hierdoor kan het kunstwerk zijn (geld-

)waarde verklappen.

Het vermogen om het kunstwerk in je op te nemen en er hierdoor een betekenis aan te geven

heeft hier indirect mee te maken. Het zintuigelijk bewerkstelligen van kunst is in de meeste meta

contexten geen probleem. Alleen in de fysieke context kan dit een probleem opleveren. Deze bespreek

ik in § 2.2. Echter is de betekenisgeving wel aan verandering onderhevig wanneer men zich in

verschillende meta contexten bevindt. Hoewel deze aanname velen zullen ontkennen bespeur ik dit bij

mijzelf en zie ik wel degelijk plaatsvinden bij anderen. Hiermee wil ik veronderstellen dat de invloed

van de meta context de betekenisgeving aan kunst veranderdt.

Ook kan er in de meta context gekeken worden naar verschillende plaatsen waar kunst zich

manifesteert. Dit wordt verder geanalyseerd in hoofdstuk 2, waarin ik de museumbeleving

onderverdeel in drie subcontexten.

Er bestaan in mijn ogen twee soorten kunstmusea: een modern kunstmuseum en een klassiek

kunstmuseum. In de hoofdvraagstelling van deze scriptie beperk ik mij tot de meta context: het

moderne kunstmuseum. Een voorbeeld van een klassiek kunstmuseum zou het Rijksmuseum in

Amsterdam kunnen zijn. Dit museum heeft zich voornamelijk georiënteerd op een historisch getinte

17/18/19
e
 eeuwse collectie. Onderzoek en conservering van de collectie behoren tot de hoofdtaken van

het museum. Daartegenover kun je het Stedelijk museum te Amsterdam bestempelen als modern

kunstmuseum, dit heeft als belangrijke taak het herbergen, ontdekken en tentoonstellen van nieuwe

trends en avant-gardistische vormen in de 20
e
 en 21

e
 eeuwse kunst. Het Stedelijk museum speelt in op

actualiteit, maar besteedt ook aandacht aan ontwikkelingen in de typografie. Nieuwe media als

beeldende kunst en design kunnen ruimschoots in de collectie aanwezig zijn. Onder de definitie

“nieuwe media”  versta ik: een transformatie van oude media, door zich te onderscheiden met andere
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representatievormen door multimedialiteit, virtualiteit, interactiviteit en connectiviteit. (Mul, 2003,

p.41) Soms kan er verwarring ontstaan of de nieuwe media die aanwezig is in een tentoonstelling in

een modern kunstmuseum, kunst is of een artistieke vorm van tentoonstellingsvormgeving. Zie bijlage

3. Soms besteedt het publiek meer aandacht aan de tentoonstellingsvormgeving en krijgt het meer

publiciteit dan de kunst! Een voorbeeld hiervan is het Digitaal Depot in het Boijmans van Beuningen

museum.

Afb. 1.1 “Digitaal Depot ” te Boijmans van Beuningen Rotterdam

Bezoekers zijn zich naar mijn idee soms meer aan het fascineren over de vorm van de

tentoonstellingspresentatie dan over het tentoongestelde kunstobject, waardoor zij dit ook als kunst

kunnen gaan beschouwen. Ik moet toegeven dat de nieuwe snufjes van de informatie communicatie

technologie, nieuwe interessante functionele vormen hebben en fascinerend en avant-gardistische

kunnen overkomen. Het is een multimediale context als zijnde toegepaste kunst, die de intentie heeft

geen kunst te zijn maar dan toch het kunstobject gaat overheersen en zelfs als kunst wordt beschouwd.

Terwijl deze nieuwe media toepassing in het leven is geroepen om ten dienste te staan van de inhoud

van het kunstwerk. Deze verwarring zal minder snel kunnen optreden in een klassiek kunstmuseum

waar de multimediale tentoonstellingspresentatie vaak klassieker van aard is.

De drang om grensvervaging (tussen toegepaste en autonome kunst) te reduceren tot een trend

die zal overwaaien, wordt gemotiveerd door de angst dat de kunst haar autonomie zal verliezen.

(cf. Wolfson, 2003)

1.4  Perceptie van toegepaste en autonome kunst in een kunstmuseum

Er kan een verschil worden gemaakt in 2 soorten kunst in een kunstmuseum: toegepaste kunst of

autonome kunst. Zoals we al eerder hebbben gezien vallen deze twee kunstvormen lastig te

onderscheiden van elkaar, maar ik doe een poging. Toegepaste kunst kan vaker multi-zintuigelijk

worden waargenomen waardoor het vermogen om het kunstwerk in je op te nemen meer op de proef

wordt gesteld. Onder het begrip “vermogen” versta ik de kracht, de macht, of de capaciteit hebben om
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iets uit te voeren.

De betekenis van autonome kunst

Een curator gaat vrijwel altijd over waar en hoe het kunstwerk in een kunstmuseum komt te hangen.

Welke plaats van belangrijkheid of samenhang krijgt het kunstwerk binnen de museale context? Hierbij

is, naast de kunstenaar zelf, de curator dus mede verantwoordelijk voor de perceptie van het kunstwerk

in een kunstmuseum. Bij happenings/performances speelt de sociale rol ofwel een participatie van de

museumbezoekers een belangrijke rol bij de invulling van het kunstwerk. In deze autonome kunstvorm

heeft de kunstenaar echter wel meer macht op de betekenisgeving van zijn kunstwerk. Voorbeelden van

kunstenaars die hiermee gewerkt hebben zijn Joseph Beuys en Marina Abramovic. In de jaren 70 heeft

Marina Abramovic zes uur lang als lustobject gestaan in een galerie. Het publiek mocht alles doen met

haar, maar ook met allerlei voorwerpen die zij bij zich had. Bezoekers tekenden op haar buik of

drukten punaises in haar lichaam. (Visser, 1998, p. 231).

De betekenis van toegepaste kunst

Bij de perceptie van toegepaste kunst staat gebruiksvriendelijkheid voor de toeschouwer of gebruiker

vaak voorop in het ontwerp. Het is regelmatig in opdracht ontwikkeld en dient ter ondersteuning te zijn

van iets anders. Een goed voorbeeld hiervan is het al reeds besproken Digitaal Depot. Er is nagedacht

over het handelen/interacteren vanuit een gebruikersvriendelijk gebruikersperspectief en er wordt

waarschijnlijk een omgevingsanalyse opgesteld: waar en hoe de toegepaste kunst zich manifesteert. De

ontwerper houdt zo rekening met het publiek waarvoor hij de toepassing heeft gemaakt. Hierdoor

worden er weloverwogen beslissingen gemaakt, die allen ten dienste staan van de beoogde perceptie

van de gebruiker van de toegepaste kunst. Het systeem zou falen als er een ruis in de communicatie

ontstaat tussen de gebruiker en het ontwerp waardoor het doel niet voldoende kan worden nagestreefd.

Wolfson maakt een onderscheid in zijn boek “Kunst in crisis” tussen hogere kunst (autonome kunst) en

lagere kunst (toegepaste kunst). Daarnaast zegt Wolfson het volgende over een goed toegepast ontwerp

met interactie: “Het wordt pas interessant als er een inhoudelijke relatie is, tussen datgene wat je doet

als gebruiker of als onderdeel van het werk en datgene wat je als ervaring terug krijgt.” (Wolfson,

2003, p.197).

1.5 Kunstmusea versus niet-kunstmusea

Kunstmusea hebben, in tegenstelling tot de andere musea, de primaire functie om kunst te bewaren en

sec tentoon te stellen. Andere musea kunnen in staat zijn om naast deze primaire taak zich een 2
e

primaire taak toe te eigenen: ons cultureel erfgoed in een (multimediaal) jasje te steken zodat het beter

begrepen/geïnterpreteerd kan worden, zo kunnen we makkelijker een betekenis aan ons cultureel

erfgoed toekennen. Dit kan gepaard gaan met vermaak en beleving, wat op zijn beurt weer zorgt voor

voldoende bezoekersaantallen. In mijn ogen is dit een prima ontwikkeling indien de collectie zich

daarvoor leent. Door deze ontwikkeling kan multimedia zijn intrede doen in musea. Maar komt deze

ontwikkeling ook voor in kunstmusea? Misschien in de toekomst?

Ik hoop dat kunstmusea zich niet verder toespitsen op het toe-eigenen van een 2
e
 primaire
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taak. Immers, een autonoom kunstvoorwerp dient van nature geen uitgebreide uitleg nodig te hebben

over wat de kunstenaar ermee bedoelt. Vaak spreekt het kunstwerk voor zich.

Natuurlijk wordt er in een kunstmuseum informatie gegeven over kunst door teksten, gidsen, PDA’s

(Personal Digital Assistent) en audioguides. Vaak behelst dit kunsthistorisch getinte informatie,

verbanden die gelegd kunnen worden, feiten en leuke weetjes over een kunstwerk. Daarnaast is er

kunsteducatie beschikbaar voor kinderen in de vorm van vermaak en believing om kunst

laagdrempeliger te maken. Wat beide type musea bindt, is dat zij bij iedere tentoonstelling opnieuw

staan voor een zelfde keuze: de keuze van de hoeveelheid en het soort informatie die gegeven moet

worden over een kunstobject. De inzet van toegepaste multimedia is hier dan ook op zijn plaats. Om

die reden heb ik mijn zelf ontworpen multimedia installatie (Hoofdstuk 4) voor kinderen gemaakt.

Als ik dit spanningsveld ga toetsen aan een niet-kunstmuseum, is deze veel minder aanwezig

doordat de collectie zich beter leent voor multimediale contexten ter verduidelijking en ondersteuning

van de collectie. Op afb.1.2 is een veel gebruikte vorm van toegepaste multimedia in een kunstmuseum

te zien. Het is een projectie met dynamische informatie over de lopende tentoonstellingen in het

museum.

Afb. 1.2 Digitale informatievoorziening               Afb.1.3 Digitale informatie in

in het Victory and Albert Museum                             een tentoonstelling over burgerrechten.

in Londen. Algemene informatie                             Plaats: in het gemeentehuis te Tilburg.

over het museum en de collectie. 

Plaats: in de ontvangsthal.
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In niet-kunstmusea kan een rode draad worden aangebracht door het intregeren van multimedia in de

tentoonstelling om objecten meer tot de verbeelding te laten spreken door tekst, video en

geluidsfragmenten. Zie afb.1.3. Dat stelt het kunstmuseum in een ander perspectief dan een niet-

kunstmuseum. Wel kan het kunstobject zelf natuurlijk multimediaal zijn als het de behoefte is van de

kunstenaar om zijn expressie te uiten in een dergelijke vorm.

Dit alles verklaart mijn keuze om in mijn hoofdvraagstelling het kunstmusea te verkiezen

boven niet-kunstmusea. En daarvan toch de contexten aan te stippen en te onderzoeken die aanwezig

zijn die invloed hebben op de perceptie van de kunstobjecten hoewel we ze nauwelijks opmerken.

1.6 Conclusie

Naar aanleiding van dit hoofdstuk wil ik benadrukken dat in mijn vraagstelling “In welke mate

beïnvloedt context onze perceptie van kunst in een kunstmuseum” de perceptie van kunst niet over één

kam te scheren valt. De instelling kunstmuseum kan in twee soorten verdeeld worden. Ook de soorten

kunstwerken die in het kunstmuseum aanwezig zijn behoeven hun eigen perceptie. Hiermee dient

rekening gehouden te worden als ik een duidelijk antwoord wil krijgen op mijn vraagstelling. Ik beoog

in mijn vraagstelling het moderne kunstmuseum met zowel de autonome en toegepaste kunst te

onderzoeken.



13

Hoofdstuk 2 De sociale, persoonlijke en fysieke context: de kunstmuseum

beleving

2.1 Kunstmuseumbeleving

2.2 Sociale context

2.3 Fysieke context

2.4 Soorten bezoekers

2.5 Persoonlijke context

2.6 Conclusie

Dit hoofdstuk is gewijd aan een model dat Falk & Dierking hebben opgesteld om meer vat te krijgen

op de museumbeleving, beschouwd vanuit de museumbezoeker. Volgens dit model bevindt de

museumbezoeker zich in drie contexten; een fysieke context, een sociale context en een persoonlijke

context. (Falk& Dierking, 1992,p.15) In mijn scriptie ga ik dit model toepassen op het kunstmuseum.

Wat zijn de invloeden van deze subcontexten op de perceptie van kunst? Ik bespreek in dit hoofdstuk

iedere subcontext door de vraag te stellen: “Wat doen de subcontexten met het vermogen om het

kunstwerk in je op te nemen en hierdoor een betekenis aan te geven?”

2.1 Kunstmuseumbeleving

Falk en Dierking bespreken in hun Interactive Experience Model de fysieke context, sociale context en

de persoonlijke context waarin de museumbezoeker zich bevind. Zij hebben dit model opgesteld voor

musea, maar ik wil dit specifieke model toepassen op kunstmusea omdat ik de kunstmuseumbeleving

ga onderzoeken.

Each visitor's experience is different, because each brings his or her personal and social
context, because each is differently affected by the physical context, because each makes
different choices as to which aspects of that context to focus on.

(http://www.maq.org.au/profdev/cal2000/annbai02.htm)

In het bovenstaande stuk tekst staat dat ieder museumbezoeker zijn “voorkeurs”context heeft tijdens

zijn museumbezoek. Iedere bezoeker geeft vanuit zijn eigen soort voorkeurscontext betekenisgeving

aan (kunst)voorwerpen. In hoofdstuk 1 veronderstelde ik dat museumbezoekers hun perceptie (met

name de betekenisgeving) voor kunstwerken soms kunnen laten beïnvloeden door het soort context

waarin zij zich bevinden. De perceptie van kunst in de verschillende contexten betekent het vermogen

om een kunstwerk zintuiglijk waar te nemen door een waarnemer en hierdoor een betekenis aan te

geven op die plaats. (Hfst.1)

Volgens het Falk & Dierking's Interactive Experience Model begeeft iedere museumbezoeker

zich in alle drie de contexten tegelijk tijdens het museumbezoek, maar legt de nadruk op een van de

drie. De perceptie ligt in deze zin in de context waarin men zich het meest begeeft, van waaruit men de

dingen om zich heen ervaart. (cf. Falk& Dierking, 1992)
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2.2 Sociale context

Als ik de perceptie van kunst tijdens het museumbezoek wil toetsen aan verschillende factoren die

hierbij een rol spelen, is het van wezenlijk belang om de sociale omgeving verder te onderzoeken. De

werkelijke betekenisgeving van kunst blijft moeilijk te onderzoeken doordat mensen vaak hun mening

laten afhangen met de persoon met wie ze zijn. Er blijkt dus een verschil te zijn tussen wat bezoekers

zeggen en denken van kunst. Het komt ook voor dat bezoekers het kunstwerk op het ene moment van

hun leven mooi vinden en op een ander moment weer lelijk. Niet alleen met wie je bent is van invloed,

maar ook de gesteldheid van de nogal fluctuerende smaak van de andere bezoekers. Het Kröller Müller

museum heeft onlangs een doelgroeponderzoek verricht, met als vraag: “Hoeveel procent komt alleen

of met een metgezel?” De resultaten van dit doelgroeponderzoek heb ik verwerkt in diagrammen. Er

zijn 100 bezoekers geënquêteerd.

Hoe groot is uw gezelschap waarmee u bent gekomen naar het Kröller Müller museum?

     1 persoon (6%)

                                                        meer dan 10 personen (13%)

                                                                      6-10 personen (5%)

                                                                           3 personen (8%)

 4 personen (10%)

                                                                         2 personen (58%)

        Fig.2.1

Hoe is uw gezelschap het beste te omschrijven?

       Alleen met partner (48%)

        Met familie/vrienden/kennissen met kinderen< 13 jr.(8%)

                                                          Een bedrijfsuitstapje (3%)

                                                   Een toeristische excursie (8%)

               Een schoolexcursie  (8%)

Met familie/vrienden/kennissen zonder kinderen < 13 jr. (25%)

     Fig.2.2
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In figuur 2.1 is te zien dat het overgrote deel van de bezoekers niet alleen komt naar het museum.

Opvallend zijn de bezoekers die met meer dan 10 personen komen naar het museum.(13%)

In figuur 2.2  is te zien dat de meeste mensen met hun partner of met vrienden komen zonder kinderen.

Afb.2.1 Bezoekers in het Stedelijk museum te Amsterdam

Kinderen houden zich bezig met spannende ontdekkingen, hun ouders zijn op de achtergrond. (Een

sociale context.)

Waaruit bestaat de sociale context tijdens het aanschouwen van kunst in een kunstmuseum? De sociale

context behelst alle sociale aangelegenheden die een museumbezoeker tegenkomt tijdens zijn bezoek.

De sociale context geeft de rol aan die de bezoeker speelt tijdens een museumbezoek. Is hij/zij er als

een vriend(in), student, ouder of docent? Deze rol is van invloed op gedrag en verwachtingen van de

bezoeker. Gelieerd hieraan is ook de hoeveelheid tijd die er gepland staat voor het museumbezoek. Zo

zijn er verschillende referentiekaders waaruit een museumbezoek kan ontstaan. Belangrijk hierbij is of

men zich fijn voelt bij de sociale rol die hij/zij toebedeeldt krijgt. Het gevoel dat je op je gemak bent in

de desbetreffende sociale staat van zijn is van wezelijk belang. Dit bepaald hoe de perceptie

(zintuiglijke waarneming en betekenisgeving) van kunst verloopt. Je zou kunnen stellen dat deze factor

voorafgaand aan het museumbezoek is bepaald. Dus je weet van te voren al hoe je de kunst in het

museum gaat ervaren: uitgebreid de kunst observeren of misschien zal je meer bezig zijn met het

vervullen van jouw sociale rol en de kunst oppervlakkig observeren? In mijn ogen is dit de context die

de perceptie van kunst het meest kan veranderen.

Bij de sociale context horen ook de sociale regels en sociale sfeer waar men als bezoeker aan

moet voldoen. Ook is het van belang hoeveel bezoekers per 10 m2 in het museum aanwezig zijn: is het

druk in het museum, of ben je de enige? Vaak mondt de sociale sfeer uit naar gebruikelijke normen en

waarden die aan een museale context zijn verbonden: zacht praten, beleefd zijn naar andere mensen,

niet eten en drinken etc. Er kunnen zich ook gevallen voordoen waarin deze norm afwijkt van de

gebruikelijke norm. Zo kan het de ‘sociale’ bedoeling zijn dat er in het kunstmuseum vooral wordt

gekeken naar andere museumbezoekers. Naar mijn idee wordt deze norm soms gehanteerd tijdens de

jaarlijkse museumnachten.

Natuurlijk is de perceptie van de sociale context afhankelijk van de sociale, culturele en

persoonlijke achtergrond van de museumbezoeker. Het is noodzakelijk dat de sociale contexten gaan
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‘matchen’ met elkaar. Het ‘sociale’ verwachtingspatroon van de omgeving moet overeenstemmen met

je eigen gedrag dat ontstaat vanuit jouw specifieke referentiekader. Zodra deze match tot stand komt,

wordt er een tevreden gevoel gecreëerd bij de museumbezoeker: het bezoek voldoet aan de verwachte

‘sociale’ eisen wat hem/haar in staat stelt om een plezierig museumbezoek af te leggen. Vooral mensen

die veel waarde hechten aan een plezierige sociale omgeving, vinden dit een belangrijk aspect tijdens

hun museumbezoek. Dit soort bezoekers hebben een sociale context als voorkeurscontext. Vanuit de

sociale context gezien is het belangrijk om te weten dat een bezoeker niet altijd alleen maar voor de

kunst komt.

De museumbeleving kan een meerwaarde krijgen wanneer het mogelijk wordt om met nieuwe

technologie als de audioguide en de PDA, of met meerdere personen (bijv. in een groep) te

communiceren/ interacteren met de kunst. Helaas kan dit wel een gesloten sociale context vormen naar

andere bezoekers toe.

Er is ook een 2
e
 sociale context te onderscheiden tijdens het museumbezoek. De rol van

museumpersoneel: het personeel van de infobalie (vaak het gezicht van het museum) de rol van

suppoosten en de toiletjuffrouws. Allen dragen zij bij tot een sociale sfeer waarin de bezoeker word

ondergedompeld. Ook dit is een belangrijk onderdeel van de museumbeleving voor mensen die

hiervoor gevoelig zijn. Dit heeft echter weinig invloed op de perceptie van kunst.

Wat doet deze sociale context met het vermogen om het kunstwerk in je op te nemen en hierdoor een

betekenis aan te geven? Omdat ieder mens anders in elkaar zit stel ik de volgende conclusie:

Het tevreden gevoel is bijna een vereiste om kunstwerken in je op te nemen. In een museale omgeving

hoeft er geen overload aan sociale activiteiten plaats te vinden, maar een situatie waarin de

museumbezoeker zich prettig voelt. Hierdoor kan er een “match” ontstaan waardoor de

betekenisgeving aan een kunstwerk zijn vrije loop kan gaan.

2.3 Fysieke context

Wat gebeurt er in de fysieke context met de museumbezoeker in een kunstmuseum? De fysieke context

behelzen cognitieve factoren zoals het zien, ervaren en handelen in een museale omgeving.

Het interieur van het museumgebouw is een onderdeel hiervan. Dit is verbonden met de

smaak en identiteit van het museum. ( De zitbankjes, typografie van bewegwijzering, plattegronden,

aanwezige kleuren en stoelen). Het exterieur van het museumgebouw behoordt hier ook toe. Het is

namelijk belangrijk is of de bezoeker zich van nature verbonden voelt met de specifieke

museumruimte. (De zalen, gangen, vloeren, donker/licht, sfeer van gebouw is oud of nieuw).

De museale objecten kunnen in de vitrines staan of in de open lucht opgesteld zijn. Daarnaast

kunnen ze zowel groots als klein opgesteld en heel dicht bij elkaar. Ook kunnen er te veel kunstwerken

opgesteld zijn waardoor er samenhang ontbreekt. De aanwezigheid van een heldere plattegrond of een

routebeschrijving van het museum is dan onontbeerlijk. De museumbezoeker kan een ‘overload’ van

kunstwerken en informatie opnemen als er niet op tijd pauze wordt genomen. Gelukkig kan dan de

persoonlijke context dan een helpende hand bieden; misschien kom je voor een specifiek doel, of ben je

al ervaren in een het specifieke museumbezoek zodat je al goed de weg weet in het museum.

Alle interactiviteiten/handelingen die plaatsvinden tussen de museumbezoeker en alles wat

buiten het zien en ervaren van de kunstwerken staat, behoort ook tot de fysieke context. De
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interactiviteit met de tentoonstellingsvormgeving is hierin een belangrijk onderdeel. Het behelzen

factoren als gebruiksvriendelijkheid in het presenteren van objecten, het gebruik van

informatiezuilen/multimedia, het gebruik van de toiletten/garderobe en de toegankelijkheid voor

mindervalide en kinderen. Goede tentoonstellingsvormgeving stimuleert de perceptie van de

kunstwerken. Zie ook §3.3.

Er kunnen helaas ook miscommunicaties ontstaan in de interactie tussen de fysieke context en

de museumbezoeker. Ongebruiksvriendelijkheid in de ontworpen fysieke context is daarom een

voornaam aandachtspunt. De (wetenschappelijke) disciplines die hiervoor mede verantwoordelijk zijn,

zijn: architectuur, binnenhuisarchitectuur en museologie (tak tentoonstellingsvormgeving). Aangezien

het interieur en het exterieur van het museum vrij vast staan, is het vooral interessant om te kijken naar

de de opstelling van de museale objecten en de interactiviteiten waar de museumbezoeker mee te

maken krijgt. Tentoonstellingsvormgeving is het vormgeven van een idee, een concept met een verhaal

dat betrekking heeft op (kunst)voorwerpen in een specifieke ruimte. Tekst en uitleg maar vooral de taal

der dingen en de plaats der dingen moeten samen het concept van de tentoonstelling tot uitdrukking

brengen. De relatie tussen vorm en inhoud staat daarbij centraal. (cf. Rietbroek, 2002).

Afb. 2.2 Typografie     Afb. 2.3 Tentoonstellingsvormgeving in het

            van het Stedelijk museum te     Rijksmuseum te Amsterdam (Een fysieke

Amsterdam (Een fysieke context.)     context.)

Verandwoordelijkheden van de perceptie van autonome kunst in een kunstmuseum:

De beleidsmakers van het kunstmuseum zijn verantwoordelijk voor de perceptie van de kunstwerken

die in de fysieke context staan. De curator is naast de kunstenaar zelf, mede-verandwoordelijk over

betekenisgeving van de autonome kunst, hoewel dit minder van toepassing is bij happening en

performances.

Multimediale presentatietechnieken in kunstmusea

Aangezien multimediale presentatietechnieken in kunstmusea een onderdeel zijn van de

tentoonstellingsvormgeving, behoren zij ook tot de fysieke context in een museumbeleving.

Voorbeelden van multimediale presentatietechnieken zijn de audioguide, de PDA (Personal Digital

Assistant, ofwel multimedia tour) en het Digitaal Depot. Tegenwoordig zijn hier al varianten van op de
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markt gekomen, maar zij stammen allen af van deze 3 soorten multimediale presentatietechnieken. In

mijn 3e jaars scriptie heb ik de bruikbaarheid van de PDA voor musea onderzocht. Het belangrijkste

doel van de PDA in het kunstmuseum was de mogelijkheid te bieden om een activiteit/handeling uit te

voeren bij het kunstobject.

In welke mate is de interactie in de interactieve context (bijv. een PDA) van invloed op een

kunstvoorwerp? De betekenis van de interactie in de interactieve context kan zeer divers zijn: de PDA

kan het kunstobject nieuw leven inblazen door bijvoorbeeld de achterkant van een schilderij ook te

tonen, of  het schetsen van een tijdsperiode waarin het werk is vervaardigd door middel van

geluidsfragmenten en video. Het kunstwerk wordt sneller begrepen en gewaardeerd. De keerzijde van

de PDA of de audioguide is het teveel informatie geven waardoor de gebruiker geen moeite hoeft te

doen om iets zich toe te eigenen en dus een betekenis te geven. Het wordt een te passieve bezigheid

waardoor betekenisgeving geen plaats krijgt. De PDA, het Digitaal depot of de audioguide zijn allen in

staat om teveel handvaten aan te reiken om het kunstwerk te begrijpen. Creativiteit en een eigen

invulling kan geen beroep meer doen op het kunstwerk, terwijl de vervaardiger dat misschien wel als

bedoeling had.

Er zijn tal van voordelen op te noemen van multimediale presentatietechnieken in musea:

* Een uitwisseling van informatie onder de PDA gebruikers stimuleert sociale interactie en vormt

saamhorigheid, maar kan juist ook individualistisch gedrag in de hand werken.

* De informatie is dynamisch. Er is een systeem dat dezelfde functionaliteiten blijft bieden maar de

inhoud kan veranderen

* De informatie is locatie afhankelijk: de bezoeker is zeker van de juiste informatie op de juiste plaats.

Dit in tegenstelling tot een bijbehorende brochure van de tentoonstelling. Het gebruik stoort de andere

bezoekers niet, mits zij harder gaan praten tegen elkaar door het gebruik van de

oordopjes/koptelefoons.

* Het kunnen geven van een complete context bij een object. Vaak zijn video of audio fragmenten

vrijwel niet uit het depot geweest doordat er geen distributie mogelijkheden waren.

* Vooraf opwekken van interesse voor museum met een digitale techniek (visitekaartje)

* Diverse doelgroepen kunnen beter worden voorzien van de informatie (cf. Scriptie Vroegop, 2004)

Helaas verloopt de perceptie van kunst vanuit een multimediale fysieke context niet altijd positief.

Sommige museumbezoekers blijven bijvoorbeeld  bezig met het interacteren zodat een eventuele

betekenisgeving aan kunst achterwege blijft. Ook kunnen er allerlei vormen van irritatie ontstaan

waardoor er geen openheid kan ontstaan om het kunstwerk eigen te maken en er een persoonlijke

betekenis aan te geven. Vooral bij kunst in klassieke musea kan de unieke historische sensatie van de

kunstwerken niet tippen aan het gebruik van technologieën om het kunstwerk te ervaren. De

multimedia blijft voor sommige museumbezoekers toch een uitkomst bieden door de uitgebreide uitleg

die op maat gepast gegeven kan worden waardoor er meer interesse wordt gewekt voor kunst. Als

museumbezoekers de voorkeur hebben om door multimedia aan betekenisgevingen voor kunst te

komen, prefereren zij zich voornamelijk te bevinden in de fysieke context van de museumbeleving.
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Ongewenste (fysieke) prikkels

Hieronder benoem ik praktijkvoorbeelden van de ongewenste (fysieke) prikkels die een

museumbezoeker kan krijgen tijdens zijn bezoek. Ik beschrijf een communicatie stoornis die

waargenomen kan worden door museumbezoeker: een ruis die kan ontstaan tussen de

museumbezoeker, museum, de kunst en de kunstenaar. Deze fysieke ruis leidt af van de boodschap dat

achter het kunstwerk schuilt. De inhoud komt dan onvoldoende in de buurt van de werkelijke

boodschap van het kunstwerk.

Hieronder zijn vier voorbeelden gegeven van fysieke ongewenste prikkels tijdens een museumbezoek.

Fysieke ongewenste prikkels in de ruimtelijke vormgeving: Op de plaats van het manifesteren van het

kunstobject is het doel van het kunstobject niet duidelijk gecommuniceerd naar de bezoekers. Met

andere woorden, mensen weten niet wat ze ermee moeten doen. Bijvoorbeeld een kunstvoorwerp te

plaatsen op de toiletten, waardoor de museumbezoeker het misschien zou kunnen zien als een

voorwerp met gebruikswaarde. In dat geval zijn er op die plaats te weinig mensen die op dat moment er

voor open staan om kunst te aanschouwen.

Als er op de plaats van het manifesteren van het kunstwerk de informatie voorziening en route

niet duidelijk aangeven is. Dit kunnen negatieve emotieprikkels opwekken bij de bezoeker waardoor

hij/zij minder openstaat om overige kunstwerken in zich op te nemen.

 Als de bezoekers letterlijk de ruimte niet krijgen om van verschillende perspectieven naar het

kunstobject te kijken.

Fysieke ongewenste prikkels in de ruimtelijke vormgeving op de plaats van manifestatie:

Als er op de plaats van het manifesteren van het kunstobject teveel mensen bezig zijn met

andere zaken. Het is gedrag van museumbezoekers wat op bepaalde plaatsen gebruikelijk is: gehaast bij

de in/uitgang, mensen kijken op hun horloge, zijn bezig met sociale interacties bij de garderobe, staan

in rijen, in de museumwinkels kijken mensen wat ze kunnen kopen etc.

 Als er op de plaats van het manifesteren van het kunstobject een andere/verkeerde doelgroep

komt. Of als op de plaats van het manifesteren van het kunstobject, het kunstobject wordt aangezien als

decoratief verschijnsel, terwijl het een andere functie heeft in de ruimte.

Fysieke ongewenste prikkels in de zintuiglijke waarneming op de plaats van manifestatie:

Als het kunstobject niet hoorbaar genoeg is op de plaats van het manifesteren van het

kunstobject. Er bestaat teveel geluidsoverlast om het kunstobject goed te horen.

Als het kunstobject niet zichtbaar genoeg is op de plaats van het manifesteren van het

kunstobject. Er staan teveel andere bezoekers omheen of het object staat te ver van je af om het goed te

kunnen bekijken. Daarbij hoort ook een eventuele gewenste stilte die soms niet te krijgen is.

Als de (kunst) performance te lang duren voor de bezoekers. De duur van de (kunst)

performance komt dan niet overeen met de verwachting. (Museumvisie, jaargang 4, 2004)

Als  het kunstwerk te groot is voor de presentatieruimte waardoor het zien bemoeilijkt wordt.

Het kunstwerk is dan onvoldoende zichtbaar van de afstand. Het kan ook zijn dat het kunstwerk juist te

klein is omdat het te ver afstaat van de museumbezoekers.

Als het vergaren van de informatie niet goed verloopt. Er kan teveel of juist te weinig



20

informatie worden aangeboden, niet concreet geschreven of het lettertype/typografie is moeilijk

leesbaar.

Wat doet de fysieke subcontext met het vermogen om het kunstwerk in je op te nemen en hierdoor een

betekenis aan te geven? Soms kan er een fysieke ruis ontstaan als er niet goed wordt ontworpen in de

fysieke context. Vooral museumbezoekers die de voorkeur hebben gegeven aan om vannuit de fysieke

een betekenis te geven aan de kunstwerken, kunnen dan problemen ondervinden. (cf. Falk&Dierking,

1992).

2.4 Soorten museumbezoekers

Er kan een onderscheid gemaakt worden in 3 soorten museumbezoekers:

1. Mensen die 1 of 2 keer per jaar een kunstmuseum bezoeken (40% van de Nederlandse bevolking)

stellen twee criteria aan deze vrijetijdsbesteding: in contact zijn met mensen, een actieve participatie en

een goed gevoel hebben bij de omgeving. Deze groep mensen kan ook vaak komen in het gezelschap

van familie. Ze houden vaak niet van mensen die nooit het museum bezoeken en komen af op speciale

tentoonstellingen. Hun bezoek vindt plaats als zij een dagje uit zijn of op vakantie. Zij houden van een

ontspannen sfeer in het museum en zullen wat naar mensen kijken als ze het museumcafé bezoeken.

Voor deze groep museumbezoekers vind de perceptie van kunst voornamelijk plaats vanuit een sociale

context. Deze doelgroep laat zich informeren en is gevoelig voor het ‘aanbod’ en wijze waarop

gecommuniceerd wordt. Zij zijn niet primair in moderne of hedendaagse kunstontwikkelingen

geïnteresseerd, maar zien het bezoek aan een kunstevenement als onderdeel van het sociaal

functioneren. Ook zijn zij gevoelig voor positieve recensies en voor ‘mond tot mond reclame’.

2. Mensen die op zijn minst 3 keer per jaar een kunstmuseum bezoeken (14% van de Nederlandse

bevolking) stellen veel criteria aan het museumbezoek.

De drie belangrijkste criteria van deze groep mensen zijn: de mogelijkheid om te leren, de kans op

nieuwe kunst-ervaringen op te doen (nieuwe inspiraties) en iets zinnigs doen met hun vrije tijd. Bij

deze groep museumbezoekers vind de perceptie van kunst voornamelijk plaats vanuit een persoonlijke

context.

3. Dit soort bezoekers heeft een brede, diepgaande interesse voor kunst. Men volgt op de voet de

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunst. Deze bezoekers weten zich te informeren en bezoeken

uiteenlopende theaters en andere culturele aangelegenheden. (Mensch, 2004, p.21)

2.5 Persoonlijke context

Sommige mensen zijn van nature beïnvloedbaarder door subcontexten dan andere mensen. De

perceptie van kunst is onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke context waarin iemand zich

bevindt. De persoonlijke context heeft te maken met de persoonlijke doelen die men stelt aan een

bezoek. Maar ook leeftijd, geslacht, intelligentie en culturele achtergrond spelen hierbij een rol. In deze

context kan de museumbezoeker volledig aan zijn persoonlijke trekken komen als deze overeenkomen

met het verwachtingspatroon. Mensen die minstens 3 keer per jaar een kunstmuseum bezoeken vinden

de mogelijkheid om te leren een belangrijk criterium. Relaterend hieraan kunnen we volgens de leerstijl
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van Kolb mensen indelen in vier voorkeuren om te leren. Ik kom hier later op terug in §3.1. Zo zijn er

zoveel verschillende soorten museumbezoekers met verschillende doelen en referentiekaders, dat het

complex is om de invloed van deze subcontext op de betekenisgeving te benoemen.

Wat doet de persoonlijke context met het vermogen om het kunstwerk in je op te nemen en

hierdoor een betekenis aan te geven? Het is afhankelijk van de hoeveelheid voorkennis en de affiniteit

met de kunst. (Falk& Dierking, 1992,p.16) Het is de vraag hoe stevig men in zijn schoenen staat. In de

persoonlijke context kan de museumbezoeker tot zijn persoonlijke doelen komen als deze

overeenkomen met het verwachtingspatroon van een bezoek aan het kunstmuseum.

Afb. 2.4 Een museumbezoeker kijkt naar een

documentaire in het Stedelijk Museum

te Amsterdam. (Een persoonlijke context.)

Onlangs heb ik museumbezoekers geobserveerd in het Stedelijk Museum te Amsterdam. In afbeelding

2.4 staat een museumbezoeker de gehele documentaire af te kijken (30 min!) Misschien zal zij op de

hoogte gebracht zijn door derden van deze documentaire in het Stedelijk Museum. Er is hier duidelijk

sprake van een persoonlijke voorkeur voor documentaires in het algemeen of de specifieke inhoud van

deze documentaire.

2.6 Conclusie

Wat doen de subcontexten met het vermogen om het kunstwerk in je op te nemen en hierdoor een

betekenis aan te geven? Ik kan concluderen dat er in de sociale context is een tevreden gevoel over de

sociale omgeving een vereiste om de kunstwerken in je op te nemen. Hierdoor kan er een match

ontstaan tussen de verwachting en resultaat waar de betekenisgeving voor een kunstwerk zijn vrije loop

kan gaan.

In de fysieke context kan nagedacht worden over de prikkels van de zintuiglijke waarneming,

de ruimtelijke vormgeving en de plaats van manifestatie van het kunstobject. Dat alles is van invloed

op de betekenisgeving van kunstobjecten, vooral als museumbezoekers de voorkeur hebben om vannuit

een fysieke context een betekenis te geven aan de kunstwerken. In de multimediale fysieke context kan

de betekenis van de interactie kan zeer divers zijn: hij kan het kunstobject nieuw leven inblazen of  een

bredere context schetsen rondom het kunstwerk. Het kunstwerk kan zo sneller begrepen en

gewaardeerd worden. Een keerzijde is dat deze context teveel informatie kan geven bij een kunstwerk
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waardoor de gebruiker geen moeite hoeft te doen om iets zich toe te eigenen en dus een betekenis aan

te geven.In de persoonlijke context kan de museumbezoeker tot zijn persoonlijke doelen komen als

deze overeenkomen met het verwachtingspatroon van een bezoek aan het kunstmuseum.
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Hoofdstuk 3 De perceptie van kunst in een kunstmuseum

3.1 De betekenisgeving aan kunst vanuit de cognitieve psychologie

3.2 De betekenisgeving aan kunst vanuit de kunstfilosofie

3.3 De betekenisgeving aan kunst vanuit de tentoonstellingsvormgeving

3.4 De betekenisgeving  in de subcontexten

3.5 Conclusie

Stel, in een kunstmuseum staan of hangen kunstwerken, wat gebeurt er dan met onze perceptie van

deze kunstwerken? Op deze vraag is geen pasklaar antwoord. Het zintuiglijk waarnemen van de

kunstwerken is voor de meeste museumbezoekers geen probleem. Daarentegen is de betekenisgeving

aan kunst van veel factoren afhankelijk, waardoor het onderzoek hiervan lastig is. Toch probeer ik in

dit hoofdstuk mijn eigen antwoord hierop te formuleren om de hoofdvraagstelling vollediger te kunnen

beantwoorden. Mijn hoofdvraagstelling is: “In welke mate beïnvloedt context onze perceptie van kunst

in een kunstmuseum.” Mijn hoofdvraagstelling kan ook wel geformuleerd worden als: “In welke mate

beïnvloedt context het vermogen om een kunstwerk waar te nemen door de waarnemer zodat hij/zij

hierdoor een betekenis aan het kunstwerk kan geven?” In fig. 3.1 heb ik deze vraagstelling

gevisualiseerd in een schema.

3.1 De betekenisgeving aan kunst vanuit de cognitieve psychologie

Onder het woord perceptie versta ik het vermogen om een kunstwerk waar te nemen en er een

betekenis aan te geven. Je zou denken dat het kunstmuseum de ideale plek is om dit te doen, maar soms

is het tegendeel waar. Wat is betekenisgeving, zijn er verschillende soorten en hoe ontstaat zo’n

betekenisgeving?

Een zintuiglijke waarneming van kunst is de ‘eerste fase’ in de perceptie van kunst. De

‘tweede fase’ behelst de betekenisgeving aan kunst. Hierin kunnen beeldvormingen tot stand komen,

verbanden worden gelegd en associaties worden geprikkeld. Op deze manieren kan het een plaats

krijgen in iemands leven. Dit kan tot stand komen op zowel een rationeel en/als een emotioneel niveau.

We spreken dan van een betekenisgeving aan kunst. Zodra er voornamelijk vanuit een emotioneel

niveau betekenis wordt gegeven aan kunst, ervaren we dit als persoonlijk en diepgaand. Niet iedereen

kan dit direct bewerkstelligen. Sommige mensen kunnen dit gemakkelijker dan andere. Oefening baart

kunst.
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                 Fig.3.1

Museumbezoekers kunnen kunst zintuiglijk waarnemen op verschillende manieren:

1. Men kan het kunstwerk waarnemen zonder het vergaren van toegevoegde informatie

2. Men kan het kunstwerk bekijken en tegelijkertijd informatie vergaren over het kunstwerk

3. Men kan eerst het kunstwerk waarnemen en pas daarna informatie vergaren

4. Men kan eerst informatie vergaren en dan vervolgens het kunstwerk waarnemen

In fig.3.1 is te zien dat er verschillende vormen van betekenisgeving zijn. In paragraaf 3.2 en 3.3 hierin

noem ik meer voorbeelden. Een relatie tussen zintuiglijk waarnemen van dingen om ons heen en daar

een betekenis aan toe te kennen, heb ik ook onderzocht in mijn 2e jaars scriptie voor het vak cognitieve

psychologie. Mijn onderzoek toonde aan dat er een sterk verband bestaat tussen reuk en informatie

opnemen en onthouden. Om meer inzicht te krijgen in het vergaren van de informatie in musea, wil ik

de leertheorie van de leer-en organisatiepsycholoog David Kolb aanhalen. Hij heeft een model

ontwikkeld om verschillende manieren van informatie opnemen te onderscheiden. “Ieder mens blijkt

een voorkeur te hebben voor één of meerdere fases uit het model. Deze "voorkeursfase" is bepalend

voor de leerstijl van iemand. (http://museumlearning.com/Pariscourse.html)

         Fig.2.3

Uit bovenstaande grafiek zijn 4 leertypes te herleiden:

. • Doener

. • Dromer

. • Denker

. • Beslisser

De verschillende leertypes zullen volgens de theorie van Kolb op verschillende manieren informatie tot

zich nemen. De horizontale as geeft aan de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd. Zo sluit

actief experimenteren goed aan bij een hands-on ervaring terwijl reflectief observeren geschikter is bij

een videovertoning. De verticale as geeft de inhoud van de informatie weer. Concrete ervaring zijn
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gerichter op emotionele beleving terwijl abstract conceptualiseren zich meer richt op

zakelijke/feitelijke informatieoverdracht. Nieuwe media is een goed hulpmiddel om de verschillende

leertypes aan te spreken.” (cf. Scriptie Postma , 2004)

3.2 Een kunst filosofisch perspectief op de betekenisgeving van autonome kunst

Als ik de betekenisgeving van kunst benader vanuit een kunst filosofisch karakter, hoop ik er achter te

komen hoe er in het verleden en in het heden naar kunst werd/wordt gekeken. Welke

betekenisgevingen aan kunst zijn er de revue gepasseerd in de kunstfilosofie?

Er kunnen zes invalshoeken worden opgesteld vanuit de kunstfilosofie over hoe er over kunst kan

worden nagedacht:

     fysieke werkelijkheid

                kunstenaar  -      kunstwerk  -    kunstbeschouwer

1. De verhouding tussen het kunstwerk en de fysieke, dat wil zeggen zintuiglijk waarneembare

werkelijkheid. Dit standpunt staat centraal in de nabootsingstheorie Volgens deze theorie is het wezen

van de kunst de nabootsing of de werkelijke van de zintuiglijke realiteit. Men spreekt hier ook van

mimesis of mimetische theorieën, omdat Plato als eerste de kunst als imitatie van de zintuiglijke

werkelijkheid opvatte. Het kunstwerk is niet in staat tot een objectieve weergave van de fysieke

werkelijkheid te komen, zelfs niet het meest realistische kunstwerk.

2. De verhouding tussen de kunstenaar en het kunstwerk. Dit gezichtspunt is het fundament van de

expressietheorie. Volgens deze theorie is het wezen van de kunst de zelfexpressie van de kunstenaar.

3. Een derde mogelijk perspectief beperkt zich tot de beschouwing van het kunstwerk zelf. Dit

perspectief is kenmerkend voor het formalisme. Deze theorie gaat ervan uit dat het kunstwerk alleen

omwille van zichzelf mag worden beschouwd.

4. Hoe verhoudt het kunstwerk zich tot de individuele kunstbeschouwer? In deze invalshoek ligt de

nadruk op de esthetische ervaring die door het kunstwerk in ons wordt opgewekt. Centraal esthetisch

oordeel van Immanuel Kant (1724-1804) Kenmerkend voor deze bovenstaande visie is dat  zij de

historische (de geschiedenis) en maatschappelijke (de maatschappij)  context waarin kunst plaatsvindt

buiten beschouwing laat. Naar aanleiding van deze invalshoek kan een modern schema worden

opgesteld:

sociaal historische context

kunstenaar -  kunstwerk -            publiek

kunsthistorische context

5. De verhouding tussen het kunstwerk en de kunsthistorische context. In dit gezichtspunt wordt de

nadruk op Hegels “ kunsthistorisch perspectief” in de esthetica geplaatst. Voor Hegel behoort de

geschiedenis van de kunst tot het wezen van de kunst zelf. Omdat bij Hegel de ontwikkeling van de
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kunst in het teken staat van de ‘ zelfbewustwording van de geest’.

6. De verhouding tussen het kunstwerk en de sociaal historische context. Hoe verhoudt het kunstwerk

zich tot de maatschappelijke context? Is kunst een weerspiegeling van de maatschappelijke

werkelijkheid of vertoont zij hier enkel een indirecte relatie mee, en zo ja op welke wijze? Hoe zit het

met de sociale functie van kunst? Vanuit een neomarxistisch perspectief kan er vervolgens worden

gekeken naar kunstsociologie, waarin drie invalshoeken onderscheiden kunnen worden:

- De relatie tussen de kunstenaar en het kunstwerk. (productie)

- De relatie tussen het kunstwerk en het publiek (receptie)

- De distributie tussen de kunstenaar en het publiek, het verdelingsapparaat (bemiddelaar)

In bijlage 1 poogt Janneke Wesseling vanuit dit perspectief antwoord te vinden of de

hedendaagse kunst zich in crisis bevindt. Sommige kunstfilosofen hebben gebroken met de opvatting

dat kunst in wezen een synthese is van vorm en expressie. Hier wordt betoogd dat niet alleen de relatie

tussen kunstenaar en kunstwerk moet worden bekeken maar ook hoe de kunstenaar op autonome wijze

zijn zelfexpressie in een vorm tot uiting heeft gebracht. (Braembussche, 2000, p.27-30)

Deze soorten van betekenisgeving aan de kunsten kunnen gehanteerd worden door

kunstcritici. Maar de meeste museumbezoekers bewandelen andere wegen om een betekenis te geven

aan kunst. De kunstwerken zijn dan al door de keuring geweest van curatoren, kunstkenners en de

kunstwereld. Deze zullen misschien net zoals Janneke Wesseling de zesde invalshoek hebben

bewandeld om iets van de kunst te vinden. Daarna stelt het museum de vraag of het kunstwerk door

hen wordt aangekocht. Vervolgens wordt er de keuze gemaakt of het op zaal of in het depot terecht

komt. Deze weg legt het kunstwerk dus af voordat het een perceptie ondergaat van museumbezoekers.

3.3 De betekenisgeving aan kunst vanuit de tentoonstellingsvormgeving

De toonstellingsvormgeving van een kunsttentoonstelling kan veel invloed hebben op de

betekenisgeving van tentoongestelde kunst. De tentoonstellingsvormgeving (onderdeel van de fysieke

context ) werkt psychologisch op je in. Het begin, het einde en herhalingen zijn belangrijk in de

tentoonstellingsvormgeving, zij vormen vaak 2 steunpilaren voor de museumbezoekers om verbanden

te leggen. Veel museumbezoekers hebben baad bij een diversiteit aan vorm en inhoud van de

kunstwerken. De onderlinge samenhang tussen de kunstwerken met een vleugje humor zijn belangrijke

ingrediënten om het voor de museumbezoeker een aantrekkelijk geheel te laten zijn. De aanwezigheid

van een (chronologische) volgorde in de kunstwerken kan van belang zijn om invloeden (bijvoorbeeld

op elkaars werk) van kunstenaars in beeld te brengen. De logica van de presentatie (wisselwerking

tussen de tentoonstellingsvormgeving en de museumbezoeker) is dan aanwezig, waardoor er

gemakkelijker een betekenisgeving aan de kunst kan ontstaan omdat er een context wordt gegeven. (cf.

Rietbroek, 2002)

 “We hebben een context nodig om kunst te beoordelen”.

-Anne Vroegop-

Foucault heeft aannemelijk gemaakt dat architectuur ( ik zie tentoonstellingsvormgeving als aftakking

van de architectuur) onwillekeurig of doelbewust het gedrag stuurt door een samenspel van de in het
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gebouw geïnvesteerde disciplinerende machtswerkingen. Zo beweeg je je door de ruimte en wordt je

gedrag overzichtelijk - en de daarop geënte theoretische legitimaties dit zijn de gedragsnormen die

sociale subjecten moeten internaliseren. Bij Foucault gaat het meestal om publieke gebouwen:

gevangenissen, ziekenhuizen, scholen, concertzalen, musea. Volgens Foucault beïnvloedt architectuur

niet alleen het bewustzijn van individuen, zij bepaalt dit tot op grote hoogte.

(http://home.concepts-ict.nl/~kimmerle/framehohoogstad2002.htm)

3.4 Betekenisgeving van kunst in de subcontexten

Welke betekenisgeving vindt plaats in welke subcontext? Ik heb theorie vanuit de filmwetenschappen

gehanteerd om betekenisgevingen aan beeld te analyseren. David Bordwell onderscheid in zijn boek

”Making Meaning” drie vormen van betekenisgeving die van toepassing zijn op de subcontexten.

Daarom toets ik deze betekenisgevingen aan de subcontexten uit hfst.2. (cf. Borwell, 2003)

1. In de persoonlijke context vindt de “Referential Meaning” plaats (betekenis door een

verwijzing). Bezoekers hebben in deze vorm van betekenisgeving zelf de meeste invloed op de

betekenisgeving opzich. Dit zal vaak uitmonden in een persoonlijke individuele ‘diepe’

betekenisgeving. Bezoekers vormen zelf een disgesis (spatio temporal world) ofwel een eigen wereld

van zowel tijd als ruimte, met daarin een fabula ofwel voortdurend verhaal. Zo‘n wereld kan worden

gevormd via “Referential Meaning”. De betekenis kan ook worden gevormd door het ontstaan van

referenties naar de echte wereld of dingen die men weet.

2. In de fysieke context vindt de “Explicit Meaning” plaats (een duidelijke betekenisgeving

van buitenaf). De bezoeker kan een betekenis of een aanknopingspunt vinden, waar volgens hem/haar

het kunstwerk over gaat. Dit wordt gedaan door aanwijzingen die opzettelijk vertellen hoe het

kunstobject moet worden aanschouwd/waargenomen. De betekenis wordt gevormd doordat er in de

tekst of geluid (dat bij een kunstwerk staat verkregen wordt via een PDA of een audioguide) expliciet

wordt uitgelegd welke betekenis het kunstwerk heeft. Ofwel beschreven vanuit de iconografie: “de

beschrijving en identificatie van het uitgebeelde, geplaatst in haar historische context. ”

(http://www.kunstbus.nl/verklaringen/iconografie.html)

Dus eigenlijk wordt het kunstwerk teruggeplaatst in de tijd waar het vandaan komt en aldaar

op zijn waarde geschat. Rationeel gezien vind ik dit de meest ultieme vorm van betekenisgeving aan

kunst: het terug plaatsen in de oorspronkelijke context en het daar op zijn waarde schatten. Mijn gevoel

zegt dat ik de de Referential Meaning verkies boven de Explicit Meaning. Misschien is een combinatie

ervan het beste.

3. Ook een “Implicit Meaning” is terug te vinden in de fysieke context

(heimelijke/symbolische betekenisgeving). Hierbij gaat men er vanuit dat de fysieke context (de

tentoonstellingsvormgeving en de kunstwerken met symbolen/verwijzingen erin) indirect de bezoekers

aanspreken. De toeschouwer kan een “implicit meaning” vormen als zij/hij niet direct een manier kan

vinden om iets het kunstwerk te verbinden met een referential of explicit betekenis. Deze vorm van

betekenisgeving is dus wel aanwezig in de fysieke context, maar ligt niet direct aan de oppervlakte

waardoor hij zonder een getraind oog hiervoor, niet direct waarneembaar is. In de Iconologie [Grieks

'logos'] komt het aan op de verklaring en interpretatie van de verandering of de continuïteit in de

afbeelding. Het is een interpretatie van de voorstelling van individuele beeldthema’s.
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(http://www.kunstbus.nl/verklaringen/iconologie.html)

In de deze bovenstaande vormen van betekenisgeving gaat de bezoeker er vanuit dat hij/zij

min of meer weet waar hij mee bezig is. De 1e en 2e vormen van betekenisgeving worden gevormd

door de activiteit van begrijpen, terwijl de 3e betekenisgeving wordt gevormd door interpretatie. Allen

zijn gebaseerd op betekenisgeving aan autonome kunst. Het volgende voorbeeld is voornamelijk van

toepassing op betekenisgeving van toegepaste kunst. In § 1.3 staat geschreven: “Sommige musea

hebben de intentie een 2
e
 primaire taak toe te eigenen: ons cultureel erfgoed in een (multimediaal) jasje

te steken zodat het beter begrepen/geïnterpreteerd kan worden; we kunnen er makkelijker een betekenis

aan toekennen.” Deze vorm moet eigenlijk aan de bovenstaande rij worden toegevoegd als nummer 4.

Het is een soort mengeling tussen de 2
e
 en de 3

e
 vorm van betekenisgeving. De eerste betekenisgeving

valt er niet bij te halen doordat de bezoeker zelf een wereld creëert met tijd, ruimte en een verhaal. Dit

in plaats van het binnenstappen van een ontworpen wereld waarin je als ‘user’ begeleid wordt.

4. Betekenisgeving door middel van een “experience tentoonstelling”. In deze laatste vorm

van betekenisgeving die plaats vindt in alle drie de subcontexten, wordt de vorm van het cultureel

erfgoed in een multimediaal jasje gestoken. Hierbij wordt het woord ‘experience’ vaak gebruikt voor

het verder definiëren en invullen ervan. Deze toegevoegde vorm van betekenisgeving, gaat dan via

ontworpen toepassingen die ter ondersteuning staan om de kunst beter te begrijpen. Als men de

voorkeur heeft deze vorm van betekenisgeving te hanteren om iets te vinden van kunst, betekent dat er

naar mijn inziens een voorkeur uitgaat naar toegepaste kunst in plaats van autonome kunst. Bij deze

vorm van betekenisgeving moeten in mijn ogen drie subvormen onderscheiden worden om de

intensiteit van de betekenisgeving te duiden:

Bij een ondergaan van de beleving gaat de betekenisgeving over het opnemen van indrukken.

Het is op te vatten als het aanwezig zijn bij iets, als toeschouwer. In wezen past hierbij het oude ideaal

van de openlucht museum. Je kunt op die manier het verleden proeven, maar je blijft toeschouwer.

Tijdens het ondergaan van een belevenis zal men een avontuur ervaren. Hier horen termen als

spannend, spectaculair  en adembenemend bij. Het speelt zich hier en nu af en heeft geen betrekking op

het verleden. Je bent geen toeschouwer maar een onderdeel van de ervaring. Een “Design for User

Experience” gaat ervan uit dat de huidige gebruiker graag wat wilt beleven. Film, tekst, geluid,

animatie en spelletjes worden ingezet om de gebruiker kennis te laten vergaren. Een voorbeeld is de

van Gogh en Gaugin experience, waar men door windbriesjes, spellen en quotes het gevoel heeft met

van Gogh en Gaugin hun tijd in Arles te beleven. Populaire belevenissen bevatten bepaalde kwaliteiten.

Ten eerste moet de belevenis veelbetekenend zijn, anders dan andere belevenissen. Ook is de belevenis

actueel en heeft een duidelijk begin en einde. Het is exclusief of apart maar toch overeenkomstig met

andere populaire belevenissen. Voor succesvolle interactieve belevenissen is verder nodig dat ze

simpele interactie vereisen van de gebruiker, met daarop een grote respons en ”show don‘t tell‘ ofwel

de kracht van het beeld is sterker dan die van tekstuele uitleg.

De derde vorm van betekenisgeving betreft iets waar je al eerder bij betrokken bent geweest:

een ervaring. Het is iets wat je herinnert aan eerdere gebeurtenissen of gevoelens. Je bent als het ware

zelf de ervaring. Deze experience zou ik de culturele ervaring willen noemen. In deze laatste vorm van

betekenisgeving zie ik grappig genoeg overeenkomsten met de inhoud van de “Referential Meaning”.

Zodra deze derde betekenisgeving tot stand komt bij bezoekers in het multimediale jasje (toegepaste

kunst) verhef ik deze kwaliteits toegepaste kunst toepassing tot autonome kunst! In welke subcontext
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kan een experience tentoonstelling plaatsvinden? Naar mijn inziens kunnen/mogen alle drie de

subcontexten volledig worden aangesproken om een optimale ervaring te creëren. Er gebeurt iets met je

waarin alle sociale rollen, persoonlijke motieven en de verschillende achtergronden passen in de

onderdompeling.

(Amerongen, 2004, p.94)

3.5 Conclusie

Ik heb vanuit verschillende invalshoeken naar verschillende vormen van betekenisgeving gekeken.

Vanuit de cognitieve psychologie gezien bestaat de perceptie van kunst uit twee fases: een zintuiglijke

waarneming en een betekenisgeving aan kunst. Vanuit een kunst filosofisch kader heb ik een

historische en hedendaagse context geschept van het fenomeen ‘de betekenisgeving aan kunst’. Ook

kan er een betekenisgeving aan kunst worden verleend door de tentoonstellingsvormgeving. Als deze

goed wordt ontworpen kunnen museumbezoekers gemakkelijker een betekenis geven aan kunst. De

betekenisgeving aan kunst kunnen we ook bekijken vanuit de verschillende subcontexten. Zo vindt in

de persoonlijke context de “Referential Meaning” plaats (betekenis door een verwijzing). In de fysieke

context vindt zowel de “Explicit Meaning” als de “Implicit Meaning” (heimelijke/symbolische

betekenisgeving) plaats. Ten slotte valt er nog een 4
e
 betekenisgeving te onderscheiden aan een beeld,

door middel van een “experience tentoonstelling”.



30

Hoofdstuk 4 Case study

4.1 Uitleg case study

4.2 Uitleg installatie “ De Opinio”

4.3 Opinio met of  zonder?

4.4 Kinderen en betekenisgeving aan kunst

4.5 Conclusie

4.1 Uitleg case study

In een kunstmuseum bestaan er mogelijkheden dat educatoren aan kinderen uitgebreide uitleg geven

over kunst in de vorm van vermaak en beleving. Hierin is multimedia en interactie een sleutelwoord.

Om die reden heb ik mijn case study ook voor kinderen gemaakt. Kinderen en hun betekenisgeving aan

kunst is een lastig te onderzoeken onderwerp. In §4.4 ga ik hierop in.

Ik heb een museuminstallatie gebouwd, genaamd: “De Opinio”. Hierin wordt de sociale en

persoonlijke context aangesproken bij de jonge museumbezoeker. Ik stel de gebruiker op de proef, in

hoeverre hij/zij beinvloedt raakt door andermans meningen over kunst. Het doel is het bewijzen dat de

sociale en de persoonlijke context tijdens het museumbezoek van invloed is op de betekenisgeving van

kunst. Door de contexten overdreven te vergroten wil ik onderzoeken in hoeverre de jonge

museumbezoeker overtuigd kan worden door een sociale omgeving. Ik reik hiermee indirect handvaten

aan over welke meningen er bestaan over kunst en stimuleren het creëeren van een eigen mening. De

case study is een onderdeel van mijn MA-afstudeertraject en deze thesis het onderzoeksgedeelte van

mijn case study.

4.2 Uitleg installatie “ De Opinio”

Mijn wens was om het kunstmuseum laagdrempeliger te maken voor kinderen en volwassenen. Ik

fascineerde mij over de invloed van tentoonstellingsvormgeving en de interactie hiervan op de

toeschouwer. Ik wilde een bewustwording tot stand laten komen bij de museumbezoeker over wat de

invloed van context is tijdens het aanschouwen van kunst.

Ik heb een educatieve installatie voor kinderen gemaakt die het Krüller Möller Museum bezoeken. Het

zijn 3 projectiedoeken: twee daarvan worden gebruikt om meningen te visualiseren over een schilderij,

gegeven door verschillende mensen die je tegenkomt in het museum.

Het schilderij waarover de meningen worden gegeven wordt geprojecteerd op het middelste

projectiedoek. Ik heb de Opinio gemaakt voor kinderen tussen de 9 en 13 jaar. Het zijn de laatste

klassen van de basisschool. Het is een individueel gebruik doordat er één persoon interactie kan

uitvoeren. Daarnaast ka de Opinio kunst laagdrempeliger maken voor kinderen door het leren van een

mening te vormen over schilderkunst. Ik laat zien dat alle (andere) meningen/betekenissen over kunst

goed zijn.
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Hoe wordt het doel bereikt? Ik ga onderzoeken in hoeverre kinderen zich laten verleiden door

andermans meningen. Dit wordt bereikt door zes mensen die aan het woord komen met hun eigen visie

op schilderijen.  Zodra persoon x een positieve mening heeft gegeven komt persoon y met een

negatieve mening op een schilderij. De kinderen kunnen aangeven hoe mooi of lelijk het kunstwerk

nog is door input via een controller.Deze keuzes van de gebruiker worden bijgehouden. Achteraf krijgt

de gebruiker een positief getinte conclusie: houd je van kunst of heb je er niet veel mee? Hiernaast is er

nog een enquête aanwezig waarop de gebuiker nadien zijn reactie kwijt kan. Ik probeer hierdoor te

weten te komen of er echt sprake was van een beïnvloeding.

4.3 Opinio met of  zonder?

Ik heb bijna alle zaken in de Opinio kunnen uitvoeren. Ik vind dat ik op deze manier goed een beeld

kan krijgen inhoeverre mensen zich laten beinvloeden door een subcontext. Ook de enquête geeft

aanvullende informatie over de beweegreden van een mening over kunst. Ik had liever een kortere

gebruikerstijd gehad, die staat nu op 8 minuten.

Eerst had ik de Opinio voornamelijk toegespitst op het educatieve vlak. Ik bracht de gebruiker

bij hoe een kunstwerk moest worden bekeken. Later realiseerde ik mij dat het beter was om een

overtuigende mening over het kunstwerk neer te zetten. Hierdoor kon ik onderzoeken inhoeverre de

gebruiker zich liet overhalen door een subcontext.

4.4 Kinderen en betekenisgeving aan kunst

Kinderen geven sneller een betekenisgeving aan kunst dan volwassenen. Zij vinden iets mooi of lelijk

en er zit weinig nuance in hun motivatie. Dat heb ik ondervonden tijdens een test die ik heb afgenomen

bij kinderen van 8 tot 13 jaar. Het bleek dat zij voorkeur hebben voor realistische kunstwerken.

Astracte kunstwerken vinden ze moeilijk te begrijpen. Tijdens het ontwerpen van de Opinio was het

een uitdaging om kunst uit te leggen aan kinderen. Hoe leg je het verschil uit aan kinderen tussen

abstracte en realistische kunst? In de Opinio kan ik kinderen ‘testen’ op de beïnvloedbaarheid van hun

mening. De mening over kunst is vaak gebaseerd op een “Expliciet Meaning”. De persoonlijke context

is vaak nog niet ver ontwikkeld door het ontbreken van kennis of met ervaring van het kijken naar

kunst.

4.5 De toekomst van de Opinio

De Opinio kan zich goed manifesteren in de ontvangsthal van het Kröller Müller museum. Dat is een

geschikte plek voor de Opinio gezien het gedrag en de omstandigheid waarin  de beoogde doelgroep

zich op dat moment bevindt. Daarnaast zie ik de Opinio als onderdeel van een groter geheel. Misschien

ga ik ook een variant maken op de Opinio voor volwassenen. Een toepassing die zich op iedere plek

kan manifesteren. Het heeft geen context nodig om een betekenis te krijgen; de toepassing is zelf een

context.
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Interview met beeldend kunstenaar Hein Verwer

Datum: 6-08-‘05

Tijdstip: 19.00 uur

Plaats: Amsterdam

Geïnterviewde: Hein Verwer, geboren op 29-07-‘60

Interviewster: Anne Vroegop

Ik voer een gesprek met Hein Verwer over de invloeden van contexten op een kunst.

Wat houdt volgens jou de context van kunst in?

Alles. Alles kan met kunst van doen hebben. Kunst moet een verdichting van de context zijn. kunst kan

over alles gaan, maar er moet een verdichting zijn, dan pas wordt het interessant.

Wat bedoel je precies met verdichting?

Een kader waar binnen gewerkt wordt. Verdichting is de kern, ofwel de noodzaak van de kunstenaar

om kunst te maken. De kunstenaar is continu bezig om verdichting te maken, een continue concentratie

op een fascinatie. Zo is het een onderdeel van het kunst maken.

In hoeverre is kunst aangepast aan de context?

Als context alles is, is dat nooit aangepast aan de kunst zelf. Context zit altijd in mijn werk aanwezig, ik

ben er altijd mee bezig.

Hoe denk je over het spanningsveld tussen het kunstmuseum dat zijn eigen invulling geeft aan de

presentatie van kunst en de intentie van jouw werk. Mag het een museum zo ver gaan als ze willen in

het bieden van ontworpen fysieke contexten bij kunstwerken?

Dit spanningsveld is er altijd al geweest. Het is de vraag welke kunst laat je zien en hoe laat je het

zien. Het museum kent een waarde toe aan kunst. Het museum is verantwoordelijk voor en over de

context.

Ik ben niet bang voor het verschijnsel dat de tentoonstelling zelf soms belangrijker lijkt dan de kunst

zelf. Het is maar een tijdsverschijnsel, een overgaand fenomeen.

In hoeverre houdt de kunstenaar volgens jou rekening met de context bij het maken van autonome

kunst?

Mijn werk is plaats gebonden. Ik houd rekening met de context waarin het werk zich manifesteert. Dit

speelt een belangrijke rol bij de kunstwerken. Bij grafiek staat het los van de context en geef je dit uit

handen.

Denk je dat jouw mening over kunst verandert als je je in een kunstmuseum bevindt?

Je kijkt op een andere manier naar het werk in een kunstmuseum. Dat komt doordat je verwacht dat er

veel moois te zien is. Je verwachtingen zijn dan hoog gespannen. Op een rommelmarkt  ben ik geneigd

om een kunstwerk sneller mooi te vinden. Dan wil ik me wel eens laten verrassen. Ook de manier van
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tonen of verlichten van de kunstwerken beïnvloeden mijn mening. Soms vind ik het werk dan ineens niet

meer mooi.

Wat is de invloed van een kunstmuseum op de kunst?

Kunst is een vertaling van een maatschappelijke situatie. In Oost-Europa heeft het kunstmuseum niet

veel invloed op de kunst. Bij ons is dit zeker wel het geval, omdat er veel geld in omgaat. Maar

kunstenaars blijven toch hun eigen soort kunst maken, en het maakt hun niet uit wat het kunstmuseum

ervan vindt. Zo is er geen eenduidig antwoord.

Ik spreek in mijn thesis over een fysieke multimediale contextbeïnvloeding op kunstwerken. Kun je je

hierin vinden? Heb je er zelf ervaring mee? Kan er gesproken worden van een ruis tussen de kunstenaar

naar de aanschouwer?

Nee, daar heb ik geen ervaring mee. Ik ben zelf vaak betrokken bij de inrichting van de

presentatieruimtes van kunst. Ik kan deze contextbeïnvloeding  zelf sturen. Soms is dit niet het geval,

maar dan heb ik er geen probleem mee.

Moet een kunstobject altijd dezelfde betekenis vervullen, ongeacht in welke context het zich bevindt?

Regelmatig merk ik dat kunstwerken in bepaalde omgevingen beter tot zijn recht komen dan in andere

omgevingen. Het kan hierdoor zelfs een andere betekenis krijgen. Zo wordt het er soms beter op, maar

dat hoeft niet altijd. Op de ene plek lijkt een werk melancholisch te zijn en op een andere plek kan het

een vrolijke uitstraling hebben! Meestal ben ik er redelijk bij betrokken en is het voor mij een uitdaging

om in een specifieke ruimte iets goeds te maken. Zo stoei ik met context…



34

Conclusie

Er is niet één methode om te onderzoeken in hoeverre de museumbezoeker zich laat beïnvloeden in

zijn perceptie van kunst in een kunstmuseum. Vandaar dat ik een combinatie van verschillende

disciplines en onderzoeksmethodes heb toegepast om een beeld te krijgen van het verschijnsel.

Voorbeelden van disciplines om de beïnvloeding van de perceptie op de subcontexten te onderzoeken

zijn de kunstfilosofie en de cognitieve psychologie. Een voorbeeld van een onderzoeksmethode is de

museumbeleving te onderzoeken en deze te vertalen naar een kunstmuseumbeleving met 3

subcontexten: een sociale, fysieke en persoonlijke context. Iedere subcontext heeft zijn eigen invloed

op de betekenisgeving aan de kunst in een kunstmuseum.

Fig.3.1

In fig 3.1 is de perceptie van kunst weergegeven. Het betekent het vermogen om een kunstwerk

zintuiglijk waar te nemen door een waarnemer en er hierdoor een betekenis aan te geven.

Ik heb fig 3.1 in verband gebracht en aangevuld met theorie uit de hoofdstukken 2 en 3. Daar

zijn 3 nieuwe figuren (Fig.6.1, 6.2 en 6.3) uit ontstaan die toegespitst zijn op de perceptie van kunst in

de verschillende subcontexten.

Wat doet de invloed van de sociale context met het vermogen om het kunstwerk in je op te

nemen en hierdoor een betekenis aan te geven?

Fig.6.1
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Als de zintuiglijke prikkels overeenkomen met de verwachte sociale prikkels, ontstaat er een tevreden

gevoel bij de bezoeker. Dit is bijna een vereiste om kunstwerken in je op te nemen en er een betekenis

aan te kunnen geven, de betekenisgeving voor een kunstwerk kan dan zijn vrije loop gaan.

Wat doet de fysieke subcontext met het vermogen om het kunstwerk in je op te nemen en hierdoor een

betekenis aan te geven?

Fig.6.2

In de fysieke context kan nagedacht worden over de zintuiglijke prikkels uit de fysieke context, zoals

de ruimtelijke vormgeving en de plaats van het kunstobject. Dat alles is van invloed op de

betekenisgeving van kunstobjecten. Soms komt de inhoud (boodschap) van het kunstwerk onvoldoende

in de buurt bij de werkelijke boodschap die achter het kunstwerk schuilt, waardoor er een “fysieke ruis”

kan ontstaan. In dat geval komen de verwachte zintuiglijke prikkels uit de fysieke context niet overeen

met fysieke context. Er kan dan nauwelijks een betekenisgeving plaatsvinden vanuit een fysieke

context. De beleidsmakers van het kunstmuseum zijn verantwoordelijk voor de perceptie van de

kunstwerken die in de fysieke context staan.

In een multimediale fysieke context kan nagedacht worden over de prikkels van de zintuiglijke

waarneming als reactie op de multimedia. De perceptie van kunst vanuit een multimediale fysieke

context kan zowel positief als negatief verlopen. Sommige museumbezoekers blijven steken in een

zintuigelijke waarneming van de multimedia  doordat er continue geinteracteerd kan worden, waardoor

er een irritatie kan ontstaan. Hierdoor blijft een betekenisgeving aan kunst achterwege. Voor sommige

museumbezoekers kan de multimedia een uitkomst bieden waardoor er meer interesse wordt gewekt

voor kunst. De betekenisgeving aan kunst wordt dan juist geprikkeld.

Wat doet de persoonlijke context met het vermogen om het kunstwerk in je op te nemen en er

hierdoor een betekenis aan te geven?
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                       Fig.6.3

De betekenisgeving is afhankelijk van de aanwezige ervaring met het aanschouwen van kunst. Het gaat

erom of de museumbezoeker aan zijn persoonlijke trekken kan komen. Als deze overeenkomen met het

verwachtingspatroon waarvoor hij/zij naar het kunstmuseum was gekomen, kan er een betekenisgeving

ontstaan vanuit de persoonlijke context.

De beïnvloeding van context op soorten kunst

Er is een grotere kans dat de mate van beïnvloeding van de sociale/fysieke/persoonlijke context op de

perceptie van autonome kunst minder is dan de beïnvloeding op de perceptie van toegepaste kunst. De

beïnvloeding bij de toegepaste kunst komt vooral tot stand door de rol van de interactie.

Eindconclusie

“In welke mate beïnvloedt context onze perceptie van kunst in een kunstmuseum?”

De beïnvloeding van de verschillende subcontexten is van veel afhankelijk. Men heeft de voorkeur zich

te begeven in een van de drie subcontexten. Als men zich dit bewust is, kan men erachter komen dat de

betekenisgeving voornamelijk tot stand komt vanuit deze “voorkeurs”subcontext. Als er tijdens een

museumbezoek geen of nauwelijks beroep kan worden gedaan op deze voorkeurs subcontext, zal men

zich moeten aanpassen waardoor de gebruikelijke vorm van betekenisgeving aan de kunst wordt

bemoeilijkt. Dus de perceptie van kunst is niet constant. Dat gezegd hebbende, valt te concluderen dat

de mate van beïnvloeding van context is op onze perceptie van kunst in een kunstmuseum erg groot is.

Nu dat ik mij bewust ben van de invloed van de context op de perceptie van kunst, ben ik

erachter gekomen dat mijn voorkeurscontext, de persoonlijke context is. In de toekomst ga ik proberen

om ook via de overige twee contexten betekenisgeving aan kunst tot stand te laten komen. Ik wil mij zo

min mogelijk laten beïnvloeden door de context en opzoek gaan naar kunst in zijn puurste vorm: kunst

die geen context nodig heeft om betekenis te krijgen.

In de toekomst zou ik graag willen onderzoeken in hoeverre de context, de kunst maakt.

Vinden we kunst die in een kunstmuseum hangt daadwerkelijk mooier dan wat wij doorgaans op een

rommelmarkt vinden?
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English summary for thesis “ The context is art ”

I’ve combinated different kind of reseach methods to answer my mainquestion: “What is the

influence of context in our perception of art in an artmuseum?” “ The philosophy of art and

cognitive psychology are examples of reseach areas. I have used Falk and Dierkings’ Interactive

Experience model as a main reseachmodel, a method to find out what a visitors museumexperience

looks like.

I have applied this model on a specific museum: the artmuseum. Therefor the (art)museum experience

consists of three subcontexts: a social context, a phycical context and a personal context. Every

subcontext has his own influence on the perception of art. Each visitor's experience is different,

because each brings his or her personal and social context, because each is differently affected by the

physical context, because each one focuses on different aspects of a specific context.

If visitors can not experience their ‘prefered’ context enough, the visitor has to change context. Else

giving meaning to art would become very difficult. The perception of art is not constantly the same.

The influence of context on the perception of art in an artmuseum is enormously.

The Opinio, case study.

I have tried to make an installation in witch users can experience a social and personal context in an art

museum. It  is an educative multimedia installation called The Opinio, made for kids (8-13 years old)

and designed for the Kroller Muller Museum.

The installation exists of three projection screens, two of them are used for the visualisation of different

opinions and are positioned against eachother. The opinions  are about three paintings in the museum,

giving by museumpeople. (e.g museumstaff, visitors or suppoosts)

They try to convince the user to agree with their positive or negative opinion.

The painting is in the middle of the three projections.

The (individual) user has to give his opinion by using a controller. (votesystem)

How much will the user be influenced by opinions of other people in the museum about the painting?

This influence will be measureable through an interaction with the input of a controller. At the end the

user will receive  a feedback: a conclusion of the user’s vote behaviour.

The user gets to know his or her preferences about abstract or realistic art. The conclusion is positive,

every meaning or opinion about art is ok.

I will try to give an handout for kids to train their opinion about art.

I also try to make art easier to understand for kids and make the artmuseum a more informal institute.
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