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1. Een van de belangrijkste veranderingen in de hedendaagse cultuur is de manier waarop wij 

afbeeldingen zijn gaan bekijken. Termen als ‘web 2.0’ en ‘social-media’ omschrijven hoe wij 

steeds meer en steeds sneller afbeeldingen kunnen delen. Hierdoor raken wij gewend om 

veel meer, en veel gevarieerdere afbeeldingen te bekijken. Veel van de beelden die wij te 

zien krijgen zijn niet specifiek, waardoor allerlei soorten afbeeldingen naast elkaar 

verschijnen. In het begin was er daarom sprake van een anarchie onder de beelden, maar de 

hiërarchie hierin vormde zich al snel; likes. Hoe extremer de afbeelding of video was, des te 

meer deze verspreid werd1. Dit om de simpele reden dat extreme afbeeldingen opvallen 

tussen de gewonere. Men koos voor de schok. 

 

 

2. Deze hype liep echter halverwege de jaren ’00 ten einde toen men gewend raakte aan 

afbeeldingen. De schok had ons immuun gemaakt. Daarbij had de hedendaagse kunst ook 

onder het grote publiek aandacht gekregen voor de onbetrouwbaarheid van de foto of video 

als documentatiemiddel2.  Dus hoe zocht men nu zijn beeldmateriaal in de grote stroom 

van afbeeldingen? Men kreeg behoefte aan eenduidigheid. Van oudsher hebben wij een 

aantal schoonheidsidealen in onze cultuur, en hierin zocht men zijn toevlucht. Het meest 

opvallende schoonheidsideaal was het ideaal van Authenticiteit. Maar ook in termen van vorm 

en inhoud werd naar de meest nadrukkelijk ‘mooie’ uiting gezocht.  

 
3. De nieuwe hiërarchie sloeg snel aan. Interesse in de oude media en oude cultuur vormden 

hype na hype. In de kunstwereld volgde de hype van de schilderkunst3 de hype van de 

(polaroid) fotografie op4. In de lage cultuur werden fedoras (populair in de jaren ’20), 

krulsnorren (populair in de jaren ’30) en bloemmotieven uit de jaren ’40 de nieuwe mode. 

Deze generatie is uit nostalgisch verlangen gaan refereren aan een tijd die nooit geweest is.  

 
4. Beelden spelen al een lange tijd een rol in ons bestaan. Door de jaren heen heeft de 

beeldtaal die deze beelden vormt, zich sterk ontwikkeld. Tegenwoordig kunnen wij onszelf 

niet meer excluderen van de beeldcultuur die ons op de schouders wordt gelegd. De industrie 

leert mensen al op jonge leeftijd te denken volgens deze beeldende traditie. Het effect is dat 

wij nauwelijks nog beeldmateriaal kunnen produceren dat los staat van onze beeldende 

traditie. (Met uitzondering van situaties waarin wij technisch niet in staat zijn het 

beeldmateriaal naar eigen verwachting of hoop te produceren). Een mooi voorbeeld geeft Jeff 

Koons met zijn serie ‘Made in Heaven’ waarbij hij aantoont dat de pornografie esthetisch 

‘mooi’ is binnen de klassieke beeldende waardes. Schokkender is het besef dat dit ook op 

gaat voor veel ‘amateur pornografie’, waarbij er geen bewuste poging tot het bereiken van 

een klassiek schoonheidsideaal is gedaan. Toch vinden veel mensen het lastig om vorm & 

inhoud los te zien bij afbeeldingen die geen esthetiek als hoofddoel lijken na te streven.  

 
5. Het werk van Joris Killian (1993) laat zien dat de klassieke schoonheidsidealen tegenwoordig 

zo gewoon zijn, dat ze niet meer gezien kunnen worden als tekenen van beeldende 

intelligentie. Daarom is de hype rondom deze idealen ook geen vertoon van macht, en zal het 

de beeldende kunst en cultuur geen progressie brengen. Men kan zich beter focussen op een 

ander ideaal om (beeldende) intelligentie te uitten.   

                                                                 
1Jenkins, H. If it doesn’t spread, it’s dead 
(http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html) 
2 Zijlmans, K. Documentary Evidence and/in artistic practices 
3 Venema, T. Nieuwe Romantiek, Kunstbeeld (2-2012) 
4 Hartog Jager, H. den. Luie schilders, NRC Handelsblad (26-9-2003) 

http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html
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Joris Killian, #14 (toothbrush in 
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Roos de Lange, Untitled (1), acryl on canvas, 2013 

Roos de Lange, Untitled (3), acryl on canvas, 2013 

 

Zijn werken laten afbeeldingen zien waar de klassieke schoonheidsidealen onbewust in de 

afbeelding terecht zijn gekomen. Deze zijn verwerkt tot schilderijen om de toeschouwer te 

helpen met het loskoppelen van vorm & inhoud.  

 
6. Het werk van Roos de Lange (1993) geeft een andere oplossing voor het culturele dilemma 

van de afbeelding in de hedendaagse kunst. Haar werk neemt als uitgangspunt het 

hedendaags vraagstuk rondom de documentaire betrouwbaarheid van de fotografie en film. 

Met name kunstenaars als Sean Dack en Thomas Ruff toonden eerder al aan dat de 

fotografie niet betrouwbaar is als documentatiemiddel. De reactie van de maatschappij om 

terug te vallen op het schilderen werpt De Lange echter ook af; een schilderij is immers 

evenmin betrouwbaar. Door foto’s, waar het medium te kort schiet om de werkelijkheid te 

documenteren, na te schilderen niet op een documentieve, maar op een geheel persoonlijk 

esthetische wijze, laat ze zien dat de oplossing ligt in het nastreven van een persoonlijke 

esthetiek. 

 

 

 


