Kunstbespreking
Jouke Kruijer is zowel kunstenaar als organisatieadviseur. We vroegen hem speciaal voor dit
themanummer vier kunstwerken te duiden in het licht van ons vak.

KUNST MAAKT HET VERSCHIL

W
32

etenschapsfilosoof Gre-

of kwalitatief, moeten we sturen of

angst voor verstoorde betrekkingen

gory Bateson ziet dit als

faciliteren?

met hun afzetgebied in China. Als

de kern van alle systeem-

De Chinese dissident Ai Weiwei,

antwoord plaatste Ai Weiwei buiten

veranderingen: ‘The difference that

conceptueel kunstenaar, politiek

musea over de hele wereld auto’s

makes a difference.’ Kleine bewe-

activist en filosoof, kan de wereld

waar bezoekers blokjes lego in kon-

gingen brengen onder geschikte

betrekken bij kleine bewegingen

den gooien (2016). Onder druk van

condities grote veranderingen te

op grote thema’s. Zijn scope is

de publieke opinie stelde Lego zijn

weeg. Tegelijkertijd heerst een

universeel en specifiek, massaal en

leveringsvoorwaarden bij. De kun-

gevoel van steeds minder invloed

lokaal. Zijn kunstwerken zijn/worden

stenaar verschaft je de mogelijk-

kunnen uitoefenen. Organisaties

hierdoor relevant. Want toen hij een

heid om invloed te hebben. Met één

worstelen hiermee: moeten we dit

grote bestelling deed bij Lego om

blokje lego laat hij je het verschil

top-down of bottom-up aanvliegen,

politiek werk te maken, weigerde de

maken in vraagstukken over inte-

onderzoeken we dit kwantitatief

speelgoedfabrikant te leveren uit

griteit en onderdrukking.

Beeld: Ai WeiWei Credits: Giannis Papanikos
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KUNST IS RELATIONEEL

S

teeds meer organiseren

dan ooit tevoren. Onze relaties zijn

Abramović. In The Artist is Present

wij ons in netwerken. Maar

gerationaliseerd. In organisaties is

(2010) zit ze in het MOMA in New

engagement een resultaatgebied

York uren achtereen aan een tafel.

nu eigenlijk met elkaar verbonden?

geworden. We ontwikkelen de bijbe-

Bezoekers schuiven één voor één

Facebook en Instagram verbinden

horende competenties en vertalen

aan. Ogen ontmoeten elkaar in stil-

ons op de onderstroom van fantasie

dat via een goede beoordeling naar

te. De relatie die zo ontstaat, bezielt

en verlangen, van angst, van nijd

salaris. Zielloos en zinloos. Relaties

kunstenaar en bezoeker. In een

en afgunst. Op zich niets nieuws.

zijn veel meer dan dat!

unieke band. Zolang de verbinding

Ondanks of dankzij die verbindin-

Relaties definiëren wie we zijn. Dat

duurt. En zo diep als het gaat.

gen via netwerken zijn we eenzamer

is zichtbaar in het werk van Marina

waarin en door wat zijn we
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Beeld: The Artist is Present Credits: Andrew Russeth
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KUNST STIMULEERT ZORGVULDIG DENKEN
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unstobservatie is een vast

singen nemen. Thinking Slow, zegt

gaat je fantasie misschien over

onderdeel van het medisch

de psycholoog en Nobelprijswin-

kinderfeestjes van vroeger, die

curriculum in de Yale

naar Kahneman is de uitzondering,

misschien niet zo leuk waren als

University.

Thinking Fast de regel.

ze leken. Waar ouders wedijveren

Artsen die naar ambigue kunst

Kijken naar ambigue kunst traint

om het beste feestje. Voorbij aan

kijken, blijken beter in staat te zijn

het vermogen om overhaaste be-

de bedoeling: een kinderfeestje.

een diagnose te stellen. Als zij bin-

slissingen te voorkomen en juist

Balloon dogs als symbolen van

nen tien minuten uit drie mogelijke

zorgvuldig te denken. Ik vind dit

oppervlakkigheid en eenzaamheid.

diagnoses de beste moeten kiezen,

mooi aan het werk van Jeff Koons.

Wie niet te snel denkt, ontdekt dat

ontstaan de meeste fouten door

Neem zijn enorme Balloon Dogs

kunst een leermiddel is om integraal

premature closure, te snel beslis-

(1994). Als je niet te snel denkt,

te kijken.

Beeld: Balloon Dog Yellow Credits: Kim
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OVER JOUKE KRUIJER
Engelse Taal- en Letterkunde,
acteren, organisatieadvies,
schilderen, kok. Jouke Kruijer
is een hybride professional
met een praktijk in kunst en
organisatieadvies (Berckeley
Square). Kunst is niet alleen
bestemd voor kunstliefhebbers. Voor de afdeling HR van de
European Investment Bank is
kunst een fundamentele manier
om betekenis te geven aan de
gewenste organisatiecultuur.
Het komende jaar ontwikkelt
hij samen met medewerkers
magische performances die
bijdragen aan een gelukkige
organisatie. Kunst brengt ons

DE KUNST VAN NIETS

terug bij de bedoeling. Hoe we
onszelf manifesteren, hoe we in
relaties staan, hoe we leren of

W

hoe we simpelweg zijn.
e doen veel te veel. We

kan blijven stromen.

willen veel te veel van

Daarover gaan wat mij betreft de

onszelf en van ande-

avantgardistische experimenten van

ren. In ons werk, in onze relaties,

John Cage. Een zaal met publiek dat

in en van organisaties. Laat alles

ritselt en schuifelt, kucht en stil valt

eens met rust! Waarom moeten we

wanneer de pianist zijn kruk aan-

zo nodig iets in de wereld zetten?

schuift. Zijn bladmuziek voor zich en

Kunnen we dat ook doen door niets

dan … niets. 4.33 minuten geen mu-

te doen? Gaat het daar uiteindelijk

ziek (1952). Behalve het geluid van

niet om? Ruimte maken voor wat er

de stilte waarin de muziek plaats

al is. ‘Het moeilijkste,’ zei wijlen Pe-

had kunnen vinden. Ik denk aan de

ter Schenk, vriend en kunstenaar,

coach die geen oplossing biedt, de

‘is op tijd stoppen.’ Als je voelt dat

manager die op zijn handen zit, de

het klaar is. Een schilderij, je re-

mens die simpelweg is.
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latie, je baan, je leven. Zodat alles
Beeld: 4 33
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