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1.1 Inleiding 

 

In Hospital X van Aya Ben Ron op de Biënnale van Venetië neemt de bezoeker plaats in een 

wachtkamer van een ziekenhuis. De bezoeker krijgt hier video’s te zien over het wachten als 

bezigheid, over sociale ziekten en over wat de bezoeker te wachten staat in de rest van de 

tentoonstelling. De video’s gaan een directe relatie aan met het publiek in de wachtkamer en 

dienen ter voorbereiding op een verblijf in het ziekenhuis. Zodra de bezoeker aan de beurt is, 

begeleidt een verpleegster de bezoeker richting een geluidsdichte ruimte. In deze ruimte volgt 

een instructie om zo hard mogelijk te schreeuwen. Vervolgens neemt de bezoeker plaats op 

een operatiebed in de behandelkamer waar hij een video naar keuze over sociale misstanden 

wordt getoond (Van Tartwijk, 2019). Behalve dat dit werk volgens See (2019) tot stand is 

gekomen door te leren van de vorm en werkwijze van ziekenhuizen is het bovenal de 

bezoeker die gedurende de tour door het werk inzicht krijgt in sociale misstanden en wordt 

bevraagd op zijn mening.  

 Het omschreven werk dient als hedendaags voorbeeld voor een generatie kunstenaars 

die de relatie met hun publiek tot de kern van hun werk maken. Bourriaud (1998) 

introduceerde voor deze generatie kunstenaars uit de jaren 90 de term Relational Aesthetic. 

Van Dijk beschrijft Relational Aesthetics als: 

 

Kunst die gaat over ontmoetingen, relaties en menselijke interacties en benaderd wordt 

vanuit een sociologische context. ‘Relationele kunst’ is een nieuwe interpretatie van 

het kunstobject. Het object wordt niet meer materieel of conceptueel, maar 

‘relationeel’ gedefinieerd. Dat wil zeggen: het bestaat uit de communicatieprocessen 

die gegenereerd worden. (Van Dijk, 2009, p. 22) 

 
In dit literatuuronderzoek wordt de relationele kunstenaar gebruikt als benaming voor de 

kunstenaar die, zoals Van Dijk (2009) hierboven stelde, de communicatie tussen werk en 

publiek als prioriteit stelt en waarbij het werk zonder de aanwezigheid van publiek niet 

bestaat omdat er dan geen relationele interactie plaats kan vinden.  

 De relationele kunstenaars brachten educatie als kunstvorm weer tot leven (Podesva, 

2007). Educatie is een enorm breed begrip, het staat zowel voor onderwijs, als het opvoeden 

en het vormen van de mens. Zodra er over educatie wordt gesproken, komen ook de 

begrippen pedagogiek en didactiek in beeld. Didactiek wordt volgens Hiemstra, Schoones, De 

Loor en Robijn (2013) gebruikt voor de wetenschap die onderzoekt hoe de leraar informatie, 



techniek en een actieve lerende houding kan aanleren. Pedagogiek betekent het vormen van 

de opvoeding en de ontwikkeling van het kind tot jong volwassene. 

Het volgende citaat is een goede beschrijving hoe pedagogiek kan worden geprojecteerd op 

de kunstwereld.  

 

‘Pedagogy’ is what teachers do to influence learning in others. Just as teachers can 

educate their students in the classroom with books or by taking them outside to 

observe an everyday scenario, so too can artists employ myriad techniques to educate 

an audience. (Hill, 2019, p.15) 

 

Pedagogie, didactiek en educatie zijn relatief inwisselbare begrippen. Om duidelijkheid te 

creëren zal voor dit onderzoek voornamelijk educatie worden gebruikt. 

 Het gebruik van lerende elementen in kunstwerken wordt ook wel de Pedagogical of 

Educational Turn van de kunst genoemd. O’Neill en Wilson (2010) leggen dit uit als de 

manier waarop onderdelen uit het onderwijs zoals werkwijzen, modellen, theorieën, methoden 

en taal worden gebruikt in de hedendaagse kunst door de curator of de kunstenaar. Dit 

literatuuronderzoek zal zich enkel focussen op het perspectief van de kunstenaar en hoe deze, 

zoals Irwin en O’Donoghue (2012) schrijven, educatie als vorm of inhoud inzet om kunst te 

maken. De kunstenaar gebruikt volgens Podesva (2007) bijvoorbeeld de lezing, een discussie 

of een leesgroep als immateriële vorm voor een werk. Op deze manier kan educatie dienen als 

kunstvorm voor het kunstwerk van de kunstenaar.  

 Het gebruik van lerende elementen in een kunstwerk draagt bij aan, wat Van Dijk 

(2009) beschrijft als, “het verlangen van jonge kunstenaars, om in hun werk relaties met het 

dagelijkse leven aan te gaan. Zij willen in een tijd van toenemend individualisme het contact 

tussen mensen herstellen” (p. 23). De relationele kunstenaar gebruikt educatie als middel om 

betrokkenheid op te roepen bij haar publiek binnen, maar vooral ook buiten, de grenzen van 

de tentoonstellingsruimte (Hill, 2019).  De Educatieve Wending van de praktijk van de 

kunstenaar is zo een manier om contact te maken met een breed publiek en het lijkt een 

mogelijkheid om de verhouding en diepgang van de relatie te beïnvloeden. Deze relatie tussen 

kunstwerk en publiek is waar dit literatuuronderzoek verder op in gaat.  

 

 

 

 



1.2 Probleemstelling 

 

De relatie tussen het kunstwerk en het publiek houdt de kunstwereld bezig. Om de toegang tot 

kunst en de betrokkenheid van haar publiek te beïnvloeden, zouden we kunnen leren van 

educatieve invloeden in relationele kunst. Om tot deze leerervaring te komen wordt in dit 

literatuuronderzoek gezocht naar argumentatie voor het gebruik van educatie door relationele 

kunstenaars. Ook zal worden gekeken hoe educatie de relatie tussen het kunstwerk en het 

publiek beïnvloedt. Beide gebeurt aan de hand van de volgende hoofd- en deelvragen: 

 

Hoe beïnvloedt educatie de praktijk van de relationele kunstenaar en haar verhouding met 

publiek?   

 

1. Wanneer is iemand een relationele kunstenaar? 

2. Hoe wordt educatie ingezet in de hedendaagse kunst? 

3. Wat is de Educatieve Wending van de kunst? 

4. Hoe komen educatieve invloeden in het werk van de relationeel kunstenaar tot uiting? 

 

1.3 Relevantie  

 

Het debat over hoe kunst een diepere invloed kan hebben op de kunstkijker is luider dan ooit. 

Rijghard (2019) schrijft over de impact van kunst, oftewel in hoeverre kunst effect heeft op 

haar bezoeker en over de manieren om de toegang hiertoe te vergroten. Zo noemt hij Johan 

Idema, schrijver van het boek Raak of Vermaak: waarom kunst meer te weeg kan brengen, die 

onderzoek doet naar de impact van kunst op de kunstbezoeker. Ook noemt hij Tobias 

Kokkelmans, een dramaturg die op zoek is naar manieren om de afstand tussen kunstenaar en 

publiek kleiner te maken. Hij werkte bijvoorbeeld aan een manier om het nagesprek na de 

theatervoorstelling op een niet hiërarchische wijze te voeren zodat er ruimte ontstond voor de 

toeschouwer om zelf een mening te vormen en deze te delen gedurende het gesprek. 

Onderzoeken als die van Idema en Kokkelmans stellen de relatie tussen kunstenaar en publiek 

centraal en willen toegang geven tot de complexiteit van kunst. Hiermee wordt de kunst 

belangrijker voor meer kunstkijkers en zo kan kunst zich steviger positioneren in de 

samenleving.  

 



Dit literatuuronderzoek is wetenschappelijk interessant omdat, zoals Springgay (2011) 

schreef, “little research has been done into how pedagogy is inhabited, materialized and 

understood by artists and audience participants within such contexts” (p. 25). Zo kan dit 

literatuuronderzoek bijdragen aan de discussie over dit onderbelichte perspectief.  

 

1.4 Literatuuronderzoek 

 

Op basis van dit literatuuronderzoek wordt de hoofdvraag ‘Hoe beïnvloedt educatie de 

praktijk van de relationele kunstenaar en haar verhouding met publiek?’ beantwoord. 

 

2. Wanneer is iemand een relationele kunstenaar? 

 

Bourriaud (1998) omschrijft de relationele kunstenaar als iemand wiens werk dient als een plek van 

uitwisseling tussen mensen.  Deze plek van uitwisseling biedt mensen de mogelijkheid om samen 

gelijktijdig te kijken, te praten en te bewegen. Anders dan in het theater of de bioscoop, praat het 

publiek niet achteraf na over het werk, maar dwingt het kunstwerk de bezoeker direct in discussie te 

gaan. Hierdoor ontsnapt de kunst aan het systeem van het dagelijks leven en de kapitalistische 

economie. Zo maakt de relationele kunstenaar werk die de dagelijkse bezigheden niet 

overstijgt maar haar publiek hiermee confronteert waarbij de “status of the viewer alternates 

between that of a passive consumer, and that of a witness, an associate, a client, a guest, a co-

producer and a protagonist” (p. 168). Het werk brengt mensen bij elkaar en biedt gelijke 

kansen door superioriteit weg te laten en verhoudingen in relaties niet vooraf vast te stellen. 

Bovendien analyseert Van Dijk (2009) dat het publiek zo’n grote rol speelt in het werk van de 

relationele kunstenaar dat het werk zonder dit publiek eigenlijk niet meer bestaat. 

 Het werk van Rikrit Tiravanija dient volgens Bishop (2004) als het modelvoorbeeld 

voor de relationele kunstenaar. Podesva (2007) beschrijft hoe zijn belangrijkste performance 

uit 1992, Untitled (FREE), zorgt dat de interactie tussen bezoekers en kunstenaar centraal 

komt te staan. Hij doet dit door de bezoekers gratis Thaise curry aan te bieden wanneer de 

galerie geopend is. De ontmoeting en het gesprek tussen de bezoekers en de kunstenaar is 

onderdeel van het werk. Door de sociale interactie centraal te stellen, in plaats van de curry of 

de etensresten die overblijven, zorgt hij dat menselijke interactie de kern vormt van het werk. 

Een ander voorbeeld van een relationeel kunstenaar is Felix Gonzalez-Torres. Hij zoekt in 

zijn werk Candy Spil uit 1991 de interactie op met het publiek met een berg snoepjes. 

Bourriaud (1998) ziet hoe tijdens de tentoonstelling van dit werk bezoekers zoveel snoepjes 



mogen eten als ze maar willen. Sommige bezoekers nemen er heel veel en anderen durven het 

werk juist niet aan te raken tot een ander het doet. Bezoekers worden zich via het werk 

bewuster van hun eigen gedrag binnen een groep. Het bewustzijn groeit zowel in de 

tentoonstellingsruimte als daarbuiten in de samenleving, doordat de tentoonstelling van kunst 

een afspiegeling is van de echte wereld.  

 Claire Bishop heeft kritiek op veel aspecten van Bourriaud’s boek over Relational 

Aesthetics, enkele worden hieronder uitgelicht. Zo stelt Bishop (2004) dat Bourriaud het werk 

van Gonzalez-Torres verkeerd interpreteerde. Bourriaud bekijkt enkel de relationele vorm van 

het kunstwerk maar bekijkt het werk niet als geheel. Hij laat daarom in zijn analyse de 

intentie van Gonzales-Torres achterwege die de berg snoepjes het gewicht gaf van zijn vriend 

die stierf aan Aids. Een intentie die niet direct aansluit bij een relationele intentie om 

ontmoetingen te creëren. Ook stelt Bishop dat Bourriaud kunstenaars buiten beschouwing laat 

die wel degelijk relationeel werk maken. Deze kunstenaars werken ook met sociale relaties 

maar maken de relaties niet tot de inhoud van het werk. Zo komen in het werk van Santiago 

Sierra de kunstenaar, de deelnemers en het publiek samen, net als in het werk van Tiravanija. 

In tegenstelling tot het werk van Tiravanija is de inhoud van het werk van Sierra veel heftiger. 

In Persons Paid to Have Their Hair Dyed Blond voor de Biënnale van Venetië van 2001, 

blondeerde hij voor 60 dollar het haar van illegale straatverkopers met typisch donker haar. 

Met hun nieuwe coupe zagen de straatverkopers er net zo uit als de bezoekers tijdens de 

opening van de Biënnale en dat riep vragen op over inclusie. De manier waarop Sierra zijn 

werk vastlegt, een combinatie van tekst vergezeld van zwart-wit foto’s, komt overeen met de 

manier waarop conceptuele kunstenaars uit de jaren 70 dat deden. Het zorgt er bovendien 

voor dat we weten wat hij wil benadrukken, namelijk een publiek dat tegen betaling een 

performer wordt. Zo geeft Sierra met zijn documentatie duidelijkheid aan zijn werk en laat hij 

niks open voor interpretatie in tegenstelling tot de kunstenaars die Bourriaud beschrijft. 

Bishop noemt behalve Sierra ook Thomas Hirschhorn als relationeel kunstenaar, in paragraaf 

4 zal er dieper worden ingegaan op zijn werk.  Het werk van deze twee kunstenaars waardeert 

Bishop als veel sterker door: “their tougher, more disruptive approach to ‘relation’ than that 

proposed by Bourriaud” (p. 77). Aan de andere kant stelt Bishop ook dat deze werken “are no 

longer tied to the direct activation of the viewer, or to their literal participation in the work” 

(p. 78). Iets wat voor dit literatuuronderzoek wel van essentieel belang is. Zo komen we bij de 

laatste kritiek die hier wordt behandeld.  

 Meer in het algemeen heeft Bishop (2004) kritiek op de manier waarop Bourriaud 

Relational Aesthetics als geheel nieuwe stroming positioneert, als veel meer dan een theorie 



over interactieve kunst. Bourriaud ziet Relational Aesthetisc als een stroming die ingaat tegen 

verschuivingen in de samenleving in de jaren 90 met de opkomst van internet en 

globalisering, waar diensten belangrijker werden dan goederen. Hij ontkent daarbij overlap 

met eerdere stromingen. Bishop schetst hoe kunstenaars in Happenings of Performancekunst 

sinds de jaren 70 en theoretici als Walter Benjamin of Umberto Eco al sinds de jaren 60, bezig 

zijn met dezelfde principes als de kunstenaars van Relational Aesthetics.  

 Aan de hand van deze paragraaf kan de deelvraag ‘Wanneer is iemand een relationele 

kunstenaar?‘ worden beantwoord. Zo kan via Bourriaud (1998) worden geconcludeerd dat een 

kunstenaar een relationeel kunstenaar is zodra in zijn werk door het publiek sociale relaties 

ervaren kunnen worden. Deze ervaring kan enerzijds mogelijk worden via het kunstwerk als 

object, zoals in het werk van Gonzalez-Torres, of anderzijds direct, zoals in het werk van 

Tiravanija. Verder is de literatuur verdeeld over het moment waarop relationele kunst 

ontstond. Zo kunnen we volgens Bishop (2004) stellen dat de relationele kunstenaar al veel 

eerder bestond dan de theorie van Bourriaud schetst. De relationele kunstenaar die in dit 

onderzoek wordt beschreven is daarom iemand die al sinds de jaren 70 bestond. Ook heerst er 

in de literatuur verdeeldheid over het belang van een actieve rol door het publiek. Zo ziet 

Bourriaud relationeel werk als plek van uitwisseling tussen kunstenaar en publiek. 

Overeenkomstig stelt Van Dijk (2009) hoe het publiek van de relationele kunstenaar zo’n 

grote rol speelt, dat het werk zonder dit publiek eigenlijk niet meer bestaat. Daarentegen 

noemt Bishop (2004) de directe activering van het publiek juist niet noodzakelijk voor 

relationeel werk. Voor dit onderzoek wordt een actieve rol van het publiek wel als basis 

gezien om als relationeel kunstenaar gezien te worden, aangezien een actieve lerende houding 

aanleren ook een voorwaarde is voor educatie (Hiemstra, et al., 2013). In hoeverre 

uitwisseling en activatie gelijk staat aan educatie is iets waar in de volgende paragrafen dieper 

op in zal worden gaan.  

 

3. Hoe wordt educatie ingezet in de hedendaagse kunst? 

 

Podesva (2007) beschrijft hoe educatie als kunstvorm in de hedendaagse kunst verscheen. 

Eerste pogingen om educatie onderdeel te maken van het kunstenaarschap werden gedaan 

door Bauhaus, Russische Constructivisten en de medewerkers van Black Mountain College. 

Zij gebruikten echter geen educatieve elementen in hun eindwerken, maar alleen tijdens hun 

onderzoeksproces. Joseph Beuys maakte educatie wel degelijk onderdeel van zijn werk in 

1970 met tientallen educatieve lezingen. Hij documenteerde deze performances door foto’s te 



maken van een lezing en de schoolbordtekeningen die hij tijdens zo’n lezing maakte en bracht 

zo het tijdelijke proces van lesgeven in beeld. De educatieve lezingen van Beuys waren 

bedoeld als aanzet voor de toeschouwers om vervolgens samen in discussie te kunnen gaan. 

Beuys bedacht vervolgens Social Sculpture. Met Social Sculpture gaf hij in het essay I am 

searching for Field Character inzicht in het creatieve vermogen van elk individu om vorm te 

geven aan de samenleving door deelname aan het culturele, politieke, en economische leven. 

Uit het voorgaande blijkt dat Beuys stelde dat het publiek behalve toeschouwer ook 

medekunstenaar zou kunnen zijn. Een geheel nieuwe blik op kunst die verder gaat dan 

pedagogie, het opvoeden, op zich. Bishop (2004) stelt dat het werk van Beuys ook zeker aan 

de voorwaarden van een relationele kunstenaar kan voldoen, zijn werk ontstaat ook enkel met 

een deelnemend publiek. Maar zij zegt ook hoe Bourriaud meermaals aangeeft geen verband 

te willen leggen met voorgangers als Beuys. Voor dit onderzoek wordt het punt van Bishop 

als doorslaggevend benaderd en wordt Beuys wel tot relationeel kunstenaar  benoemd.  

 Het werk van Beuys is zo belangrijk voor dit onderzoek omdat het bovendien volgens 

Podesva (2007) de basis legde voor Institutionele Kritiek en Relational Aestethics, latere 

bewegingen die onderwijs als kunst weer nieuw leven inbliezen. Institutionele Kritiek 

ontstond, eind jaren 80, uit de praktische gevolgen van het gebruik van educatie als 

kunstvorm. Het immateriële van educatie als kunstvorm zorgde ervoor dat het ruimte-

specifieke kunstwerk dat zich altijd verhield tot de fysieke ruimte veranderde in een meer 

fluïde werk dat zich verhield tot het inhoudelijke van de tentoonstellingsruimte en daarbij het 

instituut. Het immateriële werk zorgde er bovendien voor dat de kunstenaar minder 

afhankelijk werd van het instituut om haar werk te tonen. Zo ontstond er ruimte voor een 

kritische reflectie op de (sociale) regels of de geschiedenis van het instituut. Institutionele 

Kritiek maakt dus zeker ook gebruik van educatie als kunstvorm maar gebruikt dit vrij 

zendend. Het is een middel om vorm te geven aan de kritische reflectie van de kunstenaar en 

niet om het gat tussen toeschouwer en kunstwerk te dichten. De kunstenaars beschouwen het 

publiek zeker niet als maker maar plaatsen zichzelf als geleerde boven het publiek, zo wordt 

de afstand tot de toeschouwer bij Institutionele Kritiek juist groter. Daarentegen plaatst 

Relational Aesthetics de relatie met de toeschouwer voorop, zoals in de vorige paragraaf werd 

beschreven. Tijdens bijvoorbeeld het diner van Tiravanija in de galerieruimte ontstaat er een 

levendig netwerk tussen kunstenaar en toeschouwer en wordt het moment door het publiek 

gebruikt om te reflecteren op sociale aspecten uit het dagelijks leven. Zo maken de 

kunstenaars volgens Van Dijk (2009) sociale interactie tot het kunstwerk zelf, iets wat ook 

voor educatie van essentieel belang is. De relatie tussen educatie en Relational Aesthetics zal 



in het vijfde paragraaf verder worden uitgewerkt. 

 Sinds de eeuwwisseling kreeg educatie als kunstvorm volgens Podesva (2007) een 

nieuw leven met kunstprojecten in de vorm van scholen of schoolsystemen. Deze 

kunstprojecten ontstonden vanuit een kritiek op de commercialisering van het onderwijs de 

laatste 30 jaar en op de Bolognaverklaring waarmee het onderwijs in Europa werd 

gestandaardiseerd. Kunstenaars proberen het instituut, de school en haar regels, opnieuw uit te 

vinden. De kritische reflectie op ontwikkelingen in het onderwijs staan ook aan de basis voor 

de theoretisering door bijvoorbeeld O’Neill en Wilson (2010) van de Educatieve Wending. 

Hier wordt in de volgende paragraaf op ingezoomd.  

 Aan de hand van de literatuur die in deze paragraaf is gebruikt kan de deelvraag ‘Hoe 

wordt educatie ingezet in de hedendaagse kunst?’ worden beantwoord. Zo kan met hulp van 

Podesva (2007) worden geconcludeerd dat educatie als vorm van kunst ontstond in het werk 

van Beuys. Sindsdien is educatie als kunstvorm met Institutionele Kritiek en Relational 

Aesthetics nieuw leven in geblazen. Volgens Bishop (2004) maken kunstenaars, waaronder 

Beuys ook relationeel werk maar staat dit ter discussie omdat Bourriaud dit met nadruk 

ontkende. Voor dit onderzoek wordt, net als in het vorige paragraaf, de gedachtegang van 

Bishop gevolgd. Zo kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van educatie als 

kunstvorm en relationele kunst gelijk op ging, beiden ontstonden in de jaren 70. De afgelopen 

jaren is volgens O’Neill en Wilson (2010) een Educatieve Wending van de kunst ontstaan. In 

hoeverre dit bruikbaar is voor dit onderzoek zal in de volgende paragraaf worden uitgewerkt.   

 

4. Wat is de Educatieve Wending van de kunst?  

 

De Educatieve Wending is de benaming van een periode waarin kunstenaars en curatoren 

onderdelen uit het onderwijs zoals werkwijzen, modellen, theorieën, methoden en taal zijn 

gaan gebruiken. Sinds die tijd is het onderwijs een onderwerp geworden voor de hedendaagse 

kunstpraktijk. Educatie, dat eerder een bijrol had in musea, biënnales en kunstbeurzen, is in 

het middelpunt komen te staan van de tentoonstelling. Het wordt gezien als opzichzelfstaande 

kunst dat losstaat van de al bestaande museumeducatie en kunstvakken in het voortgezet en 

primair onderwijs (O’Neill & Wilson, 2010). Volgens Graham, Graziano en Kelly (2016) 

ontstond de wending die educatie op de voorgrond plaatste in 2006. De term Educational 

Turn kreeg vervolgens bekendheid door een artikel dat de curator Irit Rogoff schreef over de 

wending als reactie op de Bolognaverklaring waarmee het onderwijs van de Europese Unie 

werd gestandaardiseerd. De wending was zo een kritiek op “the idea of education as one-



directional knowledge transfer and training, and the framing of education as a commercialised 

industry, reduced to the utilitarianism of training for working life” (p. 1).  

 Om een scherper beeld te krijgen van de manier waarop de Educatieve Wending tot 

uiting kwam gaan we dieper in op het Academy project in het Van Abbemuseum in 

Eindhoven, een tentoonstellingsserie die Rogoff (2008) beschrijft vanuit haar rol als curator 

hierin. Het project draaide om de vraag “ ‘What can we learn from the museum?’ and referred 

to a form of learning that could take place beyond that which the museum sets out to show or 

teach” (p. 2).  Academy onderzocht ‘het instituut’ als plek waar veel meer uitgehaald kan 

worden dan tot nog toe gebeurde, een plek met potentie. Het instituut stond hierbij niet enkel 

symbool voor het museum maar ook voor de kunstacademie of de universiteit. Als kritiek op 

de Bolognaverklaring werd het resultaatgerichte van een instituut genegeerd, het is niet een 

plek om kennis te vergaren waarmee je na afloop kan denken en doen. Denken en doen werd 

juist centraal gezet in het instituut om zo te dienen als basis voor een bezoeker om zelfstandig 

buiten het instituut door te kunnen leren. Daarbij werd het instituut gepositioneerd als plek die 

niet enkel focust op wat zij binnen haar muren bereikt maar ook vooral daar buiten. Zo zou 

het een plek moeten zijn die de bezoeker stimuleert om ideeën te bedenken en te ontwikkelen, 

ideeën die buiten het instituut verder leven en impact maken in de samenleving. Het 

onderzoek rondom Academy vond plaats binnen het museum. Deze plek werd gepolitiseerd 

door het als markteconomie op zich te beschouwen. Zo poogde het project een aanleiding te 

zijn waarmee het debat over de mogelijkheden van het museum in de samenleving kon 

worden aangewakkerd.  

 Rogoff (2008) uit kritiek op de pedagogische esthetiek die, mede door haarzelf, 

gebruikt wordt sinds de Educatieve Wending. Zij plaatst het gebruik van uiterlijke vormen, of 

het blijven hangen in deze uiterlijke vormen, ter discussie. Een tafel en een boekenkast in een 

ruimte is enkel esthetisch gebaseerd op educatie maar het brengt mensen niet in actie. 

‘Educatie’ moet de mens helpen ‘toegang’ te krijgen. Het gaat daarbij juist niet om 

‘toegankelijkheid’ want dit zou enkel zorgen voor oppervlakkigheid in plaats van diepgang. 

Door toegang te krijgen via ‘educatie’ kan de mens zelf leren te leren zodat zij zelfstandig 

toegang tot iets complex kan krijgen. Daarbij dient de ‘wending’ ervoor te zorgen dat mensen 

wel in actie komen. Zo ziet Rogoff wel potentie in de activerende mogelijkheden van de 

Educatieve Wending, in vragen stellen en beantwoorden, een gespreksvorm als kunst. 

“Talking emerged as a practice, as a mode of gathering, as a way of getting access to some 

knowledge and to … organizing and articulating some necessary questions” (p.9).  



 Ook Graham et al. (2016) zijn kritisch wanneer zij reflecteren op de ontwikkeling van 

de Educatieve Wending sinds 2006. Ze benoemen het problematische van de Educatieve 

Wending. Zo is de Educatieve Wending een gefaald instrument, die veel mogelijkheden had 

om het onderwijs te kunnen hervormen maar dat niet deed. Pedagogiek werd daarbij eerder 

ingezet als spektakel om te vermaken. De Educatieve Wending was voornamelijk van 

toepassing op de activiteiten rondom de kunstwerken. Deze activiteiten kwamen op de 

voorgrond te staan en verdrongen zo de kunst zelf. Curatoren en onderzoekers zetten deze 

activiteiten in als de kern van een tentoonstelling waardoor enkel een proces van associëren 

werd getoond tussen echte kunstwerken en de terminologie die op dat moment populair was. 

Deze laatste stelling toont overeenkomsten met een kritiek van Bishop (2004) op Bourriaud, 

die eveneens de rol van curator aanneemt, zou hierbij de oprechtheid van deze ontwikkeling 

kunnen worden betwijfelt. Bishop ziet dus al veel eerder het gevaar ontstaan van de 

commercialisering van het museum waarbij de getoonde kunst overschaduwt en de curator de 

ster wordt.  

 Met behulp van de net besproken literatuur kan een antwoord worden geformuleerd op 

de deelvraag ‘Wat is de Educatieve Wending van de kunst?’. We kunnen concluderen dat de 

Educatieve Wending minder bruikbaar is voor dit onderzoek. Uitingen van de Educatieve 

Wending werden meer toegepast door instituten en curatoren en dan door kunstenaars 

(Graham et al., 2016). Dit literatuuronderzoek richt zich op de kunstenaar en daarom is de 

Educatieve Wending minder relevant. Bovendien stelden O’Neill en Wilson (2010) hoe 

onderwijs het onderwerp is van de Educatieve Wending. Onderwijs als onderwerp is te 

beperkt voor de verscheidenheid aan onderwerpen die relationele kunstenaars behandelen. 

Omgekeerd zou kunnen worden gesteld dat het werk van kunstenaars, die onder de 

Educatieve Wending vallen, veelal relationeel van aard is. Het begrip ‘Educatieve Wending’ 

is dus niet geheel bruikbaar om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden. Wel 

kunnen we aandacht besteden aan een bruikbaar gevolg van de wending. Rogoff (2008) 

beschrijft namelijk dat ten tijde van de Educatieve Wending er meer belangstelling kwam 

voor de potentie van de tentoonstellingsruimte. Zo biedt de tentoonstellingsruimte mensen 

‘toegang’ tot gezamenlijke kennisproductie dat bijdraagt aan een individueel leerproces. Het 

gesprek is van belang om dit leerproces in de tentoonstellingsruimte op gang te brengen. De 

positie van het gesprek als kunstvorm in de hedendaagse kunst wordt hierdoor versterkt. Hier 

kan uit worden geconcludeerd dat educatie en het gesprek nauw verbonden zijn. In de 

volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan in hoeverre we educatieve aspecten, zoals het 

gebruik van gesprek, terugvinden in het werk van de relationele kunstenaar. 



5. Hoe komen educatieve invloeden in het werk van de relationeel kunstenaar tot uiting? 

 

De relationele kunstenaar gebruikt educatie in zijn werk door gebruik te maken van een 

gespreksvorm of in de vorm van co-creatie (Podesva, 2007). Zo brengt, zoals Bishop (2004) 

beschreef, het werk van Tiravanija bezoekers met elkaar in gesprek tijdens diners in een 

galerie. Door gebruik te maken van deze gespreksvorm brengt Tiravanija dus ook een 

educatieve laag aan in het werk. Hetzelfde geldt voor het werk van Gonzalez-Torres  wat in 

de eerste paragraaf werd besproken. Hier co-creëren de bezoekers de vorm van de berg 

snoepjes. Middels deze vorm van co-creatie wordt een educatief element toegevoegd. Dit gold 

ook voor Beuys zijn werk, Podesva schrijft hierover: 

 

Nonetheless, he did invite people to participate in his performances, with or without 

the agreement of institutions (educational, artistic, or otherwise), to co-create meaning 

and to address the issues he found pressing. In many ways, Beuys’ legitimization of 

collaboration and interaction as a means of making art is foundational to Relational 

Aesthetics. (Podesva, 2007, para. 8) 

 

Meer letterlijk zien we in het werk van Hirschhorn educatie terug. Door Bishop (2004) wordt 

Hirschhorn benoemt tot belangrijk voorbeeld van een relationeel kunstenaar. Zij waardeert 

zijn werk omdat zijn werk erkent dat een kunstenaar niet alles kan zijn. Hierbij refereert ze 

naar een quote van Hirschhorn “I am not an animator, teacher or social worker” (p. 79).  

 Toch stelt Hirschhorn, die net zei enkel kunstenaar te zijn, leren centraal in het werk 

What I can learn from you. What you can learn from me. Het werk bestaat uit een 

workshopserie gedurende vier weken in de centrale hal van een museum in de stad Saskatoon 

in Canada. Voor het werk zoekt Hirschhorn naar leraren en leerlingen onder de inwoners en 

bezoekers van de stad. Leraren krijgen betaald voor het geven van de workshop en leerlingen 

kunnen behalve deel te nemen aan workshops ook gratis het museum bezoeken. Met dit werk 

wordt gesuggereerd dat ook wanneer ‘delen’ tussen bezoekers centraal wordt gesteld een 

educatief element aan het werk wordt toegevoegd. Hij stelt dat iedereen iets kan en dat 

iedereen die iets kan de verantwoordelijkheid moet nemen dit met anderen te delen. Zijn 

eerdere quote haalt Hirschhorn onderuit omdat hij ook zegt dat iedereen het in zich heeft een 

leraar te zijn. Hirschhorn ziet het werk als “ambition and the attempt to create a universal 

work of art" (E-flux, 2018, para. 3).  

 Verder staat vast dat Hirschhorn gebruik maakt van educatie in zijn werk als vorm, 



een workshopserie, en als inhoud, het (aan)leren van een vaardigheid of kennis. Educatie als 

uiterlijke vorm gebruiken vertoont opnieuw gelijkenis met het werk van Beuys. Beuys maakt 

in zijn educatieve lezingen gebruik van educatieve vormen, zoals het schoolbord en het 

klaslokaal (Podesva, 2007). 

 De educatieve invloeden die tot uiting komen in het werk van de relationele 

kunstenaar bieden inzichten om het taalgebruik en de werkzaamheden in de pedagogiek te 

herdefiniëren (Irwin en O’Donoghue, 2012). Relationele kunst wordt zo volgens Bishop 

(2007) dus relevant voor de pedagogiek, maar ook komt er een verandering op gang van de 

historisch bepaalde rol van het kunstwerk. Zo is er een nieuwe manier nodig om het 

kunstwerk te bekijken die verder gaat dan een waardering van haar esthetisch waarde. Het 

nieuwe werk betekent een ommekeer in de kunstgeschiedenis. Bovenal verandert het werk 

van de relationele kunstenaar de verhoudingen tussen kunstenaars en publiek en wordt het op 

een nieuwe manier belangrijk in de samenleving. Zoals Van Dijk (2009) eerder verklaarde 

bestaat het werk van de relationele kunstenaar enkel in aanwezigheid van publiek. Relationeel 

werk beïnvloedt dus onlosmakelijk een aanwezig publiek. Hieronder wordt kort ingezoomd 

op dit gevolg.  

 De bezoekers van Candy Spil van Gonzalez-Torres ontwikkelen volgens Bourriaud 

(1998) hun bewustzijn. Ze worden zich bewust van hun positie in de groep en hoe hun gedrag 

de groep beïnvloedt. Ook al wordt dit bewustzijn gevormd in de tentoonstellingsruimte, toch 

is dit ook van belang voor de echte wereld daar buiten, want de tentoonstellingsruimte dient 

als afspiegeling van de samenleving. Het publiek van Beuys gaat met elkaar in gesprek in zijn 

educatieve lezingen “intended to prompt further discussions carried out by the audience … to 

initiate conversations on a range of topics including politics and art” (Podesva, 2007). In zijn 

werk raken mensen met elkaar in gesprek net als in het werk van Tiravanija. Het gesprek 

wordt door Rogoff (2008) gezien als dé plek waar mensen kennis bij elkaar brengen, zodat het 

anderen toegang geeft tot nieuwe kennis. Kennis wordt hier vergaard en gedeeld met anderen. 

Het publiek wordt via het gesprek in staat gesteld zelf kritische vragen te formuleren in plaats 

van enkel vragen te beantwoorden. Op deze manier kan het publiek van de door educatie 

beïnvloede relationele kunstenaar op een mondige manier deelnemen aan de maatschappij. 

Irwin en O’Donoghue (2012) beschrijven hoe de relationele kunstenaar, die ontmoetingen 

creëert, het publiek een plek biedt om op het eigen gedrag en gedachten te reflecteren door dit 

in samenspraak met anderen te bekijken en onderzoeken.  

 Naar aanleiding van de behandelde literatuur kan een antwoord worden geformuleerd 

op de deelvraag ‘Hoe komen educatieve invloeden in het werk van de relationeel kunstenaar 



tot uiting?’. Educatieve invloeden komen tot uiting in relationeel werk met een gespreksvorm, 

via co-creatie, door inhoudelijk op het onderwijs in te gaan, door educatieve vormen zoals 

workshops of lezingen te gebruiken of door letterlijk uiterlijke kenmerken van het klaslokaal 

in het werk te integreren (Podesva, 2007).  Deze educatieve invloeden hebben onvermijdelijk 

ook effect op het publiek. Zo kan met hulp van Irwin en O’Donoghue (2012) worden 

geconcludeerd dat de relationele kunstenaar door ontmoetingen te creëren mensen verbindt 

waardoor het publiek samen kan reflecteren. Bovendien groeit door co-creatie volgens 

Bourriaud (1998) het bewustzijn van het publiek over hun eigen gedrag en rol naar een groter 

bewustzijn over hun positie in de samenleving. Verder helpt volgens Rogoff (2008) de 

gespreksvorm in het relationele werk mensen om toegang tot het kunstwerk te krijgen. Door 

de gezamenlijke kennisproductie en het bijbehorend individueel leerproces wordt het publiek 

in staat gesteld deel te nemen aan de samenleving als mondige democratische burgers. 

Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat de educatieve invloeden het publiek bewuster 

maken van hun eigen gedachten en gedrag. Tevens draagt relationeel werk bij aan de 

ontwikkeling van de individuele leervaardigheden van het publiek.  

 

6.1 Synthese 

 

Het doel van dit literatuuronderzoek is de relatie tussen relationele kunst en het publiek te 

analyseren. Door de educatieve invloeden in relationele kunst te onderzoeken, worden er 

mogelijkheden blootgelegd om de toegang tot kunst en zo de betrokkenheid van haar publiek 

te vergroten. Daarom beantwoordt dit literatuuronderzoek de hoofdvraag: ‘Hoe beïnvloedt 

educatie de praktijk van de relationele kunstenaar en haar verhouding met publiek?’. Voordat 

ik hier verder op in ga, worden de deelvragen beantwoord.  

 Paragraaf twee stelt vast wanneer iemand een relationeel kunstenaar is. Volgens 

Bourriaud (1998) is dit iemand die het publiek met zijn werk sociale relaties laat ervaren. Op 

deze manier wordt in het werk een plek van uitwisseling gecreëerd, een plek waar wordt 

gedeeld, wat volgens Hirschhorn gelijk staat aan leren (E-flux, 2018). In het werk van de 

relationele kunstenaar speelt volgens Van Dijk (2008) het publiek zo’n grote rol dat het werk 

zonder dit publiek eigenlijk niet meer bestaat. Ook hebben we met hulp van Bishop (2004) 

vastgesteld dat er al veel eerder relationeel werk werd gemaakt zoals in de Performancekunst van de 

jaren 70.  

 De derde paragraaf geeft antwoord op de vraag hoe educatie wordt ingezet in de 

hedendaagse kunst. Het blijkt dat relationele kunstenaar Joseph Beuys in zijn performances als een 



van de eersten gebruik maakte van educatie als kunstvorm. Vervolgens kreeg educatie als 

kunstvorm verder vorm met Institutionele Kritiek in de jaren 80 en Relational Aesthetics in de jaren 

90. Sinds 2006 wordt gesproken van een Educatieve Wending als reactie op een standaardisering 

van het onderwijs in Europa (Podesva, 2007). 

 De vierde paragraaf analyseert in hoeverre met de Educatieve Wending educatie als 

kunstvorm zich ontwikkelde. Het blijkt dat de rol van de Educatieve Wending beperkt is. Rogoff 

(2008) stelt namelijk dat deze wending zich puur focust op het onderwijs en de academie en 

voornamelijk speelt onder curatoren. De Educatieve Wending vormt daarom maar een klein aspect 

van educatie als kunstvorm zoals dat in dit literatuuronderzoek wordt onderzocht.  

 Paragraaf vijf bespreekt hoe educatieve invloeden naar voren komen in het werk van de 

relationele kunstenaar. Deze invloeden komen naar voren als gespreksvorm, via co-creatie of door 

inhoudelijke, vorm en uiterlijke aspecten uit het onderwijs te gebruiken (Podesva, 2007). Deze 

educatieve invloeden brengen onlosmakelijk verandering met zich mee in de verhouding tussen 

kunstwerk en publiek. Zo maken de educatieve invloeden het publiek bewuster en zelfstandiger 

(Irwin en O’Donoghue, 2012). Bovendien biedt de relationele kunstenaar mensen toegang tot 

het kunstwerk en stimuleert gezamenlijk kennis te produceren, vragen te stellen en als 

democratische burgers deel te nemen aan de samenleving (Rogoff, 2008). 

 

6.2 Conclusie  

 

Met de inzichten die de deelvragen hebben geboden kan een antwoordt worden gegeven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek: ‘Hoe beïnvloedt educatie de praktijk van de relationele 

kunstenaar en haar verhouding met publiek?’   

 Het werk van de relationele kunstenaar wordt beïnvloed door educatie omdat de kunstenaar 

gebruik maakt van een gespreksvorm, van co-creatie of van inhoudelijke- vorm- en uiterlijke -

aspecten afkomstig uit het onderwijs (Podesva, 2007). Aangezien relationeel werk altijd om relaties 

met een publiek draait, beïnvloedt het onlosmakelijk het publiek. Zo helpen de educatieve 

invloeden volgens Irwin en O’Donoghue (2012) het publiek om samen te reflecteren op hun 

eigen gedachten en gedrag. Bovenal bieden de educatieve invloeden het publiek toegang tot 

het kunstwerk, een belangrijk begrip dat door Rogoff (2008) werd aangehaald. Het publiek 

leert via de relationele kunst gezamenlijk toegang te krijgen tot kennis en leert om individueel 

kennis te vergaren. Op deze manier wordt het publiek in staat gesteld om zelfstandig vragen te 

formuleren en ontwikkelt zich als volwaardige democratische deelnemers van de 

samenleving. 



 

6.3 Discussie  

 

Aan de hand van dit literatuuronderzoek kan worden gesteld dat relationele kunst het publiek 

toegang tot de kunst biedt. Deze toegang helpt, zoals Rogoff (2008) verklaarde, het publiek 

haar eigen kennisproductie in gang zetten, oftewel zonder hulp een proces van persoonlijke 

ontwikkeling. De toegang biedt het publiek de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen van een 

braaf antwoordend burger tot een kritische vragen stellend onderdeel van de democratische 

samenleving. Voor een instituut betekent dit dat zij op deze ‘toegang’ zouden kunnen gaan 

focussen in plaats van op toegankelijkheid. De focus zou dus moeten worden verlegd, zodat je 

niet enkel op het binnenkrijgen van publiek focust maar eerder op het betrekken van het 

publiek dat al binnen is gekomen. Voor de relationele kunstenaar betekent dit onderzoek dat 

het soms onbewuste gebruik van educatieve invloeden nu meer bewust kan worden ingezet in 

hun kunstenaarschap. Nu de kunstenaar zich bewuster is van het onontkomelijk effect van 

relationele kunst, is dit onderzoek ook zeker een uitnodiging om de vormen waarin educatieve 

invloeden in het werk worden gebracht uit te breiden of kritisch onder de loep te nemen.  

 Op het gebied van onderzoek is dit literatuuronderzoek een poging om meer en 

uitgebreider onderzoek te gaan doen naar het gebruik van educatie in het kunstwerk. Zoals 

Springgay (2011) stelde is dit nauwelijks gedaan. Vooral de onderzoeken naar de Educatieve 

Wending focussen zich enkel op de curator of de instelling. Zo kan ook gelijk een brug 

worden geslagen naar een reflectie op dit literatuuronderzoek. Het zal duidelijk zijn dat er 

veel meer variaties zijn in het gebruik van educatieve invloeden dan in dit onderzoek zijn 

benoemd. Met het onderzoek wordt een beknopt overzicht, die toch alle hoofdpunten dekt, 

gegeven van de perioden en manieren waarop educatie van invloed was in de hedendaagse 

kunst. Door bijvoorbeeld de periode meer af te bakenen of meer woorden te gebruiken voor 

dit onderzoek zouden er meer voorbeelden en variaties kunnen worden beschreven.  

 Bovendien zou, nadat in de vierde paragraaf het punt over toegang tot de kunst is 

uitgewerkt, een volgende stap kunnen zijn om aandacht te besteden aan het activeren van deze 

nu kritische burger. Dit zou ook een mogelijkheid kunnen bieden in een meer onderdrukte 

samenleving zonder democratie. Hierbij zou verdieping in het werk en de literatuur van 

Augusto Boal en Paolo Freire gewenst zijn. Dit zou ook het onderzoek dat zich nu beperkt tot 

de democratische samenleving breder kunnen inbedden in de wereld.  
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