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ABSTRACT

ArtsSciences, kunstwerken op het snijvlak van wetenschap en technologie, hebben

de reputatie ethische vragen op te roepen wanneer mensen dit soort kunstpraktijken

online tegenkomen (Heijnen & Bremmer, 2018; Roeser et al., 2018). Er is nog weinig

bekend over hoe jongeren in deze ‘hybride ruimte,’ waarin het fysieke en digitale

domein elkaar kruisen, reageren op ArtsSciences. Ook in de kunstles wordt niet

vanzelfsprekend aandacht besteed aan de ethische potentie van ArtsSciences

(Oosterwijk, 2019). Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in het

denkproces dat op gang komt als jongeren online ArtsSciences tegenkomen.

In het onderzoek is de term ‘ethische verbeelding’ het uitgangspunt, de

belangrijke rol die de verbeelding speelt bij ethische reflectie. De term is geïnspireerd

op de ideeën van John Dewey (1922) en Martha Nussbaum (1990; 2011).

Om ethische verbeelding in de praktijk te toetsen is de volgende hoofdvraag

geformuleerd: Op welke manier passen eerstejaars studenten van een

kunstopleiding ethische verbeelding toe als zij in de groepsapp van hun klas

ArtsSciences tegenkomen? Om deze vraag te beantwoorden zijn de onderzoekers

twee weken lang te gast geweest in de bestaande Whatsappgroep van een klas

eerstejaars kunststudenten. In deze groep plaatsten de onderzoekers dagelijks een

ArtsSciences kunstwerk. Na afloop werden er focusgroepgesprekken met de

respondenten gevoerd over hun beleving van de kunstwerken in de Whatsappgroep.

Uit de Whatsapp-reacties en de gesprekken blijkt dat de studenten de

kunstwerken op een directe manier, vanuit emotie en humor, ‘framen’ en in hun

referentiekader plaatsen. Inleving in een ander komt tot stand als het kunstwerk

expliciet aanmoedigt tot perspectiefwisseling door een interactief element of als er

een menselijke component is. Als de kunstwerken speculatief zijn, uiten de

studenten voornamelijk hun zorgen over de toekomstige gevolgen van

technologische ontwikkelingen.

In de reflectie wordt rekening gehouden met de limitaties van de methodiek: er

is onderzoek gedaan bij een groep studenten die al in aanraking is geweest met

kunst. Vervolgonderzoek bij andere doelgroepen wordt aanbevolen, evenals

onderzoek naar stimulatie van ethische verbeelding in de lespraktijk en de rol van de

docent hierbij.
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1. INLEIDING

Tijdens een kunst en technologie project in het voortgezet onderwijs werd het

kunstwerk The Modular Body (2016) van Floris Kaayk getoond. De aula was gevuld

met derdeklassers havo-vwo. De leerlingen zagen hoe de bewegende ledematen

van een vleesachtig wezen genaamd ‘Oscar’ kunstmatig in leven werden gebracht.

Zij wisten niet wat ze zagen en moesten hard lachen, keken weg of gruwelden ervan.

De docenten spraken met de leerlingen over kunstmatig leven: welke mogelijkheden

brengt dit experiment? En als het project stopt, mag Kaayk zijn kunstwerk dan

doodmaken?

Het werk van kunstenaars die zoals Kaayk opereren op het snijvlak van

technologie, wetenschap en kunst wordt door Root-Bernstein, Siler, Brown en

Snelson (2011) ‘ArtScience’ genoemd. Deze definitie wordt door lectoren

kunsteducatie Heijnen en Bremmer (2018) gebruikt in de meervoudsvorm:

‘ArtsSciences’. ArtsSciences kunstpraktijken zijn vaak geworteld in de actualiteit,

maken de sociale impact van technologie invoelbaar en kunnen leerlingen stimuleren

om ethische en kritische vragen te stellen over de wereld om hen heen (Heijnen &

Bremmer, 2018; Roeser et al., 2018).

Er is steeds meer bekend over het inzetten van ArtsSciences in kunstlessen

(Heijnen et al., 2020). Docenten die hierin het voortouw nemen voeren naar

aanleiding van kunstwerken op het snijvlak van wetenschap en technologie kritische

gesprekken met hun leerlingen (Bandringa-Hendriks, 2018; Smith, 2020; Zwart,

2015). In het Nederlandse onderwijs is er groeiende belangstelling voor ethische

reflectie op technologie (Curriculum.nu, 2022; Pijpers, 2021).

Michiel Koelink, oprichter van ArtechLAB Amsterdam; onderzoekslab voor

educatie, kunst en technologie, zei tijdens een hoorcollege dat hij denkt dat als

mensen The Modular Body op internet tegenkomen, ze ‘gedwongen worden een

gevoelsmatige ethische positie in te nemen’ (persoonlijke communicatie, 31 maart

2021). Hypothetisch gezien denken wij dat Koelink gelijk heeft, maar wij hebben

geen empirisch onderzoek kunnen vinden waarin dit bevestigd wordt. Tegelijkertijd

blijkt het dat het niet vanzelfsprekend is dat docenten automatisch aandacht

besteden aan ethische reflectie wanneer zij ArtsSciences lessen ontwerpen (Heijnen

& Groenendijk, 2018; Oosterwijk, 2019).
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Als kunsteducatoren zijn wij geïntrigeerd door het idee dat ArtsSciences

ethische vragen kunnen oproepen, maar niet vanzelfsprekend een ethisch gesprek

op gang brengen. Het gebrek aan kennis hierover ervaren we als een gemis, omdat

we denken dat er meer inzicht nodig is over de ethische potentie van ArtsSciences

om hier bewust aandacht aan te besteden in de kunstles. In dit onderzoek zullen we

als docenten een stap terug doen en Koelink’s’ aanname tegen het licht houden,

door in te zoomen op het denkproces dat op gang komt als jongeren online

ArtsSciences tegenkomen.

De inzichten van dit onderzoek zouden van betekenis kunnen zijn voor het

kunstonderwijs en het bewustzijn kunnen vergroten dat ArtsSciences een sterk

inhoudelijke component hebben. Kunstdocenten zouden nieuwsgierig kunnen

worden gemaakt om aan de hand van deze kunstsoort een kritisch gesprek in de

klas te voeren.

Ook buiten de grenzen van het kunstonderwijs kunnen de bevindingen uit dit

onderzoek van waarde zijn. In het Nederlandse onderwijs is steeds meer aandacht

voor kritisch denken over technologie. Maar aan de rol van kunst wordt beperkt

aandacht besteed (Curriculum.nu, 2022; Pijpers, 2021). Met dit onderzoek hopen wij

ArtsSciences ook voor mensen zonder kunstvak in de belangstelling te plaatsen,

zodat er mogelijkheden voor vakoverstijging ontstaan (Heijnen & Bremmer, 2018) en

ethische reflectie over technologie op meerdere lagen plaatsvindt.
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2. THEORETISCH KADER

Het denkproces dat ArtsSciences kunstpraktijken op gang kunnen brengen, duiden

we in dit onderzoek als ‘ethische verbeelding,’ de rol die de verbeelding speelt bij

ethische reflectie (Fesmire, 2003). De term ethische verbeelding zal een ankerpunt

zijn om de kritische reflectie na het bekijken van ArtsSciences te kunnen

kwalificeren. In paragraaf 2.1 zal het begrip ethische verbeelding uiteengezet worden

en zal duidelijk worden hoe dit begrip tot stand is gekomen.

Veel ArtsSciences kunstpraktijken manifesteren zich online (Roeser et al.,

2018; Stark & Crawford, 2019). Deze plek, waar het fysieke en digitale domein elkaar

kruisen, zal in paragraaf 2.2 worden gedefinieerd als ‘hybride ruimte’ (Akker vd.,

2018) en worden beschreven in relatie tot ArtsSciences.

In paragraaf 2.3 zal het begrip ethische verbeelding worden verbonden aan

ArtsSciences. Deze theoretische uiteenzetting zal leiden tot de vraagstelling van dit

onderzoek.

2.1 Ethische verbeelding

De term ethische verbeelding is een vrije vertaling van het begrip ‘moral imagination’

van filosoof en onderwijshervormer John Dewey (1934). In dit onderzoek wordt

bewust het woord ‘ethiek’ gebruikt in plaats van ‘moraal’, omdat het woord ‘moraal’ in

het Nederlands associaties oproept met vaststaande normen en waarden, die vanuit

de ethiek juist kritisch worden bevraagd (Bolt et al., 2003).

Volgens Dewey is het maken van morele keuzes een imaginaire, oftewel een

denkbeeldige, aangelegenheid in tegenstelling tot de rationele en absolute

uitgangspunten die gangbaar waren na de Verlichting (Fesmire, 2003; Johnson,

1993). Dewey introduceerde zijn ideeën over moral imagination in Human Nature

And Conduct (1922), maar werkte deze niet verder uit. Dewey’s ideeën zijn later door

verschillende filosofen en schrijvers uiteengezet. Zo beschrijft Steven Fesmire (2003)

in John Dewey and the Moral Imagination morele reflectie als een proces dat steeds

in ontwikkeling, omdat onze ervaring groeit en we voortdurend voor situaties komen

te staan die we niet eerder hebben meegemaakt. Daarom is ethisch begrip sociaal,

imaginair en creatief van karakter (Fesmire, 2003). Een invloedrijk denker die ook

veel wordt geciteerd in deze literatuur is Martha Nussbaum. Nussbaum pleit voor een
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blik op ethiek waarin meer aandacht is voor emotie, verbeelding en verschillende

perspectieven (Nussbaum, 1990).

Dit maakt ethische verbeelding tot een concept waarbij verschillende

zienswijzen en theorieën een rol spelen. Het begrip ethische verbeelding zal in dit

theoretisch kader hoofdzakelijk beschreven worden vanuit de werken van Johnson

(1993), Fesmire (2003) en Nussbaum (1990; 2011).

Johnson (1993) beschrijft in Moral imagination and the cognitive of science for ethics

dat alleen al voor het framen en formuleren van een ethisch vraagstuk verbeelding

nodig is. Johnson stelt dat als we in een specifieke situatie moeten handelen, we de

situatie kunnen begrijpen door deze op zekere hoogte te conceptualiseren en te

framen, dit noemt Johnson ‘Framing of situations.’ Bij deze vorm van framen worden

beeldenschema’s, associaties of metaforen gebruikt om een definitie van onze

realiteit te vormen. Deze frames weerspiegelen dus onze realiteit. Het imaginaire

karakter van framen is noodzakelijk om ieders moraliteit te leren begrijpen (Johnson,

1993).

Om onszelf bewust te worden van onze morele standpunten, gaat het volgens

Nussbaum voornamelijk om onze perceptie van de complexe realiteit die we kunnen

leren begrijpen vanuit de verbeelding en het gevoel.

‘’moral knowledge…is not simply intellectual grasp of propositions; it is not

even simply intellectual grasp of particular facts; it is perception. It is seeing a

complex, concrete reality in a highly lucid and richly responsive way; it is

taking in what is there, with imagination and feeling.’’ (Nussbaum, 1990, p52)

Voordat er ethische reflectie kan plaatsvinden, moeten wij ons bewust zijn van de

situatie waarmee wij te maken hebben, deze in context kunnen plaatsen en er

betekenis aan kunnen geven. Volgens Johnson en Nussbaum speelt de verbeelding

hierbij een essentiële rol, omdat wij in de verbeelding de situatie kunnen visualiseren,

kunnen afbakenen en in ons referentiekader kunnen plaatsen (Johnson, 1993;

Nussbaum,1990).

Nussbaum stelt dat mensen met veel verbeeldingskracht, zoals kunstenaars, in staat

zijn tot een subtiel onderscheidingsvermogen, doordat zij ons laten opmerken wat we
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nog niet zien, mogelijkheden in te laten beelden dat we niet hadden kunnen

inbeelden en ons te laten voelen wat we zelf nog niet eerder hebben ervaren

(Nussbaum, 1990, p148-149). Zij spreekt in deze context over de ‘narratieve

verbeelding’: “de vaardigheid om te bedenken hoe het is om in de schoenen te staan

van iemand anders dan jijzelf, om een intelligente lezer te zijn van het verhaal van

die persoon” (Nussbaum, 2011, p130). Omdat wij op een narratieve manier

betekenis geven aan gebeurtenissen, kunnen wij ons inleven in anderen en in

nieuwe situaties.

De verbeelding kan ons in staat stellen om vanuit verschillende perspectieven

de wereld te bekijken. Een vaardigheid om ons vanuit de verbeelding te kunnen

verplaatsen in een ander, hierover te vertellen en in gesprek te gaan en nog meer

betekenis te geven aan onze situaties (Johnson, 1993; Nussbaum, 2011).

Volgens Fesmire (2003) staat ethiek in nauw contact met het narratieve karakter van

de wijze waarop wij betekenis geven aan onze ervaringen. Door willekeurige

gebeurtenissen aan elkaar te verbinden, krijgt het leven betekenis (Fesmire, 2003).

Op die manier kunnen wij ons via de verbeelding verbinden met de toekomst. Als we

voor een moreel probleem staan, vragen we ons af ‘hoe zou het verhaal verder

kunnen gaan?’ (Johnson, 1993). We overwegen verschillende opties en stellen ons

de gevolgen voor onszelf en anderen voor. Dewey noemt dit in Human Nature and

Conduct de ‘dramatic rehearsal’:

“Deliberation is a dramatic rehearsal (in imagination) of various competing

possible lines of action (..) [It] is an experiment in finding out what the various

lines of possible action are really like (...) Thought runs ahead and foresees

outcomes, and thereby avoids having to await the instruction of actual failure

and disaster. An act overtly tried out is irrevocable, its consequences cannot

be blotted out. An act tried out in imagination is not final or fatal. It is

retrievable.” (Dewey, 1922, p123)

De verbeelding helpt ons handelen in verschillende situaties, waarbij we nadenken

over wie we zijn, welke manieren van handelen er allemaal zijn en de mogelijke

scenario’s en resultaten van onze acties (Johnson, 1993). Om de implicaties van een

actie over de langere tijd te kunnen inzien, is er een sterk ontwikkelde
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verbeeldingskracht nodig (Fesmire, 2003). Johnson zet hierbij de kwaliteiten van de

kunstenaar centraal: “We value their ability to respond to situations and experiences

in ways that we tend to overlook, thereby opening up to us new dimensions of our

world.’’ (Johnson, 1993, p210). Dankzij de verbeelding zijn we in staat om de

waarneming van onze huidige realiteit ‘op te rekken’ en nieuwe mogelijkheden te

visualiseren (Johnson, 1993, p203). Dit beeld van de toekomst gaat gepaard met

ethische vraagstukken, waarin we gestimuleerd worden om een keuze of positie in te

nemen (Blackford, 2017; Johnson, 1993).

Samenvatting - ethische verbeelding

Om tot ethische reflectie te komen hebben we de verbeelding nodig. Johnson zegt

dat dit begint bij kadreren: om een situatie te begrijpen moeten we ons eerst

voorstellen waar deze situatie conceptueel over gaat en hoe wij ons daartoe

verhouden (Johnson, 1993). Nussbaum legt de nadruk op empathie en inleving:

dankzij de verbeelding kunnen wij ons voorstellen hoe het is om in de schoenen van

een ander te staan, en kunnen wij een situatie vanuit verschillende perspectieven

bekijken (Nussbaum, 2011). Dewey beschrijft dat we de verbeelding nodig hebben

voor het voorstellen van deze gevolgen van verschillende keuzes (Dewey, 1922;

Fesmire, 2003). Dankzij de verbeelding kunnen we nieuwe mogelijkheden

visualiseren (Dewey, 1922; Johnson, 1993).

Deze drie invalshoeken zullen in dit onderzoek worden verwoord als drie

pijlers van ethische verbeelding: a) framing; de werkelijkheid duiden en in context

plaatsen, b) inleving; de werkelijkheid vanuit een ander perspectief waarnemen, en

c) speculatie; alternatieve mogelijkheden en de consequenties daarvan visualiseren.

Om het onderzoeksproces te ondersteunen en structuur te aan te brengen worden

deze drie pijlers gevisualiseerd in het schema op pagina 11 (figuur 2.1).
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Figuur 2.1 - Schematische weergave drie pijlers ethische verbeelding

2.2 ArtsSciences in de hybride ruimte

Omdat in dit onderzoek kunstwerken die online het best tot hun recht komen zullen

worden bekeken, wordt in de volgende alinea de context en plaatsbepaling geschetst

van ArtsSciences in de ‘hybride ruimte’, de wisselwerking tussen het fysieke en

digitale domein.

Cultuurfilosoof van den Akker onderzoekt in The Social Production of Hybrid

Space (2018) onze hedendaagse sociale ruimte waarin online en lokale

gebeurtenissen samenkomen, zoals social media, datingapps en Whatsappgroepen.

Deze sociale ruimte noemt hij de ‘hybride ruimte’ en definieert hij als de

wisselwerking tussen het ‘rijk van de atomen en het rijk van de bits’; de fysieke en de

digitale wereld (vd Akker, 2018, p12). Deze twee domeinen kunnen we niet meer als

gescheiden werelden beschouwen, waar iemand naar gelang in en uit kan stappen.
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Internet is zo vanzelfsprekend onderdeel van ons leven dat we het haast niet meer

opmerken en het naar ons onderbewuste is verschoven (Akker vd, 2018, p40).

Ook in de kunst is de ontwikkeling van cyberspace naar een hybride ruimte

waar te nemen. Tijdens de opkomst van het internet in de jaren negentig hadden nog

weinig mensen toegang tot het ‘World Wide Web’. Kunstenaars onderzochten het

medium door te experimenteren met codes, kunst te maken die online plaatsvond en

die men kon bekijken door op een hyperlink te klikken. Na haar introductiefase werd

het internet vast onderdeel van onze levens, ‘en zelfs van onze natuur.’

(Roestenburg, 2017, p41). Kunstenaars die gebruik maken van technologie, en in de

hybride ruimte werken, gebruiken internet op een geheel eigen wijze (Roestenburg,

2017). Zij leveren kritiek op actuele thema’s zoals privacy en identiteit en gaan een

wisselwerking aan met het publiek (Kholeif, 2019). ArtsSciences kunstwerken komen

goed tot hun recht buiten de muren van een museum. Kunstenaars zijn vaak actief in

online communities, wenden zich af van het maken van tastbare objecten, maar

richten zich op systeem vormgeving en de manipulatie ervan (Heijnen, 2015; Kholeif,

2019; Mouffe, 2008).

Nu is beschreven hoe ArtsSciences zich verhouden tot de hybride ruimte,

wordt er in de volgende paragraaf een brug gelegd tussen ArtsSciences en ethische

verbeelding.

2.3 ArtsSciences en ethische verbeelding

Dewey vergeleek in Art as Experience het proces van ethische beredenering met

een artistiek proces (Dewey, 1934; Fesmire, 2003). Kunstenaars hebben de kwaliteit

om de werkelijkheid heel precies weer te geven, oude patronen te doorbreken en

nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke systemen te presenteren (Fesmire,

2003). Volgens Johnson (1993) kan kunst gezien worden als ‘een laboratorium waar

we de implicaties van onze keuzes kunnen onderzoeken’ (Johnson, 1993, p197).

Van kunst op het snijvlak van wetenschap en technologie wordt ook vaak

gezegd dat nieuwe mogelijkheden worden gevisualiseerd. Heijnen en Bremmer

(2019) stellen dat ArtsSciences kan worden gezien als een “maatschappelijk domein

dat ruimte biedt aan experimentele vormen van denken en doen die in andere

domeinen ‘ondenkbaar’ of ‘ondoenlijk’ zijn.” (Heijnen & Bremmer, 2019, p8)

Hoogleraar politieke filosofie en ethiek Sabine Roeser (2018) zegt dat deze

kunstvorm kan worden beschouwd als een “maatschappelijk denk-experiment dat
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plaatsvindt in het domein van de verbeelding” (Roeser et. al., 2018, p284). Wel wijst

Roeser erop dat het cruciaal is om de autonomie van kunst daarbij te koesteren,

omdat we juist die autonomie nodig hebben en we de kunstenaar geen specifieke

doeleinden en restricties moeten geven (Roeser et al., 2018, p287). In de volgende

alinea’s worden een aantal ArtsSciences kunstpraktijken beschreven, vanuit de drie

pijlers die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn: framing, inleving en speculatie.

Framing; de verhouding tot de werkelijkheid bepalen

Om te kijken naar de manier waarop kunst ons aanzet tot het framen van de

werkelijkheid, moeten we eerst bepalen hoe kunst ons tot de werkelijkheid doet

verhouden. Beelden vormen onze blik op de werkelijkheid. Filosoof Jean Baudrillard

noemt dit het ‘simulacrum’, een kopie zonder origineel. Volgens Baudrillard baseren

wij al onze werkelijkheid op iets wat we zelf hebben bedacht in media, en is de

mediawerkelijkheid de echte werkelijkheid geworden (Baudrillard, 1981). Een

voorbeeld hiervan is dat iedereen weet hoe een neerstortend vliegtuig eruit ziet,

maar er weinig zijn die dit in werkelijkheid hebben ervaren. Filosoof Miriam Rasch

stelt dat ons beeld van de werkelijkheid wordt bepaald door kunstmatige en

geautomatiseerde processen, en dat onze perceptie van de werkelijkheid daardoor

verdoofd wordt (Rasch, 2020). Wat hierop volgens Rasch zou kunnen inbreken is

kunst. Kunst kan ons opnieuw naar de werkelijkheid laten kijken. Bij het zien of

ervaren van een kunstwerk, moet de kijker zich eerst verhouden tot de werkelijkheid

die hij kent en zichzelf bedenken wat hij ziet, ervaart en in welke context dit past

(Johnson, 1993; Rasch, 2020).

Blackford, auteur van Science Fiction and Moral Imagination (2017) stelt dat

sciencefictionverhalen, ook al gaan ze over de toekomst, vooral de aannames

beschrijven van de cultuur waarin ze zijn geschreven. Sciencefiction maakt het

mogelijk vanuit andere ogen naar het heden te kijken en commentaar te leveren op

de omstandigheden en waarden van de hedendaagse maatschappij. Traditionele

morele normen en de bekende werkelijkheid worden ter discussie gesteld en dagen

ons uit om ons alternatieven voor te stellen (Blackford, 2017).

De manier waarop kunst de werkelijkheid in een nieuw licht plaatst, werd aan

het begin van de twintigste eeuw beschreven door de Russische formalist Shklovsky.

Door kunst kunnen we dat wat ons als vanzelfsprekend voordoet opnieuw zien, het

alledaagse wordt vreemd gemaakt. Als kunst vervreemdend is, wordt het moment
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van kijken geïntensiveerd (Shklovsky,1917). Shklovsky speelt een belangrijke rol in

het werk van eerder genoemde filosoof Rasch (2020). Zij ziet de literatuur en kunst

als menselijk antwoord op onze door data gedreven maatschappij. Door de

vervreemdende werking van kunst kunnen wij ‘de-automatiseren.’ Volgens Rasch

heeft onze maatschappij kunstenaars nodig die er plezier in hebben de steeds meer

bepalende en frictie-lozere technologie te verstoren (Rasch, 2020).

Uit onderzoeken over kunstenaars die nieuwe technologieën zoals

kunstmatige intelligentie en datasystemen op een kritische manier toepassen, blijkt

dat een vorm van vervreemding, waarin bekende technologie op een ongebruikelijke

manier wordt ingezet, een belangrijke rol speelt. Daarbij is het doel meer om frictie te

bewerkstelligen dan om de ‘juiste’ emotie op te wekken (Stark & Crawford, 2019,

p446). Een voorbeeld van een kunstenaar die op een vervreemdende manier

reflecteert op privacy is bijvoorbeeld de Amerikaanse kunstenaar Lauren McCarthy

(2014) die de app Crowdpilot ontwikkelde, een app die het mogelijk maakt

telefoongesprekken online te streamen terwijl Facebookvrienden en wildvreemden

meeluisteren en de spreker van live-advies kunnen voorzien. Daarbij werpt McCarthy

de vraag op of social media ons verbonden laten zijn en wat privacy eigenlijk

betekent in deze tijd (Stark & Crawford, 2019).

Een ander voorbeeld is het werk van de Turkse kunstenaar Memo Akten, die

reflecteert op kunstmatige intelligentie. Toepassingen van kunstmatige intelligentie

hebben steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Akten gebruikt machine learning

om de computer betekenis te geven aan wat het ziet, maar op een vervreemdende

manier. In Learning to see: Gloomy Sunday (2017) kent de computer alleen beelden

van de zee, vuur en bloemen, en vertaalt rommelige beelden van lakens naar een

poëtisch beeld (Akten, 2017).

Inleving; de werkelijkheid vanuit een nieuw standpunt waarnemen

De laatste jaren is er in Nederland steeds meer maatschappelijke aandacht voor het

innemen van een ander perspectief, het inleven in mensen met een andere

geboorteplaats, andere cultuur, andere leefomstandigheden en uiterlijke kenmerken,

aangezien het samenspel van deze factoren iemands kansen in het leven kunnen

beïnvloeden (BKB, 2021). Veel van deze initiatieven richten zich tot de kunst om de

stemmen te horen van hen die meer gehoord zouden kunnen worden (Latour, 2020).
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Een voorbeeld van een kunstwerk dat de toeschouwer, of eerder participant,

zich laat inleven in een ander is de game Hair Nah (2017) van art director Momo

Pixel die kampt met het probleem dat witte mensen vaak ongevraagd aan haar

kroeshaar zitten. In de game krijgen de spelers de rol van een vrouw die gretige

handen uit haar haar moet slaan (Momo Pixel, 2017; Gomez, 2017). Een ander, wat

ouder, werk in deze thematiek is Blackness for Sale van Mendi en Keith Obadike. Zij

zetten in 2001 hun ‘blackness’ te koop op Ebay, met een uitgebreide beschrijving van

de voordelen en risico’s van het overnemen van hun huidskleur (Obadike, 2001).

Mendi en Keith Obadike verkennen de grenzen van commerciële digitale systemen

en spelen met het idee van een online aanneembare identiteit (Dean, 2017).

Een kunstenaar die de kijker ook een ander perspectief laat ervaren is de

Iraanse Behnaz Farahi. Zij liet zich inspireren door maskers en niqaabs die tijdens de

Portugese kolonisatie van Iran werden ontwikkeld (Fahari, 2020). De maskers

beschermden de drager voor de blik van slavenhouders die op zoek waren naar

knappe vrouwen. Fahari vroeg zich af hoe deze interventie er hedendaags uit zou

kunnen zien (Fahari, 2020). In Can The Subaltern Speak ontwikkelen twee maskers

door middel van Artificiële Intelligentie een gezamenlijke taal, morse codes

knipperend met hun ogen. De gesprekken gaan over misbruik door mannen in

Covid19 tijd. De blik van de onderdrukker wordt op deze manier een taal voor

vrouwen om zichzelf te beschermen (Fahari, 2020).

Niet voor niks worden hier werken beschreven die interculturele thematiek

agenderen en gemaakt zijn door kunstenaars van kleur of met een niet-westerse

achtergrond. Universitair kunstdocent Timothy J. Smith constateert in het essay

Toward an Anti-Racist and Anti-Colonial Post-Internet Curriculum in Digital Art

Education (2021) dat er vanuit een Westerse, homogene blik wordt gekeken naar

kunstenaars die met digitale technieken werken. Hij pleit ervoor dat docenten de

verantwoordelijkheid dragen om kunstwerken uit niet-Westerse culturen als

vanzelfsprekend onderdeel van de lessen op te nemen. De beschreven kunstwerken

gebruiken ieder op hun eigen manier digitale technieken om de werkelijkheid vanuit

een niet-dominant perspectief te tonen, en de toeschouwer zich in een ander

standpunt te laten verplaatsen.

Speculatie; nieuwe mogelijkheden en de consequenties daarvan visualiseren

Het kunstwerk dat in de inleiding van dit onderzoek werd besproken,The Modular
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Body van Floris Kaayk (2016) bestaat uit een serie online video’s waarin een fictieve

wetenschapper het kunstmatige gecreëerde wezen Oscar presenteert (Next Nature

Network, 2016). De video’s ontlokken talloze YouTube-reacties over kunstmatig

leven: “That is amazing, they can make a head or entire human like that!”

(AirsoftGaming, 2017), “Could you replace a finger or arm and leg of someone that

lost it to an accident?” (Jose Motley, 2017), ‘’We're going too far. Someone is going

to make one of these and its going to escape, and return years later stronger, and

build an army of itself’’ (Kori Jenkins, 2018). De YouTube-reacties lopen uiteen

tussen optimisme en pessimisme over de mogelijkheid van kunstmatig leven.

Nog een voorbeeld van een kunstwerk dat speculeert over technologische

ontwikkelingen, is het project Spot’s Rampage (2021). Voor dit werk schafte het

activistische kunstcollectief MSCHF de robothond Spot van het bedrijf Boston

Dynamics aan, die normaal gesproken wordt ingezet als danser, afvalopruimer of

parkwachter. MSCHF monteerde een paintball-geweer op de rug van Spot en

internetgebruikers kregen vervolgens de kans om Spot vanaf een afstand te

besturen in een galerie met replica’s van iconische kunstwerken. In de week na de

interventie verschenen er zowel op kunstblogs, nieuwsrubrieken als technologie

websites artikelen over de schietende robothond (MSCHF, 2021). De ontwikkelaar

van Spot, het bedrijf Boston Dynamics, kwam met een officiële reactie en keurde het

‘provocatief gebruik’ van het product af. In de gebruiksvoorwaarden van Spot staat

namelijk dat de robot enkel voor vreedzame doeleinden gebruikt mag worden (Cole,

2021). Met deze interventie geeft Spot’s Rampage zicht op een toekomst waarin

robots mogelijk worden ingezet voor militaire doeleinden en roept het de vraag op of

de ontwikkelaar moet inspelen op de mogelijke consequenties van technologie (Cole,

2021; Fry, 2018).

Kunstwerken als The Modular Body en Spot’s Rampage zijn speculaties over

mogelijkheden in de toekomst, ook wel ‘speculatief design’ genoemd. Speculatief

design verkleint de kloof tussen de werkelijkheid zoals wij die kennen en de

mogelijkheden van de realiteit waarnaar wordt verwezen in het kunstwerk (Auger,

2013). Dit soort kunstwerken en verhalen kunnen we zien als een blauwdruk voor de

toekomst, vanuit zowel een optimistische als kritische blik, en kunnen ons helpen

onze denkkaders te verruimen (Blackford, 2017).

Kunstenaars kunnen visualiseren wat we normaal niet opmerken en de

mogelijkheden verbeelden die we ons nog niet zouden kunnen voorstellen of

16



inbeelden en mogelijkheden presenteren die wij niet kunnen voorzien (Johnson,

1993). Het voorstellen van nieuwe mogelijkheden gebeurt bijvoorbeeld in het werk

Deep Reckonings (2021). Kunstenaar Stephanie Lepp laat bekende publieke figuren

als Donald Trump en Mark Zuckerberg door middel van deepfake technologie een

virtuele biecht doen om hen zo met zichzelf in het reine te laten komen. Ze gebruikt

deepfake technologie om mensen de beste versie van zichzelf te laten ontmoeten.

Met haar werk presenteert Lepp een mogelijk positieve toepassing van een

technologische ontwikkeling waar met wantrouwen naar wordt gekeken (Lepp,

2021).

Samenvatting: ArtsSciences en ethische verbeelding

Al in 1993 voorspelde Johnson dat de verbeelding een belangrijke rol zou gaan

spelen bij 21e eeuwse vraagstukken als kunstmatig leven, robotica en

gentechnologie (Johnson, 1993). In deze paragraaf werd beschreven hoe

ArtsSciences zich verhouden tot ethische verbeelding, vanuit framing, inleving en

speculatie. ArtsSciences kunstpraktijken kunnen ons een spiegel voorhouden,

andere perspectieven presenteren en ons verbinden met de samenleving die te

wachten staat. Ze laten het mogelijke voorstellen voordat het in werkelijkheid

plaatsvindt en bereiden ons daarmee voor op de dilemma’s in de hedendaagse en

toekomstige samenleving.

17



3. METHODOLOGIE

Vraagstelling

In deze casestudy staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Op welke manier passen eerstejaars studenten van een kunstopleiding ethische

verbeelding toe als zij in de groepsapp van hun klas ArtsSciences tegenkomen?

De deelvragen zijn geformuleerd naar aanleiding van de drie invalshoeken van

ethische verbeelding die in het theoretisch kader werden geformuleerd:

● Op welke manier framen en plaatsen de studenten ArtsSciences in hun

referentiekader?

● Op welke wijze verplaatsen studenten zich in een ander perspectief bij het

bekijken van ArtsSciences?

● Op welke wijze denken studenten na over alternatieve technologische

mogelijkheden en de consequenties daarvan als zij ArtsSciences zien?

Om te onderzoeken hoe jongeren reageren op online ArtsSciences is ervoor

gekozen om het onderzoek in een Whatsappgroep (eigendom van Facebook) plaats

te laten vinden. Jongeren brengen namelijk gemiddeld 143 minuten per dag door op

social media, waarvan Whatsapp de meest gebruikte social media app is en vooral

jongeren nemen deel aan whatsapp-groepen (van der Veer et al., 2020). In onze

onderwijspraktijk ervaren we dat leerlingen en studenten elkaar gedurende de dag

op school zien, maar dat het communiceren in bijna alle groepen doorgaat in de

klassenapp, zowel tijdens als na schooltijd. Het idee om voor een onderzoeksperiode

deel uit te mogen maken van een klassenappgroep wekte onze nieuwsgierigheid en

gaf ons de verwachting dichtbij de belevingswereld van jongeren te kunnen komen.

Participanten

Vanwege de toegankelijk binnen de organisatie waar één van de onderzoekers

werkzaam is, besloten wij ons onderzoek te doen in een bestaande klassenappgroep

met eerstejaars studenten van een opleiding docent beeldende kunst en vormgeving.
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Deze groep bestond uit 19 deelnemers van gemiddeld 21 jaar oud, waarvan 17

vrouw en 2 man. We hebben ervoor gekozen de leeftijd en gender identificatie per

respondent niet openbaar te maken, vanwege het feit dat er op deze opleiding twee

eerstejaars-groepen zijn en de privacy van de studenten op deze manier

gewaarborgd blijft. De jongeren komen grotendeels net van de middelbare school, en

bevinden zich in een levensfase tussen adolescentie en volwassenheid, de late

adolescentie (Crone, 2018). Zij zijn deze opleiding gestart vanuit een interesse in

kunst en doen in hun eerste jaar ervaring op met de basis van kunstbeschouwen.

(Studiegids Breitner Academie, 2021).

Selectie kunstwerken

De kunstwerken selecteerden wij zelf. Bij het kiezen van de kunstwerken maakten

we een opbouw: van populaire cultuur tot minder bekende kunst, westers en

niet-westers, verschillende disciplines en thematieken. De gemene deler was dat het

kunstwerken waren die online ervaren kunnen worden. Zoals in het theoretisch kader

beschreven, achtten we het van belang dat de kunstwerken maatschappelijk en

kritisch van aard zijn (Blackford, 2017; Heijnen & Bremmer, 2018). Daarnaast

selecteerden wij ook een aantal bronnen (Miquela en Simone Giertz) die als een

verschijnsel van populaire cultuur kunnen worden gezien (Heijnen, 2016) en een

aantal makers met interculturele achtergrond (Smith, 2021): Akten, De Cou &

McFedries, Fehari en Momo Pixel. In tabel 3.1 wordt er een overzicht gegeven van

de getoonde kunstwerken, op volgorde van het posten in de appgroep.

Miquela, Sara De Cou & Trevor McFedries (2016-heden)

Miquela is een digitale avatar, gecreëerd door ontwerpduo De Cou & McFedries, dat

gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie. Zij is steeds lastiger van echt te

onderscheiden en wordt op Instagram in allemaal ‘echte’ situaties geplaatst. Ook maakt

Miquela reclame voor diverse merken en reageert zij op maatschappelijke ontwikkelingen

(Grosfeld, 2021).

19



Hammer Machine, Simone Giertz (2018) - Proud Parents Machine, Simone Giertz (2017)

Simone Giertz is autodidact in robotica en ontwerpt waardeloze machines. Zij ziet een

probleem en probeert daar een technische oplossing bij te bedenken. Met het maken van

deze robots wil ze de kijker laten inzien dat we niet altijd weten wat de beste oplossing is

voor een probleem, maar dat we het op een creatieve manier kunnen proberen op te

lossen (Artslovessciencesdatabase, 2019).

Hair nah, Momo Pixel (2017)

Momo Pixel is een art director die vaak kampt met het probleem dat mensen ongevraagd

aan haar kroezende haar zitten. In deze game is de speler een vrouw die gretige handen

uit haar haar moet slaan. De speler kan in het begin huidskleur en kapsel kiezen en kan

daarna klikkend de graaiende handen uit het haar houden (Gomez, 2017).

Spots’ rampage, MSCHF (2021)

Voor het project Spot’s Rampage schafte het activistische kunstcollectief MSCHF

de robothond Spot van het bedrijf Boston Dynamics aan. Voor Spot’s Rampage

monteerde MSCHF een paintball-geweer op zijn rug. Internetters kregen

vervolgens de kans om Spot ‘los’ te laten gaan’ op iconische kunstwerken. Hiermee

werpen de kunstenaars de vraag op of bedrijven verantwoordelijk zijn voor de mogelijke

consequenties van hun eigen uitvindingen (Cole, 2021; MSCHF, 2021).

Learning to see: Gloomy Sunday, Memo Akten (2017)

Kunstenaar Memo Akten gebruikt machine learning om een computer betekenis te

leren geven aan wat het ziet, in de context van iets dat de computer al eerder heeft

gezien. Het kunstmatige neurale netwerk, dat getraind is op basis van beelden van

internet, maakt voorspellingen op basis van de input van een live webcam. In deze

video kent de computer alleen beelden van de zee, vuur en bloemen, en vertaalt

rommelige beelden van lakens naar een poëtisch beeld (Akten, 2017).
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The Modular Body,  Floris Kaayk (2016)

Floris Kaayk is een ontwerper en kunstenaar die fictieve video’s maakt en gebruik maakt

van de mechanismen van het internet. In The Modular Body vertelt hij in vijftig over het

internet verspreide video’s het verhaal van de fictieve wetenschapper Cornelis Vlasman,

die het kunstmatige wezen ‘Oskar’ heeft gecreëerd (Next Nature Network, 2016).

Can The Subaltern Speak?, Behnaz Farahi (2020)

De Iraanse kunstenaar Behnaz Farahi liet zich voor dit digitale kritische kunstwerk

inspireren door maskers die tijdens de Portugese kolonisatie werden ontwikkeld.

De maskers beschermden de drager voor de blik van slavenhouders die op zoek

waren naar knappe vrouwen. In dit werk laat Farahi twee maskers door middel van

AI een gezamenlijke taal ontwikkelen, morse codes knipperend met hun ogen. De

gesprekken gaan over misbruik door mannen in Covid19 tijd. De blik van de

onderdrukker wordt op deze manier een taal voor vrouwen om zichzelf te

beschermen (Fahari, 2020).

Co(AI)xistence, Justine Emard (2017)

In een poëtische video toont Emard de robot ‘Alter’, ontwikkeld in Japan, die

reageert op de bewegingen en verbale signalen van de danser Mirai Moriyama. Er

is nog geen gedeelde taal, maar op kleine punten ontstaan er vormen van contact.

Door aanraking en ontmoeting lijkt het of mens en robot een emotionele band

ontwikkelen (Himmelsbach et al., 2021).

Tabel 3.1 - Overzicht van de geselecteerde kunstwerken

Vertrouwelijkheid

Via de studieloopbaanbegeleider (vergelijkbaar met een mentor) van deze studenten

is contact gezocht met de respondenten, en er is formeel toestemming gevraagd bij

de directie van de instelling. Vervolgens hebben we het onderzoek kort

geïntroduceerd in de groep, waarbij we vertelden dat we wilden onderzoeken hoe de

jongeren reageren op kunst in een Whatsappgroep. Bewust lieten we woorden als

ArtsSciences, ethiek en verbeelding achterwege, zodat de studenten niet het gevoel

zouden hebben aan onze verwachtingen te moeten voldoen.
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Nadat alle studenten tijdens deze bespreking instemden met het onderzoek, is

hen een week later gevraagd een actief consentformulier te ondertekenen (zie

bijlage 1). In dit formulier legden we vast dat we alleen de berichten met betrekking

op de kunstwerken zouden verwerken in het onderzoek, en dat wij vertrouwelijk

zouden omgaan met de data. Dit deden we met het bewustzijn dat we een privésfeer

van de studenten zouden gaan betreden en dat we dit met een respectvolle houding

tegemoet dienden te doen. Dit betekende ook dat we niet met collega’s en

studiegenoten spraken over de inhoud van de berichten en dat we ons niet zouden

mengen in gesprekken en discussies in de appgroep. In de resultaten hebben we

waar nodig de telefoonnummers en namen geanonimiseerd.

Onderzoeksinstrumenten

● Whatsappgroep: In de Whatsappgroep werd er dagelijks de link naar een

kunstwerk geplaatst, nadat de lessen van de studenten voorbij waren. Hiervan

wordt een overzicht gegeven in tabel 3.2. Bijlage 2.1 bevat screenshots van

alle berichten die door ons in de groepsapp zijn geplaatst.

Datum Dag Tijdstip Bericht Gepost door

6-12-2021 ma 20.00 Introductiebericht Hellinga

7-12-2021 di 15.26 /
16.47

Miquela, Sara De Cou & Trevor McFedries
(2016-heden) - drie berichten

Ibrahim /
Hellinga

8-12-2021 wo 16.48 /
17.29

Hammer Machine, Simone Giertz (2018) -
Proud Parents Machine, Simone Giertz
(2017)

Ibrahim

9-12-2021 do 16.46 Hair nah, Momo Pixel (2017) Hellinga

10-12-2021 vr 17.29 Spots’ rampage, MSCHF (2021) Ibrahim

11/12-12-2021 za/zo Weekend

13-12-2021 ma 16.06 Learning to see: Gloomy Sunday, Memo
Akten (2017)

Hellinga

14-12-2021 di 14.50 The Modular Body,  Floris Kaayk (2016) Ibrahim

15-12-2021 wo 17.30 Can The Subaltern Speak?, Behnaz Farahi
(2020)

Hellinga

16-12-2021 do 17.13 Co(AI)xistence, Justine Emard (2017) Ibrahim

17-12-2021 vr 16.07 /
16.08

Afscheidsbericht (3 berichten) Hellinga /
Ibrahim

Tabel 3.2. Momenten van berichten posten in de Whatsappgroep
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● Veldnotities: We hebben onze eigen ervaringen tijdens ons verblijf in de

appgroep in veldnotities bijgehouden om ons bewust te blijven van onze eigen

rol in dit onderzoek (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Dit dagboek diende ook

voor notities voor onze eerste gedachten en vragen bij de reacties die

geplaatst werden.

● Focusgroepgesprekken: In de week na onze aanwezigheid in de groepsapp

nodigden wij zes studenten uit voor een focusgesprek. Deze studenten

werden geselecteerd op actieve reacties op de kunstwerken, of juist de

afwezigheid van reacties. Er werd gezocht naar een balans in

(on-)zichtbaarheid en participatie.

Omdat in de week van de focusgesprekken een Covid19-lockdown in

het onderwijs van kracht ging, planden we via Microsoft Teams drie

videogesprekken van 45 minuten in. Per gesprek waren er twee studenten

aanwezig.

Als onderzoekers verdeelden we onderling de rollen tussen

gespreksleider en moderator. De moderator leidde het gesprek in en

bewaakte de tijd, de gespreksleider stelde open vragen over de beleving van

kunstwerken in de groepsapp en vroeg door op de antwoorden van de

studenten. De moderator luisterde mee en vulde als dat nodig was aan met

vragen, aan de hand van een vooraf opgestelde lijst met topics (bijlage 3).

Data-analyse

Wij verzamelden op twee manieren data: berichten in de whatsappgroep en de

focusgesprekken. De focusgesprekken zijn getranscribeerd met behulp van het

programma Happy Scribe. Deze transcriptie is samen met de screenshots uit de

appgroep in een excelsheet geplaatst. De data zijn inductief gecodeerd, zodat we de

data zouden laten spreken en blinde vlekken en aannames konden voorkomen

(Boeije & Bleijenbergh, 2019).

Er is een codeboom gemaakt die bestaat uit vier lagen: de belangrijkste

citaten, de open codes, de axiale codes en de geselecteerde hoofdcategorieën.

Gedurende het codeerproces zijn er verschillende codebomen gemaakt en

bediscussieerd vanuit welke categorieën we wilden gaan interpreteren. Op het

moment dat we overeenkomstigheid ten aanzien van de codes bereikten en de data
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was verzadigd, waarbij wij structuren zagen in de onderzoeksresultaten en deze

konden koppelen aan de theorie achter ethische verbeelding, kwamen we tot een

codeboom met vier thema’s: algemene reacties groepsapp, framing, inleving en

speculatie (Bijlage 4.1 en 4.2).

Operationalisering

De data bestond uit uitspraken in de focusgroepgesprekken en reacties uit de

Whatsappgroep. Whatsapp biedt de mogelijkheid van het toevoegen van emoticons

en memes. Om emoticons te interpreteren werd gekeken naar de afbeelding van de

emoticon. Tijdens de eerste codeer-ronde beschreven wij deze letterlijk,

bijvoorbeeld: ‘emoticon met tranen van het lachen.’ Tijdens het axiaal coderen

interpreteerden wij een emoticon als een gevoel, zoals ‘humor’, ‘ongemak’ of

‘verwarring’ (zie codeboom in bijlage 4.1 en 4.2).

Ook werden er memes gepost in de appgroep: humoristische afbeeldingen of

filmpjes die worden bewerkt en worden verspreid over het internet (Roestenburg,

2018). Bij het interpreteren van memes werd gekeken naar de context waarin deze

meme werd geplaatst. Bijvoorbeeld: een meme bij het kunstwerk Hair Nah met

presentator op een podium staat en zegt ‘pretty accurate.’ Deze meme werd onder

de code ‘herkenning’ gecategoriseerd.

Om de Whatsapp-reacties en uitspraken in de focusgroepgesprekken onder

de pijlers framing, inleving en speculatie te categoriseren, was een voortdurende

reflectie nodig over wat wij precies verstaan onder deze begrippen. De criteria die

werden gebruikt tijdens de operationalisering van het begrip ethische verbeelding,

worden getoond in tabel 3.3. Deze criteria worden in het theoretisch kader

onderbouwd en gelinkt aan ethische verbeelding.

De reactie of uitspraak toont aan dat de student:

Framing - Het kunstwerk probeert te duiden, bevragen of te definiëren.

- Een koppeling maakt naar het eigen referentiekader en de

belevingswereld.

Inleving - Beschrijft hoe het zou zijn om van positie te wisselen en de werkelijkheid

te bekijken vanuit een ander perspectief.
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- Empathie toont door te beschrijven hoe een ander persoon zich zou

kunnen voelen en begrip te tonen.

- Woorden geeft aan sociaal maatschappelijke thema’s die betrekking

hebben op een ander.

Speculatie - Beschrijft hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.

- De mogelijke consequenties van keuzes beschrijft.

- Nieuwe vragen formuleert ten aanzien van de thematiek van het

kunstwerk.

Tabel 3.3. Criteria voor de operationalisering van de begrippen framing, inleving, speculatie

Member checking

Er zal in mei 2022 member checking worden toegepast. We zullen onze

onderzoeksresultaten presenteren voor de groep studenten en hen vragen in

hoeverre zij zich herkennen in deze bevindingen en hoe zij aankijken tegen de

betekenis die er in dit onderzoek aan worden gegeven (Sandelowski, 2008).

Samenvattend

De methodiek wordt schematisch weergegeven in schema 3.4.
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Schema 3.4. Onderzoeksslang schematisch weergegeven.
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4. RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de groepsapp en focusgroepgesprekken

gepresenteerd en geïnterpreteerd. De Whatsapp-reacties worden getoond in tabel

4.1 en de hoeveelheid reacties in tabel 4.2.

In de vier paragrafen die daarop volgen worden deze berichten verbonden

met de uitspraken in de focusgroepgesprekken. In de eerste paragraaf wordt

beschreven welke tendensen er in het algemeen zichtbaar werden in de manier van

reageren in de groepsapp. Vervolgens worden de resultaten bekeken vanuit de

verschillende invalshoeken die geformuleerd zijn in het theoretisch kader: framing,

inleving en speculatie.

Tabel 4.1.1 Whatsappberichten per kunstbron in de groepsapp
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Tabel 4.1.2 Reacties per kunstbron in de groepsapp
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Tabel 4.1.3 Reacties per kunstbron in de groepsapp
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In totaal zijn er acht kunstwerken in de appgroep gepost. Om inzichtelijk te maken

welke kunstwerken de meeste data opleverden, wordt het aantal berichten per

kunstwerk gepresenteerd in onderstaand cirkeldiagram (grafiek 1).

Grafiek 4.2. Aantal berichten per bron in de groepsapp.

4.1 Resultaten: Reacties op de kunstwerken

Korte reacties

In de groepsapp reageerden de studenten met één zin, één woord of een emoticon,

op de geposte kunstwerken. Meestal waren deze reacties emotioneel van aard of

gaven ze een eerste oordeel over het kunstwerk. Op het werk Modular Body van

Floris Kaayk (2016) reageerden de studenten met afgrijzen door woorden te

gebruiken als ‘’Ewww [sic] echt raar’’ (Bericht G6). of ‘’Gadverdamme’’ (Bericht B4)

of gebruiken alleen een emoticon. Studenten vertelden dat het in een groepsapp

gebruikelijk is om heel kort te reageren en daardoor ook niet te veel te ‘spammen’

met lange berichten (Student A).

De studenten gaven hun mening over de vormgeving van de kunstwerken,

met een korte duiding zoals ‘’Heeel [sic] nice ’’ (Bericht E3) en met emoticons

(Bericht F7). Ook gaven studenten aan soms aan nog niet helemaal te begrijpen
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waar zij naar kijken. Zoals “Oeh, beweegt die pop nou?” bij het werk Co(AI)xtence

(Bericht A7).

Memes

Drie keer reageerden de studenten met een meme. In de memes tonen de studenten

een grap of oneliner die zij associëren met het kunstwerk (Bericht L1, C3 & F8).

Student E vertelt in de focusgroepgesprekken dat het posten met memes ‘’echt iets

van nu’’ is en dat dit een fijne en vooral snelle manier van reageren is, aangezien je

met gewone woorden vaak moet letten op wat je zegt (Student E). Ook hebben

memes en stickers vaak humor. Met de humor van memes vertellen studenten op

een grappige manier wat zij ergens van vinden (Student B).

Interactie

Studenten reageren in de groepsapp op elkaars bevindingen en interpretaties, zoals

in figuur 4.6 te zien is in de reacties op Hair Nah (Bericht F6 & B3) en The Modular

Body (A6). Sommige studenten vertelden dat ze een aantal kunstwerken die gedeeld

werden ook doorstuurden naar vrienden of familie (Student B & F). Eén student was

vooral gefascineerd van de manier waarop het kunstmatige wezen Oscar was

gemaakt en besprak dit samen met haar vader (Student D). Als een kunstwerk veel

interesse opriep, zoals The Modular Body, gaven de studenten aan onderzoek te

gaan doen. Dit onderzoek vond plaats op YouTube:

“Ik heb denk ik de hele treinreis, nou dertig minuten, daar over gedaan om

gewoon heel de tijd van link naar link, naar mensen die er op gingen

reageren op soortgelijke experimenten. En in één keer was ik, zat ik, op een,

op een YouTube kanaal van iemand die een long had gemaakt en die een

long liet vibreren. Ik zat echt te kijken in de dark webs van YouTube. Met

allemaal levensechte weefsels en zo. Dus ik vond het zo absurd.” (Student F)

Geen reacties

Alle studenten gaven in de focusgroepgesprekken aan niet elk kunstwerk te hebben

bekeken (Student A-F). De studenten vertelden dat in een groepschat zoveel

berichten worden geplaatst, dat ze niet altijd alle kunstwerken zagen of tijd hadden

om er naar te kijken (Student  A, E, F). Zij gaven hierbij ook aan de voorkeur te
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hebben om doorgestuurde bronnen te openen van bekenden zoals studiegenoten of

familie, in plaats van onderzoekers die zij niet goed kenden (Student A, B en C).

Student D vertelde ons dat zij niet veel zegt in een appgroep met veel

mensen, maar liever in een klein groepje van vijf mensen communiceert. Er was één

student die vertelde dat ze weinig interesse had voor de geposte kunstwerken, en

het niet nodig vond om een diepere betekenis te koppelen aan deze werken (Student

C). In de groepsapp heeft deze student éénmaal gereageerd op het kunstwerk Hair

Nah, met: ‘love it gewoon lekker tappen op het scherm niet denken’ (Reactie C1).

Samenvatting: reacties in groepsapp

De drie bronnen waar de meeste reacties op worden gegeven zijn Hair Nah, The

Modular Body en Miquela. Over het algemeen zien we dat studenten kort, snel en

vanuit emotie reageren op de kunstwerken in de appgroep. Dit doen ze met

woorden, memes, stickers en emoticons. Humor speelt hierbij een belangrijke rol.

Ook reageren studenten op elkaars berichten door bijvoorbeeld vragen te stellen

over de kunstwerken. In enkele gevallen stuurden studenten de bronnen door naar

bekenden of deden zij verder onderzoek op YouTube. De studenten keken niet naar

alle kunstwerken, vanwege veel berichten of geen interesse.

4.2 Resultaten: Framing

Genre

Studenten gaven in de focusgroepgesprekken aan dat de kunstwerken die zij zagen

nieuw waren voor hen. Ze wisten niet direct of dat wat ze zagen nou kunst is, omdat

ze het niet snel in een museum zien hangen.

“Ik vond het wel een beetje vervreemde, vervreemdende kunst [...] Maar

tenminste, het is wel van die kunst die je niet bijvoorbeeld heel snel in musea

zal zien, bijvoorbeeld in echt standaard musea zoals het Rijksmuseum of weet

ik veel, zeg maar van die grote musea.” (Student C).
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Ook vroegen studenten af of dat wat ze zagen nou bij kunst, wetenschap of

technologie hoort.

“Maar ik denk wel gewoon ook, omdat het zo anders is van wat je eigenlijk ziet

in de realiteit, omdat het dus technologie met leven is. Daarin een beetje

geëxperimenteerd is. Dat ik dat.. dat dat wel onder kunst zou kunnen vallen,

maar ook heel erg onder wetenschap.” (Student B)

Associaties

Studenten leken sterk geneigd om associaties te maken naar aanleiding van de

werken. Daarbij legden ze de link naar hun eigen belevingswereld. Het

Instagrammodel Miquela dat met okselhaar poseert, genereerde een reeks aan

reacties op waarin wordt gespeculeerd op wie uit de klas zij lijkt en praten de

studenten over okselhaar (Berichten A1, F1, A2, G1, B1, G2, A3). Soms geven de

studenten aan dat een bron inspiratie kan zijn voor hun eigen beeldend werk of een

vak op de opleiding, zoals in een reactie op de machines van Simone Giertz: “Dit had

ik echt bij 3d moeten maken man” (Bericht E2), en het werk van Memo Akten

(Bericht A5).

Vervreemding

De kunstwerken waarbij de grens tussen werkelijkheid en fictie niet gelijk duidelijk is

roepen veel reactie op bij de studenten. Bij The modular body blijven zij zich

afvragen wat ze nou hebben gezien en zijn zij in de veronderstelling dat het ‘hompje’

vlees echt kan bewegen.

“Het is gewoon een kwab en hompje vlees en.. in één keer drukt hij op de

knop en het beweegt dan ook op een manier zoals wij die ook al kennen. Dus

in één keer heel herkenbaar. Van iets wat niet de de mens heeft dit buiten de

normale cellen is dit om gemaakt, maar het doet als een klein mens of als een

klein dier eigenlijk. Dus iets...als het beweegt herken ik dit. Maar het is niet

echt. Het is gewoon niet echt, maar het doet wel echt (Student F).

Het kunstmatige instagram model Miquela is duidelijk nep, maar roept toch

vervreemdende reacties op:
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“Dit is wel echt bizar. Het ene moment zag ik wel echt van nou: dit is wel super

nep. En het andere moment daar had je, ik denk als ik als ik gewoon zo door

mijn feed aan het scrollen zou zijn: Uhm, dat het misschien niet eens heel gek

zou zijn dat dat zij euh...Dat het me niet eens zou opvallen dat het een raar

gemaakt iets zou zijn.” (Student E)

Ook over Spots Rampage wordt gezegd dat het vreemd is dat iets echt lijkt maar

zich toch anders gedraagt:

“Ja je ziet, het heeft natuurlijk geen vacht of je ziet duidelijk dat het geen hond

is. Maar gedraagt zich echt als een soort hond.” (Student E)

Samenvatting - framing

De studenten plaatsen de bronnen in context door zichzelf af te vragen of het werk

wel of geen kunst is, en denken erover na of ze nou naar kunst, wetenschap of

techniek kijken. Ze geven aan dat deze kunstvorm nieuw voor hen is. Studenten

associëren en leggen daarbij sterk de relatie met de eigen belevingswereld. Bronnen

zoals The Modular Body, Miquela en Spot’s Rampage, waarbij het niet gelijk duidelijk

is of ze echt of nep zijn, roepen veel vragen en interpretaties op.

4.3 Resultaten: Inleving

Het kijken vanuit een nieuw perspectief werd vooral zichtbaar in de reacties op de

game Hair Nah. De game liet de studenten voelen hoe het is als mensen aan je haar

willen zitten (Student B). Dit was deels terug te lezen in de reacties in de groepsapp

en de focusgesprekken (Bericht B2, F6 & B3). In de focusgroepgesprekken vertellen

de studenten hoe zij vanuit een ander perspectief zijn gaan kijken. Een aantal

studenten vertelden dat ze van vriendinnen met kroezend haar al hadden gehoord

over deze situaties (Student B & E), maar door het zelf te ervaren zij zich nog meer

bewust werden en na gingen denken over discriminatie en het aangeven van

grenzen (Student F & B). “Ik vond wel dat ik er echt stil bij ging staan, doordat je daar

even tijd voor nam.” (Student B). Het de tijd nemen voor dit onderwerp, door het
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spelen van een game, komt vaker terug:

“Dat je hierdoor, dat het hierdoor een beetje door herhaling, omdat je

natuurlijk elke keer die handen weg slaat toch achter komt: ‘van shit, dit is

toch niet nice?’ Of als je ook naar een zwarte vrouw kijkt en je wilt dit doen dat

je dan terug zou denken aan het spel. Omdat het zo simpel in elkaar zit dat je

het wel onthoudt.” (Student F)

Andere situatie

Het inleven in een andere situatie werd in tot op zekere hoogte besproken in de

focusgroepgesprekken als het kunstmatige instagram-personage Miquela ter sprake

kwam. De studenten zien duidelijk dat het nep is, maar omdat het zo echt lijkt vragen

een aantal studenten zichzelf af in hoeverre zij een persoonlijke band kunnen krijgen

met een kunstmatig Instagram-model.

“Ik zou het mezelf niet kunnen voorstellen om met zo'n iemand vrienden te

zijn. Het is misschien heel lullig eigenlijk dat je zo'n vooroordeel hebt, maar ik

zou het me nu niet zo kunnen voorstellen.” (Student D)

“Zij is gemaakt. Dus zij bestaat niet, je zou haar nooit tegen kunnen komen.

Euh. Ja, dat weet ik toch wel. Ik weet ook nog dat ik haar in Instagram toen. Ik

weet niet meer of dat een link was, maar ik kwam toen in ieder geval op haar

Instagram terecht. Ik zeg ook 'haar' Instagram alsof ze bestaat -lacht-”

(Student E)

Samenvatting - inleving

Bij de bronnen Hair Nah en Miquela tonen de studenten inleving in een ander

perspectief. Bij Hair Nah worden zij hier letterlijk toe aangezet door de vorm van de

game, en de studenten brengen dit tijdens de focusgesprekken onder woorden. Bij

Miquela denken zij na over hun eigen relatie tot een virtueel persoon en stellen zij

zich voor hoe het zou zijn om een persoonlijke band te hebben met haar, daarbij

krijgen de uitspraken speculatieve vormen.
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4.4 Resultaten: Speculatie

Snelheid

Bij het zien van technologie die echt lijkt, maar niet echt kan zijn, zoals in The Modular Body

en Miquela, vertellen de studenten dat zij gaan nadenken over het tempo waarin technologie

zich ontwikkelt, en dat zij het lastig vinden om zich daartoe te verhouden: “dan denk ik wel

eens van, what the fuck? Eigenlijk gaat het wel heel snel, misschien iets te snel en wil ik hier

wel bij zijn? Het gaat zo snel dat ik het een beetje eng vind.” (Student B). En: “de toekomst

dichterbij is dan je denkt.” (Student D).

Consequenties

De studenten vragen zich ook af wat de consequenties van bepaalde ontwikkelingen zullen

zijn, en zijn zich ervan bewust dat je nu nog niet weet hoe mensen in de toekomst

technologie in gaan zetten. Zo wordt er over de robothond in Spot’s Rampage gezegd:

“Kijk, voor nu is het eigenlijk best wel vet en kan het misschien.. ik zie

het zo voor me als een soort een blindengeleidehond. Maar dat het dan het

soort van kan ingesteld worden op een hele mooie manier. Maar er hoeft

maar één crazy persoon bij te zitten die het gebruikt voor... hele andere

bedoelingen, en dan ben je de pineut.” (Student E).

Apocalyptisch

Als de studenten zich proberen voor te stellen wat de consequenties van

technologische ontwikkelingen zijn, komen er voornamelijk apocalyptische scenario’s

bij hen naar boven. Dit uit zich in uitspraken als: “Het gaat zo snel dat ik het een

beetje eng vindt en dat ik ook wel weer ga denken aan zo'n apocalyps en zo, van dat

dan de robots de wereld over gaan nemen” (Student B). En: “hier wil je ver vandaan

blijven.” (Student E).

Vermijding

De apocalyptische associaties zorgen ook voor tegenstrijdige gedachten. Een aantal

studenten geven aan dat ze de kunstwerken (met name The Modular Body en Spot’s

Rampage) zo fascinerend vinden dat ze er meer over willen weten, maar dat dit

tegelijkertijd zorgt voor piekeren en het vermoeden hier dan slechter van te gaan

slapen. Een aantal studenten spreken uit dat zij deze gedachten dan liever opzij

36



willen schuiven: “Ik blok heel vaak dingen, want ik ga er natuurlijk over nadenken en

soms heb ik daar helemaal geen zin in” (Student B). “Dan heb ik gewoon zoiets van:

ik laat het wel gewoon lekker. Ik hoor het wel als het mis gaat ofzo.” (Student C). Ook

spreken studenten de wens uit dat er niet te veel zal veranderen in de toekomst:

“Vliegende auto’s mogen komen, maar de rest mag blijven zoals het is.” (Student F).

Samenvatting - speculatie

Op het moment dat de studenten worden aangezet tot nadenken over de toekomst,

maken zij zich zorgen over de snelheid van de ontwikkeling van technologie. Ze

denken dat deze technologie nu vanuit goede bedoelingen wordt ontwikkeld, maar

voorzien negatieve consequenties en apocalyptische scenario's. Dit kan hen een

dubbel gevoel geven, enerzijds willen de studenten er alles over weten, anderzijds

willen zij er niet over hoeven na te denken en hier ver vandaan blijven.
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5. CONCLUSIE

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: Op welke manier passen

eerstejaars studenten ethische verbeelding toe als zij in de groepsapp van hun klas

ArtsSciences tegenkomen? We zijn twee weken lang te gast geweest in een

groepsapp van studenten en daarin hebben we dagelijks een kunstbron geplaatst

(zie: tabel 3.1 en 3.2). Vervolgens hebben we verschillende focusgroep-gesprekken

gevoerd waarin we met de studenten spraken over hun ervaringen bij het bekijken

van deze kunstwerken en het reageren hierop in de groepsapp. In dit hoofdstuk

worden de conclusies gepresenteerd vanuit drie verschillende invalshoeken die in

het theoretische kader uiteen zijn gezet: framing, inleving en speculatie.

5.1 Deelconclusie 1. Framing

Op welke manier framen en plaatsen de studenten ArtsSciences in hun

referentiekader?

In de appgroep en de focusgroepgesprekken lieten de studenten zien hoe zij de

kunstwerken in hun referentiekader plaatsten. Daarbij vielen er een aantal zaken op:

de link naar hun eigen leefwereld, de fascinatie voor de grens tussen werkelijkheid

en fictie en de vraag of het kunst was wat zij zagen.

In het theoretisch kader beschreven we dat we de verbeelding nodig hebben

om een situatie in context te plaatsen (Johnson 1993, Fesmire, 2003). De studenten

lieten dit zien wanneer zij in hun reacties associeerden op de bronnen en daarbij

vergelijkingen maken met hun eigen belevingswereld. In ons voorstellingsvermogen

vormen wij ons een beeld waarmee we we de werkelijkheid vergelijken (Johnson,

1993). Dit deden de studenten op een directe, intuïtieve manier, blijkt uit het gebruik

van emoticons, memes en de ervaringen die de studenten met ons deelden in de

focusgroepgesprekken (paragraaf 4.1, p30-31).

Emotie is belangrijk bij het innemen van een moreel standpunt (Nussbaum,

1990). Deze gevoeligheid zagen we terug in zowel de whatsapp reacties en de

focusgroepgesprekken. Op Whatsapp reageerden de studenten snel en vanuit

gevoel en humor, met emoticons en memes. Het associëren met memes is een

medium waarmee jongeren hun associaties op een snelle, humoristische manier

kunnen communiceren (Roestenburg, 2018).
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Uit de data blijkt dat sommige kunstwerken de studenten verrasten en dat zij

die als vervreemdend ervoeren. Die vervreemding was vooral op te merken als het

niet duidelijk is of bronnen echt of nep zijn. Studenten gaven aan dat, ook al wisten

zij dat iets nep is, zij toch verward waren (paragraaf 4.2, p33). De studenten zochten

naar woorden om te beschrijven wat zij gezien hadden en of dat de werkelijkheid

was (paragraaf 4.2, 33). Filosoof Miriam Rasch noemt deze verwarring ‘frictie,’ als

iets verwarrend is, kan de waarneming geïntensiveerd worden en ontstaat er ruimte

voor ethische reflectie (Rasch, 2020). De studenten zochten naar de betekenis van

het werk. Dit deden zij alleen als het kunstwerk hen of hun peergroep interesseerde,

anders klikten ze niet op de bronnen in de groepsapp. Bij grote nieuwsgierig gingen

de studenten op zoek gaan naar informatie op YouTube (paragraaf 4.1, p31-32).

5.2 Deelconclusie 2. Inleving

Op welke wijze verplaatsen studenten zich in een ander perspectief bij het bekijken

van ArtsSciences?

Inleving in een ander perspectief ontstond bij bronnen waarin mensen centraal

stonden, of waarbij de studenten als toeschouwer uitgenodigd werden om te

handelen en deel te nemen aan het kunstwerk. In de focusgroepgesprekken

vertelden de studenten dat zij door het ervaren van een kunstwerk vanuit een ander

perspectief waren gaan kijken (paragraaf 4.3, p34-35). Door de vormgeving van het

werk werden zij letterlijk in de positie van een ander geplaatst, zoals dit bij de game

Hair Nah het geval was. Door te handelen in een interactief kunstwerk voelden de

studenten letterlijk de emotie van anderen (paragraaf 4.3, p34-35). Om tot ethische

reflectie te komen, moeten we van standpunt kunnen verwisselen en ons kunnen

inleven in het leven van een ander, en de gevoelens en beelden die deze

kunstwerken oproepen spelen daarbij een belangrijke rol (Fesmire, 2003; Nussbaum,

1990).

In de focusgesprekken zagen wij dat het kunstwerk de jongeren aanzette om

over een vraagstuk als diversiteit en inclusie na te denken (paragraaf 4.3, p35). Het

kunstwerk hielp een maatschappelijk, of zoals de jongeren het noemden ‘serieus’

onderwerp te bespreken vanuit meerdere invalshoeken en denkbeelden, een

vaardigheid die past bij kritisch burgerschap (Nussbaum, 2011).

39



Er waren ook kunstbronnen waarbij de studenten op een minder letterlijke

manier van standpunt verwisselden, zoals zij zich bij Spot’s rampage inbeeldden hoe

het zou zijn een robothond te besturen en wat je daar dan mee zou doen. Of dat ze

zich bij het instagram model Miquela bedachten of zij wel bevriend konden raken met

iemand die niet echt is en zich vervolgens bijna verontschuldigen voor de gedachte

dat zij Miquela daarin passeerden. Ook waren er kunstwerken die de potentie

hadden om empathie op te wekken, maar waarop de studenten niet hebben

gereageerd, zoals het werk Can the subaltern speak?

5.3 Deelconclusie 3. Speculatie

Op welke wijze denken studenten na over alternatieve technologische mogelijkheden

en de consequenties daarvan als zij ArtsSciences zien?

De studenten reageerden sterk op bronnen die speculatief van aard zijn. In de

groepsapp reageerden de studenten met emoticons, memes en kreten op deze bron.

In de focusgesprekken vertelden zij welke vragen, zorgen en twijfels de werken in

hen opriepen.

The Modular Body viel daarbij op, ten eerste vanuit de vele emotionele, bijna

fysieke reacties, die het werk opriep (paragraaf 4.1, p33; paragraaf 4.4, p36). Als

kunst een sterke emotionele reactie uitlokt, dan zou het belangrijke debatten op gang

kunnen brengen (Roeser et al., 2018). Bij de studenten kwamen er vragen omhoog

over de snelheid van technologische ontwikkelingen en hoever wij als mensheid

daarin wilden gaan, maar het denken hierover bracht hen niet vanzelf tot een

onderling debat, de studenten bleven bij een primaire reactie en hun eigen

gedachten. De studenten vertelden over een gevoel van controle dat zij in

technologische ontwikkeling missen. Ze deelden het idee dat nieuwe technologieën

vanuit goede bedoelingen worden ontwikkeld, maar dat mensen met minder

vredelievende idealen daarmee aan de haal kunnen gaan. Dit komt overeen met de

definitie van speculatief design, waarin utopische of dystopische vergezichten

kunnen worden gevisualiseerd, en het publiek kritisch bedenkt wat al dan niet

wenselijk is in de toekomst (Auger, 2013). Daarbij viel het op dat de studenten ons

een apocalyptisch beeld van de toekomst toevertrouwden (paragraaf 4.4, p36). Zij

gaven zelfs aan, hoe fascinerend zij de kunstwerken ook vonden, liever niet na te
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denken over de thema’s die geagendeerd werden en bang waren er slecht van te

gaan slapen (paragraaf 4.4, p37).

In het onderzoek werd het vermogen om nieuwe, constructieve

mogelijkheden van bijvoorbeeld kunstmatig leven en robotisering te visualiseren niet

zichtbaar. Om dit soort mogelijkheden te visualiseren, moeten wij ons begrip van de

huidige realiteit op kunnen rekken. Dit kan leiden tot een kennismaking met hetgeen

wat wij nog niet kennen (Johnson, 1993). In plaats daarvan werd er door de

studenten gezocht naar de definitie en de mogelijke gevolgen van deze kunstwerken.

Op een speculatief kunstwerk met een meer poëtisch, coöperatief beeld van de

samenwerking, een dans, tussen mens en robot presenteert, Co(AI)xistence van

Justine Emard is niet gereageerd.

5.4 Eindconclusie

In ons theoretisch kader beschreven wij de rol van de verbeelding bij ethische

reflectie en introduceerden wij drie pijlers van ethische verbeelding: framing, inleving

en speculatie. We stelden dat we de verbeelding nodig hebben om een situatie te

framen, in context te plaatsen en te conceptualiseren (Johnson, 1993). De

verbeelding is nodig bij het inleven in het standpunt van een ander en in het

verplaatsen in een ander perspectief (Nussbaum, 2011). Om te speculeren moeten

we de mogelijke gevolgen van verschillende keuzes en nieuwe mogelijkheden

kunnen inbeelden (Dewey, 1922; Johnson, 1993). Ook illustreerden we dat

ArtsSciences kunstpraktijken ons een spiegel voorhouden, andere perspectieven

presenteren, ons kunnen verbinden met de situatie die ons te wachten staat en onze

perceptie van de realiteit oprekken (Roeser et al., 2018; Stark & Crawford, 2019).

Na deze theoretische verdieping, het verblijf in de groepsapp van de

studenten, de gesprekken die wij met hen voerden en de analyse die wij toepasten,

kunnen we antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek: Op welke manier

passen eerstejaars studenten van een kunstopleiding ethische verbeelding toe als zij

in de groepsapp van hun klas ArtsSciences tegenkomen?

Kunstwerken die vervreemding opriepen brachten een verwarring tot stand die de

studenten aanmoedigde zich te verhouden tot het kunstwerk. De studenten
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reageerden met emotie of oordeel en gingen vervolgens, meer vanuit de rol van

consument dan kunstcriticus, in op de thematiek van het werk. Omdat zij vanuit hun

eigen werkelijkheid, intuïtie en associatie reageerden, namen zij weinig conceptuele

afstand van het werk.

Er zijn indicaties dat studenten een nieuwe positie ten aanzien van de

thematiek van een kunstwerk aannamen, als het expliciet over mensen ging,

interactief was en emoties opriep. Zij probeerden van standpunt te wisselen, zich te

verplaatsen in een ander en voelden daarin mee. Dit hielp de studenten woorden te

geven aan maatschappelijke thema’s en te reflecteren op de realiteit van een ander.

Kunstwerken die minder een interactieve en menselijke component in zich droegen,

riepen perspectief verwisseling indirect op. In deze gevallen bekeken de studenten

de situatie meer vanuit zichzelf en hun eigen sociale situatie, namen wat minder

afstand, en vroegen zij zich af hoe zij op nieuwe situaties zouden reageren.

Studenten werden getriggerd door kunstwerken die een provocerend beeld

van de toekomst toonden. De ontwikkelingen van technologie werden als

fascinerend ervaren, maar ook als geladen, blokkerend en apocalyptisch. De

toekomst leek ervaren te worden als een spannende, onbekende wereld, waar

mensen geen goede bedoelingen hebben met technologie. Dit bracht de studenten

tot dubbele gevoelens in de relatie tot technologie en de toekomst. Het inbeelden

van constructieve mogelijkheden en positieve toepassingen van technologie deden

de studenten weinig als reactie op de geselecteerde kunstwerken.

In onze inleiding refereerden we naar een aanname die ons gedurende het

onderzoek is bijgebleven. Koelink zei dat hij dacht dat als mensen The Modular Body

online tegenkomen ‘gedwongen worden een gevoelsmatige ethische positie in te

nemen’ (persoonlijke communicatie, 31 maart 2021). Wij kunnen concluderen dat de

studenten inderdaad sterk vanuit intuïtie reageerden op ArtsSciences. Zij toonden

vanuit hun eigen referentiekader hun fascinaties, hun empathie en hun zorgen over

de toekomst van technologie. Studenten namen vanuit emotie een kritische en

ethische positie ten aanzien van de kunstwerken in, met weinig conceptuele afstand.

De conclusies die in dit hoofdstuk zijn beschreven worden samengevat in figuur 5.1.
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Figuur 5.1 - samenvatting conclusies in schema ethische verbeelding
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6. DISCUSSIE, LIMITATIE en AANBEVELINGEN

6.1 Discussie

In de conclusie beschreven wij dat studenten, als een kunstwerk hier expliciet toe

aanmoedigde, een nieuw standpunt innamen en meevoelden met anderen. Het is

wel belangrijk om ons kritisch af te vragen voor welke termijn deze empathische

gevoelens aanwezig blijven, en hoe deze zich uiten als iemand werkelijk met een

soortgelijke situatie in aanraking komt.

Over een aantal aspecten hebben wij in dit onderzoek geen duidelijkheid of

compleet beeld kunnen krijgen. Er is door de studenten niet gereageerd op een

speculatief kunstwerk dat een meer poëtisch, coöperatief beeld van de

samenwerking, een dans, tussen mens en robot presenteert, Co(AI)xistence van

Justine Emard. Ook werd er niet gereageerd op het werk Can The Subaltern Speak?

van Behnaz Fahari. Interessant zou zijn geweest om te weten waarom de jongeren

niet op deze werken reageerden. Maar tijdens de focusgroepgesprekken bleek de

conversatie erg abstract te blijven als het ging over kunstwerken die ze niet hadden

gezien. De studenten vertelden ons dan vooral wat voor hen de redenen zijn om een

werk wel te bekijken: als het hen triggerde, gelijk opviel of als hun leeftijdsgenoten er

sterk op reageerden.

Daarnaast was het opvallend dat The Modular Body werd ervaren als echt en

dat geen van de studenten erachter was gekomen dat deze video fictief is, ondanks

dat een aantal studenten vertelden onderzoek te hebben gedaan. Dit werd gedaan

op YouTube en roept bij ons vragen op over de manier waarop jongeren tegen de

betrouwbaarheid van bronnen aankijken.

6.2 Relevantie

In de inleiding werd beschreven dat er steeds meer bekend is over de toepassing

van ArtsSciences kunstpraktijken in het onderwijs, maar dat als ArtsSciences

ethische vragen oproepen er niet vanzelfsprekend een kritisch gesprek in de klas

plaatsvindt (Heijnen & Groenendijk, 2018; Oosterwijk, 2019).

In dit onderzoek is geprobeerd de ethische kwaliteit van ArtsSciences te

expliciteren en het begrip hierover te vergroten. Wij hopen dat dit inzicht van
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betekenis kan zijn voor het kunstonderwijs en interessant is voor een breed veld aan

kunstdocenten. Hiermee zou het bewustzijn vergroot kunnen worden dat

ArtsSciences een sterk inhoudelijke component heeft en kunstdocenten nieuwsgierig

kunnen maken om aan de hand van deze kunstsoort een kritisch gesprek in de klas

te voeren.

Ook buiten de grenzen van het kunstonderwijs kunnen de bevindingen uit dit

onderzoek van waarde zijn. In het Nederlandse onderwijs is steeds meer aandacht

voor kritisch denken over technologie. In de voorstellen van Curriculum.nu is het

domein ‘Technologisch burgerschap’ opgenomen, waarin kennis over en bewustzijn

van de invloed van technologie centraal staan (Curriculum.nu, 2022). Ook in het

Handboek digitale geletterdheid van Kennisnet (Pijpers, 2021) is een grote rol

toebedeeld voor de ethische aspecten van ons digitale leven. In het handboek wordt

de eerder genoemde filosoof Miriam Rasch geciteerd, die zegt dat het filosoferen

over alternatieve mogelijkheden van veelgebruikte technologische toepassingen

vraagt om fantasie en verbeeldingskracht (Pijpers, 2021). Maar de rol van kunst is

beperkt omschreven, en er wordt niets gezegd over kritische kunstwerken die

ethische vragen oproepen. Met dit onderzoek hopen wij ArtsSciences ook voor

mensen zonder kunstvak in de belangstelling te plaatsen, zodat er mogelijkheden

voor vakoverstijging ontstaan (Heijnen & Bremmer, 2018) en ethische reflectie over

technologie op meerdere lagen plaatsvindt.

6.3 Limitatie

Representatie

Dit onderzoek is uitgevoerd bij een doelgroep die bekend was bij ons als docenten,

op hetzelfde instituut waar wij ooit zelf een opleiding hebben gevolgd en de plek

waar één van de onderzoekers werkt. De studenten kregen op dat moment geen les

van de onderzoeker, maar kunnen haar wel zien als onderdeel van het

docententeam. We hebben contact gehouden met de studieloopbaanbegeleider van

de groep, zodat die het kon signaleren als studenten zich in de loop van het

onderzoek niet prettig voelden bij onze online aanwezigheid. In onze beleving zijn

hier geen signalen van geweest, maar wij zijn ons ervan bewust dat studenten onze

45



rol van onderzoeker en docent niet altijd los van elkaar gezien zullen hebben en dat

wij niet volledig op de hoogte zijn geweest van hun gevoelens.

Ook realiseren wij ons dat we in dit onderzoek een doelgroep hebben

onderzocht die reeds in aanraking is gekomen met kunst. We plaatsen een kritische

noot bij de maatschappelijke representatie van de bevindingen die wij nu hebben

gedaan, en vermoeden dat de uitkomsten van het onderzoek anders kunnen zijn als

ze het onderzoek met een andere doelgroep wordt herhaald. Bijvoorbeeld met een

vmbo groep, een groep uit een ruraal gebied of in een Whatsappgroep met jongeren

die niet via school aan elkaar zijn gerelateerd.

Voor dit onderzoek zijn wij in een bestaande appgroep gestapt, met een eigen

dynamiek en sociale normen. Wij realiseren ons dat de bestaande sociale dynamiek

in de appgroep invloed heeft gehad op ons onderzoek. De conclusies kunnen dus

niet worden gegeneraliseerd voor jongeren of kunststudenten in het algemeen, maar

zijn echt van toepassing op deze groep studenten.

Methodiek

Omdat er onderzoek werd gedaan naar de manier waarop jongeren deze

kunstwerken online ervaren, is er gekozen om in een Whatsappgroep te werken.

Aanwezigheid in een bestaande appgroep van jongeren, een klassenapp waar je als

docent normaal gesproken geen onderdeel van uitmaakt, leverden veel interessante

inzichten op. Zo zagen we dat de sfeer in de groep heel bepalend is, en dat de

uitkomsten van het onderzoek beïnvloed zijn door bestaande normen en gebruiken

in de groep. Verder onderzoek naar de manier van communiceren in een

klassenappgroep bevelen wij aan.

Omdat dit onderzoek online plaatsvond met een klas die voor ons goed

toegankelijk was, is er weinig hinder ondervonden van Covid19 maatregelen. We

waren wel genoodzaakt om de focusgroepgesprekken te verplaatsen naar MS

Teams, uiteindelijk heeft dit een grotere hoeveelheid data opgeleverd, omdat we de

studenten in drie tweetallen hebben gesproken in plaats van een zestal. Hierdoor

hebben wij de studenten kunnen laten vertellen over hun beleving van de

whatsappgroep, maar houden er rekening mee dat mogelijk een deel van de

onderlinge interactie tussen de studenten niet overgekomen is of buiten het beeld

heeft plaatsgevonden, dat mogelijk van waarde kan zijn geweest voor de resultaten
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van dit onderzoek.

Selectie kunstwerken

Het selecteren van kunstwerken is nooit een objectief proces, en door het kiezen van

kunstwerken hadden wij invloed op de resultaten. Zo is er in dit onderzoek vooral

gekeken naar kunstwerken van maatschappijkritische aard, en waren er in

verhouding veel speculatieve kunstwerken. In dit kader moeten de conclusies echt

gezien worden als specifieke reactie op de gekozen kunstwerken.

In ons theoretisch kader (zie p15) en methodiek (zie p19) beschreven wij dat

er aandacht moet zijn voor niet-westerse kunstenaars. Wij vragen ons af of onze

selectie kunstwerken voldeed en hoe die in relatie staat tot de identiteit van de

doelgroep. Als dit onderzoek herhaald zou worden is het een aanbeveling de

culturele achtergrond van de deelnemers te raadplegen en de relatie met de

resultaten te onderzoeken. Ook zou dan bij de keuze van kunstwerken een

expertpanel kunnen worden betrokken, zodat er een nog representatievere selectie

ontstaat.

6.4 Aanbevelingen

We startten dit onderzoek vanuit de wens meer begrip te krijgen van de ethische

kwaliteit van ArtsSciences en de manier waarop jongeren tot ethische verbeelding

worden gebracht als zij ArtsSciences tegenkomen. We hebben ons in dit onderzoek

terughoudend opgesteld om de fenomenologie te onderzoeken en te leren van de

studenten, met minimaal ingrijpen van onze kant.

Voor onze persoonlijke werkpraktijk hebben de inzichten al veel opgeleverd.

Wij kunnen beter verwoorden hoe het komt dat een kunstwerk ethische vragen

oproept, ook buiten het genre ArtsSciences. We kunnen de kunstwerken die wij onze

lessen bespreken bewuster uitkiezen en merken dat we andere vragen stellen. Ook

zijn wij na gaan denken over de kanalen waarmee we de kunstwerken bekijken in het

onderwijs en zien we hoe ingrijpend het is om hier onconventionele keuzes, zoals

een Whatsappgroep, in te maken.

Ook vonden wij de zorgen die deze jongeren verwoorden over de toekomst

opvallend, en in een vervolgonderzoek zou er dieper ingegaan kunnen worden op de

tijdgeest waarin deze jongeren opgroeien. Staan deze apocalyptische gedachten in
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verband met de tijdgeest waarin wij leven met veel nieuwe onzekerheden over de

toekomst, na een pandemie en aan de vooravond van een klimaatcrisis? Welke rol

kan ethische verbeelding hebben bij een constructieve verhouding tot de toekomst?

In dit onderzoek hebben we het ‘waarom’ en het ‘wat’ onderzocht, maar niet

het ‘hoe’. In de Whatsappgroep en de focusgroepgesprekken hebben wij als

onderzoekers zo weinig mogelijk sturing willen geven, geen informatie over de

werken en geen gerichte vragen gesteld. Dit zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat

er nog meer inhoud in de antwoorden van de respondenten gezeten had, en wij

denken dat dit in verbinding staat met de belangrijke rol van de docent. Een

aanbeveling is om vervolgonderzoek te doen naar de manier waarop docenten

ethische verbeelding bij hun leerlingen kunnen stimuleren.

Ook kan het een aanbeveling zijn te onderzoeken welke mogelijkheden het

bekijken van ArtsSciences en oproepen van ethische verbeelding buiten de kunstles

kunnen hebben, bijvoorbeeld bij vakken als maatschappijleer of ict. Ten slotte zou

onderzocht kunnen worden welke rol ethische verbeelding kan hebben met

betrekking tot andere kunstgenres, zoals geëngageerde of feministische

kunstwerken.
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