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3.
Als een werk seksueel getint is, 
kleurt dat dan ook de kritische respons erop?

marc vanrunxt: Provocatie 

jan decorte: ‘Ik denk het wel. Dat is een logisch 
gevolg van de macht die een werk heeft als het sek-
sueel aanspreekt. Het ergste wat een kunstenaar kan 
overkomen, is dat hij seks in zijn werk steekt en er een 
lacherige reactie op volgt. Dat is heel erg; het is ongeveer 
het burgerlijkste wat je kan overkomen.’

alexander devriendt: ‘Ja, en in positieve zin. Men-
sen willen immers niet puriteins overkomen. Ze zullen 
sowieso hun soms geschokte reactie na enige tijd weer 
bijsturen. Als bij het tonen van een seksueel getint werk 
de reden echter duidelijk ontbreekt, of als het werk niet 
origineel is, dan zal het publiek proberen zo onverschil-
lig mogelijk te reageren. En ik maak mezelf dan wijs dat 
dit alles geen invloed heeft op mij.’

jennifer lacey: ‘Ik hoop van wel. Anders is het werk 
niet echt gezien. Hoewel, wanneer het écht prikkelend 
is, dan zou de kritische motor wat ‘tegengesputter’ 
moeten krijgen, ze zou een beetje plakkerig, een beetje 
nat moeten worden. Maar hier speelt soms – jammer 
genoeg – een diepgewortelde vorm van seksisme mee. 
In mijn ervaring worden de seksuele elementen in mijn 
werk en dat van andere vrouwen vaak gezien als het 
gekwelde gekronkel van iemand zonder rechten. Niet 
bepaald opwindend! Ik heb nochtans het gevoel dat er 
een kentering aan de gang is. Laten we dat in ieder geval 
hopen! Laten we doen alsof!’

shelly silver: ‘Kritische reactie is meestal gebaseerd 
op de maatschappij die haar produceert. Ze reflecteert 
vaak over de zeden en overtuigingen van deze tijd. In 
de westerse maatschappij wordt een werk dat seksueel 
getint is en dat rekening houdt met de verlangens van 
de dominante cultuur (b.v. mannelijk heteroseksueel) 
makkelijker beschouwd als aanvaardbaar en vertrouwd, 
waardoor het doorgaans positiever wordt gepercipi-
eerd dan werk dat door/voor andere geaardheden werd 
gemaakt (b.v. vrouwelijk heteroseksueel, homoseksueel, 
lesbisch, enz.).
In 1989 maakte ik een werk met daarin een lang close-
up shot van een reeks masturberende mannen. Tijdens 
het nagesprek bij de premièrevertoning in Nederland, 

verzette een man zich met klem tegen het gebruik van 
dit beeld, terwijl hij zich tegelijk, zonder een zweem 
van ironie, in lyrische bewoordingen uitliet over de 
lange, trotse geschiedenis van vrouwelijk naakt in de 
Europese kunst.’

robert steijn: ‘Seksueel getint werk heeft bij mij 
altijd een streepje voor. Ten minste, als het niet te ijdel 
is. Zo hou ik erg van het werk van Ann Liv Young. Het 
is echter veel meer de obsessieve woede achter al die 
expliciete sex-acts van haar die me in haar voorstelling 
trekt, dan die acts zelf. Dans heeft natuurlijk altijd met 
verleiding te maken, met erotiek. En ik ben uiterst kri-
tisch op wat voor mij erotisch werkt. Te nadrukkelijke 
verleiding, daar zakt mijn broek van af, dat werkt in het 
geheel niet. Nonchalance, suggestie en het jezelf kun-
nen verliezen op het podium gooien bij mij hoge ogen. 
Naar dansers kijken, is een kwestie van verliefd worden. 
Op iemands timing, présence. En een verliefde blik is 
geen kritische blik. Gelukkig maar.’

maria clara villa-lobos: ‘Waarschijnlijk.’

4.
Hoe zouden musea en openbare instellingen om 
moeten gaan met expliciete seks binnen de heden-
daagse kunst?

marc vanrunxt: Abstractie 

jan decorte: ‘Het werk Made in Heaven van Jeff Koons 
en La Cicciolina werd ooit getoond in musea. Dat was 
pure porno, maar ik vond dat op zijn plaats. Het was een 
dialoog tussen kunst, pornografie en de mensen die het 
toonden, zonder machtsverhoudingen. Ik vond het heel 
normaal, dat het gebeurde. Musea en andere kunsten-
centra moeten op een open en objectieve manier om-
gaan met expliciete seks. Een curator moet zijn keuze 
uiteraard baseren op een smaakoordeel. Maar ze moet 
gepaard gaan met een objectiviteit, met de vraag of het 
een waardevol kunstwerk is voor de toeschouwer.’
 
alexander devriendt: ‘Zoals ze zelf willen. Plaats 
een bordje zodat de ouders hun kinderen net op tijd 
kunnen tegenhouden.’
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