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jennifer lacey: ‘Zouden moeten?’  
‘Primo. Mijn fantastisch advies: toon het. Als het mu-
seum of de openbare instelling het gevoel heeft dat het 
hun missie is om aan ieders behoefte te voldoen, dan 
moeten ze daarnaast ook nog iets anders exposeren voor 
wie deze behoefte liever niet ingevuld ziet. In bepaalde 
situaties die bureaucratisch en institutioneel zwaar 
geladen zijn, ben ik een groot voorstander van het naïeve 
en verfrissende standpunt dat het tonen van obscene 
dingen past binnen om het even welke mainstream. 
Of misschien is een achterkamertje het antwoord. 
Misschien is het niet erg respectvol om deze werken 
losjesweg te integreren en dient dit het seksuele element 
helemaal niet. Misschien zouden ze al die verdomde, 
impressionistische expo’s kunnen gebruiken om iets op 
touw te zetten in de toiletten.
Ik herinner me dat ik mij als kind bij seksuele beelden 
in musea niet schaamde voor mijn verlangen om te kij-
ken. Ik schaamde me niet voor mijn reactie of het beeld 
zelf, maar wel voor de openbaarheid van mijn ervaring. 
Wat is openbare seksualiteit? Misschien kunnen boven-
genoemde instellingen zich daarmee bezig houden. Ik 
ben benieuwd.
Secundo. Wat echt opwindend is in een museum, heeft 
iets te maken met macht, met de schranderheid van het 
alfamannetje en het heerlijke van verfijnde perceptie 
in het algemeen. Het heeft zeker niets te maken met 
een beeld van deze vagina of die penis. Impliciete seks, 
eerder dan expliciet. Ik ben nu aan het denken aan de 
seks die ik echt heb gehad in galerijen en musea. De 
combinatie van privilege en illegaliteit is onovertroffen.’

shelly silver: ‘Als musea en openbare instellingen 
een (al dan niet expliciet) kunstwerk waardevol vinden, 
moeten ze het tentoonstellen. Instellingen met meer lef 
hangen vaak bordjes uit waarop ze de ouders waarschu-
wen voor het expliciete karakter van bepaalde werken. 
Instellingen met minder lef tonen dat werk helemaal 
niet. Ik heb werk dat veel mensen seksueel expliciet 
zouden noemen, tentoongesteld in een klein stadje in 
Duitsland. Het was een video-installatie met drie kana-
len, in een grote scheepscontainer midden in een veld, 
voor iedereen toegankelijk. Het werk werd regelmatig 
bezocht door een groep preadolescente jongens, die het 
benaderden met een open nieuwsgierigheid die bij mij 
als heel gezond overkwam. 
Ik zou hier een lange discussie kunnen beginnen over 
de preutse maar toch door seks bezeten cultuur waarin 
ik leef (naar mijn aanvoelen denkt iedereen aan seks en 

hebben slechts weinig mensen het), maar dit ligt buiten 
het terrein van deze vragenlijst. Een discussie of een 
vraag als deze verandert heel snel in een discussie over 
censuur en vrijheid van meningsuiting. Houden musea 
zich bezig met het censureren van cultuur of met het 
tentoonstellen en onderzoeken van cultuur? Wie beslist 
wat ‘expliciete seks’ of ‘pornografie’ of ‘obsceen’ is? Het 
Hoger Gerechtshof in de Verenigde Staten sprak zich 
uit tegen de Amerikaanse regering die ‘onfatsoenlijke 
kunst’ subsidieerde. Zelfs al ga je akkoord met deze 
houding, en dat doe ik niet, wie mag dan oordelen over 
wat onder deze categorie valt en wat niet?
In de laatste decennia hebben rechtse politici ‘fami-
liewaarden’ gebruikt om de aandacht van het publiek 
af te leiden van belangrijke actuele kwesties of van de 
zwakke prestaties van politici. Het mooiste voorbeeld 
hiervan is waarschijnlijk Jesse Helms’ aanval op de Na-
tional Endowment of the Arts voor het subsidiëren van 
kunstenaars als Mapplethorpe, Finley en Serrano. Een 
voorbeeld dichter bij huis: het proces dat de vroegere 
New Yorkse burgemeester Giuliani aanspande tegen 
het Brooklyn Museum omdat ze een bepaald schilderij 
van Chris Offili tentoonstelden. Blader in een boek van 
Foucault om het verband te vinden tussen de macht van 
de staat en controle over seksualiteit.’

robert steijn: ‘Het is niet slecht zoals het nu in Neder-
land gebeurt. Van te voren is er een waarschuwing dat 
er expliciete seksscènes te zien zijn. Dat lijkt me goede 
informatie voor diegenen die zich eraan storen als ze 
met jonge kinderen in het museum komen, en die niet 
geconfronteerd willen worden met lastige vragen. Maar 
voor volwassenen is zo’n waarschuwing niet nodig. Die 
kunnen gewoon hun ogen sluiten of weglopen, lijkt me. 
Dat gebeurde bij een voorstelling van Frans Poelstra 
en mij. In het begin, wanneer Frans het publiek zijn 
blote achterste toonde, sloten veel oudere mensen in 
het Weense Burgtheater hun ogen. Na een half uur was 
iedereen echter bijgedraaid en bleef het publiek kijken, 
zelfs toen ik mijn kleren uittrok voor een vrij intieme, 
maar ook klungelig blote contactimprovisatie.’

maria clara villa-lobos: ‘Dat is een lastige vraag. Nu 
ik zelf moeder ben, weet ik niet zeker of ik zou willen dat 
mijn zoon wordt geconfronteerd met expliciete seks in een 
museum. Hoewel ik denk dat het niet zo interessant is als 
kunst preuts is. Misschien zouden ze een systeem moeten 
bedenken zoals voor films. Afhankelijk van hoe expliciet 
de expo of voorstelling is, wordt het dan R-rated of X-rated.’

‘And if it’s art,    it’s sexy’  Frank Stella geciteerd door Marc Vanrunxt


