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9.
Heb je kunst ooit als pornografie gebruikt?

marc vanrunxt: Overgave

jan decorte: ‘Dat is een moeilijke vraag. Foto’s en 
schilderijen wellicht. Beeldhouwwerken in mindere 
mate.  
Ik heb pornografie wel als kunst gebruikt. Ooit heb ik 
op 8mm een fictieve verkrachting gefilmd, met Mieke 
Verdin en Guy Dermul, die ik in Verkommenes Ufer Medea-
material Landschaft mit Argonauten heb gebruikt. Dat was 
tamelijk heftig. En in Betonliebe + Fleischkrieg Medeia zat 
ook een vleugje pornografie. Die voorstelling opende 
met een piëtabeeld waarin ik naakt aan de borst van 
een danseres lig. Tijdens een voorstelling voor bankbe-
dienden liep een deel van het publiek al buiten bij deze 
openingsscène.’

alexander devriendt: ‘Ja. De vele verantwoorde 
Photo-magazines die in mijn vaders kast lagen, vormden 
de basis van mijn eerste seksuele ervaringen. Al is dat 
opgehouden toen ik na het bekijken van een aantal 
foto’s plots doorhad dat het een hermafrodiet bleek te 
zijn... En de tekeningen die mijn beste vriend vroeger 
maakte van de stripfiguur Natasja.’

jennifer lacey: ‘Ik ben geen grote consument van 
beeldpornografie. Ik hou van literatuur voor die doel-
einden. Bij elk beeld dat me ooit heeft opgewonden, stel 
ik me vroeger of later de vraag ‘waarom’? Dan wordt het 
kitscherig tot en met, los van de herkomst ervan.’ 

shelly silver: ‘Niet onmiddellijk.’

robert steijn: ‘Ja, net nog in de voorstelling Fuck all 
that Shit van Barbara Kraus. Ik heb zeer veel poses en 
situaties gebruikt uit de pornografie om het publiek 
lastig te vallen met voorbeelden van slechte smaak en 
versleten publieksprovocaties. Eigenlijk alleen maar om 
het publiek te ergeren. Door hen in mijn belichaming 
van Tony Clifton de suggestie te geven dat ik denk dat 
ze geshockeerd zijn, wanneer ik bijvoorbeeld een hele 
tijd met mijn benen wijdopen op mijn anus sla, terwijl 
mijn tong als een hitsige mongool uit mijn mond hangt. 
Do you get the picture? Wel dit keer met mijn broek aan... 
Van collega ’s kreeg ik het compliment dat ik daarbij zo 
mooi met mijn ogen kan draaien. Porno blijft acteren, 
een spel dat je niet te serieus moet nemen.’

maria clara villa-lobos: ‘Dat is een lastige vraag. 
Ik denk dat het omgekeerde gemakkelijker is. Ik zou ja 
kunnen zeggen, als je het idee om geneukt te worden 
door een winkelwagentje als kunst beschouwt. 

Aanvullende commentaar: 
shelly silver: ‘Het is interessant dat bijna al deze 
vragen gaan over ofwel censuur ofwel mogelijk kwaad. 
Geen enkele ervan gaat over de elementen, de inhoud, 
de verschillende esthetica die aanwezig zijn in seksuele 
beeldspraak of pornografie...’
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