KIJK!

De huidige beeldcultuur:
kan kunst ons helpen om hierin een juiste weg te vinden?
Het is logisch om een essay over beeldcultuur niet met woorden te beginnen, maar met
een beeld. En als docent beeldend zie ik graag dat jij als lezer/kijker er dan ook iets mee
doet. Ik wil je ‘kijken’ aanzetten. Dit kun je doen: verzamel een paar mensen om je heen,
laat ze in stilte een tijdje naar dit beeld kijken. Stel dan je eerste vraag: wat gebeurt er in
deze afbeelding? Laat je groepje elkaar vertellen wat ze zien. Ze reageren op elkaar en
jij wijst aan wat ze zien, parafraseert wat ze vertellen en stelt de tweede vraag: waaraan
zie je dat? Je groepje praat erover met elkaar, jij parafraseert en stelt de laatste vraag:
wat kunnen we nog meer ontdekken?
Zo zie je maar weer, dit essay begint dus tóch met woorden. De meeste mensen zien
het beeld wel, maar slaan het na een vluchtige blik over om door te gaan naar de tekst.
Dat is namelijk waarvoor ze hier komen: het lezen van dit essay. En eerst een groepje
mensen verzamelen om naar een beeld te gaan zitten kijken komt vast niet zo goed uit.
De meeste mensen hebben meer met woorden, ze raken misschien wat ongemakkelijk
bij het kijken naar het beeld, het geeft namelijk niet meteen zijn betekenis prijs, het roept
meer vragen op dan antwoorden en dat vinden ze niet prettig.
"Niets is moeilijker dan precies te weten wat we zien", zegt Merleau-Ponty in zijn
Fenomenologie (Merleau-Ponty, 1997, p.279). Waarmee hij maar wil zeggen dat onze
waarneming een groot mysterie is. Benoît Hermans (2014) wil in Wat er met kleur is
gebeurd de fotograaf die zijn schilderijen niet goed weet te reproduceren, zijn zienswijze

op het probleem van de waarneming aan het verstand brengen (p. 175). Het reikt hier te
ver om Hermans' probleem te bespreken. Waar ik verder op wil ingaan is die
complexiteit van het waarnemen in de wereld. Hoe leren wij begrijpend te kijken? Hoe
leren wij het zien beter te benutten? Hoe leren wij ons waarnemen in de huidige
beeldcultuur kritisch in te zetten?
Huidige beeldcultuur.
We moeten er iets mee. Met de vele beelden die door de verschillende media op ons af
komen. Beelden die zich steeds vaker zonder tekst of uitleg aan ons opdringen. Beelden
die gemanipuleerd kunnen zijn. Beelden die betekenis in zich dragen. Die betekenis
komt aan het licht door woorden, door de beschrijving ervan. Wij, talige mensen, willen
geholpen worden en gaan op zoek naar woorden die antwoord geven op onze vragen.
Net zoals wij hebben geleerd om tekst te begrijpen moeten wij ook geoefende
beeldlezers worden, om zo bewust en kritisch met beeld om te gaan en er een eigen
mening over te kunnen vormen.
Jan Marie Peters (1993) wijst ons in Over beeldcultuur op de invloed die de vorm van
het mediale beeld uitoefent op ons kijken en voelen, onze verbeelding en ons denken.
Als wij beeld bekijken denken we vaak dat we te maken hebben met de realiteit. Om te
beoordelen of dit werkelijk zo is zal de in de beeldcultuur ingewijde kijker niet alleen
aandacht moeten hebben voor het afgebeelde, maar ook voor de manier waarop hij
ermee in contact komt (p.100). Een beeldmaker maakt allerlei keuzes wat betreft de
vorm van het afgebeelde en geeft het zo (nieuwe) betekenis. De kijker zal aan het werk
moeten om die betekenis te achterhalen. De kijker wordt daarmee een waarnemer. Maar
dan moet hij wel weten hoe hij dit moet doen.
Kunst.
Bij sommigen zal dit vanzelf gaan. Bij anderen zal dit ontwikkeld moeten worden. Om te
beginnen met het bewustworden van het verschil tussen kijken en waarnemen. Kijken
doen we de hele dag: open je ogen en je ziet de wereld om je heen. Daar iets mee
doen, is een ander verhaal. Iedereen heeft zijn eigen referentiekader. Dit zorgt ervoor
dat je op jouw manier beelden waarneemt en interpreteert. Jouw kennis van de wereld
neem je mee in je waarneming, het is erop gebaseerd.
Kunnen we al die (mediale) beelden leren te begrijpen door het kijken naar kunst?
"Schilderen is het zichtbaar maken van wat anders onzichtbaar zou blijven". Ernst van
Alphen heeft het hier over de visie van Francis Bacon op het creatieve proces van een
kunstenaar. "De 'verwijzende markeringen' of 'dat wat we van ons bestaan weten'
worden tot iets nieuws gemaakt, en kan alleen beschreven worden aan de hand van dat
wat je op het canvas ziet...Waar het om gaat is dat de toeschouwer door affecten
geraakt wordt, dat wil zeggen door de oppervlaktelagen van het schilderij. Deze zijn als
zodanig zonder betekenis, maar ze zijn door de schilder in beweging gezet waardoor ze
de toeschouwer raken" (2014, pp. 35-36). En deze affecten activeren en stimuleren
volgens Gilles Deleuze de zintuigen van de toeschouwer. Dit proces in de toeschouwer
kunnen we denk ik goed gebruiken bij het ontwikkelen van de vaardigheid 'waarnemen'.
Een affectieve reactie is iets heel persoonlijks en kan de kijker ertoe kan aanzetten om
anders te gaan waarnemen. Een kunstwerk kan een boodschap overbrengen, een
boodschap over ontwikkelingen in de samenleving bijvoorbeeld en door dit te bespreken
kan er een bewustwordingsproces worden gestart. Thijs Lijster (2014) bespreekt in Het

einde van de kunst, het begin van de kritiek de plaats die Hegel toekent aan de kunst:
"De kunst is een manier waarop de mensheid op zintuiglijke wijze uitdrukking geeft aan
haar begrip van zichzelf in de geschiedenis" (p. 196).
Dit zintuiglijke karakter van de kunst is, lijkt mij ook goed in te zetten bij het leren
waarnemen van beeld. Eén van de leerdoelen op scholen die horen bij het domein
Kunst is de zintuiglijke. We leren genuanceerd naar kunst kijken, vanuit een open
houding te observeren, wat niet alleen voor een intensievere beleving van kunst van
belang is, maar ook voor het omgaan met al die andere (mediale) beelden waarmee we
in aanraking komen. De kunst als mediacoach. Maar ook de ontwikkeling van sociale en
empathische vermogens, het leren ontwikkelen van begrip en inzicht in de mening, visie
en gevoelens van anderen en in dialoog met anderen zijn belangrijke aspecten voor het
leren waarnemen in onze huidige beeldcultuur.
Kinderen en jongeren.
Nu is het interessant om te kijken wanneer de vaardigheid begrijpend kijken het best kan
worden ontwikkeld.
Jongeren zijn heel actief in het gebruik van beeld. Op school, thuis en onderweg: overal
worden zij geconfronteerd met beelden. Foto's en filmpjes worden de hele dag door
bekeken, gemaakt en met elkaar gedeeld. Via Instagram bijvoorbeeld, waarbij eigenlijk
alleen nog maar met beeld met elkaar gecommuniceerd wordt. Facebook, zo hoor ik van
neefjes en nichtjes, kan echt niet meer: veel te veel tekst!
Wat is het probleem, zou je kunnen vragen, zo raken ze toch juist heel bedreven in de
omgang met beeld? "Jongeren groeien op in een beeldcultuur, en op school is er
niemand die ze kritisch leert kijken”, aldus Lucas Westerbeek (2015) van de Frisse Blik.
Precies dat is waar het om gaat. De manier waarop zij de wereld om hen heen zien
wordt voor een groot deel beïnvloed door de beelden die op hun netvlies komen. Zijn ze
zich bewust van die invloed? Pas als je in de gaten hebt wat een ogenschijnlijk
onschuldig beeld aan verdere betekenissen in zich draagt, kun je keuzes maken: 'ja, dit
beeld zegt iets over hoe ik de wereld zie' of 'wat dit beeld mij probeert te vertellen vind ik
niet okee'.
Leren over beeld dus. Net zoals ze door tekstverklaren, samenvatten, artikelen
analyseren en boeken lezen leren over hoe schrijvers manipuleren met taal.
Juist doordat beeldcultuur direct aansluit bij de belevingswereld van jongeren past dit
onderwerp zo goed binnen het curriculum op school.
Maar, vraag ik mij toch af, moeten we niet al eerder iets doen aan de ontwikkeling van
de vaardigheden die maken dat we geoefende beeldwaarnemers worden? Als ik om mij
heen kijk zie ik in toenemende mate kinderen op steeds jongere leeftijd met I-pad en
smartphone rondlopen. Juist op de leeftijd dat kinderen beginnen met het leren van taal
en begrijpend leren lezen, zou begrijpend leren kijken daar als vanzelfsprekend moeten
bij horen.
Hoe dan ook, Primair of Voortgezet, ik vind dat een vak als Begrijpend kijken thuishoort
op school. Daarbij ben ik ook zeer geneigd te stellen dat kunst hier een belangrijke en
interessante rol in kan spelen. Maar, wie weet zijn er nog veel meer mogelijke coaches
op te noemen die ons kunnen helpen om begrijpend te leren kijken in onze huidige
beeldcultuur.

Kijk voordat je hier vertrekt nog eens naar het beeld bovenaan. En mocht je wat mensen
hebben weten te strikken voor je kijk onderzoekje: probeer het gewoon eens uit, je zult
zien welke interessante gesprekken er zullen ontstaan. De vragen zijn gebaseerd op
Visual Thinking Strategies, een lesmethode uit de VS die zegt kinderen begrijpend te
leren kijken.
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N.b.
Uit de VS komt Visual Thinking Strategies. Een lesmethode waarbij de kijker centraal
staat. Open en zonder oordeel kijken naar kunst. Als groep betekenis geven aan een
afbeelding. Luisteren naar en voortbouwen op elkaar. De methode stimuleert het
waarnemingsvermogen, het kritisch-analytisch denken, verbetert de taalontwikkeling en
leert sociale vaardigheden aan. VST zegt kinderen begrijpend te leren kijken.
De getoonde afbeelding is gemaakt door de kunstenaar Julius van Bismarck. Hij
manipuleert foto's door het gebruiken van de 'Image Fulgurator' Een apparaatje dat als
een soort diaprojector iets toevoegt aan een beeld. Het is alleen te zien bij flitslicht. Hij
speelt met de werkelijkheid en het vertrouwen dat mensen hebben in hun eigen
fotografische reproducties.

