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De ideale kunstdocent 

Een docent op een kunstschool is regelmatig een kunstenaar. Een kunstenaar 

die zijn praktijk liever een beetje verborgen houdt voor zijn studenten om ze 

niet teveel te beïnvloeden en misschien ook wel omdat hij niet zit te wachten 

op een beoordeling van de student. Een eenrichtingsweg waar de ‘ervaren’ 

docent het werk van de student becommentarieert, bekritiseert en uiteindelijk 

beoordeelt. Uiteraard is een dergelijke stelling enigszins grotesk en onwaar. In 

veel gevallen is er een wederzijdse uitwisseling van kennis en lopen praktijken 

soms wat vloeiender in elkaar over dan misschien wenselijk is. De kunstpraktijk 

van de docent en zijn lesgeven zijn dan ook geen twee verschillende werelden, 

maar idealiter werelden die in elkaars verlengde liggen…  

Luciano Fabro (1936-2007), één van de belangrijkste Arte Povera kunstenaars, 

is zo’n docent waar het maken van kunst en het lesgeven een en dezelfde prak-

tijk lijkt. In Kunst wordt terug kunst schrijft Fabro zijn lessen neer die hij in de 

late jaren 1980 gaf in Milaan. In 1990 werd deze publicatie uitgegeven door 

de Gentse uitgeverij Van Imschoot ter gelegenheid van Fabro’s tentoonstel-

ling Affinités Sélectives in het Paleis voor Schone Kunsten (de huidige Bozar). 

De lessen van Fabro liggen in het verlengde van zijn praktijk en bevragen de 

functie, de inhoud en de betekenis van de creatie en het kunstenaarschap in 

het dagelijkse leven en in de maatschappij. Net als in zijn werk betrekt Fabro 

in deze vragen de brede (kunst)geschiedenis, de maatschappelijke ontwik-

kelingen en de natuur. Want vanuit een dergelijke analyse en begrip zou de 

kunstenaar in staat moeten zijn om deze cultuur te veranderen. Dit engage-

ment maakt wellicht dat Fabro, in tegenstelling tot generatiegenoten als Mario 

Merz en Jannis Kounellis, niet verviel in barokke gestes na de Povera periode, 

maar consequent werken creëerde die een dialoog met de toeschouwer en de 

samenleving aangaan, strevend naar een autonoom kunstleven. 

In 1986 neemt hij deel aan de beroemde stadstentoonstelling Chambre d’Amis 

in Gent. Voor deze tentoonstelling kreeg hij een woning toegewezen in de Wil-

lem Tellstraat. In dit huis leefden jonge kinderen, die een essentieel onderdeel 

van de ‘genealogische dimensie’ werden die Fabro creëerde in de woning. Na 

Kunst wordt terug kunst
Luciano Fabro

—
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Tsjernobyl sijpelt het besef door dat genetische mutaties elke humanistische wil 

vernietigen, zo argumenteert Fabro in de catalogustekst. Fabro bekrachtigt dit 

met een lange, asymmetrisch gesneden witte stof die door het huis loopt en via 

het raam als een guirlande buiten hangt. In de woning is naast de stof ook een 

‘krabbel’ van Laurence Sterne, de auteur van The Life and Opinions of Tristram 

Shandy, Gentleman, geplaatst als diagram. De kinderen in het huis gebruiken 

de stof om mee te spelen of zich eventueel te verstoppen voor de bezoekers, 

de ‘kunstliefhebbers’.

Zowel in zijn werk als in zijn teksten verzet Fabro zich tegen de eenduidigheid 

van kunst: dat kunst of subjectief, of expressief, romantisch, of idee, vorm of 

techniek… is. Kunst is bij Fabro een combinatie van al die zaken, een eigen 

entiteit met haar eigen logica; een begrijpen dat niet in een begrip te vatten is, 

maar verbindingen legt tussen intellect, geschiedenis, expressie, idee, enzo-

voort. Beducht voor de ‘streken’ van kunstenaars bespreekt Fabro in ‘De dom-

heid zij een kunst omwille van de kunst’ het gemak waarmee veel kunstenaars 

gelauwerd worden, terwijl ze de essentie van de kunst in gevaar brengen: 

‘Succes, roem en geld zijn haar gratien. M. Duchamp krijgt meer snorren 

opgeplakt dan hij er de Gioconda heeft bezorgd, zoveel als er stumpers 

zijn die zich vandaag de dag op hem beroepen. De domheid is geen prijs, 

het is een vervoermiddel, het is geruststellend erover te kunnen beschikken 

en erover te beschikken zonder het te weten, stelt publicisten en kopers 

gerust en legt hen vast. Personen die briljant zijn op andere terreinen van 

geestesarbeid blunderen ongegeneerd, wanneer ze met kunst worden 

geconfronteerd.’

Kunst maken en ervaren vraagt dus een ‘begrijpen’ dat een ander begrijpen 

is zoals men moeilijke wiskundige sommen kan begrijpen, een auto begrijpt, 

filosofie leest, de geschiedenis begrijpt of de liefde kent. Het is een combinatie 

van al die factoren, een begrijpen in zichzelf, een begrijpen vanuit de cultuur 

waarin de toeschouwer en de maker zich bevinden. In de werken van Fabro 

komt dit ‘ervaren’, het aantrekkelijke of ‘schone’, op deze niveau’s terug. De 

werken zijn zintuiglijk, speels, technisch vaardig en tegelijkertijd intellectueel 

uitdagend. Het niet begrijpen van een werk van Fabro is eigenlijk niet mogelijk, 

het beter begrijpen altijd. 

Het verbaast niet dat het vertrekpunt voor dit ‘begrijpen’ gevonden wordt in de 

Griekse cultuur, wellicht een geromantiseerd idee van die cultuur, maar in ieder 

geval de idee dat er een cultuur bestaat waarin de uitingen en de recepties 

essentieel zijn voor die samenleving en alleen vanuit die samenleving betekenis 

krijgen. In een dialectisch aftoetsen van natuur aan kunst tracht Fabro bij de 
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bron van onze identiteit uit te komen, een identiteit die voorafgegaan wordt 

door de ervaring. De natuur werd namelijk voor het eerst begrepen vanuit de 

kunst zo stelt Fabro, en vanuit dit begrip was het mogelijk een eenduidig beeld 

van de wetenschap, van de religie en van de samenleving te krijgen. Kunst 

komt dus voor dit begrijpen en ligt aan de basis van onze wereld. Daarnaast 

stelt kunst nieuwe begrippen voor en is zo in staat om de wereld opnieuw te 

interpreteren en vorm te geven.

De creatie of ‘het beeld van de creatie’ is dan ook een terugkerend element in 

de teksten en het werk van Fabro. Hierin tracht hij creatie zo zuiver mogelijk te 

benaderen, geen ‘l’art pour l’art’ met een eindeloos verwijzen naar kunstenaars 

uit het verleden, maar een praktijk waar linken gelegd worden met cineasten 

(zoals met zijn vriend Pasolini), de literatuur of de filosofie. Daar de kunst de 

bron van alle schepping en al het begrijpen is, is het maken van kunst een 

essentiële bezigheid en niet iets dat je ‘er bij’ of ‘er naast’ doet. Binnen de artis-

tieke praktijk worden er dan ook verschillende types kunstenaar voorgesteld: 

zo is er de intelligente kunstenaar; die eet zijn buikje vol met cultuur en poept 

deze vervolgens uit in hapklare kunstwerkjes die gretig aftrek vinden en die van 

hem een gevierd kunstenaar maken. Dan is er ook een andere kunstenaar: deze 

kunstenaar is de mestkever, een diertje dat vlijtig deze drollen ontleedt, zich er 

mee voedt en er zijn eitjes in legt. Wie het fragment van Fabro leest, begrijpt 

tot welke soort kunstenaar Fabro behoort: de kunstenaar die kan noch wil 

opboksen tegen grote gebaren en luide schreeuwen, maar een kunstenaar die 

ontleedt, begrijpt en onderwijst. Fabro lijkt daarmee de ideale kunstdocent. 

 Godart Bakkers
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