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Kan goede kunst seksueel opwindend zijn?

marc vanrunxt - choreograaf: Sublimatie 

jan decorte – theatermaker: ‘In elk geval. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de werken van Picasso. Al die symbo-
lieken die je rond de oren vliegen... Daar gaat toch enige 
opwinding mee gepaard. Het tonen van macht, licha-
men, objecten: dat op zich is heel opwindend. Iemand 
die meesterwerken maakt, is een machtig iemand. Als 
je een kunstwerk maakt, heb je heel veel macht over 
de toeschouwers. Je kan hen ontroeren, maar je kan 
hen ook een seksueel tintelend gevoel geven. Let wel, 
macht is niet persé gewelddadig of agressief. Kunst kan, 
wat mij betreft, redelijk ver gaan, maar het mag niet 
onredelijk zijn.’

alexander devriendt – theatermaker: ‘Het 
klinkt zo logisch dat goede kunst opwindend kan 
zijn. Zelf heb ik het nog nooit meegemaakt. De enige 
opwinding die ik voel is meer een soort van adrenaline, 
waardoor ik erover wil praten met iemand. En dat ge-
voel gaat dan absurd genoeg gepaard met een verstilling 
die me volledig overmant. Seks is op dat ogenblik zo ver 
uit mijn gedachten. 
Iemand ontzettend mooi en sexy vinden, werkt voor 
mij ook compleet anders dan een werk ‘schoon’ vinden. 
Door echter samen iets goed te vinden, kan de mentale 
kick die dat geeft het lichamelijke wel beïnvloeden. Als 
degene die ik liefheb even hard geniet van wat ik mooi 
vind, dan wil ik meteen met haar vrijen.’

jennifer lacey – choreografe: ‘In het kort: ja. 
In het lang: de woorden ‘goed’, ‘kunst’ en ‘seksueel’ 
zijn een beetje problematisch, n’est-ce pas? Wanneer ik 
iets ervaar wat iemand anders heeft gemaakt, en het is 
iets waar ik meteen ‘middenin’ zit, terwijl ik tegelijk 
de beweging van mijn eigen denken/lichaam voel, dan 
zou ik dit werk ‘goed’ noemen. En deze gevoelens zijn 
beslist sexy of seksueel. Neem nu Eszter Salomons werk 
Reproduction: het lustobject was zo dichtbij en tegelijk zo 
glibberig en onscherp. Heel opwindend.

shelly silver - videokunstenaar/ filmmaakster:
‘Vast en zeker.’ (Of: ‘Ja, ja, ja!’)

robert steijn – dramaturg/ theatermaker: 
‘Goede kunst gaat hopelijk verder dan een te eendimen-
sionale ervaring als seksuele opwinding. Goede kunst 
transcendeert, onthecht je van de dagelijkse perceptie 
van het leven. Het genereert, wat mij betreft, een veel 
meer refl ecterende houding op schoonheid en mense-
lijkheid dan seksuele opwinding kan bewerkstelligen. 
Maar daar zijn natuurlijk gradaties in: seksueel opge-
wonden zijn opent de zintuigen net als goede kunst, 
maar wanneer seksuele opwinding haar ontlading 
zoekt, krijgt het ook iets té consumptief en doelgericht. 
Het wordt eigenlijk het tegenovergestelde van het ge-
voel van vrijheid en vrij zijn, wat ik in de kunsten zoek.’

maria clara villa-lobos – choreografe: ‘Ja, ik 
denk het wel. Of het nu een fi lm of een schilderij is, 
kunst kan volgens mij seksueel opwindend zijn. Het 
hangt gewoon af van je eigen gevoeligheid.’

seksvragen  – en antwoorden

Over opwinding, pornografi e en censuur

‘Contemporary art is sex ... it’s all about sex’, zegt John Waters in de inleiding van 
Art–A Sex Book. In dit boek geeft de Amerikaanse cultregisseur samen met criticus en 
curator Bruce Hainley een persoonlijke interpretatie van de plaats van seks en seksualiteit 
in de hedendaagse kunst en samenleving. Waters en Hainley kozen een brede waaier van 
kunstwerken die verschillende concepten van seksualiteit suggereren. In een levendige, 
vaak hilarische dialoog met elkaar en door middel van de vragenlijst ‘Nine Sex Questions’, 
die ze aan verschillende artiesten voorlegden, proberen ze te achterhalen hoe seks 
hedendaagse kunstenaars inspireert en provoceert. Etcetera legde deze vragenlijst voor 
aan Marc Vanrunxt, Jan Decorte, Alexander Devriendt, Jennifer Lacey, Shelly Silver, 
Robert Steijn en Maria Clara Villa-Lobos en kreeg de volgende antwoorden.
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