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Kunst kan de wereld niet redden. Ze heeft geen politiek programma en zet niet aan tot daadkracht. Daarvoor is 

ze te frivool, te vrijblijvend, te wars van moraal. Andy Warhol: “Art is what you can get away with.” Maar kunst 

doet wel iets met ons. Ze prikkelt ons en brengt ons bij momenten in vervoering of zelfs uit evenwicht. Ze 

dwingt of verleidt ons in de illusie te treden en er ons vervolgens in gesprek van los te maken. Het sublieme van 

kunst doet ons huiveren en het schone verzoent ons met de anders vaak onleefbare waarheid. Kunst geeft ons 

een genot dat we soms slechts schuin of door de vingers kunnen zien. Over genot kan de psychoanalyse een 

notoire expertise voorleggen. Ook over esthetisch genot. Zelfs het meest verfijnde genot heeft volgens haar een 

onbewuste herkomst. Voor zover onze relatie tot de realiteit erotisch is, komt dit misschien bij uitstek tot uiting 

in de kunst. 

 

Inhoud: 

For your pleasure? Een amuse-gueule. Mark Kinet. De artistieke ontdubbeling. Over het kunstwerk als locus van 

zelfcreatie en –destructie. Nadia Sels. Het pact tussen sluier en wonde. Of de weg naar het vlees. Barbara Baert. 

De Ander in het oeuvre van Mekhitar Garabedian. Filip Geerardyn (waarna discussie met Johan De Groef). 

Louise Bourgeois. Chtonische kunst of de weg naar het Reële en terug. Paul Verhaeghe. ‘I make drawings to 

suppress the unspeakable’. Het onzegbare als aanzet tot kunst in het werk van Louise Bourgeois. Ludi Van 

Bouwel. Weerzinwekkend mooi. Freud, Bataille en Lacan over de seksuele herkomst van het esthetisch gevoel. 

Marc De Kesel. De schaamte (niet) voorbij. Het voorwaardelijk genot van hard-core art cinema. Peter 

Verstraten. Het kunstwerk als fascinerend object. Michel Thys. Een klein abecedarium. Over psychoanalyse en 

esthetiek. Mark Kinet.  
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