Nieuw standaardwerk over Outsider Art en trauma
Hoogleraar Daniel Wojcik van de University of Oregan (VS) roept in zijn boek Outsider Art: Visionary Worlds and
Trauma de vraag op of het maken van kunst bij outsiderkunstenaars vooral een vorm van zelf-therapie is. Is het
noodzakelijke kunst die de maker verzoent met zijn tragische lot?
Hij onderzoekt in hoeverre persoonlijke tragedies en individueel lijden de aanzet kunnen geven tot het maken van
kunst. En of kunst helpt bij het aangaan van de confrontatie met ingrijpende life-events. Is er sprake van een
creatieve transformatie?
Wojcik kijkt echter niet alleen naar persoonlijke omstandigheden, hij betrekt ook de invloed van sociale- en
religieuze tradities, etnische achtergrond en populaire cultuur in zijn analyse, want deze factoren bepalen in hoge
mate de beeldtaal van de kunstenaar.
De studie van Wojcik betreft vooral outsiderkunstenaars voor wie het maken van kunst een noodzakelijke
uitingsvorm is om zich met hun moeizame leven te verzoenen. Daarmee is echter niet gezegd dat lijden een
noodzakelijke voorwaarde voor creativiteit is.
Tijdschrift Raw Vision publiceerde in no: 91 (najaar 2016) enkele delen uit het boek, waarin aan de hand van het
leven en werk van kunstenaars Ionel Talpazan en Gregory Van Maanen wordt ingegaan op de invloed van trauma
op hun kunst.
In 2014 besteedde magazine Out of Art een themanummer aan de relatie tussen outsiderkunst en trauma, met
artikelen over Wendell Jesse Kerwhen, Willem van Genk, Foma Jaremtschuk en Mies van der Perk. Kijk hier voor
de inhoudsopgave van #2014-2.
Met dit breeduitwaaierende standaardwerk over Outsider Art in de brede zin des woords, moedigt Wojcik de lezer
aan zijn vastomlijnde denkbeelden over kunst en creativiteit te herzien of in elk geval ter discussie te stellen. (ml)
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