
Bij de opening van Aras Kareem op 3 oktober 2010 – uitgesproken door Sam Drukker

 
 
 
De dreigende, enorme bezuinigingen in de kunsten, de komende tijd is de “eigen schuld” van 
de kunsten, zegt kunsteconoom Pim van Klink dit weekend in NRC. “De kunst is in zijn eigen 
fuik gezwommen”, legt hij uit. Doordat de geldpotjes jarenlang zijn verdeeld door een kleine 
elite, op basis van vage criteria als “vernieuwing”  en  “artisticiteit”, zijn toneelgezelschappen, 
muziek ensembles en kunstenaars  daarop  gaan inspelen. Een steeds kleinere groep die 
kunst maakt voor een steeds kleinere groep.  De brede lagen, zeg maar het volk, Jan-met-
de-pet,  tegenwoordig  zijn dat “Henk en Ingrid” eisen nu hun deel op.  “De smaak van de 
gewone man moet een grotere rol gaan spelen”. De econoom ziet wel een oplossing: zij die 
ook zelf al geld genereren hebben nog recht op geld. Wie het goed doet heeft recht op steun.
 
Dat was even schrikken. Wij dachten nu juist altijd dat “ wat het moeilijk heeft en de moeite 
waard is”  hulp moet krijgen van de gemeenschap. Hoe kleiner het publiek, des te groter het 
bedrag. Wij zijn er aan gewend geraakt dat kunst die erg gesloten en complex is maar een 
kleine groep liefhebbers heeft en veel overheidssteun verwerft. En dat wat populair is 
waarschijnlijk wel niet goed zal zijn. Wij hebben decennia lang verdacht gemaakt wat succes 
heeft. Een fenomeen dat een heel typisch Nederlands fenomeen is. Zodra je de grens 
overgaat, zie je die culturele tweedeling niet.  Dus we gaan het nu omdraaien? Onder invloed 
van de crises, grote bezuinigingen en de macht van populistische partijen moeten we ineens 
snappen dat wat het al goed doet mag groeien en daar waar weinig belangstelling voor is het 
zelf maar uit moet zoeken?
 
De schok van de gedachte is groot. Maar ergens is het ook een prettige.  Het heeft iets van 
na een hevige week in de spiegel kijken en denken: “ ik moet mijn leven anders gaan 
inrichten”
Er kloppen dingen niet, er mag wel eens aan de boom worden geschud. De louteringen van 
de bezem. De onzekerheid dwingt ons tot kiezen. Het wordt meer als ooit weer de moeite 
waard om uit te zoeken wat van belang is. De vanzelfsprekendheid van voorgeschotelde 
kunst die is goedgekeurd door de ” mensen die het weten” maakt ons lui en 
ongeïnteresseerd.  Het belangrijkste van kunst is dat we in staat zijn onafhankelijk te kijken 
of te luisteren en dat we daar vanuit durven te oordelen. Dat is tevens ook het mooie van 
kunst. Kunst geeft ons de totale vrijheid. Vrijheid om te associëren, vrijheid om  onze diepste 
zielenroerselen te beroeren zo u wilt, maar vooral vrijheid om te  kiezen.
 
 En zo zullen we weer zonder bevestiging van anderen tot  een oordeel moeten komen en op 
het idee  moeten komen om het werk van een kunstenaar te tonen Zo zullen er mensen 
moeten opstaan die zeggen: ik vind dit de moeite waard en ik geef mijn tijd en mijn ruimte 
aan deze kunst en toon het.  Het Beemster Artcentre is zo’n initiatief en hier, op deze mooie 
witte wanden staan wij oog in oog met werk dat ons niet op een serveerblaadje wordt 
aangereikt. Wij moeten hier weer  zelf weer aan het werk om onbevooroordeeld te oordelen. 
En dat is niet gemakkelijk want dat zijn we niet gewend.
 
 
Zodra een kunstenaar een kopje schildert komt het “verhaaltje” snel over. Een realistisch 
hoofd hoeft het niet te zijn om ons mee te delen “kijk, een gezicht”. Daarvoor is een ovaaltje 
met twee amandeltjes er in al genoeg. Aras doet ons zulke mededelingen. Althans, dat deed 
hij. Helemaal rechts zien we er zelfs een heleboel. Het is een oud schilderij van uit de tijd dat 
Aras nog niet zo lang hier woonde.  Die koppies komen nog wel eens terug zo hier en daar.  
Maar de narratieve neiging van Kareem om met dit soort elementen te duiden (een zeiltje, 
een boom) wordt minder en minder. In zijn laatste werk zijn die figuratieve symbolen bijna 
helemaal verdwenen. Wat blijft erover?  Misschien wordt hij steeds mindere verhalend, hij 



wordt wel steeds beeldender. Aras is een kundig schilder die heel goed snapt dat de kwaliteit 
van een schilderij bovenal zit in de abstractie, of er nu wel of niet een bootje in voor komt. En 
daarin toont hij zich een meester.
 
 Twee elementen vertellen wat mij betreft vooral zijn verhaal.  Textuur is de ene. Het 
zanderige, het korrelige, het stugge, het trage van de verf. Het is zijn taal. Het beroerd de 
melancholie, het schuurt de tijd, het raakt zijn verleden, zijn geschiedenis. Steeds rijker en 
gelaagder weet hij er mee om te gaan. Die interesse in materie  heeft hij altijd gehad. Nee, 
die komt niet uit het land van  Mondriaan.  Hoe paradoxaal: zo schoon kan verval zijn. Maar 
de grootste zeggingskracht vind Aras in kleur. Meer dan zijn moedertaal spreekt hij de taal 
van de kleur. Hij is zonder twijfel  een colorist. Geen blauw in de zeeën en de landerijen van 
Aras is hetzelfde. Door vuile blauwen los te laten op blauwen van een andere familie en door 
heel sporadisch zuivere blauwen als ceruleum of kobalt  te laten schitteren te midden van de 
grauwen, weet hij schoonheid te laten triomferen.
 
 
Aras werk is klein en stil. Het vraagt tijd en het vraagt aandacht. Maar het geeft ruimte en het 
zingt. We moeten ons geen zorgen maken. Het komt voor zichzelf op.
 
Sam Drukker


