


YOUP







TRUKE



ANOUK



MARINA B.



Kamping Kitsch Club

ANJA G.









PETER



Kitsch

Het namaken van (voorbije)cultuuruitingen en 
kunststromingen

VERA



Vercommercialiseerd als onderzetter 
Populaire Massaproductie

Hommage aan Verdi’s opera 
AIDA  ( 1871) 

Corneille 1922-2010



Salvador Dali 1904-1989

De verschijning van Aphrodite van Knidos

Inspiratie voor Dali tot ontwerp van 
Parfum. Massaproduct. Nog steeds te koop.
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• Laagdrempelig, anti-elitair
• Wil directe en moeiteloze herkenbaarheid. 
• Geen ‘diepere betekenissen’. Alles is aan de oppervlakte te zien, direct en zonder moeite
• Onmiddellijk gemak, geen inspanning of ‘vuiligheid (kunstgras, kunstbloemen…)
• Sentimentaliteit en melodrama
• Wil onmiddellijke emotionele bevrediging bieden zonder intellectuele inspanning
• Zich thuis voelen, gezellig, een streling voor het oog en het hart … de kortste weg naar plezier
• Wil behagen, niet shockeren
• Streeft geen uniekheid of originaliteit na (i.t.t. de avant-garde)
• Namaakkunst
• Praktische dingen ‘opleuken’, de functionele vorm verdoezelen
• Kent geen ironie. Het meent wat het zegt en zegt het letterlijk
• Appelleert aan melancholie en nostalgie
• Het woord kitsch zou omstreeks 1870 in kunstenaarskringen in München zijn ontstaan.

KITSCH
Oorsprong van het woord:

• Van het Duitse werkwoord verkitschen , dat "verkopen", "onder de prijs 
verkopen" of zelfs "iets verkopen in plaats van wat gevraagd werd“

• Het is ook terug te voeren op het Duitse werkwoord kitschen , wat betekent 
"zwerfvuil op straat verzamelen".

• Soms wordt het Engelse woord sketch genoemd, uitgesproken in het Duits



CAMP
• Van het Franse ‘se camper’: poseren, een houding aannemen, overdrijven. Volgens Susan Sonntag

(Notes on Camp, 1964) komt het woord van het werkwoord “to camp”, wat betekent: iemand voor de 
gek houden, maar dan wel zodanig dat het slachtoffer niets in de gaten heeft. 

• Wereld van de kitsch is haar rijkste voedingsbron
• Slechte smaak met een knipoog
• Ironie. Camp is mooi van lelijkheid
• Emancipatie van het valse sentiment en de wansmaak 
• Een bewuste daad van verzet tegen morele en esthetische voorkeuren van de burgerlijke samenleving
• Tegen een elite die bepaalt wat hoge kunst en wat lage kunst is
• Richt zich op dingen die gewoonlijk als lelijk, goedkoop en kitsch worden beschouwd
• Koketteren met zijn goede smaak voor wansmaak
• Zoekt niet de natuurlijkheid op maar kunstmatigheid 
• Houdt van overdrijving, overdaad en clichés
• Geniet van iets wat eigenlijk ‘fout’ en ‘not done’ is. Dat weten en het desalniettemin tóch doen
• Serieusheid onderuit halen
• Eerstegraads camp: iets dat als camp wordt vervaardigd, speciaal voor de campliefhebber
• Tweedegraads camp: iets dat serieus bedoeld is maar door campliefhebbers tot camp wordt gemaakt
• Inmiddels tot een summum van verfijnd genoegen overal doorgedrongen



ANGELIA



https://twitter.com/IrenaBuzarewicz/status/15
34746595547394049

De foto van het melkmeisje van Vermeer kwam 
ik tegen op Twitter. Ik vind dat een mooi 
voorbeeld van kitsch. De foto heeft veel humor 
met een knipoog naar het verleden. Leuk 
verzonnen en misschien eerder creatief dan 
kitsch. Angelica

https://twitter.com/IrenaBuzarewicz/status/1534746595547394049


Konstrakta - In Corpore Sano - Serbia - Eurovision 2022

https://www.youtube.com/watch?v=XXrDgWDo24g

https://eurostory.nl/servie-eurovisie-songfestival-2022/

ANGELIEK
Het Eurovisie Songfestival is 
natuurlijk één groot kitsch-
festival, waar zo af en toe 
misschien wel een stukje kunst 
verschijnt. Tenminste, ik was 
er over aan het nadenken of 
dit lied van Kontrakta nou 
kunst of kitsch is. Dus n.a.v. je 
opdracht hoefde ik niet lang 
na te denken over wat ik aan 
wil dragen. In de eerste link 
vind je de video (performance 
én muziek). In de tweede link 
vind je de aanleiding waarom 
ik me afvraag of het misschien 
toch geen kunst is.

https://www.youtube.com/watch?v=XXrDgWDo24g
https://eurostory.nl/servie-eurovisie-songfestival-2022/


DANIEL ROZIN, An interactive mirror … DIRK

Ooit zelf live tegen gekomen in een grote 
showroom van de Volkswagen groep in Berlijn.

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#
inbox/QgrcJHrhxBGgKqwZWLgTtxcPcqGgQFPbHtQ
?projector=1
An interactive mirror …

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/QgrcJ
HrhxBGgKqwZWLgTtxcPcqGgQFPbHtQ?projector=1
Daniel Rozin: Pinguin Mirrors

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/QgrcJHrhxBGgKqwZWLgTtxcPcqGgQFPbHtQ?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/QgrcJHrhxBGgKqwZWLgTtxcPcqGgQFPbHtQ?projector=1


De Penguins Mirror is een interactieve spiegel gebouwd met 450 opgezette pinguïns bovenop roterende motoren. Als je denkt dat is iets 
belachelijk klinkt, dan is het dat ook. Belachelijk geweldig. Zoals met veel van zijn andere kinetische spiegels, maakt Daniel Rozin gebruik van de 
zwart-witte kleurtinten die op de knuffels worden gevonden om bewegende silhouetten te genereren als reactie op bewegingen die worden 
vastgelegd door videocamera's.

Heb dit werk toevallig in Berlijn tegengekomen in een exporuimte van de Volkswagengroep. Daar liep toen de expo ‘Ars Elektronica’. Die 
trouwens vrij (kosteloos dus) toegankelijk was.

Daniel Rozin is een kunstenaar, docent en ontwikkelaar, werkzaam op het gebied van interactieve digitale kunst. Als interactief kunstenaar maakt 
Rozin installaties en sculpturen die het unieke vermogen hebben om te veranderen en te reageren op de aanwezigheid en het standpunt van de 
toeschouwer. In veel gevallen wordt de kijker de inhoud van het stuk en in andere gevallen wordt de kijker uitgenodigd om een actieve rol te 
spelen bij de totstandkoming van het stuk. Hoewel er bij Rozins werk vaak gebruik wordt gemaakt van computers, zijn ze zelden zichtbaar.

Geboren in Jeruzalem en opgeleid als industrieel ontwerper. Rozin woont en werkt hij nu in New York. Daniel Rozin is een kunstprofessor aan ITP, 
Tisch School Of The Arts.

De pluizige pinguïns alleen op zich, is voor mij gewoon kitsch. Het louter bijeenbrengen van 450 knuffels, dat vind ik maar niets. Het ziet er lief 
uit, maar dat is het dan ook.

Maar door het totale concept met elektronica, sensoren en reflectie van je eigen bewegingen stijgt de installatie toch boven het kitscherige en 
banale uit.

Dan wordt het toch serieus intelligente kunst. Of het louter  beeldende kunst is ... dat laat ik in het midden ... voor mij past het ook als 
podiumkunst, performance ...   
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Vooreerst kan ik zeggen dat ik een fan ben van keramiek en glas. Dus als ik ergens  een beurs tegenkom, ga ik er ook naartoe.
Zo kwam ik ook terecht in Haacht. Ik was al langer wat aan het uitkijken naar iets kleurrijk voor in onze teakkast in de 
woonkamer. Het deurtje in het midden- bovenstuk heeft drie glasramen. 
Bij deze 'vaas´ (geen echte want het water zou er uitlopen) ben ik direct blijven stilstaan. De kleuren en textuur , maar daarna 
ook het verhaal van de maker hebben me geraakt. En dan koop ik die he. Het koste heel wat uren ( ongeveer 70) om dit stuk 
te maken. Elk stukje moet gesneden worden, omlegd met lood,... Toch heb ik ze ´maar´ 70 euro betaald. Af en toe draai ik ze 
een kwartje, want elke zijde is ook anders.
Kunst of kitsch? Voor mij toch wel kunst: je moet vakkennis hebben, geduld, iets ontwerpen en een oog voor detail en 
harmonie hebben. De man heeft me ook verzekerd dat hij geen twee identieke stukken maakt. De man restaureert ook glas 
loodramen van vb kerken. Hij vertelde dat ´vazen, lampen, dieren in glaslood maken voor hem een hobby is. 
Maar:
Het feit dat de man het 'naast zijn werk doet', wekt de neiging dat het niet zo bijzonder is.  Bezoekers kijken er soms naar met
een fronsje: van ver zie je niet dat het glaslood is... misschien vragen ze zich af of het plastiek , en dus bandwerk is, en 
beschouwen zij dit wel als kitsch?

De vaas eronder ( zie foto) is voor mij eerder  kitsch, omdat die niet uniek is, en een product van een bepaalde tijdsgeest nl. 
Jaren ´70. De tekening en kleuren waren toen ook wel terug te vinden in bv. gordijnen, behang, ...
Terwijl het glasloodstuk voor mij tijdlozer en bijzonderder is : oude techniek in een abstract eigentijdse vorm.

Ik had dus misschien best de foto van de onderste vaas doorgestuurd, als ´voorbeeld van kitsch´. Ik was er ff van uitgegaan 
dat de stukken 'ter plaatse' zouden bediscussieerd worden en was daarom wel eens benieuwd naar de verschillende 
meningen erover, vandaar dat ik toch de glasloodvaas had doorgestuurd ;-).

Hilde



Kitsch and Art: A Brief History
https://worldwidekitsch.com/kitsch/history/

The Philosophy of Kitsch. Six aspects of the concept
http://worldwidekitsch.com/kitsch/values/

When Kitsch is the Means to an Artistic End We Get - Kitsch Art
https://www.widewalls.ch/magazine/kitsch-art

VERDER LEZEN

https://worldwidekitsch.com/kitsch/history/
http://worldwidekitsch.com/kitsch/values/
https://www.widewalls.ch/magazine/kitsch-art

