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Kunst voor gezondheid
Kunst wordt overal ter wereld als een belangrijke
uiting gezien van waar een samenleving staat en
wat er leeft; een weergave van de eigenheid van een
cultuur en van de tijdgeest. Zowel voor wie kunst
maakt als voor wie kunst ervaart biedt het contact
een mogelijkheid tot inspiratie, persoonlijke
ontwikkeling en groei, en parallel hieraan
tot gezondheid. Vreemd dus dat er zo weinig
onderzoek is gedaan naar het effect van de kunsten
op gezondheid.

Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product
van creatieve menselijke uitingen, waaronder schilderen,
tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media
zoals 3D-art, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie. Ook mode
wordt steeds vaker als kunstvorm gezien.
Verhandelingen over kunst bevatten meestal een historisch overzicht met historische context, indelingen in
kunststromingen (-ismen) plus commentaren en waarderingen. Daarnaast is de waarde van kunst, uitgedrukt in
erfgoed en geld, een gewild onderwerp voor tv-programma’s. En met name beeldende kunst als beleggingsobject
geniet grote belangstelling onder vooral de rijken der
aarde.
Voor museumbezoekers kan kunst een consumptieartikel zijn, een hobby waarmee je kennis opdoet in een
vaak vluchtige reis langs zalen met objecten waar teksten met uitleg naast hangen. De kans geraakt te worden
door de kunst en hierbij stil te staan is meestal gering. De
gemiddelde tijd die men voor een kunstwerk doorbrengt
bedraagt een kleine 30 seconden. Het langsschuifelende
publiek is en blijft meestal toeschouwer.
De Vlaamse kunstfilosoof Francis Smets, auteur van talrijke boeken over kunst, slaat een diametraal andere weg
in. Na jarenlang de veilige positie van commentator en
beschrijver op afstand te hebben bekleed neemt hij, naar
eigen zeggen niet anders kunnend, stelling tegen de vluchtige kunstwereld en het hedendaagse pact tussen kunst en
massatoerisme, en roept op tot het ervaren van kunst.

‘het weinig en langzaam
ervaren van kunst is essentieel
voor de gezondheid’
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Smets beschrijft de existentiële vertwijfeling waarin
hij verkeert, de afgrond waar al zijn boekenwijsheid geen
antwoord op kan geven. Dus moet hij aan de slag met de
vraag: ‘Waarom leef ik?’ en ‘Welke impact heeft kunst op
mijn leven?’ In zijn boek Het Scrovegni alternatief, een
persoonlijke geschiedenis van de moderne kunst [1] maakt
hij de lezer deelgenoot van de onontkoombare en intense
verbinding met een tiental twintigste-eeuwse kunstwerken, en de diepgaande transformatie die hij hierdoor
ondergaat. Deze kunstwerken brengt hij onder in zijn
persoonlijke Scrovegni-kapel, verwijzend naar de veertiende-eeuwse Scrovegni-kapel in Padua in Italië, waarin
zich fresco’s van Giotto bevinden. De inwoners van Padua
brachten hun hele leven dagelijks door in deze kapel en
waren dus doorlopend in contact met de fresco’s, waardoor
zij de betekenis ervan geleidelijk in zich konden opnemen.
Smets volgt het voorbeeld van Scrovegni, stelt zich
kwetsbaar op en gaat een langdurig en ‘naakt’ gesprek met
de kunstwerken aan. Hij ontdekt dat de inwerking van de
kunstwerken een net zo diepgaand mystiek antwoord kan
losmaken als het contact met de natuur op zijn eindeloze
wandelingen door de Zwitserse bergen. Hij beschrijft de
sterke fysieke reacties – als door de bliksem getroffen –
bij de aanblik van een kunstwerk en ziet de metafysische
parallel met wanneer hij een berg opklimt; zijn lichaam
is de woordvoerder van de geestelijke ervaring, van de
totaliteit van het Zijn. Geleidelijk krijgt hij antwoorden
op zijn vertwijfeling en wanhoop, en ziet de verbinding, de
samenhang van alle leven. De vraag ‘waarom leef ik?’ lost
zichzelf op, dissonanten worden consonanten. Door zijn
leven op de kunstwerken af te stemmen leert hij langzaam
hoe te leven, hoe zich te verheugen. Geduld in lijden en in
vreugde, in eenzaamheid en stilte, in zwijgzaamheid en de
dood, brengt de ruimte om tegenstellingen te verbinden,
geborgenheid in het afgrondelijke te ervaren. Om ‘ware
vreugde’ te ervaren.
Dat contact met kunst niet alleen behulpzaam maar wellicht noodzakelijk kan zijn om mensen, ook artsen, te
vormen blijkt uit studies die een afnemende empathie
vaststellen in de loop van de medische studie en bij jonge
artsen.[2] Deze empathische krimp hangt samen met
het ontstaan van cynisme als zelfbescherming tegen de
enorme studie- en werkdruk, de lange uren en de geringe
waardering die medici in opleiding ervaren.
Kunst blijkt dan een positief effect te hebben. In een
recent onderzoek[3] op vijf Amerikaanse universiteiten
werden medisch studenten uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen waarmee hun contact met kunstvormen, maar ook empathie, welzijn en stress werden gemeten. De kunstvormen betroffen zowel actieve varianten,
waaronder zingen, een instrument bespelen, dansen, voor
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‘kunst kan antwoorden geven bij
vertwijfeling en wanhoop’

je plezier schrijven, alsook passieve varianten zoals luisteren naar muziek, lezen, museum- of galeriebezoek, concert- en theaterbezoek. Vóór en na de periode van kunstcontact werden vragenlijsten ingevuld. De uitkomst was
dat contact met kunst significant was gecorreleerd met
positieve kwaliteiten als empathie, tolerantie en emotionele waardering, terwijl er een significante en omgekeerde
correlatie was met componenten van burnout.
Op verschillende plaatsen experimenteren gezondheidsinstellingen nu met muziek. Er worden positieve ervaringen gemeld, zoals een sneller herstel van de patiënt op de
intensive care, verbetering van hartslag en ademhaling en
natuurlijk een ontspannend effect. Pas recent is het eerste promotieonderzoek, door een medisch antropoloog,
naar enkele effecten van muziek gepubliceerd.[4] Het ging
om de invloed van muziek op angst en pijn bij prematuur
geboren kinderen op de IC, jonge kinderen die met brandwonden in het ziekenhuis waren opgenomen, en kinderen
vanaf 3 jaar die pijnlijke procedures moesten ondergaan
op de eerste hulp. De muziek werd ofwel live ofwel via een
opname aangeboden. Uitkomst van het onderzoek was dat
de groep premature kinderen beter leek te slapen; oudere
kinderen uit de andere groepen gaven aan minder angst
en pijn bij pijnlijke procedures en voor een operatie te
ervaren. Alleen bij kinderen onder 3 jaar konden geen significante verschillen in geobserveerde angst en pijn aan-

getoond worden. De conclusie van het onderzoek is dat
muziek een toekomst verdient in de geneeskunde.
Contact met kunst kan ook bewust in meerrichtingverkeer
worden omgezet, wanneer de kunstenaar ook andere disciplines beheerst. Dit is het geval bij de expositie ‘Zoals
zij is’. [5] De fotograaf is zowel kunstenaar als professioneel gestalttherapeut. Tijdens fotosessies neemt zij de tijd
om met weinig woorden een interactie te laten ontstaan,
waardoor diepere lagen tevoorschijn komen van de mens
die zij portretteert. Het resultaat is verrassend en ontroerend; door de tijdsduur van het fotograferen heen veranderen gelaatsuitdrukkingen en houding subtiel, waardoor
het ‘ware’ gezicht van de geportretteerde onthuld wordt.
De bezoeker die de tijd neemt om de foto’s te laten inwerken ondergaat hetzelfde proces en kan zichzelf herkennen.
Kunst ervaren is belangrijk, zo niet essentieel voor
gezondheid; vooral wanneer het tempo, met de woorden
van Smets, ‘weinig en langzaam’ in plaats van ‘veel en
snel’ is.
www.jouwvoeding.com
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