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Grete Stern, zelfportret 1943 fotomontage
Gedachten over identiteit:
Waar wordt onze identiteit door bepaald, waardoor wordt mijn identiteit bepaald? Door
mijn opvoeding, mijn geboorteplaats, mijn jeugd, het huis van mijn jeugd, de tuin, de boeken
die ik las, mijn opleiding, ontwikkeling, literatuur, gedichten, films, foto’s. De muziek die ik
beluister, de kleuren waar ik van hou, rood, de kleuren waar ik een hekel aan heb, bruin. De
bloemen waar ik van hou, de kleren die ik draag, de jurken die ik gemaakt heb, de
mantelpakjes, de patronen, de ruitjes, Pied de poule, Prince de Galles, nooit strepen wel
bloemmotieven.
De wandelingen die ik maak, wat zegt mijn smaak over mijn identiteit, word mijn identiteit
bepaald door mijn Rooms - katholieke opvoeding, geloof, bijgeloof, mijn ouders, vader,
moeder, familie, vrienden, mijn huidskleur, het milieu waarin ik opgroeide?
Wat is eigenlijk identiteit en hoe verhoudt zich mijn, onze identiteit zich ten opzichte van
onze cultuur.

Cultuur is voortdurend in beweging en dus is mijn identiteit ook aan verandering onderhevig.
De filosofe Stine Jensen schrijft in haar kinderboek over identiteit, “identiteit is datgene dat
jou, jou maakt”
In het begin van de vorige eeuw lieten kunstenaars zich inspireren door andere culturen die
destijds ver van de realiteit af stonden. Het Oriëntalisme
Oriëntalisme is de dominante vertekende westerse opvatting van de Oriënt, oftewel het
Oosten in culturele zin, zoals die ontstaan is sinds de tweede helft van de negentiende
eeuw – de tijd van de mondiale kolonisatie door de grote westerse mogendheden. De
term is afkomstig van Edward Said.
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Techno-oriëntalisme, de Westerse stereotypering van Japan 2014

Andere culturen zijn nu onderdeel van onze identiteit geworden of aan het worden. Onze
cultuur is in beweging hoe gaan we daarmee om wat betekent dat voor onze identiteit?
Een verbeelding van een identiteit gevormd door twee culturen, in dit geval Nigeriaans en
Amerikaans is te zien in het werk van Njideka Akunyili Crosby. Zij combineert in haar werk
haar Nigeriaanse afkomst en cultuur met persoonlijke, politieke en esthetische waarden met
haar Amerikaanse leven met een witte man en twee kinderen. De tegenstelling tussen haar
cultuur en de Westerse cultuur en beeldtaal.

Nzuri in 2019 The beautiful ones

Waaraan ontleen jij je identiteit?
Jeugd afkomst opvoeding geloof opleiding beroep kleding symbolen landschap?

Hoe dragen mensen via hun kleding identiteit uit, dat onderzoekt de fotograaf Hans
Eijkelboom sinds 1992 door mensen te fotograferen die via hun kleding onderdeel zijn van
een groep en/of juist via hun kleding hun individualiteit willen benadrukken.

‘‘Er wordt zo ontzettend de nadruk gelegd op dat je een individu bent dat zijn eigen lot in
handen heeft. Toen ik jong was had ik echt het idee dat ik voor 80 procent een autonoom
functionerend individu was en voor 20 procent een product van de context waarin ik leef.
Wat zich heeft ontwikkeld is dat ik nu tot het bewustzijn ben gekomen dat ik voor 80 procent
een product ben van de context waarin ik leef. Ik mag al blij zijn als ik voor 20 procent echt
van mezelf ben.’’

In lockdown schildert Oscar de Wit (84) het uitzicht vanaf zijn balkon. Schoonheid is
verbonden met vrijheid, realiseert hij zich, terugdenkend aan zijn tijd in het Jappenkamp.
Hartmut Rosa ( socioloog)
“Mensen hebben behoefte aan identiteit, identiteit geeft zekerheid, het is een schild om de
wereld mee tegemoet te treden in een leven waar het steeds meer lijkt te gaan over “likes”
over “stappen tellen”, “een kwestie van afvinken”.
Adam Philips ( Schrijver en therapeut)
“De indeling in identiteiten polariseert kleine groepjes die niet meer met elkaar kunnen
communiceren”

Rellen in Haren ( foto Volkskrant )

Rellen in Haren ( foto Volkskrant )In hoeverre wordt onze identiteit nu bepaald door Sociale
media, de rolmodellen van nu via “influencers” Facebook, Instagram, Tiktok, algoritmen,
kunstmatige intelligentie, de beeldcultuur van sociale media?

Trevor Palen, verzamelt beelden bij een begrip zoals een zoekmachine

Ryoji Ikeda, “Data-verse” 2019, in dit werk visualiseert de kunstenaar grote hoeveelheden
data

