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Hallo! Is hier iemand?

Ja, ik.

Wie?

lk, de schrijver van dit boek.

Achter op dit boek staat dat er een meisje binnenkomt.

Dat klopt. lk wacht op haar.

Om wat te doen?

lk ga haar vertellen over kunst.

Dat komt goed uit. lk ben dat meisje en ik heb een vraag.

Wat wil je weten?

Wat is kunst?

Eh, dat is een lastige vraag.

Bedoel je dat je het antwoord niet weet?

lk bedoel dat er wel duizend antwoorden zijn op die vraag. Waarom wil je het weten?

lk moet het weten voor school.

Je kunt het toch opzoeken in het woordenboek?

Dat heb ik al gedaan, maar ik moet het ook nog begrijpen.

Kunst is de kers op de taart van het leven.

Als ik dat antwoord inlever krijg ik een vier.

Kunst is voor je geest wat eten is voor je lichaam. Kunst maakt het gewone bijzonder en het bijzondere gewoon.

Dat klinkt als een raadsel.

Laat me je vertellen over een bijzonder gewoon eiland. Laat me je vertellen over een gewoon bijzonder eiland.

Dat is wel interessant, maar daar krijg ik geen voldoende voor. lk heb het antwoord nodig op de vraag wat kunst is.

Oké, hier komt het antwoord:



Kunst is
alles wat

je doet om
niet dood
te gaan

van
verveling.



Kunst is alles...

wat je doet...

om niet...

dood te gaan...

van verveling...

Snap ik niet.

Luister.

Over verveling 
gesproken

Deze 
waterverftekening 

Vveelde toeschouwers 
bij eenpublieke voorstelling, is 

gemaaktdoor de Belgische 
kunstenaarEugène Laermans. be 

tekeningis wel 
van

want niet alleen het publiekveelde zich in het theater, 
maarde tekenaar ook, want die zat eenaquarel te maken in plaats vannaar de voorstelling te kijken.

Laermans kreeg in zijn leven
heel wat ongeluk te verduren.
Op zijn elfde werd hij doof dooreen hersenvliesontsteking. 

Hij
kon daardoor vrijwel niet meer
praten. Toen hij zestig was moest
hij stoppen met werken omdat
hij blind geworden was. Hij ver-
zuchtte: 'Gelukkig is hij die kan
zien.'

Kunst heeft te maken met de
zintuigen: de ogen die kunnen

zien, de oren die kunnen horen,

de mond die kan proeven, de

neus die kan ruiken en het voe-

len. Niet alleen het voelen datie

met je vingers doet, maar ook h

voelen of het koud of warm om

je heen is. En misschien nog'i\ft

het belangrijkst: het voelen val

binnen. Het gevoel dat een mo

schilderij je kan geven of muz

die je ontroert. Of verveelt.
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Hallo! lk ben aangespoeld op

een onbewoond eiland en ik wil graag

gered worden. Het is hier namelijk wel

mooi, maar ontzettend saai. Er zijn zes

flessen wijn aangespoeld, waarschijn-

lijk van een schip dat is vergaan. Hun

etiket heb ik in de zon te drogen gelegd

zodat ik erop kan schrijven. lk heb vuur

gestookt en met het roet van verbran-

de takjes op de achterkant geschreven.

lk heb een fles leeggegoten in zee, dus

die is nu dronken. Het water danst wild

heen en weer. Als u dit leest heeft u de

fles gevonden met mijn brief erin. Het

handigst is als u met een vliegtuig komt,

want dan herkent u mijn eiland aan de

kolkende golven. lk heb ook het woord
HELP in het zand geschreven, zodat u weet

welk eiland het juiste is. Zie ik u zo? Fijn!
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