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EXCHANGE VALUES – ON THE TABLE



Het achtergrondverhaal
Exchange Values is sinds 1996 tentoongesteld op 
twaalf locaties wereldwijd. Het project, dat een raak-
vlak vormt tussen producent en consument, werd 
ontwikkeld in samenwerking met Caribische boeren. 
Het verkent de rol van ons voorstellingsvermogen 
in het teweeg brengen van verandering. Door te 
werken met NGO’s en boerencoöperaties droeg het 
bij aan de Fairtrade-beweging in de jaren ‘90. Sacks 
begon met het verzamelen van bananenschillen en 
het daaruit voortvloeiende onderzoek naar uitbui-
ting in de geglobaliseerde vrijhandel in de jaren ‘70, 
nadat ze zich bij het eten van een banaan afvroeg 
wie deze vrucht verbouwd had. In 1996 ontving 
ze twintig genummerde dozen met vierduizend 
bananen van een coöperatie uit St. Lucia, die ze op 
straat uitdeelde naast een bord waarop stond ‘Free 
bananas in exchange for your skin!’. Daarna reisde 
ze met de nummers naar St. Lucia om de boeren 
te vinden. Ze droogde de schillen en naaide deze 
aan elkaar, zodat bij ieder nummer van een boer 
een ‘huid’ ontstond. De geluidsopnames bij deze 
huiden zijn geen interviews, maar het resultaat van 
gesprekken die Sacks voerde waarin de boeren 
een ‘beeld schetsen’ van hun leef- en werksituatie. 
De installatie nodigt je uit je voorstellingsvermogen 
te gebruiken en als consument je eigen beeld te 
vormen. Voor het hele verhaal zie: www.exchan-
ge-values.org

Ontmoet de globale economie 
en het daarmee verbonden mensbeeld 

IN DE SCHILLEN EN IN DE DIALOGEN AAN TAFEL

Fellowship in transhistorisch cureren / Deze tentoonstelling is samengesteld door Abigail Winograd (Israel, 1983). Haar onderzoeksgebied omvat Pre-Columbiaanse, moderne 
en hedendaagse Latijn-Amerikaanse kunst. Als houder van het ‘Fellowship Transhistorical Curating’ is zij de eerste curator die een tentoonstelling in het Frans Hals Museum | 
De Hallen heeft samengesteld die zich richt op het leggen van betekenisvolle, verrassende verbanden tussen oude en hedendaagse kunst.. 

Het ‘Curatorial Fellowship’ en de tentoonstelling zijn mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Van Toorn Scholten Stichting.

De Hallen, Grote Markt 16, Haarlem | www.dehallen.nl

 Gelieve Creative Commons te respecteren. Gebruik van dit materiaal alleen onder vermelding van Shelley Sacks en het Exchange Values project.
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SOCIALE SCULPTUUR
door Shelley Sacks in samenwerking met 
producenten op de Bovenwindse Eilanden
Wees welkom. www.exchange-values.org
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De globale economie ontmaskerd
Er mogen dan wel geen geketende slaven meer zijn die in onze koloniën 
fruit verbouwen en in de mijnen grondstoffen delven voor de microchips in 
onze telefoons en computers, toch maken de globale economische om-
standigheden nog steeds miljoenen mensen tot slaven. Exchange Values 
on the Table ontmaskert het verborgen gezicht van de hedendaagse in-
ternationale handel door het afwezige aanwezig te maken: vellen gemaakt 
van zwarte bananenschillen gespannen in raamwerken van metaal geven 
uitdrukking aan het lijden achter de leuke dingen die we kopen en aan de 
onzichtbare mensen die zorgen dat al deze lekkernijen op tafel belanden. 

Een andere wereld is mogelijk!
Exchange Values maakt niet alleen onzichtbare realiteiten present. Door de 
dialoog en onze verbeeldingskracht ‘aan tafel’ zijn we niet langer passieve 
waarnemers van een dominant wereldbeeld. We worden uitgenodigd om 
ons als actieve deelnemers aan de wereldeconomie te ‘be-zinnen’: het 
fenomeen van globalisering te verkennen, onze macht als consumenten, 
die het ‘contract’ geven voor productie, en onze rol als producenten van 
waarden, ideeën, en de samenleving te herkennen, en de mogelijkheden 
van onze eigen verbeeldingskracht te ervaren die we als mensen – als 
kunstenaars – hebben om nieuwe verhalen en leefwijzen vorm te geven. 

Wat is sociale sculptuur?
Sociale sculptuur is een radicaal, breed kunstbe-
grip dat over vrijheid gaat. Daarin is ieder mens 
een kunstenaar die met onzichtbare materialen 
werkt: spraak, discussie, gedachten, waarden en 
houdingen. Het begrip ‘sociale sculptuur’ komt van 
kunstenaar Joseph Beuys en is geïnspireerd door 
Schiller’s esthetische ideeën, Goethe’s fenomenolo-
gie en Rudolf Steiner’s ‘sociale kunst’. Het heden-
daagse onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met 
sociale sculptuur werd over een periode van dertig 
jaar ontwikkeld door Sacks, in samenwerking met 
collega’s, studenten en deelnemers van verschil-
lende projecten. Dit werk bouwt niet alleen voort op 
Beuys, maar ook op de ideeën van vele anderen, 
zoals Paulo Freire, Joanna Macy, Chinua Achebe, 
Ngugi, Ivan Illich, David Bohm en Oosterse filosofen. 
Beeldend denken (‘bildhaftes Denken’) en het prin-
cipe van verbinding staan centraal in dit transdisci-
plinaire gebied, dat zich wijdt aan het verkennen van 
alternatieve systemen, vormen van betrokkenheid 
en bewustzijnswerk dat zich richt op de reductie 
van onnodig lijden. Door te werken met onzichtbare 
materialen zoals ons denken, onze waarden en onze 
ideeën, worden mensen zich bewust van hun rol 
als ‘kunstenaar’ in het vormgeven van een demo-
cratische, ecologische wereld die leefbaar is voor 
iedereen. Zie www.social-sculpture.org

Transhistorisch bewustzijn
Door de Europese koloniale handel begon vanaf de 
15de eeuw een uitwisseling van mensen, culturen, 
flora en fauna. Het imperialisme veranderde de 
wereld door de opzet van wereldwijde handelsnet-
werken. Door de import van nieuwe producten zoals 
thee, suiker, koffie, aardappels en mais veranderde 
het menu op de Europese tafels. Deze nieuwe pro-
ducten verschijnen op de stillevens uit de Gouden 
Eeuw. Ook kunstenaars houden zich steeds meer 
bezig met de sociaal-economische kant van ons 
voedsel. De tentoonstelling A Global Table zet stille-
vens en hedendaagse kunst naast elkaar. Hierdoor 
ontstaat een transhistorisch bewustzijn over de ont-
wikkelingen van de 18e eeuw tot het heden, waarbij 
de schilderijen uit de Gouden Eeuw als geschiede-
nisboeken de Nederlandse koloniale geschiedenis 
en onze rol in de groei van de internationale handel 
tonen. Exchange Values is een hedendaagse sociale 
sculptuur dat inzicht geeft in de politiek van voedsel 
en handel, en in de voortdurende ongelijkheid in 
macht en welvaart als resultaat van het kolonialisme. 
Tussen de stemmen van onzichtbare producenten 
en duizenden ongenummerde bananenschillen 
creëert Sacks een ruimte voor dialoog over onze 
waarden en sociaal-economische opvattingen, en 
draagt daarmee bij aan het doel van A Global Table 
door netwerken van macht en onderdrukking in de 
wereld te ontrafelen.

Verbeelding + verandering
We leven op twee continenten: het uiterlijke, 
tastbare continent en het innerlijke continent van 
gedachten, voorstellingen en verlangens. Vaak 
zien we de uiterlijke wereld van handelingen en de 
innerlijke wereld van ideeën als apart: alles buiten is 
‘echter’, het innerlijke meer ‘subjectief’. Maar beiden 
zijn even belangrijk! Onze gedachten, houdingen, 
drijfveren en waarden geven vorm aan wat we doen, 
en zo aan de wereld. Daarom is aandacht voor ons 
innerlijke continent belangrijk. In Exchange Values 
staat onze ‘innerlijke werkplaats’ centraal: de ruimte 
waarin onze herinneringen verschijnen. We zijn er zo 
aan gewend deze werkplaats van onze verbeelding 
(‘space of imagination’) te gebruiken, dat we het niet 
eens merken. We kunnen daar het heden zien en 
ons een voorstelling maken van de toekomst. Letten 
we op wat we zien dan herkennen we ook hoe we 
kijken: zo komen we onze gedachten en houdin-
gen tegen. Dan kunnen we nadenken over wát we 
denken en kiezen óf we zo willen denken. Exchange 
Values is een ruimte om onszelf te ontmoeten en 
samen te werken, om te ervaren waarom een veran-
dering in het systeem ook om persoonlijke verande-
ring vraagt, en om onze denkwijzen te veranderen 
en te verkennen. Daarbij ontdekken we iets over de 
betekenis van vrijheid, over de ‘innerlijke dimensie 
van duurzaamheid’, en over Sacks’ overtuiging dat 
‘duurzaamheid zonder ik-zin onzin is’!

Voorbij de dode zones
Er zijn veel dode zones op aarde: sommige zijn 
radioactief, andere vergiftigd, of de levende toplaag 
van de bodem is verdwenen. Maar de grootste dode 
zone zit in mensen zelf: in onze verdoving, onze 
blindheid en ons gebrek aan zorg en interesse. Wij 
zijn het enige wezen op aarde dat onnodig lijden 
veroorzaakt voor andere levensvormen. Kijk naar 
een paar industrieën om dit destructieve gedrag 
te zien: mijnbouw, fossiele brandstoffen, wapens, 
pesticiden, landbouw, vastgoed, textiel, kleding, 
voedsel, de lijst houdt niet op. Maar ons systeem 
heeft ook andere, minder tastbare dingen vernietigd, 
zoals vertrouwen, creativiteit, en gemeenschap. 
Technische oplossingen kunnen soms iets tegen de 
fysieke schade doen, maar ze veranderen niets aan 
onze overtuigingen, waarden, en aan hoe we denk-
en over de wereld. Het idee van de sociale sculptuur 
is een verbreed kunstbegrip, waarin we werken met 
‘onzichtbare materialen’ zoals ons denken en onze 
manier van communiceren. Door ‘esthetisch’ als 
het tegenovergestelde van ‘anesthesie’ (verdoving) 
te zien, ontstaan nieuwe vormen van verlevendigd 
denken en handelen: we betreden de dode zones 
van vooroordelen en achterhaalde ideeën, ‘be-zin-
nen’ ons en komen tot nieuw inzicht. Sociale sculp-
tuur creëert open plekken waarin we dode zones 
betreden, ervaren en overwinnen via ons vermogen 
‘beeldend’ te denken.

Aanzetten tot verandering
Mensen zijn de enige wezens met keuzevrijheid. 
‘Veroordeeld zijn tot vrijheid’ volgens Sartre. Deze 
vrijheid zorgt ervoor dat we de gevaarlijkste wezens 
op aarde zijn. Wij maken niet alleen kunst en muziek 
en doen uitvindingen die de wereld vooruit helpen, 
we nemen ook beslissingen die onnodig lijden 
veroorzaken. Wapens waarmee we elkaar vernie-
tigen, economische systemen die met hun drang 
naar meer winst miljoenen mensen tot slaaf maken, 
kostbare mineralen opslokken en talloze levens-
vormen uitroeien. Wij kunnen en moeten daar iets 
tegen doen! We kunnen niet zeggen dat ‘dingen nu 
eenmaal zijn zoals ze zijn’. We kunnen een begin 
maken door te kijken waar onze invloed ligt. Er is 
een persoonlijk domein, een sociaal domein en een 
domein van grotere systemen. Het worden van de 
aanzetter tot verandering (‘agent of change’) in je 
persoonlijke domein is gekoppeld aan sociale- en 
systeemverandering. Zoals het ontstaan van de 
fairtrade-beweging. Exchange Values nodigt je uit 
om de wereldeconomie te ontmoeten; om meer 
empathie en solidariteit te ontwikkelen. Innerlijke 
beweging is een stap richting een grotere beweging. 
Als consumenten hebben we de mogelijkheid wat 
en hoe er geproduceerd wordt te accepteren of af te 
wijzen. Door op deze manier invloed te nemen zijn 
we ‘kunstenaars’ die een nieuwe ‘degrowth’ (‘ont-
groeiende’) levenswijze vorm kunnen geven.

Vooruitgang heroverwegen 
Vroeger maakten en gebruikten mensen werktuigen. 
Door kolonialisme en industrialisatie zijn mensen 
zelf werktuigen geworden. De hele mensheid is 
één groot werktuig geworden: een enorme fabriek 
van eindeloze productie en winst. Robots staan op 
het punt om mensen op veel gebieden te kunnen 
vervangen. Kunstmatige intelligentie is een alter-
natief voor wat eerder alleen door mensen gedaan 
kon worden. Het is belangrijk dat we goed kijken 
wat dit voor ons betekent. Zijn robots vooral een 
manier om mensen van stompzinnig en gevaarlijk 
werk te bevrijden? Of zetten ze mensen aan de kant, 
en maken het voor sommigen mogelijk nóg meer 
winst te maken zonder dat iemand hen in de weg 
staat? Volgens Chinua Achebe, een Nigeriaanse 
schrijver, hebben we nieuwe verhalen nodig om de 
destructieve gevolgen van het kolonialisme en de 
overheersende, op uitbuiting gebaseerde manier 
van denken achter te laten. Dat betekent dat we niet 
alleen onder ogen moeten zien wat er in de wereld 
gebeurd is en nu gebeurt, maar ook dat we nieuwe 
‘denkbeelden’ moeten ontwikkelen: nieuwe scena-
rio’s en denkwijzen over werk, werken voor loon, en 
over het vormgeven van de samenleving van de toe-
komst. Exchange Values nodigt je uit in te zoomen 
op je eigen waarden en ideeën: opnieuw te bekijken 
wat ‘vooruitgang’ betekent en na te denken over de 
toekomst van de mens en van de rol van ‘werk’. 

Over de kunstenaar
Shelley Sacks werkt internationaal als kunstenaar, 
activist, schrijver, docent en filosoof. In het kader 
van sociale sculptuur ontwikkelt ze manieren om 
voorstellingsvermogen met verandering te verbind-
en. Ze stimuleert mensen om hun verbindende 
vermogens te ontwikkelen en manieren te vinden 
om met ecologische en sociale uitdagingen om 
te gaan. Net als Joseph Beuys – haar leraar waar 
ze ook mee samenwerkte – maakt ze met haar 
werk toegankelijk wat het idee dat ‘ieder mens een 
kunstenaar is’. De mens als kunstenaar die met de 
‘onzichtbare materialen van spraak, discussie en ge-
dachten’ een eco-sociale toekomst vormgeeft. Haar 
werk omvat meer dan vijftig acties, plaatsgebonden 
(‘site-specific’) werk, installaties, essays, boeken, en 
sociale sculptuur-processen in samenwerking met 
duizenden mensen, waaronder boeren, ecologen, 
leerlingen, kunstenaars, politieke besluitvormers, 
leraren, plaatselijke initiatiefgroepen, NGO’s en ac-
tivisten uit verschillende landen: Zuid-Afrika, India, 
Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en China. Ze 
ziet projecten als Exchange Values, het UOT:Lab for 
New Knowledge and an Eco-Social Future en Earth 
Forum als ‘bewustzijnsinstrumenten’ die innerlijk 
werk en uiterlijk handelen met elkaar verbinden. Als 
professor en directeur van de Social Sculpture Re-
search Unit leidt ze een onderzoeksprogramma aan 
de Oxford Brookes University in Engeland.


