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Pop Art
Brushstroke

Pop Art werd één van de toonaangevende avant- 
garde-trends in de loop van de zestiger jaren. 
Avant-garde, in die zin dat de Pop Art ander
maal een breuk impliceerde met een - zij het een 
jonge - gevestigde traditie: het abstract expres
sionisme van de New York School. De relatie 
tussen de Pop Art en de overheersende Ameri
kaanse artistieke stroming uit de periode 1945- 
1960 is eigenlijk nogal dubbelzinnig. Ongetwij
feld profileerde de Pop Art zich als een antipo- 
dische reactie op het abstracte, gestuele en sub
jectivistische karakter van de voorafgaande stijl
richting. Daarenboven werd ook inhoudelijk 
radicaal voor een andere weg gekozen door het 
soms nogal zwaar op de hand liggende, tijdloze, 
universele en mythische karakter dat kunste
naars als Pollock, Rothko en Newman met hun 
doeken associeerden, in te ruilen voor een laag 
bij de grondse figuratie. Maar eigenaardig ge
noeg, is Pop Art eigenlijk uit het abstract expres
sionisme voortgekomen. De bezoeker van de 
tentoonstelling in Keulen kan er zich andermaal 
van vergewissen dat het nog steeds interessante 
werk van Robert Rauschenberg en Jasper Johns, 
waarin nog een quasi-expressionistische tech
niek aan een pop-iconografie avant-la-lettre 
wordt gekoppeld, kan worden geïnterpreteerd 
als een noodzakelijk overgangsstadium tussen 
de twee meest in het oog springende naoorlogse 
Amerikaanse artistieke stromingen. Niettegen
staande Lichtensteins brushstrokes het abstract 
expressionistische geweld van Franz Kline lij
ken te parodiëren, lijken de Pop-schilderijen de 
grote formaten en de all over structure van het 
abstract expressionisme te hebben overgeno
men. Maar ook in de Pop Art - op Blake en 
Rivers na - worden geen anecdotes verteld en is 
er nauwelijks een belangstelling voor het parti
culiere: geen portretten, maar iconen van Mary- 
lin; geen brushstroke, maar een reproduktie 
ervan; geen uniek object in een specifieke con
text, maar seriële produkten zwevend op een 
abstracte achtergrond.

Neo-Dada

Pop Art plaatste zich wel in de modernistische 
traditie door andermaal een nieuwe vormentaal 
naar voor te schuiven, doch anderzijds zocht de 
Pop Art beslist geen aansluiting bij de praktijk 
van de vooroorlogse historische avant-gardes. 
Deze laatste koppelden immers aan hun formele ■ 
experimenten utopische maatschappelijke of 
culturele projecten vast en poogden het instituut 
van de kunst en haar sociale inbedding in vraag 
te stellen of zelfs te ondermijnen. Integendeel, 
de Pop-kunstenaars zelf beschouwden zich 
nauwelijks als vernietigers van de kunst, maar 
als kunstenaars die slechts een academisch 
geworden abstract expressionisme de rug toe
keerden. Toch werd Pop Art in die tijd al aange
duid met de (contradictorische) term Neo-Dada. 
Eén van de coryfeeën van het oorspronkelijke 
historisch dadaïsme, niemand minder dan Mar
cel Duchamp, was daar alvast niet over te spre
ken. In een inmiddels beroemd geworden brief 
aan Hans Richter schreef hij! “Die Neo-Dada, 
die men ook New Realism, Pop Art, Assembla
ge etc. noemt, is niet meer dan een makkelijke 
uitweg, en teert op hetgene Dada reeds deed. 
Wanneer ik de Ready-Mades ontdekte, meende 
ik elke vorm van estheticisme te ontmoedigen. 
In Neo-Dada hebben ze mijn ready-mades over
genomen en hebben ze er een esthetische schoon
heid in gevonden. Ik slingerde het flessenrek en 
de urinoir in hun gezicht als een uitdaging en nu 
worden ze bewonderd omwille van hun estheti
sche pracht.”
Campbell-soepblikken en Brillo-dozen zijn 
inderdaad niet meer of minder banaal dan fiets-

en het einde 
van de avant-garde

In het Keulse Ludwig-museum dat zelf reeds over een uitgelezen selectie Pop Art-werken 
beschikt, loopt tot 20 april de groots opgezette Pop Art-tentoonstelling, die eerder in Londen 
te zien was. Niet minder dan tweehonderdvijftig creaties moeten de toeschouwer een beeld ver
schaffen van de werkzaamheden van meer dan zestig kunstenaars. Niet alleen de vaste waarden 
zijn vertegenwoordigd - Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, Wesselman,... - maar ook realisa
ties van vele andere kunstenaars van beide zijden van de Atlantische oceaan worden in de 
context van een zestiger jaren Pop-cultuur tentoongesteld. Elke toeschouwer zal er dan ook wel 
zijn gading vinden: Fluxus, Richter, Polke, Spoerri, Arman, alle zijn ze present. Het is echter 
de vraag wat het nut is van dergelijke tentoonstellingen: enerzijds lijken ze een documentaire, 
encyclopedische volledigheid na te streven, maar anderzijds slagen ze er nauwelijks in de 
toeschouwer - en zeker de toeschouwer die de Ludwig-collectie reeds bezocht - iets bij te 
brengen dat een oppervlakkige kennis van deze artistieke stroming overschrijdt. Kortom, “The 
Pop Art Show” vertoont zowel de voor- als nadelen van elk groots opgezet algemeen overzicht.

Roy Lichtenstein

Art Car Roy Lichtenstein, 1977

wielen of pisbakken, maar waar Duchamp zijn 
ready-mades op een sokkel plaatste om ermee 
de “kunst” en haar maatschappelijke functione
ring in vraag te stellen, zijn de Pop-manifesta- 
ties ontdaan van elke “zin”. Van een continuïteit 
tussen Duchamps iconoclasme en Warhols ver
heerlijking van het beeld als een zinledig teken 
is nauwelijks sprake. Eigenlijk vormt de Pop Art 
een cynische inversie van de kunst van Du
champ: terwijl de ready-made de status van het 
museum naar beneden probeerde te halen, gaat 
de Pop-kunstenaar banale voorwerpen naar een 
‘hogere’ sfeer verheffen door het te bevruchten 
met de hogere sacrale status van het museum. In 
de Pop Art wordt geen gewag gemaakt van een 
tabula rasa of een bevrijding. Het Pop-kunst- 
werk klaagt immers niets aan, stelt niet in vraag. 
Het toont slechts wat is en past zich gretig aan 
een gegeven socio-culturele constellatie aan. 
Warhol weigert met zijn Death and Disaster 
series elk commentaar, zoals de apathische te
levisiekijker de gruwelijkheden van het moder

ne leven gelaten aanschouwt op het scherm, 
tussen een reeks reclamespotjes en presentatri
ces met tandpastaglimlachen door. Het Pop- 
schilderij heeft de Greenbergiaanse flatness 
ingeruild voor een inhoudelijke oppervlakkig
heid; het is niet langer een symbool maar een 
schrikwekkende leegte.

Het Pop-kunstwerk is eigenlijk de artistiek- 
paradigmatische illustratie van Adorno’s mime- 
tische aanpassi ng aan de aliënatie van de burger
lijke kapitalistische samenleving. Pop Art is de 
kunstvorm van de mens die zo gesatureerd 
geworden is van de volheid van het moment dat 
er geen hersencel meer over is die totaal andere 
mogelijkheden kan suggereren en het dialec
tisch tegendeel van hetgene wat is zich te 
verbeelden. Pop Art impliceert desgevolg het 
einde van elk subversief utopisch denken en dus 
van ‘kunst’. Door aan te tonen dat kunst niets 
meer is dan koopwaar voor de kunsthandel, 
vergelijkbaar met de waren van andere gespe

cialiseerde markten, heeft Pop Art de honderd 
jaar oude spanning opgeheven tussen de serieu
ze kunst en de massacultuur. Via de Pop Art 
breekt de cultuurindustrie het bohemia binnen. 
Pop Art is het noodzakelijke kunstpolitieke 
fragment van Marcuses ééndimensionaliteit, van 
de technologisering van het denken, van de 
concentratie op het actuele, op het voor de hand 
liggende, op de uitgestalde koopwaar. "Pop Art 
is liking things," liet Warhol zich eens ontval
len. Pop-objecten appropriëren het brandmerk 
van elk consumptieartikel. De kunstenaar maakt 
consumptieartikels, de kunstenaar maakt ‘geld’ 
(cfr. Warhols dollarbiljetten!). Het Pop-kunst
werk kent geen geschiedenis, maar is nieuw, 
zoals de nieuwheid van de laatste minirok, 
sportwagen (cfr, Lichtensteins BMW Art Car) 
of de binnenhuisinrichting.

Subversief

Het eigenaardige, en het sterke aan Pop-Art is 
echter dat zij er in slaagt de toeschouwer in 
verwarring te brengen. Pop Art heeft iets dub
belzinnigs, je kan je nauwelijks van de indruk 
ontdoen dat in het cynische tonen van de bana
liteit zelf, ergens een dissonante noot zit. Maar 
Pop Art heeft geen boodschap, het kritische 
verzet tegen de commodity society blijft enkel 
waarneembaar voor diegene die het er wil in 
zien. Pop Art lijkt in die zin Noam Chomsky’s 
scherpe analyse van de ambivalente positie van 

•de Amerikaanse progressieve intellectueel op te 
roepen.

Dertig jaar later, wanneer James Rosenquists 
schilderijen uit de golden sixties metdoorelkaar 
gesmeten, koel geschilderde fragmenten van 
afbeeldingen, stijl vijftiger jaren, niets meer 
lijken te zijn dan een nostalgische evocatie van 
uitstervende fetisjen van de Amerikaanse cul
tuur, is de houding die je als toeschouwer tegen
over de iconen van weleer moet innemen nog 
problematischer geworden. Niettegenstaande 
pogingen om Pop Art-objecten als onderdeel 
van een radicale kunstkritiek of Warhols Facto
ry als onderdeel van sociale plastiek à la Beuys 
te interpreteren, sterk bij het haar zijn getrok
ken, is het evenmin juist Pop Art klakkeloos te 
beoordelen als een strategische zet van de cul- 
tuuri ndustrie met het oog op een totale conditio
nering van de consument of alseen slinks complot 
om elk kritisch denken te ringeloren. Pop Art 
blijft immers wat ze is: art ; alleen in een kunst
museum lijkt het een maximaal effect te sorte
ren. Ondanks het feit dat Pop niet los kan worden 
gezien van het netwerk van subculturen in de 
zestiger jaren en vaak geaccepteerd werd door 
verzamelaars en het publiek vooraleer critici en 
musea er enige belangstelling voor gingen 
opbrengen, heeft de massa zich nooit op zijn 
gemak gevoeld bij het werk van Warhol, Lich
tenstein en co. Daarvoor hadden hun werken 
destijds inderdaad iets onmiskenbaar subver
siefs. De zogenaamde populariteit van de Pop 
Art is niet minder oppervlakkig dan deze die de 
eertijds verguisde impressionisten te beurt viel. 
Een blik in de met imitatie-antiek volgestouwde 
doorsnee huiskamer volstaat.

Steven Jacobs

“The Pop Art Show”, nog tot 20 april 1992 in 
het Museum Ludwig, Bischofsgartenstrasse 
1, 5000 Köln 1 (0221/221-2380), open van 
dinsdag tot donderdag, telkens van 10.00 tot 
20.00 uur, van vrijdag tot zondag, telkens 
van 10.00 tot 18.00 uur, gesloten op maan
dag.

Anne Decock
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De interne logica 
van het œuvre van Anne Decock

Vorig jaar besloot de Gele Zaal een aantal 
jonge tentoonstellingsmakers de opdracht te 
geven om een origineel exposi tieconcept uit te 
werken. De reeks werd ingezet met een ten
toonstelling die gerealiseerd werd door Veer- 
Ie Van Durme. Zij koos “toevallig” vier 
vrouwelijke artiesten: Marie Odille Candas 
Salmon, Berlinde De Bruyckere, Christine 
Dupuis en Maen Florin. Tweede samensteller 
van een tentoonstelling in de Gele Zaal is 
Ronald Van de Sompel. Ook hij brengt het 

werk van een jonge artieste onder het voet
licht: Anne Decock. Wat volgt, is zijn relaas 
van de voorbereiding van de tentoonstelling. 
“Hoewel ernstige pogingen ondernomen 
werden om er een systematische gedachten
gang aan te verlenen, gaat het deels om losse 
bedenkingen. Mocht het de tekst ontbreken 
aan coherentie, dan kan de lezer zich troosten 
met de gedachte dat incoherenties de discus
sie bevorderen”, aldus Ronald Van de Som
pel.

Anne Decock

Op zoek naar oeuvre-kunstenaars

Als regelmatig bezoeker van tentoonstellingen 
kunnen we ons vragen stellen naar het arbitrair, 
respectievelijk noodzakelijk karakter van deze 
gebeurtenissen. In het afgelopen decennium 
konden we constateren hoe exposities uitgroei
den tot media-evenementen en hoe tentoonstel
lingsmakers gebombardeerd werden tot regis
seurs, tot “vertellers”, tot superstars van de 
internationale kunstscène. Parallel daarmee 
kwam het accent minder en minder te liggen op 
de kunstwerken dan wel op hun heterogene 
presentatie. Symptomatisch voor deze evolutie 
was “L'Exposition Imaginaire. De kunst van het 
tentoonstellen in de jaren tachtig”, een uitgave 
van de Nederlandse Rijksdienst voor Beeldende 
Kunst waarin de antwoorden van een aantal 
critici, kunstenaars en tentoonstellingsmakers 
op de vraag naar een “ideale”, imaginaire ten
toonstelling gebundeld werden. Hoopgevend 
nochtans was het feit dat de meeste tentoonstel
lingsmakers zegden niet te kunnen voldoen aan 
dit verzoek omdat het uitgangspunt voor het 
maken van een expositie voor hen nog altijd lag 
in “de visuele realiteit van het kunstwerk in de 
specifieke ruimten van het gebouw”. Hoewel 
kunstwerken meer en meer op hun dialogische 
mogelijkheden getoetst werden, bleven meer
dere tentoonstellingsmakers van mening dat de 
organisator zich vooral niet in de positie van de 
kunstenaar moet opstellen.

Bij het concipiëren van de tentoonstelling in de 
Gele Zaal ging ik uit van een gelijkaardige 
zienswijze: de tentoonstellingsmaker - in dit 
geval ikzelf - en zijn persoonlijke ideeën zijn 
niet belangrijkerdan de kunstenaar, zijn of haar 
werken en de tentoonstelling. Rekening hou
dend met de meest uiteenlopende contextuele 
gegevens - de ruimte, het profiel van de Gele 
Zaal in Gent en in België, de actuele positie van 
de jonge Belgische kunstenaars, de invloed van 
de komende Documenta op het Belgisch kunst- 
gebeuren, enz. - werden diverse criteria overwo
gen ten einde een zogeheten "tentoonstellings- 
concept” te formuleren en op basis daarvan over 
te gaan tot een selectie van één of meerdere 
kunstenaars. Los van deze contextuele gege
vens stelde ik me tevens de vraag: “Onder welke 
omstandigheden wordt er werkelijk betekenis 
geproduceerd?”. Zowel persoonlijke smaak, 
formele criteria, thema’s als sociologische 
maatstaven passeerden de revue, maar de enige 
uitkomst die ik vond, was het wat in onbruik 
geraakte begrip oeuvre. Het œuvre, opgevat als 
een verantwoorde ontwikkeling waaruit plasti
sche realisaties voortkomen wier betekenis gel
dig is binnen een zelfgekozen systeem. Het 
spreekt vanzelf dat het begrip “verantwoord” 
waardegeladen en zodoende vatbaar voor dis
cussie is.

De concrete vraagstelling die daartoe aanlei
ding gaf, was: “Zijn er anno 1991/92 nog jonge

(Foto: Frank Goethals)

kunstenaars die werken aan een œuvre?”. De 
toenemende vraag naar die zogeheten “jonge 
kunstenaars” - een uitbreiding van de vraag naar 
objecten die gepaard gaat met een stijgende 
produktiedwang - noopte mij er toe het begrip 
“jonge kunstenaar” duidelijker af te bakenen. 
Twee categorieën werden uitgesloten: enerzijds 
deze van de piepjonge kunstenaar die, net afge
studeerd, een individuele tentoonstelling in el
kaar dient te boksen; anderzijds deze van de 
kunstenaar die, behorend tot de generatie die de 
afgelopen jaren doorbrak in het buitenland, reeds 
overeen internationaal forum beschikt. Niet dat 
deze categorieën niet interessant zouden (kun
nen) zijn, maar in dit geval leken ze mij niet 
relevant. Immers, tentoonstellingen die “te 
vroeg” of “te Iaat” plaatsvinden, verliezen hun 
noodzakelijkheidskarakeren worden risicoloos. 
De afbakening maakte het vervolgens mogelijk 
om binnen de “restgroep” twee categorieën te 
elimineren: enerzijds de categorie van kunste
naars die een keten van losstaande, al dan niet 
geslaagde “vondsten” presenteren zonder er een 
eenheid aan te verlenen, anderzijds de categorie 
van kunstenaars die er weliswaar in geslaagd 
zijn een systeem te ontwikkelen, maar binnen 
dat systeem niet de minste deining teweeg bren
gen. Mijn bezwaren tegen deze categorieën - 
noem ze eclectisch, respectievelijk academisch/ 
formalistisch - liggen onder meer in het feit dat 
ze nauwelijks plaats laten voor een interne logi
ca.

Wat officieel prospectie heet, was in mijn geval 
dus een min of meer georganiseerde zoektocht 
naar oeuvre-kunstenaars. Het begrip oeuvre (dat 
zowel de noties dynamiek, eenheid als openheid 
in zich draagt) liet toe aanvullende criteria als 
objectoriëntatie of extra-artistieke invloeden in 
te voeren zonder ze als finaal “concept” te moeten 
beschouwen. Een werkmethode die me niet 
dwong mijn toevlucht te nemen tot theoretische 
escapades (in de zin van: verantwoordingen van 
plastische realisaties die in het ongelukkigste 
geval weinig meer zijn dan illustraties van de 
theorie). Op basis van het voorafgaande besloot 
ik Anne Decock uit te nodigen voor een solo- 
tentoonstelling. Even overwoog ik de idee van 
een groepstentoonstelling, maar de redenen die 
ik zag om plastische realisaties van verschillen
de kunstenaars te verenigen, konden enkel van 
decoratieve aard zijn. Mede door de beperken
de, determinerende invloed van de tentoonstel
lingsruimte besloot ik dat er niet echt sprake kan 
zijn van een dialoog tussen meerdere oeuvres. 
Een confrontatie van geïsoleerde plastische 
realisaties was wél mogelijk, maar dan diende ik 
het begrip oeuvre los te laten. Een groepsten
toonstelling heeft uiteraard als voordeel dat de 
risico’s gespreid worden, maar een individuele 
tentoonstelling kwam mijns inziens beter tege

moet aan de radicaliteit van hèt Oeuvre van Anne 
Decock.

Het œuvre van Anne Decock

Het œuvre van Anne Decock dient zich aan als 
een meervoudige werkelijkheid: een complex 
van systemen waarin elk systeem de andere 
bepaalt en door hen bepaald wordt. Terzelfder- 
tijd echter dient het zich aan als de opbouw van 
die meervoudige werkelijkheid. Haar optreden 
is niet zozeer gericht op de reductie van dat com
plex tot algemene principes dan wel op een 
verkenning van de mogelijkheden binnen een zo 
open mogelijk veld. Haar oeuvre heeft geen 
statisch karakter maar vertoont een interne 
dynamiek. Er is sprake van opeenstapeling en 
vermenigvuldiging van details die zich vertak
ken in alle richtingen. Plastische realisaties en 
literaire referenties staan onderling met elkaar 
in verbinding en zijn onderhevig aan permanen
te recyclage. Objecten, sculpturen, installaties 
en video’s vinden hun herkomst in wat Anne 
Decock "denkgedragingen" noemt: maatschap
pelijk irrelevant gedrag, een denken met een 
interne finaliteit, resulterend in concrete, niet - 
utilitaire handelingen. Na hun realisatie worden 
de afzonderlijke “werken” genummerd en ge
rangschikt in registers, die op hun beurt geïnde
xeerd (kunnen) worden en uiteindelijk terecht 
(kunnen) komen in stelsels. Alsdusdanig wor
den ze ontdaan van hun fysieke kwaliteiten als 
visuele objecten en worden ze letterlijk lees
baar. Kortom, ze krijgen het karakter van cate
gorieën, van denkvormen: stappen in een aan
houdend transformatieproces, vanwaaruit de 
totaliteit enkel gedacht kan worden als hypothe
se. Het hele verloop wordt voortgestuwd door 
en valt samen met een indeterministische logica, 
die geen garantie biedt voor stabiliteit maar, 
doorheen de aanvaarding van het onvoltooide 
en het imperfecte, betekenis verleent aan het 
œuvre.

De tentoonstelling

De concrete realisatie van een tentoonstelling 
wijkt per definitie af van de anticiperende voor
stelling ervan in de hoofden van kunstenaar en 
tentoonstellingsmaker. Wanneer de denkbeel
den getoetst worden aan reële condities, dat wil 
zeggen wanneer de werken letterlijk hun plaats 
zoeken in de ruimte, blijken voorstelling en 
resultaat nooit identiek te zijn. Gegeven het ka
rakter van het oeuvre van Anne Decock gold dit 
des te meer voor de realisatie van haar tentoon
stelling in de Gele Zaal.
In het voorstek dat Anne Decock aanvankelijk 
formuleerde, stonden vier plastische realisaties 
centraal. Drie daarvan waren afkomstig uit een 
tentoonstellingsproject waarin het begrip “ten

toonstelling” opgevat werd als een dynamisch 
gegeven. De tentoonstelling was "tentoonstel- 
lingsachtig" en evolueerde in de tijd. Het voor- 
stél voorde Gele Zaal daarentegen leunde dich
ter aan bij de gangbare (statische) tentoonstel- 
lingsopvattingen; de plastische realisaties, af
komstig uit verschillende “stelsels”, zouden ter- 
zelvertijd getoond worden, uitgezaaid in de 
ruimte. Het accent werd met andere woorden 
verlegd van de dynamiek naar de complexiteit. 
Enkele dagen vóór de vernissage (14 februari 
1992) wordt echter besloten opnieuw een dyna
misch model te hanteren. De plastische realisa
ties zullen enkel opgesteld worden op de avond 
van de vernissage en gedurende het daaropvol
gende weekend: 14, 15 en 16 februari. Onmid
dellijk daarna worden ze gefotografeerd en 
verwijderd. Gedurende de volledige duur van de 
tentoonstelling zullen de foto’s aanwezig blij
ven als herinnering aan de tijdelijke tentoonstel
ling. Door deze opsplitsing wordt de tentoon
stelling opnieuw ‘tentoonstellingsachtig’: de 
tijdelijke tentoonstelling krijgt het karakter van 
een evenement, terwijl de foto’s funtioneren als 
visueel geheugen.

Teneinde de bezoeker enig houvast te bieden, 
zal in de tentoonstelling een “schema” aanwezig 
zijn waarin de afzonderlijke plastische realisa
ties gesitueerd worden binnen het complex van 
systemen vanwaaruit het oeuvre van Anne 
Decock vorm gegëven wordt. Op het moment 
dat ik deze tekst schrijf, staan daarin een vijftal 
categorieën centraal: 1. Attributen; 2. Denkge
dragingen; 3. Inhoudstafels; 4. Materialerijen; 
5. Portretten. Maar: het complex is onderhevig 
aan permanente recyclage en kan gewijzigd zijn 
wanneer de lezer de tentoonstelling bezoekt.

Bij wijze van slot nog iets over de catalogus. Net 
als in de tentoonstelling werd uitgegaan van het 
feit dat de werkelijke protagonist in het artistie
ke produktieproces de kunstenaar is. De functie 
van de catalogus ligt dan ook niet in het aanrei
ken van theoretische en/of kritische reflecties 
met betrekking tot het oeuvre van de kunstenaar 
noch in het verschaffen van commentaar bij de 
tentoonstelling. Eerder gaat het om een beschei
den maar autonome realisatie, waarvan concept 
en vormgeving in de handen liggen van Anne 
Decock zelf. “Omtrent k.” (1992) is een 
kunstenaarsboek(je) dat parallel loopt met de 
plastische realisaties en dienovereenkomstig on
dergebracht werd in de tentoonstellingsruimte. 
Het valt open in 4 categorieën: attributen, in
houdstafels, materialerijen en portretten.

Ronald Van de Sompel

De tentoonstelling met de foto’s van de wer
ken van Anne Decock loopt nog tot 29 maart 
in de Gele Zaal. De Gele Zaal is open van 9.00 
uur tot 17.00 uur, in de weekends van 14.00 
uur tot 18.00 uur.

[~2~|



2 1/4 X 3/4 ”Carl De Keyzer
Een laconiek beeldantropoloog

De provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland 
organiseren de foto-tentoonstelling "3 x fotografie", 
met werk van één professionele fotograaf per 
provincie. Jean Godecharle voor Wcst-Vlaandcrcn, 
maar vooral Wim Riemens voor Zeeland laten erge 
dingen vermoeden voor de professionele fotografie 
aldaar. De keuze van Dirk Braeckman voor Oost- 
Vlaanderen houdt deze tentoonstelling overeind. Nog 
tot 29 maart in Kortrijk, in de Benedengalerij van het 
Cultureel Centrum. Van 3 tot 26 april in het Provin
ciaal Hof te Brugge. Afgezien van de naïeve cover is 
de bijhorende catalogus heel degelijk uitgegeven.

Dirk Braeckman

(Foto: Luc van Acker)

Het verhaal

De media stonden roodgloeiend voor een Bel
gisch fotograaf. Memorabel. Het verhaal is on
dertussen bekend. Cari De Keyzer, Gentenaar, 
jong (° 1958) en wereldberoemd, kiest zelf voor 
zijn derde grote fotomissie één specifiek onder
werp: godsdienst in Amerika. In de zomer van 
1990 neemt hij, vergezeld van vrouw Karline en 
zoontje Ken, het vliegtuig naar Los Angeles. Hij 
koopt daar een kampeerwagen, zijn mobiele 
huis voor een jaar, en trekt van de ene prettig 
gestoorde kerk naarde andere hallucinante sekte. 
Hij fotografeert waar mogelijk en houdt een 
dagboek bij. Vorige maand werden in Gent en 
Amsterdam de tentoonstelling en het boek “God 
Ine.”, vrij vertaald de “N.V. God” voorgesteld: 
een keuze van- een zeventigtal foto’s die De 
Keyzer overhield aan zijn reis doorheen een 
religieus Disney-World.

De carrière

Eigenlijk is “God Ine.” al het vierde fotoboek 
van Carl De Keyzer. "Oogspanning" was de 
eerste, veeleer losse verzameling foto’s die hij 
in 1984 in eigen beheer uitgaf. De stroomver
snelling in zijn loopbaan komt er pas met de 
boeken “India” (1987) en “Homo Sovieticus” 
(1990), die meteen in de prijzen vielen in Fri
bourg en Arles. Tevens vormden ze zijn entree 
als “nominee” tot het fotografencollectief en 
persagentschap “Magnum”, in 1947 opgericht 
door fotolegendes als David Seymour, Robert 
Capa, George Rodneren Henri Cartier-Bresson. 
Begin 1991 wint Carl De Keyzer bovendien de 
W. Eugene Smith Award, een van ‘s werelds 
belangrijkste (documentaire) fotografie-onder- 
scheidingen.

De evolutie

Net als in zijn internationale carrière is er een 
duidelijke evolutie in de aanpak en het opzet van 
Cari De Keyzers fotomissies. In tegenstelling 
tot zijn vroegere reisverslagen speelden gerich
te informatie en voorbereiding vooraf in “God 
Ine.” een essentiële rol. In “India” werden spon
taan en eerdertoevallig foto’s verzameld. “Homo 
Sovieticus” was al een stuk systematischer 
opgevat, maar bleef toch gekenmerkt door'een 
globale, niet geplande sfeerzetting. “God Ine.” 
is de eerste reis die Carl De Keyzer aanvatte met 
een welomschreven opdracht, namelijk de reli- 
giebeleving in de States. Meer dan 600 sektes 
werden vooraf aangeschreven. Eens in Amerika 
werden regionale en lokale krantjes nagevlooid, 
religieuze zenders beluisterd, TV-evangelisten 
bekeken en talloze telefonische contacten ge
legd, met een astronomische telefoonrekening 
als gevolg. Ter plaatse moest hij zich nog tal van 
bekeringspogingen en de nodige intimidatie laten 
welgevallen. Hoe “gegeven” de beelden van 
Carl De Keyzer er soms ook uitzien, ze werden 
hem niet in de schoot geworpen.

De beelden: een vaststelling

“God Ine.” wil geenszins een encyclopedisch 
overzicht of een godsdienstwetenschappelijke 
studie zijn, noch een hilarisch beeldverhaal over 
geschifte Amerikanen. Deze fotograaf maakt 
zijn selectie vooral op basis van artistieke en 
esthetische overwegingen. Esthetiek is van pri
mordiaal belang voor Carl De Keyzer. Hij zegt

Carl De Keyzer

Religieuze parade gehouden door pentecostal kerken en predikanten tijdens het Mardi Gras carnaval op Jackson 
Square en Bourbon Street. New Orleans/Louisiana, Februari 1991. "Als tegengif nx>r het znmlige gebeuren van 

Mardi Gras vertrekt vanavond van Jackson Square een religieuze parade. Om zeven uur 's avonds slaat hel pleintje 
al behoorlijk vol met predikanten en hun vaandels. Een man draagt een kruis met ingebouwde "running lights" op 

batterij. Zijn elektronische boodschap luidt afwisselend: GOD IS LOVE, JEZUS IS KING en JEZUS IS REAL ".

het ook ronduit: mijn foto’s moeten “mooi” zijn. 
Elke poging om de niet te miskennen impact van 
zijn beelden te vatten, keert daarop terug: op de 
duidelijkgeësthetiseerde beeldsignatuur van zijn 
opnamen.
Er is vooreerst de buitengewone aandacht voor 
perspectief, formaat, opbouw. Carl De Keyzer 
blijkt bovendien zonder meer een virtuoos in het 
kadreren, de compositie, de belichting. Heel wat 
beelden zijn bijvoorbeeld geconstrueerd rond 
een soort “motorische momenten”, blikvangers 
die meteen eerste reacties - verbazi ng, onbegrip, 
een glimlach - losmaken bij de kijker. En stilaan 
de interpretatie in de goede richting sturen. Van 
daaruit verken je de rest van het beeld, tot in de 
details. Door het gebruik van een groothoek en 
grote 6x7 negatieven zijn die details talloos en 
vaak verwarrend scherp. De panoramische fo
to’s, die voor het eerst opdoken in de Rusland
reizen, doen daar nog een schepje bovenop. Ze 
gaan de mogelijkheden van het oog te buiten, 
zoveel kan je nooit in één keer zien. Het syste
matisch inflitsen van alle foto’s brengt een 
merkwaardig soort heldere stilstand in de bewe
ging, in de chaos die je kan vermoeden, net vóór 
de klik. Carl De Keyzer legt, vanuit een sterke 
gevoeligheid voor de interactie tussen mensen, 
zijn protagonisten als bevroren vast. De randfi
guren staan daar bijwijlen ietwat schimmig, als 
een soort relativering omheen. Het is op zijn 
minst bewonderenswaardig, hoe hij er met die 
middelen, in de meeste van zijn foto’s telkens 
weer in slaagt om essentiële of typerende aspec
ten van een gegeven situatie, pregnant en vaak 
spectaculair weer te geven.

De beelden: een situering

> “God Ine.” komt niet zomaar uit de lucht vallen. 
Niet binnen het oeuvre van Carl De Keyzer, 
maar evenmin vanuit een fotohistorisch per
spectief. Enerzijds is het werken vanuit een 
gegeven opdracht vanouds de werkwijze binnen 
het reportage-genre. Daarnaast is “God Ine.” 
ook thematisch te situeren tegen de achtergrond 
van een hele reeks documentaire projecten rond 
de Amerikaanse samenleving - denk maar aan 
“American Photographs” van Walker Evans 
(1938), “The Americans” van Robert Frank 
(1959), enzovoort. Afgaand op een behoorlijk 
aantal gegevens - niet in het minst zijn Magnum- 
lidkaart of zijn Smith Award - situeer je Carl De 
Keyzer op het eerste gezicht dus moeiteloos 
binnen die traditie van de reportage-fotografie. 
Zelfs een detail als de cover van het “God Inc.”- 
boek houdt een onverholen knipoog in naar de 
voorpagina van het Amerikaanse nieuwsmaga- 
zine “Life”.
En als je het boegbeeld van de reportagefotogra- 
fie, Henri Cartier-Bresson, hoort vertellen hoe 
de camera een verlengstuk werd van zijn oog, 
dan duiken toch wel een aantal reminiscenties 
aan De Keyzer op: “De hele dag zwierf ik op 
straat”, zo schrijft Cartier-Bresson, “voelde me 
tot het uiterste gespannen en klaar om toe te 
springen, vastbesloten het leven te ‘vangen’ - 
het op heterdaad vast te leggen, terwijl het bezig 
was geleefd te worden. Bovenal snakte ik ernaar 
om binnen de begrenzingen van één enkele foto 
de hele essentie te pakken te krijgen van een 
situatie die bezig was zich voor mijn ogen te ont
rollen.” Ook de essentiële Amerikaanse foto
graaf Robert Frank wees erop dat om een au
thentiek eigentijds document te produceren, de 
visuele indruk zo sterk moet zijn dat de uitleg 

ervan tot nul gereduceerd wordt. Op zijn minst 
verwantschap dus. Toch maakt een merkwaar
dig aspect van de recente reportage- en docu
mentaire fotografie - een fenomeen dat ook in de 
foto’s van Carl De Keyzer naspeurbaar is - 
duidelijk dat een eenduidig label van reportage- 
fotograaf aan hem niet helemaal besteed is.

De beelden: een visie

Al in de jaren zeventig stelde Susan Sontag dat 
de esthetiserende tendens van deze fotografie zo 
sterk is dat hetzelfde medium dat verontrusting 
teweegbrengt, die ook weer een stuk gaat neu
traliseren. Fotofilosoof en -criticus Dirk Lau- 
waert helpt de situering uitdiepen en relativeren. 
In de foto’s van hedendaagse “reportage-foto- 
grafen” als de Brit Martin Parr, de Amerikaan 
Larry Fink, de Fransman Luc Choquer, en voor
al de Braziliaan Sebastiào Salgado, constateert 
hij - weliswaar in verschillende gradaties - een 
documentaire grondlaag, maar dan één die steeds 
van een duidelijk esthetiserende bovenlaag is 
voorzien. Dirk Lauwaert voert in dit verband de 
term “hyper-enscenering” aan. Fotografen als 
Salgado (ook lid van Magnum en met zijn recen
te fotoreeks over het blussen van de olievelden 
in Koeweit, overigens laureaat van de laatste 
World Press Photo), en nauw bij hem aanslui
tend Carl De Keyzer, hebben een extreme be
kommernis met de schoonheid van het beeld 
gemeen. En om die te bereiken gaan ze over tot 
een manipulatie van hun standpunt als foto
graaf, in functie van dat beeld. Ze grijpen met 
andere woorden niet in in wat voor de camera 
gebeurt, ook laten ze achteraf het beeld met rust. 
Neen, de enscenering vindt plaats achter de 
camera, in de wijze waarop de fotograaf zijn 
licht, zijn kader, zijn afstand, zijn hoek arran
geert. Een enscenering dus, die voortkomt uit 
beheersing, uit raffinement. Betrokkenheid als 
argument voor het mooie beeld.
Hoewel het engagement van Carl De Keyzer 
niet enkel via hyper-esthetische foto’s geuit 
wordt - lees er zijn dagboeknotities maar op na 
- kan hij zichzelf wel terugvinden in een type
ring als laconiek en ironisch beeldantropoloog. 
“Ik ben geen reporter, geen journalist, geen 
filosoof,” zegt hij zelf. “Ik ben het gewoon aan 
mezelf verplicht mijn eigen mening zo tot uit
drukking te brengen. Ik heb gesignaleerd en 
vastgelegd, op mijn manier.” Foto’s verklaren 
niets. Ze stellen alleen maar vast.

Erik Eelbode 

“God Ine.”, foto’s van Carl De Keyzer loopt 
nog tot 20 april in het Museum van Heden
daagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent (091/ 
21.17.03), alle dagen van 9.30 tot 17.15 uur, 
maandag gesloten. Het boek “God Ine.” werd 
uitgegeven bij Focus, Amsterdam en kost 
1290 fr. De trilogie - “India”, “Homo Sovieti
cus” en “God Ine.” - wordt door de uitgever 
momenteel uitzonderlijk samen aangeboden 
voor 2500 fr.

Amarant organiseert een ontmoeting met 
Carl De Keyzer in en over zijn tentoonstel
ling "God Ine." op zaterdag 11 april om 
10.30 uur. Afspraak in het Museum van 
Hedendaagse Kunst 
(Zie ook blz. 16)

In het Antwerpse Fotografiemuseum loopt van 13 
maart tot 3 meieen overzicht van de peetvader van het 
picturalisme in België, Leonard Misonne. een foto
graaf over wiens kwaliteiten de meningen verdeeld 
zijn. Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47 te 2000 Antwerpen (03/216.22.11).

Nog tot 6 april loopt in het Parijse Centre National de 
la Photographie de thematische tentoonstelling "Pho- 
tographie/Sculpture": een onderzock naar de relatie 
bceldhouwkunst/fotografie vanaf het midden van de 
negentiende eeuw tot vandaag; van Rodin tot Nau
man. De reusachtige fotowerken die Pascal Kern 
maakte tussen 1988 en 1991 sluiten hier bij aan. Het 
Centre National is ondergebracht in het Palais de 
Tokyo, in de vleugel parallel aan het Musée d’Art 
Moderne, Avenue du Président Wilson, 13 te Parijs.

Etienne-Jules Marey

Vlucht van een zwaluw, een bronzen beeldje 
gerealiseerd aan de hand van zijn chrono-fotografische 

opnamen, 1887.

Voorde art déco-naakten van Frantisek Drtikol, de 
foto's van Wladimir Ziolicky en dansopnamen van 
een tiental fotografen, onder de titel “La Danse Cap
turée”, kan men van 14 maart tot 31 mei terecht in het 
Musée de la Photographie, 11, Avenue Paul Pastur, te 
6100 Charleroi (Mont-sur-Marchienne) (071/ 
43.58.10).

Fotoruimte Contretype brengt van 11 maart tot 26 
april foto’s van Julien Coulommier, en van 29 april tot 
31 mei werk van fotografe Anne Denis. Contretype is 
ondergebracht in het schitterende Art Nouveau-pand 
Hôtel Hannon, Verbindingslaan 1 te 1060 Brussel 
(02/538.42.20).

Danny Lyon is een Amerikaans fotograaf die vanaf 
de jaren zestig een kritische kijk levert op rassenpro
blemen, het gevangeniswezen, motorbenden,... in de 
States. Sinds 1980 verfilmt hij ook deze persoonlijke 
visie op sociale structuren. Een overzicht van zijn 
foto’s en films loopt tot 12 april in het Fotografisches 
Kabinett van het Folkwang Museum in Essen. Van 
dinsdag tot zondag van 10.00 tot 18.00 uur, donder
dag tot 21.00 uur (0049/201.88.84.84).

Een revelatie zijn de foto’s van de Britse fotograaf 
Craigie Horsfield ( 1949), vorige maand nog te zien 
in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Donkere, 
verstilde portretten van zijn vrouw, van vrienden, 
beelden van interieurs en straten, genomen in Londen 
en Krakau. Zijn foto’s zijn unica die soms pas jaren na 
de feitelijke opname hun definitieve gestalte krijgen 
in uiterst zorgvuldige afdrukken op groot formaat. De 
komende maanden nog te zien in het Franse Musée 
d’Art Moderne van St.-Etienne, in de Kunsthalle te 
Zürich en in het Irish Museum of Modem Art van 
Dublin.

Imaginaire, geconstrueerde zandvlakten van de jonge 
Waalse fotograaf Olivier Lefebvre zijn van 6 maart 
tot 10 april te zien in Fotokabinet White Light, Euro- 
palaan te Genk. Alle dagen, behalve maandag van 
19.00 tot 23.00 uur. Inlichtingen: Eddy Willems, 
Hasseltweg 92/5, 3600 Genk (011/36.29.16).

De Fotogalerij van het Cultureel Centrum te Hasselt 
brengt recent werk van de Li mburgse fotograaf André 
Bertels. Van 13 maart tot 12 april. CHH, Kunstlaan 
5, 3500 Hasselt (011/22.99.31 ).



1. Onverschilligheid
Dat de wereld van belang is, lijkt evident, maar 
de gebouwde werkelijkheid lijkt dit te ontken
nen. We leven in een gebouwde werkelijkheid 
die geëvolueerd is naar onverschilligheid. De 
onverschilligheid is het aktueel gehanteerde 
vormgevingsprincipe.

2. Kwaadaardige eenvoud
De winstneming wordt door deze onverschillig
heid in ieder geval vergemakkelijkt. Waaraan 
men vorm geeft, is onbelangrijk, de cijfers tel
len. Architectuur wordt eenvoudig en bereken
baar gehouden. Zij die de gebouwde werkelijk
heid in hun greep houden - de duizenden project
ontwikkelaars, hun architecten en bevriende 
politieke mandatarissen - zijn het in elk geval 
hierover eens: "Is eenvoud ook niet terecht het 
kenmerk van het geniale.”

3. Een sanctionerende eenvoudige optelsom 
Het complexe, weldadige talent, het virtuoze, 
wordt nooit onderzocht op zijn rendement; het 
is, zo stelt men. niet berekenbaar. Er zijn te 
weinig voorbeelden om te komen tot een statis
tisch onderzoek. Maar vooral: waarom het inge
wikkelder maken als de baten van de huidige ar
chitecturale opvattingen zeker zijn. Een gebouwd 
patrimonium gevormd door kwaliteitsvolle frag
menten heeft het recht niet om te bestaan en zal 
binnen de huidige machtsconstellaties nooit 
bestaan.

4. Over een hardnekkig onschuldige
De gebouwde werkelijkheid wordt aldus een 
banaliteit en dit onder het toeziend oog van de 
onmachtige architecten. Wie is verantwoorde
lijk voor deze ruimtelijke dementie op giganti
sche schaal? De huidige macht. Wie zijn dat? 
Financiers, politici en de collaborerende archi
tect. Willen zij zo’n werkelijkheid ? Neen, dat 
niet direct, wel indirect als effect van hun een
voudige rekenwijze.

5. Een Vlaams immobiliair visitekaartje 
5a. De Belgische kust: een dertigduizend meter 
lang bebouwd toeristisch deportatiekamp waar- 
indeduinenal.simmobiliairreserveterreindienst 
doen.
5b. Het Europakruispunt te Brussel: de achter
lijkheid als gelaat vooreen toekomstige Europe
se hoofdstad.
5c. Kantoorgebouwen: uniform steriele archi
tectuur voor eenzijdige activiteiten met een laag 
rendement.
5d. De nieuwe Beestenmarkt te Gent: een van de 
tientallen infantiele voorbeelden van hoe men 
denkt een achtergestelde stadsbuurt te "her
waarderen”. Als waarheid hier vat) belang is, zij 
het duidelijk: architectuur zit in de verkeerde 
handen.

6. Kunstgeschiedenis: een les voor 
strategen

Kunstgeschiedenis is een opsomming van 
machtsovernames op de* wereld door architec
tuur. Kunsthistorici zouden onderlegd moeten 
zijn in de machtswelsprekendheid van de archi
tectuur door de eeuwen heen. Jammer genoeg 
beperkt hun kennis zich tot het “wufte” vermel
den van stijlkenmerken. Als u begrijpt waarom 
kathedralen in het centrum van de stad moesten 
staan, steeds hoger en virtuozer moesten zijn en 
al het beste van de mens vergden,dan kunt u zich 
realiseren dat deze “esthetiek” wereldverove- 
rend was. Dat geldt eveneens voor het Griekse 
wonder en de Renaissance. Wat brengt onze tijd 
met haar duizendvoudig produktievermogen 
voort?

7. Een immatuur proberen
Schat men alle consequenties in van het verle
nen van macht aan met geld opgeblazen “onder- : 
nemers” die, hoe is het mogelijk, werkelijk geen 
notie hebben van architectuur? Na tientallen 
jaren van verminking, dringt het tot de bestuur
lijke macht doordat er iets gedaan moet worden. 
Werkgroepen, stuurgroepen en commissies 
worden opgericht, ambtenaren belasten zich 
ermee richtlijnen op te stellen. En wat is het 
resultaat? Tot norm verheven middelmaat.
7a. De harmonieregel, de eis tot integratie, de 
verplichting tot het hanteren van materialen, 
kroonlijsthoogte en gevelritme van belendende 
gebouwen. Terwijl de kunstgeschiedenis het te
gendeel bewijst: een vernieuwende vormgeving 
die zich imposant manifesteert tegenover het 
bestaande, representeert het kunnen van en het 
geloof in de eigen tijd. De harmonieregel ver
hindert het ontsnappen aan de banale realiteit. 
7b. Beschermde stadsgezichten, pleinen en stra
ten: San Marco te Venetië, of de Graslei te Gent 
bestaan uit contrasterende vormgevingen uit 
diverse tijden, een veelheid aan stijlen en vooral 
schaalbreuken. Een aanvulling door een groot 
architect van onze tijd wordt echter wettelijk on
mogelijk gemaakt.
7c. De gewestplannen, de groene zones, geklas
seerde landschappen, bufferzones... De kunst
geschiedenis bewijst hoe een paleis, burcht, 
villaeen opmerkelijke bijdrage kan leveren aan 
een landschap. Onze grote architecten verkeren 
in de onmogelijkheid een landschap te bekro
nen.

8. Twee maten zonder gewicht
Wel kan, indien “handig gespeeld”, een project- 
ontwikkelaar-lobbyist erin slagen deze wetten 
te manipuleren met de hulp van schepencolleges 
en kabinetten van openbare werken, bestendige 
deputaties en partijvertegenwoordigers, om de 
meest banale architectuur te verkrijgen op de 
beste, zelfs zogenaamd verboden plaatsen. Ter
wijl men zich een gesloten wedstrijd tussen de

Teleologie van de 
architecturale 

machtswelsprekendheid
Op welke manier komt architectuur in de openbaarheid? Ten eerste door keurige tentoonstel
lingen waarin het werk van een belangrijk architect aan het publiek wordt voorgesteld aan de
hand van ingewikkelde tekeningen en mooie foto’s. Aan deze manifestaties besteedt De Witte 
Raaf doorgaans aandacht omdat deze tentoonstellingen een realiteit voorspiegelen die op 
dramatische wijze ophoudt te bestaan vanaf het moment dat de bezoeker de deur van de expo
sitieruimte achter zich toeslaat. Voor de rest mag architectuur zich in de belangstelling van de 
media verheugen als de zoveelste urbanistische of architecturale stommiteit wordt begaan. 
Afwezige op dit podium is paradoxaal genoeg meestal de architect zelf. Met dit artikel wil De 
Witte Raaf aandacht vragen niet voor de opinies van de architectuurtheoreticus, niet voor de 
excuses van de beleidsmakers maar voor de ideeën van een architect. De Gentse architect Dirk 
Coopman verklaarde zich bereid om een andersoortige architectuurdiscussie voor geopend te 
verklaren.
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Dirk Coopman

De Ring: een speculatieve werkelijkheid.
Dit project betreft een regenboogvormig gebouw 

over de Schelde te Antwerpen. 
Ontwerp: Architect Dirk Coopman

drie à vijf beste architecten ter wereld kan per
mitteren!

9. Een bedrijfscultuur als schijn
Bedrijven zouden bezorgd zijn om hun imago. 
Ze noemen zichzelf “dynamisch” en “innove
rend” terwijl hun gebouwen precies het tegen
deel uitstralen, met name steriliteit en nietszeg
gendheid. Bedrijfsgebouwen zijn vlak, suf, 
gewoon, uniform en zwak. Reclame is duur. 
Reclame werkt kortstondig. Gebouwen werken 
jaren. Daarom is het alleen al vanuit economi
sche imperatieven belangrijk om een gebouw 
zo’n architecturaal gezicht té geven dat het ja
ren, zoniet blijvend in het voordeel van het 
bedrijf pleit. Trouwens niet alleen naar buiten 
toe. Wat denkt u dat het effect Is van werkne
mers en kaderleden die trots zijn op het gebouw 
waarin zij werken? Inderdaad, meer identifica
tie, dus grotere inzet. Ook vanuit dit perspectief 
is het verzaken aan bijzondere, actuele architec
tuur een economische domheid.

10. Niet alle gasten van een fijne keuken heb
ben een goede smaak

De uitstraling van een bedrijfsgebouw is trou
wens maximaal oppositioneel aan het imago 
van het door dit onroerend goed afgeleverd 
produkt. Lomp, zwaar, suf en vet zijn de vorm
gevingsprincipes van het bedrijfsgebouw. Vorm
gevingsprincipes die bedrijfsdirecteuren na 
verloop van tijd verinnerlijken in hun fysieke 
ambitie om een onroerend goed te worden, zich
zelf een dergelijke graad van vettigheid te verle
nen dat een bepaalde vorm van immobiliteit 
plaatsgrijpt. Hoe groter een bedrijf, hoe lomper. 
Zwaar en grijs als een directielid op de Closetpot, 
drukt het gebouw op zijn omgeving. Bot, muf en 
vettig manifesteren de bedrijfsgebouwen zich in 
het landschap.

11. Over het uitstel van de realize ring van de 
passie voor de vorm

Als kunstzinnige architecten het beste van zich
zelf geven, zijn zij in staat dit probleem op te 
lossen. Zij kunnen deze problematiek vertalen 
naar een architecturale cultuur toe, alleen moe
ten zij inspanningen leveren om als specialisten 
van de gebouwde werkelijkheid de macht te 
verkrijgen die hen toekomt.

12. In de staat van de far-west
Dat er op economisch vlak duizenden spelregels 
zijn - produktienormen, prijzenafspraken, 
dumpingsgrenzen, consumentencommissies, 
overnameregels, bedrijfsvergunningen, milieu- 
reglementen, kwaliteitseisen - maar op vlak van 
architectuur slechts oppervlakkige, vertelt veel 
over onze cultuur. Welk contract sluit de samen
leving af met haar bewoners? Geen, omdat ar
chitectuur nog steeds buiten spel staat.

13. Verbreking van het leonische contract 
Als er een staat moet zijn die met elke nieuwge
borene een contract afsluit in verband met zijn 
doen en laten tijdens zijn leven en als er ter 
uitvoering hiervan ministeries moeten zijn, dan 
is een ministerie van architectuur om de volgen
de redenen een noodzaak. Wat is de waarde van 
het contract dat de staat aangaat met elk individu 
als de gebouwde werkelijkheid, de context van 
diens handelingen, onverschillig, beledigenden 
immoreel is. Elke nieuwgeborene zal de wetten 
van de staat naleven als de context kwaliteitsvol 
is. De minachting die de gebouwde werkelijk
heid oproept, vertaalt zich in minachting ten 
opzichte van het contract met de staat. Als de 
staat voor geen respectabele gebouwde werke
lijkheid kan instaan, hoe kan ze dan respect 
verwachten van het individu? Architecten kun
nen de ontsporing omkeren door een cultureel 
hoogwaardig patrimonium te realiseren, als hen 
de macht wordt verleend die hen toekomt.

14. Een genealogie van architecturale machts- 
welsprekendheid

Wat we met de aarde hebben gedaan, toont de 
macht van de mens. De mens heeft zich de aarde 
volledig toegeëigend, de natuurgetransformeerd 
tot een gebouwde werkelijkheid. Het wezen van 
de architectuur plaatst haar in het epicentrum 
van de macht. Architectuur die zichzelf niet 
definieert als machtswelsprekendheid kent haar 
eigen premisse niet.

15. Over de nood aan een gespierde architec
tuuropleiding

De actualisering van de publieke orde is levens
noodzakelijk voor het overleven van elkë macht. 
Daarom staat in het bijzonder architectuur wei
nig in de weg tot het vertoeven in het epicentrum 
van de macht. Alleen lijken de architecten nog 
niet voorbereid op deze nochtans vitale conditie. 
Zij onderschatten de impact van de architectura
le bezigheiden onderkennen bijgevolg haar on
derliggende machtsstructuur niet.

16. Over de evolutie van een fout van formaat 
naar een macht der gewoonte

Doprde te kleine definiëring van de architectuur 
komen zij die macht hebben over de gebouwde 
werkelijkheid enkel slappe architecten tegen. 
Stoot men op een architect die zich bewust is van 
zijn positie, dan is men bang van zijn impact. Als 
er moet gekozen worden tussen een meegaand 
architect of een zichzelf respecterende beroeps- 
genoot, haalt de toegankelijkheid van de grote- 
leek-architect en zijn infantiele vormentaal 
zonder moeite de bovenhand.

■

Dirk Coopman

Bedrijfsgebouw Van De Velde, Lokeren 
Ontwerp: architect Dirk Coopman

17. Architectuur en moraliteit
Ethische vraag: mag men iets bouwen dat com
pleet achterhaald is?

18. Genealogie van de laat-twintigste eeuwse 
stad

Hoe wordt hedentendage een stad opgebouwd? 
Het is het resultaat van honderdtallen kleine 
vergaderingen per jaar. De ingrediënten: een 
financier en zijn solvabiliteit, een architect met 
een schoon project en een ambtenaar of een 
schepen van openbare werken en zijn kritische 
welwillendheid. Het project wordt vanzelfspre
kend goedgekeurd, men weet niet beter. Als vijf 
jaar architectuurstudies het gros van de architec
ten weinig heeft bijgebracht, hoe zou voorlich
ting helpen aan niet-architecten. Architecten 

moeten direct aanspraak maken op het domein 
waar zij alleen meesterschap over hebben.

19. Over het welvaartseffect van avant- 
garde-architectuur

We hebben nu al tweehonderdvijftig jaar een 
juristenbewind achter de rug. Wat dacht u dat 
1/10 van deze tijdsduur aan architectuurbeleid 
zou opleveren? Inderdaad, minder moeten en 
mogen; meer welvaart en cultuur. Politici, juris- 
ten en beheerraden hebben blijkbaar te weinig 
verbeelding om nieuwe kwaliteiten te realiseren 
of te ondersteunen.

20. Over het monopolie van juristen over de 
rechtsspraak of hoe de teugels belangrij- 
ker werden dan het paard

Meer dan twee eeuwen beleid in handen van 
juristen bewijst een groot verschil met het verle
den. Onze gebouwde werkelijkheid werd geba- 
naliseerd, omdat de bestaande macht niet beter 
kan. Omdat diegenen die beslissen leken zijn op 
het vlak van architecturale vormgeving. Overal 
komt men juristen tegen, in beheerraden, op ca- 
binetten, op ministeries. En wat weten juristen 
af van kwaliteiten ruimte? Macht moet de juiste 
mensen toebehoren. Deze analyse is niet ont
moedigend maar toont aan dat terecht en drin
gend de macht over het gebouwd patrimonium 
i n bezit moet worden genomen door architecten.

21. Een verruiming van de middelen voor de 
architect: voorstellen

Elke immobiliaire beheerraad moet grotendeels 
bestaan uit getalenteerde architecten. Deze ar
chitecten moeten via hoge erelonen een aande
lenportefeuille kunnen bekomen zodat ze toe
gang hebben tot de grote geldstroom. Elk minis
terieel kabinet van ruimtelijke ordening en elke 
schepen van openbare werken dient bindend ge
adviseerd te worden door meerdere begaafde 
architecten. Het geheel van kwaliteitsvolle he
dendaagse architecturale realisaties bepaalt de 
status van een architect. Men kan van categorie 
verlagen door zich te lenen voor banale architec
tuur. Herhaling levert een schorsing op. Voor 
élke begaafde architecturale projectontwikke
ling, wordt door de staat een winst gegarandeerd 
die dezelfde is als de hoogste rente van een in het 
land gelegen bank. Vanzelfsprekend interes
seert een projectontwikkelaar zich weinig voor 
een winst van 10% op jaarbasis, maar indekking 
tegen verlies door participatie aan eigentijdse 
architectuur is hoedanook meegenomen.

22. Een Europees decreet ter bevordering 
van de kwaliteit van de Europese ge
bouwde werkelijkheid: bijkomende voor
stellen

Op korte termijn moet een Europese wetgeving 
betreffende de Europese gebouwde ruimte uit
gewerkt worden. Omdat de culturele rijkdom 
van Europa een indrukwekkende diversiteit bezit 
van op elk moment in de geschiedenis bijzonder 
actuele architecturale realisaties en dit Europees 
voorrecht gevrijwaard zou blijven van verdere 
aantasting, en het toekomstig patrimonium ver
rijkt zou kunnen worden met voor onze tijd ac
tuele, verbeeldingskrachtige projecten, moet een 
Europese commissie ter instandhouding en be
vordering van de uniciteit van de Europese 
gebouwde werkelijkheid opgericht worden.
De Europese commissie ter instandhouding en 
bevordering van de uniciteit van de Europese 
gebouwde werkelijkheid, stelt in een eerste sta
dium dat elke architecturale ingreep van een bij
zondere actuele kwaliteit in aanmerking komt 
voor het etiket “erkend door de Europese com
missie”. Een realisatie die voldoet aan de kwa
liteitscriteria van de zetelende commissieleden 
wordt gehonoreerd met een subsidie wanneer 
het gaat om een particuliere woning, ofwel met 

een gewaarborgde immobiliai
re winst in geval van projectont
wikkeling.
De commissie bestaat enkel uit 
gerenommeerde architecten die 
voorgedragen worden door hun 
land van herkomst en die weer
houden worden op basis van één 
of meerdere bijzonder artistie
ke, actuele architecturale reali
saties. De commissie heeft niet 
enkel een sturende macht maar 
ook een met de tijd gradueel 
toenemende sanctionerende 
macht. Na verloop van tien jaar 
wordt elk negatief beoordeeld 
gebouw met een (esthetische) 
belasting gesanctioneerd. Deze 
belastingsindex verdubbelt om 
de vijf jaar indien geen wijzi
ging in het architecturaal voor
komen wordt vastgesteld. In 
geval van overdracht van eigen
aar wordt een solidaire verant

woordelijkheid opgelegd. Alle bestaande bouw- 
premies worden afhankelijk gemaakt van deze 
esthetische criteria.
De rechten ten aanzien van de gebouwde werke
lijkheid kunnen gevrijwaard worden door hon
derd van de meest getalenteerde Europese archi
tecten. De technische uitwerking van dit decreet 
zal door de commissie gedirigeerd worden aan 
juristen die slechts technische adviseurs en cere
moniemeesters zijn. Tegenstrijdigheden en com
plicaties met bestaande wetten zullen door hen 
onderzocht worden. Desnoods zullen bestaande 
wetten secundair gesteld worden om de kracht 
van dit nieuwe decreet te vrijwaren. In elk geval 
zal de macht van de talentvolle architect naar 
zijn maat kunnen uitgroeien.

Dirk Coopman
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De Gele Zaal Galerie
LABO ART

GALERIE
WILLIAM WAUTERS

111
Anne Decock
selektie: Ronald Van de Sompel

tot 29/03/92

tot 29/03

DAMIEN 
DECEUNINCK

tekeningen

I

van 05/04 tot 26/04

WANDWISSELINGEN

ENK DE KRAMER
tot 29/03

LUCASSEN

02/04 tot 03/05/92

De galerie is open van woensdag tot zondag, 
van 14 tot 19 uur en na telefonische afspraak.

ANTWERPSE HEIRWEG 5
9968 OOSTEEKLO 
TEL. (091) 73.70.06

OPEN VAN 9.00 TOT 17.00 UUR 
WEEKENDS VAN 14.00 TOT 18.00 UUR

TEL: 091/35.37.00

NONNEMEERSSTRAAT26 GENT

iedere zondag van 11 tot 17 uur 
maandag van 17 tot 19 uur 
dinsdag van 17-19 uur 
woensdag van 15 tot 19 uur

LABO ART vzw - Steenweg 289 - 9810 Eke 
091/85.46.35

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE

40 KM

EEKLO-
12 KM

..OOSTEEKLO
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'ANTWERPEN

48 KM

eERTVELDE

GALERIE WW
O ABDIJSTRAAT 3 KM 
® TERVENEN5KM

„GENT

C

AD Gallery
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ç —
0
CD
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cc 059/51.02.39 •

Open
Donderdag & vrijdag 14.00 tot 18.00 uur
Zaterdag & zondag 15.00 tot 18.30 uur
of op afspraak 058/41.48.23

van 14/03 tot 26/04

GODFRIED VERVISCH

van 09/05 tot 14/06

"EASTERN IN OSTEND"
Casino Kursaal

Contemporary art Confrontation
One Man Show 

Luc Hoekx

II

ë

rande Entrepots 
2000 Antwerpet 

03/238.36.92

-za 14.30-18.0 
en na afspraak

de ruimte van

Dorp & Dal

29 FEBRUARI -29 MAART

Marc De Blieck

24 APRIL-24 MEI

Paul Gees 
Carlo Mistiaen

(in samenwerking met 
galerie Plus-Kern, Brussel)

BEGIJNHOFLAAN 85 
9000 GENT 

TEL 091/25 62 36 
FAX 091/33 56 82

OPEN: VRIJ, ZAT EN ZON 14.30 -18 U 
EN NA AFSPRAAK

I 5 I



kunst 
forum
9820 SCHELDERODE (Merelbeke)

SHONA-SCULPTUUR
stenen beelden uit Zimbabwe

COLLECTIEVE internationaal
die een aantal schilderijen-gouaches en grafiek omvat

RICHARD PRINGELS
schilderijen
in Studio 1

Weekdagen van 14-18 u. Zondag 10-18 u. Maandag en dinsdag gesloten.

9

Open 11 november'91 Tel 091/62.59.58 Fax 091/62.47.75

LOUppe wgpy
L)E V EL
schilderijen
tot 4/4/1992

I RAINER I 
KLEINSCHMIDT

9/4 -16/5/1992

i
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TENTOONSTELLINGS

ANTWERPEN

Academie Galerij 
Mutsaertstraat 29 
2000 Antwerpen 1 
Juliaan Verbruggen - grafiek 
van 9 maart tot 13 maart

Ado Gallery
Verlatstraat 12 
2000 Antwerpen 1 
Nicolas Dings 
tot 4 april

Dennis Anderson Gallery 
Scheldestraat 84

2000 Antwerpen
Silvia Bossu, Marylene Negro en 
Eric Maillit 
tôt 4 april

Provinciaal Centrum Arenberg 
Arenbergstraat 28 
2000 Antwerpen 1 
Guy Vandenbranden - 
huldetentoonstelling 
tot 8 maart
Gerard Gaudaen - 
huldetentoonstelling 
van 14 maart tot 26 april

Cultureel Centrum Berchem 
Driekoningenstraat 126 
2600 Berchem
De Bruyn, Veranneman & Van 
Praet - meubeldesign 
van 14 maart tot 5 april

Ontmoetingscentrum 
Krankhoeve
Kerkplein 2 
2820 Bonheiden 
August Gillé (1892-1989)- 
overzichtstentoonstelling 
van 7 maart tot 29 maart

Cultureel Centrum Ter Dilft 
Sint-Amandsesteenweg 41-43 
2880 Bomem
“Transmission Glasgow: really 
saying something” 
tot 8 maart

Kultureel Centrum - Sint- 
Jozefskapel 
2930 Brasschaat 
“Laureaten van de kulturele 
prijzen 91” - Philip Aguirre Y 
Otegui, Cel Crabeels, Leonard 
Nolens, Patrick Picarelle, Alfons 
Thijs, Jo Tollebeek en Eugeen 
Van Autenboer 
tot 22 maart

Galerie Patrick De Brock
Vlaamse Kaai 39 
2000 Antwerpen 
Larry Johnson 
tot 4 april

Galerij Jeanne Buytaert
Jan Van Rijswijcklaan 204 
2020 Antwerpen 2
Leonardo Mosso (25 jaar galerij) 
tot 14 maart

Carine Campo Gallery 
Leopoldstraat 53
2000 Antwerpen 1 
George Korsmit 
tot 4 april

Karel Cuypershuis
Lange Leemstraat 57
2018 Antwerpen 2
Carla Schot - schilderijen, 
tekeningen 
tot 31 maart

Cultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86 
2100 Deurne
Caly Velasquez en Carla 
Vervoort

tot 29 maart

i

Nog tot 19 april legt Walter Daems als eerste artiest beslag 
op de ruimte van de gloednieuwe Turnhoutse galerie De Oorzaak & Zn

Drie Berken
Pulsebaan 80
2275 Lille (Wechelderzande)
Aquarellen 
tot 8 maart

Galerij Het Eeuwige Leven 
Sint-Paulusstraat 40
2000 Antwerpen I
Liesbet Verheyen en Gerda 
Blindeman 
tot 22 maart

Galerij Elias
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2
Veerle Jacobs - grafiek 
tot 25 maart
Viviane Vanoppen 
van 27 maart tot 22 april 
Yves Velter 
van 24 april tot 20 mei

‘t Elzenveld vzw
Lange Gasthuisstraat 33-39 
2000 Antwerpen
Frederick Franck - recente 
schilderijen, tekeningen 
tot 22 maart
2000 Antwerpen 
Frank Maieu 
van 9 april tot 3 mei

Galerij Enzo
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
Carlo Stevens 
tot 25 maart

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54 
2880 Hingene
Jan Carsau en Jef Van Leeuw 
tot 5 april
Jef Van Campen 
van 10 april tot 14 juni

121 Art Gallery
Mechelsesteenweg 121 
2018 Antwerpen 2 
Titi Parant 
tot 4 april 
Pierre Mertens 
van 9 april tot 16 mei

Galerie Francis Van Hoof 
Reyndersstraat 12-16-18 
2000 Antwerpen I 
“15 years” (jubileum)
Emilio Vedova 
tot 24 mei

Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 
2650 Edegem' 
Bob Matthyssen 
tot 8 maart
Ronald De Winter 
van 14 maart tot 5 april 
Nicole Melis 
van 11 april tot 3 mei

ICAT-galerij 
Koningsbaan 37
2580 Beerzel
Irina Volnova, Alexander 
Waldman en Michael Stjirov 
tot 5 april

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen I
“De Teller en de Noemer”, 
deconstructieve beeldstrategieën 
tot 12 april

’t Kallement 
Kallement I 
2160 Wommelgem 
Myriam Marchand - aquarel 
tot 27 maart
Hans Bruyneel - olieverf 
Goeie Peeters - grafiek 
van 29 maart tot 24 april 
Simone Van Raemdonck - 
beelden 
van 26 april tot 30 mei

Galerie ‘t Kapelleke
Oever 27
2000 Antwerpen
An Keerse en Gilbert Swiggers 
tot 9 maart

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
“Amerika, bruid van de zon”, 
500 jaar Latijns-amerika en de 
Lage Landen 
tot 31 mei

Lakenhalle
Grote Markt
2200 Herentals
Frans Croes - schilderijen, 
tekeningen 
tot 29 maart

Galerie Lason
Looiend 73
2470 Retic
Nicky Embrechts 
tot 29 maart

Galerij De Lelie
Stoofstraat 9
2000 Antwerpen I 
Len De Vries 
tot 29 maart
Harry Heinemans 
van 5 april tot 20 april

Lens Fine Art
Mechelsesteenweg 146 
2000 Antwerpen 1 
“De Nachtwegen” - Karei 
Dierickx, recente tekeningen en 
schilderijen 
tot 4 april

Galerij Louiza 
Louizastraat 29 
2800 Mechelen
Victor Dolphyn - schilderijen 
Emiel Uytterhoeven - beelden 
tot 30 maart

Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 
2030 Antwerpen 3 
“Scottish artists' prints” 
tot 15 maart

Kunstkamer Manebrugge
Manebruggestraat 247 
2100 Deurne
Karei Devocht - tekeningen 
van 7 maart tot 26 maart

Frans Masereelcentrum
Zaardendijk 20 
2460 Kasterlee 
Walter Dohmen - tekeningen, 
grafiek 
tot 27 maart
Floris Jespers - etsen 
van 2 april tot 15 mei

Galerie Mercatore
Ter Maelenbaan 23 
2970 Schilde
Marinus Fuit - schilderijen, 
grafiek
Luut de Gelder - beelden in 
marmer en brons 
van 27 maart tot 26 april

Galerij Hugo Minnen 
Broekstraat 125
2480 Dessel
Bert Loerakker (NL), Cornelius 
Rogge (NL), Jean Bilquin, 
Agnes Maes en Vincent Van Den 
Meersch 
tot 15 maart

Montevideo
Peter Benoitstraat 40
2018 Antwerpen 2
Eddy De Vos, Gerard Polhuis 
tot 4 april

MUHKA
Leuvenstraat 32 
2000 Antwerpen I 
Les Levine - retrospectieve 
Bellamine en Kacimi, schilders 
uit Marokko 
tot 29 maart
Mark Luyten - een overzicht 
van 11 april tot 31 mei 
Geschiedenis van de Belgische 
video (Antwerpen ’93) 
van 24 april tot 12 juni

Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47
2000 Antwerpen I
Antoon Dries - retrospektieve 
tot 8 maart
Leonard Misonne 
van 12 maart tot 3 mei

One Five
Museumstraat 15
2000 Antwerpen
Anne Veronica Janssens en
Pierre Bismuth 
tot 14 maart

Oneononeonone
Grote Steenweg 7 
2000 Antwerpen 
Katarina Pihlgren 
tot 22 maart
Brian Chalkley (GB) 
van 26 april tot 13 mei

De Oorzaak & Zn 
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout
Walter Daems 
tot 19 april

Ornamenten
Graaf van Hoornestraat 3 
2000 Antwerpen 
Liliane Vertessen 
tot 28 maart

deSingel
Desguinlei 25
2018 Antwerpen
Alvaro Siza, architektuur 1980- 
1990
tot 5 april

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35

2018 Antwerpen 
Wemer Mannaers
van 9 maart tot 28 maart

Instituut Spijker - Angelazaal 
Gelmelstraat

2320 Hoogstraten
“In a silent way” - Raoul De 
Keyser, Joel Fisher, Rene 
Heyvaert, Jean-Georges Massart, 
David Nash, Michel Sauer, 
Gunter Tuzina en Dan Van 
Severen
van 25 april tot 10 mei

Michel Sauer (Instituut Spijker. 
Hoogstraten)

Galerij Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14
2000 Antwerpen I
Guy Mees 
tot 4 april 
Walter Swennen 
tot eind mei

Vandergeeten Art Gallery 
Minderbroedersrui 55
2000 Antwerpen I
Plamen Bonev (BG) - 
schilderijen 
tot eind maart

Gallery Ronny Van De Velde
Uzerenpoortkaai 3 
2000 Antwerpen I 
Ria Pacquée 
tot 4 april

Galerij Vocar
Oud Gemeentehuis - Dorp 77 
2870 Breendonk 
“Art Collection Arquati" - 
zeefdrukken 
tot 8 maart

De Warande
Warandestraat 42 
2300 Turnhout 
Fik Van Gestel - recente 
schilderijen 
tot 12 april
Fotografiecircuit: Eddy Wellens 
- “Beauty for sale” 
tot 30 maart

Cultureel Centrum Westmalle 
Sint-Jozeflei 26
2390 Westmalle 
Els Smits 
28 en 29 maart

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 
2000 Antwerpen I
Maria Serebriakova 
tot 4 april

Galerie Zuidterras
E. Van Dijckkaai 37 
2000 Antwerpen 
Rolf Mulders 
van 12 maart tot 9 april 
Johan Lievens 
van 16 april tót 7 mei

BRABANT

ABB-Galerij
Diestsestraat 269 
3000 Leuven 
“Kunst uit Krakau” - Jerzy 
Nowosielski, Barbara Bandurka 
en Bronislaw Chromy 
tot 25 maart

Galerie Albert 1er
Madeleinestraat 45 
1000 Brussel
Claudine Nemirovsky - 
schilderijen 
tot 11 maart
Monique De Ridder - 
schilderijen 
van 13 maart tot I april 
Daniel Pelletti - schilderijen 
van 3 april tot 16 april 
Coumans - schilderijen 
van 24 april tot 13 mei 
Jacqueline Lardinois 
van 15 mei tot 3 juni

A rte re Sud
Rue de Suède 40 
1060 Brussel 
Mario Callens en Patrice 
Verhofstadt 
van 7 maart tot 28 maart

Artiscope
Sint-Michielslaan 35 
1040 Brussel 
Fabrizio Plessi 
tot 28 maart

Atelier 18
Voorzitterstraat 18 
1050 Brussel 5 
Thiebaut Chague - keramiek 
van 11 maart tot 4 april

Ateliers Sainte-Anne 
Huidevettersstraat 75-77 
1000 Brussel
Andy Goldsworthy - installatie 
“Stone Sky” 
van 31 maart tot 18 april 
“Carré blanc sur fond blanc”, 
videofestival 
van 28 april tot I mei

A va Brussels Art Gallery 
Koolmijnenkaai 80-82 
1080 Brussel 8 
Jan De Breucker 
tot 21 april

Galerie Albert Baronian
Villa Hermosastraat 8 
1000 Brussel I
Ludger Gerdes 
tot 14 maart 
Michel Frere 
van 20 maart tot 25 april 
Alain Séchas 
van 28 april tot 30 mei

BBL
Cours Saint-Michel 60 
1000 Brussel
“Het systematische ontwerp in 
de Italiaanse grafische kunst” 
tot 13 maart

Galerie des Beaux-Arts 
Ravensteinstraat 20
1000 Brussel 1 
Rombouts - Droste 
tot eind maart

Galerij Belarte
Kortestraat 3 
3000 Leuven 
Jean Goffart - symbolistische 
schilderijen 
Pol Cockx - marmeren beelden 
tot 29 maart
Tjok Dessauvage - keramiek 
Wim Borst NL) en Hein 
Severijns (NL) - keramiek 
van 4 april tot 26 april

Bellevue Museum
Paleizenplein 7 
1000 Brussel 
“Philippe & Marcel Wolfers”, 
van Art Nouveau tot Art Deco 
tot 15 april

Bibliotheca Wittockiana 
Bemelstraat 21-23
1150 Brussel 15 
“Peindre/Ecrire au pluriel” - 
Michel Sicard, boekbanden 
tot 21 maart
Christine Leonard - boekbanden 
van 28 maart tot 31 mei 
“Travaux d’Impression" - Pierre 
Alechinsky, grafisch werk 
van 28 maart tot 31 mei

Au Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
“Notes photographiques d’une 
Bourlingueuse” - Ella Maillart 
tôt 8 maart
Marie-Ange - skulpturen, 
schilderijen
Manuel Alves Perreira - 
skulpturen
van 12 maart tot 26 april

Jean-Pierre Raynaud (GalerieWilly D'Huyser. Brusself

Lismonde 
van 27 maart tot 17 mei

Galerie Isy Brachot
Louizalaan 62a
1050 Brussel 5
Tony Cragg en James Turrell 
tot 28 maart

Cultureel Centrum Brussel 
Sint-Nikolaasplein 5
1120 Brussel 12
Marijke van Nyghen - 
schilderijen (recent werk) 
van 7 maart tot 5 april 
Frans Claes - beeldhouwwerken 
(in openlucht) 
tot 26 april
Remi van Praet - schilderijen 
(recent werk) 
van 24 april tot 24 mei

IJ PC Sint-Camillus
Krijkelberg 3 
3360 Bierbeek 
W.J.C. Free 
tot 21 maart

Galerie Camomille
Vilain XIV-straat 30 
1050 Brussel 5 
"dematarialisatie" - Maria 
Blondeel en Alec de Busschere 
tot 14 maart
Baudouin Oosterlynck - 
tekeningen 
van 21 maart tot 16 mei

de Carnière Art Gallery
Avenue Jeanne 30 
1050 Brussel 5 
P. Crombé en A. Sprumont 
tot 29 maart

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
Willie Cools - gemengde 
technieken 
tot 7 april

Contretype
Avenue de la Jonction I 
1060 Brussel 6
“Hors série” - Gerd Bonfert, 
Dörte Eissfeldt, Marcus Kaiser 
en Loni Liebermann 
tot 8 maart
Julien Coulommier
van 12 maart tot 26 april 
Anne Denis
van 30 april tot 31 mei

Contrast
Louizalaan 69
1050 Brussel 5
Kees Schalken (NL) - 
materieschilderijen 
tot 5 april

Galerie B. Coppens & R. Van 
De Velde
Van Arteveldestraat 41 
1000 Brussel I
Liliane Vertessen - originele 
werken, multiples 
van 13 maart tot 25 april

Crescendo Gallery
Oud Korenhuis 38
1000 Brussel
Herman Van Nazareth 
tot 21 maart

Galerie Curvatuur
Pletinckstraat 14
1000 Brussel
Lou de Vel
tot 4 april
Rainer Kleinschmidt (D) 
van 9 april tot 16 mei

Galerie Debras-Bical
Overwinningsstraat 215 
1060 Brussel 6
Pascal Kern, Barbara & Michael 
Leisgen, Edouardo Nono en 
Gerard Traquandi - foto’s 
tot 8 maart
Cecile Massart
van 11 maart tot 5 april

Willy D’Huyser Gallery 
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 
Jean-Pierre Raynaud 
tot 5 april

Galerie Dieleman
Grote Zavel 21 
1000 Brussel I 
Joris Gay mans en Emiel De 
Block 
tot 29 maart



Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven 
“Communicatie” 
van 6 maart tot 29 maart

Expozaal Aula P. De Somer 
Ch. Debériotstraat 24
3000 Leuven
Roeland Kotsch - pastels, etsen 
tot 14 maart

Galerie Etienne Ficheroulle 
Veydtstraat 36
1050 Brussel 5 
Jan Svenungsson 
van 12 maart tot 11 april

Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55
1050 Brussel 5
“The work of the Forest” - Judith 
Barry, video installatie 
tot 8 maart
Matt Mullican - skulpturen 
van 12 maart tot 26 april

Ruben Forni Art Gallery
Sint-Jansstraat 35
1000 Brussel 1
Mare Hujoel - schilderijen 
tot 6 april

Provinciaal Trefcentrum
Baljuwhuis

Kammeersweg 2 
1570 Galmaarden
Maurits Pirquin - retrospektieve 
van 14 maart tot 29 maart
Roger De Bosscher 
van 25 april tot 10 mei

Galerie Hufkens-Noirhomme 
St-Gillis Kerkstraat 65
1060 Brussel 6 
Lili Dujourie 
van 12 maart tot 21 april

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron 
Mechelsevest 108 
3000 Leuven
"Papier & keramiek" - Hogere 
Rijksschool voor Beeldende 
Kunsten Anderlecht 
tot 15 maart
"Textiele kunsten uit Brabant” - 
Akadcmies van Leuven, 
Aarschot, Tienen 
van 20 maart tot 19 april 
Leopold Oosterlynck - foto’s 
van 25 april lot 17 mei

Imaginair Museum “Rik 
Hannon”
Dr. Spittaelslaan 311
1502 Lembeek
Jean-Pierre Claus - tekeningen 
Kris Vanhemelrijck - gouaches, 
grasskulpturen 
tot 22 maart

Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat 35 
1050 Brussel 5 
Mare Ver Eist en Camille Saint-
Jacques 
tot 28 maart

Galerie Fred Lanzenberg
Klauwaertslaan 9 
1050 Brussel 5 
Michael Irmer - schilderijen, 
skulpturen, grafiek 
tot 25 april

Liverpool Gallery
Stalingradlaan 26 
1000 Brussel
Xiao-Fan - recente schilderijen 
tot I april

Galerie L'Oeil
Ravensteinstraat 7 
1000 Brussel 1 
“Si La Fontaine avait su 
dessiner...” - Anne Delcoigne 
tot 18 maart

Ontmoetingscentrum
Maalbeek
Hoomstraat 97 
1040 Etterbeek
“Have a good day, Mr Hockney”
- poster van David Hockney 
tot 26 maart

Galerie Meert Rihoux
Hooikaai 55 
1000 Brussel I
Maria Anna Dewes - skulpturen 
tot eind maart

Le Miroir d’Encre
Albert Leemansplein 14
1050 Brussel 5
“Ephemerides” - kunstenaars van 
de galerie 
vanaf 5 maart

Gallery Monochrome
Louizalaan 94c 
1050 Brussel 5 
Jean Bilquin - recente werken 
van 13 maart tot 11 april

Montjoie Galerij
Ernest Allardstraat 21 
1000 Brussel I
Armand Vereecke (1912-1990) 
tot 8 maart
Charles Nihoul 
van 11 maart tot 29 maart
Guy Berbé
van 1 april tot 26 april 
Roby Hoffmann 
van 29 april tot 17 mei

Museum voor Moderne Kunst 
Koningsplein 1-2 
1 (XX) Brussel 1
Willy Finch (1854-1930) 
tot 29 maart
Jean-Paul Lacnen (1931) 
april-juni

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
1050 Brussel 5
Turner in Europa (Rijn, Maas en 
Moezel) 
tot 30 april

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
l(XX) Brussel 1 
Antichambres II, “Common- 
Wealth” - Patrick Van 
Caeckenbergh 

tot 8 maart
Antichambres II, “Common- 
Wealth” - Jeff Wall (Canada) 
van 20 maart tot 26 april 
“Sport in Hellas, van spel tot 
kompetitie” 
tot 19 april

Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 
1060 Brussel 6
Philippe Sommerhalter en Joel 
Ducorroy 
tot 14 maart 
Delfina Camurati en Pierre 
Olivier 
van 19 maart tot 25 april

Philippe Somiiierluilier (Galerie Pascal Polar)

Racines
Ravensteinstraat 5 
1000 Brussel I
Vincent Kremer 
tot 13 maart

Art Gallery Hof Renoir
Beringerbaan 53
3290 Diest
Christine Cornyn - gouache, 
aquarel 
tot 29 maart

RWE Aktiengesellschaft
Tervurenlaan 273
1150 Brussel
Philippe Lebeau 
tot 16 maart

Le Salon d’Art
Rue de l'Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6
Joaquin Ferrer 
tot 28 maart 
"Geometries Premières” 
van 30 maart tot 23 mei

Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70
1210 Brussel 21
Jo Huybrechts - video installatie
Willem Cole - skulpturen 
van 6 maart tot 3 april
Werner Mannaers 
van 9 maart tot 27 maart

Herman Teirlinck Galerij
Uwenberg 14

1650 Beersei
Philip Aguirre Y Otegui 
tot 15 maart

Tilman Fesler & Coufo
Stassartstraat 59
1050 Brussel 5
Francesco Lafosca 
tot 18 april

Galerie Transparence
Sint-Annastraat 28
l(XX) Brussel 1
Keith Brocklehurst (GB), Matei
Negreanu (F) en Askold Zacko 
(CS) - beeldhouwwerken 
tot 15 maart

Transit
Tiensevest 39 
3010 Kessel-Lo
Luk Berghe, Johan Creten, Allan 
Lakke, Johan Slabbynck en Kai 
Vöckler 
van 13 maan tot 3 mei

Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5
1050 Brussel 5
“Kapital” - schilderskollektief
IRWIN (Slovenië) 
“Artefacts” - low-tech objekten 
van verschillende kunstenaars 
tot 9 maart

Galerie Michel Vokaer
Regentiestraat 13 
1000 Brussel 1 
Jacques Verduyn 
tot 4 april

VUB Centrale Bibliotheek
Plcinlaan 2 
1050 Brussel 5 
Victor Van Haelen 
tot 31 maart

Sabine Wachters Fine arts
Bosquetslraat 36 
1060 Brussel 
Peter Stampfli - recent werk 
tot 15 april

Westrand Galerij
Kamerijklaan z/n 
17(X) Dilbeek
“Omni-sur-ni”, toponiem van 
nergens - Willy Van 
Buggcnhout, acryl 
tot 10 maart

Galerij Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19
Els Hattink, Rita Vansteelandt en 
Lucia Penninckx 
tot 3 april 
“Zichtbaar Muziek” - studenten 
Akademic Anderlecht 
van 15 april tot 15 mei

Trefentrum De Zeyp
Van Overbckelaan 162
1080 Brussel 8
“Met zicht op muziek”, 
beeldende kunst in opera & 
opera in beeldende kunst 
tot 23 maart
Jean Groenen
van 24 april tot 17 mei

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55
1730 Asse
Antonio Gonella (USA) 
van 7 maart tot 5 april 
Karei De Meester 
van 25 april tot 24 mei

I LIMBURG

Chosen with Care vzw
Guffcnslaan 36 
3500 Hasselt 
Herman Maes - 
olieverfschilderijen, 
skulptuurontwerpen, tekeningen, 
mobiles 
tot 31 maart

CIAP
Zuivelmarkt 44 
3500 Hasselt 
Paul Gees 
tot 28 maart

Fotogalerij Cultureel Centrum 
Hasselt
Kunstlaan 5 
35(X) Hasselt 
"De l’autre coté de la guerre” - 
Sam Mohdad 
tôt 8 maart 
André Bertels 
van 13 maart tot 12 april 
Christian Carez 
van 24 april tot 17 mei

Cultureel Centrum Genk
Dieplaan 2 
3600 Genk 
Poolse kunstenaars in België 
tot 15 maart
Sandra Jayat 
van 28 maart tot 10 mei

Galerij Tamara - CC Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
De Bruyn, Veranneman & Van 
Praet - meubeldesign 
tot 8 maart 
Hilde Van Sumere - beelden 
van 13 maart tot 12 april

Cultureel Centrum Heusden- 
Zolder
Dekenstraat 40
3550 Heusden-Zolder 
Tekenkunst 
tot 22 maart
“Hout - Skulptuur", ruimtelijk 
werk in hout 
van 27 maart tot 26 april

Fotografiecircuit:
"Concertfoto's" - Bernaded
Dexters
van 6 maart tot 5 april
Fotografiecircuit: "Muziek om te 
zien” - Christine Pluymers 
van 7 april tot 6 mei

II Ventuno
Kuringersteenweg 190
3500 Hasselt
Fred Eerdekens - installaties
tot 29 maart
Vincent Van Den Meersch - 
geometrische abstraktie 
van 4 april tot 4 juni

Kunstgang Art Gallery
Zuivelmarkt 50
3500 Hasselt
Thomas Lange (D) - schilderijen 
Michiel Janssens - skulpturen 
van 8 maart tot 19 april

PICS Dommelhof
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt
“Beelden” - Pieter Vanneste
tot 15 maart
Jacques Muller - schilderijen 
van 24 april tot 15 mei

Ontmoetingscentrum Palethe
Jeugdlaan 2a
3900 Overpelt
Eric Vanmcchelen en Jan
Dreesen
van 8 maart tot 29 maart

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt
“Negen” - Philip Akkerman, Rob 
Birza, Paul Cox, Guido Geelen, 
Joep van Lieshout, Willem 
Oorebeek, Charly van Rest, Han 
Schuil en Roos Theuws 
tot 15 maart

Tilbury’s Art Gallery
Mindcrbroedersstraat 18 
3800 Sint-Truiden
Monique Muylaert en Herman 
Muys - keramiek 
tot 31 maart

Trefpunt voor Fotografie 
White Light
Europalaan 
3600 Genk 
Olivier Lefebvre 
van 6 maart tot 10 april 
Rudi Bogaerts 
van 10 april tot 15 mei

I OOST-VLAANDEREN

Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51
9300 Aalst
“Transmission Glasgow: really 
saying something”
jot 29 maart
De Bruyn, Veranneman & Van
Praet - meubeldesign 
van 11 april tot 10 mei

Art & Retro
Twee Dreven 74
9830 Sint-Martens-Latem
Lieven Florizoone 
tot eind maart

Boot vzw
Antwerpse Steenweg 48 
9140 Tielrode
Albert Daniëls, Veerle Rooms en 
Peter Van Gheluwe - grafiek 
van 21 maart tot 26 april

Daccazolder
Kasteelstraat 74 
9140 Temse 
Miriam Van Cleemput - 
schilderijen, aquarel 
4,5, 11 en 12 april

Decascoop
Ter Platen 
9000 Gent
Guido Legrand - schilderijen, 
bronzen beelden 
van 12 maart tot 4 mei

Deurle-Dorp
Dorpstraat 52 
9831 Deurle 
E. Van Wesemael 
maart
Bérénice Malbrain - schilderijen 
april

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumiaan 14
9831 Deurle 
Dan Van Severen 
tot 29 maart
“Synergie '92" - jonge 
kunstenaars uit het Gentse 
van 4 april tot 10 mei

Di-Art
Vrijheidsplein 1 
9160 Lokeren
Luc Drieghe - schilderijen 1991 
tot 8 maart

Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nedérzwalm
Nico Lannoo - grafisch werk 
tot 22 maart
Albin Brunovsky (Cs) - vrije 
grafie, ex-libris
van 29 maart tot 26 april

Dorp & Dal
Begijnhoflaan 85 
9(XX) Gent 
Marc De Blieck 
tot 29 maart 
Paul Gees en Carlo Mistiaen 
van 24 april tot 24 mei

Richard Foncke Gallery 
Sint-Jansvest 18 
9000 Gent 
“Muziekpartituren" - Baudouin 
Oosterlynck 
tot 29 maart 
Kurt Ryslavy 
van 3 april tot 3 mei

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 
9(XX) Gent 
“Fifty Etchings” - Christopher 
Le Brun 
Kurt Kocherscheidt - nieuwste 
houtsneden 
tot 15 maart
“Le goût est fait de mille 
dégoûts" - Peter Buggenhout, 
Gunter Brus, Mark Cloet, Gunter 
Damisch, Roy Grayson, Owen 
Griffith, Bruce McLean, Michel 
Sauer, Jan Van Munster, Walter 
Vopava en Ulrich Waibel 
van 3 april tot 3 mei

Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26 
9000 Gent 
Anne Decock 
tot 29 maart

Gemeenschapsonderwijs - 
Middenschool
Loystraat 70 
9220 Hamme 
Alcchinsky, Opie Boel, Fri 
Cavens, Armand 
Demeulemeester, Jozef De 
Loose, Lebuïn D’Haese, Jean- 
Paul Laenen, Guy Leclercq, 
Monica Lenssens, Henri 
Vandermoeren, Po.l Mara en Luc 
Verbist 
tot 8 maart

Geuzenhuis
Bijlokevest 39 
9000 Gent
Nadine Van Lierde - tekeningen, 
schilderijen 
van 8 maart tot 19 april

De Gouden Pluim
Vrijdagmarkt 12 
9000 Gent 
Claude Preys 
tot 15 maart

Hannah & Karl
Zalmstraat 91 
9000 Gent 
Wouter Cox - driedimensioneel 
werk 
van 13 maart tot 23 maart
Jan Ceulenaere - schilderijen, 
installaties 
van 26 april tot 4 mei

‘t Hof te Puttens
Wichelsestraat 20-22 
9340 Lede
Gaston Relens - schilderijen 
tot 15 maart

Huize Sint-Jacobus
Provenierstersstraat 11 
9000 Gent
Vincent de Roder 
van 15 maart tot 12 april 
Patrick Merckaert 
van 26 april tot 24 mei

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 
9300 Aalst
Veron Urdarianu 
van 7 maart tot 19 april

Kunstforum
9820 Schelderode 
Shona-skulptuur, stenen beelden 
uit Zimbabwe
Collectieve internationaal 
Richard Pringels - schilderijen 
tot 22 maart

Labo Art vzw
Steenweg 289 
9810 Eke
Damien Deceuninck 
van 16 februari tot 29 maart 
Wandwisselingen 
van 5 april tot 26 april

Damien Deceaninck (Labft Art, Eke)

Galerie Sofie Lachaert 
Zwartezustersstraat 20 
9000 Ent
Peggy Bannenberg - objekt- 
sieraden 
tot 28 maart

Latem Molen
Molenstraat la 
9830 Sint-Martens-Latem 
“Vlaams Impressionisme” 
tot 15 maart

Lignea Art Gallery nv
Jan Breydelstraat 32-34 
9000 Gent
Paul Van Hees - assemblage in 
metaal 
van 7 maart tot 16 april 
Frank Liefooghe 
van 17 april tot 31 mei

Magnus Fine Arts
Charles De Kcrckhovelaan 83/2 
9000 Gent
Jean-Pierre Maury - recent werk 
tot 29 maart
Eugène Leroy - selektie uit het 
vroege werk 
van 2 april tot 3 mei

Galerie Mahieu
Serpentstraat 22-24 
9000 Gent
Johan Van Vlaenderen 
van 4 april tot 26 april.

De Media
Molenstraat 165 
9900 Eeklo
Francesc Vidal 
tot 1 april

Gallery MG 10 vzw
Groentenmarkt 10 
9000 Gent
"Retrospekt 92 - Erotic
Photography" - Stan Kenis 
tot 15 maart
Jus juchtmans 
van 20 maart tot 18 april 
Huguette De Wit en Michel 
Barbault 
van 24 april tot 23 mei

Moving Space
Grauwpoort 19 
9000 Gent
Ton Van Kints - wandobjekten 
Joris Van der Borght - objekten 
tot 22 maart

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
Minima(a)l 
“God Inc.” - Carl De Keyzer, 
foto's 
tot 20 april

Netwerk
De Ridderstraat 28 
9300 Aalst
Willy Peters 
van 14 maart tot 17 april

P-art
Noordstraat 20
•9000 Gent
Frank Derie - schilderijen
Bernard Vandenberghe - beelden 
tot 8 maart

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 
9300 Aalst
Peter Van Gheluwe 
tol 5 april

Marcia Peerlinck & Gerrrit De 
Mol
Pontstraat 70 
9300 Aalst 
Ignatius De Vos - 
beeldhouwwerken 
van 7 maart tot 28 maart

Resonans
Zuidstationstraat 20 
9000 Gent
Etienne Verhellen - skulpturale 
keramiek, raku
Etienne Bruneel - schilderijen 
van 13 maart tot 30 maart

Galerij Pim De Rudder
Hoogstraat 6 
9960 Assenede
Yves De Smet - “1967”, een 
verzameling schetsen 
tot 22 maart

I 8 I



SoCAK vzw - KUON-Centrum 
Dendermondsesteenweg 319 
9040 Sint-Amandsberg 
“Het Patershol" - Simon van 
Loo, etsen 
tot 31 mei

Stadsschouwburg
R. Van Britsomstraat 19
9100 Sint-Niklaas
“Licht orkestraal" - Etienne Van 
Haevermaet, foto’s 
van 8 maart tot 7 april

Stedelijk Museum Sint-Niklaas 
Zamanstraat 49
9100 Sint-Niklaas 
“Femme Fatale” 
van 7 maart tot 3 mei

Galerie S 65
Tragel 6 
9300 Aalst 
Andy Goldsworthy - 
sneeuwbaltekeningen 
van 14 maart tot 18 april

Galerie Denise Van De Velde
Tragel7 
9300 Aalst
Jo Delahaut- schilderijen 
tot 2 april
“Omtrent Materie" - J.M. Biwer, 
Hugo de Leener en Winfried 
Virnich
van 22 april tot 14 mei

Stichting Veranneman 
Vandevoordeweg 2

9770 Kruishoutem
“4 Belgische kunstenaars” - 
Etienne Desmet, Philippe 
Desomberg, Pol Mara en Pol 
Spilliaert 
van 14 maart tot 11 april

Vierkante Zaal/Akademie vr 
Schone Kunsten
Van Britsomstraat 
9100 Sint-Niklaas 
Frida Van De Winkle 

' tot 15 maart

V.M.H.K.
Hofbouwlaan 29 
9000 Gent
Bustamente, Gunther Förg, 
Rodney Graham, Zoe Leonard, 
Nic Nicosia, Thomas Ruff, 
Thomas Struth, Mitja Tusek en 
James Welling . 
tot 28 maart
“Synergie”, jonge kunst uit het 
Gentse - Berlinde De Bruyckere 
en Carlo Mistiaen 
van 5 april tot 10 mei

Galerij Oscar de Vos 
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem 
“Het Latems landschap” 
tot 15 maart

De Vuyst Kunstgalerij 
Kerkstraat 24-52
9160 Lokeren
Impressionisme, oude en 
moderne kunst 
van 12 maart tot 19 maart

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk
Hans Sieverding - schilderijen 
van 6 maart tot 18 april

Begijnhof van Kortrijk 
8500 Kortrijk , 
“4 x Beeldhouwkunst” - Jan 
Dewachter, Paul Pemeel, Johan 
Parmentier en Jef Mouton 
van 18 april tot 25 mei

Galerjj Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3 
8510 Marke
Monique Thomaes - ruimtelijk 
werk 
van 15 maart tot 15 april

Bruges La Morte
Krom Genthof 1 
8000 Brugge 
Tim Ayres, Marie-José Burki, 
Jan De Vries, Henri Jacobs en 
Robert Suermondt 
tot 12 april

Galerie Bureaux et Magasins
Straat Zonder Einde 
8400 Oostende
Erlend Van Landeghem - 
kollages, ruimtelijke werken 
tot 15 maart
Mario De Brabandere 
van 21 maart tot 26 april

Casino Kursaal Oostende
Erehall - Zeedijk 
8400 Oostende 
“Eastern in Ostend”, 
contemporary art confrontation 
van 18 april tot 21 april

Casino Knokke
Canada Square 
8300 Knokke-Heist 
Wolf Vostell (organisatie Galerie 
Pascal Polar, Brussel) 
van 7 maart tot 28 maart
6 galeries met hedendaagse kunst 
tot 29 maart

Galerij Desko
Hoogledestraat 92 
8610 Kortemark 
“Kronkronbali”, kinderen uit het 
verleden (figuratieve terracotta 
uit West-Afrika in konfrontatie 
met hedendaagse kunstkeramiek) 
tot 27 juni

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
A. R. Penck 
tot 8 maart 
Jan Fabre 
van 14 maart tot 12 april

Galerie Dialoog 92
Vlaanderenstraat 25 
8400 Oostende 
Remi Van Praet 
tot 12 april

Jeugdcentrum Gildhof 
Aartrijkestraat
8480 Eernegem
10 jonge kunstenaars - 
tekeningen, schilderijen, 
objekten
10, 11 en 12 april

Cultureel Centrum Gildhof 
Sint-Michielstraat 9
8700 Tielt
“Transmission Glasgow: really 
saying something” 
tot 15 maart

Galerij Godderis 
Duinhoekstraat 13
8660 De Panne 
George Grard 
tot 15 maart

Galerij De Gryse
Rameplein 22-23 
8700 Tielt
Sylvie Blocher - installaties, 
tekeningen 
maart
/‘De Nederlandse Scene” - 
Lucassen, Roeland, van den 
Berg, vande Kop, van den 
Heyden, Veneman & Visser 
april-mei

Harmagedon
Sasboslaan 7 
8510 Bellegem 
Jan Cobbaert - schilderijen, 
litho’s
Inge Dewilde - skulpturen in 
brons en keramiek 
Jean-Pierre Laloux - 
kunstjuwelen 
tôt 23 maart
Herman Muys - skulpturale 
keramiek
Paul Van Lissum - mixed-media 
Veronique Wiane - kunstjuwelen 
van 3 april tot 18 mei

Jipian Art Gallery 
Kustlaan 128/39 
8300 Knokke-Heist
Philippe Jacques - skulpturen 
tot 29 maart

Cultureel Centrum Kortrijk 
Schouwburgplein 14
8500 Kortrijk
“3 x Fotografie” - Dirk 
Braeckman, Wim Riemens en 
Jean Godecharle 
van 7 maart tot 29 maart 
Fotografiecircuit: Jan Strijbos 
van 7 maart tot 5 april 
Fotografiecircuit: Marc Gomme 
van 8 april tot 7 mei
“4 x Beeldhouwkunst” - Jan 
Dewachter, Paul Perneel, Johan 
Parmentier en Jef Mouton 
van 18 april tot 25 mei

Galerie De Kunstweireld 
Kortrijksestraat 62
8020 Oostkamp 
Comtessa - schilderijen 
van 13 maart tot 12 april

Kunstgalerij Emest Verkest 
leperstraat 45 
8700 Tielt
Gezamenlijk Salon 92 
tot 22 maart
Nat Neujan - bronsskulpturen 
van 28 maart tot 26 april

Galerie Verplancke-Van Bavel 
Rijselstraat 57a ' 
8200 Brugge 
Han Schuil 
tot 29 maart

Sabine Wachters Fine Arts
Golvenstraat 11 
8300 Knokke-Heist 
Peter Stampfli - aquarel 
tot 15 april

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7
8200 Brugge
Eric Vandepitte 
tot 29 maart 
Pierre Olivier 
van 4 april tot 10 mei

Kunstgalerij De Zilverpoort
Zuidzandstraat 2
8000 Brugge
Nico Vrielink, Salvador Dali, 
Ange Mozziconacci en Lievin 
d’Ydewalle 
tot 14 mei

HENEGOUWEN

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 
6032 Charleroi/Mont-sur-

Philippe Jacques (Jipian Art Gallery)
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Enk De Kramer {Galerie William Winners. Oosteekla)

Galerij William Wauters 
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo 
Enk De Kramer 
tot 29 maart 
Lucassen 
van 2 april tot 3 mei

WEST-VLAANDEREN

AD Gallery
Romestraat 6 
8400 Oostende 
Thomas Bogaert 
tot 8 maart 
Godfried Vervisch 
van 14 maart tot 26 april

Art Gallery Amilys 
Elisabetlaan I 
8300 Knokke-Heist 
Avi Kenan en Jean-Marie Daneis 
tot 17 mei

Kultureel Centrum Anto Diez 
Bosduivestraat 22
8450 Bredcne
Provinciale Prijs 
multipliceerbare kunstvormen 
1990
van 13 maart tot 5 april 
Provinciale Wedstrijd 
schilderkunst van A.
Vermeylenfonds 
van 11 april tot 26 april

Forum Contemporary Art 
Romestraat 20
8400 Oostende
Frans Masereel 
tot 13 maart

Frame’s Gallery
Lippenslaan-199 
8300 Knokke-Heist 
Salon van de inlijsting 
tot 16 maart
Piet Peere - schilderijen 
van 4 april tot 17 mei

Kunstgalerie Het Labyrint 
Dries 29
8956 Kemmel
Frans Vercoutere - ruimtelijk 
werk, schilderijen 
tot 8 maart

Vera Van Laer Gallery
Elisabethlaan 160 
8300 Knokke-Heist
Yoo sun Tai en Algardi 
tot 29 maart
Asger Jom
van 4 april tot 26 april

De Lege Ruimte 
Blokstraat 32b
8000 Brugge
Amo van der Mark (NL) - 
skulpturen 
tot 29 maart , 
Ange Leccia (F) 
april

Galerij ‛t Loodwit
Heulse Kasteelstraat 17 
8501 Heule
Stefaan Roelstraete 
tot 15 maart

Memlingmuseum
Mariastraat 38 
8000 Brugge 
Rembrandt - grafiek 
tot 31 maart

Kunstgalerij Minotaurus 
Veldmaarschalk Fochstraat 18 
8000 Brugge
Guido Dobbelaere 
tot 23 maart

Galerij De Muze
Philip Stockstraat 14 
8000 Brugge
Rik De Keyze, Pat De Vylder, 
Dirk Zoete, Kris Decroix, Dirk 
Vandenbussche, Geert
Monteyne, Danny Lefever, Nele 
Verbeke, Geert Vanallemeersch 
en Gerd Boeraeve 
tot 28 maart

Novotel
Chartreuseweg 
8200 Brugge 
Suzy De Laet - schilderijen (Org. 
Kunsthuis Loosveldt Oostende) 
tot 15 maart

Cultureel Centrum Oude 
Dekenij
Sint-Maartenskerkhof 8 
8500 Kortrijk
Fotografiecircuit: “Lijn 12” - Jan 
Strijbos 
van 7 maart tot 5 april 
Fotografiecircuit: “Koerdistan” - 
Marc Gomme 
van 8 april tot 7 mei

Galerij De Peperbusse
Prins Boude wijnstraat 7 
8400 Oostende
Mir Van Nyvelseel, Jan Van 
Raemdonck en Luc Cappaert 
van 6 maart tot 26 maart 
Jean-Jacques Soenen en Yvon 
Poncelet 
van 3 april tot 23 april

Art Gallery Piatno
Zeepannelaan 2a 
8670 Sint-ldesbald 
Eric Fourez - schilderijen 
Francis Dusepulchre - 
skulpturale schilderijen 
van 12 april tot 28 mei

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
Roger Raveel 
verlengd tot 9 maart 
Fred Bervoets - retrospektieve 
van 29 maart tot 8 juni

Cultureel Centrum 
Scharpoord
Meerlaan 32 
8300 Knokke-Heist 
“Osiris in Kiev” - Wlad 
Moszowski 
van 21 maart tot 5 april

Stadshallen Brugge
8000 Brugge
Grafiek Rotariale 92 
van 20 maart tot 29 maart

Station
Stationsplein 
8500 Kortrijk 
James Casebere en Tony Oursler 
- stationsprojekt 
tot 29 maart

Stedelijk Museum Kortrijk
Broelkaai 6 
8500 Kortrijk 
“4 x Beeldhouwkunst” - Jan 
Dewachter, Paul Pemeel, Johan 
Parmentier en Jef Mouton 
van 18 april tot 25 mei

Gallery Taboe
Zandvoordestraat 25 
8460 Oudenburg 
Brigitte Claeys en Yves 
Beaumont 
tot 9 maart

Très
Zwevegemstraat 30 
8500 Kortrijk
Hugo De Leener en Geert 
Vanherzeele 
tot 10 maart

Marchienne
19de prijs Fernand Dumeunier 
"Caravana Obscura” - Christine 
Felten en Véronique Massinger 
“Ma France” - André Kertész 
tot 8 maart

Galerie Winance Sabbe
avenue Elisabeth 84 
7500 Tournai
Christian Claus en René Huin 
tot 15 maart

De volgende Witte Raaf ver- 
schijnt op 1 mei 1992. • 
Gegevens voor de agenda moe- 
ten binnen zijn vóór ' ■ 
15 april op het redaktieadres

ANTONIO 
GONELLA 

8/3 - 5/4

KAREL 
DE MEESTER 

26/4 - 24/5

Open do 18.30 - 21.00 uur
vrij - zo 15.00 -18.00 uur 
na afspraak

Adres Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86

| 9 |



883888888388858558888

In de rubriek “Over Boeken” publiceren wij 
de gegevens van de boeken, catalogi, 
tijdschriften en allerhande uitgaven waarvan 
ons een exemplaar wordt toegestuurd. Zo 
blijft U op de hoogte van de nieuwe aanwinsten 
in de Amarantbibliotheek, die desgewenst 
geraadpleegd kan worden tijdens de 
kantooruren (best na telefonische afspraak). 
Aan enkele publicaties die ons om een of 
andere reden belangrijk of interessant lijken, 
besteden we ruimere aandacht in een 
bespreking.

PATRICK VAN CAECKENBERGH; CCC 
Tours & Paleis voor Schone Kunsten Brussel;
Tours/Brussel, 1992,60 pp.

Marie-Ange Brayer staat voor een stijl, een 
rechtlijnig betoog, een degelijke formele en 
inhoudelijke aanpak. Haar verfrissend artikel 
over van Caeckenbergh in de catalogus van het 
PSK munt uit door een gedurfde verstrengeling 
van een analytische en een synthetische 
benadering. Ook haar artikels over Rodney. 
Graham en James Turell in Forum International 
of over Marin Kasimir in Artefactum getuigen 
van eenzelfde frisse, onverbogen aanpak.
Vanuit een doorgedreven en correcte lectuur 
van van Caekenberghs werk beklimt Brayer een 
stijgend en moeilijk begaanbaar pad, omlijning 
van een zich steeds duidelijker profilerende 
ruimte waarin zij, in het gezelschap van literators, 
paleontologen, antropologen of botanici, van 
Caeckenberghs beelden ter discussie stelt in een

Patrick van Caeckenbergh

Opstelling van de werken van Patrick van Caeckenberg in de 
Antichambre van het PSK. Uiterst rechts hangt La Scarabée 

Sacrée. (Foto: Ph. De gobe n)

breder, overkoepelend kader. In een stijl die 
neigt naar absolute precizie en inspeelt op de 
pluriforme syntaxis van het Frans, werpt ze op 
uitgebalanceerde wijze een licht op het werk 
van deze kunstenaar. Brayers nauwkeurige 
formuleringen steunen op haar kennis van een 
aantal moeilijke begrippen zoals epistemologie, 
homologie, taxonomie of metonymie - een rijk 
theoretisch instrumentarium waarvan ze zich 
tijdens haar betoog handig weet te bedienen. 
Toch blijft ze in die theorie niet steken, 
integendeel, haar sterkte ligt in het feit dat ze 
zich nooit te ver van van Caekenberghes werk 
verwijdert, behalve in haar sluitstuk, waar ik 
straks op terugkom.
Haar tekst beschrijft een slingerbeweging. Ze 
bouwt hem in de diepte uit en geeft, door 
involutie, gestalte aan de twee centrale punten 
in van Caekenberghs werk: zijn verbrokkelde, 
heterogeen samengestelde kennis en zijn 
dierenwereld als allegorie voor de 
mensenwereld. Een aantal concepten, 
hoofdingen van de verschillende stukjes 
(/.Eilanden; het huis; Il.Cosmografica: het nest; 
lil. De archivering van ruines; IV.Constellaties: 
de eigenaardigheden; V. Nomadische kennis: 
de leurder; Vl.Dierenriemen: de dier-wording), 
doen dienst als richtinggevend materiaal, als 
bakens die het betoog tegelijkertijd inluiden, 
leiden en samenvatten. Van Caeckenbergh 
brengt volgens Brayer een verbrokkeld weten 
in beeld dat, puttend uit allerlei disciplines, 
rationele classificatiesystemen ondermijnt. Deze 
heterogeen geënsceneerde kennis is 
daarenboven ook nog ruïne van zichzelf omdat 
haar aspect, haar beeld, gewijzigd wordt 
naargelang de configuratie waarin ze optreedt. 
Van Caekenberghs kennisysteem, zegt Brayer, 
is onderhevig aan een voortdurende 
morfogenese.
Deze morfogenese staat in onmiddellijke 
verhouding met het tweede element in van 
Caekenberghs werk, de “dier-wording” (term 
van Deleuze en Guattari) in de mens. Brayer 
start haar tekst vrijwel onmiddellijk met een 
reflectie over het verband tussen de mens/het 
dieren zijn woning, waarbij de architectuur van 
de woning ruimte lijkt te bieden aan de 
denkwereld. Zij laat haar betoog uitgroeien tot 
een inhoudelijke definitie van die denkwereld 
aan de hand van een indringende interpretatie 
van La Scarabée Sacrée (1990). Dit werk (naar 
een verhaal van Henri Fabre), waarin een mestbol 
door twee scarabeeën draaiende wordt gehouden 

en waarop de naakte kunstenaar, verwijzing 
naar zijn dier-wording, plaatsgenomen heeft en 
mediteert over de aard van zijn denkwereld, is 
een allegorie voor de slingerbeweging van de 
menselijke denkwereld tussen ratio en instinct. 
Deze allegorie doorkruist alle werken van van 
Caekenbergh en wijst op de onbestendigheid 
van de menselijke geest die, in wezen zowel 
vluchtig als voortvluchtig, doortrokken wordt 
van zijn toekomstbeeld, van zijn wording.
In het laatste stukje Dierenriemen: de dier
wording plaatst Brayer de relatie mens-dier via 
een nogal explosieve opsomming van systemen, 
literaire werken en projecten in een breder 
perspektief. Maar het perspektief dat zij ons 
hier biedt, trilt, barst uit zijn voegen door een 
overdreven aantal opsommingen. Haaroverzicht 
blijft, ondanks de vrijwillig gecreëerde hiaten, 
volgbaar, maar op het einde van de tekst is de 
lezer wel buiten adem en verlaat hij, ietwat 
verward, de afgelegde route. Deze verwarring 
wordt gecreëerd door de citaten, de stem van 
derden, die een versnippering van de tekst in de 
hand werken. Het is alsof Brayers tekst het 
verbrokkeld kennissysteem dat van 
Caekenbergh telkens opnieuw in zijn werk 
ensceneert, aankleeft of ovemeemt. Als resultaat 
krijgen we een tekst die, ondanks zijn sterke 
opbouw, opgebroken wordt door heterogene 
kennis die de argumentatie tracht te dwarsbomen. 
Waarschijnlijk past Marie-Ange Brayer dit 
procédé onbewust toe. Vermoedelijk 
aangewakkerd door de geest van van 
Caekenberghs werken, verrichtte zij subtiel 
speurwerk. Op basis van een vernuftig en 
heterogeen documentatiesysteem heeft zij dan 
een tekstconstructie opgezet die doorkruist wordt 
door stemmen, theorieën, systemen van derden. 
Het resultaat van een dergelijke werkwijze heeft 
voor- en nadelen. Voordelen omdat het getuigt 
van een scherp inzicht in het bestudeerde werk; 
nadelen omdat het er zich te weinig van 
distantieert en een versplintering in de hand 
werkt. De aangevoerde bronnen blijken de tekst 
al te vaak enkel te illustreren -wat een levendig 
en boeiend resultaat oplevert doch geen enkel

spanningsveld in de tekst introduceert. 
Daardoor krijgt de lezer de indruk dat de 
illustratie -het citaat - de noodzakelijke 
motor van de tekst wordt.
De aantrekkelijke tekst van Marie-Ange 
Brayer wordt op onterechte wijze 
“geschaad” door de Nederlandse vertaling 
van het vertaalbureau T. & C. Visser. 
Hoever is het gekomen als een 
Nederlandstalig lezer noodgedwongen 
moet kiezen voor de Franse of de Engelse 
versie? Op basis waarvan sleept dit 
vertaalbureau, dat haar houterigheid en 
haar letterlijke tekstinterpretatie al zovele 
malen kon tentoonspreiden in tijdschriften 
en catalogi, haar opdrachten in de wacht? 
Waarom stelt het PSK geen editor aan die 
de ingezonden Nederlandse vertaling 
redigeert? Heel wat projecten, die mits 
een iets professioneler aanpak sterk 
zouden staan, gaan door een slordige 
begeleiding door de knieën. Welke 
Nederlanstalige lezer zou na de volgende 

“Deze poging om de werkelijkheid 
uitputtend te behandelen in een inventaris, de 
vaststelling van de onmogelijkheid ervan, leidt 
ons naar de constellaties van de taxonomische 
kennis” nog verder willen lezen? Jammer. 
Jammer voor Marie-Ange Brayer en haar lezers.

zin:

Elke de Rijcke

JAHRESRING 38, DER OFFENTLICHE 
BLICK; Idee und Redaktion: Kaspar König 
und Hans-Ulrich Obrist; Verlag Silke 
Schreiber; München, 1991, 439 pp.; 790 fr. 
Deze catalogus kan nabesteld worden bij 
Exhibitions International (zie advertentie).

Jahresring: jaar najaar groeien deze ringen aan. 
Het zijn kanalen waarlangs het leven de boom 
invloeit, aderen die jaargetijde na jaargetijde de 
steeds wisselende polsslag van het bomenstelsel 
bepalen. Deze Jahresring, derde in een reeks 
jaarboeken, bundelt reflexieve verslagen over 
het kloppende hart van de kunst anno ’91. Als 
thema kozen de twee redacteurs, Kaspar König 
en Hans-Ulrich Obrist, de impact of de waarde 
van de publieke blik, de openbare kijk op kunst, 
het gewicht van het publieksoordeel. Zij vroegen 
52 kunstenaars, waaronder Siah Armajani, 
Alighiero Boetti, Thomas Schütte, Ilya Kabakov 
en Jeff Wall een originele bijdrage te verzorgen 
voor hun project. Bij de samenstelling van dit 
jaarboek hanteerden ze openheid als criterium, 
wat een selectieve maar heterogene 
dwarsdoorsnede van het hedendaags 
kunstdenken oplevert, een veelzijdigheid van 
vaak yer van elkaar verwijderde visies op het 
aangekondigde thema. Sommige kunstenaars, 
in de minderheid weliswaar gezien het opzet, 
-brachten geen teksten maar slechts beelden 
binnen. Ter specificatie wil ik ook vermelden 
dat dit jaarboek opgesteld werd volgens de 
methode der annalen - alfabetisch dus -, maar 
het merkwaardige van dit alfabet is dat het 
zowel uit kunstenaarsnamen als uit namen van 
kunstcentra, tijdschriften en uitgeverijen bestaat. 
Toch kan ik niet zeggen dat deze indeling storend 
is: integendeel, zowel de kunstliefhebber als de 
geïnteresseerde lezer van kunstenaarsteksten 
vindt er heel wat nuttige informatie in terug, 
vaak in de vorm van advertenties die door 
kunstenaars ontworpen werden.
Vanwaar deze voorkeur voor een thema al s “the 
public view”? Arthur Kroker citeert in zijn 

bijdrage over de macht van de muziek op de 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de 
hedendaagse mens Marshall McLuhan die, in 
scherpe bewoordingen, een fenomenologie van 
de twinstigste eeuwse menselijke geest opstelt 
met als besluit: “de geest is op weg 
geëxterioriseerd te worden in de technologische 
maatschappij”. Aansluitend op McLuhans 
veruitwendiging van de geest zegt Paul Virilio, 

in een uitgebreid en intelligent interview met
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Jahresring 38, der offentliche Bliek

Afbeelding op de omslag van de achtendertigste 
Jahresring: C.O. Paeffgen.

Obrist, dat er in onze huidige maatschappij geen 
privaat beeld meer bestaat. Hij verwijst daarbij 
naar één van de belangrijkste gebeurtenissen 
van het voorbije jaar: de Golfoorlog. De beelden, 
doorgeseind vanuit het Golfgebied, waren geen 
private beelden, maar beelden die geregisseerd 
werden door het leger.”Elke gestructureerde 
maatschappij”, zei Merleau-Ponty, “bekommert 
zich in eerste instantie om haar perceptie”. Dat 
was de bekommernis nummer één in de 
'Golfoorlog. Ook de nieuwe staten van het GOS 
zijn daar volop mee bezig. Obrist oppert terecht 
dat die zogenaamde openheid, waarvan de media 
- alias het publieke beeld - beweren de 
afspiegeling te zijn, eigenlijk vervalt in 
verduistering, in een manipulatie van de beelden. 
Aan de hand van die opmerking 
definieert Virilio de houding van 
de kunstenaar ten opzichte van de 
huidige maatschappelijke en 
artistieke context: deze moet zich 
wapenen tegen deze manipulatie, 
tegen het mom waaronder de 
maatschappij en haar beelden 
schuilgaan. Virilio illustreert de 
“juiste” kunstenaarshouding met 
de metafoor van de zonnebril: 
steeds meer mensen lijken een 
zwarte zonnebril te dragen, 
waarmee ze zich lijken af te 
schermen van de woorden en 
beelden die de maat- 
schappijmachine op hen afvuurt. 
Om zich te wapenen tegen de 
verblinding van deze machine, 
moeten ze een zonnebril dragen, 
waardoor zij opnieuw 
adempauzes, momenten van 
reflectie in hun leven kunnen 
organiseren. Kunst moet beleefd 
worden als stilstand, als meditatie 
op een eiland middenin het 
babylonisch gedruis.
Perceptie leidt, in de beeldende 
kunst althans, naar een 
welbepaalde visie op het 
perspectief. De perspectieftheorie 
van Gebser, die Obrist in zijn 
interview aanhaalt, karakteriseert 
niet alleen op treffende wijze het 
hedendaagse kunstdenken maar 
verschaft de lezer ook inzicht in 
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de talrijk afgedrukte
kunstenaarsbijdragen. Volgens Gebser zou de 
periode tot aan de Renaissance beantwoorden 
aan een niet-perspectivistisch wereldbeeld. 
Vanaf de Renaissance tot in de late twinstigste 
eeuw heerste er een perspectivistisch 
wereldbeeld, evoluerend van een twee- naar een 
driedimensionaliteit. Dit wereldbeeld loopt op 
zijn einde. Hedentendage bevinden we ons. 

EXHIBITIONS INTERNATIONAL

Kunstboeken & 

Tentoonstellingscatalogi

Voor meer informatie of gratis brochure contacteer: 

Exhibitions International, Leuvensestw. 18, 3080 TERVUREN

Tel. 02/767 94 14 Fax 02/767 51 15

overspoeld door woorden en beelden van allerlei 
aard, in een aperspecti vistische wereld, die onder 
meer tot uiting komt in de beeldende kunst 
waarin verschillende gezichtspunten 
convergeren. In dat opzicht zouden we dit 
jaarboek kunnen definiëren als een dubbele 
aperspectivistische ruimte, waarin allerlei 
kunstenaarshun persoonlijke visie geven op het 
thema “de publieke blik”. Dit resulteert, zowel 
op globaal niveau, in het publieke veld van dit 
boek waar alle deelnemende kunstenaars hun 
visies uiteenzetten, als op specifiek niveau, in 
het private veld waar elke kunstenaar 
afzonderlijk een houding zoekt tegenover de 
pluriforme informatiestroom die op hem afkomt, 
in een gediversifieerde samenspraak, in een 
confrontatie van gezichtspunten.
Deze uiteenlopende, zichzelf herdefiniërende 
visies op kunst kenmerken een periode van 
mutatie van onze denkbeelden. Dit boek getuigt 
van deze mutatie, van het gebrek aan consensus 
in de blik die de kunstenaars op de maatschappij 
richten. Virilio zegt dat “de blik gebarsten is als 
glas”. Men kijkt maar trekt het geziene in twijfel. 
Men onderscheidt zich door het onherkenbare 
kenbaar te maken, elk op zijn manier.

Elke de Rijcke

Christos M. Joachimides/Norman Rosenthal 
(eds.), METROPOLIS; Rizzoli; New York, 
1991, 337 pp.; 1.895 fr. Deze catalogus kan 
nabesteld worden bij Exhibitions 
International (zie advertentie).

Bijna een jaar geleden, om precies te zijn van 
20 april tot 21 juli 1991, liep in het Berlijnse 
Martin-Gropius-gebouw de tentoonstelling 
“Metropolis”. Organisatoren Christos M. 
Joachimides en Norman Rosenthal die eerder 
tekenden voor ophefmakende 
overzichtstentoonstellingen als “A new spirit in 
painting” (1981) en “Zeitgeist” (1982) 
selecteerden ruim zeventig hedendaagse 
kunstenaars. “Metropolis” was de laatste 
grootschalig opgevatte tentoonstelling die aan 
de negende editie van de Documenta voorafging. 
De hiernavolgende bespreking van de teksten in 
de catalogus die uitgegeven werd naar aanleiding 
van deze tentoonstelling, wil dan ook oog hebben 
voor de door de auteurs aangekaarte problemen, 
inzichten en gevoeligheden in het licht van de 
komende Documenta, in het perspectief van de 
kunst van de toekomst- Zowel Jan Hoet als de 
door hem geselecteerde kunstenaars zullen 
antwoorden moeten bieden op de door de aute i irs
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Metropolis, International Art Exhibition Berlin 1991

Afbeelding op de omslag: Martin-Gropius-Bau

geschetste actuele kunstsituatie. Deze besprekin 
wi I dus een aantal aspecten van de agenda van d 
tentoonstellingsmaker en kunstenaar aanrake 
en commentariëren.
Joachimidesen Rosenthal plaatsen “Metropolis' 
uitdrukkelijk in het perspectief van de 
kunstgeschiedenis. Door Marcel Duchamp (it 
de tekst van Joachimides en Rosenthal), Josep)
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Beuys en Andy Warhol (in de tekst van 
Rosenthal) als belangrijke voorlopers van de 
geselecteerde kunstenaars aan te wijzen, 
manouvreren ze “Metropolis” niet alleen in het 
(kunst-)geschiedenisboekje, maar verschaffen 
ze ook een nieuwe lezing van de 
kunstgeschiedenis in het algemeen, en de oeuvres 
van deze aanwezige afwezigen in het bijzonder 
(wat vooral in het geval van Warhol tot een 
herdefiniëring van zijn bijdrage aan de 
kunstgeschiedenis aanleiding geeft). “The 
positions of Beuys, Warhol and Duchamp are 
ultimately not far from one other (...)”, stelt 
Rosenthal. Is dé keuze van de vaders van de 
hedendaagse kunst betekenisvol op zich, (in de 
zin dat de aan hen opgehangen visies op kunst 
ondubbelzinnig de opvattingen vanJoachimides 
en Rosenthal reveleren), en zelfs als Rosental 
met het “ultimately” de limieten van zijn 
interpretatieve arbeid toont, dan toch dreigen de 
individuele standpunten van de founding fathers 
van de hedendaagse kunst verloren te gaan. 
“Collectively they inform many of those 
positions taken up by many younger artists 
today and are manifest in this exhibition”, gaat 
Rosenthal immers verder. De door Rosenthal en 
Joachimides uit de dood opgewekte artiesten, 
maken elk op zich de hedendaagse kunst 
inzichtelijk maar het is vooral de samenstelling 
van de elkaar niet uitsluitende trekken van de 
drie founding fathers die een licht moet werpen 
op de hedendaagse kunstproduktie. Beide 
tentoonstellingsmakers stellen met andere 
woorden een weliswaar krachtig maar evenzeer 
weinig inspirerend mengsel samen waaruit alle 
contrariërende termen zijn verdwenen. Het lijkt 
er sterk op dat het onbegrip van de aanwezige 
kunstwerken van de door hen geselecteerde 
kunstenaars enkel opgelost kan worden door 
een beroep te doen op het combinatorisch vuur 
dat ontstaat door een verbond van opvattingen 
van zo van elkaar verschillende kunstenaars als 
Duchamp, Warhol en Beuys.
De keuze van de acht essayisten - Achille Bonito 
Oliva, Jeffrey Deitch, Wolfgang Max Faust, 
Villém Flusser, Boris Groys, Dietmar Kamper, 
Christoph Tannert en Paul Virilio - waarvan een 
bijdrage opgenomen werd in “Metropolis” werpt 
een ander licht op de inhoudelijke ambities van 
Rosenthal en Joachimides. De teksten schetsen 
immers de context waartegenover de 
kunstwerken en œuvres van de geselecteerde 
artiesten afgelezen kunnen worden. Op welke 
belangrijke uitdagingen die zich op dit moment 
van de geschiedenis aankondigen, verwachten 
deze essayisten een antwoord (van kunstenaars, 
van beleidsmakers, van u en ik)? Boris Groys 
(een geëmigreerde Rus) en Christoph Tannert 
(inwoner van het voormalige Oost-Duitsland) 
bespreken de uitdagingen die zich opdringen 
aan de kunstenaars van het aan het juk van het 
communisme ontsnapte continent. In de zin dat 
zij eveneens oog hebben voor ons onbegrip voor 
de werken van deze kunstenaars, tillen zij het 
probleem op het niveau van de ontmoeting van 
vreemde culturen. Een tweede inhoudelijke 
invalshoek heeft betrekking op de economische 
imperatieven van de kunstmarkt. In een bijzonder 
helder artikel schetst Jeffrey Deitch de gewijzigde 
economische functies van de kunst. Hij somt 
niet minder dan zeven trends op die de wereld 
van de kunst in de loop van de jaren tachtig 
transformeerde tot een heuse “art industry”: 
kunst als investering, kunst als middel tot 
economische heropleving, kunst als 
bedrijfsimago, het betrekken van kunst in 
reclamecampagnes, het betrekken van kunst in 
politieke campagnes, kunst als de ultieme droom 
van de consument, kunst als entertainment, kunst 
als professionele bezigheid. Deitch besluit: “The 
central artistic dilemma of the next decade (...) 
will be the extent to which artists choose either 
to embrace or walk away from their new roles as 
prime actors in the global post-industrial 
economy.” Een derde inhoudelijke bekommernis 
betreft de drastisch gewijzigde Condities waaraan 
het oog onderworpen wordt. Villém Flusser, 
Dietmar Kamperen Paul Virilio komen allen tot 
de vaststelling dat de wijze waarop wij met 
beelden geconfronteerd worden en de 
hoeveelheid beelden die tot ons komen, hun 
i mpact hebben opons kijkgedrag en onze mentale 
welvaart. Flusser en Kamper vragen zich af op 
welke gewijzigde manier het getiranniseerde 
oog nog een boeiende relatie kan opbouwen met 
een kunstwerk, en vice versa aan welke condities 
deze kunstwerken moeten voldoen willen ze 
aanspraak kunnen maken op het oog. De meest 
verbluffende analyse is van de hand van Virilio 
omdat Virilio het oog tegenover het nu 
grotendeels verkavelde landschap plaatst. Virilio 
confronteert het oog niet alleen met alle 
technologische verworvenheden waarvan het 
beeldscherm ongetwijfeld de grootste uitdaging 
betekent voor de theoreticus, maar introduceert 
ook het begrip “depth of the field” dat in relatie 
tot de geboorte van de stad, en zeker van de 
metropolis een dramatische betekenis krijgt. 
Oliva en Faust diepen de betekenis van de stad 
voor de hedendaagse kunst verder uit. “Today, 
a kind of “urban art” has the upper hand. In short, 
artists have adopted a fragmentational and 
precarious approach that is not restricted to 
privileged perspectives, and which permits the 
work of art to acquire a range of expressive 
meanings, richness of themes and a complexity 
that is truly experimental (...),” stelt Oliva. De 
heterogene selectie van "Metropolis” blijkt noch 
min noch meerde afspiegeling van de pluriforme 
entiteit die de metropolis is.

Koen Brams
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Hans Bosschaert, Karei Cassiman en Norbert 
Poulain, GROETEN UIT 1926, De kunstscène 
te Gent anno 1926; Een uitgave van V.D.K. 
spaarbank n.v. in samenwerking met v.z.w. 
Interbellum; Gent, 1992,247 pp.

JACQUES‘T KINDT; Teksten van Prof. Dr. 
Willem Elias, Madeleine Van Oudenhove en 
Bert Populier; Catalogus uitgegeven door 
Galerie Moving Space; Gent, 1991,31 pp.

Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, 30ste 
jaargang, nr. 1, DE SINT- 
BAAFSKATHEDRAAL VAN GENT - EEN 
KUNSTKAMER; Teksten van Geert van 
Doorne, Luc Robijns, Martine Pieteraerens 
en Andrea de Kegel; Tielt, 1992,39 pp.

MAIL ART MANUAL; Samengesteld door 
Guy Bleus, voorwoord door René Geladé; 
Wellen, 1991,85 pp.

KAI VOCKLER, RAPPORT; Tekst van 
Michael Glasmeier; Catalogus uitgeven door 
Galerie Transit; Leuven, 1991,28 pp.

ROGER WELCH; Interview met Roger 
Welch door Carla Stell weg, tekst van Robbert 
Roos; Catalogus uitgegeven door de Liverpool 
Gallery; Brussel, 1991,31 pp.
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KEES BARTEN/DRE DEVENS; Teksten van 
Luuk Rademakers en Dan Holsbeek; 
Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van de 
tentoonstelling in het Cultureel Centrum 
Heusden-Zolder; 1992,16 pp.

GUY VANDENBRANDEN; Tekst van E. Van 
Buynder; Catalogus uitgegeven naar 
aanleiding van de tentoonstelling in het 
Provinciaal Centrum Arenberg(Antwerpen); 
1992,12 pp.

MITGLIEDERZEITSCHRIFT 1/1992, 
Tijdschrift uitgegeven door het Kunstverein 
van Hannover; 1992,24 pp.

A.R. PENCK; Tekst van Jo Coucke; Uitgave 
van Deweer Art Gallery; Otegem, 1992, 10 
pp.

VIZO, Catalogus uitgegeven door de Dienst 
Kunstambacht van de Vlaamse Gemeenschap 
naar aanleiding van de X VI He Triënnale van 
Milaan, presentatie van de kunstenaars 
Violette Dodo, Martine Gyselbrecht, Marie 
Mees, Katrien Rondeiez, Resy Van Achter, 
Lieve Vermeire, Huub Berger, Koenraad 
Dewulf, Marc Supply, Annelli Lahtua, lek 
Reuvis, El Hoeben, Iggy Vanhulst en André 
Verroken; 1992, 32 pp.

HENK VISCH; Tekst van Lief Brijs; 
Catalogus uitgegeven door de Poolse galerie 
Lubelski Galleria Biala en Chosen With Care; 
1991,28 pp.

SZCZESNY, PORTRAITS 1989-1991; 
Uittreksels uit een interview met Wilfried 
Dickhoff, teksten van Wilfried Skreiner, Hans 
Gercke; Catalogus uitgegeven door het 
Heidelberger Kunstverein, DuMont- 
Kunsthalle Köln en de Neue Galerie am 
Landesmuseum Joaneum Graz; 1991, 114 
pp.

Pose 7, Polysemisch Tijdschrift, MARGE; 
Teksten van Georges Adé, Ben Schot, René 
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Een uitgave van Stichting Polysemisch 
Instituut; ‘s-Hertogenbosch, 1992,56 pp.
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De lectuur van de volgende artikels zal u, lezer, 
misschien verontrusten. Het betreffen immers 
kritische bijdragen over tentoonstellingen in 
musea en galeries die u niet meer kan bezoeken. 
Misschien bezocht u ze en wil u uw bedenkingen 
confronteren met de meningen van een ander 
bezoeker. Maar zelfs als u deze tentoonstellingen 
niet onderging, kunt u deze teksten lezen in uw 
zoektocht naar benaderingen van beelden en 
accrochages van beelden. De ambities van deze 
nieuwe rubriek in De Witte Raaf gaan nog iets 
verder.

David Nash: Poland Project
Tot 25 januari was in galerie S65 een boeiende 
tentoonstelling te zien met werken van David 
Nash. Hugo De Boom plaatst Poland Project 
in het kader van het oeuvre van deze Britse 
kunstenaar en distilleert twee centrale 
elementen: de tijd en de natuur.

Medio 1986 maakt David Nash de tekening 
Family Tree waarop hij een overzicht biedt van 
zijn evolutie tussen 1967 en 1986. Vertrekpunt 
voor Nash is een polychrome, architectonisch 
relatief ingewikkelde toren. Nadien volgen 
generaties sculpturen waarbij enerzijds de 
polychromie wegvalt en anderzijds de compositie 
eenvoudiger wordt. Vanaf begin jaren zeventig 
kenmerkt Nash zijn eigen vormentaal door de 
spanning tussen het organische (de natuur) en 
het geometrisch-constructieve. Zijn compacte 
basisvormen verraden een sterke voorliefde voor 
het werk van Brancusi, maar een louter formele 
definitie hebben ze nooit: elke sculptuur ontkent 
als het ware het formal isme door de consequente 
introductie van ‘tijd’ en ‘natuur’. De natuur is 
een zich constant vernieuwend en wijzigend 
element en precies dat weet Nash overtuigend in 
zijn werk te integreren. Nine Cracking Balls 
van 1970 of de Cracking Box uit 1982 zijn 
daarvan haast paradigmatische voorbeelden: 
hout leeft, beweegt, droogt, barst en de sculptuur 
is op die manier altijd in beweging.
De expositie Poland Project in galerie S 65 
toonde vijf sculpturen of constellaties van 
vormen, allen ontstaan uit één eik. Uit Streaming 
Vessels blijkt Nash’s verbondenheid met de 
natuur. Nash speelt hier met de relatie tusen 
binnen en buiten. Vorm genereert vorm zoals uit 
zaad een plant groeit. Dat het werk veel heeft 
van op een rivier drijvende bootjes toont dat 
alles zijn plaats heeft in een levenscyclus. In 
Three forms, three cuts - het meest imposante 
beeldhouwwerk - staan een piramide, een kubus 
en een bol als monolieten in de ruimte. Het 
centrale gegeven ‘tijd’ laat zich voelen via de 
drie inkepingen die elke vorm deformeren. Om 
de vergankelijkheid te accentueren liet Nash de 
vormen gedeeltelijk verkolen. In elk werk van 
Nash krijgt tijd een primordiale plaats. In Three 
Charred Shapes krijgt het een uitgesproken

Hemel en Aarde
Van 24 november 1991 tot en met 23 februari 
1992 toonde het Maastrichtse 
Bonnefantenmuseum een grote expositie: 
“Hemel & Aarde, Werelden van verbeelding”. 
De tentoonstelling was een proeve van 
samenwerking van een museum met twaalf 
semiotici. Hen werd gevraagd om een 
invalshoek te kiezen die interessant is voor 
nadere beschouwing van het thema “Hemel 
en Aarde”, als onderwerp voor een afdeling 
van de tentoonstelling en als thema voor een 
essay. In het hiernavolgend artikel komt Dirk 
Lauwaert tot enkele kritische conclusies.

“Hemel en Aarde” is een tentoonstelling en een 
boek. Naar de tentoonstel ling zal slechts terloops 
verwezen worden, want in het boek wil men iets 
beargumenteren. Een tentoonstelling kan beelden 
(gelukkig!) niet herleiden tot voorbeelden, tot 
een stap in een argument; ze behouden hun 
eigenzinnige autonomie.
“Hemel en Aarde" verbindt een thema met een 
methode (de semiotiek), zoals de recente 
fotografie-tentoonstelling "De Vierde Wand" 
een thema (het theatrale) verbond met een these 
(de fotografie ‘is’ theatraal). Het verschil in 
intellectueel gehalte tussen beide is opvallend: 
argumenten en eruditie in de eerste, slogans en 
gebrek aan argumenten in de tweede. Maar 
anderzijds: je wist waar “De Vierde Wand” 
naartoe wilde, eigenlijk kom je dat niet te weten 
in “Hemel en Aarde". Er is geen these, noch een 
welomschreven domein dat men wil 
onderzoeken: het boek als geheel “zweeft”. Het 
heeft daardoor de charme van de vrijblijvende 
oefening, de geamuseerde meditatie, een 
‘capriccio’ voor semiotici. Prachtige vondsten 
en verbindingen komen te voorschijn, het 

Het geheugen wil het helse tempo waarop kunst 
actueel beleefd wordt een halt toeroepen. Het 
geheugen belicht een tentoonstelling in het 
perspectief van een werking - het verleden - van 
een galerie of een museum, tracht alleszins zo ’n 
verleden te construeren. Tegelijkertijd sluit elk 
artikel af met een beknopte situering van de 
toekomstige activiteiten van de betrokken 
kunstenaars, tentoonstellingsmakers en de 
programmatics van de besproken galeries en 
musea. Op dat moment krijgt de vitale werking 
van het geheugen zijn volle betekenis.

tragische dimensie: drie amorfe, verkoolde 
vormen: het eindprodukt van evolutie. Verstild 
en minder imposant dan Three Forms, Three 
Cuts . Three Charred Shapes zal vanaf eind 
april tot tien mei te zien zijn op de expositie In A 
Silent Way in kunstcentrum De Spijker te 
Hoogstraten. Deze tentoonstelling, waarin 
werken van een zevental andere artiesten getoond 
worden, is een realisatie van Amarant-docent 
Erwin Desmet. In A Silent Way is opgebouwd 
rond de assen cultuur, natuur en abstractie.

Hugo De Boom

f

David Nash

Two sliced eggs, 1991

De tentoonstelling Poland Project liep van 
04/12/91 tot25/01/92. Galerie S65 presenteert 
in de komende maanden twee 
tentoonstellingen: van 14/03/92 tot 18/04/92 
snèeuwbaltekeningen van Andy Goldsworthy; 
en van 25/04/92 tot 23/05/92 een 
dubbeltentoonstelling van Nicholas Pope en 
Leslie Foxcroft. Galerie S65, Tragel 7, 9300 
Aalst (053/70.02.17).

intellectuele genoegen is tonifiërend. En toch, 
deze lezer mist na het terzijde leggen van de 
essaybundel precies die kwaliteiten die zijn 
belangstelling voor semiotiek blijvend maken, 
namelijk een denkdiscipline en een stuurse, 
methodische nukkigheid.

Maar er blijkt meer aan de hand. Het betreft 
minder de afzonderlijke bijdragen, dan het hele 
concept. Ik zie twee problemen en grondige 
bezwaren in verband met deze “Hemel en Aarde", 
twee punten waarop ik de tentoonstelling die 
semiotici aan het woord en het werk wil laten, de 
mist zie ingaan. Het eerste bezwaar heeft te 
maken met het realisme dat met name Dubois in 
verband met fotografie aanhangt. Het tweede 
bezwaar geldt de nadrukkelijke aandacht voor 
de ‘inhoud’ die aan “Hemel" en “Aarde" gegeven 
wordt in de mythische constructies ervan.
Vooralle duidelijkheid: ik protesteer niet tegen 
de kwaliteit van de bijdragen (die vaak erg 
boeiend zijn), maar stel vragen bij het 
geafficheerd semiotisch karakter ervan. Verre 
van mij te pleiten om deze onderzoekers 
uitsluitend aan semiotiek te willen zien doen, 
maar je moet, als je het niet doet, ook niet 
vertellen of laten vertellen datje dat wel doet. 
Neem de tekst van Dubois, zelf zou ik vele van 
zijn argumenten durven gebruiken en lijken me 
zijn beschrijvingen van luchtfotografie en hemel- 
opnames overdenkenswaard, maar het is geen 
semiotiek!

In de opbouw van de essaybundel en 
tentoonstelling neemt het onderdeel van Dubois 
een strategische plaats in. De auteur zet met zijn 
tekst het hele project eigenlijk buiten haar eigen
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semiotische ambities. Waar gaat het over? 
Dubois conceptualiseert het probleem van 
“Hemel” en “Aarde” meteen vanuit het 
perspectief, dus vanuit een plaats in de ruimte 
(buiten het beeld) waar fotograaf en camera 
hebben gestaan. Het gezond verstand doet ons 
dat spontaan zeggen en denken. Maar juist tegen 
dat gezond verstand ageert de semiotiek. Voor 
Dubois is een foto door iemand gemaakt (de 
fotograaf), vanuit een bepaalde plaats (zijn
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Vallende man

standpunt in de ruimte), van een object (wat zich 
voor de camera bevindt). Iedereen weet dat het 
zo is, maar, zegt de semiotiek, dat zien we nu net 
nooit! We zien alleen een rechthoekig oppervlak 
met grijsgradaties. Als we daar een fotograaf, 
een plaats en een motief aan verbinden, dan 
alleen omdat we die in het beeld vinden! Voor 
Dubois refereert de fotografie naar werkelijkheid 
(van het motief, van de fotografische handeling); 
deze evidentie is nu juist radicaal anti-semiotisch. 
De foto zo herhaalt Floch steeds fanatiek, 
refereert niet, maar betekent. De foto leiden we 
niet af uit haar ontstaangeschiedenis (waar we 
geen weet van hebben), maar omgekeerd, het is 
uit de foto dat we een ontstaangeschiedenis 
kunnen reconstrueren als onderdeel van haar 
zinsconstructie. Radicaal: voor Dubois bestaat 
de fotograaf los van het beeld, voor de semiotiek 
is de fotograaf de resultante van het beeld. Het 
perspectief is dus in de semiotiek niet funderend, 
maar een pure constructie, door en in termen van 
het beeld.

Het tweede bezwaar nu: “Hemel” en “Aarde” 
zijn mythisch sterk geladen begrippen - uiteraard, 
maar daar heb je geen semiotiek voor nodig om 
dat te beseffen en te overdenken! Religieuze en 
andere wereldbeelden hebben de hemel-aarde- 
polariteit opgevuld. Maar de vele essays die hier 
het probleem langs hun mythische kant bekijken, 
maken vooral een inventaris van de mythische 
inhoud. Zingeving wordt hier als inhoudelijke 
vulling gezien. Opnieuw neemt de semiotiek 
hier een ander, en zeker niet het meest evidente 
standpunt in: die inhoudelijke invulling is er niet 
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eerst, wel de vormelijke polariteit. Waar de 
“Hemel” en de “Aarde” voor staan in de loop 
van de cultuur- en geestesgeschiedenis is een 
valabel onderzoek dat los van semiotiek gebeurt. 
De semiotiek vraagt naar de koppelingsvorm 
van beide anti-podes: “Hemel” en “Aarde” 
worden geconstrueerd volgens hun 
verbondenheid-in-tegenstelling (zie Parret, blz. 
230; de opstellen van Fabbri en Marin). Dat de 
mythische of ideologische “inhoud” gecapteerd, 
gevangen wordt in deze polariteit zien we 

krachtig geïllustreerd door Floch in zijn essay
over de logo van Crédit du Nord - helaas 

leverde dit in de tentoonstelling de 
. zwakste zaal op. De vormelijke 
& polariteit is er eerst; pas daarna

1
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kan de inhoud zich 
manifesteren en articuleren, 
tot klankrijkdom gebracht 
worden op de gespannen 
snaar van de polariteit. 
Maar, zoals gezegd, dat 

\ wordt in de vele essays
A achterwege gelaten of

, onvoldoende 
uitgewerkt.
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gl De semiotiek komt
3/ vertekend uit het boek te
/ voorschijn. Ze verliest

/ haar eigenheid, die 
uiteraard essentieeel is om 

ze te verdedigen als 
eigenzinnige methode naast 

de vele andere disciplines. Haar
vormelijk karakter geraakt 

verdoezeld achter naïef realisme,
achter ideologische inhoud, achter 

geschiedenis - er worden immers nogal wat
essays op de chronologische as gelegd. De 
originaliteit van de semiotiek bestaat er juist in 
dat zij van dit alles afstand neemt. Vaak heb ik 
tijdens het lezen dan ook de indruk gehad dat de 
semiotiek eventjes met vakantie werd gestuurd.

Dirk Lauwaert

Alexandrescu, Parret en Quik, HEMEL EN 
AARDE; John Benjamins uitgeverij; 
Amsterdam, 1991,330 pp.; ƒ49,90. Inhoud: 
Philippe Dubois: De verticale blik; Hubert 
Damisch: De dienst van de wolken; Omar 
Calabrese: Imaginaire fotografie; Umberto 
Eco: Over de onmogelijkheid de kaart van 
het Rijk te construeren op schaal 1:1; Manar 
Hammad: Aardse tuinen, hemelse tuinen, 
tuinen van elders; Gerard van den Broek: De 
Goddelijke analogie: iconiciteit als 
wereldverklaring; Jean-Marie Floch: Een ster 
als logo; Claude Bérard:... en de hemel trok 
zich terug als een boekrol die wordt 
dichtgerold; Sorin Alexandrescu: Tekens en 
openbaring; Louis Marin: Val, incarnatie en 
elevatie; Herman Parret: Drempels, 
horizonten, overbruggingen en omkeringen; 
Paolo Fabbri: Afgrond en duizeling.
In het Bonnefantenmuseum loopt van 12/04/ 
92 tot 06/09/92 een tentoonstelling met 
schilderijen van Ray Smith en een presentatie 
van Aldo Rossi’s ontwerpen van de 
nieuwbouw van het Bonnefantenmuseum 
(Dominikanerplein 5, 6200 AS Maastricht, 
Nederland, 043/25.16.55).

Op zaterdag 21 maart om 14.00 uur geeft 
Dirk Lauwaert een lezing over "De 
geschiedenis van het beeld" in de 
Beursschouwburg te Brussel.
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Krakende voetstappen 
in de sneeuw
De Antwerpse galerie Micheline 
Szwajcer zette het jaar in met een 
tentoonstelling met recent werk van 
Mark Luyten (1955). Het loonde de 
moeite even aan te lopen in de 
Verlatstraat 14, tussen het MUHKA en 

het Museum voor Schone Kunsten, al 
was het maar bij wijze van voorproef 
van wat we te zien zullen krijgen in het 
MUHKA vanaf 11 april. Luyten 
exposeert dan immers een greep uit 
zijn oeuvre in de ruime zalen van dit 
museum. Op hetzelfde moment openen 
twee zustertentoonstellingen van zijn 
werk in Zuid-Frankrijk, namelijk in 
het Centre Culturel de l’Albigeois te 
Albi en in het Centre d’Art 
Contemporain te Castres (beide in de 
buurt van Toulouse). Dat drie musea 
tegelijkertijd aandacht schenken aan 
een Antwerps kunstenaar is een 
opmerkelijk evenement waarnaar we, 
getuige deze beschouwingen over de 
vrij sobere installatie die in galerie 
Szwajcer te zien was, durven uitkijken.

In galerie Szwajcer exposeerde Luyten 
vijf fragiele werken vol poëzie en - zoals 
gewoonlijk bij Luyten - zeer geraffineerd en 
cerebraal ogend. Wat eerst opvalt, is dat de 
kunstenaar nieuwe beeldende middelen 
exploreert. Fotografie treedt sterk op de 
voorgrond. Bovendien wordt de expositie 
begeleid door een unheimlich geluid van 
onduidelijke aard en herkomst. De oorsprong 
van de repetitieve klanken blijft aanvankelijk 
geheimzinnig totdat men in de belendende ruimte 
de video-installatie ontdekt. Hier vinden de ijle 
geluiden een verklaring in het gestaag 
voortmarcheren van twee benen door de 
krakende sneeuw; nu eens sneller als het bergaf 
gaat, dan weer trager wanneer het pad 
bergopwaarts voert. Het is de eerste keer dat 
Luyten met video werkt.

In de eerste ruimte hangen vier werken aan de 
witte wanden. “Je relis -1991” is representatief 
voor Luytens werkwijze. Eigenlijk gaat het om 
een ouder werk uit 1984, deel uitmakend van 
een reeks getiteld “Lettres”, dat van onder het 
stof werd gehaald om het te her-lezen. Het 
schilderij is in 1991 toegedekt met een gaas, dat 
gezien zijn transparantie, de lectuur van het 
onderliggende evenwel niet verhindert. Door 
deze manipulatie krijgt het Werk een nieuwe 
betekenis, of liever, een aanvullende nuance. Er 
wordt nog een laag toegevoegd aan de reeds 
complexe structuur van het werk. Die 
gelaagdheid is typerend voor het werk van 
Luyten. De wijze waarop hij een beeld opbouwt, 
doet denken aan archeologische lagen die elkaar 
in een chronologische stratificatie toedekken, 
aanvullen en verbergen, maar precies daardoor 
ook beschermen en bewaren. Het doek wordt 
vaak, voordat het beschilderd wordt, bedekt met 
bladzijden uit boeken, hetzij met tekstfragmenten 
van schrijvers zoals Montaigne, Hugo, Rimbaud, 
Mallarméof Maeterlinck, hetzij met flarden van 
muziekpartituren. Een witte verfpartij verbergt 
vervolgens deze kwetsbare citaten en laat nog 
slechts sporadisch een glimp zien van de 
ondergrond. De verf isoleert de woorden en 
muzieknoten, die een soort cultureel substraat, 
een vruchtbare bodem vormen waarop het 
schilderij kan gedijen. “Je relis - 1991” is een 
schilderij in vier delen, bestaande uit een centrale 
rechthoek in zwarte zandpasta met daarrond een 
boord tekstfragmenten, overschilderd, 
overtekend en opnieuw voorzien van woorden, 
zinnen, citaten. In dit geval gaat het om uittreksels 
uit de correspondentie van Gustave Flaubert, 
linksboven openend met: “Je relis du 
Montaigne”.
Het aspect van toedekken en verbergen keert 
ook terug bij de andere werken in de 
tentoonstelling. Een foto van smeltwater in het 
hooggebergte dat zich een weg baant tussen 
rotsen en keien, wordt op verschi 1 lende manieren 
versluierd. Een sterk uitvergroot exemplaar van 
de foto is rechtstreeks op de muur bevestigd en 
alweer overspannen met metaalgaas. Elders 
wordt een detail van hetzelfde negatief ingelijst 
en bedekt met transparant Japans papier. Een 
laatste werk toont opnieuw de eerste 
uitvergroting, ditmaal in duplicaat waarbij 
telkens het centrale gedeelte fotografisch 
uitgespaard bleef. De lectuur van het landschap 
wordt hier bemoeilijkt door de witte rechthoek 
die niets anders is dan het maagdelijke fotopapier.

Deze efemere, vrij hermetische beelden zijn niet 
in één oogopslag te consumeren. Het werk van 
Mark Luyten is nooit expliciet of agressief, 
maar eerder gereserveerd en vol subtiliteit, rijk 
aan betekenissen, geworteld in de literatuur en 
de kunstgeschiedenis. Het is geen spectaculaire, 
opeffect beluste kunst. Daar waar een aanzienlijk 
stuk van onze beeldcultuur gericht is op 
onmiddellijke consumptie, treffen we hier een 
gesloten, metaforische wereld aan. Luytens
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Mark Luyten

Zonder titel, 1991

bijzondere gevoeligheid voor de literatuur en de 
behoefte tot herinterpretatie van het 
kunsthistorisch idioom kunnen in verband 
gebracht worden met zijn opleiding tot 
kunsthistoricus. Een metafoor die zijn positie 
als kunstenaar beeldend illustreert is die van de 
serre. Een reeks werken uit 1984-85 draagt deze 
titel en later volgt een serie orangeries, als een 
wat luxueuzer, exotischer versie van de serre. 
De serre is een gesloten schuilplaats waarin de 
natuur op artificiële wijze geduldig gecultiveerd 
en verfijnd wordt. Isolerend en toch transparant, 
net als het gaas of het Japans papier. Als beeld 
van een beschermd oord waarin een sfeer van 
luxe en onbestemd verlangen heerst, is de serre 
verwant aan het motief van de ivoren toren dat 
in andere tekeningen opduikt.

De literaire allusies die op een evocatieve manier 
voorkomen in veel werken verwijzen vaak naar 
deze serre-idee. Ze gaan dan over het verlangen 
dat heerst in de serre. Over régen bijvoorbeeld, 
of sneeuw - wat in contrast staat met het artificiële 
klimaat binnen het glazen huis - of over verre 
horizonten, landschappen, de zee. Vage dromen 
die gedijen in de ivoren isolatie van het 
kunstenaarschap. De tekst functioneert echter 
niet altijd als citaat om zijn louter 
communicatieve betekenis. Soms zijn de 
woorden nauwelijks leesbaar of blijven 
betekenisloos doordat de zin voortijdig 
afgebroken wordt, soms suggereren ze slechts 
een sfeer, de echo van een poëtische stemming. 
Dan functioneert de tekst als een tonaal element 
in de compositie, om de muzikaliteit van de 
zinnen, de klank van de woorden.
Een dichter die hierbij een aparte plaats inneemt 
is Paul Celan. Deze maakte in zijn 
melancholische poëzie vaak gebruik van beelden 
uit het hooggebergte, bijvoorbeeld sneeuw als 
bescherming en voedende materie. Celan is 
voortdurend op zoek naar de stilte. Het is een 
poëzie die verstomt.
In die zoektocht naar de stilte ligt een zekere 
affiniteit met het werk van Mark Luyten. Probeert 
hij niet voortdurend een beeld te scheppen van, 
taal te geven aan de stilte? Het overheersende 
wit is immers niets anders dan de sneeuw die 
toedekt en beschermt. De talige ondergrond 
verstomt onder de witte verflaag. Het metaalgaas 
is als de eerste sneeuw, die het landschap nog 
vaag leesbaar laat. Het Japans papier is een 
ander verhullend materiaal. Nergens is de sneeuw 
zoexpliciet aanwezig als in de video. In de video 

■ krijgt het paar benen dat zich een weg baant door 
de sneeuw een fysieke, zij het amateuristisch 
ogende vertaling in een voortdurend heen en 
weer schommelend beeld. Deze nonchalante, 
prozaïsche aanpak contrasteert fel met de 
ascetische poëzie van het plastisch werk, maar 
de verbreding van het visuele arsenaal opent 
evenzeer perspectieven voor de toekomst.

Peter De Duffeleer

De tentoonstelling van Mark Luyten liep van 
16/01/92 tot 22/02/92 in Galerij Micheline 
Szwajcer, Verlatstraat 14, 2000 Antwerpen 
(03/237.11.27). Galerie Szwajcer presenteert 
een vier mansten toonstelling, met werken van 
Guy Mees, Harald Klingelhöller, Richard 
Prince en Robert Therrien, tot 04/04/92. In 
april en mei besteedt de galerie aandacht aan 
Walter Swennen.
De retrospectieve Mark Luyten kan van 11/ 
04/92 tot 31/05/92 bezocht worden in het 
MUHKA, Leuvenstraat 32,2000 Antwerpen 
(03/238.59.60). Van 04/04/92 tot 16/05/92lopen 
parallelle tentoonstellingen van Mark Luyten 
in het Centre Culturel de l’Albigeois te Albi 
en in het Centre d’Art Contemporain te 
Castres (beide in de buurt van Toulouse).
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The Physical Self

(Foto: Jannes Linders)

Na Harald Szeemann die in 1988 de 
tentoonstelling "A-historische klanken” 
componeerde, verzocht het Museum 
Boymans-van Beuningen de Britse cineast 
Peter Greenaway een keuze te maken uit 
haar rijke en verscheiden collectie 
kunstschatten. Gedurende twee jaar werkte 
Greenaway aan de selectie en het concept van 
zijn tentoonstelling “The Physical Self’. 
“Music for the Millions”, zo omschreef een 
collega-tentoonstellingsmaker smalend 
Greenaway’s werkstuk. Als we de massale 
publieke belangstelling als richtsnoer 
hanteren - meer dan 85.000mensen bezochten 
de tentoonstelling - komt deze beoordeling 
aardig in de buurt van de door de kassa 
aangegeven recette: een slordige 6 miljoen 
frank.

De onhebbelijke en volstrekt niet onschadelijke 
gewoonte om voorwoorden van catalogi te lezen, 
leidt vaker dan men zou denken tot verrassende 
en beschamende inzichten. Het inleidende stukje 
van Directeur Wim Crouwel bijvoorbeeld staat 
niet alleen bol van spellingsfouten en 
grammaticale blunders, het stukje spreekt de 
“gast” niet alleen tegen - waaruit blijkt dat 
Crouwel Greenaway ’ s tekst in de catalogus slecht 
of helemaal niet gelezen heeft want anders zou 
hij Greenaway niet in de mond leggen dat hij het 
Museum Boymans-van Beuningen reeds op zijn 
zestiende bezocht maar integendeel pas op zijn 
negentiende (cfr. p. 38) - de inleiding stelt de 
uitgangspunten van het gastconservatorschap 
bovendien op onhandige wijze voor. Aan het 
gastconservatorschap ligt, zo stelt Wim Crouwel, 
de wens ten grondslag om “de verschillende 
afdelingen van ons museum opeendirecte manier 
met elkaar te confronteren”. Maar de wens van 
de directie van het Museum Boymans-van 
Beuningen baardeheuse verwondering toen “hij 
(=Greenaway) tot de verrassing van velen 
voorwerpen uit verschillende afdelingen met 
elkaar combineerde zodat betekenissen en 
bedoelingen zonder woorden duidelijk gemaakt 
konden worden.” Was Greenaway’s opdracht in 
den begi nne niet zo ru i m gemeten al s de di recteur 
in zijn voorwoord voorspiegelt of durfde men

bij het aanstellen van Greenaway de wensen niet 
voor werkelijkheid nemen? Greenaway maakt 
inderdaad veel duidelijk zonder woorden maar 
de directeur is de rubricerende termen vergeten 
- “Moederen Kind /Ouderdom I Man en Vrouw 
/ Man / Vrouw / Aanraking / Voeten /- Handen / 
Narcisme” - die boven elk onderdeel in de 
tentoonstelling en de catalogus prijken. En de 
directeur heeft, zoals reeds hoger gezegd, de 
uitgebreide, verklarende tekst van Greenaway 
niet gelezen. Dat is, jammer want Greenaway 
heeft een- erg boeiende tekst geschreven die 
interessante inzichten meegeeft over het fysieke, 
en een grote gevoeligheid verraadt voor het 
beeld, op welke manier zich dat aan ons ook 
voordoet. Twee kwaliteiten waarvan de 
tentoonstelling, zoals ik zal trachten aan te geven, 
niet getuigde.

Directeur Wim Crouwel ontwaart 
“gedachtensprongen en verbanden” tussen de 
door Greenaway tentoongestelde voorwerpen, 
beelden, schilderijen en naakte mensélijke 
figuren. Om uiteenlopende redenen komen mij 
deze twee kwalificaties als inadequaat voor. 
Peter Greenaway heeft de verzameling van het 
Museum Boymans-van Beuningen gesorteerd 
aan de hand van een aantal trefwoorden die in 
elk kunstwerk of voorwerp weliswaar op 
prototypische wijze verschijnen maar een 
verschillende rol van betekenis vervullen. Tussen 
de kunstwerken die in de sectie “Voeten” 
belandden, gapen dan ook de meest Wijde 
afgronden - men kan zich nauwelijks een groter 
onverenigbaarheid indenken als deze tussen 
Magritte’s “Rode model”-en Carl André’S 
negenveertig vierkanten metalen platen - maar 
een gedachtensprong kan men deze kloof niet 
noemen. De immense afstanden tussen de naast 
elkaar geplaatste werken zijn immers de 
consequentie van een gedachte. Ook Crouwels 
“verband” legt de nadruk op semantische 
gelijkenissen of iconologische verwantschappen 
tussen de geselecteerde (kunst-)werken, terwijl 
die intentie nooit heeft postgevat bij Greenaway. 
Als er al “verbanden” kunnen gedetecteerd 
worden, zijn die het resultaat van een speling 
van het toe val.

De rubricering werpt in de eerste plaats op 
paradoxale en radicale wijze licht op de 
individualiteit van elk tentoongesteld object. 
Nadat de kijker immers het door het etiket 
aangegeven verband ontdekt heeft, blijkt deze 
vingerwijzing voor de rest geen betekenis te 
genereren. Eenmaal de “man” of “vrouw” 
herkend, rest hem enkel het werk op zich (en de 
functie van het etiket in Greenaway’s concept, 
waarover straks meer). De confrontatie van 
kunstwerken die niets met elkaar uit te staan 
hebben behoudens een met betrekking tot elk 
individueel kunstwerk identieke maar 
verschillend functionerende trek benadrukt in 
de tweede plaats de afwezigheid van de 
kunstenaar. Niets is duidelijker dan dat al de 
kunstenaars die ooit tekenden voor de door het 
museum Boymans-van Beuningen verzamelde 
kunstschatten bedankt worden voor bewezen 
diensten. Er dient zich niet onmiddellijk een 
vervanger aan. Ook de tentoonstellingsmaker 
past immers op het eerste zicht, als het op 
selecteren aankomt. De tentoonstellingsmaker 
bedient zich immers bij zijn selectie enkel van 
een aantal trefwoorden. Eenmaal de werken 
geselecteerd, eenmaal de fase van de opstelling 
aangebroken, groeit de tentoonstellingsmaker 
echter in zijn rol. De met behulp van technische 
hulpmiddelen gerealiseerde verhevigde 
interpretaties benadrukken immers de afstand 
tussen kunstenaar en kunstwerk, of de positie 
van de tentoonstellingsmaker-regisseur tussen 
beide in. Ik stel me de rol van de 
tentoonstellingsmaker anders voor dan iemand 
die enerzijds weigert een rijk en meerzinnig 
betekenisveld op te bouwen en die anderzijds 
een interpretatie van een object uitvergroot (met 
behulp van een technisch repertorium). Waarom 
wil de tentoonstellingsmaker die zich onttrekt 
aan de selectie van een expositie zich wel 
opwerpen als de ideale interpretator van het 
individuele kunstwerk? Hoe moet ik de 
banalisering van het ambt van 
tentoonstellingsmaker rijmen met de wijze 
waarop hij ons verplicht naar het individuele 
kunstwerk te kijken? Of moet ik de aan- en 
uitfloepende spots, de vlammen spuwende

maar toch duidelijk afgebakende zones. Elke 
zone staat in het teken van een fragment van “het 
fysieke zelf’. Dat Greenaway daarbij kiest voor 
de uiteinden van het lichaam (handen; voeten) 
en de uiteinden van het bestaan (moeder en kind; 
ouderdom) mag als een andere veruitwendiging 
van zijn radicaliteit begrepen worden. 
Greenaway’s opzet van uitersten wil op even 
radicale wijze de psychologie buiten spel zetten. 
In feite construeert hij een machine van wat wij 
te makkelijk ‘leven’ noemen. In zijn concept 
wordt de man - het eerste wezen op aarde - 
tegenover de vrouw geplaatst opdat beide zich 
zouden voortplanten. Het bestaan is niets meer 
dan een instrumentele omgang met de wereld: 
lopen en manipuleren. De zintuiglijke functies 
staan allen in dienst van ‘s mens overleven: eten 
en zich voortplanten. Nergens is er in dit opzet 
plaats voor» psychologie, complexiteit of 
dubbelzinnigheid, tenzij in de afdeling 
“Narcisme”, die uit “een rij van zeven 
afbeeldingen” bestaat. Zeven afbeeldingen die 
de bezoeker oog in oog plaatsen met menselijke 
figuren die naar zichzelf kijken. Maar het rijtje 
van zeven afbeeldingen behoort senso strictu 
niet tot deze tentoonstelling, het rijtje hangt in 
een gangetje dat de bezoeker uit de 
tentoonstelling leidt. Samen met de afdeling 
“Ouderdom” is “Narcisme” de enige afdeling 
die rechtstreeks uitgeeft op de andere ruimten 
van het museum. Dat is geen toeval want in 
Greenaway’s opzet is zowel het levenseinde als 
de spiegel een waardig slot van de tentoonstelling. 
“Narcisme” wil een pendant zijn van de rest van 
de tentoonstelling, niet in de zin van een verweer 
tegen een eenzijdig op het fysieke gerichte 
tentoonstelling, maar eerder als een reflexief 
moment waarin de toeschouwer zijn eigen positie 
als kijker moet ondervragen. “Narcisme” is van 
te geringe betekenis - zowel naar omvang als 
naar plaatsing - om een substantieel tegengewicht 
te vormen voor de rest van de tentoonstelling. 
De afdeling houdt enkel de toeschouwer een 
spiegel voor en weigert “The Physical Self’ aan 
een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Koen Brams

The Physical Self

(Foto: Jannes Linders)
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lichtbakens, of het met kabbelend water belichte 
schilderij ook als een ironisering van de taak van 
de tentoonstellingsmaker beschouwen?

Greenaway’s categorieën fungeren niet enkel 
als termen waaronder een even verscheiden als 
rijk aanbod van cultuuruitingen schuilgaat, de 
termen vormen ook een systeem. De termen en 
de veel betekenende verbanden die ze onderling 
aangaan, maken Greenaway’s inhoudelijk 
engagement uit. Wat houdt “The Physical Self’ 
volgens Greenaway in? We kunnen pas tot zijn 
inhoudelijke keuzes doordringen na studie van 
de vorm van de tentoonstelling. “The Physical 
Self’ vond integraal plaats in de grote 
tentoonstellingsruimte van het museum 
Boymans-van Beuningen. Als Peter Greenaway 
een idee heeft, dan denkt hij dat zo consequent 
en eenzijdig mogel ij k door. Aan nuances, twijfels 
- kortom de spiegel - heeft Greenaway geen 
boodschap. Radicaal is de indeling van de 
tentoonstellingsruimte in een aantal gescheiden 
compartimenten en de toekenning van etiketten 
aan de verschi I lende weliswaar communicerende

The Physical Self liep van 27/10/91 tot 12/01/ 
92 in het Museum Boymans-van Beuningen, 
Mathenesserlaan 18-20,3033 BH Rotterdam 
(010/441.94.00). Tot 29 maart presenteert 
het museum schilderijen van Wim Gijzen uit 
de periode 1990-1991, tot 12/04/92 body 
doubles van Frank Mandersioot, van 15/03/ 
92 tot 26/04/92 een selectie uit de stadscollectie, 
van 29/03/92 tot 10/05/92 It was the best he 
could do at the moment... werken uit de 
periode 1982-1992 van Stephen Prina, van 
29/03/92 tót 24/05/92 Lawrence Weiner & 
onward & presentatie van een vaas en andere 
multiples.
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Boot vzw - Open Grafisch 
Atelier-Galerij

Boot vzw is een open grafisch atelier annex 
galerij. Het project wil professionele en afgestu
deerde grafici promoten en hen de mogelijkheid 
geven om te werken in een ruim en volledig 
ingericht grafisch atelier. Boot is een privé- 
initiatief dat financieel ondersteund wordt door 
de bijdragen van de oprichters, de leden, en 
enkele sponsors. De aangeboden diensten zijn 
dan ook niet gratis. In principe wordt het gebruik 
van het atelier verrekend op basis van een uur- 
prijs. Op 21 maart gaat Boot van start met de 
opening van het drukatelier en met een groeps
tentoonstelling met werk van Albert Daniels, 
Veerle Rooms, Peter Van Gheluwe, Raimis 
Bsidin, Dominiq Vandewalle, Juliaan Verbrug
gen en Vanda Willems. Boot vzw, Antwerpse- 
steenweg 48,9140 Temse. Secretariaat: Nine 
Van Hoyweghen, Negenoogstraat 30, 9140 
Steendorp (03/774.44.70).

Dirk Boutsstichting

De Dirk Boutsstichting organiseert de zevende 
Dirk Boutsprijs voor Plastische Kunsten, waar
van de eerste prijs 50.000 frank bedraagt, en de 
Prijs van de Stad Leuven, die voorbehouden is 
voor de oud-leerlingen van de kunstacademie 
‘De Lei’ en waarvan de eerste prijs 25.000 frank 
bedraagt. De inschrijvingen moeten gebeuren 
vóór 4 mei 1992. Voor verdere informatie en het 
wedstrijdreglement: Katelijne Leroy, Gebroe
ders Tassetstraat 90, 3018 Wijgmaal (016/ 
44.62.21).

Marnixprijs Felix De Boeck 
1992

De Marnixprijs van de drie Marnixringen, De 
Geus, Kats en ‘t Serclaes wordt toegekend .aan 
de laureaat van een wedstrijd voor juweekkunst, 
zonder oplegging van thema. Mogen deelne
men: alle personen die behoren tot de Neder
landse Cultuurgemeenschap en die op 1 januari 
1992 niet ouder zijn dan 50 jaar. De prijs be
draagt 100.000 frank. De inschrijvingen voorde 
wedstrijden worden uiterlijk op 15 september 
verwacht. Het wedstrijdreglement, kan beko
men worden bij: An toon G. Mertens, Edm. 
Machtenslaan 92, bus 18,1080 Brussel.

Dommelhof Zomeracademie 
1992 - Aquarel

Dommelhof te Neerpelt organiseert 6 work
shops rond het thema aquarel, die tegelijkertijd 
doorgaan, van zondagavond 5 juli tot zaterdag 
11 juli 1992. Zes docenten begeleiden een werk
week rond een specifiek thema: aquarelleren 
naar Oskar Kokoschka (docent: Jan Buytaert); 
experimenteren met model (docent: Michiel 
Hannot); experimenteel aquarel (docent: Sylvie 
Janssens De Bisthoven); het andere aquarel 
(docent: Luc Hoeckx); aquarelleren in het land- 
schap en de verwerking hiervan (docent: Wim 
C. Dieleman); aquarelleren in de natuur (docent: 
Rutger Jan Bredewold). De inschrijvingen 
moeten voor 22 maart 1992 toekomen, verge
zeld van het inschrijvingsformulier. Samen met 
dit formulier dient men vier dia’s van recent 
werk en een curriculum vitae toe te sturen aan de 
hand waarvan de selectie wordt doorgevoerd. 
De cursusprijs bedraagt 7.000 frank. Voor meer 
informatie en inschrijvingsformulieren: PICS 
Dommelhof, afdeling vorming, Toekomstlaan 
5, 3910 Neerpelt (tel. 011/64.27.05; fax 011/ 
66.30.78).

Vijfde Internationale 
Kahtbiënnale Sansepolcro

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het 
Cultureel Centrum Sansepolcro in Italië. De 
thema’s zijn: een kantwerk voor Piero naar 
aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van 
het overlijden van Piero della Francesca en een 
kantwerk voor de vrede in het licht van het 
Verenigd Europa. Enkel werken in klos- of 
naaldkant komen in aanmerking, maximum drie 
per deelnemer. De selectie gebeurt op basis van 
zwart-wit-foto’s(10x 13cm)of dia’s. De uiter
ste inschrijvingsdatum is 30 maart 1992. Inlich
tingen: Cecile Jacobs, Administratie Kunst, 
Bestuur Beeldende Kunst en Musea (02/ 
510.36.47).

De rubriek “wedstrijden, lezingen en cursussen” 
sluit zijn deuren. Het grote nadeel dat verbonden 
is aan de verderzettingvan deze rubriek in De 
f Witte Raai'betreft zijn beperkte om vang. Binnen 
het bestek van één bladzijde in De Witte Raaf 
kan nauwelijks alle informatie over de 
wedstrijden, lezingen en cursussen opgenomen 
worden. En dan vergeten we alle andere 
informatie waarmee de kunstenaar of 
kunstbeoefenaar zijn voordeel kan doen.
Dat betekent niet dat Amarant de kunstenaar in 
de kou laat staan. Wel integendeel! Deze 
bedenkingen zijn voor Amarant aanleiding 
geweest tot het concipiëren van een nieuwe 
publicatie,“+/-40A5” (Plusminusveertigaavijf) 
genaamd, die net als De Witte Raaf 
tweemaandelijks zal verschijnen. Met dit nieuwe 
initiatief wil Amarant alle informatie die 
interessant kan zijn voor de kunstenaar op een 
overzichtelijke wijze presenteren, In die zin 
situeert "+/-40A5" zich in het verlengde van 
andere uitgaven van Amarant: de GalerieGids 
en de Administratieve Gids.
"+/-40A5" zal naast informatie over, 
wedstrijden, cursussen, colloquia, lezingen, 
workshops ook berichten over beurzen.
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stipendia, veranderende wetgeving, niéuwe 
galeries en zoekertjes of jobadvertenties voor 
kunstenaars publiceren. Wij vatten "+/-40A5" 
op als een' uitstekend communicatiekanaal 
tussen kunstenaars en overheden, kunstenaars: 
en galeries en kunstenaars onderling.
Het is duidelijk dat deze publicatie enkel een 
succes kan worden als u, organisator van 
wedstrijden, workshops, lezingen etc. uw 
informatie tijdig aan ons overmaakt. Of als u, 
kunstenaar of kunstbeoefenaar uw vragen of 
problemen aan ons kenbaar maakt. Of als u, 
galerist of curator, informatie die van belang 
is voor de kunstenaar ter beschikking stelt.
Wu wachten op uw berichten.

De eerste afle veri ng van "+/-40A5", een heus 
nul-nummer verschijnt op 1 mei 1992. 
Deadline voor opname van informatie in 
"+/-40A5" is dezelfde als deze van De Witte 
Raaf: 15 april.
Hoe abonneert u zichop"+/-40A5" u wordt 
lid van Amarant en maakt bijkomend ISO 
frank aan ons over. Voor900 frank bent u dus 
lid van Amarant, en ontvangt u De Witte Raaf 
en “+/-40A5". :

PLANAFDRUKPAPIER

LANDMEETGERIEF

HAlDlOs
gREITHAUpr
KASSEL ©

4 NESTLE

* BLOTTER MATERIAAL
sOEDTLER lifting

* TECHNISCH TEKENGERIEF

* GRAFISCH MATERIAAL
Letraset SOI

mecanonM
• KUNSTGRAFIEK

lotring DStAEDTLER 

STANDARDGRAPH

idi—:

eM

Charbonnel-Graphic Chemical - Artools
Van Ginkel Persen

• ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

• OOSTERSE PAPIEREN

LESAFFRE N.V.
ONDERBERGEN 76A 9000 GENT 
TEL.(091)2333 06

J.M. LESAFFRE N.V.
TUINSTRAAT 21-23 VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK
TEL.(056)22 3151 TEL. (056) 21 5118
FAX ( 056 ) 22 77 37

INLIJSTEN VAN KUNST 
KUNST VAN INLIJSTEN

KADEROPHANGSYSTEMEN

—FÇ Op aanvraag sturen wij U graag prijs + dokumentatie

FRAME Knokke:
Lippenslaan 199 - 8500 Knokke
Tel. en Fax. (050) 62.10.68

FRAME Aalter:
Brugstraat 188 - 9880 Aalter
Tel. (091) 74.80.60
Fax. (091) 74.80.70

Frans Masereel Centrum

De opdracht van het Frans Masereel Centrum, 
een instelling van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, bestaat er vooral in een werkge
meenschap te zijn voor gevestigde en jonge 
grafici. Het Frans Masereel Centrum organi
seert bijscholingsCursussen onder leiding van 
befaamde grafische kunstenaars. Om aan deze 
opdracht te voldoen, beschikt het Masereel 
Centrum over degelijke ateliers met handper
sen, zeefdrukinstallaties,... Het gebruik van de 
ateliers en het aanwezige materiaal zoals zuren, 
vernis en drukinkten is gratis. Er wordt ook aan 
de kunstenaars de mogelijkheid geboden om 
tijdens hun werkperiode kosteloos te verblijven 
in de volledig ingerichte huisjes rondom het 
centrale gebouw. De tentoonstellingen die het 
centrum inricht, willen bijdragen tot een ruime
re verspreiding van de grafische kunst. Frans 
Masereel Centrum, Zaardendijk 20, 2460 
Kasterlee (014/85.22.52).

Provinciale Prijs voor 
Beeldende Kunst van 
Oost-Vlaanderen

De Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst van 
Oost-Vlaanderen is in 1992 voorbehouden voor 
schilderkunst. Deelnemers moeten drie werken 
inleveren op 1 of 2 september 1992. Aan de prijs 
is een bedrag van 60.000 frank verbonden. Info 
en reglement: Provinciebestuur Oost-Vlaan
deren, 9de Directie, Afdeling 91, Vogelmarkt 
17,9000 Gent (091/25.30.01).

Kunststichting 
Perspectief vzw - Haacht
Voor de tentoonstelling Binding II (keramiek 
en aquarel) die in het Leuvense Provinciemu- 
seum P. Van Humbeeck- M. Piron georgani
seerd wordt in oktober van dit jaar, doet de 
Kunststichting Perspectief vzw een oproep tot 
geïnteresseerde aquarellisten voor het indienen 
van een deelnamedossier bestaande uit maxi
mum 5 kleurfoto’s van hun oeuvre samen met 
een curriculum vitae. Na ontvangst zal een 
bevoegde commissie de verdere deelnamemo- 
daliteiten toesturen aan de geselecteerden. Ui
terste inzenddatum: 1 mei 1992. Voor de 
tentoonstelling Beelden in het park (beeld
houwkunsten installaties) die in juli en augustus 
in Haacht georganiseerd wordt doet de kunst
stichting eveneens een oproep tot geïnteresseer
de kunstenaars voor het indienen van een deel
namedossier bestaande uit maximum 5 kleurfo
to’s van hun oeuvre samen met een curriculum 
vitae. Uiterste inzenddatum: 10 mei 1992. In
lichtingen: Kunststichting Perspectief vzw, 
Mercatorlaan22,3150Haacht (016/60.33.35).

Ontwerpersmarkt Pronto

Pronto is een permanente “ontwerpersmarkt” 
die de afstand tussen de ontwerpers en de ko
pers, handelaars of industriëlen wil overbrug
gen. Pronto nodigt u uit met uw ontwerpen, 
prototypes, ideeën,... en biedt u de kans uit te 
testen of uw produkt bijval kent. Pronto beperkt 
zich niet alleen tot etalage en verkoop alleen, 
maar zorgt daarbij ook voor promotie, bemidde
ling, prospectie, en agentuur. Regelmatig zullen 
thema-gerichte activiteiten en tentoonstellingen 
georganiseerd worden zodanig dat een specifiek 
publiek van kopers, handelaars en producenten 
aangesproken wordt. Op 2 april wil Pronto zich 
voorstellen aan bedrijven en pers, en op 4 april 
wordt de ontwerpersmarkt feestelijk geopend in 
de Labyrint-galerie, Grote Markt, 9100 Sint- 
Niklaas. Wilt u meer weten over Pronto bel dan 
naar Hadewijch Van Hoeij (03/777.54.20) of 
naar Raoul Verschueren (03/776.99.19).

Kulturamaprijs voor
Beeldende Kunsten 1992

Alle disciplines zijn toegelaten. De deelnemen
de kunstenaars moeten Belg zijn, of sedert 1/1/ 
92 tenminste driejaar in België gedomicilieerd 
zijn, en dienen op 1/1/92 de leeftijd van 18 jaar 
bereikt te hebben. Er kan tot 19 september 1992 
ingeschreven worden. Voor meer inlichtingen: 
Kulturama, E. D’Hoogh, SL Annaveld 12, 
3150 Haacht.
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Lessenreeksen kunstgeschiedenis in aantocht !
ANTWERPEN
Antwerpen
Architectenhuis
E62 De lectuur van het landschap
7 donderdagavonden van 12/03 tot 07/05/92 
MUHKA
F4 Mondriaan - Malevitch
4 donderdagnamiddagen van 23/04 tot 14/05/92
F7 Klein - Warhol
4 woensdagnamiddagen van 22/04 tot 13/05/92 
UFSIA
A3 De kunst van Egypte
12 donderdagochtenden van 12/03 tot 28/06/92

Bonheiden
CC Krankhocve
Henri de Toulouse-Lautrec
2 dinsdagavonden op 24 & 31/03/92

Deurne
CC Rix
Henri de Toulouse-Lautrec .
2 donderdagavonden op 12 & 19/03/92

Mechelen
Hof van Villers
F3 Picasso - Duchamp
4 donderdagavonden van 23/04 tot 14/05/92 '

Turnhout
CCDe Warande , : -

C3 Ontwikkelingen naar en in de abstracte kunst
12 donderdagavonden van 12/03 tot 25/05/92
F7 Klein - Warhol
4 woensdagavonden van 22/04 tot 13/05/92 ' ' '

BRABANT
Jezus-Eik
CC De Bosuil
F5 Magritte - Picabia
4 maandagavonden van 27/04 tot 18/05/92

OOST-VLAANDEREN
Aalst
CC De Werf
C4 Dada en surrealisme
12 woensdagnamiddagen van 18/03 tot 17/06/92
Netwerk
F7 Klein - Warhol <? ' 
4 dinsdagavonden van 21 /04 tot 12/05/92

Gent; *
Cursusruimte Amarant
C3 Ontwikkelingen naar en in de abstracte kunst 
12 donderdagochtenden van 12/03 tot 25/05/92
E04 Hegels kunstfilosofie
6 dinsdagavonden van 21/04 tot 26/05/92
F6 Pollock - Newman
4 woensdagavonden van 22/04 tot 13/05/92:
F8 Beuys - Nauman
4 woensdagavonden van 20/05 tot 10/06/92
Piero della Francesca
4 dinsdagnamiddagen van 24/03 tot 28/04/92
Toulouse-Lautrec (derde sessie!)
2 vrijdagavonden van 08/05 & 15/05/92
Museum voor Schone Kunsten
E42 Vorm en Kleur in een Museum
10 zaterdagnamiddagen van 28/03 tot 13/06/92

Lokeren
CCLokeren , ''
C4 Dada en surrealisme
12 woensdagavonden van 18/03 tot 17/06/92

Oudenaarde
Stedeljjke Muziekacademie
B2 De Gotiek
12 donderdagavonden van 12/03 tot 18/06/92

WEST-VLAANDEREN

Brugge
Hof van Watervliet-
Piero della Francesca
4 woensdagnamiddagen van 18/03 tot 22/04/92

Kortrijk
KULAK Postuniversitair Centrum
Piero della Francesca
4 vrijdagavonden van 13/03 tot 03/04/92
CC d’Oude Dekenij
F6 Pollock - Newman
4 donderdagavonden van 23/04 tot 14/05/92

Oostende
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
F3 Picasso - Duchamp
4 donderdagavonden van 12/03 tot 02/04/92
F7 Klein - Warhol
4 donderdagavonden van 23/04 tot 14/05/92

Lezingencyclus Documenta IX mACTTMATTNITA -48 TV
ÜULUIVDlVIHW 1A

Naar aanleiding van de komende Documenta 
organiseert Amarant drie lezingen waarin di verse 
aspecten van de belangrijkste manifestatie op 
het gebied van de hedendaagse kunst aan bod 
komen.
De volgende aperitieflezingen/gesprekken zijn 
dan ook een absolute aanrader als je van de 
actuele kunstgebeurtenissen en tendensen op de 
hoogte wil blijven:

• Een unieke lezing over de geschiedenis van 
de Documenta van Arnold Bode tot Jan Hoet 
of een overzicht van de elkaar opvolgende 
inzichten over hun concepten en de presentatie 
van kunst.

• Gedachten en bedenkingen over de concepten 
van Documenta IX en de betekenis van deze 
concepten voorde hedendaagse internationale 
en Belgische kunst.

• En tenslotte de museumarchitectuur voor 
Documenta IX in Kassei voorgesteld door 
Paul Robbrecht.

15 maart 1992
De geschiedenis van de 
Documenta
Frank Vande Veire is kunstfilosoof en auteur 
van diverse publicaties mét betrekking tot de 
actuele kunst. Hij schetst ontstaan en evolutie 
van het instituut Documenta en plaatst de acht 
voorbije Documenta's in cultuurhistorisch 
verband. Arnold Bode, initiator van Documenta 
of het museum van honderd dagen, schiep de 
mogelijkheid tot permanente vernieuwing. 
Andere tentoonstellingsmakers brachten andere 
ideeën en concepten aan, die door Frank 
Vandeveire op hun waarde onderzocht worden.

Op 15 maart 1992, om 11.00 uur licht Frank 
Vande Veire de geschiedenis van de Documenta 
toe.

22 maart 1992 
Documenta IX: 

concepten/kunstenaars
Jean-Paul Van Bendegem onderzoekt zowel de 
mathematische als filosofische implicaties van 
het achterliggend concept van Documenta IX 
displacement en de parabolische schets op de 
affiche. Kunstcriticus en tentoonstellingsmaker 
Jo Coucke formuleert een visie over de betekenis 
van deze concepten voor de kunstenaar in het 
algemeen, specifieker voor de Belgische 
kunstenaar en diens plaats op de internationale 
kunstscène.

Op 22 maart 1992, om 11.00 uur, interviewt 
Steven Jacobs Jean-Paul Van Bendegem en Jo 
Coucke.

21 april 1992 
Architectuur en beeldende kunst 

op Documenta IX
Paul Robbrecht en Hilde Daem werden verzocht 
de tentoonstellingsarchitectuur van de komende 
Documenta te ontwerpen. Daarnaast realiseert 
dit architectenduo ook een tijdelijke 
expositieruimte in Kassei: een glazen 
tentoonstellingstrein die trouwens het kernbegrip 
displacement illustreert. Paul Robbrecht licht 
zijn realisaties en de neue Documenta Halle van 
architect Jochem Jourdan toe aan de hand van 
dia’s.

Op 21 april 1992om 20.00 uur interviewt Steven 
Jacobs architect Paul Robbrecht.

AMARANT reist, stapt uit, leidt rond.
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Reizen
Info
• Al de reizen van Amarant worden ingericht 
in samenwerking met erkende reisbureaus. Door 
een eenvoudig telefoontje, fax of brief krijgt u 
alle informatie van zodra die beschikbaar is bij 
u thuis. Of u zendt gewoon de infobon terug en 
wij doen de rest.
• Het voorgestelde programma is vrij te vol
gen voor de deelnemers en houdt dus nooit een 
verplichting in. Sommige reizen hebben een 
vooraf al dan niet samen met de deelnemers 
bepaald programma, ander zijn meer vrij van 
opbouw en laten aan de deelnemers meer initia
tief. Wij trachten u daarbij ook mogelijkheden te 
bieden die voor “gewone” toeristen niet steeds 
weggelegd zijn als een atelierbezoek of zoals 
vorig jaar in Praag het bezoek aan de academie. 
• Het leuke van de Amarant-reizen is natuur
lijk ook dat u zich in goed gezelschap bevindt, 
allemaal mensen met een uitgesproken interesse 
voor kunst, cultuur en aanverwante.
• Wie alleen inschrijft, hoeft niet per se een 
single te reserveren. Er zijn wellicht nog mensen 
die net als u geen bezwaar hebben om een kamer 
te delen. Amarant zorgt voor een passende 
“room-mate”.
• Een inschrijving is slechts definitief wan
neer het voorschot of het volledige reisgeld 
gestort is (naargelang de reissom). Er wordt 
dus voorrang gegeven aan hen die het eerst 
betaald hebben.

Frankfurt v:
01-03 mei 92

Frankfurt is een bekende stad, maar hebt u ze al 
bezocht? Musea zijn er de moeite waard: het 
Stdtel, het Museum voor Sierkunsten, het 
Architectuurmuseum, het Filmmuseum en het 
in juni geopende Museum van Hedendaagse 
Kunst. Daarenboven is Frankfurt een rijke en 
prettige stad met galerieën, winkelwandelstra
ten en veel animatie. In de talrijke culturele 
instellingen is altijd wel iets te doen en een 
concert in de volledig herbouwde Alte Oper is 
een belevenis. We dachten dat het verlengde 
Weekend van 1 tot 3 mei een erg geschikt moment 
was om deze stad te ontdekken. We reizen met 
een luxecar en logeren in een zeer goed midden
klashotel (Frankfurt Luxor Hotel), vlakbij het 
verkeersvrije centrum gelegen.

En Kunstcentrum 688,9
76))) —, Kunstkelder. Pes®
„àe gnuhen pluim ”

VRIJDAGMARKT 12 KUNSTCENTRUM - 9000 GENT - TEL. 091/25 6905 .

Busreis met logies in een goed hotel in het 
centrum van de stad.

PRAKTISCH
Busreis en logies in Frankfurt Luxor Hotel.
Prijs: 9.000 fr (toeslag singel: 1.900 fr).
Inschrijven na telefonische reservatie.
Reisbureau: De Buck Travel, vergunning A 
5031.

London
ft28 - 31 mei 92

Jean-Marie Noreillie die ons in mei'90 zo voor
treffelijk met London liet kennismaken zal ons 
opnieuw op deze reis begeleiden. Een vierdaag
se die zowel voor een eerste als voor een her
nieuwde kennismaking uitermate geschikt blijkt 

te zijn. Een aantal musea staan als must op het 
programma waarbij dan dieper ingegaan wordt 
op een bijzonder onderdeel van de permanente 
collecties. De aandacht gaat zowel naar oude als 
naar nieuwe kunst evenals naar de door Prins 
Charles zo geliefde hedendaagse architectuur.

PRAKTISCH
We reizen per bus naar Calais. We verblijven in 
het Inverness Court Hotel*** (Cat. C goede 
toeristenklasse), uitstekend gelegen aan Hyde 
Park en Bays Water Road. Het heeft overigens 
een zeer eigen geschiedenis en ook alle comfort. 
Prijs: 12.500 fr.
Inschrijven kan nog net, maar u wel eerst even 
telefonisch contact opnemen.
Reisbureau: Boone Travel, vergunning A 1357.

Documenta IX Kassei 
12-15 juni 1992 
19-23 juli

Zal de Documenta IX fundamenteel verschillen 
van de voorgaande? De polemieken zijn alvast 
aan de gang. Het wordt in elk geval een levendig 
gebeuren. Jan Hoet staat garant voor een quasi 
dagelijkse confrontatie -100 dagen lang. Kassei 
wordt even weer het centrum van de kunstwe
reld en Amarant gaat daar met u naar toe. Door 
annulatie zijn nog enkele plaatsen open voorde 
reis in juni. Telefoneer ons om te reserveren. 
Voor de tweede reis in juli kan nog ingeschre
ven worden. Op de morgen na de aankomst is
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MARANTreist, stapt uit, leidt rond... ‘ 24 november 1991
voor de deelnemers van beide reizen een rond
leiding voorzien bij wijze van introductie.

PRAKTISCH
We logeren in het hotel Domus vlakbij het 
Hauptbahnhof en niet ver van het Fredericia- 
num. Het is een zeer goed middenklassehotel.
-Eerste reis: 12 tot 15 juni 92.
Prijs: 10.850 fr (geen singles meer). j
-Tweede reis: 19 tot 23 juli.
Prijs: 14.700 fr (single toeslag : 3.000 fr, enkel na 
telefonische toezegging!).
Reisbureau: Boone Travel, vergunning A1357.

Firenze en Toscane 
03 -16 augustus 92 j

Nu al blijkt weer een heel grote belangstelling te 
bestaan voor deze ontdekkingstocht naar de 
Italiaanse renaissance onder de enthousiaste 
begeleiding van Rudy De Meulemeester. Een 
programma dat elke kunstliefhebber zal over
tuigen met bezoeken aan Vicenza, Verona, 
Mantova, Padova, San Gimignano, Pisa en 
Siena. Er wordt verbleven in Vicenza, Siena en 
natuurlijk in Firenze (6 nachten). De topwerken, 
de crème de la crème van de renaissance zullen 
u niet gespaard blijven, u ontroeren eiTu blij ven(d) 
boeien. Een reis waar nu al voor ingeschreven 
wordt. Uitgebreid programma wordt u op sim
pele vraag toegestuurd.

PRAKTISCH
Verblijf in 4-sterrenhotels in Italië, reis per luxe 
autobus met airconditioning.
Prijs: 42.500 fr (toeslag single: 11.500 fr) 
Reisbureau: De Buck Travel, vergunning A 
5031.

New York
24 oktober. 01 november 9

Fascinerend gewoon. Een week New York is 
natuurlijk te weinig en toch, het laat je toe aan 
een behoorlijk tempo zoveel dingen te zien en 
mee te maken datje voldaan terugkeert. Een stad 
zoals geen ander met de fine fleur van de klassie
ke en moderne kunst in haar collecties. Een 
bruisende stad die ook voor wie er al enkele 
keren was nog steeds geheimen te"onthullen 
heeft.

PRAKTISCH
We logeren weerom in het ons goed bevallen 
Hotel Days Inn **, zeer goed gelegen in Mid- 
Manhattan. We vliegen met United Airlines. 
Prijs: 48.120 fr.
Reisbureau: De Buck Travel, vergunning A 
5031.

Daguitstappen
Algemene voorwaarden

• Inschrijven voor daguitstappen geschiedt 
liefsteen tiental dagen vóór vertrekdatum (zoniet 
vroeger en anders enkel na telefonische navraag 
of er nog plaats is).

Naam

Straat

Postnummer

Nr

Gemeente

Telefoon

is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen:

□ □ □ □ □

Frankfurt (mei)
London (hemelvaartverlof)
Documenta IX (juli)
Firenze en Toscane (augustus) 
New York (herfstvakantie)

□ □ □ □

Venetië (grote vakantie)
Egypte (november)
Mexico
Het Italië van Piero della Francesca (paasvakantie)

Informatie wordt toegstuurd van zodra beschikbaar.
Mocht u suggesties voor andere reizen hebben, dan kan u deze hierna aangeven:

□

• Annuleren kan tot 1 volle week vóór de 
uitstap. Wie'later annuleert krijgt enkel het in
schrijvingsgeld terug wanneer in vervanging 
kan voorzien worden. Er worden 200 fr admini
stratiekosten aangerekend.
• Bij uw overschrijving steeds uw opstap
plaats vermelden a.u.b.
• De inschrijving is slechts definitief wan
neer het reisgeld op onze rekening staat. Na 
telefonische inschrijving moet dit binnen de 
tien dagen gebeurd zijn, zoniet vervalt de in
schrijving.

17 mei 1992
Parijs
Toulouse-Lautrec is een van die kunstenaars die 
tot de verbeelding spreekt, onafscheidelijk ver
bonden met het Parijs van de vorige eeuw. De 
verwachte belangstelling voor Toulouse-Lau
trec bleek nog fel onderschat. De uitstap naar de 
grote overzichtstentoonstelling in het Grand 
Palais zat in de kortste keren vol. We richten een 
tweede en derde trip in op twee zondagen in mei, 
opl7en31 mei 1992. Voorde tripop 17 mei zijn 
al heel wat plaatsen ingenomen. We vragen u 
dan ook vooraf even te telefoneren vooraleer 
over te schrijven.

VERTREKPLAATSEN EN-UREN
Antwerpen, Station Berchem voorkant: 06.15 
uur.
Lokeren, Cultureel Centrum: 06.30 uur.
Strombeek-Bever, Cultureel centrum: 06.30 uur. 
Oostende, Parking Gerechtsgebouw: 06.30 uur. 
Aalst, Parking Pontstraat: 06.30 uur.
Gent, St.-Pietersstation kant buffet: 07.00 uur. 
Brugge, Station kant St.-Michiels: 07.00 uur. 
Kortrijk, Parking Hallen (bushalte): 07.45 uur.

AANKOMST
te Parijs tussen 10.30 en 11.00 uur.

TERUGREIS
uit Parijs (achterkant Centre Pompidou) om 
18.30 uur stipt.

PRUS
Amarantleden 1.100 fr.
Niet-leden 1.250 fr.
De prijs omvat busreis, fooi chauffeur, toe- 
gangsticket Toulouse-Lautrec, begeleidende do

cumentatie.

31 mei 1992
Parijs

VERTREKPLAATSEN EN -UREN
Antwerpen, Station Berchem voorkant: 
06.45 uur.
Gent, St.-Pietersstation kant buffet: 07.30 uur.
Kortrijk, Parking Hallen (bushalte): 08.15 uur.

AANKOMST
te Parijs tussen 11.00 en 11.30 uur.

TERUGREIS
uit Parijs (achterkant Centre Pompidou) om 
18.30 uur stipt.

PRIJS
Amarantleden 1.100 fr.
Niet-leden 1.250 fr.
De prijs omvat busreis, fooi chauffeur, toe
gangsticket Toulouse-Lautrec, begeleidende do
cumentatie.

Voornaam

Bus

N

Rondleidingen
Sport ta Hellas |

Een tentoonstelling die elke liefhebber van het 
Griekse schoonheidsideaal terecht zal 
aanspreken. De gunstige kritiek en het unieke 
karakter van de tentoonstelling doen ons 
besluiten tot de organisatie van twee 
rondleidingen op zaterdag 28 maart om 14.00 
uur en om 15.30 uur, telkens voor maximum 15 
personen. U dient eerst telefonisch te reserveren 
en daarna pas te betalen. De prijs inclusief 
toegangsticket bedraagt 300 fr voor leden, en 
350 fr voor niet-leden. We spreken af in de 
inkomhal van het Paleis voor Schone Kunsten, 
Ravensteinstraat te Brussel om respectievelijk 
13.55 uur en 15.25 uur.

America, Bruid van de Zon
Een intelligente tentoonstelling in het Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen. Twee grote 
delen, elk weer onderverdeeld in themata die 
zowel de Europese visie als de kijk van de 
“ontdekte” volkeren belichten. Naast de 
merkwaardige historische stukken ook ingrepen 
van hedendaagse Amerikaanse kunstenaars 
zowel uit het Zuiden als uit het Noorden. Aan te 
bevelen! We reserveerden een aantal 
rondleidingen op zaterdag 25 april om 14.00 
uur, telkens voor maximum 15 personen. U kunt 
inschrijven door het bedrag van 250 fr. voor 
leden, 280 fr voor niet-leden over te schrijven 
op onze rekening vóór 1 april. Afspraak in de 
inkomhal.

Minima(alen God Ine

—

MINIMA(A)L

at.

I
1

Jan Hoet en Cari De Keyzer

(Foto: Lu© Van Acker)

Met werken uit de eigen collectie en uit diverse 
privé-collecties werd in het Museum van 
Hedendaagse Kunst te Gent een boeiende en 
serene expositie over minimal art opgezet. 
Daarnaast toont Carl De Keyzer zijn foto’ s over 
Amerikaanse religieuze genootschappen, kerken 
en sekten. Een wat ongewone combinatie. 
Magnumfotograaf Carl De Keyzer (zie ook 
blz. 3) komt zelf zijn avonturen en foto’s 
toelichten op zaterdag 11 april om 10.30 uur. 
Nadien bieden wij U nog een rondleiding aan in 
de Minima(a)l-tentoonstelling. Deelname door 
overschrijving van 140 fr voor leden, 170 fr. 
voor niet-leden op onze rekening vóór 1 april. 
Afspraak in de inkomhal.

\ Femme Fatale
> tussen Liefde en Dood

' . Hen hAnderdtal werken van LineteEen honderdtal werken van kunstenaars als
Delville, Khnopff, Rassenfosse, Rops, Spilliaert 
en Wiertz belichten de verleidelijke vrouw die 
balanceert tussen liefde en dood. Een 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum van 
Sint-Niklaas (Zamanstraat 49). Onze docente 
Dominique Dumon werkte mee aan de catalogus 
en geeft voor u een rondleiding op zaterdag 4 
april om 14.30 uur. Deelname door 
overschrijving van 180 fr voor leden, 200 fr. 
voor niet-leden op onze rekening vóór 1 april.

Voor een beter begrip van de vreemde 
culturen die ons omgeven, richt Amarant 
cursussen in over de kunstgeschiedenis 
van deze Niet-Westerse culturen. In hef 
bestek van een lessenreeks van 
maximaal twaalf lessen wordt de 
kunstgeschiedenis belicht van 's werelds 
belangrijkste culturen - de Islamitische, 
Afrikaanse, Chinese, Precolombiaanse,

Voor deze cursussen is Amarant op 
zoek naar vlotte, vakbekwame docenten 
die deze culturen vanuit een intense 
betrokkenheid kunnen of willen 
benaderen. Behoort u tot één van de 
vele min of meer"vreemde culturen” die 
ons land rijk is dan mag U deze oproep 
als een aansporing beschouwen om 
Uw kennis aan ons publiek over te 
maken. Voelt U zich geroepen: zend 
ons dan Uw curriculum vitae en een 
schriftelijk voorstel en lessenplan.
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