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Documenta IX
Adolf Stock: Wat betekent het maken van de 
Documenta voor u?

Jan Hoet: Het is een enorme uitdaging om deze 
Documenta te maken, ook al omdat sinds 1989, 
toen ik benoemd werd tot Künstlerische Leiter, 
zoveel gebeurd is: de totale ineenstorting van 
het communisme - het feit dat Cuba bijvoorbeeld 
énkel nog als metafoor van belang is - de 
werkloosheid, AIDS, de censuur waaraan kunst 
in de Verenigde Staten in toenemende mate 
onderworpen is, de ecologische problemen, de 
duizenden daklozen in de Verenigde Staten, de 
angst die voortvloeit uit de algemene recessie in 
de kunst en de gehele economie... 
We leven in een tijd waarin wat 
vandaag waardevol is, morgen al 
ondermijnd en opgeblazen kan 
zijn; een tijd ook waarin we bang 
zijn uit te komen voor onze me
ningen en overtuigingen wanneer 
die niet gebaseerd zijn op objec
tieve criteria. En in zo’n situatie 
komt dan iemand als ik, die zegt: 
“Ik hou me bezig met kunst, 
probeer mijn behoefte aan kunst te 
tonen, probeer in mijn museum 
een verzameling op te bouwen, 
hypothesen op te stellen voor de 
toekomst, maar: ik weet niet wat 
kunst is.” Vanzelfsprekend opent 
deze stelling het debat over de 
selectiecriteria in alle hevigheid. 
Kunstenaars vragen: “Waarom 
ben ik niet geselecteerd, als toch 
niet duidelijk is wat kunst is en 
wat n iet, als er toch geen objectieve 
criteria zijn?” Maar ik stel de vraag: 
“Heeft men eigenlijk wel objec
tieve criteria nodig?” Ik probeer te 
tonen dat er geen objectievecriteria 
zijn, al creëert die afwezigheid 
uiteraard bij mij ook een gevoel 
van angst, dat ik probeer te ver
bergen achter een systeem van 
signalen en tekens die overtuiging 
moeten suggereren.

Adolf Stock: Heiner Müller, weet 
u soms wat kunst is?

Heiner Müller: Geen idee. Maar 
ik wil wel proberen op een niet- 
systematische manier enkele ideeën te 
ontwikkelen. In de DDR werd gewoonlijk dat
gene als kunst beschouwd wat aan de muur hing. 
Maar deze officiële definitie steunde op het 
axioma dat de muren waaraan de kunst hing, de 
architectuur, duurzaam was. Maar de betonar- 
chitectuur die de DDR domineerde is berekend 
op een levensduur van veertig jaar. Het heeft 
geen zin om aan deze muren kunstwerken te 
hangen.
Een ander probleem is dat van de terugkeer van 
wat verdrongen of vergeten werd. De eerste 
Documenta, in 1955, was de poging iets wat 
vergeten, verdrongen, verboden was weer naar 
voren te halen. Nu gebeurt in Duitsland iets 
gelijkaardigs. Ik weet niet hoe inwoners van de 
voormalige DDR daarop zullen reageren. Die 
zijn niet vertrouwd met het idee dat kunst ook 
een levensruimte kan zijn, niet alleen iets datje 
aan de muren kan bewonderen.
In verband met de onzekerheid over wat kunst 
is, misschien twee voorbeelden. In heel Oost- 
Europa is men nu massaal bezig met het opruimen
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Jan Hoet (links) en Heiner Müller (rechts)
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van de monumenten, beelden en gedenktekens. 
Ik was blij het verhaal te lezen overeen Beierse 
boer die overal dergelijke monumenten opkoopt 
en ze in zijn boerderij tentoonstelt: deze boer 
heeft namelijk onmiskenbaar een groot zakelijk 
instinct, want over twintig, dertig jaar zijn deze 
beelden veel geld waard. In het foyer van dit 
gebouw stond vroeger een enorm zwart borst
beeld van Marx, dat nu door een ondoorgron
delijk besluit van zijn plaats is verdwenen en 
achter een gordijn verborgen wordt. Misschien 
is dat ook iets voor die Beierse boer. Een ander 
voorbeeld: ik had Jan Hoet voorgesteld Gor- 
batsjov uit te nodigen naar de Documenta en 
hem te laten vergulden, gedurende een uur - 
zolang kan je onder dergelijke verf nog ademen 
- niet naakt natuurlijk maar in zijn gewone pak. 
Dat zou een nieuwe manier zijn om met monu
menten om te gaan.
Brecht heeft ooit gezegd: de gemakkelijkste 
bestaanswijze is die van de kunstenaar. Jammer 
genoeg klopt dat. Zelfs in de DDR hadden de 
kunstenaars het makkelijker dan de gewone 

burgers. Die gepriviligieerde positie wordt nu in 
vraag gesteld. Of denk aan Beuys: iedereen is 
kunstenaar. En de grote mogel ijkheid om tot een 
nieuwe blik op de kunst te komen is de kans of 
het geluk van de werkloosheid, een geluk 
overigens dat in grote hoeveelheden wordt 
aangeboden. Ik denk - en ik weet dat het cynisch 
klinkt - dat we de komende jaren veel kunst van 
werklozen zullen krijgen.

Wijzigingen in het kunstbegrip ontstaan als 
gevolg van sociale catastrofes en verschui
vingen.

Als ik naar Jan Hoet luister, wordt bij mij de 
hoop versterkt dat zijn manier om over kunst te 
praten en na te denken heel wat politieke pro
gramma’s en politieke geruststellingen kan 
doorboren, dat kunst weer iets subversiefs wordt.

Een vraag uit het publiek: Jan Hoet, wat is uw 
artistieke antwoord op de catastrofe in Joego
slavië? Welke Joegoslavische kunstenaars zal u 

selecteren en mogen we uit deze keuze bepaalde 
conclusies trekken?

Jan Hoet: Op dit moment waag ik het niet een 
bezoek te brengen aan Joegoslavië maar ik be
zocht het land in 1989. Ik koos Marina Abramov ic 
en Braco Dimitrijevic. Op een Documenta kan 
je niet op alle maatschappelijke problemen een 
reactie formuleren. Wat mij interesseert, is de 
confrontatie met maatschappelijke problemen. 
Volgens mij moet die discussie absoluut en 
onvoorwaardelijk in het kunstwerk aanwezig 
zijn, maar nooit illustratief, altijd in verbinding 
met de taal van de kunst zelf. Als ik een bepaalde 

confrontatie met maatschappelijke 
problemen zie - ironisch, sarcas
tisch, kritisch, cynisch - en als ik 
tegelijk de tekensystemen die de 
kunstenaar gebruikt onmiddellijk 
herken, dat ze restloos opgaan in 
wat ik al ken, in wat ik al weet, tja 
dan... Ik aanvaard dat er geen 
maatschappelijke criteria bestaan 
om dat te verklaren. Misschien 
kent Peter Iden die, maardie is dan 
weer niet in staat te zien wat een 
kunstwerk is. Drie dagen geleden 
is hij in een kunstwerk gevallen en 

‘ hij maakte zich boos omdat het 
niet goed was opgesteld. Ik ben 
nog nooit in een kunstwerk 
gevallen.

Heiner Müller: Hij moet nu 
12.000 DM betalen voor het ver
nietigen van een kunstwerk...

Jan Hoet: Omdat hij erin gevallen 
is, is het eigenl ijk nog meer waard.

Heiner Muller: Kunst heeft, om 
Hemingway te citeren, tijd en 
vertrouwen nodig.
Hoet kan niet anders dan subjec
tief reageren, en hij kan zich ook 
vergissen; misschien blijkt over 
vijftig jaar dat hij zich niet vergist 
heeft.

Jan Hoet: Ik heb nooit gezegd dat 
ik het weet. Ik zoek.

Adolf Stock: Jan Hoet, u omschreef Documenta 
ooit als een zoektocht naar autonomie. Kunt u 
dat toelichten?

Jan Hoet: Mijn houding tegenover de autonomie 
of de maatschappel ijke betrokkenheid van kunst 
is zeer ambivalent. Ik wil dit illusteren aan de 
hand van De dood van Marat van Jacques-Louis 
David, dat op de Documenta te zien zal zijn als 
een soort metafoor van deze ambivalentie. Het 
belang van dit werk in de gebeurtenissen van de 
Franse Revol utie, in de overgang van monarchie 
naar democratie, is duidelijk. Vanuit icono
grafisch oogpunt heeft David in zijn beeld ver
wijzingen ingebouwd naarde antieke, klassieke 
kunst, maar ook naar de religieuze iconografie 
van de piëta. Jezus heeft hij vervangen door een 
medestrijder, en het graf dooreen badkuip, iets 
heel triviaals dus. Het spirituele dat typisch was 
voorde Christelijke kunst werd triviaal, maar de 
referenties blijven bewaard. En door dat doek te 
schilderen heeft hij zich met de Revolutie 
geïdentificeerd.
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Heiner Müller: Maar door het tafereel met een 
klassieke, koude blik te schilderen blijft er 
tegelijk een zekere afstand. Politiek heeft hij 
zich geëngageerd, maar als kunstenaar heeft hij 
enkel willen waarnemen en beschrijven.

Jan Hoet: Er is tegelijkertijd sprake van engage
ment en van een zich willen terugtrekken - 
distantie. Ook al omdat de brief in het schilderij 
functioneert als een soort scherm tussen de 
afgebeelde scène en de toeschouwer. Nu stel ik 
de vraag: is Davids doek een kunstwerk omdat 
we het appreciëren als een historisch document, 
of omdat het ons raakt op een plaats waar wij het 
niet meer kunnen verklaren. Daarbij komt nog 
dat onze appreciatie van dit werk verruimd en 
veranderd werd door het impressionisme, dat 
bepaalde impressionistische aanzetten bij Da
vid zichtbaar heeft gemaakt.

Heiner Miiller: Davids doek is ook een werk dat 
door grote massa's aanvaard wordt, omdat men 
ziet hoeveel arbeid en ambachtelijke vaardigheid 
daarin geïnvesteerd werden. Vroeger bestond 
de opvatting dat kunst is wat je moet doen: de 
kunstenaar was een priester die gehoorzaamt 
aan een stem buiten hem. willen of niet, hij werd 
tegelijk aanvaard en gemarginaliseerd. De vol
gende fase was: kunst is watje kunt: de kunstenaar 
werd een specialist. En nu bevinden we ons in 
een fase waarin kunst is wat iemand wilzeigenlijk 
is dat Marx' visie op de communistische maat
schappij, waarin iedereeen naast zijn dagelijkse 
bezigheden ook kunstenaar zou zijn, waarin het 
moeten en het kunnen zijn opgeheven. Als we 
hel actuele censuurdebat in de Verenigde Staten 
vanuit dit perspectief bekijken dan moeten we 
vaststellen dat daar momenteel verboden wordt 
wat zij privé wel kunnen doen. Privé, tussen de 
vier muren van je eigen huis mag je doen wat je 
wil. maar als je dat tentoonstelt, dan bedreig je 
de intieme privésfeer.

Adolf Stock: In Der Weg zitrDocumenta hebt u 
gezegd dal u moeilijkheden hebt met de Afri
kaanse beeldende kunst, omdat die nog te zeer 
gebonden zou zijn aan bestaande traditionele 
culturele voorwaarden.

Jan Hoet: In de eerste plaats zou ik willen 
zeggen dat volledige autonomie niet bestaat. 
Maar ze kan wel zichtbaar zijn als bedoeling, 
zowel in het werk zelf als bij de toeschouwer.

Heiner Müller: Waarom zouden Afrikanen au
tonoom zijn als kunstenaar, terwijl ze het als 
persoon niet kunnen zijn?

Jan Hoet: Het is zeer delicaat daarover iets te 
zeggen. Als je geen Afrikaanse kunstenaars 
selecteert, word je ervan verdacht er een racis
tische ideologie op na te houden. Maar in de 
Afrikaanse kunst vind ik de aanwezigheid van 
strikt maatschappelijke determinaties te nadru- 
kkclijk. Hel maatschappelijke zijn bepaalt het 
bewustzijn van de maker. De determinatie komt 
duidelijker naar voren dan de autonomie, die 
een leken is van de vrijheid die de maker in zijn 
werk probeert te belichamen. Afrikaanse kunst 
staal ook te dicht bij de cultuur, bij de culturele 
conditioneringen. Ik heb vastgesteld dal literatuur 
en film in Afrika veel sterker ontwikkeld zijn 
dan de beeldende kunst.

Heiner Müller: De beste oplossingzou misschien 
zijn dal de volgende Documenta door een 
Afrikaan wordt gemaakt.

Jan Hoet: Ik kan mijn probleem met de Afri
kaanse kunst misschien verduidelijken aan de 
hand van een analoog voorbeeld. De hedendaagse 
Italiaanse cultuur wordt overweldigd door 
fashion en design, van Sottsass tot Versace. Dat 
vertaalt zich uiteraard ook in de kunst. Ik zou 
Versace kunnen tentoonstellen maar Versace 
vind ik geen kunst. Als iets te dicht bij de 
culturele, maatschappelijke of juridische be
staansvoorwaarden staat, dan mis ik iets, 
namelijk het beetje vrijheid dat wij altijd in een 
kunstwerk zoeken.

Heiner Müller: Vindt u dat de discrepantie tus
sen cultuur en kunst toeneemt? Ik herinner me 
de eerste keer dat ik werk van Tallin afgebeeld 
zag. Het werd voorgesteld als avant-garde, en in 
de reproduktie zag het er allemaal zeer metalig 
uil. Maarals je de originelen ziet, merkje dat het 
de traditie van de Russische boerenkunst 
voortzet. Het is alsof de reproduktie de kunst tot 
cultuur maakt, en daardoor onschadelijk.

Jan Hoet: De cultuur ncorporeert de kunst en 
brengt ze binnen in een consumptief proces. 
Bijvoorbeeld door een prentbriefkaart te maken 
van Davids schilderij.

De cultuur komt altijd achterna: ze breekt de 
kunst.

Heiner Müller: Ik vind het ook belangrijk dat 
men in Kassei bijvoorbeeld niet alleen produk- 
ten toont maarook produktieprocessen die haast 
per del initie onberekenbaar en onvoorspelbaar 
zijn. Kunst zonder risico is vervelend en on
verdedigbaar. Wat me boeit: hoe bent u ertoe 
gekomen ook boksen en baseball bij de Docu
menta te betrekken?

Jan Hoet: Dat heeft te maken met de traditie van 
de Documenta, die de confrontatie met bepaalde 
domeinen van het leven nooit uit de weg is 
gegaan: kitsch bijvoorbeeld, in de Documenta 
van Harald Szeemann. Ik wilde alleen maar iets 
organiseren dat geen rechtstreekse relatie met

kunst aangaat: jazz bijvoorbeeld, of boksen en 
baseball omdat ze iets te maken hebben met het 
lichaam. Het lichaam heeft vandaag een me
ervoudige betekenis. Niet toevallig leven we in 
een tijd waarin de kwetsbaarheid van het indi
viduele leven door AIDS zo sterk in het mid
delpunt staat. AIDS toont opnieuw onze gren
zen, toont ons wat we niet weten en niet be
heersen. Het boksen zie ik niet als metafoor voor 
kunst. Kunst heeft geen behoefte aan metaforen: 
kunst is een uitdrukkingsvorm die binnen een

• bepaalde taal een autonome betekenis krijgt.

Heiner Müller: Bent ü door Joseph Beuys op het 
idee van het boksen gekomen?

Jan Hoet: Inderdaad, ik heb hier een mooie foto 
waarop Beuys tijdens Documenta V bokst voor 
de vrije democratie. U kunt ze even bekijken, 
maar ik wil ze wel graag terug, want het is een 
unieke foto - de negatieven bestaan niet meer. 
(laat de foto rondgaan in het ptihliek)

Heiner Müller: Hij heeft zijn boksmatch blijk
baar niet gewonnen want dan hadden we nu iets 
anders...

Jan Hoet: Boksen, jazz en baseball heb ik ook 
gekozen omdat zwarten daarin een centrale rol 
spelen. Het is dus ook een repliek op de xeno- 
fobe cultuur waarin we nu leven.

Jacques-Louis David

Dood van Marat. 1793

Heiner Müller: Mij boeit daaraan ook dat het 
bijdraagt tot de onteigening van de kunstenaar, 
wat ik heel belangrijk vind.

Adolf Stock: Is het boksen ook niet een provo
catie tegenover het kunstbedrijf omdat het 
doorgaans wordt geassocieerd met het niet-el- 
itaire, met het zogenaamd inferieure?

Heiner Müller: Dat bevalt me wel. Ik geloof in 
de onteigening van de kunstenaar. Brecht vindt 
dat zijn ideaal, het volstrekt episch toneel, pas 
mogelijk zou zijn indien er een einde kwam aan 
de perversiteit waarmee men van een luxe een 
beroep maakt, indien het onderscheid tussen 
amateur en beroepskunstenaar opgeheven zou 
worden. Een interessant idee dat ook door Beuys 
werd gedeeld. Elk kind kan tekenen en schilderen, 
maar het plastisch onderwijs schuift dan een 
canon van regels tussen het kind en zijn talent. 
Maar elk kind is begaafd. Een van de functies 
van onze maatschappij is juist het aantal be
gaafden te reduceren, omdat ze anders te talrijk 
worden en voor de industrie onbruikbaar zijn. 
Daarom is de onteigening van de kunstenaar ook 
een anarchistisch idee, een programma dat tegen 
de staat, tegen de groeiende rol van de staat 
gericht is.

Adolf Stock: Is dat een pleidooi voor dilettant
isme?

Heiner Müller: Zeker, zonderdilettantisme geen 
nieuwe kunst. Vernieuwingen in de kunst gaan 
niet uit van de beroepskunstenaars. Die moeten 
wakker geschud worden door dilettanten.

Adoif Stock! En de rol van de tentoonstellings
maker?

Jan Hoet: Het is een cliché om te zeggen dat de 
tentoonstellingsmaker op de voorgrond treedt. 
Wat is het alternatief? Dat vijfentwintig mensen 
de Documenta samenstellen, zoals bij de Biën
nale van Venetië? Ik hoop dat de rol van de 
tentoonstellingsmakerin deze Documenta anders 
gepercipieerd wordt, ik heb alles in het werk 
gesteld om het publiek te sensibiliseren, maar 

mijn intieme motieven en voorkeuren voor 
bepaalde kunstenaars houd ik verborgen. Wat ik 
hier doe, deze discussie, dat is toch een vorm van 
bemiddeling? En tijdens de Documenta zelf zal 
ik gedurende honderd dagen ter beschikking 
staan van het publiek. Ik geloof dat de meeste 
kunstenaars juist daarom zo enthousiast zijn, 
omdat ze doorhebben dat mijn zelfrepresentatie 
een maneuver is. Tegenover het publiek was een 
dergelijke strategie noodzakelijk, omdat de 
laatste Documenta veel krediet verspeeld had, 
geen nieuwsgierigheid meer kon opwekken. Men 
geloofde dat het de laatste Documenta was 
geweest, en het verdwijnen van de Muur zag 
men als een bijkomende bevestiging daarvan. 
Want de Muur (als realiteit en metafoor) werd 
toch vaak als een rechtvaardiging van de Do
cumenta gezien, ook al omdat Kassei slechts 
twintig kilometer van de DDR-grens verwijderd 
was.

Heiner Müller: Was het niet zo dat de Muur ook 
een gevoel van zekerheid en veiligheid schonk? 
Volgens mij was het inderdaad makkelijker een 
Documenta te maken met dan zonderde Muur. 
Ook AIDS is een metafoor, voorde bedreiging 
van lichamen door andere lichamen. Er komen 
ook teveel lichamen, in Afrika bijvoorbeeld is 
een explosie van lichamen. De Muur kon je nog 
als een soort rem zien, een symbolische 
beperking.

Er is geen ideale wereld meer.

Jan Hoet: De trivialiteit maakt deel 
uit van onze wereld. In onze tijd 
leven we tussen spiritualiteit en 
trivialiteit. Niemand kan nog ver
bieden dat bijvoorbeeld recht tegen- 
overde Sint-Baafskathedraal in Gent, 
waarin zich het Lam Gods van de 
gebroeders van Eyck bevindt, één 
van de wonderlijkste werken uit de 
geschiedenis, een McDonald’s komt. 
Er is geen ideale wereld meer. Dat is 
een vaststelling waarmee ook kun
stenaars moeten leven. Trouwens.de 
badkuip op het schilderij van David 
is even triviaal als de McDonald’s 
tegenover de kathedraal. Maar Da
vid heeft ze getransformeerd. Niet 
alle kunstenaars die ik geselecteerd 
heb, houden zich bezig met de trivi
aliteit maar van diegenen die het 
triviale thematiseren, verwacht ik dat 
ze het aan een kleine verschuiving, 
een kleine differentiëring onderwer
pen, zodat een spanningsverhouding 
ontstaat. Ik verwacht dat de kunste
naar toont dat hij niet bang is om de 
confrontatie aan te gaan met de tri
vialiteit, de mediocriteit van onze 
wereld, dat hij die confrontatie niet 
ontloopt doorzijn toevluchtte nemen 
tot 19de eeuwse ideologieën.

Heiner Müller: Om even naar Davids 
badkuip terug te keren: die badkuip 
was triviaal maar intussen is ze pa
thetisch geworden...

Jan Hoet:...theatergeworden...

Heiner Müller: Het is moeilijk uit te 
maken wat van wat wij nu als triviaal 

beschouwen ooit pathetisch of theatraal zal 
worden.

Een vraag uit het publiek: Heiner Müller, ik heb 
er problemen mee dat u de Documenta een 
subversief aura probeert te verlenen. Ik begrijp 
bijvoorbeeld niet hoe u kunt zeggen dat de 
volgende Künstlerische Leiter van de Documenta 
een zwarte Afrikaan zou moeten zijn, of een 
vrouw. Want het zal geen Afrikaan zijn, en 
evenmin een vrouw. Met de Documenta is veel 
geld verbonden. De Staat representeert zichzelf 
erin, de kunstmarkt is erbij betrokken. Met al 
deze instanties onderhoudt Jan Hoet contacten 
maar zelf praat hij over niets anders dan zijn 
subjectieve gevoelens. Het is duidelijk dat hij 
die hele dimensie van representatieve en com
merciële aspecten buiten beschouwing wil lat
en.

Heiner Müller: Ik begrijp niet goed wat u precies 
bedoelt. Voor mij is het wat veel ineens... 
Natuurlijk functioneert elk kapitalistisch systeem 
zo: we creëren een vrijplaats waarin mensen 
zich kunnen uitleven, en daarvoor geven we hen 
geld. Voor ons imago is dat goed, daarin hebt u 
gelijk. Maar dan weet ik nog altijd niet goed 
waar u precies op aanstuurt?

Jan Hoet: Natuurlijk heb ik een bepaalde relatie 
met verzamelaars, galeriehouders, museumdi
recteurs, critici, tijdschriften, kranten, kun
sthistorici ... Allen leveren ze een bijdrage tot de 
kunst. Er zijn galeriehouders die zich heel per
soonlijk - en met hun geld - voor bepaalde 
kunstenaars geëngageerd hebben, die risico’s 
genomen hebben. Maar er zijn natuurlijk ook 
parasieten. Ik heb behoefte de dingen te tonen 
die ik goed vind,'en mensen te sensibiliseren 
voor datgene waardoor ik zelf gesensibiliseerd 
word. Dat toon ik en de toeschouwer kan ja of 
neen zeggen en naar huis gaan met wat hij 
belangrijk vindt. Ik ben geen galeriehouder, 
geen verzamelaar, ik ben museumdirecteur, met 
een gewoon budget en een gewoon salaris - in 
Duitsland zou ik driemaal zoveel verdienen. 
Alle kunstwerken die ik van kunstenaars 
gekregen heb, heb ik aan mijn museum ge
schonken, gratis. In veel gevallen heeft het Gents 

stadsbestuur nog gemopperd dat mijn schenkin
gen waardeloos waren. Ze dachten dat het een 
subversieve daad was, iets waar ik zelfhaat bij 
had. Als je niets schenkt, zeggen ze: hij verzamelt. 
Als je alles schenkt, zeggen ze: hier stinkt iets.

Heiner Müller: Het bezwaar is dan vaak dat 
men, juist omdat men veel geld krijgt zich bij 
bepaalde taboes neerlegt - een soort commerciële 
censuur zou op die manier ontstaan. Maar dat is 
dan natuurlijk het probleem van de mensen die 
het geld krijgen. Ze moeten juist proberen om 
desondanks toch te doen wat ze zinvol achten.

- Maar waarom het geld niet aannemen? De Duitse 
cultuurbegroting is belachelijk laag, en als een 
dorp of een stad moet besparen dan gaat men 
altijd eerst snoeien in de uitgaven voor cultuur.

Je moet het geld gewoon gebruiken, je moet 
gebruik maken van het slechte geweten dat 
regeringen ertoe dwingt geld aan cultuur te 
spenderen.

Jan Hoet: De Documenta heeft slechts een half 
miljoen DM meer dan het budget waarover de 
makers van de Berlijnse tentoonstelling Me
tropolis beschikten. In onze begroting worden 
namelijk ook de entreegelden meegerekend, en 
die som is berekend op een bezoekersaantal van 
520.000. Dan zijn er nog de catalogi die we 
verkopen en bijdragen van sponsoren. Men zegt 
altijd: de Documenta kost 15 miljoen DM maar 
de uitgaven bedragen geen 15 miljoen DM. 
Overigens zijn ook bekwame verzamelaars in 
staat om zonder Documenta een waardevolle 
verzameling op te bouwen. Maar waar moet het 
publiek dan heen? Zijn alle verzamelaars zo 
idealistisch om het publiek te sensibiliseren 
voor wat zij verzameld hebben? Een Documenta 
wordt voor het grote publiek gemaakt. En als je 
het geld dat Documenta krijgt vergelijkt met 
drie kilometer autoweg, of een bom, of een 
opera - een opera van Jan Fabre kost 4,7 miljoen 
DM.

Een vraag uit het publiek: Hoe gaat u om met de 
druk om nieuwe avant-gardes te tonen en te 
“produceren” enerzijds, en anderzijds met het 
inzicht dat het concept avant-garde zelf heel 
problematisch is geworden?

Jan Hoet: Ook hier is mijn houding ambivalent. 
Simplistisch geformuleerd is de vraag: leven we 
in een tijd van avant-gardes of van citaten? 
Formele en inhoudelijke citaten spelen in onze 
zogenaamde post-modernistische wereld een 
grote rol. Zelf probeer ik dat zoveel mogelijk te 
vermijden. Ik probeer nog altijd zodicht mogelijk 
te naderen tot wat ik zelf als avant-garde kan 
accepteren, namelijk datgene wat onze kunst- 
definities verruimen kan. Ik wil dus geen te
rugblik, geen exploitatie van de kunstge
schiedenis. Wat ik wel zoek is een houding die 
de kunstgeschiedenis als kader gebruikt, die 
haar van haar inhouden ontdoet en ze opvult met 
persoonlijke ervaringen. En die persoonlijke 
ervaringen hebben veel te maken met een dialoog 
met twee extreme posities van de voorbije 
periode: enerzijds de vitaliteit van Beuys, an
derzijds de absolute zoektocht naar idealé vor
men in het werk van Donald Judd. Ik apprecieer 
jonge kunstenaars die de confrontatie met deze 
extreme posities aangaan, en die opvullen met 
persoonlijke ervaringen. Robert Gober bij
voorbeeld, die de strenge vormen van Donald 
Judd aanvaardt als een plausibel tekensysteem 
in de ontwikkeling van de kunst, en de geome
trische figuur van de kubus bijvoorbeeld tran- 
formeert tot een babybox. Wat Judd op industriële 
wijze heeft gemaakt, maakt hij nu plots met zijn 
eigen handen. En hij vult de figuur van de kubus 
met verwijzigingen naar zijn eigen kindertijd, 
met ervaringen en herinneringen. Daarna brengt 
hij alles in beweging, door bijvoorbeeld een stuk 
te verwijderen. De kubus wordt dan bijvoorbeeld 
plots een kooi. Of nog: wat bij Beuys nog 
hoofdzakelijk abstracte symbolische waarde had 
- het vilt bijvoorbeeld - krijgt in onze tijd een 
tactiele waarde. Het object wordt verbonden 
met existentie. Dat is meer dan een eenvoudig 
citeren.

Adolf Stock: Daarmee wil ik dit gesprek dan 
besluiten. Ik dank u voor uw belangstelling, en 
ook voor het feit dat u zoveel rustig nadenken 
mogelijk hebt gemaakt...

Heiner Müller: Nog een mededeling: ik hoor net 
dat het borstbeeld van Karl Marx niet meer 
achter een gordijn in de garderobe staat: het 
werd intussen opgenomen in de kunstcollectie 
van de Akademie...

Jan Hoet: Mijn foto van Beuys alstublieft! Mag 
ik alstublieft mijn foto van Beuys terug!

Eddy Bettens (vertaling) 
Koen Brams (bewerking)

Documenta IX kan van 13 juni tot 20 septem
ber bezocht worden in Kassel. De Documenta 
is een organisatie van Documenta und Mu
seum Fridericianum Veranstaltungs GmbH, 
Friedrichsplatz, 3500 Kassei, Duitsland, tel. 
0561/77.00.34, fax. 0561/77.42.76.
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De Documenta van Kassel is in 1955 ontstaan 
vanuit een gevoel van crisis, van onbehagen, en 
tegelijk vanuit het verlangen deze crisis te boven 
te komen. Door de oorlog en het fascisme was 
Europa niet alleen materieel, maar ook in psy
chisch en moreel opzicht zwaar toegetakeld. De 
belangrijke opdracht, die erin bestond Europa er 
ook geestelijk weer bovenop te helpen, lag 
volgens Arnold Bode, stichter en leider van de 
eerste vier Documenta’s, niet toevallig in handen 
van Duitsland. Vooreerst was Duitsland de 
hoofdverantwoordelijke voorde diepe neergang 
die zich had voorgedaan, maar anderzijds be
schikte dit land overeen dermate rijke en gedegen 
culturele erfenis, dat het haast van nature 
voorbestemd was om de diepe geestelijke 
wonden te helen die de nationaal-socialistische 
terreur had geslagen. Dit is althans de teneur van 
Arnold Bodes tekst in de catalogus van de eerste 
Documenta. Hij beschouwde het als de taak van 
Duitsland om alles wat Europa op het gebied van 
kunst aan “Geist” had, na zijn verbrokkeling 
terug te verzamelen. Daarbij suggereerde hij dat 
het fascisme niet meer is geweest dan een pijnlijke 
misstap die de continuïteit had doorbroken van 
een cultuur die in zijn kern gezond was, en volop 
op weg was om een ideaal te bereiken van 
universele eendracht op basis van wederzijds 
begrip. Deze eenheid was op "geestel ijk” n i veau 
in potentie reeds aanwezig: alle volkeren van 
Europa bezitten een gemeenschappelijke cul
turele erfenis, allen delen ze de emancipatorische 
gedachte van vrijheid en gelijkheid. En wat 
meer is: de realisatie van dit hooggestemd 
Aufklarungsideaal, ziet Bode bij uitstek 
voorafgeschaduwd in de kunst, een van de meest 
hoogstaande “geestel ijke” uitingen van de mens, 
vooral in de moderne kunst vanaf Cézanne, van 
Gogh, Seurat, enz. en haar doorwerking in de 
vooroorlogse avant-garde van deze eeuw. Het 
1 igt dan ook in het opzet van de eerste Documenta 
om aan te tonen dat de hedendaagse kunstuitingen 
helemaal niet zo bizar, wereldvreemd, her
metisch of zelfs "entartet" zijn zoals men dat, 
vooral onder het nationaal-socialisme, placht 
voor te stellen, maar dat deze in een historische 
continuïteit staan, dat ze de lijn doortrekken van 
het vooroorlogse modernisme, dat op zijn beurt 
een voortzetting was van de traditie. Werner 
Haftmann, intellectuele rechterhand van Bode, 
schrijver van het boek Malerei int zwanzigsten 
Jahrhundert; ei ne Entwicklungsgeschichte 
(1951), was hierin nog duidelijker: alle 
vooroorlogse tendensen en nationaal gebonden 
stijlen in de kunst, monden onvermijdelijk uit in 
een universele eenheidstaal: de abstracte kunst. 
Met de abstractie raakt de kunst eindelijk aan 
haar essentie: zij drukt namelijk op de meest 
zuivere wijze de twee fundamentele “grondim- 
pulsen" uit die altijd aan de kunst ten grondslag 
hebben gelegen: vrijheid en liefde. De abstracte 
kunst weerspiegelt het meest adequaat het be
wustzijn Van de vrije, geëmancipeerde Europe- ' 
aan en de universele wereldgemeenschap waar 
hij naar streeft. Zij representeert, zegt Haftmann 
zonder verpinken, de "Welt-Habe" van de 
hedendaagse mens, zij “toont hoe hij de wereld 
in de aanschouwelijke dimensie van de vorm 
bevat”.
Hegeliaanser kan het niet: kunst is een spiegel 
van de geest, de wijze waarop de geest zichzelf 
op het vlak van de zintuiglijke aanschouwing 
ontmoet. De abstracte kunst is als het ware het 
moment waarop deze spiegel helemaal trans
parant wordt. Met de Documenta wordt de 
moderne, verlichte mens, de “Zeitgeist”, uit
genodigd zichzelf in de spiegel van de kunst te 
herkennen, zichzelf, om met Bode te spreken, 
“visueel te verstaan”. Het gaat hier dus om een 
soort geësthetiseerd Hegelianisme: het visuele 
verstaan wordt niet door de begrippel ijke reflectie 
overvleugeld..

Bode besefte uiteraard dat dit verheven univer
salisme een ijdele fata morgana zou blijven 
zolang de kunst ook niet effectief een plaats zou 
veroveren in de gemeenschap. Hij koesterde dan 
ook een zekere nostalgie naar het Ancien Régime, 
waar de kunst nog op “organische” wijze in een 
architectonisch en religieus kader (kerk of paleis) 
was geïntegreerd, en derhalve een wezenlijk 
bestanddeel uitmaakte van het maatschappelijke 
leven (zij het van een kleine bovenlaag). In die 
tijd was de kunst nog niet verbannen naar het 
“kerkhof’ van het museum, en evenmin te
rechtgekomen in de plebejische heksenketel van 
zoiets als een “tentoonstelling”. Toch heft Bode 
geen restauratieve klaagzangen zoals Hans 
Sedlmayer in zijn Verlust der Mitte. Hij wil wel 
degelijk een tentoonstelling maken, maar dan 
een die geïnspireerd is door tentoonstellingen 
die in het begin van de eeuw door kunstenaars 
als Lissitzky en Duchamp waren opgezet. 
Hiermee wil hij noch meernoch minder bereiken 
dan dat de tentoonstelling voor de kunst even
veel “legitimiteit” en “betekenis” verkrijgt als 
destijds de kerk en het paleis, en wel omdat 
volgens Bode en Haftmann de moderne kunst op 
even eminente wijze het wezen van de moderne 
tijd blootlegt als de kunst uit het verleden de 
fundamentele aspiraties van onze voorouders. 
Het probleem is enkel dat de moderne mens 
blijkbaar zijn rendez-vous met de moderne kunst, 
dit wil zeggen met zichzelf, met zijn meest 
waarachtige gestalte, is misgelopen. Niet alleen 
werd de avant-gardistische kunst door de over
grote meerderheid van de bevolking met on
verschilligheid onthaald, zij werd zelfs geruime 
tijd systematisch uit de polis'verbannen. De taak 
van <fe Documenta bestaaf er dan ook In een 
plaats vrij te maken, waar de eertijds mislukte 
afspraak alsnog kan doorgaan, een plaats dus 
waar datgene waar men toen blind voor was, en 
daardoor noodgedwongen aan de toekomst werd

De Documenta: 
het rendez-vous met 

de kunst

“Wellicht was het altijd zo. Wellicht was er altijd een brede kloof tussen een tijd en de grote kunst 
die ei in ontstond. Wellicht zijn de kunstwerken altijd zo eenzaam geweest als ze vandaag zijn, en is 
roem nooit iets anders geweest dan de som van misverstanden die zich rond een naam verzamelen. 
Want datgene wat kunstwerken onderscheidt van alle andere dingen, is de omstandigheid dat ze als 
het ware toekomstige dingen zijn, dingen waarvan de tijd nog niet is gekomen. De toekomst waaruit 
ze stammen, is ver. (...) Wanneer niettemin lijkt alsof de grote kunstvoorwerpen van voorbije tijden 
temidden het gedruis van hun tijd stonden, dan kan men dit hiermee verklaren, dat voor deze 
langvervlogen dagen (waarvan we zo weinig weten) deze laatste en wonderbaarlijke toekomst, die 
het geboorteland van de kunstwerken is, nabijer was dan voor ons. De volgende ochtend maakte reeds 
deel uit van het wijdse en onbekende, zij rustte onder elk graf, en 'de godenbeelden waren de 
grensstenen van een rijk van diepe vervullingen. Langzaam verwijderde 'de toekomst zich van de 
mensen."
(R.M. Rilke, 1903)
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verpand, uiteindelijk toch nog in het heden kan 
toekomen.
De eerste Documenta’s moeten de naoorlogse 
Europeaan er dus aan herinneren wat hij gemist 
heeft. Zelfs wanneer er actuele, dit is abstracte 
kunst wordt getoond, is dit om de actualiteit van 
het- verleden. in het licht te stellen. Het was 
trouwens Bodes overtuiging dat de waarlijke 
revolutie in de moderne kunst achter de rug was, 
en dat de naoorlogse abstracten hiervan slechts 
de rustige, bezadigde nazaten waren. Wat voor 
de tweede wereldoorlog een donderslag bij 
heldere hemel leek, was nu tot een algemeen 
erkende grammatica uitgegroeid. Het univer
salisme dat Bode en Haftmann met de abstracte 
kunst verbonden, wekte dan ook een gevoel van 
krachteloosheid en steriliteit op. Er was in de 
eerste Documenta’s een tegenstrijdigheid voel
baar. Door middel van sterke presentatie- en 
ensceneringstechnieken wilde Bode met be
trekking tot de moderne en hedendaagse kunst 
een spontaan “visueel verstaan” opwekken, dat 
de kunst terug verankert te midden van het 
maatschappelijke leven. Anderzijds suggereerde 
de (kunst)historisché aanpak met haar escha
tologische pretenties dat men de geschiedenis 
van de kunst omzeggens als afgesloten kon 
beschouwen: met de abstractie had de kunst 
immers een “espéranto” ontwikkeld dat nog 
maar weinig verassingen in petto had.

Hoewel de Documenta dus een poging was om 
de moderne kunst eindelijk middenin het heden 
te doen postvatten, kwam dit vooral neer op een 
consacrering van het verleden, waarbij de 
hedendaagse kunst eerder werd aangeprezen als 
een ultieme bevestiging van dît verleden, dan als 
een nieuw hoogtepunt. Hierdoor sloot de Doc
umenta zich af van wat rondom haar gebeurde. 
Haftmann weerde uit de derde Documenta van 
1964 bewust de Pop Art en het Nouveau Réal
isme, maar ook de strak geometrische en seriële 
kunst van de nieuwe Amerikaanse abstracten. 
Beide tendensen kwamen hem te zeer voor als 
een knieval van de kunst‘Voor de industriële 
maatschappij. De kunst liet'zich hier immers 
doordringen, zij het ironisch, kritisch of en
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thousiast, door een heel ander 
universalisme dan dat wat Bodeen 
Haftmann voor ogen hadden: niet 
het spiritualistisch universalisme 
dat Haftmann in de abstracte kunst 
projecteerde, maar dat van de 
reclame, de massamedia, de con
sumptie, de populaire film.

De vierde Documenta, in het 
fameuze jaar 1968, liet deze ten
densen met mondjesmaat toe, maar 
“vergat” wat toen aan de orde van 
de dag was: happening en fluxus, 
actionisme, environment, con
cept... Harald Szeemann, die in
tens betrokken was bij kunstvor
men die zonder veel omwegen de 
maatschappelijke realiteit zelf 
wilden omwoelen, wou in eerste 
instantie de vijfde Documenta 
zoveel mogelijk demusealiseren 
door haar om te vormen tot een 
“begaanbare gebeurtenisstructuur 
met zich verschuivende actiecen
tra”. Vanuit praktisch oogpunt 
bleek het evenwe.l nagenoeg on
mogelijk deze "gebeurtenissen" te 
coördineren. Maar wat meer is: 
stel dat men werkelijk in staat zou 

' zijn deze geëngageerde kunstu
itingen, die er een principe van 
maken de grenzen van de kunst te 
overschrijden, op een ordentelijke 
en overzichtelijke wijze te pro
grammeren, dan zouden ze 
daarmee meteen flink aan revolu
tionair elan inboeten. Het is para
doxaal een panoramisch overzicht 
te willen geven van wat nu juist 
alle overzichtel ijke kaders te buiten 
wil gaan. Een happening binnen 

het kader van een mammoettentoonstelling als 
de Documenta, kan hoogstens “interessant” of 
“informatief’ zijn, maar kan nog moeilijk een 
“happening” in de letterlijke zin van het woord 
worden genoemd. Het echte “hic et nunc”, de 
snijdende actualiteit van een gebeuren, sterft 
onvermijdelijk af in zijn van bovenaf 
georchestreerde “actual isering”.
De vraag is evenwel of het de kunst wel om zo’n 
actualiteit te doen is, of zij een direct maat
schappelijk impact kan nastreven zonder op te 
houden kunst te zijn. In elk geval: wanneer de 
poorten van de vijfde Documenta uiteindelijk 
opengaan, slaat Szeemann reeds een heel andere 
toon aan. Hij pleit voor de “Zweckfreiheit” van 
de kunst als haar “enige overlevingskans” en 
haalt haar terug weg van de straat. Centraal staat 
de “bevraging van de realiteit” door 
“hedendaagse beeldwerelden”. De hedendaag
sheid van deze bevraging lijkt van een andere 
orde te zijn dan die van allerlei maatschappeli
jke bewegingen die op dat ogenblik up to date 
zijn en ofwel ongeduldig een sociaal-politieke 
omwenteling nastreven, ofwel op zoek zijn naar 
mystiek-rel igieuze ervaringen waarbij men zich 
zonder veel omhaal met het eigen diepste zelf en 
het hart der dingen verbonden wil weten. Teg
enover de leuze “We want the world and we 
want it now” moet de kunst noodzakelijk tel
eurstellen. Zij is niet van deze wereld, behoort 
niet tot het “hier en nu”, maar evenmin tot een 
andere wereld. Zij is, om met Benjamin te 
spreken, eerderzoiets alsde“unieke verschijning 
van een verte”, een verschijning die, juist van
wege de onophefbaarheid van die verte, steeds 
te vroeg of te laat komt, altijd reeds verschenen 
is of nog moet verschijnen, en, juist door die 
halsstarrige onactualiteit, niet ophoudt te ver
schijnen.

Fuchs had in zijn zevende Documenta evenwel 
de neiging om, als reactie tegen de nogal 
lawaaierige, “mediabewuste” zesdé Documenta 
van Schneckenburger, deze onactualiteit te 
hypostaseren. Het kunstwerk wordt 
geconsacreerd als een object van devotie, dat 
zich voorgoed aan de maalstroom ‘Van de tijd 

heeft ontworsteld: de waardigheid ervan staat 
buiten discussie. Schneckenburger ziet de 
Documenta meer prozaïsch als een 
tijdsdocument. Kunst lijkt voor hem niet meer te 
zijn dan een bewuste zij het allegoriserende 
reflectie op een aantal maatschappelijke 
probleemvelden. Zij is een eminente wijze 
waarop de tijdsgeest zichzelf, zij het op 
heterogene, caleidoscopische manier, tot 
uitdrukking brengt. Probleem is dat men hierbij 
steeds uitgaat van een begrip dat men van deze 
Zeitgeist reeds meent te bezitten, om dan 
vervolgens de kunst vanuit haar reactie opextra- 
esthetische themata in kaart te brengen. Wanneer 
men de interferentie tussen het kunstwerk en het 
actuele tijdsgebeuren zo eenvoudig ziet, wordt 
het dan ook mogelijk dat men, zoals 
Schneckenburger in de laatste Documenta, kunst 
die de maatschappij binnen haar eigen vorm 
reflecteert, samenbrengt met (toegepaste) kunst 
die effectief voor de maatschappij gemaakt is. 
Kunst is echter niet zozeer, om Hegel te 
parafraseren, “haareigen tijd in beelden vervat”, 
maar vormt een soort holte, een gaping waarin 
de tijd de adem inhoudt, sprakeloos wordt. De 
kunst werpt niet zozeer een licht op haar tijd, 
maar maakt dat het licht dat door de tijd, zeker 
de onze, zo zelfverzekerd op alles geworpen 
wordt, even zichtbaar wordt, er even van wordt 
ontslagen de dingen aan het licht te brengen en 
op zichzelf terugvalt, waardoor het iets compacts, 
iets donkers krijgt, een donkere compactheid 
waarin de verschijning zich opschorten daardoor 
pas tot ver-schijning wordt.

Onze tijd belemmert het verschijnen, en dat 
omdat ze alles in het licht sleurt. Het probleem 
van de Documenta is dat al les wat zij toont, of zij 
dat nu wil of niet, bij voorbaat naar voor komt als 
“belangwekkend”, “hoogst relevant” voor onze 
tijd, of meer nog: als iets wat in een toekomstige 
tijd “significant”, “representatief’.“innoverend”, 
“van universele waarde”, enz. zal blijken te zijn 
geweest. Wat in het gravitatieveld van de Do
cumenta komt, is, zoals alles wat tegenwoordig 
het nieuws haalt, “nu reeds historisch”. Vanwege 
dit meduserend effect typeerde Adorno de 
Documenta’s als de “musea van het 
hedendaagse”. De Documenta bezorgt het 
kunstwerk een wissel op een imaginaire toe
komst, waarin alles binnen een tijdloze hiërar
chie zijn plaats zal hebben gevonden. Een 
dergelijke voortijdige consacrering - en is niet 
elke consacrering voortijdig? - dreigt het 
kunstwerk evenwel van zijn toe-komstigheid, 
zijn altijd nog ophanden zijnde verschijning, te 
beroven. Deze beslaglegging op de toekomst 
geeft het kunstwerk, nog voor het de kans kreeg 
te rijpen, aan de Geschiedenis, en dus aan het 
verleden prijs. De Documenta zegt: “het kunst
werk is gearriveerd, wij hebben het rendez-vous 
niet gemist, Wij beleven hier-en-nu, op dit ei
genste moment, geschiedenis".
Het gevaar van de Documenta ligt er dus in dat 
zij medeplichtig wordt aan de allesverterende 
actualisering die eigen is aan de media, een 
actualisering die aan niets nog het ritme van zijn 
toe-komst laat, maar alles ogenblikkelijk in het 
"gelijkvormig afstandsloze" (Heidegger) bin
nenrukt. Alles is, nog voor het gebeurt, reeds 
“algemeen gekend”. Het wordt geëtaleerd, 
gereproduceerd, verspreid, gedocumenteerd, 
enz., en hoe meer deze monotone manipulaties 
zich uitbreiden, hoe meer men op hysterische 
wijze tot intensiteit, tot enthousiast meeleven 
oproept. Wanneer Heidegger zegt dat in de 
twintigste eeuw de Erlebnis hetelement is waarin 
de kunst sterft, bedoelt hij daarmee niets anders 
dan dat de directe emotionele identificatie met 
het kunstwerk een vorm van subjectivistische 
toeëigening inhoudt die het werk niet in zijn 
vreemdheid laat verschijnen.
Het probleem is - daarom kan men de Documenta 
moeilijk iets verwijten - dat men voor deze 
vreemdheid als zodanig, dit 
altijd-nog-niet-aangekomen-zijn van het 
kunstwerk, niet in de bres kan springen. De 
onactualiteit, de ver-schijning van het kunstwerk 
onttrekt zich aan elke goedbedoelde 
reddingspoging. Jan Vercruysse, de man van het 
maskeren de drempel, het lege kaderen het lege 
graf, is zich wellicht meer dan wie ook bewust 
van deze structurele ontijdigheid van het 
kunstwerk (“à la mémoire de ce qui n’a jamais 
existé”), maar misschien staat hij er te veel op, 
misschien wil hij zich de vergetelheid die het 
kunstwerk bescherming biedt tegen zijn 
dodelijke actualisering, te zeer toeëigenen, in de 
plaats van deze zich te laten voltrekken.
Elk kunstwerk die naam waardig dat in het 
vaarwater van een massaal georchestreerde 
nieuwsgierigheid terechtkomt, trekt zich vanuit 
zichzelf terug. Door die terugtrekking bewaart 
het zijn kans op “appearance”. De aura, dat lezen 
we reeds tussen de regels van Benjamins re- 
produktie-essay, licht pas op in haar verval. In 
dat verval staan wij, sinds lang toeristen van 
onze eigen cultuur, samen met de Documenta. 
Het heeft weinig zin de kunst hiervan kost wat 
kost te willen besparen. Men moet niet op de 
onaantastbare integriteit van de kunst blijven 
hameren, maar moet haar ten gepasten tijde 
kunnen laten varen err openstaan voor wat ons in 
die afvaart tegemoet komt. Kunst is nooit daar 
en wanneer wij haar willen, maar verschijnt, 
zoals Baudelaires passante, vooral daar waar we 
haar al lang niet meer verwachtten: tussen de 
massa die haar als een sluier omgeeft.

Frank Vande Veire
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Spraakmakende tentoonstellingen als Docu
menta willen de bezoeker niet alleen een uit
gelezen selectie van eigentijdse kunstwerken 
voorschotelen, maar koesteren ook vaak de 
ambitie om een reflectie te bieden over tentoon- 
stellingsconcepten en hun vormgeving als dus
danig. Het ligt voor de hand te beweren dat, 
sinds pakweg Harald Szeemanns legendarische 
Documenta V, de tentoonstellingsmaker zélf de 
kunstenaars van het podium dreigt de verdrin
gen. Hel is dan ook niet te verwonderen dat de 
museumbouwgolf en de ermee gepaard gaande 
museologische discussie, hun hoogtepunt be
reiken op het moment dat de ten
toonstellingsmakers én kunste- _____ _____
naars zich grondig gaan bezinnen 
over hoe kunstwerken kunnen en 
moeten worden “getoond”.

De “Neue Documenta-Halle

Het is misschien wel vreemd dat 
een gerenommeerd instituut als 
Documenta, waar in het verleden 
meermaals werd geëxperimen
teerd op het gebied van de ten- 
toonstellingsvormgeving, pas ter 
gelegenheid van haar negende 
editie voor de eerste keer uitpakt 
met een speciaal voor deze mani- 
festatieontworpenen opgetrokken 
gebouw. Ongetwijfeld werden de 
organisatoren hiertoe genoopt uit 
plaatsgebrek: de Documenta's 
worden niet alleen steeds groter 
maar vooral het wegvallen van de 
Orangerie als tentoonstellings
ruimte heeft de bouw van de Neue
Documenta-Halle in de hand gewerkt. Hiervoor 
werd in 1989 een architectuurwedstrijd 
uitgeschreven waarbij als winnend ontwerp dit 
van de Frankfurtse architecten Jochem Jourdan 
en Bernhard Müller uit de bus kwam. Het 150 
meter lange en 20 meter brede gebouw volgt met 
zijn lichtgebogen vorm het terreinverloop en 
herstelt hiermee de oorspronkelijke stedebouw- 
kundige ordening die in de loop van de vijftiger 
jaren doorde bouw van het Staatstheater verloren 
was gegaan. Het gebouw, dat ongeveer 1400 
vierkante meter aan tentoonstellingsruimte en 
half zoveel aan nutsvoorzieningen omvat, is 
vlakbij de Friedrichplatz gesitueerd, aan de 
Karlsaue.

Het parcours

In ieder geval hebben de organisatoren van 
Documenta IX voor een geconcentreerde 
plaatsing geopteerd: de bezoeker zal geen 
kilometerlange tochten moeten ondernemen om 
de volledige tentoonstelling te zien te krijgen. 
Alles bevindt zich op korte loopafstand van 
elkaar. De toeschouwer zal slechts een kleine 
wandeling langsheen verschillende gebouwen 
moeten maken, waarbij het trappenhuis van het 
AOK-gebouw (de Duitse Staatsmutualiteit) 
fungeert als visueel middelpunt van het gehele 
gebeuren.
Wat het onderbrengen van de werken van de 
geselecteerde kunstenaars betreft, wordt duide
lijk uitgegaan van de onderling sterk 
verschillende bouwtypologieën. Zo moet het 
allereerste museumgebouw, het Museum 
Fridericianum, als belichaming van de 
Geschiedenis en de Aufklarung, de meer 
dramatisch geladen kunst herbergen, de kunst 
die zich weet te presenteren als een collectieve 
demonstratie van macht. Tegenover het Museum 
Fridericianum, in een nabijgelegen voormalige 
bontwinkel aan de Friedrichplatz zal kunst 
geloond worden waar precies het individueel- 
menselijke centraal staat. In het meer intieme en 
melodische Baroktheater en het Ottoneum, het 
natuurkundemuseum, zal de meer uitgesproken 
zinnelijke kunst aan bod komen. De meerepisch 
geladen kunstwerken zullen in de Neue 
Documenta-Halle worden tentoongesteld, terwijl 
inde Neue Galerie kunstenaars naar voor zullen 
worden geschoven die de fenomenen “kunst” en 
"museum"doormiddel van hun werk trachten te 
analyseren. Als een "kollektives Gedachtnis” 
zullen in de Turm des Fridericianums een zestal 
kunstenaars te zien zijn die “Kunst revolutioniert 
haben": Jacques Louis David, Paul Gauguin, 
Barnett Newman, Alberto Giacometti, Joseph

Onvergetelijke plaatsen
Architectuur op Documenta IX
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Beuys en nog een levend kunstenaar waarvan de 
naam voorlopig niet werd vrijgegeven. In de 
voormalige Gerhart-Hauptmann-Schule, waar 
het bestuur en de diensten hun onderdak hebben 
gevonden, zal ook één kunstenaar een ruimte 
toegewezen krijgen. In laatste instantie, tenslotte, 
werd ook nog beslist een klein gedeelte van de 
Orangerie aan te wenden voor onder meer de 
vertoning van films.

Robbrecht & Daem

Als eigenlijke tentoonstellingsarchitecten 
werden Paul Robbrecht en Hilde Daem 
uitgekozen, die met sommige van hun vroegere 
ontwerpactiviteiten een levendige belangstelling 
voor de relatie tussen architectuur en beeldende 
kunst aan de dag legden. Zo realiseerde dit 
Gentse architectenduo onder meer de tijdelijke 
tentoonstellingsarchitéctuur voor Initiatief 86, 
de Horta-tentoonstelling (1986), de 
expositieruimte Kunstzicht (1986) en de 
Brusselse galerie Meert-Rihoux (1988). In de 
Amsterdamse galerie De Appel maakten zij het 
project “Floor for a Sculpture - Wall for a 
Painting”. In al deze projecten, als ook in de 
verbouwing van de Gentse Sint-Pietersabdij waar 
de collectie van het Museum voor Hedendaagse 
Kunst uiteindelijk een onderkomen zou vinden, 
staat het samenbrengen van architectuur en 
beeldende kunst centraal. En deze confrontatie 
is voor Robbrecht en Daem eigenlijk 
problematisch, spannend, omdat voor ben 
architectuur en kunst zich precies wezenlijk 
anders tot de realiteit verhouden(J ). Architectuur 
verwijst in haar verschijningsvorm - volgens 
Robbrecht en Daem - immers naar niets anders 
dan naar zichzelf en maakt dus 
noodzakelijkerwijze deel uit van de realiteit. 
Architectuur f.v er nu eenmaal, "er is geen moreel 
ja of neen in de architectuur. Er is het moreel 
axioma dat aan de architectuur voorafgaat, iets 
dat ik haast vreugdeloos aanvaard. Dit betekent 
dat zij gericht is op het goede... Architectuur 
wordt altijd direct geconfronteerd met het 
menselijke bestaan. Ik kan mij niet voorstellen 
dat architectuureen negatieve houding aanneemt 
ten aanzien van de werkelijkheid. Het is inherent 
aan de discipline dat architectuur niet vrijblijvend 
is, niet ontwijkt. Bouwwerken brengen 
gedefinieerde punten aan in de chaotische 
structuur. Architectuur is een positief handelen. 
De kunst kan negatief handelen, een anli-wereld 
creëren. Architectuur kan dit niet. Ze is niet 
subversief.” (2)
Het samenbrengen van architectuuren beeldende 
kunst leidt in het beste geval tot wat Robbrecht
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een “onvergetelijke plaats” noemt, die precies 
haar kracht ontleent aan de spanning tussen het 
realisme, het materialisme van de architectuur 
en het fictieve, het illusoire van de 
(schilderkunst. In die zin is het de architectuur 
die de kunst maatschappelijk legitimeert; archi
tectuur wordt immers niet in vraag gesteld, ze is 
er nu eenmaal. Beeldende kunst moet echter 
telkens haar bestaanrecht opeisen. De architec
turale realisatie van een concrete ruimte moet 
ertoe bijdragen dat die ruimte een potentieel in 
zich draagt om als kader van een kunstwerk te 
fungeren. Het is het ai dan niet verkrijgen van 
die “onvergetelijke plaats” die dan zelfs als 
graadmeter kan dienen om geslaagde van niet- 
geslaagde architectuur te onderscheiden.

Gesamtkunstwerk

Robbrecht en Daem staan dan ook nogal huiv
erig tegenover de idee van een museum- of 
tentoonstellingsgebouw als een Gesamtkunst
werk, als een formeel continuüm waarin zowel 
kunst als architectuur wordt opgezogen. De 
spanning t ussen deze beide factoren die precies 
de “onvergefelijke plaats” moet constitueren, 
moet immers aanwezig blijven. Dit impliceert 
echter geenszins dat het architectenpaar nau
welijks interesse zou vertonen in de kunst die in 
hun gebouwen zal worden opgesteld. Integ
endeel, bij de renovatie van de Sint-Pietersabdij 
bijvoorbeeld wordt wel degelijk de reeds be
staande en dus gekende collectie nauwgezet 
bestudeerd. Voor Documenta IX ligt het natu
urlijk iets anders: de werken zijn nog niet alle 
bekend, sommige zelfs nog niet eens gecreëerd. 
Toch wordt rekening gehouden met de selectie 
van de kunstenaars, die toch veelal vasthouden 
aan een bepaald idioom. Aan de ontwerpactiv
iteiten voor de tentoonstellingsarchitéctuur van 
Documenta IX gingen dan ook heel wat ge
sprekken met kunstenaars en met de artistieke 
leiding vooraf. Een ruimtelijk aspect is nu een
maal in elk kunstwerk aanwezig. Niet alleen zijn 
er vele hedendaagse kunstenaars die op één of 
andere manier geprononceerd ingrijpen in de 
concrete ruimte, waarin de toeschouwer zich 
bevindt, maar ook schilders die vasthouden aan 
de integriteit van een tweedimensioneel opper
vlak, koesteren bepaalde verwachtingen omtrent 
de ophanging van hun werken. Wie teksten van 
Robbrecht over schilders als Niele Toroni (3) of 
Raoul De Keyzer (4) - beide geselecteerd voor 
Documenta IX - heeft gelezen, weet hoezeer de 
architect oog heeft voor de plaatsing van 
schilderijen die uitgerekend in grote mate au- 
toreflexief zijn.

Displacement

Paul Robbrecht en Hilde Daem gingen bij hun 
concepten voor de tentoonstellingsarchitéctuur 
van Documenta IX, analoog aan de toekenning 
van de kunstwerken aan de verschillende 
gebouwen, uit van de specifieke eisen die de 
welbepaalde typologische programma’s van deze 
gebouwen stelden. De ingreep van het 
architectenduo in de Neue Galerie en in de Neue 
Documenta-Halle is zeer miniem. Overigens
beantwoordt

«

Jourdans en Müllers constructie 
meer aan het klassieke 
museumgebouw dan het tijdens 
de laatste wereldoorlog zwaar 
beschadigde en naderhand 
herstelde Fridericianum. Hier is 
de architecturale transformatie 
veel ingrijpender: de zware 
verbouwing uit de zestiger jaren 
wordt compleet gerelativeerd. 
Vorig jaar verklaarde Jan Hoet 
hieromtrent: “Je kunt die structuur 
(van het logge Fridericianum) 
veranderen, vernietigen door een 
infrastructuur. Dat is wat ik van 
plan ben te doen. Door geen 
rekening te houden met de 
architectuur. Als je in het 
kunstwerk zit, vergeet je de 
architectuur.” (5)
Naast de ingrepen in de reeds 
bestaande gebouwen realiseerden 
Robbrecht en Daem ook een tij
delijke expositiegebouw. Deze 
“glazen trein”, bestaande uit een 
reeks rechthoekige “wagons” met

afgeronde daken, kwam tegemoet aan een tweetal 
bekommernissen van de organisatoren. Ener
zijds was er de behoefte om, door het wegvallen 
van de Orangerie, het voor de Documenta hi
storisch belangrijke contact met de baroktuin te 
herstellen. De lokalisering van de “glazen trein” 
in de Aue lost deze verwachting in door parallel 
in te snijden in het perspectivische plan van de 
tuin. Anderzijds voldeden de gebouwentypes, 
die de organisatie ter beschikking Stonden, niet 
aan de behoefte om welbepaalde kunstwerken 
tentoon te stellen. Het gebouw van Robbrecht en 
Daem kon perfect worden afgestemd op de 
vereisten van deze kunstwerken. Op het moment 
dat het ontwerp van het tijdelijke gebouw meer 
en meer concreet gestalte kreeg, werden echter 
nog kunstenaars van wie de werken hier hun 
“onvergetelijke plaats” zouden kunnen waar
maken, aan de oorspronkelijke selectielijst toe
gevoegd. Het kwam dan ook tot een ware wis
selwerking: de selectie van de kunstenaars 
bepaalde hoe de architectuur er zou uitzien en 
omgekeerd. Het transparante, efemere karakter 
van het tentoonstellingspaviljoen, waarin naar 
alle waarschijnlijkheid vooral schilders verte
genwoordigd zullen zijn, moet de bezoeker ais 
het ware in de mogelijkheid stellen een wandel ing 
door een “impressionistisch landschap” te 
maken. Het fragiele uitzicht van de constructie 
strookt met het tijdelijke karakter, waar vele 
tentoonstellingsarchitéctuur zich tevreden mee 
moet stellen, maar daar soms ook haar kracht uit 
weet te putten. In contradictie met het tijdelijke 
karakter van het gebouw lijkt alvast Robbrechts 
fascinatie voor de principiële uitbreidbaarheid 
ad infinitum; er kunnen steeds “wagons” aan 
worden toegevoegd. Ook in die zin beantwoordt 
de treinvormige structuur natuurlijk aan Hoets 
concept van “displacement” of hoe deze term in 
het dagelijkse Engelse taalgebruik fungeert: 
kunst tentoongesteld als ver-plaatsing.

Steven Jacobs

Noten

I. Cfr. Bart Cassiman, PAUL ROBBRECHT, HILDE 
DAEM. DE ARCHITECTUUR EN HET BEELD; 
deSingel; Antwerpen, 1989.
2. Ibidem.
.3. Paul Robbrecht, De plaats van de kunst. 
Raadgevingen en Uitspraken. Verwijten. Toroni 
Tomcro; in VLEES EN BETON nr. 8; 1987, pp. 14-18. 
4. Cfr. Catalogus. Kunsthalle Bern, Portikus Frank
furt.
5. “Een reden van bestaan” (interview met Jan Hoet 
door Jan Bract) in KNACK, april 1991, pp. 100-108.

In een kijkdorp in Aalbeke (Kortrijk) bieden tien 
jonge Belgische architecten tweeëntwintig wo
ningen (op plan) te koop aan. De ontwerpen zijn 
frisse variaties op het thema van de middelgrote 
en kleine eengezinswoning. De ontwerpen van 
de woningen van Stéphane Beel, Rudy Debacker, 
Philip Deceuninck, Dirk Defraeye, Xavier de 
Geyter, Frank Delmulle, Eugeen Liebaut, Wil
liam Lievens, Luc Reuse en Koen Van De Vreken 
worden in een tentoonstelling in deSingel gep
resenteerd en gesitueerd in het Belgische land
schap. deSingel geeft naar aanleiding van deze 
tentoonstelling een catalogus uit, met teksten 
van Mil de Kooningen ArjenOosterman. Project 
Papeye, Kortrijk - Aalbeke; Ontwerpen voor 
een kijkdorp loopt nog tot 31 mei 1992 in 
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, 03/ 
248.28.00. Open van dinsdag tot zondag 14.00 
tot 18.00 uur, gesloten op maandag.

Vanuit de vaststelling dat in de tot dusver gepub
liceerde overzichten van de moderne architect
uur in België architecturale realisaties in Lim
burg quasi afwezig waren, besloot de 
vzw Architectuurwijzer 
een architectuurtentoonstelling en -promenade
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te organiseren. Architectuurwijzer concentreert 
zich op de architectuur van de laatste twaalf jaar 
in Hasselt en omgeving. Op een oproep om 
werken in te zenden, ontving Architectuurwij
zer een honderdtal inzendingen die aan een 
deskundige jury werden voorgelegd. G. Baines, 
L. Deleu, A. Hoppenbrouwers, F. Strauven, B. 
Van Reeth en A. Wieërs selecteerden vijftig 
projecten. Deze projecten, samen met een tien
tal opmerkelijke realisaties van voor 1980, ma
ken de inhoud van de tentoonstelling en een 
geleid bezoek uit. De tentoonstelling kan tot 
zondag 10 mei 1992 in het Stedelijk Museum 
“Stellingwerff-Waerdenhof’(Maastrichterstraat 
85,3500 Hasselt, 011/24.10.70) bezocht worden, 
van dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, 
op zaterdag en zondag van 9.30 tot 18.00 uur, op 
maandag gesloten. Reservatie voor de prome
nade: 011/24.10.70. De catalogus presenteert 

m

alle geselecteerde projecten, en teksten van L. 
Coolen en Fr. Strauven. Het Provinciaal Muse
um voor Aktuele Kunst (Zuivelmarkt 33, 3500 
Hasselt, 011/23.23.49) organiseert een neven
activiteit, met name een tentoonstelling over 
architectuurfotografie, met werken van 
Werner Mantz, Benjamin Katz, Alinari & An
derson, lichtdrukken van C.G. Römmler & Jo
nas en Snapshots Politics.

Op 28 april werd Renaat Braem geïnstalleerd als 
erelid van vzw Interbellum. Ter gelegenheid 
van de verlening van deze erefunctie organiseren 
Interbellum en het Hoger Architectuurinstituut 
Sint-Lucas Gent de tentoonstelling Renaat 
Braem: de vroege jaren. De tentoonstelling 
biedt een overzicht van de studietijd van Renaat 
Braem. Daarnaast worden zijn ontwerpen voor 
de Lijnstad gepresenteerd, enkele grote wed- 

strijdontwerpen en gerealiseerde ontwerpen uit 
de jaren dertig. De tentoonstelling, die nog loopt 
tot 27 mei, staat opgesteld in de voormalige 
Studiekring, Zwarte Zustersstraat 34, Gent. 
Toegankelijk op werkdagen van 9.00 tot 19.00 
uur, gesloten op zaterdag en zondag.

Omstreeks de jongste eeuwwisseling werd in 
Lokeren een opvallend actieve bouwpolitiek 
gevoerd, zij het op een niveau dat kwantitatief 
en kwalitatief in overeenstemming was met het 
provinciale maar toch vrij dynamische karakter 
van het toenmalige Lokeren. Bouwplannen en 
foto’s - oude en nieuwe - vormen de hoofdmoot 
van de tentoonstelling Bouwen tijdens de Belle 
Epoque. Architectuur te Lokeren tussen 1890 
en 1914, die verder allerhande documentatie en 
enkele objecten (glasramen, meubilair) toont.. 
De tentoonstelling loopt nog tot 29 november in 
het Stedelijk Museum van Lokeren, Markt 15a. 
Het museum is geopend op zondag van 10.00 tot 
12.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand 
van 15.00 tot 17.00 uur; geleide bezoeken zijn 
alle dagen mogelijk op aanvraag (tel.: 091/ 
48.28.05).
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De zelfportretten van Lee Friedlander

Vaststelling. Er blijken heel Weinig fotografen 
te bestaan die nooit zichzelf hebben 
gefotografeerd. Henri Cartier-Bresson, 
Edward Weston, Diane Arbus zijn zeldzame 
uitzonderingen. Zij zouden nooit een 
zelfportret gemaakt hebben, zegt men. Maar 
doorgaans kan men grif aannemen dat het 
zelfbeeld in heel wat foto-oeuvres een 
aanzienlijke en ongelooflijk gevarieerde rol 
speelt. Van Nadar tot Cindy Sherman.
Ook de Amerikaanse fotograaf Lee 
Friedlander, die in de fotogeschiedenis staat 
voor dynamische en complexe 
straatfotografie, gaf reeds in 1970 een boek 
met zelfportretten uit. Het Parijse Centre 
National de la Photographie combineert 
momenteel een tentoonstelling en een 
publicatie rond Friedlanders “Self Portrait”.

Lee Friedlander
(01934, Aberdeen, Washington)

Friedlander interesseert zich naar verluidt als 
tiener al voor fotografie. Begin de jaren vijftig 
studeert hij aan het Art Center in Los Angeles en 
vestigt zich in 1956 in New York. Daar maakt hij 
om den brode foto’s voor platenhoezen van 
jazzmuzikanten. In diezelfde periode begint hij 
daarnaast persoonlijk werk te maken, dat onder 
invloed staat van Eugène Atget, Walker Evans 
en Robert Frank. Van 1958 dateert - terloops 
ook - zijn ontdekking van een vergeten 
Amerikaans fotograaf uit het New Orleans aan 
het begin van deze eeuw: E.J. Bellocq, die in alle 
stilte een onovertroffen portrettengalerij van 
lokale prostituees had aangelegd. De rehabilitatie 
van Bellocq door Friedlander zou een twaalftal 
jaar in beslag nemen en resulteerde in een 
schitterend fotoboek "Storyville Portraits” 
(1970).
In de jaren zestig zijn er twee essentiële 
tentoonstellingen waaraan Friedlander 
deelneemt: in 1966 “Toward a Social Land
scape” (samen met Winogrand, Duane Michals, 
Bruce Davidson, Danny Lyon) en vooral in 
1967, de presentatie van “New Documents” in
het Museum of Modern Art in New York, naast 
zijn vrienden Garry Winogrand en Diane Arbus. 
Hier krijgen zijn beeldtaal en reputatie stilaan 
duidelijk vorm. Friedlander maakt wat men 
noemt, “moeilijk leesbare foto’s”, foto’s die 
tegelijk “mirrors and windows” zijn - spiegel en 
venster - en die nog complexer worden door 
allerlei beeldinlassingen. Soms lijkt het wel 
alsof Friedlander uitzoekt hoe ingewikkeld een 
foto kan worden, zonder te ontaarden in com
plete verwarring.
Een gesofisticeerde visie en een schijnbaar 
lukrake stijl worden in zijn beelden 
gecombineerd.
Die specifieke visie ontwikkelde zich volgens 
Loïc Malle (1) in de loop van de jaren zestig 
vanuit twee invalshoeken: enerzijds het 
hernemen en verder doorgaan op de traditie van 
het “stedelijk landschap” en de straatfotografie 
in een kruising tussen de ernst van Walker 
Evans en de tragiek van Robert Frank). 
Anderzijds is Friedlander ook onmiskenbaar 
een kind van zijn tijd: hij leeft en werkt in een 
periode waarin de beat-generatie op haar laatste 
benen loopt en de pop begint. Parallellen met de 
toenmalige beeldende kunst in Amerika - Robert 
Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, 

James Rosenquist,... - zijn niet uit de lucht 
gegrepen. In 1969 werkt Friedlander zelfs samen 
met zijn vriend, pop-kunstenaar Jim Dine, aan 
het boek “Work from the Same House”.
Friedlander verbindt dus in een absolute vrijheid, 
de sceptische documentaire traditie van Evans 
en Frank met een jazzy stijl en een satirische 
geestigheid. Telkens weer weet hij onze blik te 
vangen met “accidents”, zeg maar ongelukjes in 
zijn fotografische visie: ongewone 
tegenstellingen, vreemde perspectieven, de 
tonale grillen van het directe flitslicht 
(Grundberg).
“The most interesting thing is the shooting”, is 
evenwel Friedlanders relativerende antwoord 
op de vraag naar wat hem drijft. Hij doelde 
hiermee niet op de mechanische act, de klik, 
maar op het nemen van de beslissing wat te 
fotograferen en hoe. En in een van zijn andere 

Lee Friedlander

"New York, 1966" (Foto © Galerie Zabriskie)

zeldzame citaten, zegt hij al even laconiek: “Ik 
ben geen fotograaf die met voorbedachte rade te 
werk gaat. Ik zie een beeld en leg het vast.” Zo 
eenvoudig is het.

Lee Friedlander 
“Portraits”, 1985

Andy Grundberg (2), fotorecensent van de New 
York Times, beschouwt Friedlander als een 
kunstenaar die meer dan wie ook van zijn 
generatie, het gezicht heeft bepaald van de 
hedendaagse fotografie. “Meer dan de helft van 
zijn loopbaan werd hij gezien als een onwrikbaar 
sociaal criticus, die naar “the American life” 
keek met de “scheve” ogen van een 
straatfotograaf.” Toch bestaat er ook een andere 
Friedlander, zo stelt Grundberg. Eén die, zeker 
sinds zijn boek uit 1976, “The American Monu
ment”, evenveel weg heeft van een “pastoraal 
romanticus” als van een “stedelijk satiricus”. En 
die dubbelheid in. zijn werk bezorgt de critici 
kopzorgen. Zo wordt Friedlander vanaf het einde 
van de jaren zeventig heel vaak afgedaan als een 
formalist; men spreekt in kritieken van “the 
Friedlander style”, en daarmee uit.
Grundberg ondergraaft deze stelling. Naar 
aanleiding van Friedlanders boek “Portraits” 
(1985), opgedragen aan Garry Winogrand en 
portretten omvattend die hij maakte tussen 1957 
en 1984, komt hij tot de vaststel! ing dat de foto’s 
in dit boek de visie op Friedlander-als-formalist 
manifest tegenspreken. Friedlander bekijkt hier 
de condition humaine zonder meer als een 
komedie, maar zijn gezichtspunt is “geniaal, 
zonder pretentie en menslievend”.
Grundberg gaat nog verder en stelt dat deze 
zienswijze teruggaat tot het begin van 
Friedlanders carrière: toen hij rond 1955 
jazzmuzikanten portretteerde in New York en 
New Orleans. Sindsdien is Friedlander steeds 
mensen blijven vastleggen in hun omgeving, 
meestal met “een terloopsheid die de beelden er 
laten uitzien alsof ze zomaar voor de vuist 
werden genomen”. Soms verliest men zelfs, 
juist daardoor, de intelligentie en virtuositeit 
van het formele repertoire van deze fotograaf uit 
het oog.

Lee Friedlander 
“Self Portrait”, 1970

De vriendelijke, warme humor van de “Por
traits” geldt niet voor het ene zelfportret ( 1966) 
dat in deze monografie is opgenomen. Fried
lander aan het stuur van zijn wagen, de ogen half 
gesloten, het gelaat somber. Dit is zowat de 
algemene sfeer van een boek dat in 1970 ver
scheen; in “Self Portrait” worden uiteenlopende 
zelfportretten uit heel verschillende perioden 
samengebracht. Het greintje sentimentaliteit dat 
Friedlander in zijn portretten wel toelaat, wordt 
hier geweerd. Grundberg noemt het boek een 
"anti-narcistisch portret van de kunstenaar als 
schaduw en reflectie”.
Friedlander zelf situeert zijn zelfportretten aan 
de periferie van zijn œuvre, zowat als... “een 
nerveus lachje... een gespleten tong... een fa

scinerende en verstorende 
aanwezigheid.”
H ij gaat tegel ijk onverschillig 
en onbevangen om met zijn 
eigen beeld. Nooit valt het op. 
te vatten als een beschrijving 
van zijn persoon: nu cens zijn 
z’n gelaatstrekken duidelijk, 
dan weer onbepaald; zijn 
silhouet vormt een schaduw 
op een voorbijganger of op 
een gazon, of zijn reflectie 
wordt merkwaardig ontdub
beld in een uitstalraam. John 
Szarkowski spreekt in dit 
verband vaneen identificatie- 
teken, een sóórt handtekening 
die bevestigt dat Friedlander 
“daar was".en dat hij de ob
jectiviteit en de precisie van 
zijn getuigenis verzekert.
Friedlander (3): “Ik vermoed 
dat men uit eigenbelang kijkt 
naar zijn omgeving en naar 
zichzelf. Die zoektocht is 
persoonlijk en is inderdaad 
de reden en het motief 
waarom ik foto’s maak. De 
camera is niet louter “een 
weerspiegelende plas” en de 
foto’s zijn niet zoals “the 
mirror, mirror on the wall 
that speaks with a twisted 
tongue”. In hét fotografische 
moment, dat heel eenvoudig 
is en compleet, wordt getui
genis afgelegd, worden 
raadsels opgelost. “The 

mind-finger presses the release on the silly ma
chine and it stops time and holds what its jaw can 
encompass and what the light will stain”

Erik Eelbode

Noten

(1) Loïc Malle, Lee Friedlander; Photo Poche 
29, CNP, 1987
(2) Andy Grundberg, Crisis of the Real, Wri
tings on Photography 1974-1989; Aperture, 
1990, p.80-83
(3) Lee Friedlander, Self Portrait; New York, 
Haywire Press, 1970; Uitgave Photo Notes, 
CNP, Paris, 1992

De zelfportretten van Lee Friedlander zijn 
tot 1 juni 1992 te zien in het Centre National 
de la Photographie, Palais de Tokyo, 13, av
enue du Président Wilson, 75016 Paris (0033/ 
1/45.35.43.03); alle dagen van 10.00 tot 
17.00 uur, dinsdag gesloten. Self Portrait 
verscheen ook recent als Photo Notes, een 
reeks die naast de onvolprezen Photo Poches 
van het CNP, historisch belangrijke 
fotoboeken heruitgeeft.

In het Centre loopt nog een tentoonstelling 
van een interessant Amerikaans fotograaf, 
die in de jaren 1959-70 New York vastlegde: 
Louis Faurer. De meest recente Photo Poche 
(nr 51) werd aan hem gewijd.

“Images à la Carte” ' is verder een ruim 
overzicht van postkaartenfotografie - mede 
in het kader van de op handen zijnde 
manifestatie Photopholie, die op 22, 23 en 
24 mei heel Frankrijk fotogek hoopt te maken.

Van 15 mei tot 27 juli kan u in hét Centre ook 
nog een overzicht meepikken van Rolling 
Stone en American Express-fotografe Annie 
Leibovitz.

In fotoruimte Contretype loopt nog tot 31 mei 
een overzicht van de jonge Brusselse fotografe 
Anne Denis, vorig jaar laureate van de 
prestigieuze “European Kodak Award” te Arles. 
Van 4 juni tot 30 augustus zal er een “Proposi
tion d’Artistes" te zien zijn met werk van Sabine 
Cassart. Albane Chotard, Julie Ganzin en 
Chantal Maes. Espace Photographique 
Contretype, Hôtel Hannôn. Verbindingslaan I, 
1060 Brussel (02/538.42.20).

zwart/wit loto

Nog een Brusselse fotografe, Bérangère 
Zambaldi, toont onder de titel "La Caresse de 
l’Œil” stillevens in de Brusselse Botanique. 
Hedendaagse cibachromes in een sfeer van 17de 
eeuwse Hollandse schilderkunst. Van 7 mei tot 
7 juni, Koningsstraat 236, 1210 Brussel (02/ 
217.63.86).

Jan Saudek produceert al jaren in zijn zompige 
Praagse keldertje, naakten tussen kitsch en kunst, 
met niet zelden een geprononceerde neiging 
naar het eerste. Wel heeft zijn werk veel 
bijgedragen tot de doorbraak en de verspreiding 
van de hedendaagse Tsjechische fotografie. 
Werk van Saudek staat te kijk tot 28 mei in de 
Liverpool Gallery, Stalingradlaan 26 1000 
Brussel (02/502.13.02).

In Antwerpen biedt het Museum voor Fotografie 
van 7 mei tot 21 juni een overzicht van Mag- 
num-fotograaf Werner Bischof. In het kader 
van de Zomer van de Fotografie (van 27 juni 
tot 13 september) wordt er de tentoonstelling 
"Ogen-Blikken" voorgesteld: een keuze van 
portretfotografie uit de eigen collectie. 
Tegelijkertijd zal in het ICC op de Meir het 
project"lemand, niemand en honderdduizend - 
Het Portret in vraag” te zien zijn, terwijl het 
Muhka een aantal foto-installaties zal brengen. 
Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47 2000 Antwerpen (03/216.22.11 ).

Het Fotomuseum van Charleroi brengt drie 
zomertentoonstellingen: “Cité fragile” biedt de 
kijk van de Canadese fotograaf Serge Clément 
op Latijns-Amerika. Sporen van Inkas en Mayas 
vermengen zich met de hedendaagse 
werkelijkheid. In 1933 nam de Britse kolonel 
Steward Blacker de eerste luchtfoto’s boven 
het Himalaya-gebergte. Zijn kleindochter Kate 
Blacker werkte in 1992, samen met cartoonist 
Glen Baxter een geactualiseerde terugblik uit. 
“Ni rien, ni non rien” is een onderzoek naar de 
universaliteit van het gelaat door de Franse 
fotograaf Frédéric Marsal. Van 6 juni tot 6 
september in het Musée de la Photographie, 11, 
avenue Paul Pastur, 6032 Charleroi/Mont-sur- 
Marchienne (071/43.58.10).

Onder de titel “Bezinnend treffen” (Confronta
tions Contemplatives) zijn in de Bogardenkapel 
te Brugge vijf fotografen samengebracht die in 
hun werk de natuur omschrijven: Geert 
Bisschop, Marc Deneyer, Gilbert 
Fastenaekens, Christian Meynen en Jacques 
Vilet. Nog tot 6 juni in de Bogardenkapel, 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, 
Katelijnestraat 86,8000 Brugge (050/34.39.30).

Van 7 mei tot 7 juni is er opnieuw een Mai de la 
Photo in Reims. Een uitgebreid programma van 
18 tentoonstellingen, stelt fotoprodukten uit drie 
landen voor. Fotografie uit Groot-Brittannië 
wordt voorgesteld a.d.h.v. ondermeer een 
historisch luik, werk van Sir Benjamin Stone, 
Tony Ray Jones, Calum Colvin, Karen Knorr, 
The Photographers Gallery, Ken Grant, Anna 
Fox, John Blakemore. Voor België werd een 
selectie gemaakt door Jean-Pierre Lambert 
(Lucia Radochonska, Jean-Louis Vanesch, Alain 
Janssens, Paul Sochacki, Nadine Tasseel) en 
door Jean-Louis Godefroid (Dirk Braeckman, 
Daniel Brunemer, Hervé Charles, Julien 
Coulommier, Anne Denis, Gilbert Fastenaekens, 
André Jasinski, Serge Vandercam). Wat 
Nederland betreft, stond de stichting Perspektief 
uit Rotterdam in voor een keuze van een drietal 
fotografen: Bob Negrijn, Thomas Lenden en 
Harry Sengers. “Ecritures de lumière” biedt een 
staalkaart van uiteenlopende dragers van foto’s 
(werk van Dieter Appelt tot Jean Le Gac). Er is 
een overzicht van het werk van Philippe Sohiez, 
veel aandacht voor jonge, onbekende Europese 
fotografen en een selectie uit een vijftal 
internationale kunstscholen. Info: Hôtel de Ville 
-51096 Reims Tel. 033/26.40.54.53.

fotografie I



Bij de aankomst van de Spanjaarden in Amerika 
strekte het Inkarijk zich uit over een gebied dat 
nu bestaat uit Ecuador, Peru en Bolivië. De 
cultus van de Zon en het “Inkanaat” heersten 
over de hele Andes. De Inka stond boven de 
dominerende klasse en het volk. De zon 
bekleedde een zeer belangrijke plaats omdat zij 
het zichtbaar symbool van eenmaking was. 
De ontdekking van Amerika door Columbus in 
1492 betekende het einde van een cultuur en het 
begin van een gigantische expansie van Europese 
mogendheden. In deze onverwachte explosie 
gaan politieke machtsontplooiing, economische 
uitbuiting, volkerenmoord en brutale 
kersteningsgolven hand in hand. Het klassieke 
patroon van het “rijke Westen” en de “arme 
ontwikkelingslanden” vindt hierzijn oorsprong. 
De Europese beschaving komt op het einde van 
de vijftiende eeuw oog in oog te staan met een 
ander continent en dus ook met andere gebruiken, 
levenswijzen, volkeren, culturen en 
godsdiensten. Een van de zwaarste opdrachten 
is de “Andere”, de “Wilde”, de “Heiden” (= de 
Indiaan) in te lijven in het eigen zelfbeeld. Aldus 
verliezen ze hun bedreigend anders-zijn en 
versterken ze de eigen sociale identiteit. De 
Westerse beschaving kan slechts in de vorm van 
het kapitalisme tot een wereldomvattend systeem 
worden door Amerika in te pakken en te 
koloniseren. Weliswaar herinneren Indianen 
Europa aan haar eigen dromen van een verloren 
Gouden Tijd maar tevens doemt het schrikbeeld 
op van de eigen heidense wildheid dié door de 
vooruitgang overwonnen werd. Columbus 
noteert in zijn journaal op 12 oktober 1492: 
“Toen zagen ze naakte mensen...”. Deze 
ui terl ijke kenmerken trekken zozeer de aandacht 
dat deze fysieke naaktheid onmiddellijk een 
culturele naaktheid uitdrukt. De afwezigheid 
van kleding (men gaat wel voorbij aan de • 
complexe tatouages en de schitterende rituele 
vedertooien) vormt het symbool voor het grote 
gemis van privé-bezit, politieke 
machtsstructuren, sexuele taboes, godsdienstige 
instellingen. Om de Indianen te beschrijven 
zoeken de conquistadores' naar vergelijkingen 
in hun eigen verleden: huneigen heidense Grieks- 
Romeinse oorsprong. Heidendom wordt nu 
vervangen door “barbarendom”. Men stelt 
zichzelf niet in vraag maar accentueert het 
verschil tussen “wij” en “zij”, tussen “Nieuwe” 
en “Oude” wereld. Voorde Europeaan geldt de 
eigen orde van zingeving als vanzelfsprekend 
en natuurlijk, want alle leden van. de groep delen 
een geheel van fundamentele 
waarnemingsschema’s. Hieruit volgt dat de 
Indiaan volstrekt “onbegrijpbaar” wordt 
voorgesteld en dat men hem alleen praktisch 
moet over- en bemeesteren.
Met de verovering van het vasteland gaat de 
“Nieuwe Wereld” open. Inlandse rijken zoals 
Azteken, Maya’s en Inka’s bezorgen - met hun 
dichte bevolking, hoog ontwikkelingspeil en 
vooral materiële rijkdommen - de Spanjaarden 
het argument voor de elkaar snel opvolgende 
veroveringscampagnes. De gewelddadige 
conquista viseert: schatten aan sieraden en 
cultusvoorwerpen, goud, grond, plantages, 
veeteelt en tenslotte de fabelachtige renderende 
mijnbouw (de beruchte exploitatie van zilver in 
“Potosi” in het Andesgebergte) met de Indianen 
als dwangarbeiders.

Dubbelmessianisme

Merkwaardig is het fenomeen van 
dubbelmessianisme: nieuw land (rijkdom) en 
zielen winnen. De material istische onderneming 
en de religieuze optie vallen perfect samen. 
Tijdens de tweede expeditie van Columbus 
( 1493-1496) zijn er reeds franciscanen aan boord, 
die missies stichten. De Spaanse Kroon steunt 
en controleert de kerstening. Deze 
bemoeiïngspolitiek wordt geregulariseerd door 
het “Patronato Real ”, een koninkl ijk voogd ijrecht 
door de paus in 1508 erkend. Drie bedelorden - 
franciscanen, dominicanen en augustijnen - 
worden altijd en overal ingezet. Indianen en 
mestiezen worden uit de clerus geweerd. Het 
verbod (1573) op gewelddadige .verovering en 
vooral de komst van de jezuïeten luiden een 
buitengewone mobiele fase in, waardoor 
verwaarloosde en marginale gebieden bereikt 
worden. De kersteningsstrategie dient om het 
heidendom door het Christendom te vervangen. 
Eerst komt de repressieve aanpak: uitingen van 
afgoderij (met tempels, beelden en codices) 
worden uitgeroeid. Doch om de Indiaanse ziel te 
winnen, past men ook de zogenaamde positieve 
tactiek toe. De prediking komt des te 
geloofwaardiger over naarmate een “stichtende 
levenswijze” het prestige verhoogt. De centrale 
kloosterstichting en de meerdere missiedorpen 
met ambulante pastorale zorg worden 
noodged wongen”gëïndianiseerd”, dit wil zeggen 
men bestudeert de inlandse taal en cultuur wat 
enorme linguïstische inspanningen vergt. Nog 
moeilijker is het probleem om specifiek 
christelijke begrippen als Verlossing, Heilige 
Geest of Drievuldigheid begrijpelijk om te zetten. 
Het koloniale systeem spreekt trouwens zichzelf 
tegen. De Spaanse verovering rechtvaardigt haar 
gewelddadige uitbuiting en volkerenmoord door 
de “bekeringsplicht”, terwijl het juist de 
missionarissen zullen zijn die de wantoestanden 
aanklagen omdat een land “zonder Indianen” 
ook voor hen niets meer betekent. Pikant detail: 
Pieter van Gent (Pedro de Gante, 1523-1572) 
bestudeert de gesproken taal en het indiaans 
beeldschrift. Zijn spraakgebrek als stotteraar 
helpt hem om het Nathuatl (Mexico) beter uit te 
spreken! De christelijke gebeden vertaalt hij in 
een soort stripverhaal met primitief getekende 
hiërogliefen. Hij richt een dagschool op waarin 
begaafde inlanders in de vakschool de westerse
[tentoonstelling [

Anoniem

America
- Bruid van de Zon -

Op 1 februari opende in Antwerpen de prestigieuze tentoonstelling “America - Bruid van de 
Zon”. Deze expositie belicht de culturele uitwisseling tussen het Amerikaanse en Europese 
continent vanaf het moment dat Columbus voet aan wal zette op het Amerikaanse continent tot 
op de dag van vandaag. Wim Van Mulders keert in het nu volgende artikel eerst terug tot het 
fatale jaar 1492 en schetst vervolgens de belangrijkste ambities van de tentoonstelling.

kunstambachten leren. Uit dit schoolatelier 
ontstaan de eerste cultusvoorwerpen zoals 
kruisen, schilderijen, klokken, enz.

In dit verband is het niet onbelangrijk te 
vermelden dat het eigenlijke onderwerp van 
“America - Bruid van de Zon” tweeërlei is. Het 
uitgangspunt is de export naar en de daaruit 
voortvloeiende invloed van de Vlaamse kunst in 
Zuid-Amerika en Zuidamerikaanse motieven in 
Vlaamse werken. Vlaamse schilderijen en 
gravures worden door Spanje in grote getale 
ingezet bij de christianisatie. Het concept van de 
tentoonstelling bestaat in het zoeken naarde rol 
van.de religieuze beelden tijdens de conquista 
en het kolonisatieproces. Die katholieke 
beeldpropaganda begeleidde en bevorderde de 
politieke en economische onderdrukking. De 
onderwerping van een heel continent werd onder 
andere mogelijk door de fascinatie voor de 
wonderbaarlijke, religieuze afbeelding. Doch 
de iconen van de katholieken herrezen uit de as 
van de plaatselijke idolen en op die wijze werden 
twee verschillende beeld-concepten vermengd. 
De belangrijkste góden van het inlandse pan
theon waren verbonden met de 
natuurverschijnselen en de verschillende 
menselijke activiteiten. De inlanders geloofden 
in de onsterfelijkheid van de ziel en het eeuwige

Het iconografisch labyrint

Wanneer men zich in het iconografisch labyrint 
stort, is het opmerkelijk dat zowel in Europa als 
in Zuid-Amerika ontelbare sporen zichtbaar 
blijven. In de Dominicaner kerk Santa Domingo 
in Tunja zijn de meest voorkomende motieven 
gewassen met zaadvruchten, die planten uit de 
inlandse geneeskunde zijn. Verder: de 
granaatappel (allusie op Nueva Granada), de 
“bicéfala” of gekroonde tweekoppige arend van 
Habsburg (maar een gelijkaardige arend was 
ook een inlands motief!), de zon met een kruis 
erop en een gelaat in inlandse stijl (“Christus” 
maar ook de gechristianiseerde inlandse 
zonnegod), en de hond van de dominicanen 
(“Domini canes” - de honden van de Heer).
Veel verwijst naar de koloniale politiek doch 
planten, zon en arend sluiten aan bij lokale 
tradities en helpen de bekeerling zich te 
verzoenen met de nieuwe realiteit. Voorts tiert 
het martelaarschap: dit verlangen naar verlossing 
door lijden krijgt een nieuwe impuls door het 
contact met de “barbaarse” Indianen. De 
schilderijen puilen uit van voor het geloof 
geroosterde, gekliefde en in stukken gereten 
monniken. Tussen de heiligen op deze doeken 
vindt men af en toe plaatselijke “heiligen” (?), 
een uitgebreide Mariadevotie (Iberisch-

De zoete naam van Jesus, School van Quito 
(Foto: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)

Latijnsamerikaanse 
"advocaciones" van de 
Maagd) en devoties, 
gegroeid uit de 
christianisering van 
inlandse bovennatuur! ijke 
wezens. Deze hybriede 
versmeltingen vloeien 
voort uit de aanvaarding 
dat de echte godsdienst 
wordt voorafgegaan door 
een natuurlijke 
openbaring van God aan 
alle mensen', en dus 
concludeert men dat 
Amerika de echte God en 
zelfs enkele dogma’s 
heeft gekend. Zo ontdekt 
men de vereenzelviging 
van de apostel Jacobus 
met de schrikwekkende 
god van de bliksem en de 
donder, Illapa, die in staat 
is te doden. Dit gebeurt 
nadat de Spanjaarden een 
stad omsingelen en met 
brandende pijlen bestookt 
worden. Er breekt een 
onweer los waardoor het 
vuur gedoofd wordt. De 
Indianen herkennen de 
god Illapa in het onweer, 
terwijl de Spanjaarden de 
overwinning aan Jacobus 
en de Maagd van de 
Triomf toeschrijven. 
Vanaf dat moment wordt 
de apostel Jacobus 
vereenzel v igd met de god 
van de bliksem. De oude 
voorstelling van Illapa als 
vuurslang wordt 
vervangen door het beeld 
van Jacobus, als een

leven na de dood. Door deze overeenkomsten 
van hun godsdienst met het katholieke geloof 
werd het accepteren van christelijke riten en 
verplichtingen vergemakkelijkt. Toch verloopt 
de ontmoeting Van de twee artistieke culturen 
niet zo vlot. De Europese uitdrukkingsvorm zal 
gaan overheersen in kloosters en kerken doch de 
inlandse schilderkunst blijft bestaan in de 
ambachtelijke bekwaamheid van de Indiaan, die 
eigen motieven en technieken in de 
geïmporteerde stijlrichtingen integreert. Aldus 
ontstaat een “koloniale uitdrukkingsvorm” 
waarin de inlandersen hun gewijde schilderkunst 
bepalende factoren zijn. Inlanders gebruiken 
bijvoorbeeld graag vergankelijke materialen 
zoals een mozaïek van bloemen en veren. Op 
basis van deze vergankelijkheid wordt door de 
missionarissen beslist dat de duurzamere, 
Europese traditie hun doelstellingen beter dienen. 
In de zestiende eeuw bevat de schilderkunst in 
het vice-koninkrijk drie stijlen: de Vlaamse, 
Italiaanse en de Spaanse. Deze schilderkunst is 
anoniem en benadrukt vooral het iconografisch 
aspect, onontbeerlijk voor de verspreiding van 
het geloof.

eenvoudige apostel opeen 
wit paard, dat nu nog door 
boeren wordt vereerd, 

waarbij ze Jacobus bescherming vragen tegen 
de hagel die hun oogsten vernietigt. Hetzelfde 
gebeurt met de figuur van Tunupa, god van de 
Andes, die een soort kruis draagt. Hij wordt snel 
vereenzelvigd met Sint-Bartholomeus. Zo ziet 
men dat de identificerende kenmerken van de 
oude góden verdwijnen en alleen het begrip 
overblijft. Tunupa stelt het vuur van de vulkanen 
voor en sterft in het Titicacameer nadat hij met 
twee wezens, half vrouw, half vis, heeft 
gezondigd. Deze vrouwen worden vereenzelvigd 
met de westerse sirenen als symbool van zonde 
en wellust. De sirenen (wel in westerse gewaden 
gestoken) maken vanaf de zeventiende eeuw 
deel uit van de geliefkoosde versiering van de 
kerken: voor de Spanjaarden stellen ze de zonde 
voor, de Indianen vinden er hun oude góden in 
terug. Maria wordt op haar beurt ingelijfd door 
ze te vereenzelvigen met de heilige berg Potosi, 
waaruit pelgrims stukken rots halen om rijkdom 
te bekomen. Voorts wordt Maria beschouwd als 
“Coya” (Coya’s= koninginnen van de Inka’s). 
Ze wordt in processies meegedragen onder een 
parasol die door een engel wordt ondersteund, 
terwijl bij de Inka’s een gebochelde dwerg de 
koningin draagt. Men associeerde engelen met 
natuurkrachten en hemellichamen en aldus zag 
de clerus in de engelen een geschikt middel om 

de cultus van de sterren in de juiste, christelijke 
richting om te buigen. Er bestaan schilderijen 
waar Maria pluimen op haar kroon heeft, in de 
stijl van de inlandse hoofddeksels. Men ontdekt 
echter ook pre-hispanische elementen in de 
christelijke composities. De zon wordt aanvaard 
als een schepsel Gods en soms als zijn symbool. 
Het komt tot een visuele vereenzelviging van 
God met de zon waardoor God de Vader een zon 
op zijn borst getatoueerd krijgt en de 
monstransen, die voor dë verovering van 
Amerika de vorm van een toren hadden, na het 
Amerikaanse avontuur de vorm van een zon 
aannemen. Dit alles belet niet dat de Indianen 
nog een grote vrijheid van expressie kennen, 
zoals men dit in onder andere "kero's" (houten 
drinkbekers) kan vaststellen. Ze schilderen er 
thema’s uit de Inkageschiedenis op. De 
verovering van het woud door de Inka’s laat een 
diep heimwee opwellen naar de verloren 
paradijselijke omgeving; dit heimwee wordt 
weerspiegeld in de barokke kerken uit de 
achttiende eeuw die versierd zijn met ananas, 
papaja’s en apen, tropische elementen die 
volledig vreemd zijn aan het gebouw en zijn 
omgeving. Als natuurmensen blijven ze vogels 
of andere dieren aanbidden en het idyllische 
Inkaleven speelt zich, in de afbeeldingen op de 
bekers, afin een tuin met bloemen, bomen en 
vogels. Opdat men niet in de dierenverering zou 
hervallen, laat men speciale iconografische 
oplossingen toe. Dë Drievuldigheidstaferelen 
uit de Andes, met drie identieke goddelijke 
personen, laten toe de HeiligeGeest uit te beelden 
zonder duif. Het zou door Indianen 
geïnterpreteerd worden als “dierenverering” en 
dit is nu juist ten strengste verboden.

Een thesis-tentoonstelling

Het is geen sinecure om 500 jaar geschiedenis in 
enkele museumzalen tot leven te brengen. In het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen heeft men voor “America” de ganse 
benedenverdieping gereserveerd,wat een im
mense oppervlakte garandeert. Toch is de 
tentoonstelling bewust als een labyrint 
geconcipieerd. Een dergelijke chaotische vorm 
beantwoordt het best aan de onoverzichtelijke 
complexiteit van het opzet. Toch deelt men de 
ruimten op in staties, als van een kruisweg, die 
dan nog eens opgesplitst worden. De 
tentoonstelling zelf wordt in twee hoofdstukken 
voorgesteld: I. Europa’s blik, II. Het 
Latijnsamerikaanse labyrint.
Deze indrukwekkende tentoonstelling is geen 
echte publiekstrekker omdat ze teveel een "the- 
sis-tentoonstelling" is. De maker Paul 
Vandenbroeck vertrekt van ideeën omtrent de 
conquista en illustreert deze opvattingen met 
een overvloed aan beelden en rariteiten, waarvan 
men de bewijskracht niet onmiddellijk ontdekt 
omdat de materie daarvoor te ingewikkeld blijft. 
Men ziet bijgevolg een stortvloed van artefacten, 
met hier en daar een belerende tekst, die gaan 
functioneren als bewijsmateriaal bij de misdaad. 
Zelfs de smaakvolle mise-en-scène van de 
tentoonstelling wijst het “kwantiteitskriterium” 
met de vinger aan.
Een niet onaardig aspect van deze tentoonstelling 
is het naadloos in elkaar overlopen van het 
historische en hedendaagse gedeelte. De 
hedendaagse installaties - andere uitingen werden 
geweerd door de verantwoordelijke Catherine 
de Zegher - blijven in hun verscheidenheid 
wijzen op de voortdurende kolonisatie en die 
dubbelzinnige koloniale iconografie. In een 
andere context (Kunst & Cultuur, April 1992, 
p.48-49) heb ik gewezen op dit hedendaagse 
luik en op “La Malinche", als vertaalster en 
minnares van Cortés neemt ze culturen in zich 
op en geeft ze door, in het werk van de Cherokee 
Indiaan Jimmie Durham. In de installatie staan 
onder andere twee vaten, een gevuld met water 
en een met zout. Erboven hangt het woord 
AMA. Ama betekent in het Spaans “hou van 
mij” en is zowel bevel als smeekbede. In de taal 
van de Cherokee-Indiaan is AMA zout of water, 
afhankelijk van de verbuiging. Zout is een 
betaalmiddel en “La Malinche” maakt duidelijk 
dat de veroveraars de gift niet begrijpen omdat 
de symbolische systemen van de Amerika’s 
buiten het westerse ruilsysteem te vinden zijn. 
De veroveraar betaalt terug met diefstal en 
herleidt alles tot verbruiksartikelen. De Chileense 
kunstenaar Eugenio Dittbom portretteert “een 
geschiedenis van het menselijk gelaat” met 
behulp van foto’s en tekeningen van zijn 
dochtertje en van geestesgestoorden. In dit 
verwoeste land zijn zovelen spoorloos dat enkel 
een foto, een robotfoto nog een spoor nalaat van 
het onzichtbare, uitgewiste, onderdrukte en 
vermoorde leven. Het werk van David Lamelas 
“Quand le ciel bas et lourd” staat buiten het 
museum opgesteld. Er werden bomen geplant, 
waarboven een stalen dak gemonteerd werd. 
Het perspectivisch schuinlopend dak, belemmert 
de groei van de bomen. “Quand le ciel bas et 
lourd” is het onmogelijk model voor een 
tentoonstelling die theorie en praktijk in een 
ongemakkelijke, loodzware dialoog laat 
verlopen. Dat met de meer dan twintig installaties 
van Zuidamerikaanse kunstenaars het debat over 
“centrum en periferie” en “m.ulti-culturalisme” 
warm geserveerd wordt, kan men interpreteren 
als een geschenk van de zon voor het cultureel 
zieltogende Europa.

Wim Van Mulders 

“America - Bruid van de Zon”, nog tot 31 mei 
1992 in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Plaatsnijdersstraat 2, 2000 
Antwerpen (Tel. 03/238.78.09).
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Zwarte beelden Als een meer
In het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst 
van Oostende kan nog tot 8 juni de Retrospec
tieve Fred Bervoets bezocht worden. Fred 
Bervoets heeft in de Belgische avant-garde altijd 
een aparte plaats ingenomen, onder meer door
dat hij zijn toevlucht zocht tot het klassieke 
medium van de schilderkunst en dat medium 
steeds trouw is gebleven. Op basis van formele 
en thematische overeenkomsten kan Bervoets’ 
œuvre in reeksen worden onderverdeeld.
Na aanvankelijk stilistische invloeden van Co
bra te hebben ondergaan, bereikt hij in de jaren 
zeventig met zijn Spaghetti's een authentieke 
artistieke uitdrukking. De Spaghetti’s zijn doeken 
van groot formaat, gekenmerkt dooreen organisch 
kluwen van slang- en darmachtige vormen in de 
context van een uitgesproken horror vacui. Met 
deTotems en Kasten ( 1974) treedt een zekere 
versobering in. Daar waar in deTotems de chaos 
gehiërarchiseerd wordt, zijn de monumentale 
Kasten het resultaat van destructie en recon
structie: droge naaldetsen op bruin papier worden 
op doek gekleefd en vervolgens met behulp van 
touwtjes en spijkers tot een monumentaal werk 
geassembleerd. Uit 1980-1981 dateert een reeks 
monumentale etsen die hij aan zijn overleden 
vriend Jan Cox opgedragen heeft. Eveneens naar 
aanleiding van het verlies van een vriend komt de 
reeks Far Westscènes Wounded Knee tot stand. 
Na een reeks geschilderde tekeningen waarin 
lijn en kalligrafie primeren op het koloriet volgt 
een zeer impulsieve periode met een enorme 
produktiviteit: de Cicatrices (1987). Beginjaren 
negentig start Bervoets opnieuw een reeks etsen 
waarvan de bladen tot grotere gehelen worden 
samengevoegd en met acrylverf worden opge
hoogd. Deze werken (Welcome home ) hebben 
het familiale en het huiselijke leven, ingebed in 
een sfeer van eenzaamheid, tot thema.
Bervoets’ beelden zijn de neerslag van zijn
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Fed Bervoets

"La Guerre est finie", PMMK Oostende

gevoels- en gedachtenleven: zijn picturale au
tobiografie. Met dit retrospectief overzicht dat 
een tweehonderdtal werken omvat, toont het 
PMMK voor het eerst Bervoets’ œuvre in zijn 
totaliteit. Ter gelegenheid van deze tentoonstel
ling werd door de Vrienden van de Antwerpse 
galerie De Zwarte Panter een fraaie monografie 
uitgegeven met een inleiding van Willy Van den 
Bussche en een tekst van Johan Pas. De ten
toonstelling is toegankelijk tot 8 juni in het 
PMMK, Romestraat 11, 8400 Oostende (059/ 
50.81.18).

In de galeries
Uit het massale aanbod lichten wij graag enkele 
tentoonstellingen die zich als veelbelovend 
aankondigen. Misschien vooruitlopend op de 
“Woord en Beeld”-tentoonstelling in het 
MUHKA, zijn in de Antwerpse Ado Gallery 
nog tot 16 mei de fotowerken van de Nederlandse 
Korrie Besems te zien: kernachtige woorden, 
begrippen overlappen, vullen, verstoren foto
beelden. Van 5 mei tot 31 augustus gaat in 
Galerie De Lege Ruimte (Brugge) een een- 
manstentoonstelling van de Amerikaanse kun
stenaar Jonathan Borofsky door. Deze ten
toonstelling omvat zowel tekeningen als instal
laties. De Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst te Gent nodigt Thomas 
Schütte uit om tentoon te stellen van 17 mei tot 
einde juni. Fiir Nichts Und Wieder Nichts is de 
titel van de eerste individuele expositie van de 
Nederlandse kunstenaar Aernout Mik in 
Deweer Art Gallery (Otegem)(van 16 mei tot 14 
juni). De tentoonstelling bestaat uit een instal
latie van een monumentaal wandbeeld en ob
jecten die volledig in functie van de ruimte van 
de galerie geconcipieerd werden. Eveneens tot 
14 juni toont de Britse kunstenaar Roy Grayson 
in Galerie Fortlaan 17 (Gent) Etage . Etage is 
opgebouwd uit drie groepen werken die gere
aliseerd werden tijdens de laatste twee jaar. Ze 
worden gepresenteerd op de afzonderlijke ver
diepingen van de galerie. Elke groep werken is 
verzameld rond een afzonderlijke hoofding en 
elke verdieping is aan een andere protagonist - 
de krijgshaftige dichter, de alchemist/clericus/ 
schatbewaarder, en dode dichters - gewijd.

EEN GREEP UIT DE KUNSTACTUALITEIT

Vernieuwing in Zilver 
in nieuw
Museum voor Sierkunst
Op 25 mei wordt het “nieuwe” Museum voor 
Sierkunst plechtig geopend. De nieuwbouw, 
een ontwerp van de Gentse architect Willy 
Verstraete, werd opgetrokken achter de prachtige 
binnenkoer van het statige Hotel de Coninck aan 
de Jan Breydelstraat, waar de imposante muse
umcollectie sinds 1922 een onderkomen vond. 
Aan het uitbreidingsproject werd sinds 1975 
gewerkt. De uiteindelijke bouwwerken duurden 
vier jaar. Het “nieuwe” Museum voor Sierkunst 
voldoet aan de hoogste internationale museale 
standaardnormen en kan nu ook bruiklenen 
ontvangen van de grootste buitenlandse musea. 
De oude museumcollectie die vooral zeventiende 
en achttiendeëeuws meubilair omvat, blijft 
ondergebracht in de voorbouw van het uit 1755 
daterende Hotel de Coninck. De opstelling van 
de oude collectie is openkele plaatsen gewijzigd. 
Zo heeft de belangrijke schenking René 
Bruynseraede-Vera De Witte een definitief 
onderkomen gevonden op de eerste verdieping
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van het Hotel, waardoor een 
aantal minder belangrijke 
collectiestukken konden 
verhuizen naar de reserves.
In de nieuwbouw worden twee 
verdiepingen voorbehouden aan 
de twintigsteëeuwse collecties 
van het Museum. Op de eerste 
verdieping wordt een strenge 
selectie gepresenteerd uit de 
verzamelingen toegepaste kunst 
1900-1950. Zowel de uitbundige 
Art Nouveau met haar florale 
motieven en vloeiend lijnenspel 
als de meer constructieve rich
ting van de 1900-stijl worden 
getoond. De Art Deco en andere 
kunstbegrippen uit het Interbel
lum vinden eveneens hun plaats 
op deze verdieping. De selectie 
werd toevertrouwd aan specia
list Mark Lambrecht omdat 
Lieven Daenens, conservator van 
het Museum voor Sierkunst, 
vreesde “te weinig afstand ten 
opzichte van de hem overbekende 
stukken te kunnen bewaren”.

Op de tweede verdieping komen de collecties uit 
de jaren zestig, zeventig en tachtig aan bod met 
enerzijds de belangrijke Belgische ontwerpers 
zoals Pieter De Bruyne en Emiel Veranneman 
en anderzijds de Itai iaanse vormgev ing die vooral 
met groepen als Alchimia en Memphis de 
meubelkunst uit haar louter functionele rol 
weghaalde. Lieven Daenens bepaalde de selectie 
samen met Monique Bucquoye, directeur van 
Interieur.
De ruime expositieruimte op het gelijkvloers is 
voorbehouden aan tijdelijke exposities. Ter 
gelegenheid van de opening van de nieuwbouw 
wordt de expositie “Vernieuwing in Zilver - 
Internationale Hoogtepunten uit de Edel
smeedkunst 1880-1940” georganiseerd. Deex-
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Museum voor Sierkunst

"nieuwbouw"

positie bevat de allerbeste zilverwerken uit 
België, Nederland, Engeland, Denemarken, 
Noorwegen, Zweden, Duitsland, Oostenrijk en 
Frankrijk en wordt gevormd door bruiklenen uit 
privé-collecties en uit belangrijke buitenlandse 
musea. “Vernieuwing in Zilver” is ongetwijfeld 
de grote publiekstrekker van het nieuwe Muse
um voor Sierkunst maar evenwel niet de enige 
“tijdelijke” of speciaal naar aanleiding van de 
opening georganiseerde tentoonstelling. Het 
Museum presenteert ook de tentoonstelling 
“Hommages” met keramiek van eenentwintig 
belangrijke hedendaagse keramisten en evenveel 
hommages aan deze kunstenaars van de Gentse 
keramist Frank Steyaert. Elke creatie van Steyaert 
wil een zinvolle dialoog aangaan met een werk 
van zijn vrienden-kunstenaars. In samenwer
king met Galerie Knauth uit Bonn brengt het 
Museum ook een expositie over hedendaagse 
bestekken. Een laatste onderdeel van de 
feestelijke opening van het Muséum betreft 
“100% make-up”: een decoratief vazenproject 
van Alessandro Mendini en Alessi. Deze expo 
bestaat uit honderd vaasvormige objecten naar 
vormelijk ontwerp van 
Alessandro Mendini en 
met decoraties van 
evenveel internationale 
kunstenaars. Dit project 
werd gerealiseerd door 
het Italiaans produktie- 
huis Alessi.
Buiten de muren van het 
uitgebreide Museum 
voor Sierkunst gaat het 
feest gewoon voort. Ter 
gelegenheid van de 
opening van de nieuw
bouw hebben een ne
gental Gentse galeries 
het initiatief genomen 
om elk in eigen huis een 
tentoonstelling te or
ganiseren met kunst
werken die een aan
vulling of een contrast 
vormen met het aanbod 
in het Museum. Aan "Sier-cuit" nemen de vol
gende galeries deel: Surplus (met werk van 
James Irvine, Jasper Morrison en Tom Dixon), 
Ziggurat (“Animal Farm”), Imschoot Uit
gevers (met werk van Denmark), Verzameld 
Werk (met vaasvormen van vijf keramisten), 
Galerie S. & H. De Buck (“Rings and Things” 
en een experiment waaraan Herman Blondeel 
en Hans Weyers hun medewerking verlenen), 
Copyright Art and Architecture Bookshop 
(“La Bibliothèque Imaginaire”), Cargo (met 
werk van Massimo losa Ghini en Denis San- 
tachiara), Vera Vermeersch (“Pure Wool” en 
“De speeltuin”) en Galerie Sofie Lachaert (“Le 
palais sur les vagues”)
Meer informatie over deze tentoonstelling vindt 
u in de agenda. U kan ook steeds terecht in het 
Museum voor Sierkunst, Jan Breydelstraat 5, 
9000 Gent (091/25.66.76). We vermelden hier 
tenslotte dat Amarant voor komend najaar een 
lessenreeks, geënt op de kollektie van het mu
seum, in voorbereiding heeft.
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Met de tentoonstelling A/s een meer presenteert 
het MUHKA eveneens een retrospectief 
overzicht van een Antwerps kunstenaar. Mark 
Luyten - maar hier houdt elke verdere 
vergelijking op. Mark Luytens kunsthistorische 
opleiding vormt de achtergrond en de 
voedingsbodem van zijn œuvre, dat sinds 1983 
door hem in thematische reeksen wordt 
onderverdeeld. In het begin van de jaren tachtig 
waagt hij zich even aan de Nieuwe Schilderkunst 
maar van deze periode in Zijn kunstenaarschap 
neemt hij al gauw afstand. De artistieke crisis 
die daarop volgt, blijkt een zuiverende uitwerking 
te hebben gehad. In 1984 formuleert Luyten 
immers een antwoord op zijn twijfel met de 
Serres : subtiele werken die geënt zijn op Luytens 
affiniteiten met kunst
negentiendeëeuwse Symbolisme en de poëzie 
van Maeterlinck. Vervolgens ontstaan de 
(Portretten). In deze reeks portretteert Luyten 
de historische bepaaldheid en de geijkte 
conventies van de traditionele portretkunst. In 
de loop van de jaren tachtig ontstaan vervolgens 
ook de Intermezzi en Les Quatres Saisons : 
reeksen die in hun titel Luytens affiniteit met de 
klassieke muziek verraden.
Net zoals de maniëristen uit de zestiende eeuw, 
begeeft Mark Luyten zich op het grensgebied 
van poëtische melancholie en didactische 
eruditie. Daarom is deze tentoonstelling niet 
opgevat als een retrospectieve maar als een 
verstild totaalbeeld waarin talrijke referenties 
aan vroeger en recent werk elkaar afwisselen: 
als een meer van betekenissen. De 
tentoonstelling loopt nog tot 14 juni in het 
MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/238.59.60).
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Mark Luyten

"Alscen meer", opstelling vande 'werken van Mark Luyten in het Muhka

Jonge Gentse kunstenaars/ 
Jonge kunstenaars in Gent
Met de tentoonstelling Synergie ‘92 willen vier 
Gentse kunstverenigingen aandacht vragen voor 
de artistieke reflectie van een jonge generatie 
kunstenaars die binnen de uitstraling van de 
Gentse cultuurpool wonen en werken. De titel 
van de manifestatie wil de nadruk leggen op de 
dynamiek en vernieuwende kracht die uitgaan 
van de jonge kunst op het creatieve potentieel 
van een regio. De Campo Santo kapel, de Ve
reniging voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent, Opus Operandi en het Museum 
Dhondt-Dhaenens bieden nog 10 mei de gele
genheid om kennis te maken met de werken van 
deze jonge Gentenaren: J.M. Bijtebier, D. 
Braeckman, P. Buggenhout, E. Colpaert, B. De 
Bruyckere, H. De Leener, K. De Meester, M. 
Goethals, C. Mistiaen, J. & P. Schietekat, W. 
Vanderplaetsen, Chr. Verhelst en J. Van Oost. 
Het Museum Dhondt-Dhaenens is vervolgens 
gastheer van een door het Museum van 
Hedendaagse Kunst gerealiseerde tentoonstel
ling met werken die gecreëerd worden door de 
elf Belgen die door Jan Hoet geselecteerd wer
den voor Documenta IX. Nog even de selectie 
overlopen: G. Bijl, P. Corillon,T. De Cordier, R. 
De Keyser, W. Delvoye, J. Fabre, M. François, 
B. Lohaus, M. Maeyer, Panamarenko en L. 
Tuy mans. Het Museum voor Hedendaagse Kunst 
staat ook in voor een eigenzinnige presentatie 
van de collectie van het Museum Dhondt- 
Dhaenens (Museumlaan 14,9831 Deurle, 091/ 
82.51.23).
In de maand mei tenslotte maken een bende 
jonge turken zich meester van de Gentse Sint- 
Baafsabdij voor een “multi disciplinair totaal
gebeuren voor hedendaagse kunst”. De mani
festatie die zichzelf ook laat aanspreken met het 
woord Ifrul is een initiatief van de vzw 
Greenroom. Doelstelling: meer mogelijkheden 
scheppen voor hedendaagse jonge kunst door 
jonge kunstenaars de kans te bieden met hun 
werk naar buiten te treden in een “positief kader”. 
Brut is zoals gezegd een multi-disciplinaire 
manifestatie die de grenzen tussen de verschil
lende kunstgenres - beeldende kunst, film, 
poëzie,... - wil slechten. De groepsexpo in de 
Sint-Baafsabdij omvat werken van meer dan 
vijftig kunstenaars. In Studio Skoop, het festi- 
valcafé, kunnen ook een aantal realisaties 
bekeken worden. Meer informatie, of de festi- 
valkrant kan u verkrijgen bij vzw Greenboom, 
091/36.22.63, of in de Sint-Baafsabdij, Gan- 
dastraat, 9000 Gent, alle dagen behalve 
maandagen in mei van 9.30 tot 17.00 uur.
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Nationale Loterij

PROGRAMMA
Het projekt loopt van 24 mei tot 
7 september 1992

Het gehele projekt omvat zowel 
tentoonstellingen in de galerie als het 
opzetten van een wandelparcours en 
lezingen die de thematiek van het 
landschap vanuit een hedendaagse 
visie benaderen.
In de galerie tonen diverse korte 
tentoonstellingen zowel grafische, 
fotografische, schilderkundige of 
driedimensionele werken die het 
landschap vanuit verschillende 
benaderingshoeken belichten.
Langs de wandelroute worden 
enerzijds bestaande objekten op 
welbepaalde plaatsen ingelast, 
anderzijds worden projekten die 
ingrijpen op de omgeving, en specifiek 
voor de uitgekozen plaats zijn, 
opgezet.
Aan de hand van lezingen wordt het 
landschap eerst gedefinieerd vanuit 
wetenschappelijk oogpunt. De evolutie 
van de artistieke benadering wordt 
geschetst door een filosoof. Binnen 
die kontekst wordt ook het projekt 
LANDSCHAP 92 gesitueerd. 
Tenslotte leest één kunstenaar het 
landschap anno 92.

&

LABO ART vzw

presenteren

LANDSCHAP 92

GALERIE
24 mei tot 28 mei: 
overzichtstentoonstelling 
Deel I
van 31 mei tot 17 juni
Erik Verhal
Jacques Lennep
Pierre Courtois
Urbain Mulkers
Deel II
van 21 juni tot 8 juli
Carl Uytterhaegen
Jean-Georges Massart
Deel III
van 12 juli tot 23 juli
Damien Deceuninck
Deel IV
van 26 juli tot 6 augustus
Yves Desmet
Deel V
van 9 augustus tot 23 augustus
Bob Verschueren

KATALOOG
Van het opzet verschijnt een 90 biz. 
tellende kataloog met talrijke zwart
wit illustraties. Bijdragen van prof. Dr. 
Daels, prof. Dr. Willem Elias en Dhr. 
Y. Desmet weerspiegelen de inhoud 
van de lezingen.
Dhr. Florent Bex directeur van het 
Museum voor Hedendaagse Kunst 
te Antwerpen situeert het projekt 
Landschap 92 in een bondige 
inleiding.

WANDELINGEN
Begeleide wandelingen worden 
gepland op:
Zaterdag 30 mei, 6 juni, 27 juni, 4 juli, 25 
juli en 1 augustus 
aanvang:15 uur

Gent
PARCOURS
Pierre Courtois 
Christ Michiels
Paul Perneel 
Mark Leyman 
Chris Dhulster 
Marc De Roover 
Jean De Groote 
Herman Van Nazareth 
Rik Reynaerts 
Paul Van Rafelghem 
Sven Hubo 
Stijn Debruyne 
Peter Mulkay 
Peter Vanassche 
Yves Bourgingnon 
Heide Voet 
Sybel Derycke 
Alexandra Jacquet 
Nadine Ronse 
Anouchka Hofman

Brussel
Antwerpen

Met medewerking van:
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LEZINGEN
27 mei:
lezing door prof. Dr. Luc Daels 
- aanvang 19h.
Prof. Dr. Daels, directeur-diensthoofd 
van het laboratorium voor regionale 
geografie en landschapskunde aan 
de universiteit te Gent benadert als 
wetenschapper het complexe begrip 
landschap. Hij licht uitdit intrigerende 
archief enkele boeiende gegevens 
en wijst op hun wezenlijk belang voor 
onze hedendaagse en toekomstige 
samenleving.

10 juni:
lezing door Prof. Dr. Willem Elias 
- aanvang 19h.
Prof. Dr. Willem Elias, docent aan de 
VUB te Brussel publiceerde talloze 
belangrijke artikels over hedendaagse 
kunst, kunstfilosofie en esthetische 
vorming.
In 1992 verschijnt van hem tevens bij 
uitgeverij Hadewych een naslagwerk 
over de hedendaagse kunstfilosofie. 
Tijdens zijn lezing belicht hij het thema 
van het landschap vanuit diverse 
filosofische invalshoeken.

26 juli:
lezing Dhr. Yves Desmet 
- aanvang 15h.
Dhr. Yves Desmet docent aan het 
Hoger Architectuurinstituut Gent- 
Brussel is ook bijzonder aktief als 
plastisch kunstenaar.
Zijn werk was vertegenwoordigd op 
belangrijke mondiale
kunstmanifestaties en op binnen- en 
buitenlandse tentoonstellingen. Aan 
zijn werk zijn twee verhelderende 
catalogi gewijd:
- Relations 1971-1978 - uitg. Stedelijk 
Van Abbemuseum, Eindhoven, 1979 
- Resolving Contradictions 1979-1987 
- uitg. Atelier 340, Brussel/Jette 1987. 
Als stichter Coördinator van 
Arkumeko een studieprojekt van het 
Centrum voor Architectuuronderzoek 
Sint-Lucas Gent leidt hij tevens het 
deelprojekt “Land” dat theoretisch 
onderzoek verricht naar vormen en 
betekenissen van landschappen.

Galerie LABO ART vzw
Steenweg 289 9810 Eke 
tel.: 091/85 46 35 
is vrij toegankelijk iedere 
zondag van 11h. tot 17h. 
maandag van 17h. tot 19h. 
dinsdag van 17h. tot 19h. 
woensdag van 15h. tot 19h.

Organisatie : John QUIVRON
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CLAUDIO PARMIGGIANI
VAN 9 MEI TOT 15 JULI 1992

8300 KNOKKE-ZOUTE Qohine\Vchtarg 1060 BRUSSEL
GOLVENSTRAAT 11 _)AUIIWAUIII RUE BOSQUET 36
TEL. 050/61.58.35 * N ’ E T A * R ‘ T * S TEL. 02/534.14.41
FAX. 050/62.03.30 -u- FAX. 02/534.13.04

MUSEUM 0 VOOR

IERKUNST N
Nieuw gebouw en vernieuwde presentatie vanaf 26 mei
Permanente opstelling van de 20ste-eeuws kollektie toegepaste kunst

Vanaf 26 mei tot 27 juli: 5 tijdelijke tentoonstellingen:

I Vernieuwing in zilver
Internationale hoogtepunten uit de edelsmeedkunst 1880-1940

Frank Steyaert
Hommages aan 21 internationale keramisten

Bestek
30 avant-garde bestekken van internationale edelsmeden

100% make-up
Een projekt van Alessandro Mendini

Schenking René Bruynseraede-Vera De Witte
Hoogtepunten uit de Renaissance- en Barokkunst

Uit de tentoonstelling ‘Vernieuwing in zilver": Fruit-stand van Carel J.A. Begeer (1883-1956)
Foto: Tom Haartsen

Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent



TENTOONSTELLINGS

ANTWERPEN

Abécé art gallery 
Volkstraat 59 
2000 Antwerpen 
Luc Vernimmen 
tot 17 mei

Koninklijke academie voor 
schone kunsten
Blindeslraat 19
2000 Antwerpen 
03/233.56.19

Jos Hendrickx - “Tekenaar van 
figuur en glasraam" 
tot 15 mei

Ado Gallery
Verlat st raat 12
2000 Antwerpen 1 
03/238.68.75
Korrie Besems - Fotowerken 
tot 16 mei
Stefano Cattaneo 
van 21 mei tot 27 juni

Dennis Anderson Gallery
Scheldestraat 84 
2000 Antwerpen 
03/238.78.83 
Claudia Hart (USA) - recent 
work 
tot 16 mei 
Chris Wilder 
van 21 mei tot 29 juni

Archief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurleven
Minderbrocdersstraat 22 
2000 Antwerpen 
03/226.01.50
Twee Gentenaars in Antwerpen: 
Karei van de Woestijne en Johan 
Daisne 
tot 30 mei

Provinciaal Centrum Arenberg
Arenbergstraat 28 
2000 Antwerpen 1 
03/232.86.20 
“Jong Talent 38 - 
beeldhouwkunst en keramiek” 
van I mei tot 14 juni

Galerij Brabo
Desguinlei 100 
2000 Antwerpen 1 
Pat Harris - recent paintings 
van 9 mei tot 20 juni

Galerie Patrick De Broek
Vlaamse Kaai 39 
2000 Antwerpen 
03/238.88.51 
Koen Theys, Damien 
Delepeleire, Honore d’O 
tot 16 mei
Imi Knoebel
van 21 mei tot eind juni

Galerij Jeanne Buytaert
Jan Van Rijswijcklaan 204 
2020 Antwerpen 2 
03/238.66.99
Anloon Dries 
van 5 juni tot 31 juli

Carine Campo Gallery
Leopoldstraai 53 
2000 Antwerpen 1 
03/232.62.70 
“Fantômes” - Gotscho 
tot 16 mei
Artists of the Gallery 
van 21 mei tot 10 juli

Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat 31-33 
2018 Antwerpen 
03/231.86.45
"Nieuwe Juwelen van Jonge 
Ontwerpers” 
lol 31 mei

L
Philip Htiyjfhc in Montevideo. Antwerpen

Drie Berken
. Pulsebaan 80

2275 Lille (Wechelderzande)
03/312.14.31
Pat Van Heugten - aquarellen 
lot 10 mei

Galerij Elias 
Bresstraat 10
2018 Antwerpen 2 
0.3/216.31.38
"Technisisme" - Yves Velter 
tot 20 mei
Jolande Des Bouvrie 
van 22 mei tot 17 juni
Sisa fotografisch 92 
van 19 juni tot 15 juli

‘t Elzenveld vzw
Lange Gasthuisstraat 33-39 
2000 Antwerpen 
03/223.56.11 
Henri Van Straeten 
van 7 mei tot 24 mei 
Cecilia Vanderbeek 
van 27 mei tot 21 juni 
“Zomer van de fotografie” 
van 25 juni tot 16 augustus

Galerij Enzo
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
“UR-EIGEN” - Bart Daems, 
Boris Soubotko, Teuk 
tot 20 mei

Epreuve d’Artist
Oude Kerkstraat 64 
2018 Antwerpen 
03/480.71.33 
Oldrich Kulhanek 
tot 24 mei
Marian Komacek 
van 12 juni tot 8 juli

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54 
2880 Hingene 
03/889.57.05
Jef Van Campen 
tot 14 juni
Frans Van Kerckhoven en Inge 
De Smedt
van 19 juni tot 30 augustus

121 Art Gallery
Mechelsesteenweg 121 
2018 Antwerpen 2 
03/218.68.73
Pierre Mertens 
tot 16 mei
Tim Maul (USA) 
van 21 mei tot 1 augustus

Galerie Francis Van Hoof
Reyndersstraat 12-16-18i ii 
2000 Antwerpen 1
O3/232.O8.8O
“15 years” (jubileum) 
Emilio Vedova 
tot 24 mei
Linda Vinck 
van 29 mei tot 28 juni

Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 
2650 Edegem 
03/457.78.40
Dialoog “Kunst & Poëzie” 
van 9 mei tot 7 juni

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen 1 
03/226.03.06
Karel Maes (1900-1974) 
tot 21 juni
“Iemand, niemand en 
honderdduizend- Het portret in 
vraag” (Zomer van de fotografie) 
van 27 juni tot 13 september

‘t Kallement
Kallement 1
2160 Wommelgem 
03/353.62.36
Simone Van Raemdonck - 
beelden
van 26 april tot 30 mei

Galerie ‘t Kapelleke
Oever 27
2000 Antwerpen
03/231.32.04
John Brosens - schilderijen 
tot 10 mei
Walter Wanten - schilderijen en 
aquarellen 
van 15 mei tot 31 mei

Leon Engelen - schilderijen 
van 5 juni tot 21 juni 
Christa Bremer (D) - sculpturen 
en keramiek 
van 26 juni tot 12 juli

Galerie Annick Ketele 
Schuttershofstraat 21 
2000 Antwerpen 
03/233.07.27 
T.M.E. Tilman 
van 16 mei tot 27 juni

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09 
Vie Gentils 
van 20 juni tot 23 augustus 
“Amerika, bruid van de zon”, 500 
jaar Latijns-amerika en de Lage 
Landen 
tot 31 mei

Kredietbank Zaal Fernand 
Collin
Eiermarkt 20 
2000 Antwerpen I 
03/223.49.22 
“Ode aan de Antwerpse haven” - 
Eugcen van Mieghem 
tot 15 mei

Galerij De Lelie
Stoofstraat 9 
2000 Antwerpen 1 
03/231.16.81
Metsch Carla-Kryger 
van 8 mei tot I juni 
Luc Knockaert 
van 5 juni tot 29 juni

Lens Fine Art
Mechelsesteenweg 146 
2000 Antwerpen I 
03/237.68.57 
Luc Piron - drawings 
tot 16 mei
Pjeroo Roobjee 
van 21 mei tot 27 juni

Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 

2030 Antwerpen 3 
03/542.49.40
Kindertekeningen uit China 
tot 27 mei

Kunstkamer Manebrugge 
Manebruggestraat 247 
2100 Deume 
03/321.09.81
Willy Vermeersch - schilderijen 
van 2 mei tot 21 mei 
Johan Corthals - grafiek 
van 6 juni tot 25 juni

Frans Masereelcentrum
Zaardendijk 20 
2460 Kasterlee 
014/55.76.99 
Floris Jespers - etsen 
van 2 april tot 15 mei 
“Jazz” - Paul Turkry, grafiek 
van 21 mei tot 19 juni 
Remy Cornelissen - 
retrospektieve 
van 25 juni tot 28 augustus

Galerij Hugo Minnen 
Brockstraat 125 
2480 Dessel 
014/37.81.98
Jos Delbroek (B), Yves De Smet 
(B), Belu-Simion Fainaru (IL), 
Gilbert Swimberghe (B); Jan van 
den Berg (NL) 
tot 17 mei

Montevideo
Peter Benoitstraat 40 
2018 Antwerpen 2 
03/216.30.28
Philip Huyghe - sculpturen 
tot 16 mei
Luc Deleu 
van 21 mei tot 27 juni 
Philip Huyghe, Ria Pacquée, Luc 
Deleu, Eddy De Vos, Filip 
Francis, Guy Van Bossche, 
Dominique Stroobant, Gottfried 
Hundsbichler, Manfred Schu, 
Gerard Polhuis 
van 21 mei tot 27 juni

MUHKA
Leuvenstraat 32 
2000 Antwerpen 1 
03/238.59.60 
“Als een meer” - Mark Luyten 
tot 14 juni
Woord en Beeld in de Belgische 
kunst van A tot Z 
van 27 juni tot 15 november

Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47 
2000 Antwerpen 1 
03/216.22.11
Wemer Bischof - Magnum- 
fotograaf 
"Ogen-Blikken" (Zomer van de 
Fotografie) - portretfotografie uit 
eigen kollektie 
van 7 mei tot 21 juni

Oneononeonone
Grote Steenweg 7 
2000 Antwerpen 
03/230.07.05 
Brian Chalkley (GB) 
van 26 april tot 10 mei 
Giles Thomas (GB) 
van 17 mei tot 7 juni 
“Being there” - Herman Helle 
(NL) 
van 14 juni tot 12 juli

De Oorzaak & Zn 
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout 
014/41.36.33 
Jeroen Daled 
van 9 mei tot 21 juni

Ornamenten
Graaf van Hoornestraat 3
2000 Antwerpen 
03/238.97.59
“Betty Page” - Bruneau 
tot 30 mei

Parbleu
Verbrande Entrepotstraat 9 
2000 Antwerpen 1 
03/238.36.92
Nicotine Van Stapele 
tot 23 mei
Veronika Kellndorfer 
van 12 juni tot 4 juli

Het Paterspand 
Patersstraat 100
2300 Turnhout
Willy Peeters - bronssculpturen 
tot 17 mei

Provinciaal Museum Emile 
Verhaeren
Kaai 22
2890 Sint-Amands 
052/33.08.05
“Emile Verhaeren in de 
beeldhouwkunst” 
tot 30 juni

Galerie Kasteel Rivierenhof
Park Rivierenhof
2100 Deurne-Antwerpen
Hilde Meewis - retrospectieve 
(1957-1992) 
tot 29 mei

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 
2000 Antwerpen 1 
03/232.55.30
Anna en Bemh. Blume (D) 
van 16 mei tot 27 juni

deSingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 2 
03/216.28.77
Project Papeye (Kortrijk/ 
Aalbeke) - Ontwerpen voor een 
kijkdorp 
tot 31 mei

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35 

2018 Antwerpen 
03/231.22.86
“Het hedendaags Latijns- 
Amerikaans Beeldverhaal” - een 
analyse
van 4 mei tot 27 mei

Instituut Spijker - Angelazaal 
Gelmelstraat ' 1 ”1
2320 Hoogstraten
“In a silent way” - Raoul De 
Keyser, Joel Fisher, René 
Heyvaert, Jean-Georges Massart, 
David Nash, Michel Sauer, 
Gunter Tuzina en Dan Van 
Severen 
tot 10 mei

Stedelijke Academie voor 
Plastische Kunsten
Onze-Lieve-Vrouwstraat 25 
2600 Berchem
03/239.02.84
Hubert Marchand - schilderijen 
Pieter Vanneste - 
beeldhouwwerken 
van 5 mei tot 5 juni

Stedelijk Prentenkabinet van 
Antwerpen
Vrijdagmarkt 22-23
2000 Antwerpen 1 
03/233.02.94
André Goezu - dertig jaar grafiek 
tot 28 juni

Provinciaal Museum voor 
Kunstambachten
Hooftvunderlei 160 
2100 Deume 
03/324.02.07
“Halverwege tussen groot en 
klein, communiefeesten van 
toen” 
tot 24 mei
“Belle Epoque: laatste hoogbloei 
van het kantwerk” 
van 12 juni tot 18 oktober

Galerij Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14
2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27 
Walter Swennen 
tot 30 mei
Paola Plezzi
Jean-Paul Deridder 
van 5 juni tot 31 juli

A-R-Tema Gallery
Lange Schipstraat 60 
2800 Mechelen
015/20.85.82
Thomas Bogaert - schilderijen 
van 10 mei tot 19 mei

Galerij Vocar
Oud Gemeentehuis - Dorp 77 
2870 Breendonk
03/886.61.99
Rik Honsia - beeldhouwwerken 
Romain Vergult - pentekeningen 
tot 10 mei

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 
2000 Antwerpen 1 
03/216.16.26
Miguel Rio Branco 
Carl De Keyzer 
tot 15 mei

Kasteel-Gemeentehuis van 
Zoersel
Kasteeldreef 55 
2980 Zoersel 
“Toen en Later” - Marie Julia De 
Schutter 
tot 24 mei

Galerie Zuidterras
E. Van Dijckkaai 37 
2000 Antwerpen 
Ron Van De Vijver 
van 14 mei tot 11 juni 
Jan-Pieter Cornelis, Gunther 
Heynen, Greet Martens, Maarten 
Stuer 
van 10 juni tot 9 juli

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74
2000 Antwerpen 1
03/233.13.45
Denise Willem en André Goezu 
tot 7 juni

BRABANT

ABC Galerie 
Lebeaustraat 53 
l(XX) Brussel 1 
02/511.32.53 
“Sandpapers” - Michel Linthout 
van 3 juni tot 27 juni

Galerie Albert 1er 
Madeleinestraat 45
1000 Brussel 
02/512.19.44 
Coumans - schilderijen 
tot 13 mei
Jacqueline Lardinois 
van 15 mei tot 3 juni

Amaryllis
Gentsesteenweg 1108 
1080 Brussel 8 
02/465.67.09
Frieda Van Dun - schilderijen 
Etienne Desmet - beeldhouwwerk 
van 8 tot 31 mei

Art & Crafts
Charleroisesteenweg 273 
1060 Brussel
02/537.52.59
“Maar al te dierlijk” 
tot 30 juni

Artere Sud
Rue de Suède 40 
1060 Brussel 
02/534.45.99 
“Barres parrallèles" - Patricia en 
Marie France Martin 
van 9 mei tot 30 mei

Atelier 340
De Rivierendreef 340
1090 Brussel 9 
02/424.24.12 
Joanna Przybyla (PL) en 
Christine Wilmès (B) 
tot 7 juni

Atelier 18
Voorzitterstraat 18
1050 Brussel 5 
02/511.93.49
Pierre Bayle - keramiek 
van 6 mei tot 6 juni

Galerie Albert Baronian
Villa Hermosastraat 8
1000 Brussel 1 
02/512.09.78 
Alain Séchas 
tot 30 mei 
Nicolas Rulf 
van 5 juni tot 30 juni

J. Bastien Art
Madeleinestraat 61
1000 Brussel 1 
02/513.25.63
“Het plezier van schilderen” - 
Bayard, Boisrond, Buddy, 
Combas, Di Rosa 
van 7 mei tot 31 mei
Gaston Bertrand - recente werken 
van 4 juni tot 30 augustus

Galerie des Beaux-Arts
Ravensteinstraal 20 
1000 Brussel 1 
02/513.67.77
Stephen McKenna 
Francis Picabia 
mei-juni
“The art of playing chess” 
juli

Galerij Belarte
Kortestraat 3 
3000 Leuven 
016/22.26.22 
Coco Meesen - schilderijen 
Leo Camps - bronzen beelden 
van 16 mei tot 6 juni
Beelden
van 4 juli tot 7 september

Bibliotheca Wittockiana 
Bemelstraat 21-23
1150 Brussel 15
Christine Leonard - boekbanden 
tot 31 mei
“Travaux d’Impression” - Pierre 
Alechinsky, grafisch werk 
tot 31 mei
Bertrand Domy - kollages.

geplooide papieren in 
kunstenaarsboeken
van 6 juni tot 2 augustus

Au Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
02/217.63.86
Bérangère Zambaldi - foto's 
van 7 mei tot 7 juni 
Lismonde 
tot 17 mei

Cultureel Centrum Brussel
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel 12
02/216.67.48
Remi van Praet - schilderijen 
(recent werk)
van 24 april tot 24 mei

Galerie Camomille
Vilain XIV-straat 30 
1050 Brussels 
02/649.23.68
Baudouin Oosterlynck - 
tekeningen 
van 21 maart tot 16 mei

de Carnière Art Gallery 
Avenue Jeanne 30
1050 Brussel 5 
02/646.00.23 
A. De Meulemeester 
van 3 mei tot 30 mei 
K. Mestdag 
van 4 juni tot 28 juni

Cimaises Mercator 
Wetstraat 26
1040 Brussel 4 
02/230.70.45
Brigitte Thelen - gemengde 
technieken 
tot 3 juni

Contretype
Avenue de la Jonction 1 
1060 Brussel 6 
02/538.42.20
Anne Denis 
tot 31 mei

Contrast
Louizalaan 69 
1050 Brussel 5 
02/537.14.87 
Luis Pinto Coelho (P) - 
schilderijen 
van 8 mei tot 7 juni 
“Personnages & paysages 
récents” - Binart (B) 
van 11 juni lot 11 juli

Galerie Curvatuur 
Pletinckstraat 14 
1000 Brussel 
02/513.89.83
Rainer Kleinschmidt (D) 
van 9 april tot 16 mei 
Koxis (F) 
van 21 mei tot 27 juni

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 1 
02/511.37.04 
“Kroon en Krater” - Ronny 
Delrue 
tot 31 mei

Galerie Dieleman
Grote Zavel 21 
1000 Brussel 1 
02/512.31.20 
“I9de-eeuwse beeldhouwkunst - 
Hoogtepunten voor en na Rodin” 
tot 31 mei

Atelier Dominique d’Orange 
Louizalaan 449/1
1050 Brussel 
02/640.74.05 
“Onvergankelijke bloemen” - 
Dominique d'Orange 
van 1 mei tot 31 mei
“Gebroken realiteit” - Dominique 
d’Orange
van 1 juni tot 30 juni

Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven 
016/23.56.40 
Gerard Daran 
van 8 mei tot 31 mei 
Zomersalon 

juni - augustus

Etablissement d’en face
52, rue d’Artois 
1000 Brussel 
02/514.04.39 
Philippe Blondez 
van 15 mei tôt 29 mei 
Patrick Everaert 
van 5 juni tot 19 juni

Fein Arts Gallery
Vossenplein 62 
1000 Brussel 
02/514.54.61 
Linda Vinck - recente werken 
tot 17 mei

Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55
1050 Brussel 5 
02/649.02.59
“Unbuilt Belgium, 1950-1992” - 
tekeningen, modellen
van 20 juni tot 13 september

Galerie Fontainas
Cité Fontainas 4a/43 
1060 Brussel 6 
02/537.34.16
“Le printemps dans l’art 
contemporain” - Patrick 
Duchene, Francis Gerin, Luc

galcricnicuws I 10 I



Hoenraet, Yasmine Sehel, Marc 
Folens 
tot 6 juni

Ruben Forni Art Gallery 
Sint-Jansstraat 35 
1000 Brussel 1 
02/513.16.08 
Costa Lefkochir 
tot 20 mei

Centre Culturel Jacques 
Franck
Waterloosesteenweg 94 
1060 Brussel 
02/538.90.20 
“Prix Hamesse 1992” 
van 5 mei tot 24 mei 
Marcel Vandeweyer 
van 8 mei tot 24 mei 
Myriam Orban - pastels 
van 26 mei tot 18 juni 
Marianne Pastor - foto’s 
van 26 mei tot 28 juni

Provinciaal Trefcentrum 
Baljuwhuis 
Kammeersweg 2 
1570 Galmaarden 
054/58.95.11 
Roger De Bosscher 
tot 10 mei 
Georges Wijnen 
van 16 mei tot 31 mei

Gemeentehuis van Schaarbeek 
Colignonplein 
1030 Brussel
Nadine Arcq - schilderijen 
Bénédicte Marechal - aquarellen 
tot 11 mei

Galerie Hufkens
St-Gillis Kerkstraat 65 
1060 Brussel 6 
02/537.09.33 
Juliao Sarmento 
tot 23 mei

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 
3000 Leuven 
016/22.28.93
Leopold Oosteriynck - foto’s 
tot 17 mei 
Jan De Groef - beeldhouwwerk 
Jos Van Moorhem - grafiek, 
houtskooltekeningen, 
olieverfschilderijen 
van 22 mei tot 21 juni

Trefcentrum De Jachthoorn 
Delleurlaan 39-41 
1170 Brussel 17 
02/673.75.73 
"Son-Oor" - Jef Claerhout 
tot 15 juni

Galerie Nicole Janssens
Lange Haagstraat 4 
1050 Brussel 5 
02/511.00.93 
“Figuration-Abstraction” 
mei

De Japanse Toren
Van Praetlaan 
1020 Laken 
“The dragon of the sea” - Japanse 
sierkunsten uit de Meiji-periode 
van 16 mei tot 30 augustus

Kadoc
Vlamingenstraat 39 

3(XX) Leuven 
016/28.35.00 
“Vroomheid geafficheerd” - 
bedevaartaffiches 
tot 27 mei

Kon. Musea vr Schone Kunsten 
van België
Museumstraat 9 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 

.Jean-Paul Laenen 
van 8 mei tot 21 juni 
“Het onderwijs en het 
kunstmuseum" - Kunsthumaniora 
Sint-Lukas Brussel 
tot 28 juni

Kon. Museum vr Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 
1040 Brussel 4 
02/773.96.10 
Kleiarchitcctuur, een gift van 
moeder aarde 
tot 12 mei

KUL Universitair Ziekenhuis 
Sint-Rafaël
Herestraat 49 (Gasthuisberg) 
3000 Leuven 
016/21.45.10 
Willy Bosschem 
tot 13 mei

Liverpool Gallery
Stalingradlaan 26 
1000 Brussel 
02/502.13.02 
Jan Saudek - foto’s 
tot 28 mei

Montjoie Galerij
Emest Allardstraat 21 
1000 Brussel 1 
02/512.98.59 
Roby Hoffmann 
van 29 april tot 17 mei

Museum voor Moderne Kunst
Koningsplein 1-2 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
Jean-Paul Laenen (1931) 
april-juni

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1
02/512.04.03
37e Antiekbeurs van België 
van 14 mei tot 24 mei
Jef Geys
David Hockney 
van 14 juni tot 26 juli

RWE Aktiengesellschaft 
Tervurenlaan 273
1150 Brussel 
02/772.63.00 
Betty Cuykx 
tot 12 juni

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6
02/537.65.40
“Geometrie Première” 
tot 23 mei
Jean De La Fontaine 
van 25 mei tot 11 juli

Colin Reid in Galerie Transparence. Brussel

Galerie Transparence
Sint-Annastraat 28 
1000 Brussel 1 
02/513.98.65
Colin Reid (GB) en Laszlo 
Lukacsi (H), 2 glaskunstenaars 
tot 31 mei

Galery VUB
Pleinlaan 2 / Triomflaan, 
toegang 6
1050 Brussel 5
02/641.30.87
Nicoline Van Stapele 
tot 22 mei
Luc Van Wanzeele - filosofische 
kartonnen-dozen-peep-show 
van 27 mei tot 26 juni

VUB Centrale Bibliotheek
Pleinlaan 2
1050 Brussel 5
Apamea in Syrië, 
winterkwartieren van het Legio II 
Parthica - grafstenen van het 
militair kerkhof 
tot 27 juni

Sabine Wachters Fine Arts
Bosquetstraat 36 
1060 Brussel 
02/534.14.41
Claudio Parmiggiani - recente en 
oudere werken 
van 9 mei tot midden juli

Galerie Eric Van de Weghe 
Naamsestraat 82
1000 Brussel
02/511.52.86
Jean-Michel Basquiat 
tot 23 mei 
David Salle 
van 26 mei tot 13 juni 
Dzamonja 
van 16 juni tot 31 juli

Galerij Ten Weyngaert 
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
“Zichtbaar Muziek” - studenten 
Akademie Anderlecht 
tot 15 mei
Rein Art 
van 27 mei tot 26 juni

Trefentrum De Zeyp
Van Overbekelaan 162
1080 Brussel 8
02/428.37.38 
Jean Groenen 
tot 21 mei

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55
1730 Asse 
02/452.77.86 
“Moksha” - Karei De Meester 
tot 24 mei

I LIMBURG

Landcommanderij Alden 
Biesen
Kasteelstraat 6 
3740 Bilzen 
011/41.39.14 
“Ridders en Priesters” 
van 12 september tot 13 
december

Chosen with Care vzw
Guffenslaan 36 
3500 Hasselt 
011/23.27.55 
"Stil-leven naar keuze” / 
“Making Choices” - 
Ronald Medema (NL) 
tot 31 mei

Fotogalerij Cultureel Centrum 
Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
Christian Carez 
van 24 april tot 17 mei

Cultureel Centrum Genk
Dieplaan 2 
3600 Genk 
011/35.13.16 
Sandra Jayat 
van 28 maart tot 10 mei 
Afgestudeerden grafiek en 
tekenkunst Stedelijke Akademie 
voor Plastische Kunsten 
van 17 mei tot 7 juni

Galerij Tamara - CC Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
Maio Wassenberg 
van 22 mei tot 21 juni

Cultureel Centrum Heusden- 
Zolder
Dekenstraat 40
3550 Heusden-Zolder 
011/53.33.15
“Hedendaagse ‘schone’ 
serviezen”1
van 2 mei tot 30 mei '
Luc Van der Hallen & Willy Van 
Parijs 
van 5 juni tot 28 juni 
Fotografiecircuit: “Japanners” - 
Peter Bodequin 
van 8 mei tot 3 juni 
Fotografiecircuit: “Catalogus van 
het hedendaagse” - Willy 
Truyens 
van 5 juni tot 2 juli

II Ventuno 
Kuringersteenweg190/ , 
3500 Hasselt
011/25.22.27
Vincent Van Den Meersch - 
geometrische abstraktie 
tot 4 juni

Kunstgang Art Gallery 
Zuivelmarkt 50
3500 Hasselt 
011/24.13.91 
Manu Vandereycken - 
schilderijen, skulpturen 
van 3 mei tot 7 juni 
“Jong Limburg” - schilderijen, 
keramiek, skulpturen 
van 14 juni tot 12 juli

PICS Dommelhof
Toekomstlaan 5 
3910 Neerpelt 
011/64.27.05 
Jacques Muller - schilderijen 
tot 15 mei

Ontmoetingscentrum Palethe
Jeugdlaan 2a 
3900 Overpelt 
011/64.59.52 
Katharina Helten - aquarellen en 
olieverfschilderijen 
van 8 mei tot 24 mei

P.B.E.
Diestsesteenweg 126 
3210 Lubbeek-Lindén 
016/62.99.99 
“Carte blanche” - Lucas 
Bernaerts 
tot 31 mei

Kunstgalerij Den Peroun
Boomgaardstraat 2 
3680 Maaseik 
011/56.75.26 
Irénée Duriez 
Roland Devolder 
tot 30 augustus

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt 
011/21.02.66 
Architectuurfotografie 
tot 14 juni

Stedelijk Museum 
Stellingwerff-Waerdenhof
Maastrichterstraat 85 
3500 Hasselt 
011/24.10.70
Hedendaagse architectuur in 
Hasselt 
tot 10 mei

Tilbury’s Art Gallery 
Minderbroedersstraat 18 
3800 Sint-Truiden 
011/68.97.79
Robert Vandereycken 
tot 12 mei

Ru van Rossem (NL) - grafiek, 
bronzen beelden 
van 15 mei tot 26 juni

Trefpunt voor Fotografie
White Light
Europalaan
3600 Genk
“Dominus vobiscum” -
André Smeets
van 15 mei tot 26 juni

OOST-VLAANDEREN

Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51
9300 Aalst
053/76.13.11
De Bruyn, Veranneman & Van
Praet - meubeldesign 
tot 11 mei
“Beeld en Basis”
van 6 juni tot 21 september

Sint-Baafsabdij
Gandastraat

9000 Gent 
091/36.22.63
“Brul” - Multi-disciplinair 
totaalgebeuren voor hedendaagse 
kunst
van 2 mei tot 31 mei

Het Balkon
New Yorkstraat 4
9000 Gent
091/51.73.57
“Koe de Foudre” - grafiek 
tot 17 mei

Galerie S & H De Buck
Zuidstationstraat 25-27 ' 
9000 Gent
091/25.10.81
“Doctor Jekyll of Mister Hyde” - 
Herman Blondeel en Hans
Weyers
van 26 mei tot 30 juni

Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg 
9040 Sint-Amandsberg 
“Synergie ’92” - Hugo De Leener 
en Wim Vanderplaetsen 
tot 10 mei

Cargo
Belfortstraat 10
9000 Gent
091/24.13.41
Massimo losa Ghini en Denis
Santachiara
van 26 mei tot 30 juni

Centrum voor Kunst en 
Cultuur
Sint-Pietersplein 9 
9000 Gent 
091/22.07.91
Tradities uit Turkije 
tot 21 juni

Copyright Boekhandel ,
Jakobijnenstraat 8 
9000 Gent 
091/23.57.94 
“La bibliothèque imaginaire” 
van 26 mei tot 30 juni

Gallery Cotthem
Hogeweg 3 •
9620 Zottegem-Grotenberge 
091/60.72.58
“Artificial Women” 
tot 31 mei

Huis Derave
Onderstraat 65

9000 Gent
091/23.04.06
Grafische technieken 
tot 15 mei

Deurle-Dorp
Dorpstraat 52 
9831 Deurie 
091/82.56.49
Maurice Devos - schilderijen 
mei
Ingrid Vanhulle - schilderijen 
juni

V © 
c o.

Franklin Engeln in Galerie Path. Aalst

Etienne Dewulf 
Bollewerkstraat 60
9031 Gent Drongen 
091/27.68.74 
Pottenbakkersroute 1992 - 
keramiek zien tussen Schipdonk 
en Leie
16 mei en 17 mei; 23 en 24 mei

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumlaan 14

9831 Deurie
091/82.51.23
“Synergie ’92” - Dirk
Braeckman, Peter Buggenhout, 
Karei De Meester, Jan Van Oost 
en Christian Verhelst 
tot 10 mei
Selektie Belgische kunstenaars in 
Documenta IX 
van 17 mei tot 9 augustus

Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm 
055/49.79.89
Francesc Guitart (E) - grafiek, 
skulpturen 
van 3 mei tot 24 mei
Albert Daniëls - grafiek 
Lieve Bijnens - keramiek 
van 31 mei tot 21 juni

Dorp & Dal
Begijnhoflaan 85 
9000 Gent 
091/25.62.36 
Paul Gees en Carlo Mistiaen 
tot 24 mei

Richard Foncke Gallery
Sint-Jansvest 18 
9000 Gent 
091/23.81.28 
Philippe Vandenberg 
van 8 mei tot 31 mei

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 
9000 Gent 
091/22.00.33
“Etage” - Roy Grason (GB) 
van 9 mei tot 14 juni

Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26 
9000 Gent 
091/35.37.00 
“Benvenuto il Ventuno” - The 
Joseph Boys, Jan Carlier, Willo 
Gonnissen, Kees Barten, Willy 
Peters en Nina Haveman 
van 16 mei tot 28 juni

Geuzenhuis
Bijlokevest 39 
9000 Gent 
091/23.23.14 
Hugo Besard - etsen, tekeningen 
van 3 mei tot 24 mei
Elie Elia - tekeningen, 
schilderijen 
van 7 juni tot 21 juni

Galerij Ter Gravensteen
Burgstraat 6 
9000 Gent 
091/24.38.67 
ChrisiHubrecht 
tot 16 mei

De Griffioen
Potterstraat 2
9170 Sint-Pauwels
03/777.51.09

.“Magie, mystiek en aboriginals” - 
Mamix Everaert 
tot 22 mei

‘t Hof te Puttens
Wichelsestraat 20-22

9340 Lede
053/80.51.30
Paul en Marika Messély 
tot 10 mei

Huize Sint-Jacobus
Provenierstersstraat 11 
9000 Gent 
091/23.30.98 
Patrick Merckaert 
tot 24 mei 
Ignace De Vos 
van 31 mei tot 28 juni

Imschoot uitgevers
Onderbergen 39 
9000 Gent 
091/22.55.08 
Denmark 
van 26 mei tot 30 juni

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 
9300 Aalst 
053/71.06.46 
Szigmund Karoly 
Andras Bemat (H) 
van 2 mei tot 14 juni 
Marcel Berlanger, Zbigniew 
Salaj, Zsigmond Karolyi (Papier- 
Beeld & Basis) 
van 27 juni tot 18 juli.

Galerij Krea 55+/De 
Thuishaven
Neuseplein 33 
9000 Gent 
091/24.23.91
Edgard De Gezelle - schetsen en 
schilderijen 
van 6 mei tot 26 mei

Labo Art vzw 
Steenweg 289 
9810 Eke 
091/85.46.35 
“Landschap 92” 
van 24 mei tot 7 september

Galerie Sofie Lachaert 
Zwartezustersstraat 20 
9000 Ent 
091/25.72.44
“Le palais sur les vagues” -
Jean Lemmens
van 26 mei tôt 30 juni

Latem Molen
Molenstraat la 
9830 Sint-Martens-Latem 
091/82.52.52
“Vlaams expressionisme” 
tot 25 mei

Lignea Art Gallery nv
Jan Breydelstraat 32-34 
9000 Gent 
091/33.42.52
Frank Liefooghe 
tot 7 juni

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2 
9000 Gent 
091/23.82.26
Carlo Eggermont - recent Werk 
van 8 mei tot 31 mei
Confrontatie 1950-1990 
van 4 juni tot 10 juli

MB Graphics
Dennedreef 14 
9840 Landegem 
091/71.59.29 
Trait-d’union 
van 17 mei tot 30 juni

De Media
Molenstraat 165 
9900 Eeklo 
091/77.93.94
Theateraffiches 
van 5 juni tot 30 juni

Gallery MG 10 vzw
Groenten markt 10 
9000 Gent 
091/33.13.49
Huguette De Wit en Michel
Barbault ' 
tot 23 mei 
Bert De Keyser 
van 29 mei tot 27 juni

More Gallery
Kloosterstraat 44
9120 Beveren-Waas 
03/775.20.19
José Vanpoucke 
van 3 mei tot 6 juni

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
091/21.17.03 
Minima(a)l 
tot 17 mei
De 12 Belgische kunstenaars van 
Documenta IX 
van 17 mei tot 30 augustus

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent 
091/25.66.76
“Modem zilver in Europa - 1880- 
1940”
Schenking René Bruynseraede- 
Vera De Witte
“Hommages” - Frank Steyaert 
Hedendaagse bestekken 
Alessandro Mendini en Alessi -
vazen
van 26 mei tot 27 juli

Netwerk
De Ridderstraat 28 
9300 Aalst 
053/78.89.81 
“Grens’...bepaling...” - 
Johan De Wilde 
tot 29 mei
Johan De Wit - Objecten 
van 6 juni tot 3 juli

Opus Operand!
Tentoonstellingslaan 32 
9000 Gent
“Synergie ’92” - Jean-Marie 
Bijttebier. Eric Colpaert en 
Hugo De Baere 
tot 10 mei

P-art
Noordstraat 20 
9000 Gent 
091/33.36.61 
Johannes De Wit (B) en
Achille (NL) 
tot 31 mei

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 
9300 Aalst 
053/77.22.97
“Een ander spoor” - 
Franklin Engeln 
tot 31 mei
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Galerij Pim De Rudder 
Hoogstraat 6
9960 Assenede 
091/44.50.57
Rity Jansen Heijtmajer (NL) 
tot 17 mei

SoCAK vzw - KUON-Centrum 
Dendermondsesteenweg 319 
9040 Sint-Amandsberg 
091/28.90.55 
“Het Patershol" - Simon van Loo, 
etsen 
tot 31 mei

Stedelijk museum
Markt 15a 
9160 Lokeren 
“Bouwen tijdens de Belle 
Epoque: architectuur te Lokeren 
tussen 1890 en 1914” 
tot 29 november 1992

Studio Skoop
Sint-Annaplein 
9000 Gent
“Brul” - Multi-disciplinair 
totaalgebeuren voor hedendaagse 
kunst
van 2 mei lot 31 mei

Surplus
Zwartezusterstraat 9 

9000 Gent 
091/23.52.94
James Irvine, Jasper Morrison, 
Tom Dixon 
van 26 mei tot 30 juni

VDK spaarbank n.v.
Sint-Michielsplein 16 
9000 Gent 
091/35.32.11 
“Tussen heuvel en rivier” - De 
Bronstijd in Oost-Vlaanderen 
(1800 - 700 v.Chr.) 
tot 22 mei

Galerie Denise Van De Velde
Tragel 7 
9300 Aalst 
053/78.75.47 
“Omtrent Materie” - J.M. Biwer, 
Hugo de Leener en Winfried 
Vimich 
tot 14 mei
Jean De Coster en Avi Adler 
mei-juni

Vera Vermeersch
Rode Lijvekensstraat 23 
9000 Gent 
091/24.14.52
“Pure wool” en “De speeltuin” 
van 26 mei tot 30 juni

Verzameld werk
Onderstraat 21 

9000 Gent 
091/24.27.12 
“Vaas in form” 
van 26 mei tot 30 juni

V.M.H.K.
Hofbouwlaan 29 
9000 Gent 
091/22.38.96 
“Synergie ’92" - Berlinde De 
Bruyckere en Carlo Mistiaen 
tot 10 mei

•Thomas Schütte 
van 17 mei tot eind juni

Galerij Oscar de Vos
Latemstraat 94 
9830 Sint-Martens-Latem 
091/82.68.38 
“Latem aan de Leie” 
tot 25 mei

De Vuyst Kunstgalerij
Kerkstraat 24-52 
9160 Lokeren 
091/48.54.40 
“De ontdekking van de nieuwe 
wereld”, Precolumbiaanse kunst 
van 14 mei tot 21 mei

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo 
091/73.70.06
“Symbiose” - Carmen Dionyse 
en Fons De Vogelaere, werken 
uit de periode 1962-1992 
van 14 mei tot 14 juni

White Art Centre
Nelemeersstraat 55 
9830 Sint-Martens-Latem 
091/26.89.41
Philippe Lebeau 
tot 28 juni

Ziggurat
Baudelostraat 29 
9000 Gent 
091/33.53.33 
“Animal Farm” 
van 26 mei tot 30 juni

WEST-VLAANDEREN

AD Gallery
Romestraat 6 
8400 Oostende
059/51.02.39
Frans Gentils 
van 9 mei tot 14 juni

Art Gallery Amilys
Elisabetlaan I
8300 Knokke-Heist
05/34.70.62
Avi Kenan en Jean-Marie Daneïs 
tot 17 mei

Art Gallery L.A.
Zeedijk 808
8300 Knokke-Zoute 
Lucien Audenaert 
van 31 mei tot 30 juni

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Beniti Comelis - recente werken 
op doek, op papier en grafiek 
tot 1 juni 1992

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

Bogardenkapel
Katelijnestraat 86 
8000 Brugge 
050/34.39.30 
“Bezinnend Treffen” - foto’s van 
Geert Bisschop, Gilbert 
Fastenaekens, Marc Deneyer, 
Christian Meynen en Jacques 
Vilet 
tot 6 juni

Galerie Dialoog 92 
Vlaanderenstraat 25 
8400 Oostende 
059/80.65.03
Dominique Compere, Reggy 
Timmermans - schilderijen 
Xavier Dessain - beelden 
tot 24 mei

Kultureel Centrum Anto Diez 
Bosduivestraat 22 
8450 Bredene 
059/32.13.28 
Jan Hoogsteyns 
tot 17 mei
Lentetentoonstelling A. 
Vermeylenfonds 
van 24 mei tot 7 juni 
Peter Van Ael (B) en Jessica 
Gondck (USA) 
van 13 juni tot 28 juni

Eeest- en Cultuurpaleis 
Wapenplein 
8400 Oostende
Guido Dobbelaere, Mia Moreaux, 
Yolande Philippens, Arlette 
Vereecke, Jean Vilain XI1II - 
schilderijen 
tot 10 mei

Geoffrey Salmon in Galerij Clo Bostocn, Murke

Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3 
85l0Marke
056/21.48.54
Luc Hoekx - schilderijen 
Geoffrey Salmon - beelden 
van 10 mei tot 14 juni

Gemeentehuis van Bredene
Centrumpiein 
8450 Bredene 
059/32.19.78 
Groepstentoonstelling Bredense 
kunstenaars 
tot eind juni

André Demedtshuis
Sint-Bavostraat 15 
8710 Sint-Baafs-
Vijve 
056/60.79.05
Hedendaagse kunst 
van
Noordamerikaanse 
Indianen 
van 2 mei tot 31 
mei
Wielsbeeks 
bedrijvenproject 
van 6 juni tot 19 juli

Desender Interieur 
Design
Rogicrlaan 42-46 
8400 Oostende 
059/70.32.92 
"Arterior" 
tol 16 mei

Galerij Desko 
Hoogledestraat 92 
8610 Kortcmark 
051/56.70.02 
“Kronkronbali”, 
(figuratieve 
terracotta uit West- 
Afrika in 
konfrontatie met 
hedendaagse 
kunstkeramiek) 
tot 27 juni

Deweer Art 
Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otcgem 
056/64.48.93 
“Für Nichts Und 
Wieder Nichts” - 
Aernout Mik 
van 16 mei tot 14 
juni

Forum Contemporary Art
Romestraat 20 
8400 Oostende 
059/50.09.22
Frans Masereel - schilderijen, 
gouaches en tekeningen 
tot 28 juni

Frame’s Gallery
Lippenslaan 199
8300 Knokke-Heist 
050/62.10.68
Piet Peere - schilderijen 
tot 17 mei

Sint-Godelieve-abdij
8470 Gistel
Religieuze foto-tentoonstelling 
van 13 juni tot 5 juli

Galerij De Gryse
Rameplein 22-23
8700Tielt 
051/40.04.18
“De Nederlandse Scene” -' 
Lucassen, Roeland, van den 
Berg, vande kop, van den 
Heyden, Veneman & Visser 
april-mei

Geo Gyselinck Galerie 
Wijngaardstraat 26
8500 Kortrijk 
056/22.08.24 
Christos Kalfas - recente 
schilderijen 
tot 30 mei

Harmagedon
Sasboslaan 7 
85l0Bellegem 
056/21.65.65
Herman Muys - skulpturale 
keramiek
Paul Van Lissum - mixed-media 
Veronique Wiane - kunstjuwelen 
van 3 april tot 18 mei

Hugieia Art Gallery
Noordzandstraat 4
8000 Brugge 
050/34.72.72 
Marc Lambrechts 
tot 10 mei

Galerie Jos Jamar
Phillippartpad I 
8300 Knokke 
050/51.56.63.
Jim Dine - prints 1960-1975 
Ronald Kitaj - prints 1960-1975 
tot 8 juni

Jipian Art Gallery
Kustlaan 128/39
8300 Knokke-Heist 
050/60.83.44
"Themi Mitologici" - Antonio 
Possenti - schilderijen en 
sculpturen 
tot 10 mei

Cultureel Centrum Kasteel
Ieperstraat 5

8980 Zonnebeke 
051/77.04.41 
"Her-Denken"
van 11 juli tot 23 augustus

Cultureel Centrum Kortrijk
Schouwburgplein 14 
8500 Kortrijk 
056/22.07.68
“4 x Beeldhouwkunst” - Jan 
Dewachter, Paul Pemeel, Johan 
Parmentier en Jef Mouton 
tot 25 mei
"Menschen im Silberspiegel" 
van 16 mei tot 14 juni

Kunstakademie
Lakenmarkt 3
8700Tielt
Dirk Demeyere - beeldhouwwerk 
tot 24 mei

Vera Van Laer Gallery
Elisabethlaan 160
8300 Knokke-Heist 
050/61.06.06
Jan De Wachter - schilderijen 
tot 10 mei

De Lege Ruimte
Blokstraat 32b
8000 Brugge 
050/33.98.61 
Jonathan Borofsky 
van 5 mei tot 31 augustus
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FROM MAY 1st TO MAY 31st 1992

Specialist in sculptures of the 19th 
and 20th centuries.

Purchase and sale of authentic works.

Open:
Tuesday to Saturday from 09.00 h until 21.00 h
Monday and Sunday from 10.00 h until 18.00 h

DG
Place Du Grand Sablon 21 - B-0x Brussels - Belgium 

TEL.: (02) 512 3120 & $122286- Fax: (02) $12 $129

Brussels - Düsseldorf - Tokyo - Nagasaki - Osaka

Living Design 
Bergstraat 27 
8800 Rumbeke 
050/33.50.61 
Sydney Cash (USA) en Askold 
Zacko (T) - glaswerken 
van 16 mei tot 22 juni

Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein 
8400 Oostende 
059/80.53.35 
Georges Demeu en Fred Maes - 
schilderijen 
van 9 mei tot 24 mei
Oscar De Clerck (1892-1968) 
tot 15 juni

Galerij De Muze
Philip Stockstraat 14 
8000 Brugge 
050/33.59.14
“De bron van nieuw leven” 
tot 10 mei

Hotel Navarra
Sint-Jacobsstraat 41 
8000 Brugge 
050/34.05.61 
“Symposium” 
vanaf 23 mei

New Jewels bvba
Zeedijk 683
8300 Knokke-Heist 
050/62.00.66
Daniel Kriiger 
tot 18 mei
Graziano Visentin 
van 24 mei tot 29 juni

Cultureel Centrum Oude 
Dekenij
Sint-Maartenskerkhof 8 
8500 Kortrijk 
056/20.02.96
Fotografiecircuit: Dominique 
Van Huffel 
van 8 juni tot 5 juli

Galerij De Peperbusse 
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Flor Vandekerckhove 
van I mei tot 21 mei 
Jeffrie Devriese 
van 29 mei tot 18 juni

Art Gallery Piatno
Zeepannelaan 2a 
8670 Sint-Idesbald 
058/51.85.63
Eric Fourez - schilderijen
Francis Dusepulchre - skulpturale 
schilderijen 
tot 28 mei
Anna De Beus, Yoshimasa 
Matsumoto, Lucia Pennickx, 
Jean-Pierre Vanhamme, Koen
Verstraete, Dirk Zoete - grafiek 

van 31 mei tot 25 juni

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18 
“Tien jaar schilderkunst in 
Vlaanderen, een antwoord op een 
vraag ?” 
van 28 juni tot 28 september 
Fred Bervoets - retrospektieve 
tot 8 juni

Raiman Gallery •
Zeewindstraat 7 
8300 Knokke-Heist 
François Ijak 
tot 31 mei

Roussel-Blanquaert Art
Gallery
Oude Burg 4 
8000 Brugge 
050/34.54.30 
"Le concile des oiseaux” - Serge 
Vandercam 
tôt 31 mei

Kultuurcentrum De Schakel
Schakelweg 8 
8790 Waregem 
056/60.35.00 
“Kunst in huis: de recente 
aanwinsten” 
van 23 mei tot 14 juni

Cultureel Centrum Scharpoord 
Meerlaan 32
8300 Knokke-Heist 
050/61.37.61
De Bruyn, Veranneman & Van 
Praet - meubeldesign 
van 16 mei tot 14 juni

Stedelijk Museum Kortrijk
Broclkaai 6 
8500 Kortrijk 
056/21.19.92 
“4 x Beeldhouwkunst” - Jan 
Dewachter, Paul Pemeel, Johan 
Parmentier en Jef Mouton 
van 18 april tot 25 mei

Galerij Vanremoortele 
Troonstraat 38
8400 Oostende 
059/51.37.25
Barron Saint Mittelfinger - 
paintings, sculptures, works on 
paper 
tot 31 mei

Sabine Wachters Fine Arts
Golvenstraat 11
8300 Knokke-Heist 
050/61.58.35
Claudio Parmiggiani - tekeningen 
en pastels 
van 9 mei tot midden juli

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 
8200 Brugge 
050/31.14.05
Pierre Olivier 
tot 10 mei
Joost Franken - meubels
Lief Jansen - grafiek 
van 23 mei tot 5 juli

Kunstgalerij De Zilverpoort
Zuidzandstraat 2 
8000 Brugge 
050/60.23.37 
Nico Vrielink, Salvador Dali, 
Ange Mozziconacci en Lievin 
d’Ydewalle 
tot 14 mei

WALLONIË

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 
6032 Charleroi/Mont-sur- 
Marchienne
071/43.58.10
“La danse capturée”
Frantisek Drtikol
Vladimir Zidlicky 
tôt 31 mei
“Cité fragile” - Serge Clément 
“Ni rien, ni non rien” - Frédéric 
Marsal
“ 1933 - Premières photographies 
aériennes au-dessus de l’Everest” 
van 6 juni tôt 6 september

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 1 juli 1992.
Gegevens voorde agenda moeten 
binnen zijn vóór 
15 juni op het redaktieadres.
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Huize SYMPOSIUM
10 KUNSTENAARS

Sint-Jacobus I • 23-05-92 - 23-05.94

Patrick Merckaert
tôt 24 mei

Ignace De Vos
van 31 mei tot 28 juni

Elisabeth Begijnhof 
Provenierstersstraat 11 

9000 Gent 
091/23.30.98

Open elke dag van 11.30 tot 01.00 uur 
Zon- en feestdagen 10.30-14.30 en 19.00 tot 01.00 uur.

Dinsdag gesloten

De Gele Zaal

Benvenuto
Il Ventuno
Kees Barten

■ Jan Carlier 
Willo Gonissen 
Nina Haveman 
Willy Peters 
The Joseph Boys

van 16/05 tot 28/06

vernissage vrijdag 15105 om 20.30 uur

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

TEL: 091135.37.00

NONNEMEERSSTRAAT 26 GENT

PARÉÉ ü

NICOLINE VAN STAPELE

VERONIKA KELLNDORFER

ZOMER
VAN BE FOTOGRAFIE

Tal. 03/238.36.92

k

kunst 
forum

tot en met 31 mei '92

JITS BAKKER
sculpturen

PIERRE
ALECHINSKY

een uitgelezen 
collectie grafiek

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

Tel (091) 62.59.58 Fax (091) 62.47.75

I

.A

F
23

J S

»
2

CEL CRABEELS 
PETER BUGGENHOUT

JEROEN DALED 
HUGO DEBAERE 

MARIO DEBRABANDER 
BERLINDE DE BRUYCKER

ALLART LAKKE 
PAUL PERNEEL 
WILLY PETERS 

ERLEND VAN LANDEGHEM

HOTEL NAVARRA

ST-JACOBSSTRAAT 41 8000 BRUGGE TEL 050/34.05.61

GALERIE

WILLIAM WAUTERS

“Symbiose”
Carmen Dionyse

Fons De Vogelaere
(werken uit de periode 1962-1992)

van 14 mei tot 14 juni

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

ANTWERPSE HEIRWEG 5
9968 OOSTEEKLQ
TEL. (091)73.70.06

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE

40 KM

EEKLO•
12 KM

—• ANTWERPEN
/ 48 KM

4 ‘ERTVELDE

GALERIE WW ■
: O A8OUSTRAAT3KM 

® TERVENEN 5 KM
Igent

14 KM
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MUSELM VAN DEINZE EN LEIESTREEK

J. Quivron
ASPEKTEN

DhttttvvvvNS V ARTOLUX, de vereniging /V
—T zonder winstoogmerk, , —

is De Roze Bliksem Van
De Hedendaagse Kunstwereld; — 
d.w.z.: ARTOLUX stimuleert en3 propageert aktuele hedendaagse "P 

_h Kunst en de haar al dan niet
' vergezellende Theorie. P- jL., ARTOLUX doet dit d.m.v. _

" Publikaties, Tentoonstellingen, •
—hh Lezingen, Workshops en andere —ad.- 
3 Evenementen. "
E— Kunstenaars, Schrijvers en

Vrijwillige Medewerkers
worden dan opk dringend ph verzocht Kontakt met ons4 op te htmen. "P

nieuwevaart 118 ( lokaal 21 ) bus 7 9000 gent 091 24 08 44

kunst in de tuin van Balder

dennendreef 14 landegem 
open: do-vr-za-zondag, 14.00 tot 18.00 uur

TRAIT-D’UNION

ARTOLUX 4 17.5-30,6

VAN 26 JUNI TOT 1 SEPTEMBER '92 om op oe noogie ie DlIven von onze akTiviTeiien voIsTaaT net uw aares naar ner onze te sturen

-d,- EAT IT! —
E zaterdag 30 mei 1992 • 20h00
p Lokaal 21 *-

_ Werken van verschillende kunstenaars te —D 
verorberen vanaf 21 h00 T’

LUCIEN MATTHYSLAAN 3-5 
9800 DEINZE

Tel: 091/86.00.11 -091/86.00.19
Weekdagen: 14 u -17 u 30

Zaterdag, zon- en feestdagen: 
10u- 13u, 14u- 17u 
Gesloten op dinsdag

• De Kunst & Haar Effekt 3*
zaterdag 20 juni 1992 • 15h00 —
Lokaal 21

M diskussie tussen kunstenaars & *
toeschouwers • met gastsprekers! •JS*’*’ inschrijven voor 13 juni door storting

d van 300 fB op 001-169488-6-81 met ■P vermelding van 'toeschouwer' of
A« 'kunstenaar' • lichte maaltijd inbegrepen %---4444

BALDER-BLONDEELANDRE-CUVELIER 
WERNER - DEWIT JOHAN - DEGROOTE 
JEAN - EGGERMONT CARLO - HUGO 
- JOOS JOHAN - LEYMAN MARK - 
MICHIELS CHRIST - RAMON RENAAT - 
RAVEEL ROGER - SOMERLINCK JEF - 
VANDERPLAETSEN WIM

AD Gallery GALERIJ
DE OORZAAK & ZN

»

O o œ
( JEROEN DALED r

059/51.02.39 CD 5~ic"

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 09/05 tot 14/06

PROTECTOR » ■ p“-.

9 MEI - 21JUNI
■B
ML

Frans Gentils
OPENING 9 ME 
“20 u.

van 04/07 tot 23/08

Dirk Vander Eeken 
Werner Mannaers

WARANDESTRAAT 23B
2300 TURNHOUT

TEL: 014/41.36.33
43.96.43

OLDRICH KULHANEK

vernissage zaterdag 04/06 OPEN: WO-ZA: 14-18 u.
ZO: 10-12 u.

& OP AFSPRAAK

van 24 april tot 24 mei

alle do-, vrij-, za- en zondagen van 14.00 tot 18.00 uur

Oude Kerkstraat 64 - 2018 Antwerpen
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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 heelden en 
accrochages van heelden. De ambities van deze 
nieuwe rubriek in De Witte Raaf gaan nog iets 
verder. '

“Je m’intéresse à celui qui m’écoute”
Sinds meer dan vijftien jaar creëert Baudouin 
Oosterlynck (1946) muzikale sferen en 
ruimtes waarin de receptiviteit van het luis
teren en het ontdekken van klankkleuren 
primeert op de kwantiteit en de kwaliteit van 
de klank. Meer dan dertig installaties en 
performances van de meer dan veertig ge
plande projecten werden intussen gerealise
erd. Naar aanleiding van een tentoonstelling 
in Galerie Richard Foncke en enkele andere 
exposities in binnen- en buitenland over
schouwt Mimi Debruyn het œuvre van deze 
"klankkunstenaar".

Eerder dan vanop afstand stukken voor concert
uitvoering te componeren, grijpt Baudouin 
Oosterlynck in in het muzikale milieu zelf dat hij 
omvormt tot een muzikaal en visueel environ
ment, een gebeuren waarin de klank opgespoord 
moet worden. Die zit - nauwelijks hoorbaar - op 
een glasplaat of een wand, verscholen in de 
aarde, of speelt kiekeboe in de gewelven van een 
Romaanse kerk. De toehoorder moet dus zelf op 
de klankwaarde afgaan, kan deze zelf pro
grammeren en afstemmen opzijn gevoelswereld. 
Dat een dergelijk muzikaal “serve yourself"- 
systeem in strijd is met de muzikale traditie, is 
duidelijk. Toch is het precies dat wat Oosterlynck 
wil: een "ex-auditie", naar analogie met een 
"ex-positie". Een "ten-hoorstelling" als pendant 
van een "ten-toonstelling". Klankkleuren 
waarnemen en beluisteren zoals men acryl- of 
olieverfschilderijen bekijkt.

Maar er is meer. De relatie componist - partituur 
- muzikant - publiek wordt tegelijk teruggebracht 
tot componist - klankobject - publiek. De mu
zikant is weggevallen. De relatie componist - 
toehoorder verloopt rechtstreeks via het 
klankobject. Toch is de partituur niet helemaal 
weggevallen. Deze functioneert nu immers op 
een andere wijze - nagenoeg als programma
boekje voor het grote publiek. Als naïeve 
kleurpotloodtekening gekoppeld aan een vrij 
simplistisch verhaal iselke partituur een verbeeld 
verhaal of een volgeschreven tekening van een 

Baudouin Oosterlynck

Foto: Hans D’Erbée

klankmilieu. Een geheugensteuntje dus, zonder 
pretentie, genre “Le Petit Prince”.
Dat de inhoud van deze muzikale composities ■ 
minder naïef zijn dan men op het eerste zicht zou 
opmaken uit deze tekeningen, blijkt uit de laatste 
reeks partituren, een cyclus tekeningen die het 
resultaat zijn van Oosterlyncks “queeste”, zijn 
zoektocht naar de stilte. Een oude droom uit 
1976, die hij anno 1991 eindelijk kon realiseren. 
De neerslag van tien tochten doorheen Frank
rijk, Spanje, Zweden, Schotland, en ja toch, 
België. Let wel: het gaat hier niet om het 
fenomeen van de stilte als technisch-weten- 
schappelijk gegeven, noch minder om de 
mystieke stilte, maar om de stilte als muzikale 
“noot” - het rustpunt tussen twee klankzones die 
elkaar opvolgen. Tijd dus, maar ook ruimte en 
atmosfeer. Dat eenzelfde klankemissie in een

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.

bos heel anders klinkt dan in een open vlakte, 
wisten we. Dat temperatuurwisselingen en 
luchtstromen eveneens een invloed op de 
klankkleur uitoefenen leek mij - leek op muzikaal 
gebied - minder vanzelfsprekend. Oosterlynck 
expliciteert dit echter in deze serie tekeningen, 
even zovele variaties op één thema: stilte.

Drieëntwintig preluden, drie ouverturen, vijf 
oratoria en één sonate. Elke van deze vormen 
vertoont een aparte relatie tussen het “zien” en 
het “horen”. De preluden zijn zeer vrij van vorm, 
minder dragend ook dan de uitgesproken vorm 
van de stilte in de ouverturen. Deze laatste zijn 
dwingend indrukwekkend en overheersen het 
“zien”. De oratoria slaan uiteraard op de stiltes 
in de kerken.

t
Een voorbeeld ter verduidelijking: neem de derde 
ouverture, gesitueerd in de buurt van het “Plan 
de Canjuers” (Frankrijk). Omdat de aarde hier 
verbrand is, en er ook geen leven meer aanwezig 
is, geen ondergrondse beweging, kan de stilte 
zich hier dieper in de aarde ingraven. Hier is het 
“horen” sterker dan het “zien” en het “voelen”. 
In andere sites heeft de stilte met het perspectief 
van het horen te maken. Oosterlynck meent dat 
men op het vlak van de auditieve perceptie een 
gelijksoortige waarneminswijze kan 
onderscheiden als op het vlak van de visuele 
perceptie. Op zich alvast een boeiend theoretisch 
concept dat wetenschappelijk gezien, ook getest 
dient te worden.

Dat dit van de luisteraar een grote mentale 
concentratie vereist, spreekt voor zich. Ook voor 
Oosterlynck die zich reeds jaren op dit terrein 
begeeft, duurde het telkens vijf à zes dagen voor 
hij ertoe kwam een bepaalde stilte te localiseren 
en te beschrijven. Het urenlange muzikale ge
noegen dat hij putte uit de smaak van een echt 
mooie stilte, beloonde hem voor het geleden 
leed op deze “queeste”. “Percevoir c’est re
cevoir.”

Mimi Debruyn

In maart 1992 toonde Baudouin Oosterlynck 
in Galerie Richard Foncke de muziekinstal
latie “Leurs têtes, nos oreilles. Convexe - 
concave” (zie foto). Van 8 tôt 31 mei presen
teert Galerie Richard Foncke werk van 
Philippe Vandenberg. De Brusselse Galerie 
Camille von Scholz (rue Vilain XHII30,1050 
Brussel, 02/649.23.68) organiseert een ten
toonstelling met tekeningen en een boek van 
Oosterlynck (tot 16 mei). In Het Toreke in 
Tienen loopt van 17 mei tot 21 juni “Variaties 
van de stilte” van dezelfde kunstenaar. Tot 21 
juni stelt Baudouin Oosterlynck ook tentoon 
in het Plasy-klooster in Pilzen (Tchechoslo- 
vakije), tot 20 mei in het Palazzo Martinengo 
in Brescia (Italië) en van 15 juli tot 15 augustus 
in de Kasselse Artotheek.

Worldwide
Video Festival
Van 7 tot en met 12 april liep in Den Haag de 
tiende editie van het World Wide Video Fes
tival: een visuele ontdekkingsreis die niet 
minder dan acht locaties in Den Haag omvatte. 
De fascinatie voor de natuur en de speurtocht 
naar identiteit waren de twee grote lijnen die 
door het goed gevulde programma - van 82 
videotapes en 12 installaties - liepen. Daar
naast nog twee stevige onderdelen: Samuel 
Beckett (in het kader van de Beckett-week die 
van 8 tot 11 april plaatsvond) en Face The 
Music (over de relatie tussen buitenissige 
muziek en video). Belangrijk was ook een 
tweedaagse videomarkt waar maker, pro
ducent en distributeur elkaar konden 
ontmoeten.

Video als wapen

In het begin van de jaren zestig ontwikkelde zich 
een haat/liefde-verhouding ten opzichte van de 
televisie en de opdringerigheid van het beeld. 
Vanaf 1965 toen Sony voor het eerst met een 
videorecorder op de markt kwam, sloeg de si
tuatie volledig om. Men kon nu protesteren door 
zelfbeelden te creëren. Het World Wide Video 
Festival toonde een opvallend politieke reactie, 
vooral vanuit Oost-Europa. De veranderende 
politieke situatie in onder andere Joegoslavië en 
Hongarije weerspiegelde zich in talrijke 
videorealisaties. Als repliek op politieke of 
sociale wantoestanden, of als aanklacht van de 
kunstenaar in een bedreigende wereld - de 
Hongaarse groepering “Black Box” heeft 
bijvoorbeeld als logo een pistool dat overloopt 
in een camera. Het duo Marina Grzinic en Aina 
Smid namen voor hun installatie “De zaaier”, 
het uitbreken van de burgeroorlog in Joegoslavië 
als uitgangspunt. Als de overvloed aan 
nieuwsbeelden over de oorlogsgruwel al .een 
immuniteit gecreërd had, dan bleek deze 
artistieke bewerking alvast hernieuwde aandacht 
en gruwel te kunnen afdwingen.

De taal als houvast en het teruggrijpen naar 
de natuur

Een belangrijke evolutie in de video (en andere 
beeldende kunsten) is de verhoogde aandacht 
voor het taalteken. Het woord God wordt aan 
een ontleding onderworpen in de video “Seven 
Days” van Peter Sülyi - nog vier andere video’s 
benaderden dit religieuze thema. Een felrode 
graffiti “Maggie’s dream” was het enige kleur
accent in de somber grijze video “The Citadel” 
van Cordelia Swann. Het zoeken naar een 
magische taal, om de geschiedenis te veranderen 
(met een tekst van Lydia Lunch) was het 
onderwerp van “Thanatopis”, van Öeth B. Taal 
als een instrument om emoties te vertalen was’ 
object van onderzoek in de “Du hast kein Herz” 
van producent Raskin.
Opvallend was de interesse voor de natuur in 
talrijke produkties. Belangstelling, niet louter 
vanuit ecologisch standpunt, maar ook als 
metafoor voor de herbronning van de kunstenaar. 
Bijzonder impressionistisch was de installatie 
van Weyt Hoogeveen en Marcel Hermans. Een 
ronddraaiende lens waarop licht werd gepro
jecteerd in combinatie met videobeelden van 
een Normandisch zeelandschap gaven een door 
het toeval, steeds wisselend, bevreemdend beeld, 
ademend op het ritme van eb en vloed.
In de mooie video “Allons travailler,waarom, 
waarom, waarom?” van Francisca Lambrechts 
werden beelden van een krachtige zee afgewis
seld met monologen van mensen op zoek. 
“Hoewel het nietsdoen als vakantie wordt 
voorgesteld, is het één van de zwaarste taken die 
men zich kan voorstellen,” stelt ze in een be
geleidende tekst. Het gedwongen nietsdoen - 
werkloosheid - schept een nieuwe levenswijze. 
Het sociale contact wordt verstoord. Het ge
nieten van een lichte aanraking op de tram toont 
de grote behoefte aan communicatie, maar de 
kracht om iemand aan te spreken kan niet 
opgebracht worden. Ik zou, ik wou maar men 
blijft staan. De zee als symbool van kracht, 
romantiek, vrijheid staat in scherp contrast met 
de nonchalance van de personages. Op het einde 
van de video is één persoon erin geslaagd de stap 
te zetten. De poëtische tekst “Ze is zó zwaar 
geworden dat haar ziel er wordt uitgeperst en 
weer vrij haar lichaam kan verlaten”, verschijnt 
op het scherm waarna beelden van een hoog in 
de wolken rondzwevend lichaam Lambrechts 
video besluiten. Het bekroonde werk “Corre
spondences: Day into night into day” van Rita 
Myers deed denken aan een Japanse medita
tieruimte. In een interview met Jos van der Burg 
zegt ze: “Het is de taak van de kunstenaar om 
vragen te stellen. Hij moet bespiegelend zijn. 
Zijn taak is onderzoek zonder dat het resultaat 
vaststaat. De “condition humaine” is zijn 
onderwerp.” Het zoeken naar haar eigen be
wustzijn was het onderwerp van haar installatie. 
Inspiratie vond ze in de Middeleeuwse alchemie. 
De speurtocht naar de methode om lood tot goud 
te transformeren bleek een metafoor voor het 
zoeken naar kennis. In de ruimte van het Haags 
Gemeentemuseum stonden 12 tafeltjes spiraal
vormig opgesteld waarop een stilleven van 
willekeurige elementen afgebeeld stond. De 
toeschouwer werd als het ware uitgenodigd plaats 
te nemen aan de tafeltjes. Het videoaandeel 
bestond uit een projectie van een menselijke 
schim (ziel?) op een geconstrueerde deuropen
ing. De begeleidende tekst beschreef een tocht 
naar het onderbewustzijn.

Spreek met mij,want ik ben bang in het 
donker.Wat heb je eraan? Je ziet me immers 
niet. Dat geeft niet,wanneer iemand spreekt, 
wordt het licht. (Freud )

Actieve deelname werd letterlijk gevraagd bij 
de installatie “Black Hole Radio " van Jem 
Cohen. “Stay in for 7 minutes. One person at a 
time. Enter door. Close firmly behind you and be 
seated,” luidde de inleidende tekst. In een 
claustrofobische ruimte stond een tafeltje, 
waarop een telefoon en een schemerlampje. 
Alles gehuld in complete duisternis. Op een 
beeldscherm verschenen de vage contouren van 
een grootstad. De telefoon rinkelde en bleef 
rinkelen tot je de hoorn opneemt en verplicht 
wordt te luisteren. In het begin is er een lange 
stilte, en bijna automatisch begin je te spreken 
(uit onwennigheid? angst? ). “Hello, I have a 
confession to make...”, klinken de eerste 
woorden. Aan de basis van dit werk liggen de 
“phone-in-confession-lines” (een ondertussen 
reeds verdwenen telefonische biecht). Opnamen 
gemaakt van anonieme bellers in een periode 
van 2 jaar zorgen voor de bizarre soundtrack. De 
mens herleid tot stem. De stem als licht in het 
duister. Maar ook het teruggrijpen naar 
bekentenissen in uitzichtloze tijden.

Choosing the margin as a way for radical 
openness. (Bell Hooks)

In zijn openingswoord zei Erik Akkermans, 
organisator van het festival, dat videokunst nog 
steeds op een dubbelzinnige wijze benaderd 
wordt. “De waardering die er is voor het medi
um, staat in schril contrast met de recente 
negatieve reactie van de Raad van Kunst op 
ingediende subsidieaanvragen.” Video is niet 
populair bij galeries omwille van de onverk- 
oopbaarheid en musea beschikken niet over het 
nodige geld om tapes aan te kopen en te verto
nen. Waar moeten video’s vertoond worden? 
Volgens Stephen Partidge, videokunstenaar, 
maar ook actief als videoproducent, is de tele
visie de meest aangewezen vertoningsplaats. 
Rita Myers heeft het vertrouwen in dit massa
medium verloren: “Je kunt ais kunstenaar beter 
in een museum getoond wórden, dan op de 
televisie,” zegt ze in een interview met Jos van 
der Burg in de festivalkrant, “je hoeft maar tien 
minuten te kijken om de essentie van televisie te 
begrijpen: mensen die bevestigd (willen) worden 
in hun kapitalistisch consumptiepatroon, hete- 
ro-sexuele normen en kleinburgerlijke opvatting
en. Het gaat om gigantische economische en 
sociale belangen. Videokunst staat hier lijnrecht 
tegenover.” De Hongaar Peter Forgacs was in 
ieder geval opgetogen met de opstelling van zijn 
video in een galerie (de Haagse Artotheek). 
“Door de installatie tentoon te stellen in een 
galerie wordt de galerie zelf als contrapunt 
tentoongesteld in mijn ruimte.”
Om eeai massa te bereiken blijft televisie 
natuurlijk een uiterst geschikt medium, maar 
door de algemene vervlakking die er heerst, ziet 
het er niet zo gunstig uit. In musea krijgt video 
stilaan vaste voet aan de grond. Musea als het 
Centre Pompidou, het I.C.A te Londen, The 
Museum of Modem Art te New York, om er 
maar enkele te noemen, beschikken over een 
vaste collectie. Blijven de galeries. In tijden 
waarin enorme bedragen betaald worden voor 
kunstwerken, maakt een v ideotape (of installatie) 
weinig kans. De kunstliefhebber wil niet 
investeren in iets dat tenslotte reproduceerbaar 
is. Dat video ook een uniek kunstwerk kan zijn, 
bleek opnieuw op dit festival maar er zullen nog 
een aantal jaren voorbijgaan vooraleer video de 
plaats kan verwerven die ze verdient.
De aandacht in de dagbladen bleef voor dit toch 
wel belangrijk festival meestal beperkt tot een 
aankondiging en een beknopt verslag over de 
winnaars - wat eigenlijk niet zo verwonderlijk 
is: het kost een grote inspanning om een 
honderdtal tapes - waarvan sommige 45 minuten 
duren - te bekijken.

Filip De Keyser

Volgend jaar vindt het World Wide Video 
Festival opniew plaats tijdens de maand april 
in een nieuw complex dat speciaal voor het 
festival zal gebouwd worden. Exacte data 
zijn nog niet bekend, wel het nieuwe festi- 
valadres: Spui 189,2514 GP Den Haag. 
In Parijs wordt dit najaar het “Festival In
ternationale de Video” georganiseerd in het 
Centre Audiovisuel Simone De Beauvoir, 
Palais de Tokyo, 2 Rue de la Manutention 
(Tel. (1) 47236748; Fax (1) 47236749), Op het 
programma staat onder meer een hommage 
aan Luce Guilbeaut, een aantal video-in- 
stallaties en een selectie Franse en Ameri
kaanse video’s. Videoproducenten uit 
Frankrijk, Catalonië, België en Quebec 
hebben hun medewerking aan dit festival 
reeds toegezegd.

15 hel geheugen]



Yves Gevaert, uitgever
Yves Gevaert is uitgever van kunstenaarsge
schriften, prints en “aanverwante objecten” van 
kunstenaars als Daniel Buren, Lawrence Weiner, 
Stanley Brouwn, Jan Vercruysse en Rodney 
Graham. In de hierna volgende tekst, die geldt 
als introductie op Gevaerts uitgeversactiviteit, 
schets ik kort de periode die aan zijn activiteit als 
zelfstandig uitgever voorafging. Deze periode 
vormt immers de grondslag voor de verdere 
inhoudelijke uitbouw van zijn werkzaamheden. 
In de daarop volgende tekst zet Yves Gevaert 
zelf, als antwoord opeen reeks door mij gestelde 
vragen in een voorbereidend interview, zijn 
visie uiteen op zijn activiteit als uitgever. Ik heb 
Yves Gevaert enerzijds gevraagd naar een 
definitie van de krachtlijnen in zijn kuntenaar- 
skeuze en naar de eventuele koppel ing van deze 
krachtlijnen aan bepaalde inhoudelijke en 
formele noodzaken en, anderzijds, naar een 
omschrijving van zijn samenwerking met de 
verschillende kunstenaars, naar een commentaar 
op de betekenis van de uitgave van kunste
naarsgeschriften, prints en “aanverwante ob
jecten”. Yves Gevaert heeft dan, reflecterend op 
deze vragen, een betoog neergeschreven waarin 
hij het denk- en werkkader schetst waarbinnen 
zijn activiteit zich beweegt.

• 12
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Rodney Graham

Vathek* (Foto: Kristien Daem)

Libraire-en-chambre

De liefde voor papier en drukwerk is er altijd 
geweest, benadrukt Yves Gevaert, en door het 
gebruik van een onvoltooid verleden tijd con
vergeren zijn verleden en toekomst in één, steeds 
aanzwellend punt: het boek. Als assistent bij de 
Vereniging voor Tentoonstellingen van hét Paleis 
voor Schone Kunstèn (PSK), waar hij tot 1976 
werkzaam was, begeleidde hij enkele uitgaven 
die naar aanleiding van bepaalde exposities 
konden verschijnen. Zo heeft hij in de jaren 
zeventig voor het PSK onder meer een boek van 
Hanne Darboven en de Jardin d’Hiver van 
Marcel Broodthaers uitgegeven. Zijn hechte 
vriendschap met Marcel Boordthaers die hem 
“de liefde voor het gedrukte heeft meegegeven 
- Broodthaers had een antiquare collectie boeken 
van de vijftiende tot en met de negentiende eeuw 
die hij gebruikte als materiaal voor zijn kunst
werken” - leidde ook nog tot de publicatie van 
Pauvre Belgique, in coeditie met Herman Daled 
en Lebeer-Hossmann (uitgever). In 1979 start 
Gevaert zelf als antiquaar met een collectie 
boeken die hij de jaren daarvoor, ten tijde van 
zijn werkzaamheden voor het PSK, had aange
kocht. Maar Gevaerts antiquariaat beslaat geen 
concrete (winkel)ruimte, er zijn geen uitstalra
men,de boekenliefhebberkanerniet rondneuzen. 
Gevaert oefent een zeldzaam beroep uit, date
rend uit vroegere tijden, vermoedelijk op
genomen in Perecs lijst van “verdwenen, in 
onbruik geraakte woorden”. Als “libraire-en- 
chambre”, kamer-boekhandelaar, gespecialise
erd in basisdocumenten over kunst uit het begin 
van deze eeuw tot en met de jaren vijftig, koopt 
en verkoopt hij boeken, volledige sets van avant- 
garde tijdschriften, manuscripten, briefwis
selingen tussen kunstenaars of tussen auteurs en 
kunstenaars, en efemera(affiches, uitnodigingen, 
vlugschriften). De klant kan hem, koper of 
verkoper, op basis van een gedrukte lijst - cata
logus die zijn steeds wisselende bibliotheek 
verhandelbaar maakt - thuis contacteren. 
Openbare instellingen, bibliotheken en musea 
waren zijn belangrijkste klanten.
Een steeds wisselende bibliotheek, uit noodzaak 
opgesplitst, raakt opeen bepaald moment echter 
uitgeput. De kamer-boekhandelaar beschikt niet 
meer over voldoende documenten. En omdat 
zijn activiteit gebonden is aan een bepaalde, 
reeds afgesloten periode, sterft deze dan ook 
langzaam uit. De libraire-en-chambre kan het 
boek echter onmogelijk vergeten en wordt 
daarom zelf uitgever.

De uitgever

“Enerzijds werk ik met kunstenaars als Stanley 
Brouwn, Daniel Buren, Dan Graham en Law
rence Weiner. Zij behoren tot de generatie van 
de zogenaamde concept-kunstenaars. (Zij heb
ben ongeveer mijn leeftijd en ik heb ze leren 
kennen toen ik werkzaam was in het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel). Deze kunstenaars 
uit de concept-sfeer zijn altijd gefascineerd 
geweest door het boek, hetzij als drager van hun 
theoretische geschriften onder de vorm van 
commentaar op hun eigen werk en zijn context
I boeken en multiples 

binnen de hedendaagse kunstscène, hetzij als 
drager van hun concepten in stricto sensu. In het 
eerste geval denk ik vooral aan Daniel Buren 
waarvan ik in 1975 en 1977, samen met Herman 
Daled, respektievelijk A partir de là en Re
bondissements heb uitgegeven. Het eerste boek 
was een commentaar op zijn tweede tentoon
stelling in het Stâdtisches Museum Mönchen- 
gladbach, het tweede een commentaar op zijn 
deelname aan de Documenta V in Kassei, 
deelname die zich situeerde binnen een bredere 
kunstmanifestatie. De boeken van deze kunste
naars zijn echter geen “kunstenaarsboeken” maar 
eerder boeken - geschreven dooreen kunstenaar 
- waarvan de produktie beantwoordt aan de 
klassieke uitgeversbedrijvigheid.
Ik heb wel leen andere ervaring met kunstenaars 
als Stanley Brouwn en Lawrence Weiner. In hun 
geval zou je kunnen zeggen dat het boek de 
meest voor de hand liggende en zelfs de ideale 
drager is om hun werk te verspreiden naar een 
breder publiek toe. Hun boeken liggen in het 
verlengde van hun concepten. Welk onderscheid 
is er inderdaad tussen de lectuur van een zin van 
Weiner op dé wand van een museum en dezelfde 
zin op een vel papier in een boek? Wanneer 
Stanley Brouwn een vel papier van één vierkante 
meter en een vel papier van een stap in het 

vierkant, beide gevouwen, laat uitgeven 
op 500 exemplaren in een kartondikke 
omslag, sta je voor een zeer concreet 
concept van deze kunstenaar dat even 
sterk overkomt als wanneer hetzelfde 
onder de vorm van een unicum in een 
aluminiumplaat in een museum wordt 
tentoongesteld. B ij deze twee kunstenaars 
gaat hét wel degelijk om “kunstenaars
boeken”, Het is de kunstenaar zelf die het 
boek vorm geeft: hij bepaalt het lettertype, 
het corpus, de bl adsch ikk ing, het formaat, 
enz. Voor een uitgever is dat uiteraard 
boeiender dan theoretische teksten uit te 
geven.
Waarom werk ik nu met hogergenoemde 
kunstenaars van deze generatie en niet 
met andere? Waarschijnlijk omdat ik het 
gevoel heb dat zij het sterkst hun concepten 
in boekvorm kunnen overbrengen, dat zij 
er juist het best in slagen hun concepten 
met een "boekstructuur” te laten samen

vallen, zodanig dat in de beste gevallen hun 
boeken helemaal niet “reproducerend” over
komen ten opzicht van de unica.
Naast kunstenaars van de concept-generatie, 
werk ik, anderzijds, met Rodney Graham en Jan 
Vercruysse. Twee kunstenaars van een jongere 
generatie maar die tegelijkertijd de concept- 
kunst en haar problematiek zeer goed kennen 
(Jan Vercruysse'hééft Kosuth in het Nederlands 
vertaald en heeft geschreven over Cadere; 
Rodney Graham refereert dikwijls in zijn ge
sprekken aan Dan Graham en citeert Don Judd 
in zijn Freud-sculpturen), maar tegelijkertijd 
ook een uiterst kritisch en contradictorisch 
standpunt ingenomen hebben ten opzichte van 
het formalisme van de jaren zestig en zeventig. 
Wat ik van deze kunstenaars uitgegeven heb, 
vormt in feite het belangrijkste van mijn uit- 
geversproduktie. Met hen heb ik ook sinds vier 
jaar het regelmatigst en het nauwst contact op 
professioneel gebied.

Jan Vercruysse

Facile à faire (Foto: Kristien Daem)

Hun grafisch werk is van een heel andere orde 
dan dat van bijvoorbeeld Brouwn of Weiner. Je 
beweegt je als uitgever dan ook op een compleet 
verschillend terrein, in een andere wereld. Je 
hebt te maken met andere denkprocessen waar
bij het aandeel van het literaire in grote mate 
overweegt. (Ik heb altijd van contrasten ge
houden; misschien cultiveer ik dat om een 
minimum aan kritische zin en afstandelijkheid 
te behouden). •
Je zou van Rodney Graham kunnen zeggen dat 
elk van zijn boeken een andere “uitvinding” is, 
geladen met een telkens nieuwe metaforische 
aura. Elk van zijn projecten is voor de uitgever 
een ontdekking waarin niet alleen de materiële 
structuur van het boek (band, stofomslag, omslag, 

katernen, bladwijzer, enz.) maar ook de inhoud, 
de gedrukte tekst dus, aan steeds nieuwe 
‘mechanismen’ en manipulaties onderworpen 
zijn. Aan Vathek* (zie foto) ligt bijvoorbeeld 
zo’n ingenieus systeem van manipulaties ten 
grondslag. Vathek is de titel van een in het Frans 
gepubliceerde roman van de Engelse romanti
cus William Beckford. Rodney Graham heeft in 
zijn System ofLandor's Cottage, een bewerking 
van Poe’s The Landor’s Cottage, een tekst
fragment ingelast afkomstig uit Beckfords 
Vathek. Bij het vervaardigen van de perkamenten 
omslag heeft de herontdekkingen de heruitgave 
van Beckford door Mallarmé een grote rol 
gespeeld voor Graham omdat hij Mallarmés 
typografie, plaats van de titel en papierkeuze 
(velijn) ovemeemt. Ook de twee rode en zwarte 
linten die de velijnen band bijeenhouden, zijn 
een pastiche van de band zoals die door Mal larmé 
ontworpen werd in 1876. De asterisk van 
Vathek*, in zwarte inkt op het voorplat, verwijst 
naar het achterplat waarop “p. 105 §2-5", de 
pagina in het boek aanduidt waar de gestolen 
passage uit Beckford aan de orde komt. Het 
gehele boek lijkt een annex van Vathek te zijn, 
terwijl het eigenlijk maar over één passage gaat. 
Ook in de prenten van Jan Vercruysse ben je 
geconfronteerd met steeds andere gegevens 
waarin ideeën ontwikkeld worden die elk hun 
specifieke wetmatigheid vinden in de typo
grafische vormgeving, de kleuren het formaat. 
Als je zo twintig prenten van Jan Vercruysse aan 
de wand ziet, besef je dat je voor een “œuvre” 
staat dat plaats neemt naast zijn Tombeaux en 
dat tegelijkertijd ook een andere interpretatie 
vraagt dan zijn Tombeaux. Een vol waardig 
“œuvre” dus, watje moeilijk kan zeggen van de 
boeken van Weiner of Brouwn die eerder “ver
lengstukken” van reedsgeformuleerde concepten 
zijn.
Vanzelfsprekend gaat mijn voorkeurals uitgever 
naar produkties met Rodney Graham en Jan 
Vercruysse waar je nauwer betrokken wordt bij 
een complex realisatieproces. Het plezier bij het 
uiteindelijk resultaat is moeilijk onder woorden 
te brengen.”

Raakvlakken

De produkties met Jan Vercruysse en Rodney 
Graham zijn zo boeiend omdat beide partijen, 
kunstenaar en uitgever, zich op een terrein moeten 
begeven waarop ze hun ideeën over het project 
moeten concretiseren: een. activiteit die vaak 
uitmondt, door de raakvlakken op conceptueel 
gebied tussen de partijen, in een interessant 
debat. Kunstenaar en uitgever discussiëren, ze 
analyseren de mogelijkheden, trachten tot een 
hypothese, een voorstel te komen dat al dan niet 
verworpen wordt. In de verschillende ge- 
spreksfases duiken verscheidene realisatie
mogelijkheden op die de kunstenaar tenslotte 
kristalliseert tot een duidelijk afgelijnd concept. 
Dit nauwkeurig gedefinieerd concept, resulte
rend uit de veeleisende gesprekken tussen kun
stenaar en uitgever, hanteert Yves Gevaert bij de 
realisatie van het kunstwerk. Maar zelfs tijdens 
het produktieproces durven er soms nog wij
zigingen optreden, wat van de uitgever als per
soon een grote soepelheid vereist, een soepel
heid die Gevaert aan de dag legt omdat hij zo’n 
wijziging, in al haar complexiteit, toch nog altijd 
boeiend blijft vinden. Eenmaal het concept vol
ledig bepaald is, volgt de uitvoeringsfase, die 
Yves Gevaert met een gewetensvolle precizie 
voltrekt.
Ook tussen de twee kunstenaars onderling zijn 
er bepaalde raakvlakken. Dit kunnen we onder 
meer vaststellen aan de hand van de hier afge
drukte foto waarop vitrinekasten, ontworpen 
door Jan Vercruysse, als drager gaan dienen 
voor Rodney Grahams boek Parsifal. In dit boek 
heeft Rodney Graham de muzikale toevoeging 
van Wagners assistent Humperdinck, die ge
schreven werd om de muzikale uitvoering en het 
theaterspel op elkaar af te stemmen, zodanig 
gemanipuleerd dat deze oneindig kan herhaald 
worden. In Parsifal wordt één katern zevenen
zeventig maal,. weliswaar op zinnige wijze, 
gemonteerd.

Heden en toekomst

Op dit ogenblik bereidt- Yves Gevaert, in sa
menwerking met Jan Vercruysse, een portfolio 
voor van tien prenten die vermoedelijk in de 
loop van het najaar 1992 zal verschijnen. In de 
nabije toekomst zal Gevaert ook een 35 mm film 
van Vercruysse produceren over een thema dat 
onder meer in de prent Cinéma Cinéma aan bod 
komt. Gevaerts laatste project (eind 1991 - be
gin 1992) met Rodney Graham, Les dernières 
merveilles de la science (naar een kinderboek 
gepubliceerd door Garnier omstreeks 1900), 
omvat enerzijds een portfolio van zes prenten uit 
het boek en een reeks tekeningen van de oor
spronkelijke slipcase (houder, cassette), en an
derzijds een rechtopstaande glassculptuur 
waarop boek en slipcase - een openplooiende, 
spiegelende structuur - op complexe wijze ver
enigd worden. Aanvankelijk zou Gevaert, in 
samenwerking met Galerie Johnen en Schöttle, 
ook Rodney Grahams project voor Documenta 
IX produceren - een uitvoering van Frederik de 
Grote’s derde fluitconcerto - maar om financiële 
redenen kan dit niet doorgaan. Graham zal voor 
Kassei, in het Grimm-Museum, een werk in situ 
maken over de gebroeders Grimm. Tenslotte 
moet ook nog vermeld worden dat het Stedelijk 
Van Abbemuseum te Eindhoven in november 
1992 een overzichtstentoonstelling zal wijden 
aan de uitgaven van Yves Gevaert.

Elke de Rijcke

Uitgaven van 
Yves Gevaert: 
Books, prints en 
unica
Rodney Graham
• The system of Landor’s Cottage. A Pendant to 
Poe’s Last Story, 1987 (i.s.m. The Art Gallery of 
Ontario, Toronto)
• Cours de Linguistique générale, 1988 (unicum)
• Freud Supplement 170a - 170d, 1989
• Parsifal, 1989 (i.s.m. Galerie Johnen & Schöttle)
• Nouvelles Impressions d’Afrique, 1989
• Vathek*, 1989
• The Piazza 4.1 (Engelse versie), 1989 en [La 
Véranda] (Franse versie), 1989
• Casino Royale, 1989
• Images qui succèdent à la contemplation 
d’objets d’un grand éclat ou même d’objets bien 
éclairés, 1989 (unicum)
• Alice’s Adventures in Wonderland, 1989 
(unicum)
• Freud et le cas Katharina, 1991
• Les dernières merveilles de la science, 1991 
(unicum)

De presentatie van Parsifal van Rodney Graham in 
galerie Johnen & Schöttle 

Ontwerp virtrinekast - Jan Vercruysse 
(Foto: Friedrich Rosenstiel)

Jan Vercruysse
Books:
• Sur l’utopie et erratum, 1982
• Faire de la musique, 1982
• Spleen de Hambourg, roman anonyme, 1985
• Le Nègre, Short Story, 1990
• Narcisse ou de la méthodologie dans les arts, 
1990
Prints:
• Utopie. 1987
• Atopie
• Baudrillards are dollars, 1990
• Je, 1990
• The Art of Typewriting, 1990
• Dans l’air, 1990
• Nineties, 1990
• Facile à faire, 1990
• Diwan, 1990
• Agnes Sorel ou Les Avant-Gardes, 1990
• A Valérie, Pour La Vie, 1990
•Q, 1991
• Fontaine / Lustre, 1991
• “Moderne”, 1991
• Cinéma Cinéma, 1991
• Je veux bien, 1991
• Extrait de Journal (le 5 avril 1984), 1991

Stanley Brouwn
Books:
• 1 x 1 step / 1 x 1 m, 1986, (i.s.m. Galerie M. 
Szwajcer)
door: reguliersgracht27 amsterdam, 1989 (idem)

Philippe Van Snick-
Prints:
• Dag/ Nacht, 1986
Books:
• Tien dagen / Tien Nachten , 1986
• Enluminures, 1989

Jef Geys
• Project vooreen publicatie: alle foto’s genomen 
door Jef Geys tot 1 januari 1986

Dan Graham
• One, sliding game, 1991

Matt Mullican & Lawrence Weiner
• In the crack of the dawn, Comic Book, 1991

Lawrence Weiner
• Just Another Thing / Taken & Changed / (A 
Wood) (A Stone), 1989, (i.s.m. Galerie Micheline 
Szwajcer)

James Welling
• Print, 1991

Jean-Marc Bustamante
• 12 stationnaires, 1991 (sculptuur), (i.s.m. 
Galerie Philip Nelson, Lyon)

Thierry De Cordier
• Ecrits, ou les petites pensées d’un philosophe 
auto-didacte, (Vol.I), 1991



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.

Lieven De Cauter, HET HIERNAMAALS 
VAN DE KUNST; Vlees en Beton 17-18; 113 
pp.

Zoals steeds een mooie, haastbibl iof iele u i tgave 
in de uitgavereeksVlees en Beton van uitgever 
Mil De Kooning. Een bundel opstellen over 
kunst, geschreven in de late jaren tachtig. De 
schrijver is de jonge filosoof Lieven De Cauter. 
Driemaal drie stukjes, met proloog en epiloog, 
over de postmoderne crisis van het denken: een 
eerste serie over musea (MUHKA, Orsay en 
Chambres d ’ Amis), een tweede over kunstenaars 
(Matta-Clark, De Vylder, Navez) en een derde 
over het “einde” (van de kunst, het denken, het 
moderne). Je leest het geheel in één adem uit: de 
schriftuur is mooi en beeldrijk; de diversiteit van 
essays laten toch een overzichtelijke 
gedachteneenheid zien.

Het onderwerp van de schrijver is kunst, maar 
misschien juister nog, de kunstwereld, de wereld 
rondom de kunst, de wereld in de kunst. Zijn 
vertrekpunt is minder het zien van het kunstwerk, 
dan het bekijken van de kunst “ais wereld". 
Waar hij aan het begin Hegel niet citeert, citeert 
hij Adorno. Geschiedenis, dat is “de wereld”. En 
dus die nutteloze vraag naar richting en duiding 
van die geschiedenis: is er een logica, een 
overzichtelijk verband? Is de geschiedenis een 
nevenschikking, of een trap? Gaat die trap 
omhoog of omlaag? Loopt hij recht of 
spiraalvormig? Of breekt hij plots ergens af en 
staan we daar nu, niet meer wetend of we voor 
een afgrond in de kelder staan of voor een wijds 
uitspansel bovenaan de zoldertrap. De omgang 
en ontmoeting met het kunstwerk vindt 
nauwelijks een onderkomen in zulk een breed 
.opgezet dispositief vangeschiedenisfilosofie en 
tijdskritiek. Noch het waarnemen, noch liet 
waargenomene wegen erg zwaar; sensualiteit 
ontbreekt. (Duchamp verbood liet ons - maar 
waarom ons door hem laten commanderen?) De 
ontmoeting met de kunstwereld weegt des te 
zwaarder (zie de drie essays over musea). De 
schrijver weert zich tegen markten mede, maar 
zoals hijzelf maaralle goed beseft, verwacht die 
markt juist dat verweer van hem. Hoe 
hardnekkiger hij een buitenplaats zoekt, hoe 
beterhij zijn plaats bezet en zijn opdracht vervult. 
De verijling van de kunst - één van de opsteHen 
- isookeen verijling van de kunstkritiek: ze is in 
de ban van haar eigen slecht geweten dat 
daarenboven juist zo rendabel blijkt te zijn! 
Oersituatie van prostitutie en beulsknechten - 
door het negatieve te doen verdien je je leven; 
helaas is het een alledaagse conditie aan het 
worden.

Terwijl de (plastische) kunsten extreem radicaal 
en “filosofisch” zijn geworden, hebben ze zich 
anderzijds radicaal van de maatschappelijke 
werkelijkheid gedistantieerd. Ze zijn centraal 
zoals een laboratorium, een 
experimenteerruimte: het museum is een soort 
“musée des sciences conceptuelles” geworden. 
Een labo bestaat bij de gratie van zijn isolement, 
van zijn radicale artificialiteit: dat is zijn magie, 
dat is zijn marginaliteit. Alle pogingen die kloof 
conceptueel te overbruggen, accentueren die 
kloof alleen maar. Alleszins, een levende kunst 
is iets heel anders zoals de schrijver mooi 
argumenteert haar aanleiding van film (pp. 92- 
93). Die radicaal-reflexieve situatie van de 
Schone Kunsten maakt het betoog erover 
uitermate problematisch. Kunst en zijn 
commentaar zitten verstrengeld in een frenetiek 
pas-de-deux. Een spiraal van epistemologische 
zelfbetwijfeling die des te merkwaardiger is 
aangezien het beeld en de beeldkunsten zo 

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

radicaal gekoppeld zijn aan imaginaire 
processen. De meest naïeve der kunstvormen 
gekoppeld aan een hondsdol gedachten-carnaval ! 
Maar wie de krachtenverhouding goed bekijkt, 
merkt dat niet de kunst overweldigd is door het 
denken, maar dat het denken in de ban is van het 
beeld. Het beeld dat beurtelings naïef- 
sentimenteel is en dan weer zinsbegoochelingen 
opent van “het afwezige” heeft troeven in handen 
waar het denken bij verbleekt. Dat verbleken is 
voor mij de kleur van het het postmoderne.

De schrijveromhelst (gelukkig, verzucht ik dan) 
niet het macabere loflied op het scepticisme; 
maar het postmoderne is toch een centraal con
cept in deze essays. Ik moet toegeven dat dit 
begrip mij steeds verscheen als getuigend van 
slechte smaak, van intellectuele kitsch. Het 
postmoderne ontslaat van huiswerk. Ik zie er 
twee soorten waarvan in deze essays niet gerept 
wordt: het huiswerk van de eruditie, het huiswerk 
van de amateur.
Onder het eerste versta ik de breedste aandacht 
voor de complexiteit en nuances van een context 
waarin iets verschijnt (zo lijkt me bijvoorbeeld 
het beeld dat hiervan de 19de eeuwse moderniteit 
geschetst wordt ongenuanceerd en misleidend). 
Onder het tweede versta ik de eindeloze, 
amoureuze dialoog van de liefhebber en het 
kunstwerk: onplanbaar, onberedeneerbaar is het 
moment van de amateur, niets is tegelijk 
dwingender en bescheidener dan zijn 
enthousiasme, zijn wil zichzelf te ondervragen 
is even groot als zijn besef dat iedere uitspraak 
ontoereikend is. Dit verlangen steeds opnieuw 
te herbeginnen is eminent erotisch, of kinderlijk 
zo men wil.
Modernen en postmodernen vormen twee fases 
van eenzelfde beweging; ze staan tegenover 
elkaar en zijn fundamenteel solidair. Modernen 
willen hervormen, postmodernen blijven in dat 
reform-model zitten: ook zij bevrijden. Ik ben 
nooit een goed kandidaat voor emancipaties 
geweest, zeker niet voor esthetische, want daar 
is de vrijheid niet te veroveren, maar een gegeven.

Dirk Lauwaert

Douglas Davis, THE MUSEUM TRANS
FORMED, DESIGN AND CULTURE IN 
THE POST-POMPIDOU AGE; Foreword 
by Jack Lang; Abbeville Press Publishers; 
New York, 1990, 238 pp.; 1.980 fr. Dit boek 
kan nabesteld worden bij Exhibitions Inter
national (zie advertentie).

Gedurende het laatste decennium deed zich in 
de Westerse wereld een immense groei voor in 
de bouw en verbouwing van musea. Elk archi
tect die zichzelf au sérieux neemt, kan voortaan 
zijn carrière slechts als geslaagd beschouwen 
wanneer hij een museum aan zijn palmares heeft 
toegevoegd. Het museum werd iets prestigieus, 
niet alleen als instituut maar ook als gebouw. 
Het wordt naar voor geschoven alsde kathedraal 
van onze tijd, de stenen belichaming van onze 
tijdgeest. Het is dan ook niet te verwonderen dat 
over dit onderwerp om de haverklap colloquia 
georganiseerd worden en publikaties 

verschijnen. Een van de meest monümentale 
recente studies hieromtrent is ongetwijfeld het 
boeiende boek van Douglas Davis die de 
museumboom, die halverwege de zeventiger 
jaren op gang kwam met het Parijse Centre 
Pompidou, concreet analyseert aan de hand van 
een aantal spraakmakende realisaties van 
architecten als Rogers & Piano, Aulenti, Meier, 
Isozaki, Pelli, Stirling, Eisenman, Pei, Moneo, 
Gehry, Kahn, Hollein, Simounet, Maki, etc. - 
kortom, alle klinkende namen die de recente 
architectuurgeschiedenis in meerdere opzichten 
beïnvloed hebben. Het I igt voor de hand dat deze 
architecten er verschillende visies op na houden, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de wijze waarop 
plattegronden moeten georganiseerd worden. 
De voorkeur voor dag- of kunstlicht blijkt al een 
even grote twistappel. Maar ook ideologisch 
gaan deze architecten een eigenaardig instituut 
als “het museum”, waarvan Paul Valéry ooit zei 
dat alleen een beschaving zonder wellust en 
zonder verstand in staat is dergelijke gebouwen 
vol onsamenhangende dingen te bouwen, totaal 
verschillend benaderen.

Het museum is inderdaad misschien een 
eigenaardig verschijnsel maar daarbij voegt zich 
het paradoxale feit dat de museumbouwhausse 
zich voordoet op een moment dat men van een 
“crisis” in het museumwezen gewag maakt. Zo 
is de hedendaagse kunstpraktijk eigenlijk voor 
een groot gedeelte als een reflectie op, of zelfs 
tegen het museum in ontstaan. Kunstenaars 
zoeken, sinds de ontwikkeling van de avantgarde, 
de straat of zelfs ongerepte woestijnen en schier 
onbereikbare bergketens op. Het vergankelijke, 
en dus niet duurzaam tentoon te stellen 
kunstwerk, of het kunstwerk als idee, als con
cept, waar nog op een meer radicale manier 
wordt afgestapt van het kunstwerk als een 
materieel en dus verkoop- en tentoonstelbaar 
artefact, zijn alternatieven voor een 
museumkunst die heel wat sporen hebben 
nagelaten in ons denken over de produktie en 
receptie van beeldende kunst. Ook de 
razendsnelle ontwikkeling van 
reproduktiemethodes, zoals eertijds Walter 
Benjamin beweerde, zou de verdwijning van het 
“auratisch” karakter van het unieke kunstobject 
met zich meebrengen. Nu moet worden 
opgemerkt dat het fetisjisme van de waar met 
betrekking tot kunstwerken nog nooit zo’n hoge 
toppen scoorde als in diezelfde jaren tachtig. De 
implosie van de kunstmarkt tengevolge van de 
Golfcrisis lijkt daar weinig verandering in te 
hebben gebracht.

Men zou mogen veronderstellen dat deze 
wijzigingen op het gebied van de kunst zelf en 
haar socio-economische context de vormgeving 
en functie van de musea drastisch beïnvloed 
hebben. Davis maakt ons echter (impliciet) 
duidelijk dat de transformatie die de nieuwe 
muséa hebben ondergaan slechts in minieme 
mate teruggrijpt op ontwikkelingen in de 
kunstpraktijk. Veranderingen blijken in eerste 
instantie een gevolg van het feit dat musea door 
het publiek niet alleen bezocht worden om te 
kijken of te leren, maar ook om te lezen, kopen, 
babbelen, slenteren, ontmoeten, éten en drinken. 
Het toevoegen van deze functies heeft ais 
belangrijkste gevolg dat het oude museumtype 
niet langer een adequaat antwoord is op de 
huidige complexe programma’s. Voorde archi
tect is dit een onmogelijke taak, stelt Davis - niet 
voor niets heet het eerste, hoofdstuk van zijn 
boek The Museum Impossible. De oude 
museumfunctie, to make artworks work (Nel
son Goodman), lijkt onverzoenbaar met de 
nieuwe functie die inhoudt dat een massapubliek 
zijn weg vindt in dé paleizen van de 
vermaakindustrie. Maar in tegenstelling tot 
iemand als Baudrillard, die in zijn L'effet 
Beaubourg stelt dat een instelling als hetCentre 
Pompidou in plaats van kunst te tonen massa’s 
produceert en dat de massa de kunst tot spektakel 
reduceert, is in het oordeel van Davis geen 
misprijzen of onthutsing te bespeuren. Dit alles 
is voor deze laatste gewoonweg een aspect van 
onze cultuur waar we niet onderuit kunnen. Het 
is precies deze onmogelijkheid, deze utopie die 
het museumontwerp voor een architect zo 
interessant en zo zwaar maakt als het maken van 
kunst zelf. Deze paradox is ook terug te vinden 
in Davis’ opvatting over de zin en betekenis van 
het museum in onze samenleving. Het is precies 
de toenemende vulgariteit en oppervlakkigheid 
rondom ons die ons doet verlangen naar de 
schoonheid van en in het kunstmuseum. Of 
zoals Jack Lang, op een wijze die we niet vlug 
van een Vlaams cultuurminister moeten 
verwachten, in het voorwoord schrijft, is het het 
museum die de toeschouwer van de banaliteit 
van de massamedia isoleert én hem 
getransformeerd, na het opdoen van een unieke 
ervaring, terug in de dagdagel ijkse wereld stuurt. 
De architectuur van het museum, 
niettegenstaande haar nieuwe eisen, blijft dus 
voor Davis het middel bij uitstek om aan kunst 
een noodzakelijk aparte plek te bezorgen. Het 
museumgebouw is er als een onvermijdelijke 
noodzaak (cfr. Adomo’s tekst Valéry Proust 
Museum); maar toch nuanceert de auteur aan het 
eind van zijn boek: “Since this book charts the 
shift of architectural focus and practice away 
from the museum-as-temple and toward a 
broader, more complex set of functions, it is 
tempting to speculate about the end, in every 
sense, of shape. If we cannot imagine a time 
when no one will be interested in building or. 
extending museums of art, science, or history, 
either could priests and parishioners imagine the 
end of church building barely one century ago”.

Steven Jacobs
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DANIEL SPOERRI, Criminal Investigations; 
Tekst van Luk Lambrecht; Catalogus 
uitgegeven door Galerie Sabine Wachters; 
Brussel/Knokke/Deurle, 1991, 32 pp.

JAN FABRE, Een portret; Tekst van Jo 
Coucke; Een uitgave van Deweer Art Gallery; 
Otegem, 1992, 14 pp.

NEGEN (Philip Akkerman, Rob Birza, Paul 
Cox, Guido Geelen, Joep van Lieshout, 
Willem Oorebeek, Charly van Rest, Han 
Schuil, Roos Theuws); Teksten van Jan van 
Adrichem, Linda S. Boersma, Lynne Cooke, 
Piet De Jonge, Gosse Oosterhof en Chris 
Dercon; Catalogus uitgegeven door Witte de 
With; met supplement verkrijgbaar naar 
aanleiding van de tentoonstelling in het 
Provinciaal Museum voor Aktuele Kunst van 
Hasselt; 1991,71 pp. (+14 pp.).

DERTIG JAAR ANIMATIEFILM IN GENT 
(1961-1991); Tekst van Jan Temmerman; 
Een uitgave van het Studiecentrum voor 
Animatiefilm & Stichting Raoul Servais; 
Gent, 1992, 64 pp.; 400 fr.

MONIQUE THOMAES, Berliner Arbeiten 
1989-91; Catalogus verkrijgbaar bij Galery 
Clo Bostoen; Een uitgave naar aanleiding 
van de tentoonstelling “ohne kompromiss” in 
het Künstlerhaus Bethanien; Berlijn, 1991, 
20 pp.

DE TELLER/DE NOEMER, Deconstructieve 
Beeldstrategieën; Teksten van Greta Van 
Broeckhoven, Paul De Vylder, Mark Holthof, 
Rudi Laermans en Bart Verschaffel; 
Catalogus uitgegeven naar aanleiding van de 
gelijknamige tentoonstelling in het ICC; 
Antwerpen, 1992, 22 pp.

MAIL ART, Czyli Sztuka Poczty; Teksten 
van Dorota Folga-Januszewska, Piotr 
Rypson, Vittore Baroni, H.R. Fricker, Guy 
Bleus, Andrej Tisma, Geza Perneczky, Pawel 
Petasz; Een uitgave van het National Museum 
van Warschau; 1991,112 pp.

BE-TEKEN, Belgische tekenkunst; Teksten 
van René Geladé en Jan Kenis; Catalogus 
uitgegeven naar aanleiding van de 
gelijknamige tentoonstelling in het Cultureel 
Centrum Heusden-Zolder; 1992,108 pp.

Koen De Wolf, KUNST IN DE FABRIEK, De 
Nieuwe Visie van Beervelde tot Dulcia; Een 
uitgave van Stichting Mensen Kuituur; Gent, 
1991,192 pp.

“•LE GOUT EST FAIT DE MILLE 
DEGOUTS”, Teksten van Micheline Lesaffre 
en Jeroen Daled; Nieuwsperiodiek van 
Galerie Fortlaan 17,2° jaargang nr. 5; April 
1992,8 pp.

THOMAS STRUTH, Portraits; Tekst van 
Julian Heynen; Catalogus uitgegeven naar 
aanleiding van de gelijknamige 
tentoonstelling in het Museum Haus Lange; 
Krefeld, 1992,64 pp.

JOYCE BLOEM, Beelden & Installaties 
1988-1991; Tekst van Hans Paalman; 
Catalogus uitgegeven door het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds; Heerlen, 1992,16 
PP-
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Midden de ongerepte natuur, in een prachtiçe wandelstreek vindt u

Kunstcentrum HOF TEN DOEYER
Beekmeersstraat 9, 9636 NEDERZWALM
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NINOVE

Open:
woensdag t/m zondag 
van 14 tot 18 uur 
en volgens afspraak.

• Steeds uitgebreide voorraad aktuele 
grafiek van uitstekende kunstenaars 
uit binnen- en buitenland, o.m.
Alechinsky, Raveel, Anderle, Daniêls, 
Brunovsky, Lannoo, Everaert, Rooms, 
Hendrickx, Vos, Hoenraet, Gravett...

• Eigen professionele, ambachtelijke 
inlijstservice: zuurvrij, stofdicht, 
maatwerk, voordelige prijs.

Een uitstap méér dan waard.
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LESAFFRE N.V.
ONDERBERGEN 76A 9000 GENT
TEL.(091)233306

J.M. LESAFFRE N.V.
VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK 
TEL. (056)215118

FAX ( 056 ) 22 77 37

INLIJSTEN VAN KUNST 
KUNST VAN INLIJSTEN

KADEROPHANGSYSTEMEN

. . - a- c. Op aanvraag sturen wij U graag prijs + dokumentatie

FRAME Knokke: FRAME Aalter:
Lippenslaan 199 - 8500 Knokke Brugstraat 188 - 9880 Aalter
Tel. en Fax. (050) 62.10.68 Tel. (091) 74.80.60

Fax. (091) 74.80.70
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galerie IN SITU
Arbeidsstraat 106-108
9300 Aalst België

SZIGMUND KAROLYI 
galerie 

ANDRÂS BERNÂT 
living-room

vernissage 2/5 -15 tot 18u 
open van woensdag tot zondag: 14 tot 18 u 

en op afspraak: 053/71.06.46 - 78.17.50

KOOP 40 TOT 70% GOEDKOPER
RECHTSTREEKS IN DE VERF- EN LIJMFABRIEK

SPATZ Reigerstraat 47 Gent 
Tel. 22.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN
PLASTIEKVERF droogveegvaste goede kwaliteit, in dozen van 5 kg
PLASTIEKVERF voor binnen en buiten, extra afwasbaar in 5 kg
Zuivere OLIEVERF voor binnen en buiten, in dozen van 1 kg
Luxe LAK glans, satijn of mat, zeer sterk, in dozen van 1 kg
GRONDVERF PRIMER zeer goede dekkracht, in dozen van 1 kg
ROESTWERENDE VERF (op basis van loodmenie of zinkfosfaat)
MASTIEKKLEEFMASSA voor het dichtmaken van daken in zink, roofing, enz. in dozen van 5 kg
WHITE SPIRIT in verpakking van klant , '
MUURESIN extra villaverf, blinkend, totale'beschutting, in dozen van 5 kg
GRONDA fixeermiddel voer poederende vlakken, zoals gekalkte muren, afbladderende 
oude verflagen, enz. in bussen van 51.

77 f r per kg 
144 fr per kg 
154 fr per kg 
299 fr per kg 
179 fr per kg 
183frper kg 
158 fr per kg 
19 fr per I.
299 fr per kg

148 fr per I.

Ook nog blackvemis (42 fr per I.), Carbolineum (40 fr per I.), Creoline (55 fr per I.), plaaster, kalk, boenwas (180 fr per I.), 
acrylverf, plamuur, borstels, lijmen, olie, silikonen, afbijt voor oude verflagen, gomlak, bleekwater (5 fr), polyuretaanverven voor 
vloeren, acryllakken, mastiek (50 fr per kg), vernis, grondeerpasta’s voor lijsten, behang, struktuurverven, acrylverven voor 
kunstschilders, enz...

Kortingen bij afname in grotere verpakkingen.

Open van 7.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur, ook op zaterdag.

PEL ® 
EENIERE

"Bij een goede auto hoort
een goede garage"

Tel. 091/ 25.53.20 - 25.53.15

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA

COLPAERT KERAMIEK & KLEI
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Kassel Documenta IX 
19-23 juli 1992
Een bezoek aan de Documenta gebeurt best niet 
overhaast, een grondige kennismaking vraagt 
tijd en herhaald bezoek. Voor wie de zaken 
grondig wil doen en daarbij nog wat tijd wil 
nemen om ook het vele andere dat Kassei te 
bieden heeft te leren kennen, is deze vijfdaagse 
reis een aanrader.

PRAKTISCH
Inschrijven is nog mogelijk. Prijs per persoon: 
14.700 fr op basis van tweepersoonskamer en 
ontbijtbuffet in een centraal gelegen hotel. 
Inschrijving na telefonische toezegging.
Reisbureau: Boone Travel, vergunning A1357.

Firenze en Toscane 
3-16 augustus 1992
Rudy De Meulemeester is een Italiëkenner en 
bovendien is hij onze docent Italiaanse Renais
sance, zijn enthousiasme is bij de cursisten 
legendarisch. Hij begeleidt deze ongewoon rijke 
reis. We overnachten in Vicenza, Firenze en 
Siena met een tussenstop op heen- en terugreis 
te Miesbach in Beieren.
In Vicenza maken we een wandeling langs de 
Corso Palladio, met zicht op o.m. het Palazzo 
Chieratici en het Palazzo da Schio, tot aan het 

Teatro Olimpico en bezoeken we de Basilica 
(Palazzo della Ragione).
Verona kunnen we natuurlijk niet links laten 
liggen, we brengen er een bezoek aan de 
voornaamste bezienswaardigheden met de 
schitterende San Zenokerk (met de unieke 
bronzen deuren en een retabel van Mantegna), 
de Piazza Bra met de Romeinse arena, de Piazza

Kei ZET
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 volgen voorde 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 initiatief. Wij trachten u daarbij ook 
mogel ijkheden 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 natuurlijk 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 wanneer het voorschot of het volledige reisgeld gestort is 
(naargelang de reissom). Er wordt dus voorrang gegeven aan hen die het eerst betaald hebben.

delle Erbe en de Piazza dei Signori (met de 
Loggia del Consiglio, de grafmonumenten van 
Scaligeri aan de S. Maria Antica).
Meer dan 500 kamers telt het enorme Palazzo 
Ducale dat we bezoeken te Mantova samen met 
het meesterwerk vanGiulio Romano, het Palazzo 
del Te, en Alberti’s S. Andréa op de Piazza 
Mantegna.
In Padova staat natuurlijk de Cappella Scrovegni 
met Giotto’s wereldberoemde wandschilderin
gen op het programma samen met een stads
wandeling waarbij we ook Donatello’s bronzen 
Gattamelata op de Piazza del Santo kunnen 
bewonderen.
Er zijn zes overnachtingen voorzien te Firenze 

en wie er ooit was weet dat dat nodig is. Toch 
dringt een keuze in deze weergaloos mooie stad 
zich op. We bezoeken in elk geval volgende 
musea: het Uffizi, het Bargello, het San Marco 
(Fra Angelico), het museum van de Dom. Een 
aantal kerken zijn obligate programmapunten: 
De Dom met de Campanile en het Battistero, de 
San Lorenzo en de Cappelle Medici, de Santa 
Croce en de Cappella dei Pazzi, de Santa Maria 
Novella en de San Miniato al Monte. We 
wandelen nog op de Piazza della Signoria (met 
het Palazzo Vecchio en de Loggia dei Lanzi) 
voorbij het Palazzo Medici en de Ospedale degl i 
Innocenti.
Even verpozen we in het kleine stadje met de 

kenmerkende torens, San Gimignano.
In Siena ronden we de reis stilaan af met een 
bezoek aan het Palazzo Publico, de Duomo met 
de Libreria Piccolomini en het Battistero. Opdat 
moment wordt de Piazza del Campo al stilaan 
klaargemaakt voor de wereldberoemde paleo.
Op de terugweg tenslotte maken we nog even 
tijd voor een kort stadsbezoek aan Pisa.
Een rijklijk programma, al zeggen we ‘t zelf. In 
het zonnige Italië overnacht u in van alle com- 
fortvoorzieneviersterrenhotels. Prijs per persoon 
42.500 fr op basis van tweepersoonskamer en 
ontbijt. Inschrijvingen moeten gebeuren vóór 
15 mei e.k.
Reisbureau: De Buck Travel A 1053

New York
24 oktober -1 november 1992
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 klassieke 
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

Kort Amarant zoekt...
Chirapsia vzw is een Belgisch-Griekse culturele 
vereniging, opgericht dooreen aantal voormal ige 
cursisten van de Amarantreeks “De Griekse 
Kunst”, van docent Frank J. Baert. Op 23 en 24 
mei e.k. wordt door Chirapsia een Grieks feest 
georganiseerd in Wilrijk.
Info: Chirapsia vzw, p.a. Pater Verbiststraat 58, 
2610 Wilrijk (tel. na 20.00 uur: 03/440.66.27).

Amarant blijft voortdurend op zoek naar do
centen (m/v) kunstgeschiedenis. Wie intensief 
begaan is met beeldende kunst en kunstge- 
schiedenisopeen actueleen inspirerende manier, 
neemt zeker contact op (tel. 091/33.03.24, vra
gen naar Erik Eelbode). Voor de volgende 
onderwerpen worden op relatief korte termijn 
lesgevers gezocht:

Prehistorie
Etrusken en Romeinen
Niet-Westerse Culturen^
Recente Kunstgeschiedenis

Basisreeks Documenta IX: 
uw laatste kans
F8 Beuys - Nauman

Voor wie op 
zoek is
naar
informatie 

over
u wedstrijden, 
y lezingen, 
A .

In een korte reeks van vier lessen worden deze twee invloedrijke kunstenaars uit de actuele 
kunstgeschiedenis door docent Hans Martens tegenover en naast elkaar geplaatst. Het lessenplan van 
deze cursus vindt u bij de zomerprogrammatie op pagina 20.

WAAR EN WANNEER

ANTWERPEN
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Leuvenstraat 32 2000 Antwerpen
4 woensdagnamiddagen van 20/05 tot 10/06/92
Aan vang om 14.(X)uur
In samenwerking met MUHKA

GENT
Cursusruimte Amarant
Hoogpoort 50 9000 Gent
4 woensdagavonden van 20/05 tot 10/06/92
Aanvang om 20.00 uur

Zoals we in de vorige aflevering van De 
Witte Raaf aankondigden, verdwijnt de 
rubriek “wedstrijden, lezingen en 
cursussen” voorgoed uit de krant. Dat 
betekent niet dat Amarant de kunstenaar 
in de kou laat staan. Wel integendeel! 
Amarants engagement ten aanzien van de 
kunstenaar vertaalt zich vanaf heden in 
een nieuwe publikatie, "±40A5" 
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” (Plusminusveertigaavijf) zal 
naast informatie over wedstrijden, 
cursussen, colloquia, lezingen, work
shops ook berichten over beurzen, 
stipendia, veranderende wetgeving, 
nieuwe 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 publikatie 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. Wij 
wachten op uw berichten. Deadline voor 
opname van informatie in het volgende 
nummer van “±40A5" (dat verschijnt op 
1 juli) is dezelfde als deze van De Witte 
Raaf: 15 juni.

De eerste aflevering van “±40A5”, een 
heus nul-nummer verschijnt in de loop 
van de eerste week van mei.

Hoe abonneert u zich op “±40A5”?

• U wordt lid van Amarant en maakt 
bijkomend 150 frank aan ons over. 
Voor 900 frank bent u dus lid van 
Amarant, en ontvangt u De Witte 
Raaf en “±40A5”.

• Als u zich enkel op De Witte Raaf en 
“±40A5” wenst te abonneren, schrijft 
u 650 frank over.

• Een abonnement op zes 
achtereenvolgende nummers van 
"+40A5" kost 400 frank.

amaramunicuws



Zomercursussen kunstgeschiedenis in Gent
. ...

Waarom deze zomer niet eens rustig de tijd 
nemen voor een onbezorgde, maar intensieve 
Amarantcursus? In juli biedt Amarant u vier 
suggesties voor een zinnige zomerweek, vóór 
of na de Gentse Feesten

1. De Gotiek
van maandag 13 tot 
donderdag 16 juli.

In vier ochtenden overloopt docente Dominique 
Dumon een aantal hoogtepunten van de gotiek 
in Europa, ‘s Namiddags wordt in Gent zelf op 
zoek gegaan naar evidente èn niet zo voor de 
hand 1 iggende sporen en restanten van de gotische 
periode.

Programmaschets

1. De gotische kathedraal: een 
maatschappelijk en architecturaal 
fenomeen. Van Saint-Denis tot over de Notre 
Dame tot Beauvais.
Bezoek aan Sint-Baafskathedraal, 
vergelijkingen met Sint-Baafsabdij, Sint- 
Niklaas- en Sint-Michielskerk.

2. Schilderkunst. Van Byzantijnse traditie tot 
toonaangevende vernieuwing. Van 
decoratieve vlakvulling naar de verovering 
van de derde dimensie. De Vlaamse 
Primitieven.
Bezoek aan Lam Gods, Crypte Sint- 
Baafskathedraal, muurschilderingen in de 
refter van de Bijloke, Kapel in de Vleeshal,...

3. Beeldhouwkunst en miniaturen. Van de 
Franse kathedraalsculptuur in de dertiende 
eeuw tot de Duitse en de Nederlandse 
beeldhouwkunst in de vijftiende eeuw. Claus 
Sluter.
Bezoek aan Museum voor Schone Kunsten, 
Universiteitsbibliotheek,...

4. Burgerlijke bouwkunst en 
kunstnijverheid
Bezoek aan een aantal Gentse “Stenen”, het 
Museum voor Glasramen (Pand), de gotische 
kamer in het Museum voor Sierkunst,...

2. Omgaan met 
Beeldende Taal
van maandag 27 tot 
donderdag 30 juli

Deze lessenreeks met Damien Deceuninck is een 
aangewezen basiscursus voor wie belangstelling 
heeft voor beeldende kunst en/of 
kunstgeschiedenis. Het sleutelwoord ervan is 
(leren) kijken. Vier dagen lang wordt ingegaan 
op het proces van plastische vormgeving, en wel 
op drie manieren. Eerst is er de theoretische 
onderbouw: technieken uit de plastische kunsten 
en begrippen uit de beeldende taal worden 
verklaard en uitgediept. Daarna volgt een 
doelgerichte plastische opdracht - géén 
tekenles: dus geen tekenervaring vereist - die de 
abstracte, theoretische begrippen concretiseert. 
Als derde deel van de cursus volgt een directe 
confrontatie met kunstwerken uit het Mu
seum voor Schone Kunsten te Gent.

Maximum aantal deelnemers: 15!

3. Op zoek naar
Piero della Francesca
namiddagen van 13 tot 17 juli

In 1992 is het precies vijfhonderd jaar geleden 
dat Piero della Francesca stierf. Een unieke 
gelegenheid om deze renaissanceschilder in het 
daglicht te stellen en de aandacht te vestigen op 
zijn prachtig oeuvre.
De plastische taal van della Francesca, zowel 
zijn vormbepaling als zijn kleurgebruik werken 
heel autonoom op de toeschouwer in. En hoewel 
die prachtige plastische taal in de eerste plaats 
een religieus-humanistische visie dekt, zijn er 
toch een aantal raakpunten en referenties naar de 
moderne, en zelfs hedendaagse kunst. In een 
reeks van vijf lessen wordt zijn werk geanalyseerd 
door Patrick Verlaak.

Programmaschets

1. Het tijdskader en de artistieke bronnen.
2. “Disegno” en "Commensuratio", of de 

heldere synthese tussen ruimte en vorm 
(1445-1460).

3. "Colorare" of de analyse van de simultane 
kleurwerking en zijn verschijningsvorm 
door het licht (1460-ca. 1480).

4. Het theoretisch werk (1474-1492).
5. Besluit in het kader van de moderne 

kunststromingen.
Video-vertoning: Het evangelie volgens 

Matheus van Pier Paolo Pasolini.
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• Dagformule (vier dagen):

- De Gotiek (Dominique Dumon)
-Omgaan met Beeldende Taal

(Damien Deceuninck)

• Namiddagformule (vijf namiddagen):

- Op zoek naar Piero della Francesc
' (Patrick Verlaak)
-Joseph Beuys & Bruce Nauman
(Hans Martens)

4. Joseph Beuys & 
Bruce Nauman.
namiddagen van 27 tot 31 juli

Joseph Beuys (1921-1986): meest invloedrijke 
kunstenaar van de tweede helft van de twintigste 
eeuw of charlatan. De kennis van Beuys’ 
complexe en uitgebreide oeuvre is vaak 
fragmentair omdat men steeds één Beuys voor 
ogen heeft: Beuys de performer, Beuys de 
beeldhouwer, de Ziener, de pedagoog, de 
idëoloog. Beuys bracht kunst in het leven en het 
leven in de kunst en heeft in die zin een 
onuitwisbare invloed op de hedendaagse kunst. 
Zegt Jan Hoet: “Ik draag Beuys in mijn rugzak”. 
Ook Bruce Naumans werk is niet te vatten onder 
één noemer. Hij leuntzowel aan bij de Body Art, 
Minimal Art, video- als performancekunst. Hij 
werkt zowel met zijn eigen lichaam als met taal, 
zowel met abstracte als met figuratieve beelden. 
Een opvallende gelijkenis tussen Beuys en 
Nauman ligt alvast in hun opvattingen over het 
tekenen: voor beide is het een authentieke 
beeldende vorm van denken. Tegengesteld (maar 
.tegelijk complementair) is de culturele 
achtergrond: voor Beuys is dat het (mythische) 
Oude Europa, terwijl Nauman eerder vertrekt 
vanuit de Amerikaanse eendimensionaliteit van 
“Form and Shape”. Docent is Hans Martens.

Programmaschets

1. Inleiding tot het Fluxuswerk
Het fenomeen Beuys (biografie, ideologie, 
receptie).

2. Joseph Beuys. Installaties en tekeningen.
3. Bruce Nauman. Performances, 

sculpturen en video-installaties.
4. Betekenis en invloed van het werk van 

Beuys en Nauman.
5. Videonamiddag Beuys en Nauman.

Praktische info
Plaats:
Cursusruimte Amarant - Hoogpoort 50 - Gent 
Uren:
Dagformule:maandag t/m donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur; van 14.00 tot 16.00 uur 
Namiddagformule: maandag tot vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur
Cursusgeld:
Dagformule: Niet-leden: 2.900,-

Reductiehouders: 2.650,-
Leden: 2.400,-

Namiddagformule: Niet-leden: 1.500,-
Reductiehouders: 1.400,-
Leden: 1.250,-

(ln deze prijzen zijn ook inbegrepen: de syllabus, de 
uitstappen met toegangsticketten en het 
materiaalgebruik)
Inschrijven kan via overschrijving op 
hetrekeningnummer van Amarant: 
001-0289768-08 met vermelding van naam, 
adres, telefoon en het nummer van de reeks.

Daguitstappen:

6 x België
Een selecte keuzo steden; sites, musea, 
tentoonstellingen in eigen land kan u deze 
zomer bezoeken onder begeleiding van een 
Amarantdocent. Gedacht wordt aan Le 
Grand Hornu, Art Nouveau-rondrit in 
Brussel, het Museum voor Schone Kunsten 
te Doornik, het Wiertzmuseum in Brussel, 
enzovoort.vVoor het gedetailleerd programma “Zes X 
België”, bél, schrijf of fax Amarant.

□
24 november 1991

Voor een beter begrip van de vreemde 
culturen die ons omgeven, richt Amarant 
cursussen in over de kunstgeschiedenis 
van deze Niet-Westerse culturen. In het 
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 naarvlotte, 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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