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Van zelfportretten

Het (Zelf)Portret in Vraag
Een klassieke start: het zelfportret vormt een 
van de grote thema’s uit de Westerse kunst
geschiedenis. Vanuit de 15de eeuw (zoniet 
vroeger) lopen lijnen over Dürer, Rembrandt, 
Goya naar Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Ensor 
tot Arnulf Rainer, Dieter Appelt, Cindy 
Sherman,... Vooral vanaf de vorige eeuw is de 
produktie van zelfportretten 
ongekend hoog gebleven: “de --------- -------
voortdurende ontwikkeling van m 
de westerse kunst in de richting 
van de beeldinhoud, van een 
kunstvorm waar de kunstenaar 
zelf "de maat is van alle dingen””, 
gaf de nodige impulsen aan een 
genre waarvan men zou kunnen 
denken dat het stilaan tenvolle 
werd uitgeput.

De Zomer van de Fotografie in Antwerpen stelt “het Portret in Vraag” en de 
Nederlandse kunstenaar Philip Akkerman wil een leven lang zelfportretten schilderen. 
Of: hoe foto’s en schilderijen “het raadsel van het leven (kunnen) raken”. Een poging 
om gelijkenissen zichtbaar te maken en weer te laten verdwijnen.

“Steeds opnieuw stel ik verwonderd vast: je ziet 
er toch heel anders uit, daft zoals je je daar nu 
hebt afgebeeld. Er is geen sprake van objectiviteit, 
er vindt (enkel) een reeks transformaties plaats; 
een mens heeft zóveel kanten. In het zelfportret 
kan men die het best bestuderen.” (2) Waar 
Akkerman uiteindelijk mee bezig lijkt te zijn, is 
het in beeld brengen van de ontelbare 
transformaties in een mensenleven. Of nog: 

“alles heeft dezelfde oorsprong, daarom m zou ik zeggen dat ik alles schilder.” 
Voor Philip Akkerman moet kunst “het 
raadsel van het leven raken”.

Philip Akkerman in Witte de With

Wie ben ik, waarom zie ik er zo 
uit? ■M
“Het gezicht dat ons uit een 
zelfportret toeblikt, is niet het 
ontspannen, geslc t en, ve i strooide 
of afwezige, verveelde gezicht 
van een of ander model, maar het 
door “de scheppingsdaad” ver
lichte gelaat van de schilder zelf. 
Spanni il g. a < indacht. conce I itratie 
en toewijding vormen het 
onderliggende thema van elk 
zelfportret. (...) zelfportret is 
de filosofie v an de schilderkunst." 
(1)
Zo bestaan er nog tal van gedegen
en “eerbiedwaardige” opvat- EM 
tingen die ervan uitgaan dat het 
portret, en bij uitbreiding het 
zelfportret, “een plaats dient te 
zijn van onderzoek en van 
kennis”, zoals Bart Verschaffel 
vaststelt in de catalogus bij de 
tentoonstelling van Philip
Akkerman in Witte de With, het Rotterdamse 
Centrum voor Hedendaagse Kunst.

■

—

Philip Akkerman

Nu zijn de zelfportretten van Philip Akkerman 
nauwelijks binnen een gedegen of traditionele 
visie op het genre in te schatten. Zo is er 
bijvoorbeeld de gangbare opvatting dat hoe 
minder een artiest bij het maken van zijn (liefst 
ultieme) zelfportret acht slaat op conventies en 
tradities, hoe dichter hij zijn “intiemste zelf’ zal 
benaderen (denk aan een hele reeks ex
pressionistische zelfportretten...).
Akkerman hanteert echter een heel andere 
strategie. Of liever: Akkerman hangt überhaupt 
geen enkele strategie aan. “Je doet watje doet”, 
is zijn credo. Hij hanteert dan ook ongedwongen 
traditionele poses en werkt ongestoord voort 
aan de verwerving van oeroude schilderkunstige 
technieken. “Avant-garde in de betekenis van: 
de kunst moet vooruit” is zinloos volgens 
Akkerman.
Een leven lang zelfportretten schilderen is de 
ambitie die hij nu al sinds 1981 waarmaakt, 
“iedere dag zolang er daglicht is”. Rigoureus en 
met métier (een hoogst beladen woord in de 
hedendaagse kunstcontext): “Doodziek van al 
die magazines en witte galeries”, keerde hij 
letterlijk tot zichzelf terug.
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Philip Akkerman

1989, olieverf op paneel

Geen gimmick, maar een welbewuste keuze die 
bijna aan een soort roeping doet denken. Zo 
blijkt zeker uit een aantal van Akkermans 
ontwapenende en tegelijk verhelderende 
persoonlijke aantekeningen. “Ja, ik ben ervan 
overtuigd. Ik moet zelfportretten blijven maken 
mijn hele leven lang, in voor- en tegenspoed. Ik 
geef mijn leven weer. In grote lijnen maken wij 
allemaal hetzelfde mee. Ik schilder één van de 
velen. Ik schilder dus iedereen.” (04.04.1986) 
En: “Voor mijn thematiek (de onbegrijpelijkheid 
van het bestaan) heb ik niet gekozen, daar ben ik 
mee géboren. Voor de onderwerpkeuze waarmee 
ik die thematiek weergeef (steeds maar 
zelfportretten) heb ik wel gekozen.” (15.08.1990) 
W aar Akkerman die portretten aanvankelijk zelf 
nog in een “conceptuele sfeer” manoeuvreerde 
- het idee was belangrijker dan de uitvoering - 
beklemtoont hij na verloop van jaren nog enkel 
het schilderkunstige. Opnieuw Bart Verschaffel 
in de catalogus: “Op het doek wordt het gezicht 
eerst getekend, en vervolgens overschilderd. 
Dat er (over) geschilderd wordt en het “eerste” 
portret onder het verfmasker verdwijnt, is 
essentieel, maar hoe Akkerman schildert is om 
het even.”
To paint or not to paint : de activiteit van het te
kenen en schilderen zelf staat centraal. Een 
fascinatie voor de oude meesters (Grien, Durer, 
Grünewald) leidt tot het gebruik van archaïsche

Het (Zelf)Portret in Vraag (vervolg) 
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Nancy Burson

Zonder Titel, 1989 (Foto: courtesy Jayne H. Baum 
Gallery, New York, Galerie Michèle Chouette, Paris)

technieken als onder- en bovenschildering, 
tempera,... en wordt gecombineerd met een 
intense belangstelling voor Otto Dix, Derain, én 
voor Akkermans vroegere docent, concept- 
kunstenaar Stanley Brouwn, die al 25 jaar zijn 
eigen voetstap als maat neemt voor zijn kunst. 
Bij uitbreiding is er ook een link met het werk 
van On Kawara, die sinds 1966 “de tijd vastlegt” 
door quasi dagelijks de datum te schilderen. Het 
verschil met Kawara is - zo stelt Akkerman in 
een interview met NRC (15.05.92) - “datje over 
het werk van On Kawara alleen maar hoeft te 
horen. Mijn werk moetje toch zien.”
Hét grote voorbeeld voor Philip Akkerman blijft 
dan ook Van Gogh. In december 1991 schrijft 
hij bijvoorbeeld een “brief aan Vincent”: “Het 
allerbeste is nog wel dat ik sinds twee weken 
alleen nog zelfportretten maak met... schele 
ogen... of met geheel verdwenen irissen/ 
pupillen... Hoe vind je dat? Hiermee probeer ik 
duidelijk te maken dat nadenken (behalve over 
praktische zaken) géén zin heeft. Ik wijs alle 
“kennis” en “verlossing” af. Nou ja, het is meer 
zo dat ik er niet meer naar zoek. En zo zijn we 
weer even ver als 30 jaar geleden toen ik 4 jaar 
oud was...”
Zo blijft er toch een meer dan toevallige 
verwantschap met historische groten uit de 
zelfportretkunst. Van Gogh, maar ook Otto Dix 
bijvoorbeeld. Die schreef over zijnzelfportretten:

Witte de With is de eerste om een 
volledig overzicht van het zelf
portrettenbestand van Philip Akkerman 
te brengen. 450 schilderijen hangen 
quasi volmaakt gespreid over de twee 
verdiepingen en - verzameld in 
archiefdozen - kan je zelf nog eens zo’ n 
676 getekende zelfportretten 
doorbladeren.
Deze keuze voor Akkerman sluit aan 
bij het doelgerichte tentoonstel- 
lingsbeleid van Witte de With, dat 
samengevat neerkomt op “een terugkeer 

H naar de realiteit". Volgens Chris 
Dercon, directeur van Witte de With, is 
dat de enige mogelijkheid om te 
“kunnen ontsnappen aan de inflatoire 
overvloed van tentoonstellingen en het 
mechanisch toegepaste gedachtengoed 
van de conceptuele kunst”. (3) De 
homogeniteit van het actuele kunst
aanbod wordt doorbroken door een 
nieuwe inbreng van het “vertellen”, de 
“dramatiek”, door een terugkeer naar 
de kunstenaar en zijn werk, “om de 
kunst als een glazen huis van alle zijden 
inzichtelijk te maken”. (4) Illustratief 
voor deze opvattingen zijn kunstenaars 
als Jeff Wall, Ken Lum, Jean-Marc 
Bustamante of de fotocriticus Jean- 

François Chevrier. Ook de zelf-portretten van 
Philip Akkerman - al is dat schijnbaar de minste 
van diens bekommernissen - worden door de 
Witte de With-directeur vanuit dit perspectief 
gekaderd. Chris Dercon blijft zich daarbij baseren 
op een conceptuele ondertoon in Akkermans 
werk: in de reeksen realistische zelfportretten 
ziet hij een actueel en vernieuwend verband met 
de conceptuele kunst “en een verwantschap met 
de registratie en enscenering van de realiteit bij 
kunstenaars als Wall en Kawara. Voor Dercon 
belichaamt Akkermans oeuvre “de nieuwe 
identiteit van de actuele kunstenaar die zich als 
subject verhoudt tot de realiteit.” (5) 
De tentoonstelling van Philip Akkerman sluit 
aan bij het onderzoek dat in Witte de With wordt 
verricht naar de afbeelding van de menselijke 
figuur en naar het vraagstuk van “mimesis” in 
meer algemene zin.

Mimesis (met penseel of camera)

In elk portret wordt een spel van illusies 
opgevoerd. “Empirische werkelijkheid wordt 

- verbonden met fictie, er ontstaat een kunstmatige 
werkelijkheid, geen realiteit” (6), maar realistisch 
uitziende werkelijkheid.
Het streven naar gelijkende afbeeldingen loopt

vervolg blz. 2
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als een rode draad door de Westerse kunst
geschiedenis. De idee van “mimesis” - onder 
meer het nabootsen van de werkelijkheid - 
vormde de basis van de vroegste theorie van de 
kunst in de Oudheid. (7)
Mimesis speelt opnieuw een grote rol in het 
hedendaagse denken, aldus een voetnoot in het 
persbericht van Witte de With. Het heeft vele en 
verschillende betekenissen, die iets te maken 
hebben met verschijnselen zoals nabootsen en 
navolgen, namaken en nadoen, afbeelden en 
uitbeelden, weergeven en weerspiegelen, 
reproduceren en doen verschijnen.
Nu is het zo - daarover waren Plato en Aristoteles 
het al eens - dat “de mimesis altijd gebrekkig 
blijft, een afbeelding van iemand of iets is nooit 
volmaakt gelijk aan de realiteit”. (8) Kunst liegt. 
Van een schilderij of een sculptuur kan men 
eerder grif het illusionistische karakter of de 
nabootsende verbeelding (h)erkennen. Van een 
foto gaat men echter nog al te vaak aannemen 
dat die een “objectieve, tweedimensionale 
weergave is van de onvervalste werkelijkheid 
(...). Fotograferen is echter niet minder dan 
andere technieken een wijze van presenteren, 
van voorstellen van de werkelijkheid”, (9) 
met alle gebreken vandien.

Het fotografisch portret
Ogen-Blikken - Museum van Fotografie, 
Antwerpen

De Parijse fotograaf André Adolphe Eugène 
Disderi schreef in 1862 een soort handboek: 
“L’Art de la Photographie”, waarin hij 
nauwgezet aanwijzingen gaf voor “een 
geslaagd portret”. Daarin treffen we ook 
beschouwingen aan over gelijkenis (“la 
ressemblance”), die niet enkel te vinden is 
“dans la fidélité au modèle mais dans le rendu 
d’un caractère moral.” Disderi geeft heel 
precieze aanwijzingen over poses en 
rekwisieten, over het vertrouwen wekken van 
een model en het vatten van de “vluchtige 
uitdrukking van de fysionomie”. (10) Een 
ware strategie van het portret.
Toch stuit zelfs hij al op onoverkomelijke 
vragen. Hoe komt het dat verschillende 
afbeeldingen van eenzelfde persoon er zó 
anders uitzien, zo tegengesteld...?
Ook Nadar, de beroemdste portretfotograaf 
van zijn tijd, ging bij zijn cliënten op zoek 
naar “la ressemblance intime”. “C’est le côté 
psychologique de la photographie, le mot ne ' 
semble pas trop ambitieux”, dat is wat hij naar 
eigen zeggen betracht in zijn portretten. Heel 
wat later vond Sartre dat de blik van Nadars 
geportretteerden onvergankelijk lijkt: "leur 
regard reste”. (11)
Een tweetal werken van Nadar maken deel uit 
van de uitgebreide anthologie portretten die 
Pool Andries samenstelde uit de collectie van 
het Museum voor Fotografie. Naast enkele 
anoniemen (de ongekroonde helden van de 
fotogeschiedenis), passeren grote. namen dé 
revue: Cameron, Sander, Drtikol, Doisneau, 
Cartier-Bresson, Man Ray, Magritte, Bill Brandt, 
Smith, Irving Penn, Diane Arbus, Nicholas 
Nixon, Witkin,...
In de catalogustekst, waarvan de teneur bepaald 
wordt door een Pessoa-citaat -Al wat de mens 
laat zien of uitdrukt is een opmerking in de 
kantlijn van een uitgegomde tekst - gaat Pool 
Andries verder in op de utopie (de illusie) dat 
een fotografisch portret de individualiteit van de 
geportretteerde zou weergeven en worden 
invalshoeken aangestipt om van een “goed 
portret” te kunnen spreken. De uitgebreide 
voorschriften van mensen als Disderi ten spijt, 
“gelijkt de kunst van het portret eerder op 
alchemie. Niet de som van de elementen bepaalt 
het resultaat, noch recepten of formules.” Een 
geslaagd portret is een toegift, een soort 
“surplus”, dat een complexe mengeling is van 

persoonlijke, maatschappelijke en culturele 
factoren die, bewust of onbewust, zowel op de 
fotograaf, de geportretteerde als de beschouwer 
inwerken.
Meteen worden via deze tentoonstelling ook 
mogelijke historische referentiepunten 
aangebracht die de centrale tentoonstelling van 
deze Zomer van de Fotografie, “Het portret in 
vraag”, kunnen helpen situeren.

Iemand, Niemand en Honderdduizend 
Het portret in vraag - LC.C. Antwerpen

Dater verschillende raakvlakken bestaan tussen 
het overzicht in Witte de With en de fo
totentoonstelling in het Antwerps Internationaal 
Cultureel Centrum, blijkt uit een artikel over 
Philip Akkerman in de Volkskrant. (12) Een 
metafoor voor Akkermans zelfportretten vindt 
Paul Depondt in “Iemand, niemand en 
hondderdduizend”, de roman van Luigi 
Pirandello die ook als titel van de hoofd
tentoonstelling van de Zomer van de Fotografie 
fungeert. Het boek van Luigi Pirandello handelt 
over Vitangelo Moscarda, die door een terloopse

Rudolf Schafer

Zonder Titel, "Visages de Morts", 1987 
(Foto: courtesy Galerie DB-S Antwerpen)

opmerking van zijn vrouw over zijn neus, die 
scheef zou staan, tot een ontstellend besef komt: 
hij is niet één iemand, maar meerdere, misschien 
wel honderdduizend verschillende iemanden. 
“Want iedereen bekeek hem op een andere 
manier; niemand zag degene die hij kende.” 
Schrijft Pirandello: “... uw werkelijkheid en die 
is niet van een ander, en ook niet van een tweede 
of een derde. Bestaat er dan één enkele 
werkelijkheid, één voor ons allemaal? Maar we 
hebben toch gezien dat er niet eens één enkele 
werkelijkheid bestaat voor ieder van ons, omdat 
ook onze eigen werkelijkheid in onszelf 
voortdurend verandert! Dus?...”
Vanuit deze “fabel van de persoonlijkheid, de 
fictie van de identiteit en de thematiek van de 
vervreemding” werd een overzicht samengesteld 
van recente benaderingen van het portret. Een 
overzicht dat door samenstelster Hilde Van 
Leuven een nogal zwaarwichtige, moralistische 
inleiding meekreeg; weliswaar initieel ge
relativeerd - “niet dé, maar een waarheid...”. 
Uiteindelijk gaat het om portretten die, hoe 
uiteenlopend ze formeel of naar intentie ook 
mogen zijn, dit gemeen hebben, dat ze gemaakt 

zijn vanuit het besef dat “het portret” nooit het 
fameuze “zelf’ of de illustere “ander” reveleert. 
“We are not what we seem “ bloklettert Barbara 
Kruger meteen bij het binnekomen van deze ten
toonstelling.
Of hoe Craigie Horsfield - jammer genoeg niet 
in deze tentoonstelling opgenomen - het “raken 
van het raadsel van het leven” verwoordt: “Het 
enige wat we kunnen hopen is dat we komen tot 
een precieze en accurate aflijning van de 
oppervlakte der dingen. Al de rest is ver
beelding.”

Nancy Burson tart die verbeelding meteen hevig 
met werk dat voor Hilde Van Leuven een 
sleutelrol speelt in deze tentoonstelling. Via 
technologie (video, electronic image processing) 
en het procédé van de composietfoto worden 
nieuwe, virtuele beelden geproduceerd. 
Mogelijkheden ten over: simulaties van 
verouderingsprocessen, het vermengen van 
verschillende rassen. Portretten van bizar 
uitziende mutanten, het portret als een cocktail. 
“Individuele identiteiten worden niets meer dan 
een verschijning in de tijd” (Régis Durand). En

George Sand, 1864

de tijd zelf, de geschiedenis die het individu 
bepaalt, kan nu op elk moment gemanipuleerd 
worden. Identiteit is slechts een hypothese, een 
variabele.
Over een vervaging van de mannelijke en 
vrouwelijke identiteit handelen de “Young 
Lovers” van Bettina Rheims. “B y avait un 
moment, un seul, où ils devenaient homme et 
femme à la fois. J’avais juste le temps d’appuyer 
sur le bouton avant que cette impression ne 
disparaisse...”. Ikonen van de jaren negentig, 
net op tijd gevat.
Daartegenover: een “klassiek” kleurportret van 
Thomas Ruff, de koele, autonome registratie: 
Iemand, niemand en honderdduizend op groot 
formaat. Even evident is de aanwezigheid van 
Cindy Sherman in deze tentoonstelling. Geen 
zelfportretten, maar rollenspelen. De ca
talogustekst: “Haar foto’s tonen een verlies aan 
identiteit en illustreren de vraag van de Franse 
filosoof Gilles Deleuze of onze enige identiteit 
niet zou bestaan in het uitproberen van alle 
mogelijke combinaties.”
Jean Rault plaatst advertenties in een krant op 
zoek naar vrouwen die, chez eux, naakt voor 

hem willen poseren. Roland Fischer maakt grote 
kleurenfoto’s van “bekende” Amerikaanse 
vrouwen in hun zwembad, “vlottende bustes in 
het water”. Beide hebben het onder meer over 
identiteit als culturele en sociale conventie.
Naast Dirk Braeckman, Florent Vermeiren, Ria 
Pacquée, Stephen Sack, plaatst verder ook Romy 
Fincke vraagtekens bij het begrip “portret” als 
identiteit. Ze toont dubbelportretten van 
(verschillende?) individuen. Geraffineerde 
variaties op het vanitas-motief.
En dan de schokkend mooie beelden van Rudolf 
Schafer. Waar Stephen Sack de halfvergane 
portretmedaillons op graven uitvergroot tot 
suggesties van de “geest” van de overledene, 
confronteert Schafer ons in “Visages de Morts” 
met het omhulsel, het “zielloze” gelaat. De 
ultieme invraagstelling van het portret.
“Het portret is een definitief gelaat; het is een 
dodenmasker met open ogen; het is een beeld dat 
kijkt.” (13)

“Iemand, Niemand en Honderdduizend” is, wat 
Hilde Van Leuven zelf stelt, een embryonale 
tentoonstelling, die reeds vele vragen plaatst bij 

een essentiële thematiek, maar die blijft 
uitkijken naar een verdere uitdieping.

Erik Eelbode
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“Zelfportretten” van Philip Akkerman, nog 
tot 12 juli in Witte de With, Witte de 
Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam, 0031/ 
10.411.01.44. De accurate catalogus bij deze 
tentoonstelling bevat een selectie uit de 
zelfportretten en teksten/berichten van Jan 
van Adrichem, Bert Jansen, Johan Polak en 
Bart Verschaffel.

De vierde Zomer van de Fotografie loopt nog 
tot september. Voor een volledig overzicht 
van alle praktische gegevens en het uitgebreide 
aanbod van randmanifestaties en ga- 
lerietentoonstellingen verwijzen we naar de 
agenda en naar de advertentie op pagina 3. In 
het kader van de Zomer van de Fotografie 
organiseert de Stad Antwerpen in sa
menwerking met de Culturele Raad een 
fotowedstrijd met als thema “De mens in de 
stad”. Deelnemers dienen hun foto’s samen 
met het deelnemingsf or mulier vóór 1 augustus 
1992 in te leveren op het volgende adres: 
Stadhuis, Grote Markt, 2000 Antwerpen. 
Verdere inlichtingen op het volgende 
nummer: 03/220.08.33.

Het Franse Centre National de la Photogra
phie hangt deze zomer de beest uit: “La Mena- 
gerie du Palais” toont dierenfotografie van on
der meer Pierre Petit (1831-1909), Eadweard S. 
Muybridge (Animal locomotion, 1887), Bailly 
Maitre-Grand, Michel Vanden Eeckhoudt e.a. 
Tot 13 oktober verder een belangrijke retrospec
tieve van Mary Ellen Mark en een Mexicaans 
fotograaf van het begin van deze eeuw, Agustin- 
Victor Casasola, waaraan een van de nieuwe 
Photo-Poches is gewijd. CNP, Palais de Tokyo, 
13 avenue de President Wilson, 75016 Paris. 
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 
gesloten.

Breda Fotografica loopt van 12 tot 30 augustus 
en belooft een interessante fotomanifestatie te 
worden. De hoofdtentoonstelling “Amerikaan
se Fotografie van de Twintigste Eeuw” toont 
werk van Arbus, Mapplethorpe, Witkin, Tress,... 
(in totaal 250 werken van 60 fotografen). Ver
der: Japan-foto’s (1863-1873) van Felice Beato 
en een selectie van 80 werken van Horst P. 
Horst, naast recent werk van Nederlandse foto
grafen. Meer informatie: DeBeyerd,Boschstraat 
22,4811 GH Breda NL, 0031-76-22.50.25.

Witte de With organiseert van 29 augustus tot 11 
oktober de tentoonstelling Walker Evans & Dan 
Graham, in samenwerking met het Museum 
Boymans van Beuningen. Co-curator is Jean- 
François Chevrier. Op 30 augustus (om 15.00 
uur) houdt de Britse fotograaf Craigie Horsfield 
een lezing over Walker Evans. Adres: Witte de 
Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam, 0031/10/ 
411.01.44

“Wasteland” is de titel van de hoofdtentoon
stelling van de Fotografie Biënnale Rotter
dam, die van 4 september tot 11 oktober plaats
vindt. Uitgangspunt is de vaststelling dat het 
beeld dat mensen van hun eigen leefomgeving 
hebben meer overeenkomsten vertoont met de 
situatie van vele decennia geleden dan met de 
werkelijkheid van vandaag. Hoogspannings
masten, snelwegen, parkeerplaatsen, storten 
hebben kennelijk geen plaats in onze voorstel
lingen. Veertig fotografen uit 15 landen gaan 
hier op/tegen in. Info: Stichting Perspektief/ 
Fotografie Biënnale Rotterdam, Sint-Jobsweg 
30, 3024 EJ Rotterdam, 0031/10/478.06.55

Ook Charleroi blijft deze zomer interessant 
foto-terrein, met een indringende kijk van de 
Canadees Serge Clément op Latijns-Amerika, 
de eerste luchtfoto’ s boven de Everest en vooral 
“Ni rien, ni non-rien” van Frédéric Marsal, een 
onderzoek naar de essentie, de universaliteit van 
het gelaat. Nog een manier om aan “la ressem
blance” betekenis te verlenen. Musée de la 
Photographie, 11 avenue Paul Pastur, 6032 
Charleroi/Mont-sur-Marchienne, nog tot 6 sep
tember, van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 
18.00 uur, 071/43.58.10

“A l’image de rien”, de tentoonstelling die Jean- 
Louis Godefroid van de Brusselse fotoruimte 
Contretype maakte voor de fotomanifestatie die 
in de maand mei in Reims plaatsvond, wordt van 
11 juli tot 16 augustus hernomen in, naar we 
hopen, een betere locatie: het Oud Gemeente
huis van het boekendorp Redu. Foto’ s van Dirk 
Braeckman, Daniël Brunemer, Hervé Charles, 
Julien Coulommier, Anne Denis, Gilbert Faste- 
naekens, André Jasinski en Serge Vandercam.

Tôt 30 augustus is in Contretype zelf nog een 
“Proposition d’Artistes” te zien. Een jury koos 
werk van Sabine Cassait, Albane Chotard, Julie 
Ganzin en Chantal Maes. Espace Photographi
que Contretype, Verbindingslaan 1,1060 Brus
sel, 02/538.99.19. Gesloten van 13 juli tot 
17 augustus. Anders dagelijks van dinsdag tot 
zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Mark Wan Gysegem stelde voor de Provincie 
Oost-Vlaanderen een boek samen over de foto
grafie aldaar. Een historisch gedeelte brengt 
interessant materiaal over foto-pioniersin Sint- 
Niklaas, Oudenaarde, Aalst, Dendermonde, enz. 
De nadruk ligt echter op de fotografie in Oost- 

Vlaanderen van de laatste 50 jaar - van Paul van 
den Abeele, Walter De Mulder en Armand Ver- 
speeten over Carl Uytterhaegen en Michiel 
Hendryckx tot Patrick De Spieghelaere, Dirk 
Braeckman en Cari De Keyzer. Positief is ook 
dat een aantal interessante, “stille!’ fotografen 
zoals Guy Marchal en Raf De Smedt ruime aan
dacht krijgen. Fotografie in Oost-Vlaanderen 
kost 1100 fr en is verkrijgbaar via het Provincie
bestuur Oost-Vlaanderen, 9de directie - afde
ling 91, Culturele Aangelegenheden, Vogel
markt 17, 9000 Gent, 091/25.30.01

Edward Hopper und die Fotografie - Die 
Wahrheit des Sichtbaren kan nog tot 27 sep
tember in het Folkwang Museum in Essen be
zocht worden. 32 schilderijen van deze Ameri
kaanse kunstenaar (1882-1967) worden gecon
fronteerd met foto’s van Charles Sheeler, Paul 
Outerbridge, Paul Strand, Walker Evans, Ro
bert Frank, Lee Friedlander, William Eggleston, 
Stephen Shore en Joel Meyerowitz. Museum 
Folkwang Goethestr. 41, 4300 Essen 1, 
Tel 0049201/888410.

Van Dirk Braeckman verscheen recent (in ei
gen beheer) een eerste fotocatalogus. Het is een 
selecte keuze van 18 foto’s uit een vijftal jaar 
eigenzinnig werkWerkrijgbaar in de betere 
kunstboekhandel en via Exhibitions Internatio
nal.
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—ZOMER VAN DE FOTOGRAFIE
— ANTWERPEN

JUNI-SEPTEMBER 1992

Voor de vierde maal wordt te Antwerpen van juni tot september 1992 een "Zomer van de Fotografie" georganiseerd. Deze 
tweejaarlijkse manifestatie wordt hiermee stilaan een traditie. Wel werd voor een nieuwe aanpak gekozen. Een vijftal 
kunstinstellingen brengen de kerntentoonstellingen van de 4de Zomer. Het ICC, het MUHKA en het Museum voor 
Fotografie werken rond complementaire thema's die geconcretiseerd worden in de uitgave van een gezamenlijke 
catalogus. Daarnaast brengt het Cultureel Centrum Berchem Amerikaanse en het Elzenveld Waalse fotografie. 
Rond deze kerntentoonstellingen werden een aantal kunstinitiatieven geselecteerd waarvan verwacht kan worden dat 
zij een boeiend fotografie-aanbod zullen brengen.
De ruime variatie aan kunstinitiatieven zal het brede gamma van mogelijkheden dat het medium fotografie biedt aan bod 
laten komen. Zowel de Antwerpenaar als de toerist zal beslist zijn gad ing kunnen vinden.

MUSEUM VOOR FOTOGRAFIE
Waalse Kaai 47 
03/2]6 22.il

di zo 10- I7u,

2ó juni - 27 sept OGEN-BLIKKEN
Portretfotografie uit eigen verzameling

FNAC
Groenplaats 
03/231.20.56

MUHKA
Leuvenstraat 32 
03/238.59.60

KMSK/ICC
Meir 50 
03/226.03.06

dizo 10,- 17Uu 27 juni - 13 sept DE AMBIGUÏTEIT VAN DE HERINNERING "121" ART GALLERY
Mechelsesteenweg 121 
03/218.68.73

19 juni 18 juli ONBEKEND VENETIE 
Hilde BRAET

14 aug - 12 sept NIEUWE ARCHITECTUUR IN PARIJS 
Freddy HAEGEMAN

21 mei - 1 aug Tim MAUL (USA)

t ELZENVELD
lange Gasthuisstraat 45 
03/223.56.10

wö-zö 14 18 u .

27 juni • 13 sept IEMAND, NIEMAND EN HONDERDUIZEND • 
HET PORTRET IN VRAAG

26 juni - 16 aug TRANSFIGURATIES

CULTUREEL CENTRUM BERCHEM
Driekoningenstraat 126 
03/239.59.08

6 juni - 26 sept
6 juni - 27 juni

NEW DIMENSIONS
Fotografiecircuit * Guido HAAZEN 
gesloten van 27 juni tot 1 september

IOTA dizo 11 19 u.
Pourbusstraat 5
03/248.42.15

Kapelgalerie SINT-MARI A mov 10 121
Sint-Willibrordusstraat 39
03/235.37.35

MONTEVIDEO wozo 11 18 o
Peter Benoitstraat 10
03/216.30.28

3 juli - 15 sept PICTURES IN THE SUMMER, IN THE CELLAR, IN 
THE CITY 
DKO/KASKA ea

29 juni -18 sept O LADO ESCURO DO SOL 
Theo BECK

Ambtswoning KASKA
Mutsaertstraat 31
03/233.56.19

ma-do en zo 10-17 u.
vr 10 20 u.
zo 10 - 19 u.

24 juni ■ 8 juli Katrien ALLAERT, Philip BOEL,
Sandrine DE LESTRE, Ann DE SAEDELEER, 
Niels DONKERS, Tania J.P.L, Janou SLEGERS, 
Koen VAN BELLE

ONEONONEONONE
Grote Steenweg 7 
03/230.07.05

21 mei - 27 juni Dominique STROOBANT, Philip HUYGHE, 
Ria PACQUEE, Stephen WILLATS
1 juli - 31 aug na afspraak

14 juni - 12' juli BEING THERE - Herman HELLE (Nl)
26 juli - 30 sept Ari VERSLUIS (NI)

permanent te bezichtigen door het raam

AMVC
Minderbroederstraat 22 
03/232.55.80

ATELIER 5
Verlatstraat 20
03/237.63.46

De bühne in beeld
Bob REUSENS ( 1909-1981 )

IRIS 1990-1992
Fotografische Kring Iris

OPEN STAD/OPBOUWWERK ZUID
De Gerlachekaai 8 zo zo 14 I
03/237.07.78

PARBLEU
• Veibtunde Cnltepubiiual 9 
03/238.36.92

wo 15- 18 u. 
dozo 14.30- 18u.

juli ■ 30 sept KLEUR OF ZWART/WIT? 
studenten KASKA ea

9 juli - 1 aug Jo BRUNENBERG (Nl), Hester DOOVE (Nl), 
ORTA (F), Robbert ROOS (Nl), Thomas THYS, 
Frank TOUSSAINT

Jeanne BUYTAERT
Jan van Rijswijcklaan 204 
03/238.66.99

6 juni - 31 juli GEBONDEN - GESCHONDEN - GESPLETEN - 
GEKLIEFD - GEVILD - GEZAAGD - TOT RUST 
Antoon DRIES

PROVINCIAAL CENTRUM ARENBERG
Arenbergstraat 28 
03/232.11.14

tijdens de voorstellingen 
en na afspraak

18 aug • 18 sept IRIS-NATUUR-LIJK
Fotografische Kring Iris

CULTUREEL CENTRUM LUCHTBAL
Columbiastraat 110 ma zo 10 - 17 u. .
03/542.49.40

ELCKER-IK Centrum ma-do 19.30 • 24 u.
Breughelstraat 31-33
03/237.11.06

ELIAS/ENZO
Bresstraat 10 
03/216.31.38

mo-vr 9 • 17 u.
zozo 13 • 17 ».*.

ETNOGRAFISCH MUSEUM d 120 1 o \7 u
Suikerrui 19
03/232.08.82

Fotografiecircuit
4 juni - 30 juni . Eddy WELLENS
1 aug - 8 sept Jan DANEELS (maVI 10 ■ 16.30 u.)
10 sept 6 okt Annie VAN GEMERT

Fotografiecircuit
1 juni - 28 juni Daniel LEPPENS
29 juni - 31 aug Dirk WILLEMEN (mo-vr 14 - 17 u.) 

gesloten van 17 juli tot ló augustus
7 sept ■ 30 sept Nadine TASSEEL

22 mei - 17 juni Jolende DES BOUVRIE (NL)
‘. Matjaz PRESEREN (Y)

19 juni - 15 juli SISA Fotografisch
17 juli - 12 aug José MELO (NI), Marleen DE KORVER (NI)
14 aug ■ 9 sept DROOM VAN ELDERS groepstentoonstelling

27 juni - 31 okt MEBENGOKRE
De Kaiapo-indianen van Centraal Brazilië 
G. VERSWIJVER

RUIMTE MORGUEN
Waalse Kaai 21-22 
03/248.08.45

SINT-LUCASPASSAGE
Sint-Jozefstraat 35 
03/232.22.86

dozo 14 • 18 u. 
en na afspraak

ma-vr 10 • 16.30 u.

16 mei - 27 juni Anna en Bernhard BLUME

24 aug-25 sept Cel CRABEELS

STADSSCHOUWBURG
Theaterplein 
03/231.97.50

Francis VAN HOOF
Reyndersstraat 12-16-18 
03/231.85.55'

ZUIDERTERRAS
Ernest Van Dijckkaai 37 
03/651.89.52

DE ZWARTE PANTER
Hoogstraat 70-72-74 
03/233.13.45

dozo 13 ■ 18 u. 
en na afspraak

wo-za 13- 17 u.

• dozo 13.30- I8 u.

11 sept - 15 nov DE MENS IN DE STAD 
Laureaten 3de Fotowedstrijd Zomer van de 
Fotografie - Prijs van de Stad Antwerpen

10 juli -30 aug Jacky LECOUTURIER
4 sept - 27 sept Marjan THEUNS

16 juli - 6 aug ZUIDERLICHT
Carine DEMETER, Anne DENIS, Spank MOONS, 
Paul SOCHACKI

4 juli - 23 aug SCOTOMA 
Ludo GEYSELS

Informatie over de manifestaties georganiseerd in het kader van de 4de Zomer van de Fotografie kan bekomen 
worden aan de informatie-balie in het Museum voor Fotografie: Waalse Kaai 47,2000 Antwerpen. Tel. 03/216.22.11 
Open dinsdag tot zondag van 10 tot 17 u.

AGFA ^lgfa
GAZET VAN ANTWERPEN

Q Gemeentekrediet
MET MIJN BANK KOM IK VOORUIT.



Contaminatie

Een bezoek aan de Documenta vangt naar alle 
waarschijnlijkheid aan met het betreden van het 
Fridericianum. Minder makkelijk is het om te 
voorspellen welk werk het eerst de aandacht zal 
trekken. Is het het mierenbehang van Peter Kogler 
of de luidruchtige installatie van Nauman? Beide 
werken oefenen hun gezag uit op de zintuigen. 
Het behang dat reusachtige mieren in 
geometrische motieven afbeeldt, verleidt het 
oog tot ritmische oefeningen die al spoedig 
hallucinerende effecten blijken te ressorteren. 
Nauman lokt je binnen zijn muren door een 
tweestemmig klanktapijt: een schreeuw en een 
zang die naar elkaar overhellen, die je eerst uit 
elkaar moet trachten te halen en waarvan je 
steeds de indruk hebt datje ze niet uit elkaar kan 
blijven houden. Beide klankmassa’s kunnen 
toegeschreven worden aan een ontdubbeld hoofd. 
De twee beelden van een identiek hoofd, die op 
twee verschillende, boven elkaar staande televi
sieschermen geprojecteerd worden - het ene 
beeld ondersteboven - draaien elk in een andere 
richting rond hun as. Deze set van twee monito
ren wordt driemaal herhaald, en op de drie 
wanden van Naumans ruimte tollen de hoofden 
eveneens in het rond.
Nu wordt de toeschouwer niet afzonderlijk met 
deze werken geconfronteerd maar samen. Het 
behang van Kogler leidt naar Naumans ruimte, 
omgeeft ook Naumans ruimte, kleeft aan 
Naumans ruimte. Naumans ruimte staat in de 
volledig met Koglers papier beplakte inkomhal 
van het Fridericianum. Beide werken gaan dan 
ook in elkaar op. Het geluid van Naumans in
stallatie zet de mieren in beweging; Koglers 
mierenstaat lijkt het voorgeborchte voor het 
waanzinnige schisma dat Nauman schetst. Zo
wel het werk van Nauman als dat van Kogler 
scheppen voorwaarden voor en doen een on
derzoek naar waanzin, met dat verschil dat 
Nauman een beklijvende en verscheurende 
presentatievorm heeft gevonden, terwijl Kogler 
eerder een vrijblijvend beeld heeft gecreëerd. 
Beide werken vullen elkaar aan. Alleen vraag ik 
daar als toeschouwer niet naar. Ik heb geen 
behoefte aan deze complementaire opstelling 
omdat ik het werk van Kogler wil kunnen ver
werpen zonder Naumans werk te moeten ont
mantelen. Dat kan ik niet want beide klitten aan 
elkaar vast. Door de drie openingen van de 
afgebakende ruimte waarin Naumans werk op
gesteld staat, dringen de fragmenten van het 
muurbehang van Kogler zich trouwens op. Ik 
kan Naumans werk niet betreden zonder niet de 
mieren van Kogler op mijn huid te voelen 
kriebelen en dat irriteert me.

Tartaruga Felice (Gelukkige Schildpad) - 
Michelangelo Pistoletto

Recht tegenover de inkom van het Fridericianum, 
aan de overkant van het immense Friedrichsplatz, 
heeft Michelangelo Pistoletto een voormalige 
bontwinkel getransformeerd tot één van de meest 
waardevolle installaties van deze documenta. 
De vloer van de voormalige winkelruimte is 
zwart geschilderd, de muren en het plafond wit. 
Het is de eerste in een reeks formele elementen 
die de volledige ruimte op strakke en beteke
nisvolle wijze ordenen.
De deur, die langs beide kanten geflankeerd 
wordt door twee grote etalageramen, wordt het 
dichtslaan belemmerd door de “Romeinse 
straat”, een met cement en stenen aangelegd pad 
dat de ruimte in tweeën splijt. De “straat” loopt 
uit in een spiegel die het vallen belet wordt door 
een standbeeld, "L’etrusco" genaamd. (Beide 
momenten, de deur die niet meer dicht kan, en de 
spiegel die niet vallen mag, spiegelen elkaar.) 
Aan het einde van de “Romeinse straat”, waarin 
je makkelijk de harde huid van een schildpad 
kan herkennen, ziet de toeschouwer zichzelf, 
maar wel in historisch gezelschap. De geschie
denis houdt het door vragen overmeesterde 
subject een spiegel voor.
In de rest van de installatie wordt deze these 
verder verdiept en verfijnd. Het spiegelmotief 
blijft op verschillende niveaus verbanden 
zichtbaar maken, en betekenissen genereren. 
Een diagonale as verbindt twee objecten uit de 
installatie: een hard bed (in de achterste ruimte 
waarnaar de “Romeinse straat” leidt) en een 
zacht bed, in de voorste, linkse ruimte. Boven de 
rode, zachte sofa hangt het “Selfportrait through 
my father” dat van 1973 dateert. Met de hand 
van zijn vader, minstens met hem in gedachten, 
schetst Pistoletto zichzelf als baby. Niet met 
behulp van foto’s, niet met behulp van het ge
heugen, maar wel met de hulp van de hand, of de 
spiegelende beeltenis van de vader, slaagt 
Pistoletto erin zichzelf af te beelden als baby. 
Tegenover de rode sofa tenslotte wordt een 
video vertoond: “Mouthpiece”, een vertolking 
van Christina Pistoletto, de dochter van 
Michelangelo. Voor de video staat een houten 
stoel en tafeltje met enkele kranten en een leeg 
bord. Met deze attributen, lezend en rijst etend 
dus, zingend en acterend brengt Christina 
Pistoletto de strak georganiseerde ruimte van 
haar vader tot leven. Zij, alweer een helpende, 
spiegelende figuur tovert de volledig gecontro
leerde ruimte om in een chaotische levendigheid. 
Pistoletto toont dat formele structuren noodza
kelijk zijn om betekenis te kunnen genereren, 
maar hij beseft ook dat die betekenissen tot 
woekeren aangezet moeten worden om met recht 
als kunst te worden beschouwd. Op de rode sofa 
gezeten - dit betekent: in het centrum van de 
krachtlijnen van de ruimte, die door Pistoletto in 
het midden van de Friedrichsplatz gesitueerd 
wordt (vermits de achterste spiegel het 
Fridericianum introduceert en de video het

Documenta IX: 
drie situaties, twee locaties 

en twee kunstwerken
Het is onmogelijk om een artikel te schrijven over Documenta IX omdat elke tekst te kort zal 
lijken, en de indruk zal laten te kort te doen. Een artikel over Documenta IX dat zich niet wil 
laten verleiden tot te verregaande veralgemeningen is enkel mogelijk als de particulariteit van 
elk ervaringsmoment maximaal aanleiding geeft tot schriftelijke reflectie. Vermits Documenta 
IX daarenboven niet uitnodigt tot genuanceerde uitspraken, kan eenzijdigheid nooit als een 
verarming ingeroepen worden. Omwille van deze twee argumenten voel ik me zo vrij mijn 
bespreking uiteen te laten vallen in zeven vrijwel van elkaar afgesloten eenheden: drie situaties, 
twee locaties en twee kunstwerken.

Michelangelo Pistoletto

Tartaruga Felice (Foto: Lu© Van Acker)

Fridericianum als decor heeft) - triomfeert het 
zinnelijke genot van geïmproviseerde klanken.

Der Zwehrenturm

In de toren van het Fridericianum werden een 
aantal ruimtes ingericht om kunstwerken te 
herbergen die van belang zijn geweest bij het 
maken van deze documenta. “They form the 
basis, or better, the humus for this documenta.” 
Dit “Collective Memory” toont de sprinkplank 
van een individu, en zijn team, die met deze 
bagage een sprong in de tegenwoordige tijd 
wagen. Met deze werken zet Hoet de bakens uit 
van zijn intuïtie, daarbij niet verhullend dat het 
zijn hoogspersoonlijke visie op kunst betreft. 
De kwalificatie “humus” wordt echter zijn leven 
verwekkende kracht ontnomen. Alle werken, 
het zinderende werk van Byars uitgezonderd, 
hangen immers achter glas, wat toch helemaal 
niet de bedoeling van de tijd kan geweest zijn. 
Tussen de schilderijen van Gauguin en Ensor 
hangt “La mort de Marat” van David op een 
goede twee meter van een eng kijkgat waar 
hoogstens twee kijkers ineens de storende 
spiegelingen moet trachten te ontwijken. De 
“Wirt-schaftswerte” van Beuys achter glas is 
een regelrechte aanslag op dit werk dat uitnodigt 
ombenaderd - bijvoorbeeld geroken - te worden. 
(De vergelijking met de bijdrage van Guillaume 
Bijl dringt zich dan ook op. Zijn “Geschiedenis 
van de Documenta: Het museum van wassen 
beelden”, een etalage met wassen beelden van 
Beuys (met een klompje was en twee metalen 
staven), Arnold Bode, de stichter van de 
Documenta (met zijn vrouw en een tweedehandse 
Klee en Brancusi) en Jan Hoet (met een affiche 
en een zwaan) toont de weinig flatterende wer
king van de tijd die mensen verheft tot helden 
(van was), en kunstwerken tot lege hulzen. 
Kunstwerken die moeten wedijveren met reflec
ties en tot norm verheven interpretaties.) Het 
glas moet kunsthooligans vanzelfsprekend de 
kans ontnemen om zich te vergrijpen aan deze 
meesterwerken. Maar wordt daarmee niet de 
kans ontnomen aan de kunstliefhebber om in 
dialoog te treden met kunst? Deze beschermende 
maatregelen staan een beleving van kunst in de 
weg. En wat met de niet-beschermde kunst
werken op deze documenta, waarom worden zij 
vogelvrij verklaard? (Inmiddels werden al 
kunstwerken gestolen, beschadigd en vernie
tigd-)

Dialoog

Eén van de talrijke verdiensten van Jan Hoet 
betreft zijn uitnodiging aan Francis Bacon om 
deel te nemen aan deze documenta. (Eén van de 
grote uitdagingen die Jan Hoet zich bij het 
maken van deze documenta gesteld had, bestond 
erin om ook reeds tot het pantheon van de groten 
toegetreden artiesten waarvan het levende vuur 
van de creatitiviteit nog niet gedoofd was, tot 
een nieuw, groot, misschien wel bekronend 

kunstwerk te verleiden. Dat deze strategie vaak 
vertrouwde beelden oplevert, mocht verwacht 
worden maar doet niets van de correcte intenties 
af.) Na lang aandringen besloot de oude kun
stenaar toch in te gaan op de allesbehalve voor 
de hand liggende vraag van Jan Hoet. Toen de 
schilder op het einde van april overleed, had hij 
de werkzaamheden aan een triptiek beëindigd. 
Dit werk is op de documenta te zien.
De kunstwerken die in de onmiddellijke omge
ving van Bacons triptiek hangen of opgesteld 
staan, brengen een interessante dialoog op gang. 
De sleutel van het gesprek ligt in het werk van 
Roni Hom. Van 1991 dateert Horns “Stevens 
Bouquet”. Het werk bestaat uit zes aluminium 
balken waarop met plastic letters de namen van 
kleuren zijn aangebracht: WHITES - BLACK - 
YELLOWS - PINK - ORANGES - REDS. Het 
sterk met gevoelens bevangen thema van het 
boeket wordt herleid tot kil aluminium en namen 
- hoeft het nog gezegd dat, een aantal uitzon
deringen niet te na gesproken, geen enkele relatie 
zo kil is als deze tussen naam en object. Te
genover het triptiek van Bacon hangt een serie 
fotowerken van Suzanne Lafont. Haar werken 
zijn sterk emotioneel geladen maar weigeren de 
hand van dë enscenerende, opdracht gevende 
fotograaf te verhullen. Zonder het standpunt van 
de fotograaf uitdrukkelijk te expliciteren, sluipt 
er een afstand tussen kijker en foto die eerder het 
gespeelde karakter van de foto’s dan wel de 
“echtheid” wan de getoonde emoties blootlegt. 
Trachten Lafont en Horn beide de emotionele 
implicaties in hun werken te reduceren, dan kan 
Bacon zeker van het tegenovergestelde verdacht 
worden. De overdrijving is immers één van de 
stilistische figuren die als een rode draad door
heen Bacons magistrale œuvre loopt. De over
drijvende behandeling waaraan Bacon Zijn dra
matische themata onderwerpt, resulteert in gro
tesken, niet in pathetiek.
In één zaal kruisen twee strategieën ten opzichte 
van het met emoties omfloerste drama: de 
onderkoelde en de overdrijvende benadering. 
Beide benaderingen blijken noodzakelijk om 
het magische, virtuele nulpunt van het drama dat 
niet kan getoond worden zonder in kitsch te 
vervallen, te laten aan voelen. Hier wordt een 
vermoeden geënsceneerd. Een vermoeden van 
pijnen en angsten zit precies geklemd tussen 
Bacon enerzijds, Lafont en Hom anderzijds. Let 
op: deze beelden hebben elkaar niet nodig. Ook 
zonder hun tegenstelling; blijven deze werken 
overeind. Maar in oppositie wordt een precieze 
locatie van het drama mogelijk gemaakt.

Precious liquids - Louise Bourgeois

In de hemicyclus op de eerste verdieping van het 
Fridericianum staat Louise Bourgeois’ impo
nerende installatie “Precious liquids”. Het is een 
grote, houten ton die de doorgang in de 
hemicyclus vernauwt tot de opening die in de 
ton is gemaakt. De beleving van Bourgeois’ 
kunstwerk begint bij het betreden van de schaars 
verlichte hemicyclus die reeds de geur van de 
houten ton ademt, het naderen van het houten 
gevaarte en tenslotte het binnentreden en op
nieuw verlaten van de binnenruimte. Bourgeois’ 
ton hindert de doorgang maar de vernauwing 
heeft betekenis, of liever krijgt betekenis in 
verbinding met de verschillende elementen die 
Bourgeouis’ beeld constitueren.
In de ton liggen een aantal typische beelden van 
Louise Bourgeois, namelijk de fragiele bollen 
die onmiddellijk associaties oproepen maar 
uiteindelijk toch hun mysterie blijven behouden. 
Midden in de ton staat een ijzeren bed waar 
langs links en rechts een ijzeren pilaar staat 
opgesteld waaraan glazen bollen bevestigd zijn. 
Links bollen die bovenaan nog eens uitstulpen, 
langs rechts gewone glazen bollen. Een diffe
rentiatie die in zijn rigiditeit vrijwel spontaan 
een andere polariteit oproept: man/vrouw. Maar 
Bourgeois geeft hierover - gelukkig - geen uit
sluitsel. Ook al roept het ijzeren bed dat over een 
afloop beschikt, en waarin een beetje water 
staat, een wreedaardige vorm van sexualiteit op. 
Absoluut niet wreed maar op zijn minst onaan
trekkelijk is de verwijzing van de bollen naar 
hun chemisch verleden. Bourgeois zet beide 
associatievelden tegen elkaar op zonder dat ze 
de kijker verplicht tot een keuze. De toeschou
wer moet beide extreme associaties ondergaan, 
beide wikken en wegen. Als de toeschouwer de 
ton langs de andere kant verlaat, leest hij (of 
herinnert hij zich): “Art is a guarantee for sanity”. 
Plots krijgen de vele bollen in de ton een andere 

betekenis. Kunnen ze ook een discussie over de 
kunst een beslissende wending geven.

De Neue Documenta-Halle

Met deze negende editie van de Documenta 
wordt ook - en voor de eerste keer in de ge
schiedenis van deze manifestatie - een gebouw 
ingehuldigd dat speciaal opgericht werd en haar 
naam draagt: de Neue Documenta-Halle. Met de 
bouw van deze tentoonstellingsruimte verbin
den het stadsbestuur van Kassei en de staat 
Hessen deze manifestatie definitief aan de stad 
Kassei, hiermee een discussie bezwerend die 
meer dan vier decennia aansleepte. Zij zorgen er 
meteen ook voor dat een andere discussie, na
melijk of er hoedanook nog een Documenta 
moet komen, de pas wordt afgesneden.
Is het gebouw van de architecten Jochem Jourdan 
en Bernhard Müller deze taak waardig? Het 
antwoord op deze vraag luidt helaas neen. Het 
gebouw beschikt overenkele interessante ruimtes 
die slechts een beperkte invulling toelaten. De 
lange inkomhal is een middelmatige expositie
ruimte omdat de aanwezige werken - van Paolini, 
Hom, Lohaus, Solano, Delvoye, enz. - nooit de 
indruk kunnen wegnemen dat ze letterlijk in de 
weg liggen. Deze werken staan of liggen bo
vendien in eikaars verlengde zodat ze zich geen 
ruimtelijkheid kunnen toeëigenen, en dus ook 
geen aanspraak kunnen maken op een afzon
derlijke beleving.

Confrontatie

In de grootste ruimte van de Documenta-Halle, 
de Oberlichtzaal, wordt één van de twee lange 
wanden volledig ingenomen door een installatie 
van Mario Merz. Onderaan staan zijn bekende 
takkebossen waarin plastic kubussen liggen met 
purper oplichtende cijfers waarvan de waarde 
opklimt van rechts naar links. Ongeveer in het 
midden van de lange wand schiet een verticale 
kolom met roos oplichtende cijfers boven de 
takken uit. Links en rechts van deze kolom 
prijken abstracte tekeningen die uit harmonië
rende, overwegend zachte kleurvlakken zijn 
samengesteld. De kleuren van Merz zijn 
hoogstpersoonlijke mengsels. Dat levert bij
zonder levendige beelden op. Maar het verhaal 
van Mario Merz is reeds bekend en aan dat reeds 
vaak gehoorde verhaal voegt hij niets toe.. 
Midden in de grote ruimte staat een door witte 
wanden afgebakende ruimte van Matt Mullican. 
Omdat de toegang tot de Oberlichtzaal een pa
noramisch zicht garandeert, ben je verplicht de 
primaire kleuren waarmee de binnenwanden 
van Mullicans bouwwerk beschilderd zijn in 
ogenschouw te nemen en kan je bijgevolg ook 
niet ontsnappen aan het harde, brutale contrast, 
tussen zijn kleuren en die van Merz. Noch het 
werk van Mullican noch dat van Merz kunnen de 
kijker tot een autonome kijkervaring verleiden 
omdat ze elkaar bekampen en uiteindelijk ver- 
nietigen.
Ook de andere werken in deze ruimte worden 
tot éen confrontatie verplicht. Het werk van 
Jean-Pierre Bertrand, dat wat zijn analytische 
inslag betreft in het verlengde ligt van het 
onderzoeksproject van Mullican, blijkt een re
gelrechte aanslag op de onbestemde ruimtes in 
zwart, wit en grijsschakeringen van Michaël 
Biberstein. De machine van Urs Rollof staat 
schuin tegenover het fantastische object van 
Panamarenko. Rollof toont niets anders dan 
realiteit - het onder luchtdruk op en neer bewegen 
van een plastic capsule. Panamarenko probeert 
de kijker integendeel te verleiden om op het 
niveau van de verbeelding met zijn machine aan 
de slag te gaan.
Het mag duidelijk zijn: in de Obersichtsaal 
wordt er in plaats van gedacht, met de vuisten op 
tafel geslagen; in plaats van overdacht, ge
scholden; in plaats van bezonnen, geroepen. 
Hier tracht de ene artiest de andere dood te 
meppen. Hier vindt een wild gevecht om te 
overleven plaats. De toeschouwer staat voor een 
hartverscheurende keuze die hij waarschijnlijk 
niet eens wil beslechten - en als hij zich in dat 
geval bevindt dan zal hij deze ruimte met veel 
spijt verlaten. Zelfs als hij bezwijkt voor de 
charmes van de ene, of partij kiest voor de 
andere, dan verliest hij toch nog de inzage in een 
integer en beklemmend debat, dat altijd een 
gesprek is waar “les extrêmes se touchent”, en 
niet waar “les extrêmes se battent”.

Koen Brams

Documenta IX kan nog tot 20 september 
bezocht worden in Kassel. De documenta is 
een organisatie van documenta und Museum 
Fridericianum Veranstaltungs GmbH, 
Friedrichsplatz, 3500 Kassei, tel. 0561/ 
77.00.34.
In Duitsland loopt nog een “grote” expositie: 
Platzverführung in en rond Stuttgart, naar 
een concept van Rudi Fuchs. Meer informa
tie: Kultur Region Stuttgart, Eberhard- 
straBe 37, 7000 Stuttgart 1, 0711/216.3628. 
Tegelijkertijd werd een nieuwe reusachtige 
tentoonstellingsruimte geopend in Bonn, de 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes- 
republik Deutschland waarin met 150 wer
ken een overzichtstentoonstelling van de mo
derne kunst gehouden wordt Inlichtingen op 
dit adres: Friedrich-Ebert-Allee 4, 
5500 Bonn 1,49/228/91.710.
Bij het Davidsfonds verscheen "Jan Hoet, op 
weg naar Documenta IX", een aanstekelijke 
inleiding die Jan Hoets voorbereidende acti
viteiten voor Documenta IX in woord en beeld 
weergeeft Te bestellen bij Davidsfonds, Blijde 
Inkomststraat 71-81, 3000 Leuven, 016/ 
22.18.01
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Het is reeds algemeen en publiekelijk 
bekend geworden dat ik afzie van deelname aan 
de documenta IX.

De onmiddellijke aanleiding is een ten
toonstelling die Jan Hoet, middels het Museum 
van Hedendaagse Kunst in Gent, organiseert in 
het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle; ten
toonstelling die als voorwerp heeft “de selectie 
van de Belgische kunstenaars voor de documenta 
IX in Kassei”.

Het plan is om van ieder van deze kun
stenaars “een bestaand en een recent werk” te 
tonen, waarbij het bestaand werk “geïntegreerd 
zal worden in de bestaande collectie” van dat 
Museum Dhondt-Dhaenens.

Ik heb geweigerd aan deze tentoonstel
ling deel te nemen. Omdat ze zinloos en zonder 
grond is; omdat ze tegenstrijdig is met de 
documenta-idee: een internationale tentoonstel
ling waarin kunstwerken (kunstenaars) uit ver
schillende landen in dialoog, in confrontatie, 
enz., gebracht worden, in een constructie ge
creëerd door de artistieke leider, en op zijn 
uitnodiging. De selecties worden in functie van 
deze internationale ontmoeting gemaakt, die 
dààr plaatsvindt, en de uitnodiging is ook in 
deze zin verwoord.

Uit deze selectie een groep lichten (bij
voorbeeld een nationale selectie) om die ergens 
anders te tonen (bijvoorbeeld thuis), is tegen
strijdig met de documenta-geest. Wat men in 
Deurle zal zien is een selectie voor..., een par
ticipatie aan..., maar voor wat en waaraan zal 
men daar niet zien. Men moet namelijk naar 
Kassei gaan. Wat overblijft is een groep waar
van de reden van haar bestaan weggevallen is.

Wat overblijft is een zeer slechte ten
toonstelling, van werken van Belgische kunste
naars. Jan Hoet heeft zich gehaast om, via de 
pers, te insinueren dat ik weiger nog met andere 
Belgische kunstenaars tentoon te stellen. Wel, 
wel..

Ik bekritiseer deze tentoonstelling om
wille van haar ontstaan, haar bestaan en de haar 
toegeschreven motiveringen.

Dit is een slechte tentoonstelling omdat 
men geen zinvolle tentoonstelling kan maken 
met twee werken per kunstenaar, in de zin zoals 
ze hier opgevat is: “een bestaand en een recent 
werk”. Kunstwerken zijn geen échantillons of 
geheugensteuntjes.

Dit is een slechte tentoonstelling omdat 
de ruimte in Deurle totaal ongeschikt is voor 
tentoonstellingen van hedendaagse kunst.

Dit is een slechte tentoonstelling omdat 
nog eens de intellectuele en kunsthistorische 
farce opgevoerd zal worden, namelijk dat “een 
bestaand hedendaags werk geïntegreerd (wordt) 
in de permanente collectie” van dat museum. 
Deze praktijk is een ergerlijke mode geworden. 
Ergerlijk is dat daar diepzinnige, pedagogische 
en kunsthistorische bedoelingen achterschuilen, 
terwijl het in de meeste gevallen, en zeker in het 
Deurle-geval, lukraak schieten met losse hagel 
is. Diese Nebeneinanderstellungen und Durch- 
einandermischungen sind barer Unsinn. Indien 
iemand zich geroepen voelt - wat eventueel een 
respectabele roeping kan zijn - om voor een 
groter publiek historische, inhoudelijke en an
derszins verbanden te leggen, dan vereist dit 
toch ernstigere en respectvollere arbeid.
Tenzij het over plezier gaat; maar waarom wordt 
dit dan niet gezegd? Het ervaren van een kort
stondig visueel plezier. Dit soort ervaringen 
maakt het leven aangenamer. Het plezier van 
een werk van A, 1992, te zien naast het werk van 
B, 1922. Dit plezier is vergelijkbaar met het 
zien, straatwandelend, van een verweerde muur, 
1849, geklemd tegen een supemieuwe marme
ren voorgevel, 1991, bijvoorbeeld. Of het zien 
van een extreem mooie dame van 1969, aan de 
arm van een chique heer van 1942, bijvoorbeeld.

J an Hoet rechtvaardigt deze Deurle-ten- 
toonstelling door er op te wijzen dat hij, naast 
docümenta-leider, ook nog steeds directeur is 
van een Belgisch museum en dat hij aldus de 
mogelijkheid zag iets te doen voor de plaatse
lijke bevolking - terzelvertijd nogmaals zijn 
engagement tegenover de Belgische kunst ma
nifesterend.

Hoewel ik zeer zeker begrip heb voor 
zijn didactische en pedagogische motiveringen, 
en ook respect voor zijn engagement, vind ik dit 
hier toch misplaatste ijver, een zuivere Caritas 
Artistica-actie en, op een ander niveau, een 
geval van machtsoverschrijding.
Als artistiek leider van de documenta in Kassei 
- dit is een instelling in Duitsland - heeft Jan 
Hoet niet het recht om een stuk uit zijn 
documenta-selectie ergens anders te plaatsen. 
Tenzij dit deel uit zou maken van zijn documenta
project - wat niet het geval is. Want dan zou er 
ook een tentoonstelling moeten zijn van de 
Japanse selectie in Japan, de Nederlandse in 
Nederland, de Cubaanse in Cuba, enz.

Wat men moet ondergaan is deze Deurle- 
tentoonstelling. Deze is voor Jan Hoet enkel een 
mogelijkheid om nog eens op de Belgische 
televisie te komen, om daar aan de Belgische 
kijkers nogmaals de illusie te geven dat Belgische 
kunstenaars en het Belgisch kunstlandschap 
zoniet alles dan toch ongeveer alles aan hem te 
danken hebben.

Is er nog leven na 
de documenta?

Voltaire: le dernier des écrivains heureux 
Roland Barthes

In onderstaande tekst vraagt de Belgische kunstenaar Jan Vercruysse aandacht voor 
bekommernissen van deontologische en cultuurfilosofische aard die hem ervan weerhielden 
deel te nemen aan documenta IX. Wij besloten over te gaan tot publicatie van deze tekst omdat 
de auteur een aantal fundamentele waarden op openhartige en genuanceerde wijze behandelt, 
en in de hoop dat deze tekst een belangrijke bijdrage kan leveren tot een discussie over de 
verhouding tussen kunstenaar en tentoonstellingsmaker, en de gepaste strategieën om zowel de 
kunst en de kunstenaar als het publiek te dienen.

Indien dit nu gemeen klinkt, is dit niet 
gebaseerd op enige gemeenheid maar wel op 
iets ernstiger: men kan de’kunstcuratoren in 
twee groepen indelen: zij die vanuit de kunst 
vertrekken en zij die vanuit het publiek vertrek
ken. Deze indeling is gesteund op het onder
scheid dat Adomo maakte tussen het produktie- 
en het receptieniveau van kunst. Rudi Fuchs is 
een uitgesproken voorbeeld van de eerste posi
tie. Jan Hoet is een uitgesproken voorbeeld van 
de tweede.

Over beide posities valt veel te zeggen, 
kunsttheoretisch en kunstfilosofisch - wat hier 
niet kan gebeuren.

Hier moet eerder practischer gesproken 
worden: gezien deze ingesteldheid, verkiest Jan 
Hoet, met zijn talenten en kwaliteiten, bij voor
keur grote publieksgerichte tentoonstellingen te 
maken - wat geen probleem is. Het is aldus niet 
zijn grote bekommernis dingen te doen voor de 
Belgische kunst in het bijzonder. Dit vormt ook 
geen enkel probleem. (Het probleem is eerder 
dat hij nog niet begrepen heeft dat dit geen 
probleem vormt.) De Belgische kunst is sinds 
tijden deel van de westerse kunst, en heeft sinds 
kortere tijden de meer geconcentreerde aan
dacht die zij verdient. In dit gebeuren heeft Jan 
Hoet zeker zijn deel. Ik wil hier herhalen: zijn 
deel. Maar kunst heeft geen, behoefte aan dit 
luidkeelse impressario-gedrag.

Een stilzamere arbeid zou hier correc
ter zijn. En het zou leven en werken in dit land 
aangenamer maken.

Een degelijk voorbereide, degelijk ge
maakte tentoonstelling van Belgische kunst, op 
een goede plaats gebracht, bijvoorbeeld het 
Museum van Gent, en bijvoorbeeld door Jan 
Hoet samengesteld, zou voor iedereen een 
boeiende zaak kunnen zijn. En allicht ook eens 
een nodige zaak.
Op voorwaarde dat ze niet opnieuw omringd 
wordt door uitgelokte mediale exaltatie - deze 
verdringt namelijk de aandacht voor de inhoud 
- en op voorwaarde dat ze niet opnieuw als 
spektakel gebracht wordt - spektakel namelijk 
verdringt de kunst.

Verder is de wijze waarop deze ten
toonstelling tot stand gekomen is, totaal onaan
vaardbaar. Twee musea die onder elkaar even 
een tentoonstelling van hedendaagse kunste
naars regelen. Zonder uitnodiging, zonder po
ging de “in aanmerking genomen” kunstenaars 
te overtuigen of te verleiden tot deelneming, 
hebben de mij onbekende uitbaters van dat lo
kaal in Deurle eventjes beslist deze tentoonstel
ling te maken. Dit onbetamelijk gedrag is nog 
nooit, nergens, door niemand vertoond. Zij ge
dragen zich als kruideniers die, zeer handig (het 
artikel is in de mode), even een pakketje “Selec
tie Belgische kunstenaars voor de documenta” 
aankopen.
Deze mij onbekende nieuwe uitbaters van dat 
lokaal in Deurle zouden er beter aan doen een 
kantoor voor streektoerisme te openen.
Hoe, eventueel, goed bedoeld ook, is, ander
zijds, de generositeit van Jan Hoet hier evenzeer 
misplaatst: hij geeft namelijk iets weg dat hem 
niet toebehoort.

Jan Hoet heeft mijn weigering aan deze 
tentoonstelling deel te nemen aanvaard - door ze 
niet te aanvaarden. Door te beslissen om dan 
zelf, eigenmachtig, een bestaand werk in de 
tentoonstelling te plaatsen. Aldus was het ver
haal afgelopen. En ontstond er een nieuw ver
haal.

RECHTEN & CENSUUR

Naast het vanzelfsprekende recht van 
vrije meningsuiting, heeft een kunstenaar speci
fiekere - intellectuele, artistieke, morele - rech
ten. Tot deze rechten behoort het recht van een 
kunstenaar om, telkens wanneer hij uitgenodigd 
wordt tot deelneming aan een tentoonstelling 
waarbij zijn actieve deelneming gevraagd is / of 
gesuggereerd is, namelijk wanneer een nieuwe 
realisatie of een recent werk gevraagd is / aange- 
kondigd is, autonoom te beslissen deel te nemen 
of niet. Deze beslissing is souverein.

De documenta-tentoonstellingen vallen 
onder deze categorie. De Deurle-tentoonstel- 
ling eveneens, gezien de aanwezigheid van een 
recent werk aangekondigd wordt. Daar de or
ganisatoren het onderscheid maken tussen “een 
bestaand werk” en “een recent werk” moet dit 
recent werk van de kunstenaar komen. Tot nader 
order is het nog steeds de kunstenaar die zijn 
werken maakt.

De beslissing van de organisator om dan 
toch zelf, eigenmachtig, een bestaand werk te 
plaatsen, komt neer op een ontkenning van deze 
rechten. Dit komt neer op een vorm van censuur, 
die ik positieve censuur noem: iemand tegen 
zijn wil in, of zelfs buiten zijn weten om, ver
plichten iets te zeggen dat hij niet zegt of dat hij 
niet wilt zeggen. In deze context: door de aan
wezigheid van een werk de suggestie wekken 
dat de maker van het werk het eens is met reeds 
het feit van de tentoonstelling en zijn aanwezig
heid daarin. Het feit dat er voor de Deurle- 
tentoonstelling zelfs geen uitnodiging geweest 
is, vormt hier een bezwarend feit.

Anders is het, wanneer het de bedoe
ling is een thematische of kunsthistorische ten
toonstelling te maken, waar met enige 
interpretatieve afstandelijkheid naar kunst ge
keken wordt en over kunst nagedacht wordt. 
Daar kunnen inderdaad, los van de kunstenaar, 
bestaande werken getoond worden. Maar daar 
bestaat ook niet de suggestie of het feit van zijn 
participatie. De documenta-tentoonstellingen en 
het Deurle-geval zijn niet thematisch of kunst
historisch.

Indien men dit overdreven zou vinden, 
of een lokale kwestie, dan moet men daar maar 
nog eens langer over nadenken.
Gezien het fundamenteel-principiële van deze 
rechten, overstijgt een discussie erover onmid
dellijk de lokaliteit van de discussie. Ik wil erop 
wijzen dat wij ons, hier, in het vrije Westen, 
steeds engageren om deze fundamentele rech
ten, waar ze ook in de wereld bedreigd of ont
kend worden, te verdedigen.
Gezien deze rechten souverein zijn, eigen, en 
niet-opsplitsbaar, maakt de "ontkenningsgraad" 
of de “strafmaat” geen wezenlijk verschil uit.

Aldus was deze merkwaardige situatie 
ontstaan: dat de Belgische kunstenaars, geselec
teerd voor de documenta, als enigen uit de 
internationale selectie, verplicht werden eerst 
een speciaal nummertje in Deurle op te voeren. 
En dat bij geargumenteerde weigering, deze 
paternalistisch-autoritair afgewezen werd. Al
dus heb ik mij teruggetrokken uit de documenta 
IX.

Jan Hoet heeft hierover zijn spijt en zijn 
verbazing uitgedrukt. Ik vind zijn verbazing 
verwonderlijk. De discussie over deze speci
fieke rechten voeren wij, een paar Belgische 
kunstenaars, sinds jaren. Het is niet de eerste 
keer dat wij werken toch aanwezig zien in ten
toonstellingen waaraan wij, na uitnodiging, uit
drukkelijk deelneming geweigerd hebben. Ik 
hoop oprecht dat, na dit gebeuren, deze dis
cussie niet meer gevoerd moet worden.

La Société de Spectacle

Er is, via de pers, gezegd geworden dat 
ik de documenta IX reeds bekritiseerd heb. Deze 
documenta, die nog ongezien is, heeft veel kans 
een voor iedereen zeer boeiende ervaring te 
worden.
Dat iedere documenta de visie uitdrukt van haar 
artistieke leider, is de bedoeling en hoort tot zijn 
artistieke en intellectuele opdracht. Dat deze 
visie discussies en interpretaties uitlokt en mo
gelijk moet maken, hoort evenzeer tot de intel
lectuele opdracht.

Wat ik in vraag stel, en waar ik kritiek op 
heb, is de strategie die rond tentoonstellingen en 
kunst gevoerd wordt.

Meerdere filosofen, denkers, intellec
tuelen, kunstenaars en aandachtige waarnemers 
hebben sinds lang gewezen op de afglijding van 
onze cultuur naar een spektakelmaatschappij- 
cultuur. (Deze evolutie is niet bovennatuurlijk, 
is ook niet natuurlijk: ze is menselijk.)

Media- en spektakelgerichte optredens 
en evenementen rond kunst creëren een negatieve 
energie, die van kunst een "kunstgebeuren" 
maakt, een voor en door iedereen te consumeren 
spektakel.

De door spektakel opgewekte aandacht 
voor kunst is een slechte aandacht voor kunst. 
Deze aandacht is niet inhoudelijk gefundeerd, 
maar op het effect van haar media-bestaan. 
Ik val de valse gedachte aan, de illusie dat al deze 
media-operaties de kunst “dienen”, als resultaat 
hebben dat er bij meer en meer mensen een ware 
interesse voor kunst ontstaat.

Ik heb herhaaldelijk en insistent met J an 
Hoet over deze culturele evolutie, en zijn ver
antwoordelijkheid en mogelijkheden terzake, 
gesproken - verwijzend naar onder andere 
Adomo en Guy Debord. Maar Jan Hoet verkiest 
blijkbaar het gezelschap van Beroemde 
Belgische Wielrenners boven dat van genoemde 
scherpzinnige denkers. En hij verkiest blijkbaar 
gesprekken met Wereldberoemde Boksers bo
ven gesprekken met kunstenaars.

De filosofische gerichtheid van Jan Hoet 
op het maken van publieksgerichte tentoonstel
lingen, met wat dit kan meebrengen, heeft, in 
combinatie met zijn flamboyante persoonlijk
heid, en omwille van deels gezochte en deels 
opgedrongen omstandigheden, geleid tot een op 
media gesteunde monopoliepositie en me- 
diamonopolisering.
Intellectuelen en kunstenaars in het bijzonder 
kunnen tegen dit geweld niet op. Niet omwille 
van enige zwakheid, maar omdat zij, omwille 
van het wezen van hun werkzaamheid, hun 
energie nodig hebben voor hun werken en den
ken, en voor de pogingen een echt cultureel 
debat op gang te brengen.
Zij willen noch kunnen in dit media-gebeuren 
plaats hebben, en moeten, volgens hun wezen, 
hier kritisch op reageren.

Zo is het mogelijk geworden - op een 
anderen beperkter, particulierer en nationaler 
niveau, maar hierom niet minder belangrijk - dat 
de artistieke leider van de documenta IX, die per 
coïncidentie Belg is, op de televisie, de namen 
van de geselecteerde Belgische kunstenaars af
leest alsof het een prijsuitreiking betreft, daarbij 
insinuerend dat al deze jongens (er zijn namelijk 
geen meisjes bij) hun bestaan te danken hebben 
aan deze godgelijke goeroe.

Het effect van deze media-strategie was 
af te lezen in de persberichten. Naargelang de 
strekking van de krant en de gezindheid van de 
verslaggever werd de selectie in positieve, nega
tieve -of gematigde zin beoordeeld. Maar geen 
enkele krant en geen enkele verslaggever heeft 
de gesuggereerde afhankelijkheid van de kun
stenaars in vraag gesteld. Dit stemt tot naden
ken. Het lijkt alsof de kritische afstandelijke 
geest verdwenen is.

Ik wil hier uitdrukkelijk stellen dat deze 
tekst, en de kritiek die hij bevat, bedoeld is om 
een openbaar cultureel debat te herstellen, mid
dels een poging de media-monopolisering, en 
haar effecten, te doorbreken.

Zonder kritiek is er geen cultuur moge
lijk. Ik hoop dat deze tekst in deze zin gelezen en 
begrepen zal worden.

Even uitdrukkelijk neem ik hier afstand 
van bepaalde Belgische figuren die, vroeger 
reeds, Jan Hoet omwille van zijn engagement 
voor hedendaagse kunst bekritiseerd hebben. 
Zij reageren vanuit een totale onkunde, een 
totaal onbegrip en dus vanuit een totaal gebrek 
aan liefde voor kunst.

Jan Vercruysse
Hongkong - Sevilla - Brussel, april 1992.



De schilderkunst ontwikkelde zich in Vlaanderen tot merkwaardige 
hoogtepunten in de kunstgeschiedenis, gaande van de 

boekverluchtingen en de 'Vlaamse Primitieven' tot Roger Raveel. 
'Modernism in Painting, tien jaar schilderkunst in Vlaanderen' 

sluit bij die rijke picturale traditie aan.
De tentoonstelling biedt een panoramisch, maar kritisch, overzicht 

van wat Vlaanderen aan jonge en vernieuwende schilderkunst 
gedurende het afgelopen dècennium heeft voortgebracht. 

Een rijk geïllustreerde publikatie begeleidt de tentoonstelling.

Provinciaal Museum voor Moderne Kunst

Romestraat 11 - 8400 Oostende - Tel. (059) 50.81.18

m.m.v. het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Dienst Beeldende Kunst en Musea



Met de Broeders van Liefde is het allemaal 
begonnen, hét gedwongen keurslijf en de wil 
hieraan te ontsnappen. Nu, 45 jaar later en2S9 
projecten verder, is daarin nog niets veranderd 
voor JefGeys. De Liefde heeft de Broeders een 
hak gezet (1947: werknr.l).

Geys toont een overzicht van alle voorbije 
projecten, en dit aan de hand van honderden 
genummerde zwart-wit foto’s, die in rijen van 
drie de wanden van een tiental zalen met elkaar 
verbinden. Daarnaast zijn er de eigenlijke 
werken: tekeningen, schilderijen, sculpturen, 
objecten, assemblages, installaties, maquettes, 
foto’s, edities, notities, brieven, boeken, 
documenten, proces-verbalen en andere leuke 
vondsten. Geys liegt er niet om: zijn hele leven 
is één grote Afrekening met het Establishment. 
Geen strijd op leven en dood, maar één à la 
Uilenspiegel: zelf-kritisch maar genotvol 
overleven en tegelijkertijd de machthebbers 
ostentatief een beentje lichten. Macht wordt 
breed opgevat en gaat van het instituut van de 
Broeders van Liefde naar dat van het Museum, 
de Televisie, de Politiek, de Justitie, de Artsen, 
het Ministerie van Cultuur, maar evenzeer naar 
de Kleinburgerlijkheid en de Hypocrisie. Logisch 
dat tegelijk ook zijn aandacht naar de antipodes 
van deze machtsinstrumenten gaat, de con
structies die mensen bedenken om aan de dwang 
van de macht te ontsnappen: Volkstuintjes, 
Hoerekoten, Wielerwedstrijden, Speelpleinen, 
Voetbal en Bodybuilding.

Buitenkant (Gezien Worden)

Voor al deze aspecten van onze maatschappij 
worden symbolen bedacht, zoals onder meer de 
“stabas” (Litouws voor “afgodsbeeld” waaraan 
het Nederlandse “staf’ verwant is), een scepter, 
maar tegelijk een fallussymbool en een toverstaf. 
Als goudkleurige staaf met een foedraal in 
namaak bont, lijkt hij wel een zevenderangs 
Moboetoe-attribuut (1966: 47). “Stabas: stok 
gelakt in pluche-omhulsel 3 kleur”, en “Stabas 
luxe: kleur en stof op aanvraag” (1966:47a) zegt 
het Kempens Informatieblad dat de bezoeker 
wegwijs moet maken in dit labyrint van projecten. 
De stabas ligt in één van de rekken, naast de 
maquettes voor het Sao-Paolo-project en het 
paard van Marie Davenport. In een toonkast 
licht een uitvoerige tekst de betekenis van dit 
“instrument” toe. Enkele zalen verderop zijn 
foto’s te zien van de stabas in handen van een 
pikante show-girl: ontdaan van zijn symbolische 
machtswaarde lijkt de stabas eerder op een 
grappig majorettenstokje (“Dolly met Stabas”: 
1969: 104).
Een wezenstrek van het establishment is het 
uiterlijk vertoon, het Gezien Worden. Om er bij 
te horen en voor vol aanzien te worden, tutten 
mensen zichzelf op of datgene wat hen 
toebehoort: mijnheer rijdt met een sjieke luxe 
“voiture” en mevrouw trekt een peperdure jurk 
aan. Geys heeft er lak aan. Dat blijkt onder meer 
uit zijn gelakte sculpturen. Zijn atelier had eertijds 
meer weg van een carrosseriebedrijf dan van een 
kunstenaarsatelier. Er werd gepolierd, gelakt en 
geschuurd om precies die gladde opperhuid te 
verkrijgen die eigen is aan elke auto, maar ook 
aan heel wat opgefokte groente en fruit, en niet 
in het minst aan menig vrouwensilhouet. Dat 
levert sculpturen en bas-reliëfs op van menselijke 
figuren en fruit, ook “gelikte” schilderijen van 
bloemen en planten. Kritiek op de verpakking 
zonder inhoud. Tussen 1962 en 1989 schildert 
hij jaarlijks telkens één "zaadzakje" van een 
bepaalde bloem of plant. Om komaf te maken 
met alle “uitwendige” sentimentaliteit voegt hij 
in 1966 de daad bij het woord, verbrandt heel 
zijn archief met amoureuze en andere brieven, 
bemest daarmee de grond waarin hij kolen zaait, 
die hij later als kunstwerk in een Antwerpse 
galerie zal verkopen (1967: 75). De glad- 
gepolijste vrouwensilhouetten (inclusief

JEF GEYS 
Zien Zijn

In 1973 was Jef Geys voor de eerste keer te gast in het Paleis voor Schone Kunsten, en wel in 
het gezelschap van Marcel Broodthaers, Jacques Charlier, Bernd Lohaus, Guy Mees, 
Panamarenko en Michel Rocquet (1973: werk nr. 160). Zijn tweede tentoonstelling in het Paleis 
voor Schone Kunsten loopt parallel met een presentatie van 70 schilderijen en tekeningen van 
David Hockney. “Beide behoren tot dezelfde generatie en hebben elk op hun manier affiniteiten 
gehad met de Pop Art. Hockney werkte sindsdien een klassiek schildersœuvre uit Geys 
verkende steeds meer de grenzen van de artistieke praktijk,”zo breien de organisatoren beide 
retrospectieves aan elkaar. De twee onderstaande artikels hebben enkel oog voor de 
overzichtstentoonstelling van Jef Geys. Steven Jacobs bespreekt een recent werk van Geys, zijn 
project voor de Biënnale van Sao-Paolo. Aan de hand van enkele werken uit Geys’ immense 
œuvrecatalogus, licht Mimi Debruyn Geys’ kunstenaarschap toe.

MI 
Eadin

_____ i
Jef Geys

"Casa", 1991 (Foto: Ph. Degobert)

hermafrodiet) plaatst hij als koeien in een weide 
met prikkeldraad, in een poging om hen te 
herleiden tot de proporties van het banale, 
alledaagse leven en om af te rekenen met hun 
groteske “gladheid”.

Binnenkant (Voelen)

Als pendant en tegenpool voor deze kleurige 
silhouetten die steeds in groep met elkaar staan 
te koketteren, staat even verderop een pop - 
alleen en grijs, ruw geschaafd met daarop in 
potlood en nagenoeg onmerkbaar een inventaris 
van Geys’ obsessies en frustraties (1966:56). Op 
het hoofd: “SIGNIFIANTS, METEMPSY
CHOSE, SOLIPSISME,...” op de romp: 
“APOLOGETICA, CYBERNETICA, AUTIS- 
TIS, CRYPTIS, AUTHENTIEK, DOCTRI
NE,...” op de benen: “PROLETARIAAT, 
MEGALOMANIE, REVOLUTION,...” en 
tenslotte op de voeten: “ANTAGONISME, 
PLEBISCIET, DOCTRINE.” Een zelfportret 
ten voeten uit?
Inhoudelijk gezien loopt er een duidelijke lijn 
van de “huid” van de gladde poppen over deze 
van de ruwe pop naar de “Ik-omtrekvorm” ( 1 966- 
60), een oprolbare negatief-vorm van Geys’ 
eigen contouren. Die gebruikte hij om zijn eigen 
schaduw te tekenen, op straat, op zijn gazon, 
voor zijn huis. Tegelijk wil hij zien hoe.iemands 
persoonlijkheid gevormd/misvormd wordt door 
zijn omgeving en hoe hij daar als kind/ 
volwassene op reageert. Als een socioloog- 
psycholoog volgt en noteert hij de prestaties en 
het gedrag van een piepjonge wielrenner zondag 
na zondag op diens rush (en afgang) naar de top 
in Madrid (1968-69:94), start hij met Monique

-

H ■
■
i

—

Demolder, een jonge, gehandicapte vrouw, de 
meest modieuze kledingboetiek van de Kempen 
(1970-71: 118), en trekt hij met X jarenlang op 
langs de meest diverse bordelen van de Kempen. 
Dat levert hem uiteindelijk een Pro Justitia op.

Conflict (Zien/Niet Zien)

In Nederland overkomt hem nagenoeg hetzelfde 
wanneer hij in het Van Abbemuseum in 
Eindhoven een serie pornografische foto’s 
exposeert waarin hij het probleem van de censuur 
centraal stelt (1973: 152-153)1 Slechts op één 
van de 6 identieke fotocollages is het 
pornografische element duidelijk merkbaar, op 
de andere is het nauwelijks te herkennen door 
het geringe zwart-wit contrast. Punt is dat de 
goegemeente repressief optreedt wanneer zij 
pornografie “ziet en herkent”, wat wel een erg 
vaag criterium is. Wie bepaalt wat wel en niet 
mag gezien worden? Op welke basis? Welke 
wereld ligt er tussen Zien en Gezien Worden? 
De nauwkeurigheid waarmee Geys deze 
juridische procedures opvolgt en catalogeert 
zijn typisch voor zijn werk, waarin het berekende 
toeval een belangrijke rol speelt. Zijn boek
houdkundige aanpak hangt samen met zijn 
didactische benadering van de feiten, wat niet 
verwonderlijk is wanneer men weet dat Geys 
pedagogisch gevormd is en zijn hele leven 
plastische kunsten heeft onderwezen. Daarbij 
ging het hem minder om de vorm dan om de 
inhoud: de vorm volgde wel. Inhoud had vooral 
met beleving en ervaring te maken. De 
"Gevoelsspeeldoos" - een letterlijke toepassing 
van de pedagogische principes van het Bauhaus 
- en het “Kleurenboek” een boek met 7 

handgekleurde en 7 blanco bladeren om zelf in 
te kleuren, passen binnen deze optiek (1963-65: 
18). Een wereldkaart op de speelplaats van zijn 
school in Balen en het Gentse Museum van 
Hedendaagse Kunst in zijn klas (1984: 214), 
zijn niet minder illustratief voor zijn pe
dagogische belangstelling, waarin het land en 
het Zien als Ontdekking centraal staan.
Hetzelfde thema - maar in negatieve zin, dus 
Niet Zien - komt eveneens aan bod in een 
installatie die Geys eertijds voor de Waterpoort 
in Kortrijk heeft gemaakt (1983: 209), en hier 
opnieuw is uitgevoerd. Een zevental balken 
overspannen twee zaaltjes op verschillende 
hoogte. Op elke balk zit een vlinder, soms in het 
licht van een armoedig peertje. De balken zelf 
klemmen aan de éne zijde een zeshoekige ster en 
aan de andere kant een bijbel tegen de wand. 
Tussen wand en bijbel zit echter een zwart-wit 
foto geklemd van een meisje dat “niets ziet” 
omdat haar gezicht letterlijk tussen de wand en 
de bijbel geplet wordt Elk element in dit werk is 
symbolisch beladen: de vlinder, de balk, de ster, 
de bijbel, het meisje. Toch is het niet eenvoudig 
dit werk te duiden, omdat Geys opzettelijk een 
ambigu symbolenstelsel nastreeft, zodat de kijker 
zich vragen gaat stellen, gaat nadenken. In “Lapin 
rose robe bleu” dat recent nog in Leuven-W: avrin 
(1992:281) te zien was, wordt dit thema verder 
uitgewerkt in de fotocollages van kleine kinderen, 
waarvan de ogen met zwarte streepjes 
weggecensureerd zijn. In “Volkerenbal” 
daarentegen, zijn op één na meest recente werk, 
wordt het zien niet verhinderd, maar lopen een 
volwassen man en vrouw rond zonder de wereld 
en de volkeren rondom zich te zien omdat ze hun 
hoofd in de volkerenbal hebben gestoken (1992: 
285-288). Ze staren naar zichzelf op de twee 
spiegeltjes die vastgelijmd zitten op de 
binnenzijde van de volkerenbal. Op de 
buitenzijde van deze 23-hoekige kartonnen 
(wereld)bol staat de inventaris geschreven van 
alle denkbeeldige etnische volkeren als 
TATAREN, MOLDAVEN, BRETOENEN, 
OEDMOERTEN, JOEKAGIREN, KAZA- 
CHEN, FINNEN, enz.

Zo eindigt deze tentoonstelling op een grote 
kleurloze holle bol, daar waar hij begint met drie 
kleine fel gekleurde volle bollen. Een symbool 
van wat ons allen, man - vrouw - kind, overkomt 
wanneer we niet (willen) zien? Wie ziet, Is. Wie 
niet ziet, Is Niet. Op de poster van de ten
toonstelling staat Geys met drie van zijn 
gezichten (“3x Echter”: 1966:58). Dat maakt 
drie paar ogen en twee brillen. Zou Geys Vijf 
Maal Zijn?
Tot slot nog dit: deze tentoonstelling is een waar 
genot voor wie reeds min of meer vertrouwd is 
met het werk van Jef Geys. De bezoeker die voor 
de eerste keer in contact komt met Geys’ 
kunstopvattingen krijgt, ondanks Geys’ goede 
bedoeling ter plekke een documentatiecentrum 
op te richten, te weinig informatie. Het Kempens 
Infomatieblad dat deze tentoonstelling begeleidt, 
wordt grotendeels bepaald door de stamboom 
Geys en Ohara, naar aanleiding van het huwelijk 
van dochter Nina Geys met Y utaka Ohara (Geys’ 
laatste werk, 1992: 289). Verder vermeldt het 
alle werken met titel, jaartal en aard van het 
werk. Aangezien echter de meeste van deze 
projecten niet strikt chronologisch of thematisch 
in de tentoonstelling zijn opgesteld, zijn begin 
en einde vaak zoek. Ook de video’s kunnen niet 
verhelpen dat een groot gedeelte van de getoonde 
projecten onbesproken blijft. De catalogus 
tenslotte - met gedegen artikels van Marie-Ange 
Brayer en Frederik Leen - biedt de gemiddelde 
bezoeker geen duidelijk overzicht en ook geen 
echt toegankelijke kijk op het fenomeen Geys. 
De eveneens verkrijgbare bundeling Kempense 
Informatiebladen (door Geys in de loop der 
tijden zelf geschreven en samengesteld) biedt 
meer informatie.
Mimi Debruyn

Op dezelfde manier als "künstlerische Leiter” 
Jan Hoet baseball in het Documenta-gebeuren 
introduceert om zijn “displacement”-concept te 
illustreren, maakte Jef Geys gebruik van een 
sportdiscipline, het voetbal, om een structuur 
van één welbepaald gesloten circuit naar een 
ander over te brengen. Geys is immers een 
kunstenaar die gedurende zijn gehele artistieke 
loopbaan heeft gepoogd het fenomeen van de 
kunst in de realiteit van het dagelijkse leven te 
katapulteren. Niet zozeer om hierdoor een 
harmonische esthetisering van het totale leven 
te bewerkstelligen, zoals de eertijdse avant- 
gardes beoogden, maar eerder in de zin van een 
confrontatie. In plaats van te trachten kunst in de 
wereld te integreren, laat Geys kunst fungeren 
als obstakel, als katalysator van onverwachte 
effecten. Voor Geys gaat het er nog steeds om, 
zoals hij zich liet ontvallen naar aanleiding van 
zijn project “Kunst in de School” (1984), “te 
leren luisteren naar onbekende stemmen, het 
respecteren van onbekende culturen, eerbied 
voor het zichtbaar maken van redeneringen, het 
naast elkaar leggen van formele problemen, 
materialen, enzovoort”. Geys’ fascinatie voor 
het verbinden van “hogere” formele modellen 
of produktiemethodes, ontleend aan de 
eigentijdse kunstpraktijk, met “lagere” vorm- 
codes (kitsch bvb.) bracht hem ertoe allerhande 
formele talen in zijn kunst te incorporeren. Ook 
het project dat Geys realiseerde op de Biënnale 
van Sao-Paolo (1991), dat op de tentoonstelling 
in het Paleis voor Schone Kunsten een belangrijke 
plaats krijgt toebedeeld, grijpt onder meer terug 
op een studie die Geyseerder metzijn leerlingen 
wijdde aan de emblemen van de concen
tratiekampen: heel eenvoudige basisvormen die 
een zwaar inhoudelijk aspect bezitten. Het ging

Jef Geys in Sao-Paolo: 
voetbal en architectuur

er immers om menselijke individuen te 
catalogiseren aan de hand van onpersoonlijke 
meetkundige vormen in primaire kleuren, zoals 
je voetbalspelers uit elkaar kan houden. 
Overigens worden voetbalstadions de laatste 
jaren vaak als gevangenis of als concen
tratiekamp gebruikt: bij een staatsgreep of om 
een meute hooligans binnen de tralies te 
beteugelen. Voetbal is bovendien een massa- 
spektakel dat er in slaagt andere eenvoudige 
basisvormen in ere te houden. Terwijl grands 
récits met alle scepsis worden onthaald, kan de 
nationale driekleur wel bovengehaald worden 
wanneer de Rode Duivels een overwinning heb
ben behaald. En in tijden van een opflakkerend 
en hallucinant nationalisme lijken vlaggen met 
hun eenvoudige geometrische structuren en hun 
primaire kleuren trouwens niets anders dan 
concentratiekampen aan te kondigen. Geys 
maakte met zijn Sao-Paolo-project ook gebruik 
van het voetbal als voedingsbodem voor een al 
dan niet onschuldig nationalisme door het in zijn 
tentoonstellingsmechanisme te integreren. De 
architectonische structuren die in Sao-Paolo 
werden opgesteld, werden immers ook op een 
kleinere schaal gestuurd naar de zetels van de 
nationale voetbalbonden om er als trofee te 
prijken in een glazen kast. Beide formaten zijn 
nu in Brussel op de tentoonstelling te zien.

Mensenmaat

De achttien structuren zelf zijn fragiele, elegante 
constructies die met hun rasterpatronen zowel 
de constructivistische theaterdecors van 
bijvoorbeeld Popova als de modulaire structuren 
van een Sol Lewitt oproepen. De structuren die 
Geys in samenwerking met architect Guy 
Mertens vervaardigde, zijn afgeleid uit bestaande 
gebouwen van zowel architecten uit de 
“heroïsche” periode van het modernisme als van 
eigentijdse realisaties. Elke structuur draagt een 
ster als een arbitrair ornament Dit loskoppelen 
van vormen van hun inhoud weerspiegelt zich 
ook in het terugbrengen van de archi- 
tectuurmodellen tot andere dimensies. Ze werden 
bijvoorbeeld op menselijke schaal in het 
Biënnalegebouw tentoongesteld als schijnbaar 
typische “objects” uit de minimalart. Geys, wars 
van elk formalisme, ondermijnt echter meteen 
de minimalistische preoccupatie met “scale” 
door de structuren ook op een kleinere schaal te 
vervaardigen. Daarenboven werd één structuur 
op 65% van de ware grootte van het gebouw als 
een “definitief voorlopige constructie” in Sao- 
Paolo als geschenk voor de wijkbewoners 
opgetrokken.
Opvallend is dat Geys, die zelf in 1977 een 
woning uit gerecupereerd materiaal con

strueerde, voor zijn halve ready-mades nagenoeg 
uitsluitend woningen selecteerde. Elf van de 
achttien structuren zijn afgeleiden van woningen, 
waarbij een tweetal andere, aanverwante functies 
vervullen: van Nouvel werd een hotel uitgekozen 
en van Lubetkin het Elephant House dat hij in 
1937 voordeLondenseZooontwierp. Dit laatste 
ontwerp is overigens, net als het kippenhok dat 
Schindler voor Taliesin ontwierp, een in
teressante “displacement” op zich. Geys: “Hoe 
kon Lubetkin weten welke brievenbus een olifant 
zou kiezen ? Kunnen konijnen in een avant- 
garde-hok jongen?”
Ook hier sluit Geys aan bij vroegere on
derzoekingen zoals de reductie van het UNO- 
gebouw op mensenmaat, waarbij het menselijk 
lichaam werd geconfronteerd met verhoudingen 
als de gulden snede en de abstracte ideologische 
maat van de architectuur. Het humanisme van 
het modernistische project wordt door Geys 
treffend tot “mensenmaat” teruggebracht.

Steven Jacobs

De retrospectieve Jef Geys loopt samen met 
deze van David Hockney ten einde op 26 juli. 
Het Paleis voor Schone Kunsten vindt u in de 
Koningsstraat 10, in 1000Brussel,02/5078466. 
De catalogus (met teksten van Marie-Ange 
Brayer en Frederik Leen) kost 950 BF. De 
bundeling Kempense Informatiebladen kost 
1250 BF. Andere publicaties: Bienal Sao- 
Paolo: 1750 BF, Pro Justitia: 1250 BF, ABC
Ecole de Paris: 2500 BF.
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Unbuilt

Een architectuurtentoonstelling die het 
ongebouwde behelst, is niet meteen uitzonder
lijk. Op elke architectuurtentoonstelling worden 
wel fraai ogende schetsjes, plannen of maquet
tes getoond van projecten die nooit zijn gerea
liseerd of gretig op hun “uitvoering” wachten. 
Van elk architect, en ongetwijfeld iiisschien 
juist van de meer interessante, bestaan er na
tuurlijk ongebouwde gebouwen. Een tentoon
stelling hierover organiseren is dan ook onbe
gonnen werk.
Toch is een ongebouwd gebouw of stad een 
interessant gegeven. Het gebouw of de stad zijn 
immers ontworpen, ze bestaan als een entiteit 
die het niveau van de gedachte, de theorie, het 
concept, de idee overstijgt. Het niveau van het 
ontwerp onderscheidt precies de architectuur 
van andere artistieke disciplines. Het is 
iets anders dan een voorbereidende 
schets voor een schilderij, een blauw
druk van een roman of een partituur 
van een muziekstuk dat nog niet is 
uitgevoerd. Maar wat het ontwerp bij
zonder boeiend maakt is dat het de 
architectuur toelaat als artistiek gege
ven nog in spanning te staan met de 
realiteit van het bouwen en van de 
wereld. Op het niveau van het ontwerp 
kan architectuur nog kunst, nog uto
pisch, subversief of een negatie van de 
werkelijkheid zijn. Er zijn dus ont
werpen die in concreto welhaast on
uitvoerbaar zijn en bijvoorbeeld eerder 
als een reflectie zijn opgevat. Er zijn 
dus niet alleen dingen die “built” en 
“unbuilt” zijn, er is ook nog “the 
unbuildable”. —eri

Belgium

Maar ook deze categorieën zijn aan 
veranderingen onderhevig: wat eens 
onbouwbaar was, kan later houwbaar 
of zelfs gebouwd worden. Wat op de 
ene plaats gebouwd wórdt; is op een 
andere onbouwbaar. België is met zijn 
stiefmoederlijke behandeling van een 
kwalitatief sterke, moderne- architec
tuur een land waar precies de interes
santste ontwerpen “unbuilt” zijn ge
bleven. Wat in een ander land perfect 
houwbaar zou zijn geweest, botste hier 
op de muur van de wansmaak van de 
bureaucratie, politici en projectont
wikkelaars. In België is architectuur 
altijd een beetje utopisch. Over een 
“Unbuilt Belgium” gewag maken met 
betrekking tot goede architectuur is in die zin 
een pleonasme, bijna een platitude.
Het ongebouwde zegt dus niet alleen iets over 
hetgene wat iemand wou bouwen, maar ook iets 
over wat niet werd toegestaan, wat werd ge
weigerd. De tentoonstelling “Unbuilt Belgium” 
zou in die zin kunnen fungeren als een schand
paal voor de openbare aanklagers waarvan Le 
Corbusier in 1934, een jaar na zijn (unbuilt) 
ontwerp voor de Antwerpse Linkeroever, gewag 
maakte: “Onze afgekeurde ontwerpen zullen 
openbare aanklagers worden, want het publiek 
zal de bureaucraten beoordelen naar deze ont
werpen; en de dag zal aanbreken dat deze ont
werpen tot veranderingen zullen dwingen”.
Maar de tentoonstelling “Unbuilt Belgium” wil 
eigenlijk in eerste instantie tonen hoe België 
eruit zou kunnen gezien hebben. Het eigenaar
dige nu is, dat ze ook toont hoe het eruit ziet. Het 
ongebouwde maakt immers evenzeer als het 
gebouwde deel uit van de cultuurgeschiedenis. 
Niet-gerealiseerde projecten bieden immers vaak 
een antwoord op gerealiseerde, of ze zijn er 
stilistisch aan verwant. Op de tentoonstelling 
wordt dan ook getracht via visionaire projecten, 
verbeeldingsrijke ontwerpen en nooit verwe
zenlijkte ideeën hetpubliekkennis te laten maken 
met de grote debatten, verzuchtingen, vragen en 
tegenstellingen die in de na-oorlogse periode 
het gebouwde België hebben begeleid.

In België is 
architectuur altijd een 

beetje utopisch...
Tijdensde zomer kan in de Brusselse Fondation Pour l’Architecture een boeiende tentoonstelling 
bezocht worden waarin een tot op heden onbestaand België zichtbaar gemaakt wordt. “Unbuilt 
Belgium” overspant veertig jaar dromen over een beter gebouwd België.
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Renaet Braem

'Parkwijk", Antwerpen, 1961

Labyrint

Wellicht zaten de organisatoren van de ten
toonstelling (Caroline Mierop, Luc Verpoest en 
Hugues Wilquin) met de handen in het haar om 
in de enorme verscheidenheid en 
incompatibiliteit van de ontwerpen ergens een 
zekere ordening te krijgen om het voor de toe
schouwer toch een beetje overzichtelijk te ma
ken. Maar met de degelijkheid die we van de 
Fondation mogen verwachten is ook “Unbuilt 
Belgium” op een elegante manier opgebouwd. 
De bezoeker legt in de meanders van een 
labyrintische structuur het tentoonstellingspar- 
cours af, zonder zich daarbij in een benepen 
positie of verdwaald te voelen. Het is ook dui
delijk dat de tentoonstelling visueel stérk wil 
zijn: de projecten werden gekozen omwille van 
hun beeldende kracht, hun originaliteit, fantasie, 
grootsheid en durf. “Unbuilt Belgium” is, zon
der oppervlakkig te willen zijn, dan ook vaak 
plezant om naar te kijken: visionaire ontwerpen 
vragen immers een grootse presentatie zoals het 
Boulléeaanse clair-obscur van Ghysaerts, 
Coopmans hologrammen, de pittoreske 
Scheldezichten van Steynen, de 19de eeuwse 
“look” van Gomez’ ludieke voorstel voor het 
hergebruik van een terril, de tekeningen in ware 
“seventies”-stijl van Cogge en Toubhans, en
zovoort.
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Wat de classificatie van de tentoongestelde ont
werpen betreft, opteerden de organisatoren voor 
een compromis tussen een typologische en een 
geografische ordening. Zo worden een aantal 
thema’s verkend die de verbeelding van de 
architect uit de tweede helft van deze eeuw 
meermaals hebben gedomineerd: de wolken
krabber, de brug, de relatie tussen stad en stroom, 
de stad van de toekomst,... Daarnaast behandelt 
de tentoonstelling ook een aantal projecten die 
op verschillende tijdstippen en door verschillende 
architecten werden gerealiseerd op sites waar
van de bouw of heropbouw decennia lang aan
leiding heeft gegeven tot openbare debatten: dit 
is bijvoorbeeld het geval voor het Brusselse 
Noordkwartier of Europakruispunt, de 
Antwerpse Scheldeoevers, de Limburgse 
Mijnstreek en de Place Saint-Lambert te Luik.

Apocrief

Op de tentoonstelling wordt op een vlotte wijze 
van deze specifieke sites overgestapt naar be
paalde gebouwentypes en omgekeerd. Zo be
landen we via de Cruise-Stop-brug van Luc 
Deleu in de problematiek van de relatie tussen 
de stroom en de stad. Vooral in Antwerpen 
vormde het herstel van de historische band tussen 
stad en stroom de centrale uitdaging voor vele 
architecten: van Renaat Braems ontwerp voor 

Lillo (1957) en het Kasbahachtige ontwerp van 
Cogge en Toubhans voerde Linkeroever uit 
1967 tot de ontwerpen van bOb van Reeth en 
Yves Lyon voor “Stad aan de Stroom”. Ook 
Leybaerts en Vanthuynes project “Aquarius 
Gandavensis", een ontwerp gerealiseerd naar 
aanleiding van 125 jaar St. Lucas, probeert de 
stroom opnieuw IN de stad te laten functioneren 
- door de 3 Gentse torens als eilandjes in het 
water te plaatsen.
De oplossingen die Deleu (1969) en Beel & De 
Geyter (1983) naar voren schoven voor het 
Brusselse Europakruispunt doet ons meteen 
belanden in de typologische rubriek van het 
torengebouw, die dan op zich weer opduikt in 
verschillende ontwerpen voor het Brusselse 
Noordkwartier. Het controversiële plan uit 1964 
van Groupe L’Equerre voor de Luikse Place 
Saint-Lambert, waarvan een zwakke

wamem

afschaduwing ooit werd gerealiseerd en 
naderhand weer ongedaan werd ge
maakt, brengt ons bij het futuristische 
ontwerp “Luik 2000” van Englebert uit 
1968. Demogelijkheden vooreen “Stad 
van Morgen” werd door Van den 
Boogaerde echter ook getoetst aan Gent 
(1971), met een ondergrondse 
verkeersader, verwijdering van het 
postgebouw en de St.- Michielsbrug en 
de inplanting van een nieuwe woon- 
typologie, en aan Watermaal-Bosvoorde 
(ca. 1975) met een organische, grillige 
architectuur die in een rigied schema 
wordt gevat. Overigens domineert op de 
tentoonstelling, en dit is natuurlijk niet 
te verwonderen, het totaalbeeld van de 
ganse stad, waarbij echter vaak tot op 
het niveau van de individuele wooncel 
wordt gewerkt. Een tentoonstelling over 
de ongebouwde individuele woning in 
België is ongetwijfeld stof voor een 
aparte tentoonstelling.
Via het thema van de nieuwe stad komt 
de toeschouwer uiteindelijk in de 
Limburgse Mij nstreek terecht waar voor 
Waterschei en Winterslag, binnen de 
context van reconversieplannen, wed
strijden werden georganiseerd waarbij 
de architecturale en stedebouwkundige 
infrastructuur van de mijnstreek aanlei
ding gaf tot soms visionaire voorstellen. 
Het tentoonstellingsparcours wordt 
beëindigd onder de hoofding “Arche
types” waarin gebouwen worden voor
gesteld die zijn vormgegeven naar ana
logie met geometrische essenties, vor
men uit de natuur of alledaagse objec
ten: de stad in de vorm van een pira
mide, de strandkabine in de vorm van 
een zonnebadende vrouw of man, de 

toren als een uitvergrote, atomaire structuur. 
Interessant tenslotte is, dat deze “apocriefe” 
geschiedenis van de naoorlogse architectuur in 
België wordt gespiegeld aan een aantal aanver
wante belangrijke vooroorlogse niet-gereali
seerde projecten zoals Steynens brug over de 
Schelde uit 1930, de Lijn-stad van Braem uit 
1934 (die geconfronteerd wordt met een 
gelijkaardig ontwerp van dertig jaar later), de 
Wereldstad van Schillemans uit 1930, of het 
belfort dat Paul Jaspar in 1904 voor de Place 
Saint-Lambert ontwierp.

Steven Jacobs.

“Unbuilt Belgium 1950-1990” loopt nog tot 
6 september in de Fondation Pour 
L’Architecture, Kluisstraat 55,1050 Brussel 
(Elsene), tel. 02/6490259. Open op weekdagen 
van 12.30 tot 19.00 uur; zaterdag en zondag 
van 11.00 tot 19.00 uur. Gesloten op maandag. 
Gedurende dezelfde periode wordt aan het 
publiek ook het werk voorgesteld van drie 
jonge Belgische architecten (Christian 
Kieckens, Victor Levy en Bernadette Schyns) 
die een voorstel tot renovatie van de F ondation 
op papier hebben gezet.

Sinds geruime tijd staat de relatie tussen 
architectuur en filosofie sterk in de belangstelling. 
Filosofen bezinnen zich over architectuur en 
architecten laten zich in met filosofische 
bevragingen ten aanzien van de architectonische 
discipline. De deconstructietheorie van de Franse 
filosoof Jacques Derrida heeft daartoe zeker een 
belangrijke stimulans geleverd. Als we de 
architectonische antwoorden van Peter Eisen- 
mann en Bernard Tschumi in beschouwing 
nemen, begrijpen we dat hedendaagse ar
chitectuur omgekeerd ook de theorie uitdaagt. 
Met de studiedag “Deconstructie ‘tussen’ 
Filosofie en Architectuur” willen de Brusselse 
Oudstudenten Kunstgeschiedenis en Ar
cheologie (BOKA) en de Afdeling Architectuur 
van de V.U.B. een bevruchtende dialoog 
stimuleren tussen filosofen en architecten. 
Tevens willen de organisatoren peilen naar de 
betekenis van de deconstructietheorie voor jonge 
Vlaamse architecten. Werken mee aan de 
studiedag: Eric Bolle, Ronald Commers, Dirk 
De Schutter en Ann Van Se venant (filosofen); 
Dirk Coopman, Carine De Cock, Xaveer De 
Geyter, José Depuydt en Eric Van Daele 
(architecten). De studiedag vindt plaats op 24 
oktober. Inschrijven voor 15 oktober. Meer info: 
02/641.28.41.

Het laatste nummer van Vlees en Beton is gewijd 
aan de Turnhoutse architect Paul Neefs. Het 
dubbelnummer 19/20 is opgevat als een 
oeuvrecatalogus. Leo Pley sier, gelukkig bewoner 
van een realisatie van Neefs, en Mil De Kooning 
schreven een bijdrage. Vlees en Beton 19/20 
omvat 137 bladzijden en kost 1.000 bfr. 
Verkrijgbaar in de boekhandel of op het volgende 
adres: Vlees en Beton, Lange Nieuwstraat 29, 
2800 Mechelen, 019/41.65.80.

Op 13 september vindt de j aarlijkse Open Mo
numentendag plaats. Als centraal nationaal 
thema wordt het schoolgebouw naar voor 
geschoven. De provincie Oost-Vlaanderen legt 
speciale nadruk op het “hergebruik van 
gebouwen”.
Wij houden u op de hoogte.

Op 31 mei 1989 kondigde het Provinciaal 
Bestuur van Nederlands Limburg de nieuwbouw 
aan van het Bonnefantenmuseum. Reeds in 
oktober van datzelfde jaar kon het Limburgse 
Provinciaal Bestuur een positieve reactie noteren 
van Aldo Rossi op het aan hem gericht verzoek 
om een nieuw museumgebouw in Maastricht te 
ontwerpen. Na schier eindeloze vergaderingen 
en talloze presentaties van voorontwerpen kon 
op 19 juni van dit jaar de “Eerste Paal” geheid 
worden. Naar aanleiding van deze feestelijke 
gebeurtenis publiceerde het Bonnefan
tenmuseum een brochure met een tekst van 
Rossi - “Verlust der Mitte” - en enkele schetsen. 
Tot 6 september kan ook nog de tentoonstelling 
“Aldo Rossi - Ontwerp Bonnefantenmuseum” 
bezocht worden in Maastricht.

-

Renaet Braem

Schets, 1929
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Interbellum, het bulletin van de gelijknamige 
vereniging voor de studie van de vernieuwende 
creativiteit tussen de twee wereldoorlogen, 
publiceerde in het mei/juni-nummer een tekst 
van Luc Verpoest over de vroege jaren van 
Renaat Braem. Abonnementen: Interbellum, 
Olijfstraat 69,9000 Gent.



1. De tentoonstelling “De Grote Utopie” in het 
Stedelijk Museum van Amsterdam is een uitloper 
van de intense, wetenschappelijke aandacht, die 
de laatste jaren voor Russische kunstenaars uit 
het begin van deze eeuw is gegroeid. Na 
imposante individuele tentoonstellingen zoals 
“El Lissitsky” en “Kasimir Malevich”, werd het 
tijd om tenminste een schets te geven van de 
uiterst complexe en radicale bewegingen, die 
onder namen als “Kubo-Futurisme”, 
“Suprematisme”, “Constructivisme”, “Produc
tivisme”, “Agit-Prop” de wereld werden 
ingestuurd.
Om die onoverzichtelijke toestand ten dele op te 
helderen, is het alvast belangrijk te weten dat 
deze kunstuitingen verstrengeld zitten in de 
politieke gebeurtenissen van een reusachtig land. 
De tsaar wordt afgezet, drie revoluties (1905, 
februari 1914 en oktober 1917) zijn nodig om 
het oude regime te vernietigen en tenslotte volgt 
er een burgeroorlog van 1918 tot 1920 waaruit 
Lenin met zijn bolsjewieken als overwinnaar 
treedt. Maar het land zit ondertussen wel 
opgescheept met een uitzichtloze economische 
chaos, armoede en massale hongersnood.

2. Waarom noemt men die Russische avant- 
garde “de grote utopie”? De opera “De 
overwinning van de zon” van 1913, met muziek 
van Matjoesjin eh kostuums en decors van 
Malevich, werpt licht op de hooggestemde 
verwachtingen betreffende de toekomst. Er is in 
deze opera nauwelijks sprake van taal. Het 
brutale, groteske en absurde rivaliseren van klank 
en ritme met woord en muziek. Niets kon echt 
begrepen worden; men moest het intuïtief 
ondergaan. Voor Malevich was het de over
winning op de traditionele, naturalistische 
schilderkunst; de opera sterkte hem in de 
overtuiging dat een abstracte schilderkunst 
zonder “voorwerpen” mogelijk werd. Reeds in 
1915 schildert hij de icoon van de Russische 
20ste eeuwse kunst, het “Zwart Vierkant”, 
waarbij hij zijn ideeën over het “Suprematisme” 
formuleert. De elementaire vorm van het 
Suprematisme is het vierkant. “Het Zwarte 
Vierkant op het witte veld was de eerste 
uitdrukkingsvorm van de non-figuratieve 
ervaring: het vierkant = de ervaring, het witte 
veld = het niets buiten deze ervaring”. Uit het 
vierkant ontwikkelt Malevich het vormen- 
repertoire van het Suprematisme. Door wenteling 
ontstaat de cirkel, door deling twee driehoeken, 
waaruit het kruis gevormd kan worden. De 
zuivere kleuren accentueren de dynamische 
beweging van de geometrische vormen in een 
imaginaire ruimte. Malevich plaatst alles in een 
kosmische samenhang want zijn vormen 
overwinnen de zwaartekracht, ze vliegen en 
symboliseren de verovering van het heelal. 
Belangrijk is dat deze inzichten in samenhang 
bestaan met de toenmalige natuurweten
schappelijke kennis. De materie werd herkend 
als de verbinding van bewegende elementaire 
deeltjes. Aldus wordt “energie” oorsprong en 
drager van het universum. Achter de materiële 
wereld staat de werkelijke wereld: de energie als 
oertoestand. Malevich toont zijn Supre- 
matistische schilderijen voor het eerst op de 
laatste Futuristische tentoonstelling “0.10” in 
1915 te Petrograd.

3. In de tentoonstelling in Amsterdam ontdekt 
men wat voor een ontzaglijke invloed Malevich 
uitgeoefend heeft. De eerste zalen met werken 
van Exter, Lebedev, Morgunov, Puni, 
Strzheminsky, Udaltsova en anderen, lijken voor 
een buitenstaander allemaal werken van dezelfde 
kubo-futuristische kunstenaar te zijn omdat in 
de meeste werken de Futuristische uitbeelding 
van een snelle mechanische beweging gekoppeld 
wordt aan een kubistische ruimte-ordening met 
behoud van de intense kleuren van de Russische 
volkskunst. De indruk dat de Russische 
kunstenaars als een groot collectief werkten, 
keert in de loop van de tentoonstelling trouwens 
herhaaldelijk terug, De nadruk ligt gedeeltelijk 
op de minder bekende kunstenaars, zonder wiens 
arbeid er niet zo’ n massale, herkenbare produktie 
kon ontstaan. Of die indrukwekkende hoe
veelheid materiaal de massa daadwerkelijk 
beïnvloed heeft, wordt evenwel niet beantwoord. 
Doorheen het oeuvre van Malevich speelt de 
idee van opbouw en de economische, maat
schappelijke en culturele vooruitgang. Zijn 
ideeën werden zeer snel geaccepteerd. Reeds in 
1917 werden Suprematistische vormen toegepast 
bij de decoratie van artistiek-ambachtelijke 
voorwerpen. Ze vormen het logo van de 
vooruitstrevende Sovjet-Russische design. Pas 
in de zesde zaal met de confrontatie tussen 
Malevich en Popova - de vrouw van de revolutie 
- bespeurt men waar het allemaal om draait. 
Popova is een produkt van het bolsjevisme dat 
gelijke rechten voor mannen en vrouwen 
propageerde. Al dient hier gezegd dat de 
kunstacademies sinds 1871 reeds algemeen 
toegankelijk waren voor vrouwen. Ook Popova 
pleit, zoals zovelen, na een reis naar Parijs in 
1912 voor een versmelting van kubisme en 
futurisme. In 1916 schildert ze haar “archi
tectonische beeldingen” waarbij ze in enkele 
geschriften haar duidelijke afkeer betoont voor 
Malevich’ metafysisch gehunker. Nade oktober
revolutie dient ze met haar kunst de strijd van het 
proletariaat door een constructivistische kunst, 
die zich niet afzijdig van het leven houdt. De 
kloof tussen kunst en industrie moet overbrugd 
worden. Popova ontwerpt dan ook affiches, 
boekomslagen, behang en theaterdecors,

4. Om de relatieve gelijktijdigheid van de 
fenomenen aan te duiden, springt men in de 
tentoonstelling van Suprematisme naar

De Grote Utopie
De Russische Avant-garde 1915-1932

Op het nippertje kon het Stedelijk Museum van Amsterdam de mega-tentoonstelling “De Grote 
Utopie” aan de haak slaan. Deze tentoonstelling laat ons eindelijk toe onze kijk op de de 
Russische avant-garde te verdiepen. In de marge van zijn bespreking van “De Grote Utopie” 
besteedt Wim Van Mulders ook aandacht aan de kritische arbeid van Benjamin Buchloh die 
in zijn essay “Faktura en Factografie” de ontwikkeling van de Russische avant-garde op 
verrassende wijze doorlichtte.

------!

•I

*-

Laatste futuristische tentoonstelling "0.10"

Zaal met werken in Sint-Petersburg, 1915
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Constructivisme om dan even verder opnieuw 
het Suprematisme in de jaren 20 te tonen. Men 
heeft slechts vaag de indruk dat de tentoonstelling 
zich chronologisch ontwikkelt want opvallend 
is het aanwijzen van haast ontelbare 
kunstenaarsgroepen in de accrochage. Wat 
storend blijft, is het kunstmatige onderscheid 
tussen het beeldende (gesitueerd op bijna de 
hele tweede verdieping) en het zogenaamd 
toegepaste. Foto’s, fotomontages, typografie, 
architectuurtekeningen, porselein, textiel en 
affiches vindt men hoofdzakelijk in de zalen op 
de begane grond.
In zijn correcte betekenis verwijst de term 
“Constructivisten” naar drie kunstenaars uit 
Moskou (Medunetsky en de gebroeders 
Stenberg) die zich mengen in de discussie over 
“Constructie en Compositie” en vervoegd 
worden door ondere andere Rodchenko en 
Stepanova. Ze delen hun werk op in “gekleurde 
constructies”, “ontwerpen voor ruimte
constructies” en “constructies van ruimtelijke 
structuren”. Rodchenko oordeelt dat alle kunst 
toegepaste kunst is. Als artistieke activiteit staat 
kunst ten dienste van de maatschappij en is er 
ook een reflectie op. Hij is de verpersoonlijking 
van de opheffing van de tegenstelling tussen 
produkt en onderzoek, markt en inhoud, ambacht 
en inventie. Na de Russische revolutie waren 
deze tegenstellingen tijdelijk opgeheven. De 
produktie staat in dienst van een gigantisch 
herdenken van de maatschappij. Rodchenko 
schat de situatie juist in: er moet gehandeld 
worden en daarom ziet men bij hem geen 
geleidelijke evolutie van figuratief naar de 
verwerping ervan. Hij slaat dë tien jaar van 
schematisering van zijn collega’s over en werkt 
als een ingenieur. De wereld wordt opnieuw 
uitgevonden met behulp van ratio en economie 
en daarbij kan de natuur niet als voorbeeld 
dienen.’ Rodchenko staat ver van Malevich en 
zal in de controverse tussen Tatlin en Malevich 
de zijde van de eerste kiezen. Het ging er in die 
controverse om of schilderijen met verheven 
filosofieën wel voor de emancipatie van het 
proletariaat zorgden. Tatlin beantwoordde de 
oproep van Lenin om de oude tsaristische 
monumenten te vervangen door monumenten 
voor de “helden van de revolutie”. Zijn 
“Monument voor de derde Internationale” van 
1919-1920 had nochtans niet een figuur van de 
revolutie als onderwerp. Het zou een open 
constructie in glas, metaal en marmer moeten 
worden, die bestond uit twee spiralen die omhoog 
krulden en ongeveer vierhonderd meter hoog 
zou zijn. In de tentoonstelling ontbreekt de grote 
fascinerende maquette, die in Harald Szeemans 
“Der Hang zum Gesamtkunstwerk” (1983) wel 
aanwezig was. Enkel een flets tweedimensionaal 
lattenwerk op de gevel van het S tedel ijk Museum 
herinnert aan dit ingenieus, functioneel ontwerp, 
dat brak met bestaande beeldtraditi es en ook nog 
beantwoordde aan de verlangens naar een nieuwe 
kunst voor het volk. Het project is nooit 
uitgevoerd omdat Lenin niet hield van dit soort 
nieuwe monumentale kunst. Gelukkig voor de 
tentoonstelling hangtde "Letatlin" (1929-1932) 
wel hoog boven de hoofden van de toeschouwers 
en de late werken van Malevich met die 
nauwelijks verklaarbare renaissancistische stijl. 
De “Letatlin” is een éénpersoons vliegmachine, 
dat door een trapmechanisme aangedreven 
wordt. Dë zachte afgeronde vormen be
antwoorden volgens Tatlin aan de vlucht van de 
vogel, waarmee men een optimale vlucht zou 
bereiken in tegenstelling tot de harde, technische, 
onpersoonlijke vormen van vliegtuigen van de 
ingenieurs. Zoals zijn kunstbroeders wilde Tatlin 
de mens “het gevoel van vliegen”, of met andere 
woorden echte, intense ervaringen teruggeven.

5. De revolutie was voor Tatlin en Rodchenko 
de realisering van de 19de eeuwse utopie van het
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“Gesamtkunstwerk”. Men werd tegelijkertijd 
schilder, architect, ontwerper en fotograaf. Het 
constructivisme van Rodchenko is vooral een 
toegepaste activiteit: kunst is nuttig en speelt 
een sociale rol. In zijn foto’ s domineert, naast de 
formele innovaties, vooral de boodschap. In de 
fotomontages moeten letters en woorden (in 
samenwerking met de dichter Majakovski) 
leesbaar en dienstbaar blijven. In de fotografie 
ziet Rodchenko het medium om het “leven” in 
de best begrijpelijke vorm te gieten. Fotografie 
is abstract maar verliest de herkenbaarheid niet. 
De fotografie lost het contra-revolutionaire 
probleem op van de uniciteit. Helaas zijn er in de 
tentoonstelling slechts een paar foto’s van 
Rodchenko opgenomen. Dat de organisatoren 
met de samenwerking tussen kunstenaars nogal 
wat moeite hadden, toont het door een diagonale 
wand ingeperkte hok voor El Lissitsky met wat 
spaarzame ontwerpen. De groepen, 
verenigingen, veelvuldige samenwer
kingsprojecten, rivaliteiten en controversen 
worden wel in de lijvige catalogus, gedrukt op 
en soort goedkoop weekblad papier, uit de doeken 
gedaan. Zo maakt Lissitsky deel uit van 
UNOVIS, een kunstenaarsvereniging opgericht 
in 1919 met Malevich, Kogan,... wat het smalle 
hok helemaal niet suggereert. UNOVIS geloofde 
in de collectieve arbeid, nieuwe planmatige 
kunstopleidingssy  sternen, de wetenschappelijke 
bestudering van compositie, kleur en volume, 
en formuleerde een nieuwe nuttigheidsleer 
waardoor men ontwerpen voor posters, 
straatreclame en feestdecoraties, tentoostellingen 
en informatiegeschriften als een totaliteit 
beschouwt. Lissitsky is de verpersoonlijking 
van het naïeve geloof in de grote utopie. Hij 
schrijft: “De precisie-instrumenten en spie
gelreflexcamera’ s, de film met zijn slow-motion 
en quick-motion, de Röntgen- en X, Y, Z stralen 
hebben in mijn hersens nog eens 20, 2.000, 
2.000.000haar-scherp geslepen ogen geplaatst”. 
Hij ontwikkelt de “Proun” wat als woord een 
samenstelling is van “pro” en “unowis” en wat 
wil zeggen: voor dë instemming van nieuwe 
vormen in kunst. Typerend is dan ook dat 
Lissitsky enkel ontwerpen achtergelaten heeft. 
Zijn ruimte wordt bevolkt met ijle, uitdijende 
architectonische constructies, die door hun 
gewichtloosheid enkel beweging en dynamiek 
moesten uitdrukken, en dit in sterke 
verbondenheid met de maat-schappelijke strijd.

6. Lang voordat de Oost/W est-grenzen gesloopt 
werden, bestond er eensgezindheid over het 
belang van de Russische kunst uit het begin van 
deze eeuw. Maar van een kritisch verantwoorde 
“herziening” van dit facet van de recente 
kunstgeschiedenis is slechts sprake wanneer het 
over monografieën gaat, die liefst niet door 
Russische vorsers - met dat vervloekte belerend, 
glorifiërend en euforisch toontje - geschreven 
zijn. Benjamin H.D. Buchloh, een Duits 
kunsthistoricus en -theoreticus die na een functie 
aan het Novia Sçotia College of Art and Design 
in Halifax, in het Massachussetts Institute of 
Technology doceert en tevens directeur is van 
het “Whitney Independent Study Program” van 
het Whitney Museum, New York, schrijft in 
1984 in het op kunsttheorie georiënteerde 
tijdschrift “October” een artikel met als titel 
“From Factura to Factography”. Dit scherp 
analyserend en van eruditie getuigend artikel is 
van onder het stof gehaald dank zij een initiatief 
van “Art Edition”, Villeurbanne. Art Edition 
heeft zich tot doel gesteld in vier volumes de 
belangrijkste teksten van Buchloh in het Frans te 
vertalen. Ditis beslist geengemakkelijke opgave 
vermits Buchloh een auteur is die ondere andere 
gevormd is door ideeën van filosofen van de 
“Frankfurter Schule" zoals Benjamin, Hork
heimer, Adomo en Habermas. Bijgevolg bestaan 
de teksten uit gedegen, soms omslachtige 

volzinnen, die de invloed verraden van de 
verdedigers van de “negatieve dialectiek”. Het 
eerste volume met als titel “Essais historiques I 
- Art Moderne” bevat naast het reeds vermelde 
essay twee andere artikels. “Figures d’autorité, 
chiffres de régression - Notes sur le retour de la 
représentation dans la peinture européenne” 
dateert van 1980 en is een flamboyante aanval 
op de toen succesrijke en alom geprezen “Heftige 
Malerei”, “Die Neue Wilden” of wat men 
eenvoudig neo-expressionisme noemt. Buchloh 
vergelijkt het neo-expressionisme met het 
historisch expressionisme en het analytisch 
kubisme en gaat na wat er van die historische 
bewegingen geworden is. Met afgrijzen stelt hij 
vast hoe het experimentele karakter van zowel 
kubisme en expressionisme verzanden in het 
reactionaire, traditionalistisch geklieder van het 
neo-classicisme van de jaren twintig. Hij trekt 
zelfs een parallel tussen de regressie in de kunst 
en in maatschappelijke processen. Nadat al het 
lawaai rondom de toch weinig begaafde neo- 
expressionisten is’weggeëbd, blijft dit essay 
boeien door de historische situering en de 
gedurfde analogie tussen de jaren 10/20 en de 
jaren 70/80 en de stelling dat zowat alle avant- 
garde kunstenaars zich in hun extreemste fase 
voor onoplosbare problemen gesteld zien en dan 
maar kiezen voor een mengsel van traditie en 
experiment. Hier schuilt Buchloh’s kracht en 
rechtlijnigheid. Zo heeft hij Joseph Beuys ooit 
met de grond gelijk gemaakt omdat hij niet 
beantwoordde aan de lineaire, logische evolutie 
die de moderne sculptuur naar de minimal art 
moet voeren. Uiteraard stoot men hier op de 
apriori ’ s van Buchloh, die uitermate betwistbaar 
blijven. In het artikel “Construire (l’histoire de) 
la sculpture” gaat het over de receptie
geschiedenis van de moderne sculptuur en welke 
misverstanden (voortkomend uit een gebrek aan 
kennis) er in de loop der jaren steeds dienen 
weggewerkt te worden.
Wie tenslotte een hecht, stevig geconstrueerd 
essay wil lezen over de evolutie van de Russische 
avant-garde - wat in de lijvige catalogus niet te 
vinden is - raadpleegt het best “Faktura et 
factographie”. Buchloh deelt zijn essay op 
rondom drie begrippen: faktura, photomontage 
en factographie. Onder “faktura” verstaat hij het 
organiseren van een materiaal tot een ge
systematiseerde constructie, in analogie tot de 
structurele linguïstiek van de “Cercle lin
guistique” van Moskou, die in directe verbinding 
staat met de ontwikkeling van de pro- 
duktiemiddelen in de nieuwe maatschappij. Zoals 
bij Rodchenko wordt de nadruk gelegd op het 
autonome niet-referentiële karakter van het 
kunstwerk als “teken”. De relatie met de politieke 
omwentelingen formuleert Buchloh als volgt:” 
Faktura est par conséquent le corrélât esthétique 
historiquement logique de l’introduction 
imminente de l’industrie et de la planification 
sociale en Union Soviétique après la Révolution 
de 1917". De fotocollage en -montage worden 
relatief laat, pas in 1922, gebruikt door Lissitsky 
en Rodchenko. Het onderscheid tussen de 
publicitaire Amerikaanse fotocollage, die door 
de dadaïsten uitgebuit wordt om het bankroet 
van alle waarden te etaleren, en de Russische 
variant schuilt in het besef bij deze laatsten dat 
het non-objectieve beeld uitgeput is en dat “des 
possibilités illimitées pour une nouvelle iconicité 
de la représentation, mécaniquement productible 
et reproducible” groeiden en dit in functie van 
een “publiek”. Verrassend en origineel is . het 
vervolg. Wanneer er van “factographie” sprake 
is, wijst Buchloh op de grote formaten van de 
foto’ s, het eenheidsbeeld dat opnieuw helder en 
didactisch wordt en geeft hij meteen de 
recuperatie aan van deze fotografische stijl in de 
Italiaanse en later Duitse fascistische pro
paganda. Zelfs in de Sovjetunie twijfelt hij aan 
de eerlijkheid van prominenten en hun 
volgelingen die dit procédé toepassen. Daartoe 
ontleedthij enkele markante foto-ensceneringen 
die verworden tot pure, platte propaganda voor 
de Stalinistische pletwals. Wanneer in 1932 het 
Centraal Comité van de Communistische Partij 
onder leiding van Stalin het besluit over de 
reorganisatie van literaire en artistieke 
verenigingen uitvaardigt, worden alle artistieke 
verenigingen en groepen verboden en valt abrupt 
het doek over de Russische avant-garde. De 
meesten zwijgen, verkommeren en schilderen 
zoals Malevich door de Renaissance ge
ïnspireerde portretten. Tenslotte weze gezegd 
dat deze pijnlijke anti-climax wel door Buchloh 
verrassend sterk aangetoond wordt, terwijl men 
zich in Amsterdam tevreden stelt met enkele 
sociaal-realistisch getinte schilderijen en wat 
sullige affiches met de kop van Stalin op. 
Daardoor bloedt deze complexe tentoonstelling 
dood in het beeld van een dictator, zonder er de 
zich naar vele contexten uitbreidende pijnlijke 
consequenties uit te trekken.

Wim Van Mulders

“De Grote Utopie - De Russische Avant-garde 
1915-1932”, nog tot 23 augustus in het 
Stedelÿk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam, 020/573.29.11. 
Eveneens tot 23 augustus loopt in de 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
(Grabbeplatz 5, 4000 Düsseldorf 1, 0211/ 
83.810) de tentoonstelling “Konstruk- 
tivistische Internationale schöpferische 
Arbeitsgemeinschaft -1922-1927. Utopien für 
eine europâische Kultur”.
Benjamin H.D. Buchloh, “Essais historiques 
I - Art Moderne”, textes art édition, 
Villeurbanne, 1992, 174 pp., 240 FF. Art 
édition, 99, cours Emile Zola, 69.100 
Villeurbanne.
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KNOKKE

MICHAEL VAN OFEN
19 JULI - 31 AUGUSTUS

KNOKKE & BRUSSEL

BILL WOODROW
10 SEPTEMBER TOT 31 OKTOBER

8300 KNOKKE-ZOUTE
GOLVENSTRAAT 11
TEL. 050/61.58.35
FAX. 050/62.03.30

Sabine Wachters
FI ‘NE T TA R ‘ T ' S

1060 BRUSSEL
RUE BOSQUET 36
TEL. 02/534.14.41
FAX. 02/534.13.04

BEELDEN BUITEN TIELT1992
Honoré d’O
Franz Graf
ManfreDu Schu
Elmar Trenkwalder
Philip Van Isacker

Richard Venlet
Martin Walde 

Loïs Weinberger 
Franz West

Richard Flessner 
Heimo Zobernig

Richard Venlet, 1992 (Foto: Heide Tavernier)

Tuin De Brabandere - Gen. Maczekplein - Tieit
27 juni - 20 september 1992 van woensdag t.e.m. zondag, 14 - 18 u

Beelden Buiten is een initiatief van het Cultureel Centrum GildhofTielt met de steun van de Technische Dienst en de Plantsoendienst van de Stad 
Tielt, het Bundesministerium für Unterricht und Kunst - Österreich, het Bundesministerium fût Auswârtige Angelegenheiten - Österreich, het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, Libeltex, De Nationale Loterij, Bouwservice Van Huile, 
Knack, Het Nieuwsblad, Noordstarfonds, Pjerpol Rubens Photographer, Photogravure DBI, Gallery CD en Gallery De Gryse - Tieit, Filliers en 
het Promotiecomité Aktuele Kunst Tieit.

G 6-t

Info: C.è. Gildhof, 051/40.29.35
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PAPIER
BEELD & BASIS

6 juni A a I s t 20 september
Openingsuren : van dinsdag tot zondag van 14 tot 17u00, woensdag tot 19u00.
CC DE WERF - BELFORT - MUSEUM OUD HOSPITA AL
Baikas - Bracke - Braeckman - Brus - Buisman - Buraglio - Cucchi - Darboven - Denmark 
Droese - Fabre - Huber - Klingelhöller - Levine - Mach - Messager - Plensa - Raveel - Salaj 
Schoonhoven - Stumpf - van der Kraan - Van Severen - Virnich - Visser - Voss - West

Denise Van de Velde : Tragel 7a, 053/78 75 47 Adler - De Coster - De Visscher - Villers - Mercatorfonds
In Situ : Arbeidsstraat 106-108, 053/71 06 46 Berlanger - Karolyi - Salaj
Muylaert Hofman : Nieuwstraat 36, 053/78 71 12 Papierjuwelen Lanckman
Netwerk : De Ridderstraat 28, 053/78 89 81 Blondeel - Coolens - Merckaert - Morrens
Path : Leo de Béthunelaan 59, 053/77 22 97 Bell - Castelein - Claus - Kleinlein - Van Gheluwe
Royal Art : Keizerlijk Plein 42, 053/21 69 28 Laermans - Pinot - De Troyer - Cantre - Van Hamme - Timmermans 
S 65 : Tragel 7, 053/70 02 17 Denmark - Fisher - Foxcroft - Van Severen
t Soete Huys : Leo De Béthunelaan 45,053/21 47 26 19° Eeuws Engels handgedrukt behang. Kadasterkaarten
Vredeshuis, Zonnestraal 26, 053/77 03 39 Van Saene - Mechnig - Van Den Abeele

Informatietelefoon : DE WERF 053/761311 en DIENST TOERISME 053/73 22 62

Deze tentoonstelling kwam tot stand dank zij de medewerking van

VPK OUDEBEM
PAPIER

BELGOPOSTER
Duvel

Dirk Martenscomité NATUURPAPIER
RECYCLING VOOR HET NATUURBEHOUD
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Met “Symposium”, de tentoonstelling die de 
komende twee jaar in Hotel Navarra in Brugge 
loopt, wordt kunst op een waardevolle wijze 
buiten de geëigende context, de steriliteit van 
het museum, de doorsnee galerie gebracht. 
Natuurlijk kan er in dit verband verwezen worden 
naar Chambres d’Amis of de hele reeks 
tentoonstellingen op onorthodoxe plekken zoals 
Anti-Chambre, Fabrik, Metro,... Los van de 
intrinsieke waarde van deze initiatieven mag de 
behoefte om buiten musea (en galeries) te werken 
als een belangrijk signaal geïnterpreteerd 
worden.
In de verzorgde catalogus die “Symposium” 
begeleidt, verwijst Jan Middendorp ook naar 
projecten als "Platzverführung" en “Edge”. Rudi 
Fuchs, “künstlerische Leiter van “Platz
verführung”” vroeg twintig kunstenaars, 
waaronder Buren, Judd, Kosuth, maar ook 
jongere Duitsers, een werk te maken dat ingaat 
op de positie van kunst in een stedelijke omgeving 
(namelijk Stuttgart). Het project duurt tot mei 
1993. Tot half juni werd “Edge” min of meer 
tegelijkertijd in Madrid en London ge
organiseerd. Hier werd eveneens een gemengde 
groep van bekende en minder bekende 
kunstenaars uitgenodigd een werk te maken 
binnen een dagelijkse woon- en/of werksituatie. 
Waar Middendorp dit verschijnsel kadert in een 
zoektocht van museumdirecteuren naar “een 
nieuwe eigenheid buiten het vastomlijnde 
kunstdiscours” en terecht tentoonstellingen 
aanhaalt als “Magiciens de la Terre” in het 
Centre Pompidou, “Open Mind” in het Museum 
van Hedendaagse Kunst van Gent en “U ABC” 
in het Stedelijk Museum, lijkt mij vooral ook de 
wens van de beeldende kunstenaar om überhaupt 
buiten het standaardcircuit te willen werken 
belangrijk. Meer dan de obligate, witte muren 
van het museum of de galerie wordt steeds meer 
de ruwe plek, die werkelijk in het leven van 
alledag staat, als een uitdaging aangevoeld. De 
kunstenaar voelt de noodzaak om zich te 
onttrekken aan het commerciële circuit zonder 
het commerciële volledig uit het oog te verliezen. 
In die zin kan ook verwezen worden naar Hoets 
Documenta en de manier waarop hij kunstenaars 
uitnodigde om ter plekke een werk te realiseren.

Kunst in een hotel

“Symposium” mag zeker in het kader van deze 
ontwikkelingen begrepen worden. Boeiend is 
bovendien dat er geen museumdirecteur of 
professionele curator aan te pas kwam. Michel 
Maertens, zaakvoerder van Hotel Navarra, 
benaderde de jonge kunstenaar Jeroen Daled. 
Deze kreeg hierbij carte blanche, zodat een 
traditionele hoteltentoonstelling vermeden kon 
worden. Daled stelde geen voor de hand liggende 
namen voorop, maar koos uit wathem persoonlijk 
boeit binnen de jonge Vlaamse, grotendeels nog 
minder bekende kunst. En dat is uiteindelijk een 
zeer eigenzinnige keuze geworden, zeker in 
relatie tot het interieur van het hotel dat de allure 
heeft van een poederdoos. Dat de hoteldirectie 
hieraan haar volledige medewerking verleende, 
mag op zijn minst opmerkelijk genoemd worden. 
Het werk van Peter Buggenhout, Cel Crabeels, 
Hugo Debaere, Mario De Brabandere, Berlinde 
De Bruyckere, Allart Lakke, Paul Pemeel, Willy 
Peters, Erlend Van Landeghem en Jeroen Daled 
beantwoordt immers allesbehalve aan de eisen 
die normaliter aan "hotelkunst" gesteld worden. 
Het is geenszins platte decoratie waarmee de 
gasten van Hotel Navarra de komende twee jaar 
geconfronteerd worden. De reacties in het 
gastenboek zijn dan ook navenant: het verblijf in 
het hotel is naar volle tevredenheid maar met die 
“kunst” weet men geen blijf.
Tijdens mijn bezoek aan “Symposium” hoor ik 
twee Engelse hotelgasten mompelen dat het 
hotel kennelijk drie vaatwasmachines heeft 
aangeschaft, niet begrijpend waarom die dan zo 
nodig met karton, pallet en al in de hal opgesteld 
moeten blijven. Zij passeren op dat moment 
nietsvermoedend de bijdrage van Peter 
Buggenhout die zijn vaatwasmachines overigens 
behangen heeft met een sliert TL-lampen. Iets 
wat deze gasten niet opgemerkt hebben. Maar 
verstoord in hun gewone doen en laten zijn ze in 
ieder geval en zonder daar een sadistisch 
genoegen aan te willen verbinden: is dat nu niet 
net hetgene waar kunst omdraait? Niemand die 
vermoedt in een hotel als dit tot nadenken 
aangezet te zullen worden, maar bestaat er iets 
gezonders?
Een van de krachtigste bijdragen is deze van 
Berlinde De Bruyckere. De gezichten van de 
twee stoere kariatiden in de hall van het hotel 
werden door haar weggemoffeld achter een stapel 
oude dekens die in een kooi gekneld zitten. 
Gekooide geborgenheid die het niet-zien van de 
stomme beelden nog versterkt.
Op een bevreemdende, quasi achteloze manier 
werden alle kunstwerken in het hotel opgesteld. 
Op elke plek komt het uiteindelijk vooral 
vriendelijk verstorende element pas een fractie 
later aan, wellicht door het allesoverheersende 
zalvende lila waarmee je omgeven wordt. 
Plotseling krijg je een speldeprik. Je kijkt 
geïrriteerd op, zoekend naar behaaglijkheid, die 
echter steeds opnieuw onder “vuur” genomen 
wordt. Congresgangers worden bij voorbeeld bij 
het verlaten van het vergaderlokaal ge
confronteerd met de bijdrage van Cel Crabeels: 
twee lachspiegels in een keurige omlijsting die 
aangepast is aan het interieur van het hotel. Dat 
is lachen geblazen, al is het in feite een bittere

NAVARRA 
& 

BOROFSKY
Wie door de verblindende gevels en over de horde toeristen heen kijkt, de platgetreden paden 
verlaat, ontdekt een meer dan verrassend Brugge. Over twee boeiende tentoonstellingsplekken: 
Hotel Navarra en De Lege Ruimte.

Erlend Van Landeghem 

"Onbekend Object", 1992

lach, wanneer je de titel in ogenschouw neemt: 
“What you see... is what you get.”
Wie een duik in het zwembad wil nemen, zal niet 
makkelijk om het “Onbekend Object” van Erlend 
Van Landeghem heen kunnen, dat heel wat 
ruimte voor zich opeist. In de hal staat voor een 
bank een allesbehalve bruikbare tafel van Paul 
Pemeel opgesteld. Ijzeren staven doorboren 
immers het ruwe marmer. Eigenwijs is zeker de 
aankleding van de trapzaal.. De aanwezigheid 
van de strakke sculpturen van Willy Peters in de 
nissen en de eigenaardige kartonnen “Ange de 
l’Amour T.E.R.” van Mario De Brabandere in 
de koepel, doen de in de trapleuning verwerkte 
zwanen eveneens op een kunstwerk lijken. Boven 
de ontbijttafels draait, in plaats van een ventilator, 
een object van Jeroen Daled waarin uit het strikt 
geometrische plots de organische vormen van 
een hart en hersenen opduiken. Met een tekening 
aan de wand verwijst Daled naar melancholie en 
spleen.
Naar de bijdragen van Hugo Debaere en Allait 
Lakke is het wat langer zoeken. Debaere ontdek

je echter in de fascinerende, oude ijskelder achter 
in de tuin, die hij van binnen compleet met 
koeiemest bedekt heeft, terwijl een groot 
vormeloos objekt de doorgang vrijwel verspert, 
als een verwijzing naar zijn fascinatie voor 
Afrika. Lakke vind je alleen terug in de catalogus. 
Hij verbleef een nacht in het hotel, nam een foto 
van zijn beslapen bed en drukte die af. Een 
primitief getekend ventje loopt er al fluitspelend 
op weg.

Wie de tentoonstelling in haar totaliteit bekijkt, 
zal geen duidelijk verband tussen de ver
schillende kunstenaars en hun bijdragen vinden. 
Men kan hoogstens stellen dat ze ieder voor zich 
een eigenzinnige houding aannemen en vooral 
hun eigen gang gaan. De meest overtuigende 
rode draad is echter de plek zelf, waarvoor de 
meest uiteenlopende benaderingswijzen, 
oplossingen en opvattingen geopperd worden. 
Die kan men kritisch benaderen, niet alles is 
kwalitatief even sterk, maar als geheel gaat het 
hem om een uitzonderlijk moment waarin het

establishment, het hotelmanagement met name, 
toch verregaande risico’s heeft durven nemen. 
Hopelijk zet men door en komt er over twee jaar, 
zoals aangekondigd, een vervolg.

Heartbeat

De galerie De Lege Ruimte werd in 1983 
opgericht door André Willockx en Johan 
Vansteenkiste die daarmee binnen het rustieke, 
historische Brugse kader actuele kunst wénsten 
te introduceren. Na één seizoen leek dit initiatief 
dood te bloeden, maar eind 1985 pakte André 
Willockx de draad weer op. Vanaf het begin 
werd er gekozen voor internationaal bekende 
kunstenaars in wisselwerking met Belgische 
kunst. Met namen als Thierry De Cordier, Raoul 
De Keyser, Paul Gees, Jean-Luc Vilmouth, Franz 
West, John Baldessari, Joseph Kosuth, Ange 
Leccia,... werd een internationale reputatie 
opgebouwd die onder andere resulteerde in een 
vermelding in “The World’s 200 Best Con
temporary Art Galleries”. Op de Art Cologne 
van 1989 maakte De Lege Ruimte deel uit van 
een speciaal onderdeel waarvoor 30 jonge 
galeries werden geselecteerd, terwijl dezelfde 
galerie in 1990 België vertegenwoordigde in 
“The Belgian Show” op de kunstbeurs van Los 
Angeles. Kortom, Brugge heeft nog wel wat 
meer te bieden dan de gebruikelijke rondvaart. 
Deze zomer vooral want in De Lege Ruimte is 
nog tot 31 augustus een absoluut indrukwekkende 
installatie van Jonathan Borofsky te bewonderen. 
Het gaat hierbij om zijn eerste Belgische 
galerietentoonstelling. Borofsky werd, zoals 
geweten, ook voor de Documenta geselecteerd 
waar hij zijn imposante “The Man Walking to 
the Sky” realiseerde: op een 25 meter lange 
stalen buis wandelt een levensgrote, beschilderde 
figuur doodgemoedereerd richting hemel, met 
een vanzelfsprekendheid en eenzelfde emo
tionele geladenheid als het bestaan van engelen 
in de film “Der Himmel über Berlin” van Wim 
Wenders geponeerd werd. Eerder stal Borofsky 
ook al meer dan eenmaal de show, onder andere 
toen hij voor de tentoonstelling “Metropolis” in 
Berlijn een mega-ballerina ontwierp met een 
mannelijk clownsgezicht.

Wanneer ik De Lege Ruimte bezoek, maakt 
Vlaanderen net een van haar recordhete dagen 
mee. Voor de installatie die Borofsky hier 
neerpootte een gelukkig toeval, blijkt. Onder het 
glazen dak slaat de hitte spreekwoordelijk als 
een warm deken op me neer, terwijl de ruimte en 
mijn oren gevuld worden met een alles
overheersende hartslag. Je voelt je daardoor als 
het ware opgenomen in een menselijk'lichaam. 
De installatie op zich is overigens geen echte 
primeur, maar één onderdeel van een groter 
geheel dat Borofsky al eerder uitwerkte. Van 
circa 25 “heartlights” heeft hij er twee naar De 
Lege Ruimte overgebracht. Op een aluminium 
onderstel zijn rode, langwerpige plexiglazen 
vormen gemonteerd waarin, op de maat van 
Borofsky’s eigen hartslag, een lamp aan- en 
uitfloept. Het high-techkarakter van deze 
objecten wordt min of meer tenietgedaan door 
de cijfers uit geplooide ijzerdraad die verspreid 
in de ruimte hangen. Borofsky’s belangstelling 
voor cijfers keert vanaf de jaren ’70 zeer 
regelmatig terug in tekeningen en installaties. 
Het gebruik van cijfers is voor hem een van de 
mogelijke “systemen om het universum te 
begrijpen”: het tellen is een begrijpen van de tijd 
enerzijds en een verwijzing naar het (mis)gebruik 
van cijfers in de geschiedenis anderzijds. In De 
Lege Ruimte brengt Borofsky ook nog een 
installatie waarin hij cijfers in verschillende 
houtsoorten heeft uitgevoerd en deze op een 
welbepaalde wijze op de wand aanbrengt. Na 
het zien en vooral ervaren van de “heart lights"- 
installatie is dit er echter op de een of andere 
manier teveel aan.

Borofsky’s tekeningen waarvan hij er enkele in 
De Lege Ruimte presenteert, kunnen als een 
belangrijke sleutel tot zijn werk begrepen 
worden. Met schetsen en tekeningen, die al zijn 
artistieke handelingen begeleiden, wil hij zijn 
gedachten voortdurend concretiseren. Borofsky 
durft dan ook stellen: “Mijn denken is een object”. 
Bij Borofsky hangt de uiterlijke verschij
ningsvorm af van wat hij wil uitdrukken. Centraal 
staat de kunstenaar zelf en zijn houding, reactie 
op de hem omringende wereld, uitgaande van 
zijn subjectieve gesteldheid, angsten, ob
sessies, ... Bijzonder is dat hij daarbij schijnbaar 
moeiteloos quasi banale installaties als zijn 
“Ballerina Clown” of “Man Walking to the Sky” 
kan inwisselen voor meer hermetische realisaties. 
De tentoonstelling van Jonathan Borofsky in De 
Lege Ruimte is een absolute aanrader.

Edith Doove

Jonathan Borofsky

"Heart & Mind", 1991

“Symposium”, Hotel Navarra, Sint-Ja- 
cobsstraat 41,8000 Brugge, tel. 050/34.05.61, 
vrjj toegankelijk tot 23 mei 1994.
Jonathan Borofsky tot 31 augustus in De 
Lege Ruimte, Blokstraat 32b, 8000 Brugge, 
tel. 050/33.98.61, van woensdag tot zondag, 
telkens van 14.00 tot 18.00 uur.
In Galerie Bruges Ia Morte loopt nog tot 
12 juli een tentoonstelling met werk van John 
Murphy. Bruges La Morte, Krom Genthof 1, 
8000 Brugge, tel.050/33.89.56.
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In de vorige edities werd telkens geopteerd voor 
vijf Belgische en vijf buitenlandse kunstenaars. 
Deze keer echter is het evenwicht verbroken en 
stellen drie Belgische en zeven Oostenrijkse 
kunstenaars tentoon. Is het kwalitatieve verschil 
zo uitgesproken of is de Belgische voorraad 
goede actuele kunstenaars uitgeput?
Een ander belangrijk verschil is dat er voor de 
eerste maal gekozen werd voor een conceptuele 
omkadering die niet als een dwingend keurslijf 
het geheel omsluit, maar die de gedachte sti
muleert en op geen enkele manier de autonomie 
en de vrijheid van de denk- en leefwereld van de 
kunstenaars aantast, aldus curator Piet Vanro- 
baeys. Hij koos naar analogie met de werktitel 
van het project van Franz West voor de term 
“Parenthesis”. Hiermee wil hij zeggen, wij ci
teren: “het tussen haakjes plaatsen, het even 
afzonderen zonder te begrenzen, parenthesis in 
plaats en in tijd en vooral in gedachten. Kunst als 
parenthesis, als moment van verwijling, van 
stilstaan en rondkijken, van geconcentreerde 
mentale openheid en fysische rust.”
Met “parenthesis” wordt slechts geëxpliciteerd 
wat reeds impliciet aanwezig was in alle voor
afgaande edities van “Beelden Buiten”. Het is 
duidelijk dat het “even afzonderen zonder te 
begrenzen” alleen al door de specifieke eigen
schappen van de tuin (de kleine vijver, de eeu
wenoude bomen, de talrijke binnentuintjes, de 
verborgen paadjes en hoekjes) versterkt wordt. 
De ommuurde tuin, die enkel voor “Beelden 
Buiten” opengesteld wordt, bewerkt immers 
door zijn gesloten karakter bij de toeschouwer 
een ander ruimtelijk gevoel; hij benadert het 
werk op een heel specifieke manier.

Rondgang

Eén van de belangrijkste kwaliteiten van 
“Beelden Buiten” is dat de kunstenaars steeds 
uitgenodigd worden tot het creëren van een 
werk in functie van de tuin. Wel valt bij het 
overlopen van de vorige edities op dat de kun
stenaars telkens ongeveer dezelfde plaatsen 
uitkiezen wat aanleiding geeft tot een zekere 
voorspelbaarheid. De bespreking van de werken 
gebeurt in de volgorde waarin een mogelijke 
rondgang gemaakt kan worden.

Franz West is één van de belangrijkste verte
genwoordigers van de hedendaagse Oostenrijkse 
kunst. Hij vervaardigt in Tielt voor de tweede 
maal in zijn oeuvre een buitenwerk. West brengt 
een gelaste constructie van 4,80 op 5 op 
3,50 meter waaraan Richard Fleissner, zijn me
dewerker, synthetische drijfriemen bevestigt. 
Het opschrift “Wie hier binnentreedt kan laten 
wat hij wil” boven de toegang van de kooi 
verschaft de nodige uitleg om tot een interpre
tatie van het werk te komen. Het is een soort 
afkickkamer waarin de persoonlijke, psychische 
en fysische energie (waaronder de seksuele) tot 
ontlading kan komen. Het belangrijkste element 
is het obsessief lichamelijke dat door de ineen- 
vlechting van de drijfriemen weergegeven wordt. 
De vraag is echter of Franz West er wel degelijk 
in geslaagd is om een goed functionerende bui
tensculptuur te maken. Zou het werk niet 
krachtiger zijn, niet een grotere intensiteit uit
stralen indien het in een grote gesloten ruimte 
zou staan?
Honoré d’O speelt op een poëtische manier in 
op de specifieke eigenschappen van de tuin. De 
chaotische aanwezigheid van de uit piepschuim

Parenthesis
Tielt Beelden Buiten 1992

Na Nederland, Frankrijk, West-Duitsland en Groot-Britannië is Oostenrijk deze zomer te gast 
op de openluchttentoonstelling “Beelden Buiten”. De karaktervolle tuin De Brabandere vormt 
voor de vijfde maal het decor voor de confrontatie tussen het werk van Belgische kunstenaars 
en kunstenaars uit het gastland. Griet De Sauter, die de vorige editie van “Tielt Beelden Buiten” 
voor haar rekening nam, en Kurt Vanbelleghem over “Parenthesis”.

"Voor Katelijn, Bosmierweg 16a, Zottegem", 1992

accentueert het vervreemdende 
van de keramieksculptuur. Hij 
baseert zich op elementen die re
miniscenties oproepen van de his
torische kunst maar door de voor
opgestelde schijnordening is het 
tevens een kritische denkoefening 
ten aanzien van die oudere kun
sten. Het werk laat een sterke vi
suele indruk na. Toch is het spijtig 
dat het een traditie lijkt te worden 
dat er steeds op dezelfde plaats 
een werk met identieke vierkante 
vorm geëxposeerd wordt, zoals 
reeds bij de vorige edities het ge
val was.
Manfredu Schu brengt zijn in
tuïtieve, filosofische gedachten
gang in de vorm van een totaal
kunstwerk. Door het samenbren
gen van verschillende elementen 
wil hij zijn persoonlijke positie 
als kunstenaar met de weten
schappelijke en exacte wereld 
confronteren en afbakenen. De 
kunstenaar als voortbrenger van 
zachte vormen bindt steeds de 
strijd aan met de hardheid van de 
gestructureerde wereld. Maar door 
het gebrek aan relationele duide
lijkheid tussen de verschillende 
elementen laat hij slechts een ver
warde indruk na.
De objecten van Loïs Weinber
ger geven aanleiding tot een klare 
en rechtlijnige interpretatie. Bij 
het betreden van het door bomen 
aan het oog onttrokken paadje 
krijgt men de indruk dat men zich 
op een sluikstort bevindt. Deze 
indruk wordt echter niet overste

en ijzerdraad gemaakte mieren geven op het 
eerste gezicht een ludieke indruk. Door de be
dreigende impact van de bij tientallen overal 
aanwezige beestjes en de eigenzinnige materi
aalkeuze krijgt het speelse werk een heel andere 
dimensie waardoor het uitgroeit tot een van de 
betere werken van de tuin.
Franz Graf: onvolledig, volledig, ledig.
Enkmar Trenkwalder vertrekt vanuit de his
torische Weense tuinarchitectuur. De georden
de fragmenten van die tuinarchitectuur verschij
nen nu als koele ornamenten in een organische 
omgeving. De witte kleur in het groene kader

gen. Het achteloos nalaten van 
een voorwerp op die plaats werd reeds in de 
vorige editie door Ludwig Vande Velde gethe
matiseerd. Weinberger roept echter een totaal 
ander beeld op door de quasi nonchalante aan
wezigheid van wegwerpprodukten zoals plas- 
ticzakken, dozen...
De minimale enscenering die kenmerkend is 
voor het oeuvre van Hei mo Zobernig wordt ook 
deze maal ten tonele gevoerd. Hij brengt een 
kegelvormige put met daarnaast een kegelvor
mige hoop aarde. De positief-negatief sculptuur 
is extreem eenvoudig. Het werk laat bindingen 
toe met persoonlijke menselijke situaties, maar 

kan niet verhinderen dat het de toeschouwer met 
een verveeld déjà-vu beeld opzadelt.
“For the right to doubt”, het werk van Filip Van 
Isacker in de vorm van een gedenksteen geeft 
de veranderde visie van de kunstenaar op zijn 
eigen oeuvre uitstekend weer. Met deze noma
dische sculptuur verwijdert hij zich van de mi
nimale positie die hij vroeger innam. Het werk 
kan door de technische mogelijkheden (het 
aanpassen aan iedere ondergrond) los van de 
strikte context gezien worden waardoor het echter 
niet zijn esthetische waarde verliest. Alhoewel 
het werk op verschillende plaatsen in de tuin tot 
zijn recht zou kunnen komen, is de huidige 
locatie uitstekend gekozen. Deze sculptuur is 
zeker een van de belangrijke schakels binnen het 
werk van Van Isacker.
Reeds bij het binnenkomen valt het monumen
tale werk van Richard Venlet sterk op. Het is 
aan de zijkant van de tuin geplaatst en bestaat uit 
drie wit gepleisterde muren die verwijzingen 
zij n naar ruimtes waar hij vroeger tentoonstelde. 
De nieuwe, witte muren zijn evenwijdig met de 
15de eeuwse kloostermuur gebouwd. Deze te
genstelling geeft zijn werk nog een extra di
mensie. De positie en het concept van het werk 
maken het tot een van de hoogtepunten in de 
tentoonstelling.
Martin Walde brengt zijn werk buiten de tuin 
De Brabandere in het nabijgelegen publieke 
vredespark. Het werk bestaat uit 49 zwarte 
rubberpijlen die willekeurig in het park neer
gelegd worden. Hiermee benadrukt hij de 
stuurloosheid, de richtingloosheid binnen de 
wereld en meer specifiek binnen de kunstwereld. 
Wim Delvoye zou een sculptuur in de tuin 
plaatsen die echter omwille van technische 
problemen (nog) niet afgewerkt was. Daarom 
staat geen werk van hem in de tuin maar neemt 
hij wel deel met een schets van dit beeld in de 
catalogus.

Griet De Sauter en Kurt Vanbelleghem

De tentoonstelling “Parenthesis” heeft plaats 
Op het Generaal Maczekplein, 8700 Tielt. 
Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar 
051/40.29.35. De tentoonstelling loopt tot 
20 september en is open van 14.00 tot 
18.00 uur.
Naast de tentoonstelling “Beelden Buiten” in 
tuin De Brabandere brengen de kunstenaars 
nog ander recent werk in twee galeries te 
Tielt. Galerie CD, een nieuwe galerie in het 
centrum van Tielt, die opende op vrijdag 26 
juni, brengt dezelfde kunstenaars als in de 
tuin. Galerie CD, Kortrijksestraat 44, 8700 
Tielt, 051/40.77.81. Galerie De Gryse brengt 
Richard Fleissner, Franz Graf, Matthias 
Hammer, Manfredu Schu, Enkmar Trenk
walder, Martin Walde en Loïs Weinberger. 
Galerie De Gryse, Rameplein 22-23, 
8700 Tielt, 051/40.04.18.
In Gent worden eveneens Oostenrijkse kun
stenaars gepresenteerd. In Fortlaan 17 loopt 
tot 30 augustus een solotentoonstelling van 
Manfred Wakolbinger.Meer info: 091/ 
22.00.33
Opus Operand i organiseert “Austria Libera” 
met werk van Andreas Karner, Rudolf Po- 
lanszky, Ryslavy, MafreDu Schu en Otto 
Zitko. Het adres: Tentoonstellingslaan 32, 
9000 Gent.

In Beveren wordt voor de tweede maal, maar 
jammer genoeg nog steeds onder de ietwat 
lullige vlag Beeldig Hof ter Saksen, een open
luchttentoonstelling georganiseerd met in totaal 
47 werken van 37 jonge kunstenaars. De deelne
mers zijn (oud-)studenten van drie Vlaamse 
instellingen voor Hoger Kunstonderwijs, de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en 
het Sint-Lucas Instituut van Gent en het Provin
ciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs uit 
Hasselt. De jonge kunstenaars werden geen in
houdelijke of vormelijke beperkingen opgelegd 
en mochten zelf de plaats voor hun project 
uitkiezen. “Beeldig Hof ter Saksen” kan nog tot 
27 september bezocht worden in het Hof ter 
Saksen,JIaasdonkbaan 101, Beveren 
(03/755.09.00).

Beeld in Park, een openluchtexpo in het 
Etterbeekse Felix Happark, is eveneens aan zijn 
tweede editie toe. De tentoonstelling wil een 
plastische dialoog stimuleren tussen gevestigde 
of ervaren kunstenaars (zoals Camiel Van 
Breedam), jongere beeldhouwers in volle ont
wikkeling (een Johan Parmentier bijvoorbeeld) 
en het beloftevolle werk van een zeer jonge 
lichting kunstenaars (onder andere Jan 
Goedeme). Elke kunstenaar werd gevraagd één 
recent werk uit te kiezen voor deze tentoonstel
ling. “Beeld in Park”, nog tot 31 juli in het Felix 
Happark, Waversesteenweg 510-514 in Etter
beek. Meer informatie op het volgende nummer: 
02/733.07.04.

In Retie, in het Provinciaal Domein Prinsen
park, vindt eveneens een tentoonstelling in open 
lucht plaats. Moge de titel - Beeldig Prinsen
park - ook in dit geval geen beletsel vormen om 
toch maar eens een kijkje te gaan nemen naar de 
kunstwerken van een dertigtal kunstenaars. Deze 
tentoonstelling die een complement vindt in een 
expo over de geschiedenis van het Prinsenpark 
wordt georganiseerd naar aanleiding van het 
twintigjarig bestaan van het park als provinciaal 
domein. Dezelfde gelegenheid verleidde de 
inrichters ook tot het planten van één 
herdenkingsboom. Tot 20 september kan u nog 

Kris Vanhemelryck

drie gedachten te laten 
meespelen in hun 
projecten: het park als 
architectonische en ideo
logische omgeving voor 
hedendaagse kunst; de 
"musealisering" van na
tuur en milieu en de 
commercialisering van 
de openbare ruimte. Het 
project "Allocaties/Al- 
locations” bundelt de 
antwoorden van de kun
stenaars op deze en 
andere bedenkingen over 
de troebele correspon
denties tussen kunstwerk 
en (openbare) ruimte. 
Nog tot 11 oktober in het 
Floriadepark te Zoe- 
termeer (Den Haag), 
00/31/79-68.19.92.

"Tuinen Tonen" in Boom

in het Prinsenpark (Kastelse Dijk, 2470 Retie) 
terecht. Info: 014/37.91.74.

Ter gelegenheid van de Floriade worden de 
bezoekers van deze Wereldtuinbouwten- 
toonstelling in Den Haag ook in de gelegenheid 
gesteld een internationale kunsttentoonstelling, 
met name Allocaties/Allocations, te bezichtigen. 
De artistieke staf onder leiding van Maria Rosa 
Boezem, Jouke Kleerebezem en Michiel den 
Ruijter vroeg 23 kunstenaars uit Europa, de 
Verenigde Staten en Canada een kunstwerk te 
ontwerpen. De kunstenaars werden gevraagd

In het centrum van Boom 
liggen drie openbare tui

nen enigszins verborgen tussen de muren van 
woningen en straten. Die tuinen wil het gemeen
tebestuur van Boom ontsluiten, zowel voor het 
publiek als voor de kunst. Voor Tuinen Tonen 
selecteerden Jules de Ranter en Raf Coenjaerts 
vier kunstenaars (Carla Vervoort, Willy Peters, 
Luc Brusselmans en Kris Vanhemelryck) en het 
kunstenaarscollectief Trema en vroegen hen om 
kunstwerken te construeren die in contrast, in 
harmonie, of alleszins in relatie staan tot de 
omgeving. Het resultaat kan nog tot 10 september 
beoordeeld worden in de museumtuin, dekenij- 
tuin en tuin van het parochiecentrum van Boom. 
Meer info: 03/844.31.34.

Op de valreep nog enkele berichten over open
luchttentoonstellingen in het Vlaamse land. Het 
Provinciaal Trefcentrum Baljuwhuis organiseert 
de tentoonstelling “Oost-Vlaamse beelden in 
Brabant”. 16 Oost-Vlaamse beeldhouwers en 
keramisten werden geselecteerd door de Pro
vinciale Kultuurdienst van Oost-Vlaanderen. 
Meer inlichtingen: Baljuwhuis, Kammeers- 
weg 2, Galmaarden, 054/58.95.11.
Om de drie jaar herdoopt Assenede zich gedu
rende vijf dagen - dit jaar van 14 tot 18 augustus 
- tot A(rt)ssenede. De vzw A(rt)ssenede nodigt 
kunstenaars van alle leeftijden, strekkingen en 
nationaliteiten uit. Reeds 120 plastische kunste- 
naars uit binnen- en buitenland hebben hun 
medewerking toegezegd. Elke kunstenaar mag 
vooraf zijn/haar locatie kiezen maar engageert 
zich om een werk te maken dat specifiek inspeelt 
op de typische poldercontouren. Info: 
A(rt)ssenede vzw. Hoogstraat6,9960Assenede, 
091/44.50.57.
In het Lokerse Stadspark “Hof ter Beuken” 
vindt traditioneel een tentoonstelling met sculp
turen plaats in de zomer. Dit jaar is het niet 
anders. Rik Poot werd uitgenodigd om zijn 
monumentale sculpturen op te stellen in het 
stadspark. Nog tot 27 september. Inlichtingen: 
091/48.28.05.
Hubert Verbruggen werd door het Cultureel 
Centrum Brussel gevraagd om twee monumen
tale sculpturen te integreren in de tuin van de 
Oude Sint-Nikolaaskerk van Neder-Over- 
Heembeek, Sint-Nikolaasplein 5,1120 Brussel, 
02/216.67.48. Te bezichtigen tot 31 j anuari 1993. 
18 grote monumentale bronzen beeldhouwwer
ken werden bijeengebracht in de het “Park Helan- 
Arts”, en 38 kleinere bronzen kunstwerken in de 
nieuwe “Gallery Helan-Arts". Deze tentoon
stelling is een organisatie van vzw Foundation 
Helan-Arts, Luipegem 77,2880 Bomem, 
03/889.01.69.

Voor het programma van de manifestatie 
"Landschap 92" verwijzen we naar de adver
tentie op blz. 14 of het volgende telefoonnum
mer: 091/85.46.35
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Museum voor Schone Kunsten Gent

DE COLLECTIE DE GRAAFF-BACHIENE
georganiseerd in samenwerking met de Hannema-de Stuers Fundatie, Heino 

en met de medewerking van de Vlaamse Gemeenschap.

De collectie van Jacob en Louise de Graaff-Bachiene ontstond 
omstreeks 1920. Beideverzamelaars woonden in London waar ze bevriend 

raakten met verscheidene Belgische kunstenaars die als vluchteling in 
Engeland verbleven. Hun collectie bevat belangrijke schilderijen van Belgische 

en Nederlandse kunstenaars als De Smet, Permeke, Tytgat, Israels en van 
Dongen, naast werken van Moore, Chagall en Zadkine.

Kees van Dongen, "De vinger aan de wang", ca. 1910 
Collectie Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam

De tentoonstelling is toegankelijk van 19 juni tot 30 augustus 1992.
Open van 9.30 tot 17.00 uur.

Maandag gesloten, behalve op 20 en 27 juli.
Info: 091/22.17.03

Rondleidingen op aanvraag.

Museum voor Schone Kunsten - Nicolaas de Liemaeckereplein 3 - Gent (nabij Citadelpark)

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.

Nationale Loterij 
&

LABO ART vzw

presenteren

LANDSCHAP 92
GALERIE 
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

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

Met medewerking van:

De Provincie Oost-Vlaanderen

Stijn Debruyne 
Peter Mulkay 
Peter Vanassche 
Yves Bourgingnon 
Heide Voet 
Sybel Derycke 
Alexandra Jacquet 
Nadine Ronse 
Anouchka Hofman

WANDELINGEN
Begeleide wandelingen worden gepland op: 
Zaterdag 4 juli, 25 juli en 1 augustus 
aanvang: 15 uur

LEZINGEN
26 juli: 
lezing Dhr. Yves Desmet 
-aanvang15h.
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 tentoon
stellingen. 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 11 h. tot 17h. 
maandag van 17h. tot 19h. 
dinsdag van 17h. tot 19h. 
woensdag van 15h. tot 19h.

Organisatie : John QUIVRON
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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 uuw bedenkingen 
confronteren met de meningen van een ander 
bezoeker. Maar zelfs als u deze tentoonstellingen 
niet onderging, kunt u deze teksten lezen in uw 
zoektocht naar benaderingen van beelden en 
accrochages van beelden. De ambities van deze 
nieuwe rubriek in De Witte Raaf gaan nog iets 
verder.

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.

"Le festival des chercheurs d’images”
Frankrijk heeft wat met foto's of fotografie 
de laatste tijd. Onlangs werd iedereen 
verplicht fotogek - “Photofolie”. Even 
daarvoor, in mei om precies te zijn, vond in 
Reims de jaarlijkse"Mai de la Photo” plaats. 
Een verslag van onze reporter ter plaatse.

Robin Grierson

Boy in Barbershop

Overdrive

"Solamente Photos! Verder niets te zien”, zo 
sprak een verdwaalde mediterrane toerist, die in 
het gewoel van de persopening van de Franse 
fotomanifestatie, de “Mai de la Photo” 
terechtgekomen was. Achterin het Palais de 
Tau, het bisschoppelijk paleis vlak bij de 
kathedraal van Reims, vormden de foto- 
installaties van Thomas Lenden en de

renaissance-naakten en stillevens van Nadine 
Tasseel inderdaad een niet alledaags contrast 
met de reusachtige, oorspronkelijke ka- 
thedraalbeelden, die tot de permanente collectie 
van het muséum behoren. Niets te zien, dus. Aan 
de arme man en zijn gevolg zijn verder nog zo’n 
twintig fototentoonstellingen in en buiten Reims 
voorbijgegaan.

Samen vormden ze de zevende editie van de Mai 
de la Photo, een festival dat inmiddels stevige 
allures heeft gekregen en dat door de lokale 
overheden gretig wordt aangegegrepen om 
Reims en omstreken ook anders dan fotogeniek 
te promoten.
“Priorité Ouverture”, de initiatiefnemers van de 
fotomeimaand blijven hunjaarlijks feestevenwel 
“Le festival des chercheurs d’images” noemen; 
ze willen een maand lang een uitstalraam bieden 
voor actuele Europese fotografie, er “les artistes 
de demain” presenteren. Grote ambities, dus. De 
formule is nochtans betrekkelijk eenvoudig: elk 
jaar passeren een aantal Europese landen de 
revue: dit jaar Groot-Brittannië, Nederland en 
België. Per land maken een aantal com
missarissen (fotografen, critici, galeristen,...)een 
persoonlijke selectie, niet gebonden aan een 
globaal concept of thema (zoals dat bij voorbeeld 
in de Fotografie Biënnale van Rotterdam wel het 
geval is). Naast die internationale keuzes blijft 
er in Reims ook steeds plaats voor een aantal 
eigen tentoonstellingen van Priorité Ouverture 
(meestal solo-exposities) en was er, nu voor het 
eerst, een internationale confrontatie met “pril” 
werk uit een vijftal kunstscholen (F, GB en NL).

Toegegeven, als relatief onervaren observator 
van dergelijke geoliede manifestaties, word je 
licht overdonderd. Door de namen, de talloze 
interessante foto’s, de concentratie fotografen 
en tentoonstellingsmakers, de sympathieke 
organisatoren, enzovoort... Vandaar de noodzaak 
om het jeugdig enthousiasme te temperen met 
een aantal nuchtere vaststellingen van’ .meer 
geroutineerde festivalgangers.
Een fotofestival (zoals de “Mois de la Photo” in 
Parijs, de “Primavera” van Barcelona, de “Mai” 
in Reims,...) ontstaat in eerste instantie meestal 
kleinschalig en vanuiteen manifest ongenoegen; 
de vaststelling bijvoorbeeld dat er aan 
(hedendaagse ) fotografie zonder meer wordt 
voorbijgegaan. Na verloop van jaren nemen het 
succes en de impact van zo’n festival gevoelig 

toe, worden de initiatiefnemende organisaties 
overvleugeld door allerhande instanties 
(overheden, sponsors,...). De oorspronkelijke 
speldeprik die vanuit de marginaliteit werd 
gegeven, is niet meer de drijfveer of wordt in elk 
geval minder voelbaar.
Nog een vaststelling. Grote fotofestivals hebben, 
volgens insiders, op den duur ook de neiging een 
soort cirkelbeweging te maken: “ons kent ons, 
ons nodigt ons uit”.
Manifestaties van dit kaliber zijn dus altijd een 
stuk te nemen of te laten: al bij al is veel 
mogelijk, je krijgt hoe dan ook foto’s te zien die 
je wellicht nooit meer in die samenhang zal te 
zien krijgen. Daartegenover staat dan weer altijd 
een overweldigende overdaad, een indigestueuze 
stroom van beelden, zodat de vraag zich blijft 
opdringen naar de “menselijke draagkracht” 
inzake het verwerken van een dusdanige 
hoeveelheid foto’s: het oog blijft uiteindelijk in 
gebreke, het geheugen draait overdrive.

Toch een poging tot balans. Een select overzicht 
van wat is “blijven hangen”, begint met de 
tentoonstelling “Entre document et étonnement”, 
waarin 19de eeuwse Britse fotografie van onder 
meer Sir Benjamin Stone op een knappe manier 
werd verbonden met sixties-fotograaf Tony Ray 
Jones en met hedendaags fotowerk van Mari 
Mahr, Annette Heyer en Keith Amatt.
Uit de selectie van Martin Parr onthouden we 
vooral de jonge fotografen Anthony Haughey 
(net zo rauw realistisch als Parr, maar minder

De tentoonstellingsruimte te Epernay

(Foto: Lu© Van Acker)

afstandelijk) en Robin Grierson (alleen al voor 
het klassieke beeld van een jongetje bij de 
kapper). De Britse kleurlinge van de tweede 
generatie, Ingrid Pollard, was de uitschieter van 
“Discursive Landscapes” een tentoonstelling 
van David Brittain.
Voor Nederland poneerde Agnes Wijers van de 
Rotterdamse stichting Perspektief een duidelijk 
statement met (slechts) drie fotografen : de 
knipoog (Bob Negrijn), het biografische (Harry 
Sengers) en het conceptuele (Thomas Lenden) 
als tendensen in de fotografie aldaar.
Van de selectie van “Priorité Ouverture” zelf 
zouden we vooral de “Catalogue nostalgique” 
van Gilles Pemet, in Reims gepresenteerd in het 
schitterende art déco interieur van de Carnegie- 
bibliotheek, opnieuw willen zien. De dynamische 
Franse fotograaf Philippe Sohiez,die in opdracht 
van het Festival (én een belangrijke sponsor) het 
weinig verheffende thema “transport” diende 

uit te werken, krijgt deze zomer een herkansing 
aangeboden in het Oostendse Museum voor 
Schone Kunsten. Daar toont hij de reeks die ook 
gebruikt werd als affiche tijdens deze “Mois”: 
Ostende, malgré elle.

Over de bomen en het bos: Belgen in Reims •

Voor België werden selecties gemaakt door 
Jean-Louis Godefroid (Contretype) en door de 
Parijse galeriehouder Jean-Pierre Lambert. Als 
een soort unicum binnen zijn selectie werd 
Nadine Tasseel gekoesterd in een voor haar 
werk ideale tentoonstellingsruimte. De rest van 
Lamberts overzicht was meer representatief voor 
het soort werk dat hij in zijn galerie pleegt te 
brengen, maar bleek dan weer een heel eind 
buiten Reims, in Chalons-sur-Mame, gelogeerd 
(kwestie van de regionale sight-seeing te 
bevorderen). Onder de weinig geniale titel 
“Jubilation Photographique” konden Alain 
Janssens, Paul Sochacki en vooral Jean-Louis 
Vanesch en Lucia Radochonska hun werk in 
behoorlijke omstandigheden tonen.
Anders was dat in Epemay, de locatie waarheen 
de overige Belgen dienden uit te wijken. “A 
l’image de rien” diende zich tevreden te stellen 
met een niemendal van een tochtige kelder. 
Daarin doorstonden nochthans twee oud
gedienden van de subjectieve fotografie, Julien 
Coulommieren Serge Vandercam, glansrijkeen 
ontmoeting met een jonge garde fotografen: 
Hervé Charles, André Jasinski, Daniel Brune-

mer, Anne Denis, Gilbert
Fastenaekens en Dirk 
Braeckman. Herkansing 
in boekendorp Redu van 
11 juli tot 16 augustus, 
waar “A 1’ image de rien” 
integraal hernomen 
wordt.

Op de globale kwaliteit 
van de beide Belgische 
bijdragen aan Reims valt 
weinig af te dingen, wel 
wijst het werk van een 
aantal individuele expo
santen ook hier weerom 
in de richting van een 
tendens, die voorna
melijk bij de franstalige 
Belgische fotografen 
zichtbaar wordt. We 
denken aan mensen, 
gaande van Fastenae
kens, Jasinski, Janssens 
tot Albane Chotard (die 
momenteel een eerste

tentoonstelling heeft bij Contretype); en waarbij 
het wellicht ook niet toevallig is dat de meeste 
onder hen tevens hun “afkomst” (kunstschool 
La Cambre) gemeen hebben..
Ondanks een aantal subtiele accentverschillen, 
baseren deze fotografen hun beeldtaal veelal 
exclusief op natuurbeschrijvingen: het bos, de 
boom, de twijg als metafoor. Soms tot in den 
treure.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat zij binnen 
afzienbare tijd de fotogeschiedenis ingaan als de 
“Belgische Woudlopers”. Waarbij dan nog geen 
uitspraken zijn gedaan over wie in deze bossen 
de paden heeft gebaand en wie ze volgt.

Erik Eelbode.

Correctie
In de vorige aflevering van De Witte Raaf 
publiceerden we een artikel over Baudouin 
Oosterlynck onder de titel “Je m’intéresse à 
celui qui m’écoute”. Zoals Mimi Debruyn, de 
auteur van het artikel, duidelijk stelde, is 
Baudouin Oosterlynck in ELKE luisteraar 
geïnteresseerd. De juiste titel luidt dan ook: “Je 
m’intéresse à celui qui écoute”. Onze excuses.

w—N GALLERYRY DielemaN 
^(rt&s(Aromzeffnterfiationa/

Specialiste en sculptures des 19ème et 20eme siècles. 
Achat et vente d’œuvres d’art authentiques.

P dbs Specialist in beeldhouwwerken uit 19e en 20e eeuw. 
Aan- en verkoop van authentieke kunstwerken.

Camille Claudel

la Valse

Grote Zavel 21 - B-1000 Brussel
Place Du Grand SABLON 21 - B-1000 Bruxelles 
Tel.: (oa) 5123120 & 5122286 - Fax: (02) 5125129

Brussels - TokYO - Nagasaki - Osaka

Baudouin Oosterlynck

——------------- Heures d’ouverture:---------------------
Du mardi au samedi de 09.00h à 21.00h

Lundi et dimanche de 10.00h à 18.00h-------------------- ........... ..... —.........
Musiques pour les coupoles italiennes, 1982 ---------------:— ------- Openingstijden:-----------------------------

Dinsdag tot zaterdag van 09.00 u tot 21.00 u
Maandag en zondag van 10.00 u tot 18.00 u
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In de rubriek “Over Boeken” publiceren wij 
de gegevens van de boeken, catalogi, 
tijdschriften en allerhande uitgaven waarvan 
ons een exemplaar wordt toegestuurd. Zo 
blij ft 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 publikaties die ons om een of 
andere reden belangrijk of interessant lijken, 
besteden we ruimere aandacht in een 
bespreking.

Aldo Rossi, THE COMPLETE BUILDINGS 
AND PROJECTS 1981-1991; Edited by 
Morris Adjmi; Introduction by Diane 
Ghirardo; Text and Afterword by Karen 
Stein; Essay by Aldo Rossi; Thames and 
Hudson; London, 1992,300 pp.

Het œuvre van de Italiaanse architect Aldo Rossi 
kreeg in de loop van de zestiger jaren gestalte 
met de ontwikkeling van de neo-rationalistische 
bewegingTendenza die een poging ondernam 
om de architectuur en de stad te vrijwaren van de 
opslokkende aliënerende consumptie-me- 
galopolis. In zijn beroemde publikatie uit 1966, 
L’archittettura della Città benadrukte Rossi de 
rol van reeds bestaande bouwtypes en een 
relatieve autonomie van de architectonische orde 
ten opzichte van bepaalde functionele eisen. 
Rossi ging in de loop van de jaren dan ook een 
persoonlijke vormentaal ontwerpen, gekenmerkt 
door een geometrische zuiverheid, die eerder 
verwijst naar historische architectonische 
elementen en de zuivere vorm van de architecten 
van de Verlichting dan naar het purisme van de 
moderne beweging. Overeenkomstig de 
principes uiteengezet in L’archittettura della 
Città vertonen zijn realisaties daarenboven een 
sterke morfologische verbondenheid met de 
zogenaamde “anonieme” architectuur van de 
Noorditaliaanse regio waarin hij zijn be
langrijkste ontwerpen wist te realiseren. Deze 
verwijzingen naar traditionele Milanese 
huurkazernes, Lombardische boerderijen en 
andere lokale bouwtradities verhinderden echter 
geenszins de internationale belangstelling die 
Rossi’s œuvre steeds meer te beurt viel en die 
haar uitdrukking vond in de vele opdrachten die 
Rossi gedurende de tachtiger jaren ontving vanuit 
verschillende landen uit verschillende con
tinenten.

De internationale belangstelling voor Rossi’s 
architecturale ideeën, die in 1981 concreet 
gestalte kreeg met zijn ontwerp voor het 
Friedrichstadt-woonblok te Berlijn, culmineerde 
in de toekenning van de prestigieuze Pritzker 
Price in 1990 en de groots opgezette ten
toonstelling in Beaubourg vorige zomer. Het 
boek dat onlangs bij Thames and Hudson 
verscheen en enkel Rossi’s activiteiten 
gedurende het laatste decennium als onderwerp 
heeft, is ongetwijfeld eveneens het resultaat van 
die ruimere internationale belangstelling.
Deze mundializering van opdrachten bracht met 
zich mee dat Rossi’s “kritisch regionalisme “ 
geherdefinieerd moest worden. Voortaan moest 
de architectuur, bestaande uit regionale en 
globale componenten, het specifieke van een 
welbepaalde site en de culturele atmosfeer van 
een stad of regio proberen te vatten. Rossi’s 
hoogst persoonlijk geometrisch-modernistisch 
idioom resulteerde misschien vaak in sterk op 
elkaar gelijkende programma’s, maar deze 
bleken onderling onmogelijk inwisselbaar. Zo 
blijft zijn Palazzo Regionale te Perugia verwijzen 
naar de traditionele Italiaanse broletto en het 
stadhuis van Borgoricco naarde typische Veneto- 
villa, terwijl een woonblok te Berlijn 
beantwoordt aan een nabijgelegen ambassade, 
een kantoortoren te Buenos Aires aan een 
kloosterkerk, een appartementenblok te Parijs 
aan de architectuur van Baron Haussman, een 
huis in Pennsylvania aan plaatselijke traditionele 
residenties, etc. Dit topografische aspect, door

Jencks met betrekking tot Rossi als contextua- 
lisme omschreven, is (in de meeste gevallen) 
meer dan een oppervlakkig pomo-opsmukje van 
de gevel volgens inheemse maatstaven. Het 
probleem is dat dit uit dit boek niet opgemaakt 
kan worden. Dit fraai geïllustreerde boekwerk 
biedt overwegend mooi ogende foto’s van het 
exterieur maar de juist voor Rossi belangrijke 
context van de omgeving wordt niet weer
gegeven. Interessant fotografisch materiaal over 
het interieur ontbreekt nagenoeg, om over 
plattegronden maar niet te spreken. De 
descriptieve teksten van Karen Stein zijn 
daarenboven te beknopt om dit euvel enigzins te 
verhelpen.

In het boek zijn ook een aantal korte teksten 
opgenomen. Diane Ghirardo bespreekt het 
“theatrale” aspect van Rossi’s projecten dat 
programmatisch misschien het best vertaald werd 
in het Carlo Felice-theater te Genua. Op de 
opening van de tentoonstelling in Beaubourg 
vorig jaar omschreef Rossi het Carlo Felice- 
theater, samen met het ontwerp voor het 
Bonnefantenmuseum in Maastricht, als de twee 
recente ontwerpen die hem het meest na aan het 
hart liggen. Het tot in de oudheid teruggaande 
concept van architectuur als een theater of 
podium voor het leven werd in het Genuese 
theater vormgegeven door de relaties tussen 
stad en theater, realiteit en representatie zowel 
in het interieur als exterieur te benadrukken. 
Deze metaforische dimensie van Rossi’s 
architectuur komt echter mijn inziens beter tot 
zijn recht in zijn ontwerpen voor monumenten 
en begraafplaatsen. Deze lijken de enige 
programma’s te zijn waarin de waarden van de 
Verlichtingsarchitectuur - de geometrische 
eenvoud en het “sublieme” - ondubbelzinnig 
belichaamd worden. Sinds zijn ontwerp voor 
een bunkerachtig Verzetsmonument te Cuneo 
(1962) en voor een kerkhof te Modena ( 1971 ) tot 
gelijkaardige realisaties in de loop van de 
tachtiger jaren (onder meer een grafkapel in 
Guissano; een monument in het Nederlandse 
Zaandam en in Galveston, Texas; het Via Croce 
Rossa-monument te Milaan; de begraafplaats te 
Rozzano; het ingangsportaal van de Biënnale 
van Venetië) slaagt Rossi erin het bouwen een 
architecturale meerwaarde te verlenen. Hij sluit 
hiermee aan bij het gedachtengoed van Adolf 
Loos die architectuur slechts als “kunst” kon 
beschouwen wanneer haar functie “slechts” 
metaforisch was, dit wil zeggen als graf of als 
monument (das Grabmal und das Denkmal).

Steven Jacobs

Kunst & Museumjournaal, jaargang 3, 
nummer 4; Teksten van Philip Peters, Selma 
Klein Essink, Carel Blotkamp, Bice Curiger, 
Charles Harrison, Dan Cameron, Stuart 
Morgan, Alain Cueff, Paul Groot, Joseph 
Kosuth, Ludger Gerdes, Marlene Dumas, 
Niek Kemps, Riet De Leeuw, Els van der Plas 
en Janneke Wesseling; 1992, 80 pp. 
Jaarabonnement: 1100 BF. Abonnementen: 
Postbus 77,5126 ZH Gilze, Nederland.

Kunst & Museumjournaal, een tijdschrift over 
moderne kunst van de Nederlandse Rijksdienst 
Beeldende Kunst en 38 musea en culturele 
instellingen in Nederland ën België, besteedt 
haar vierde nummer van 1992 integraal aan het 
colloquium “Schrijven, over kunst” dat aan het 
einde van vorig jaar door het Van Abbemuseum 
georganiseerd werd. Deze aflevering van Kunst 
& Museumjournaal bevat de verschillende 
referaten van de deelnemers aan het colloquium 
en de onder het voorzitterschap van Saskia Bos 
gevoerde slotdiscussie van de “observatoren 
van het colloquium”, Antje von Graevenitz, 
Ulrich Loock, Dirk van Weelden en Denys 
Zacharopoulos.
Op de kaft prijkt “De toren van Babel” van 
Pieter Breugel de Oude omdat het debat over 
kunstkritiek volgens Philip Peters, hoofd
redacteur van Kunst & Museumjournaal, “eerder 
een spraakverwarring dan een discussie is”. 
Maar is het Babelse niet eerder het gevolg van de 
constructie van het symposium. Eerst en vooral 
blijken de bedoelingen van het colloquium 
uitermate vaag en weinig specifiek omschreven. 
Selma Klein Essink, conservator tentoon
stellingen van het Van Abbemuseum formuleert 
de bedoelingen van het symposium als volgt: 
“de parameters van het schrijven over kunst en 
de voorwaarden waaronder ze opereert aan een 
onderzoek te onderwerpen” (p. 4). Ten tweede 
kan men zich afvragen of niet teveel personen - 
niet minder dan twaalf referaathouders - uit 
teveel verschillende disciplines bij elkaar 
gebracht werden? Leidt een gesprek tussen 
kunstenaars, kunstcritici, curatoren, academici 
niet per definitie tot verwarring? Maar misschien 
is deze spraakverwarring niet eens een ramp, 
want we beschikken over referaten tot de welke 
deze verwarrende splinters teruggebracht kunnen 
worden. En zelfs met de splinters kunnen we 
aardig aan de slag voor zover ze bestaande 
ideeën over schrijven over kunst, en de 
voorwaarden waarin dat dient te gebeuren, op de 
helling zetten, in vraag stellen, of in de mate 
waarin deze “onaffe” gedachten nieuwe 
perspectieven openen op een in wezen oeroude 
discussie, namelijk die van de receptie van het 
kunstwerk.
De kritische opstelling van Kunst & Mu
seumjournaal mag echter ook blijken uit het feit 
dat het tijdschrift zelf een waarnemer afvaardigde 
waarvan het verslag als besluit van het tijdschrift 

gepubliceerd wordt. De eer van dat laatste woord 
valt te beurt aan Janneke Wesseling, kunstcriticus 
van het NRC-Handelsblad. Haar conclusies zijn 
nog een stuk krasser dan het al evenmin lovende 
beeld van de toren van Babel. “Het symposium 
(althans de eerste dag, de tweede dag heb ik niet 
bijgewoond) had al met al veel weg van een 
bijeenkomst van een religieuze sekte, een 
toogdag voor “gelovigen in de kunst” die er 
klaarblijkelijk niet op uit waren om te komen tot 
een inhoudelijke gedachtenwisseling” (p. 67).

Tussen het ironiserende beeld van Pieter Breugel 
de Oude en de vernietigende analyse van 
Wesseling zitten de teksten van het colloquium 
geprangd. Een vraag van Saskia Bos aan de 
deelnemers van de slotdiscussie laat mij toè om 
enkele centrale thema’s van het colloquium te 
bespreken. “Heeft iemand van jullie wel eens 
een negatief artikel geschreven,” provoceert Bos. 
De ontkennende antwoorden van Von Grae
venitz, Van Weelden, Loock en Zacharopoulos 
hebben de schijn van excuses die de achter de 
vraag van Bos liggende complexe realiteit lijken 
te willen toedekken.
De kunstcriticus is een bemiddelaar. Strict 
genomen dient hij te pendelen tussen zijn publiek 
en het kunstwerk, maar in de meeste gevallen 
wordt deze relatie gecompleteerd door de maker 
van het kunstwerk, de kunstenaar. Verschillende 
referaathouders insisteren op een contact tussen 
kunstenaar en criticus. De voorstellen van 
Charles Harrison, naast kunstcriticus ook lid 
van de kunstenaarsgroep Art & Language, zijn 
wat dit betreft het meest verregaand. Vanuit zijn 
conceptuele visie op kunst, pleit hij onomwonden 
voor een hechte vorm van samenwerking. In 
feite wil hij beide - teksten kunstwerk - permanent 
(en tot in de oneindigheid) in elkaar laten 
overgaan. Geen enkele andere deelnemer van 
het colloquium gaat zover, maar een intensief 
contact tussen criticus en kunstenaar wordt toch 
door vele deelnemers als belangrijk omschreven. 
Ulrich Loock, directeur van de Kunsthalle in 
Bern, typeert de kunstcriticus als een me
deplichtige (“Kompliz”), Dirk Van Weelden, 
auteur, heeft het over een “langdurig verblijf in 
het atelier van de kunstenaar”. Het contact met 
de kunstenaar wordt op overtuigende wijze als 
noodzaak voor een waardevolle tekst geponeerd. 
De gevolgen van deze medeplichtigheid zijn 
echter verregaand, vooral als we diegene die 
kunstenaar en criticus met elkaar in contact 
brengt, de museumdirecteur of galerist, in de 
triangulaire structuur - criticus, kunstenaar en 
kunstwerk - betrekken. Zij leggen een nog grotere 
hypotheek op de kritische arbeid van de 
beoordelaar. Met een negatief opstel staat dan 
misschien een intieme werkrelatie met de 
kunstenaar op het spel, ten aanzien van 
museumdirecteurs engaleristen vaak niet minder 
dan het dagelijkse brood. De criticus moet zich 
kunnen distantiëren van de sentimentele rest die 
een contact met een kunstenaar genereert om het 
publiek de juiste argumenten ten opzichte van 
het beeld te presenteren. Om aan de invloed van 
museumdirecteurs en galeristen het hoofd te 
bieden, moet echter een andere, alleszins krachtig 
steunende partner opstaan: de uitgever.
Een ander vaak terugkerend pleidooi betreft de 
parallelle tekst, de tekst die zich op artistieke 
wijze meet met het kunstwerk. Het is duidelijk 
dat deze invulling van de taak als criticus een 
rechtstreeks gevolg is van de stimulerende 
context waarin de kunstenaar de criticus opslorpt. 
Problemen doen zich ook in deze slechts voor 
als de criticus, zijn principiële onafhankelijkheid 
afwijzend, slechts tweedehands werk aflevert. 
Als de criticus echter zijn vrijheid waar kan 
maken op de manier waarop de Londense criticus 
Stuart Morgan deze voorstelt, dan kan ook het 
publiek hier enkel wel bij varen: “De ideale 
vorm voor kunstkritiek is het essay, een.woord 
dat letterlijk ‘poging’ betekent. Daarin 
correspondeert de structuur met de manier 
waarop de geest van de schrijver zich beweegt. 
De lezer wordt zodoende betrokken bij en is 
getuige van het proces dat zich ontwikkelt 
wanneer een bepaalde gedachte wordt losgelaten 
op de wereld.”

Koen Brams

ONTVANGEN
PUBLIKATIES
JEAN DECOSTER; Tekst van Jean 
Decoster; Een uitgave van Galerie Denise 
Van de Velde; Aalst, 1992,14 pp.

PANAMARENKO; Een uitgave van 
Mulier Mulier Gallery; Knokke-Heist, 
1992,20 pp.

AERNOUT MIK, Für Nichts Und Wieder 
Nichts; Tekst van Jo Coucke; Een uitgave 
van Deweer Art Gallery; Otegem, 1992,20 
pp.

SYMPOSIUM, Tién Kunstenaars in Hotel 
Navarra 1992-94; Tekst van Jan 
Middendorp; Een uitgave van Hotel 
Navarra; Brugge, 1992,43 pp.

MAES HERMAN, Pain ting/Schilderkunst; 
Een uitgave van Chosen with care; Hasselt, 
1992,42 losse bladen in een kartonnen box.

PAT HARRIS; Tekst van D. Antheunis; 
Een uitgave van Galerij Brabo (Mercator 
Verzekeringen); Antwerpen, 1992,28 pp.

KUNSTFORUM-BULLETIN, Actuele 
informatie en signalementen over beeldende 
kunst; Een Uitgave van Galerie 
Kunstforum; Schelderode, 1992,8 pp.

BENVENUTO IL VENTUNO; Tekst van 
Daan Rau; Een uitgave van de Gele Zaal; 
Gent, 1992,36 pp.

KAREL MAES (1900-1974), Schilderijen 
en grafiek; Tekst van Eric Pil; Een uitgave 
van KMSK/ICC; Antwerpen, 1992,20 pp.

JAN DE WACHTER, JEF MOUTON, 
JOHAN PARMENTIER, PAUL 
PERNEEL; Teksten van Werner Lagae, 
Roland Jooris en Pascal Cornet; Een uitgave 
van het Cultureel Centrum van Kortrijk; 
1992,28 pp.

HOUTSCULPTUUR; Een uitgave van het 
Cultureel Centrum Heusden-Zoider; 1992, 
45 losse bladen in een houten doosje.

DE COLLECTIE DE GRAAFF. 
BACHIENNE, Schilderijen,
beeldhouwwerken, tekeningen en grafiek; 
Tekst en samenstelling vaii André 
Kraayenga; Een uitgave van de Hannema- 
de Stuers Fundatie; Heino/Wijhe, 1992, 
115 pp.

ROTATION - THE SOCIAL QUESTION, 
Marcel Hardung, Adolphe Lechtenberg en 
Julia Lohmann; Teksten van Andrea Raehs, 
Salvador Carretero Rebés, Marie-Luise 
Syring, Adolphe Lechtenberg, Andreas 
Hüneke, Alexander Tolnay, Regina Lange 
en Monika Flacke; Een uitgave van het 
Ludwig-Forum für Internationale Kunst; 
Aken, 1992,94 pp.

REAL LIFE MAGAZINE 21/22; Teksten 
van Lane Relya, Stewart Home, Bob Black, 
Rich Shereikis, Jan Zita Grover, Stephen 
Flinn Young, Ellen Spiro, Chuck Welch; 
Een uitgave van CalArts Press; New York, 
1991,52 pp.

HORSTMANN-CZECH, Arbeiten 1974- 
1992: Skulpturen, Materialbilder, 
Zeichnungen, Druckgrafik; Teksten van 
Hans Gercke, Heinz Ohff, Anselm Riedl, 
Curt Grützmacher, Jürgen Julier;
Catalogus uitgegeven door het Heid el berger 
Kunstverein; 1992,120 pp.

META 1, Die Kunst und ihr Ort; Teksten/ 
bijdragen van Georg Baselitz, Ute Meta 
Bauer, Rudolf Bumiller, François Joseph 
Chabrillat, Andreas Coerper, Gilbert & 
George, Wolf Jahn, Hans-Ulrich Obrist, 
Eran Schaerf, Wolfgang Popp, René 
Straub, Georges Verney-Carron, Harry 
Walter, Thomas Wulffen; Een uitgave van 
het Künstlerhaus Stuttgart; 1992,82 pp.

ROCK SUCKS/DISKO SUCKS, John 
Miller; Teksten van Dennis Copper, Casey 
McKinney, Isabelle Graw en Nancy 
Spector; Een uitgave van de daadgalerie; 
Berlijn, 1992,70 pp.
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EEN GREEP UIT DE KUNSTACTUALTTEIT

Papier. Beeld en Basis.
Tot 20 september loopt in Aalst de eerste editie 
van wat de organisatoren aankondigen als een 
tweejaarlijkse manifestatie met als titel Papier. 
Beeld en Basis. In het Aalsterse Belfort, het 
Cultureel Centrum De Werf en het Stedelijk 
Museum Oud-Hospitaal en een negental galeries 
wordt kunst met of van papier onder het voetlicht 
gebracht. Een historisch luik toont het ontstaan 
en gebruik van papier. Een beroemde Aalstenaar, 
Dirk Martens (1446-1534), humanist en eerste 
drukker in de Nederlanden, wordt voor de 
gelegenheid van onder het stof gehaald. Het 
actuele gedeelte wil een overzicht bieden van 
het gebruik van papier in de hedendaagse kunst. 
In de vele galeries die Aalst rijk is, worden 
kunstenaars gepresenteerd die een bijzondere 
gevoeligheid voor het medium papier aan de dag 
leggen. Enkele namen: Jean De Coster (Galerie 
Denise Van de Velde), Zsigmond Karolyi 
(Galerie In Situ), Denmark (Galerie S 65), Peter 
Van Gheluwe (Galerie Path) en Patrick 
Merckaert (Netwerk).

Salon
In het herenhuis van voormalig textielbaron 
Edmond Meert is de kunstcollectie van de stad 
Sint-Niklaas gehuisvest. In de nog niet 
gerestaureerde personeelsvertrekken en de tuin 
vindt deze zomer een tentoonstelling plaats van 
acht hedendaagse kunstenaars. Stefaan Van 
Biesen verzamelde een groep van kunstenaars 
bestaande uit hemzelf, Erwin Haulers, Allart 
Lakke, Jef Mouton, Frits Van Damme, Kris 
Vanhemelryck, Jan Van Raemdonck en Stefaan 

Wouters. Het verleden van dit huis (en Sint- 
Niklaas) snuif je er nog op en de kunstenaars 
gingen deze dialoog niet uit de weg; Het 
resulteerde in werken waar eetcultuur, meester- 
knechtverhouding, nostalgische fantasie en 
interieuraankleding belangrijk zijn. Salon kan 
nog tot 20 september bezocht worden in “Salons 
voor Schone Kunsten” te Sint-Niklaas (ingang 
via de regentiestraat). (S.V.B.)

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 KNOKKE

21.06-30.08

R. KRAGULY

02.08 - 30.08

B. VENET

Open: donderdag/vrijdag 15 -17 u

zaterdag/zondag 15 -19 u
David Mach

“Modernism in Painting”/ 
’’Woord en Beeld”
De tentoonstelling “Modernism in Painting, tien 
jaar schilderkunst in Vlaanderen” in het 
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst van 
Oostende wil een panoramisch overzicht bieden 
van wat Vlaanderen aan jonge schilderkunst 
gedurende het afgelopen decennium heeft 
voortgebracht. Niet minder dan 50 schilders 
werden geselecteerd. Aan deze expositie 
besteden we ruime aandacht in het volgende 
nummer van De Witte Raaf, wat u niet mag 
weerhouden om alvast eens een kijkje te gaan 
nemen in het P.M.M.K.
Aan “Woord en Beeld”, een tentoonstelling in 
het MUHKA die de interferenties tussen woord 
en beeld in de beeldende kunst ter discussie wil 
stellen, zal in ons volgend nummer eveneens een 
artikel gewijd worden.

bij zijn installatie "A Nun's Dream" 
(Foto: Jan Karel Caudron voor Anaklasis)

De Vereniging
De Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst te Gent heeft een lange 
traditie wat betreft grafiekuitgaven. Ook van 
talrijke kunstenaars die nu op Documenta IX 
vertegenwoordigd zijn werd reeds een prent of 
een multiple uitgegeven. Vanaf 1 juli wordt in 
de tentoonstellingsruimte van de Vereniging 
een overzicht gegeven van deze uitgaven. Er is 
werk van Baikas, Beuys, Bijl, Buthe, Cabrita 
Reis, De Keyser, Delvoye, Dimitrijevic, Durham,' 
Fabre, François, Graham, Kosuth, Lohaus, 
Panamarenko, Richter, Salvadori, Toroni, 
Tuymans. Enkele van deze uitgaven zijn nog 
beschikbaar. Open tot 11 juli en vanaf 18 
augustus. De Vereniging vindt u in de 
Hofbouwlaan 29, 9000 Gent, 091/22.38.96.

“Kunst en Maatschappij - Kunst en Cultuur in 
een provinciestad”
Doorheen de jaren heeft de Warande in Turnhout steeds een bijzondere aandacht 
aan de dag gelegd voor de complexe relatie kunst(enaar) - maatschappij. 
Bovendien werd het experiment nooit geschuwd. Tijdens de zomermaanden van 
het twintigste werkjaar van de Warande komen zowel de relatie kunst(enaar) - 
maatschappij als het experiment aan bod in een tentoonstellingsproject getiteld 
“Kunst en Maatschappij”. Na een zorgvuldige selectie heeft de Warande een 
zestiental kunstenaars uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk uitgenodigd 
om er vanuit de plaatselijke context te werken met als einddoel de realisatie van 
een tentoonstelling. Niet alleen de tentoonstelling staat open voor het publiek 
maar ook het werkproces zal in de mate van het technisch mogelijke, toegankelijk 
gemaakt worden. Publieksparticipatie, confrontatie, dialoog, provocatie, 
samenwerking is niet uitgesloten. En zelfs vrijwillige artistieke bijdragen van 
andere kunstenaars behoren - geheel binnen de geest van openheid van het project 
- tot de mogelijkheden. Slechts begin- en eindpunt zijn bij wijze van spreken 
zeker: van 30 juni tot 10 juli zijn de kunstenaars werkzaam in Turnhout en tot 30 
augustus stellen zij hun werken tentoon.
Volgende kunstenaars zegdenhun medewerking toe: Ann Boons, Daniël Dewaele, 
François Elie, Pierre Estable, Suzanne Johannes, Jürgen Olbrich, Renate Paulsen, 
Andreas Seltzer, en de collectieven Club Moral, Bedrijfsrevisie. Ais extern 
observator werd Ed Leenders aangetrokken. Info: De Warande, dienst 
tentoonstellingen, Warandestraat 42,2300 Turnhout, 014/41.94.94.

DOCUMENTA'S

COCOONING

O L'ARTE DEL PERNOTTAMENTO

Een slaapplaats in een tent voor slechts 
25 DM per nacht/per persoon, inclusief 
bed, beddegoed, een glas Filliers voor het 
slapengaan en een uitgebreid ontbijt.

Drie solopresentaties
Na twee uitgaven van de collectie Alsnoch in het 
Provinciaal Museum van Hasselt organiseert 
het Museum en Actualiteitscentrum dit keer drie 
solopresentaties tijdens de zomermaanden. Van 
Hugo Duchateau wordt een omvangrijke selectie 
uit zijn recent werk gepresenteerd. Fons 
Haagmans stelt een exclusieve reeks schilderijen 
voor. Uit het œuvre van Vincent Van Den 
Meersch worden een aantal relevante werken 
geselecteerd. De tentoonstellingen blijven 
toegankelijk tot en met 6 september. Provinciaal 
Museum, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt, 011/ 
21.02.66.

Telefonische reservaties 0049 561 77 00 73

Ann Boons

"Altijd maar draaien...", 1990
Elke zondagmorgen, ontbijt met één der 
curatoren of een participerend kunstenaar.

[1,7]



TENTOONSTELLINGS

ANTWERPEN

Abécé art gallery 
Volkstraat 59
2000 Antwerpen
03/325.62.01
Peter De Koninck - grafiek 
tot 12 juli

Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten
Blindestraat 19 
2000 Antwerpen 
03/233.56.19
Zomer van de fotografie 
tot 8 juli

Administratief Centrum 
Laakdal
Laakdal 
014/51.26.57
Clara Janssens - grafiek en 
gemengde technieken 
tot 26 juli

Dennis Anderson Gallery
Scheldestraat 84 

2000 Antwerpen 
03/238.78.83 
“Raid Assimilationists” - Rudy 
Beereurs, Rachel Lachowicz, 
Claudia Hart 
tot 21 juli

L’Anverre
Lange Herentalsestraat la 
2000 Antwerpen 1 
03/231.68.31
Armin Homolka, Marc Melis, 
Myriam Schanzer, Sem Schanzer, 
Jir Suhajek, J.P. Umbdenstock 
tot 15 september

Archief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat 22 
2000 Antwerpen 
03/226.01 .50 

“De Bühne in beeld - Bob 
Reusens (Zomer van de 
fotografie) 
tot 12 september

Provinciaal Centrum Arenberg 
Arenbergstraat 28
2000 Antwerpen 1 
03/232.86.20
“Iris-natuur-lijk” - Fotografische 
Kring Iris (Zomer van de 
fotografie)
van 18 augustus tot 18 september

Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 
2600 Berchem 
03/239.59.08 
“New Dimensions” - Steve 
Fitch, Neal Slavin en Greg 
Gorman (Zomer van de 
Fotografie) 
van 1 September tot 26 september

Museum De Bres
Oud Gemeentehuis Ruisbroek
Dorp 
2870 Puurs 
03/886.48.95 
“Aquarel en gouache” 
tot 2 augustus

Galerij Jeanne Buytaert
Jan Van Rijswijcklaan 204 
2020 Antwerpen 2 
03/238.66.99 
Antoon Dries 
tot 31 juli

Carine Campo Gallery
Leopoldstraat 53 
2000 Antwerpen 1 
03/232.62.70 
A young collection 
tot 10 juli

Edegems Artistiek Atelier
Jacob de Roorestraat 4 
2650 Edegem 
03/449.51.66
Mieke Van Den Eynde - 
schilderijen
Yumiko Hashimoto - juwelen 
van 18 juli tot 26 juli

Galerij Edith 
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 
03/216.31.38 
Johan Petit 
tot 15 juli

Elcker-Ik Centrum
Breughelstraat 31-33 
2000 Antwerpen 
03/216.31.38
Fotografiecircuit: Dirk Willemen 
(Zomer van de fotografie) 
tot 17 juli en van 17 augustus tot 
31 augustus
Fotografiecircuit: Nadine Tasseel 
(Zomer van de fotografie) 
van 7 september tot 30 september

Galerij Elias 
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38
“Sisa Fotografisch 92” - Adam 
Decommere, Inge Frank, Jildiz 

Kaptein, Karin Rohart, Wim 
Rosiers, Stefaan Van Hul, Kitty 
Van Kalmhout, Stefan Van Molle 
en Chantal Verbarendse 
tot 15 juli
“Over de Bergen” - Fotografie 
van José Melo
van 17 juli tot 12 augustus 
“Droom van elders” - Fotografie 
en schilderkunst van Veerle 
derudder, Nancy De Lille, 
Nannie Ramant, Dorien 
Demuynck en Patrick Dumont 
van 14 augustus tot 9 september

‘t Elzenveld vzw
Lange Gasthuisstraat 33-39 
2000 Antwerpen
03/223.56.11
“Transfiguraties” (Zomer van de 
fotografie) 
tot 16 augustus

Galerij Enzo
Bresstraat 10
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38
“Vrouwen in Portugal, Nicaragua 
en de Filippijnen” - Fotografie 
van Marleen De Korver 
van 17 juli tot 12 augustus

Epreuve d’Artist
Oude Kerkstraat 64 
2018 Antwerpen 
03/480.71.33
Marian Komacek 
tot 8 juli

Etnografisch Museum
Suikerrui 19
2000 Antwerpen 
03/232.08.82
De Kaiapo-indianen van Centraal 
Brazilië (Zomer van de 
fotografie) 
tot 31 oktober

FNAC Fotogalerie
Groenplaats
2000 Antwerpen 1 
03/231.20.56
Fotografiecircuit: “Onbekend 
Venetië” - Hilde Braet (Zomer 
van de fotografie) 
tot 18 juli
Fotografiecircuit: “Nieuwe 
architectuur in Parijs” - Freddy 
Haegman (Zomer van de 
fotografie) 
van 14 augustus tot 12 september

Foundation Helan-Arts
Luipegem 77
2880 Bomem 
03/889.01.69 
“Belgium in Bronze” 
tot 31 oktober

Gemeentelijk Museum Boom 
Tuyaertsstraat 19-21

2850 Boom
“Tuinen tonen” - Luc 
Brusselmans, Willy Peters, 
Trema, Kris Vanhemelryck en 
Carla Vervoort
tot 10 september

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54 
2880 Hingene 
03/889.57.05
Frans Van Kerckhoven en Inge 
De Smedt 
tot 30 augustus

121 Art Gallery
Mechelsesteenweg 121
2018 Antwerpen 2 
03/218.68.73
Tim Maul (USA) (Zomer van de 
fotografie) 
tot 1 augustus

Galerie Francis Van Hoof 
Reyndersstraat 12-16-18
2000 Antwerpen 1 
03/232.08.80
Jacky Lecouturier
van 10 juli tot 30 augustus

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

IOTA
Pourbusstraat 5
2000 Antwerpen 
03/248.42.15
“Pictures in the summer, in the 
cellar, in the city” (Zomer van de 
fotografie)
van 3 juli tot 15 september

Galerie ‘t Kapelleke
Oever 27
2000 Antwerpen 
03/231.32.04
Christa Bremer (D) - sculpturen 
en keramiek 
tot 12 juli

Kapelgalerie van Sint-Maria- 
Instituut
Lovelingstraat 8 
2060 Antwerpen 
03/235.37.35 
“O lado escuro do Sol” - Theo 
Beek (Zomer van de fotografie) 
tot 18 september

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten 
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09 
Vie Gentils - 
overzichtstentoonstelling, 
1941-1990 
van 4 juli tot 6 september

Lens Fine Art
Mechelsesteenweg 146 
2000 Antwerpen 1 
03/237.68.57
Pjeroo Roobjee - “1971 - 1991” 
tot 31 juli

Galerij Louiza 
Louizastraat 29 
2800 Mechelen 
015/41.74.16 
Jan Desmarets, Chantal De 
Schauwer, Nadine Fassin en 
anderen 
tot 2 september

Sint-Lucas Antwerpen
Kleine Koraalberg 3 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86
“Zeven,.. .zes,.. .vijf,.. .vier,.. .drie,... 
twee,.. .één,... - Grafische 
installaties van pas afgestu
deerden van het Sint-Lucas 
Instituut 
tot 14 juli

Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 
2030 Antwerpen 3 
03/542.49.40
Fotografiecircuit: Jan Daneels 
(Zomer van de fotografie) 
van 1 augustus tot 8 september

Galerij De Magiërs
Volkstraat 62-64 
2000 Antwerpen 1 
“Hulde aan de stichters” - Jack 
Apers, Herman Denkens, Frank 
Van Bommel 
tot 6 september

Kunstkamer Manebrugge 
Manebruggestraat 247 
2100 Deume 
03/321.09.81
Ivo Baekelants - glasramen 
Antonia Cools - keramiek 
van 4 juli tot 31 augustus

Frans Masereeicentrum 
Zaardendijk 20 
2460 Kasterlee 
014/55.76.99
Remy Cornelissen - 
retrospektieve 
tot 28 augustus

Montevideo
Peter Benoitstraat 40 
2018 Antwerpen 2 
03/216.30.28
Philip Huyghe, Ria Pacquée, 
Dominique Stroobant, Stephen 
Willats 
tot 31 augustus

MUHKA
Leuvenstraat 32 
2000 Antwerpen 1 
03/238.59.60 
“De Ambiguïteit van de 
Herinnering” - Mischa Kuball, 
Françoise Quardon en Charles- 
Daniel Schreiber (Zomer van de 
fotografie) 
tot 13 september 
“Woord en beeld in de Belgische 
kunst van A tot Z” 
tot 15 november

Museum voor Fotografie 
Waalse Kaai 47
2000 Antwerpen 1 
03/216.22.11 
Ogen-blikken - Portretfotografie 

uit eigen verzameling (Zomer 
van de fotografie) 
tot 27 september

Openbare bibliotheek
Antwerpsestraat 24 
2845 Niel 
03/888.30.06 
“Hedendaagse tekeningen” 
tot 10 juli

Oneononeonone 
Grote Steenweg 7 
2000 Antwerpen 
03/230.07.05 
“Being there” - 
Herman Helle(NL) 
tot 12 juli 
“Dogs ‘n studs” - 
Ari Versluis (NL) 
van 26 juli tot september

Open stad/Opbouwwerk Zuid
De Gerlachkaai 8 
2000 Antwerpen 
03/237.07.78 
“Kleur of zwart/wit” - werken 
van studenten KASKA (Zomer 
van de fotografie) 
tot 30 september

Ornamenten
Graaf van Hoornestraat 3
2000 Antwerpen 
03/238.97.59
Riesjard Schropp - foto’s en 
installaties 
tot 25 juli

Parbleu
Verbrande Entrepotstraat 9 
2000 Antwerpen 1 
03/238.36.92
Jo Brunenberg (NL), Hester 
Doove (NL), Orta (F), Robbert 
Roos (NL), Thomas Thys, Frank 
Toussaint (Zomer van de 
fotografie) 
van 9 juli tot 1 augustus

Provinciaal Domein 
Prinsenpark
Kastelsedijk 
2470 Retie 
“Beeldig Prinsenpark” 
tot 20 september

Sint-Lucaspassage 
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86
Cel Crabeels (Zomer van de 
fotografie) 
van 24 augustus tot 25 september

Stadsschouwburg
Theaterplein 
2000 Antwerpen 1 
03/231.97.50 
“De mens in de stad” - Laureaten 
derde Fotowedstrijd Zomer van 
de fotografie/Prijs van de stad 
Antwerpen 
van 11 september tot 15 
november

Provinciaal Museum voor 
Kunstambachten
Hooftvunderlei 160 
2100 Deume 
03/324.02.07 
“Belle Epoqùe: laatste hoogbloei 
van het kantwerk” 
tot 18 oktober

Galerij Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14

2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27
Paola Plezzi
Jean-Paul Deridder 
tot 31 juli

De Warande
Warandestraat 42 
2300 Tumhöüt 
014/41.94.94 
“Kunstenaars werken in een 
provinciestad” 
tot 10 juli 
“Kunstenaars stellen tentoon 
in ...”- 
van 10 juli tot 30 augustus 
Fotografiecircuit: Daniël Leppens 
tot 7 september

Galerie Zuidterras
E. Van Dijckkaai 37 
2000 Antwerpen 
03/651.89.52
Jan-Pieter Cornelis, Gunther 
Heynen, Greet Martens, Maarten 
Stuer 
tot 9 juli 
"Zuiderlicht" - Carine Demeter, 
Anne Denis, Spank Moons en 
Paul Sochacki (Zomer van de 
fotografie) 
van 16 juli tot 6 augustus

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 
2000 Antwerpen 1 
03/233.13.45 
“Scotoma” - Ludo Geysels 
van 4 juli tot 23 augustus

BRABANT

ABB-Galerij
Diestsestraat 269
3000 Leuven
“Laureaten Dirk Boutsprijs” - 
Raymond Allaerts, Willy 
Langmans en An Heymans 
van 13 juli tot 22 augustus

Atelier 340
De Rivierendreef 340 
1090 Brussel 9 
02/424.24.12
Waclaw Szpakowski (1883- 
1973) 
van 17 juli tot 13 september

J. Bastien Art
Madeleinestraat 61 
1000 Brussel 1 
02/513.25.63 
Gaston Bertrand - recente werken 
tot 30 augustus

Galerie des Beaux-Arts
Ravensteinstraat 20 
1000 Brussel 1 
02/513.67.77 
“The art of playing chess” 
juli

Galerij Belarte
Kortestraat 3 
3000 Leuven 
016/22.26.22 
Beelden 
van 4 juli tot 7 september

Bibliotheca Wittockiana 
Bemelstraat 21-23 
1150 Brussel 15 
02/770.53.33
Bertrand Domy - teksten en 
beelden 
tot 2 augustus

Au Botanique
Koningsstraat 236
1210 Brussel 21 
02/217.63.86 
“Giorgio Morandi, Artista 
d’Europa” 
tot 9 augustus

Galerie Isy Brachot
Louizalaan 62a 
1050 Brussel 5 
02/511.05.25 
Art & Language 
tot 5 september

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
02/230.70.45 
“Transgressions” - 
Wlodzislaw Sier 
tot 22 juli

Christine Colmant Art Gallery 
'Louizalaan 94c
1050 Brussel 5 
02/511.17.27 
“Sélection Documenta LX” - 
Patrick Corillon, Michel 
François, Guillaume Bijl, Jan 
Fabre en Panamarenko 
Carlos Gallardo
“Meubles d’artistes” - Gerard 
Kuypers, Katrein Rondelez en 
Laurent Boudrillet 
tot 11 juli

Contretype
Avenue de la Jonction 1
1060 Brussel 6 
02/538.42.20
“Proposition d’artistes” - Sabine 
Cassait, Albane Chotard, Julie 
Ganzin en Chantal Maes 
“Laureaten van de 20ste Prijs 
Fernand Dumeunier" - Thomas 
Chable, Damienne Flipo, Jan 
Landau, Hammami Jamal en 
Dominique Duhant 
tôt 12 juli en van 18 tôt 30 
augustus

Contrast
Louizalaan 69 
1050 Brussel 5 
02/537.14.87 
“Personnages & paysages 
récents” - Binart (B) 
tôt 12 juli

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 1 
02/511.37.04 
Yves Bage 
tot 12 juli

Galerie Dieleman
Grote Zavel 21 
1000 Brussel 1 
02/512.31.20 
“Love & Tenderness in 
Sculpture” 
tot 13 juli

Atelier Dominique d’Orange
Louizalaan 449/1 
1050 Brussel 
02/640.74.05 
Dominique d’Orange 
juli - augustus

Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven 
016/23.56.40 
Zomersalon 

juni - augustus

Felix Happark
Waversesteenweg 510-514 
1040 Etterbeek 
02/734.84.43 
“Beeld in het park” 
tot 31 juli

Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59
“Unbuilt Belgium, 1950-1992” - 
tekeningen, modellen
“Drie projecten voor de 
Fondation pour l’architecture” - 
Christian Kieckens, Victor Lévy 
en Bernadette Schyns 
tôt 6 september

Provinciaal Trefcentrum 
Baljuwhuis
Kammeersweg 2 
1570 Galmaarden 
054/58.95.11 
“Tuintaferelen” 
tot 31 augustus

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 
3000 Leuven 
016/22.28.93 
Kris Van Eyck en Ria Van den 
Hove 
tot 9 augustus
“Quilts”, traditioneel en 
hedendaags - Quiltgroep Oud- 
Heverlee/Leuven
Hilde Van Wonterghem en lila 
Havlicek-Schalles - keramiek 
van 14 augustus tot 30 augustus

Galerie Nicole Janssens
Lange Haagstraat 4 
1050 Brussel 5 
02/511.00.93
Alechinsky, Delvaux, Lucebert, 
Plomteux, ... 
juli - augustus

Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat 35 
1050 Brussel 5 
02/538.08,18 
Bernard Gaube en Michel 
Leonardi 
tot 25 juli

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

Kon. Musea vr Schone Kunsten 
van België
Museumstraat 9 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
“Van meesterwerk tot kopie - 
Van de gebroeders Van Eyck tot 
Michiel Coxie" 
tot 4 oktober

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20 
1060 Brussel 6 
02/346.11.14
“Regression” - Carsten Holler, 
Mike Kelley, Jeff Koons, e.a. 
tot 11 juli

Liverpool Gallery
Stalingradlaan 26 
1000 Brussel 
02/502.13.02
“V.nus Vulgaris” - Hugo Claus 
tot 1 augustus

Museum voor Moderne Kunst
Koningsplein 1-2 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
Avantgarde 1918-1928 
van 18 September tot 13 
december

Oude Sint-Nikolaaskerk 
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel 
02/216.67.48
Hubert Verbruggen 
tot 31 januari 1993

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1 
02/512.04.03 
Jef Geys 
David Hockney 
tot 26 juli

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6 
02/537.65.40
Jean De La Fontaine 
tot 11 juli

Verbindungsbüro Nordhein- 
Westfalen
Michelangelolaan 10 
1040 Brussel 
02/739.17.75 
“Wiskunde, Realiteit en Esthetica 
- Beelden van het VSLI Chip 
Design” 
tot 17 juli

Sabine Wachters Fine arts
Bosquetstraat 36 
1060 Brussel 
02/534.14.41
Claudio Parmiggiani - recente en 
oudere werken 
tot 15 juli

Galerie Eric Van de Weghe
Naamsestraat 82 
1000 Brussel 
02/511.52.86
Dusan Dzamonja - sculptures and 
drawings 1989-1992 
tot 31 juli

LIMBURG

CIAP
Zuivelmarkt 44 
3500 Hasselt 
011/22.53.21 
Info Documenta Kassei 
tot 31 juli

Cultureel Centrum Heusden- 
Zolder
Dekenstraat 40 
3550 Heusden-Zolder 
011/53.33.15
Fotografiecircuit: “Portretten” - 
Guido Haazen 
van 4 juli tot 3 september

Kunstgang Art Gallery
Zuivelmarkt 50 
3500 Hasselt 
011/24.13.91 
“Shona sculpturen” - stenen 
beelden uit Zimbabwe 
“Jong Limburg” - schilderijen, 
keramiek, skulpturen 
tot 12 juli

Het Magazijn
Minderbroederstraat 9-11 
3500 Hasselt 
011/52.36.88
“Zwart is niet zwart” - An 
Vanderlinden 
tot 30 juli
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Kunstgalerij Den Peroun
Boomgaardstraat 2 
3680 Maaseik
011/56.75.26
Irénée Duriez
Roland Devolder
tot 30 augustus

OOST-VLAANDEREN

Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51 
9300 Aalst 
053/76.13.11 
“Papier, Beeld & Basis” 
tot 20 september

Assenede
A(rt)ssenede ’92: buiten-gewone 
kunst in de dorpskom 
van 14 tot 18 augustus

Sint-Baafsabdij
Gandastraat 
9000 Gent 
091/36.22.63 
prAHA - jonge Tsjechische kunst 
tot 18 juli

Belfortkelder
Grote Markt 
9300 Aalst 
Papier, Beeld & Basis 
tot 20 september

Centrum voor Ruimtelijke 
Kunst
Stadspark ter Beuken - 
Groendreef 8

9160 Lokeren 
Rik Poot - sculpturen 
tot 30 augustus

Cipierage
Grote Markt 45 
9100 Sint-Niklaas
Emil Kotrba, de meester van het 
paard 
tot 26 juli

Deurle-Dorp 
Dorpstraat 52 
9831 Deurle 
091/82.56.49
E. Van Wesemael - landschappen 
juli
Jean-Joseph Baijot - recente 
werken
augustus

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumlaan 14
9831 Deurle 
091/82.51.23
Selektie Belgische kunstenaars in 
Documenta IX 
tot 9 augustus
“De tafel als bindmiddel” 
van 14 augustus tot 20 september

Di-Art
Vrijheidsplein 1 
9160 Lokeren 
091/48.06.42 
Didier De Wilde, Els Heyvaert, 
Alex Michels, Piet Noest (NL), 
Ivan Popovic, Paul Van
Gysegem, Frank Veldeman en 
Frits Vertongen 
tot 15 juli en van 8 augustus tot 
21 september

Hof ten Doeyer 
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm 
055/49.79.89
Pierre Alechinsky - grafisch werk 
uit de voorbije 20 jaar 
tot 6 september

Galerie De Equilibrist
Walburgstraat 19 
9100 Sint-Niklaas 
03/777.63.64
Karl Bohrmann - schilderijen, 
tekeningen en collages 
tot 12 juli

Richard Foncke Gallery
Sint-Jansvest 18 
9000 Gent 
091/23.81.28 
No Man’s Land 
van 22 juli tot 6 september

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 
9000 Gent 
091/22.00.33
Manfred Wakolbinger - recent 
beeldhouwwerk
Groepstentoonstelling - Peter 
Buggenhout, Günter Damisch, 
Ursula Mumenthaler, Eric Snell 
en Jan Van Munster 
tot 15 juli en van 15 augustus tot 
30 augustus

Fritz
Donkersteeg 28 
9000 Gent 
“MuzieKANTEN 
PORTRETTEN” - Marc De Fleyt 
tot 31 juli

‘t Hof te Puttens
Wichelsestraat 20-22 

9340 Lede 
053/80.51.30
"Zomersalon" - Noël Van
Cauwenbergh, Paul Van 
Peteghem, Willy De Jaegher, 
Carla Prévôt en Regis Portier 
tot 30 augustus

Huis van Boergondië
Hundelgemsesteenweg 82
9820 Merelbeke
091/31.52.65
Paul Permeke (1918-1990), 
Robert De Man, Charles
Delporte, Wolmans, J.M. Lecocq 
en andere
van ljuli tot 31 juli

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108
9300 Aalst
053/71.06.46
Marcel Berlanger, Zbigniew
Salaj, Zsigmond Karolyi (Papier-
Beeld & Basis)
tot 18 juli en van 19 augustus tot 
5 september

Labo Art vzw
Steenweg 289
9810 Eke
091/85.46.35
"Landschap 92” 
tot 7 september

Latem Molen
Molenstraat la
9830 Sint-Martens-Latem
091/82.52.52
“De Latemse school - eerste en 
tweede groep” 
tot 30 augustus

Lignea Art Gallery nv
Jan Breydelstraat 32-34
9000 Gent
091/33.42.52
“Alliages” - Fred Bervoets, 
Roger Raveel, Jef Verheyen e.a. 
tot 31 juli

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2
9000 Gent
091/23.82.26
Confrontatie 1950-1990 
tot 10 juli

More Gallery
Kloosterstraat 44
9120 Beveren-Waas
03/775.20.19
Van Roosmaelen en Vekemans 
tot 30 augustus

Museum van Deinze en
Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5
9800 Deinze
091/86.00.11
“Aspecten” - John Quivron 
tot 14 september

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark
9000 Gent
091/21.17.03
Werken van Belgische 
deelnemers aan Documenta IX en 
vorige Documenta’s 
tot 20 september

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 
tot 27 juli 
“The Modem Spirit” - 
hedendaags glas in Finland 
augustus-november

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark
9000 Gent
091/22.17.03
“De collectie De Graaff-
Bachiene” 
tot 30 augustus

Museum voor Industriële
Archeologie
Oude Vest 20 
9000 Gent 
091/23.59.69 
Lederindustrie 
vanaf 18 juli

Galerij Muylaert-Hofman
Nieuwstraat 36 
9300 Aalst 
053/78.71.12
An Lanckman - papierjuwelen 
(Papier, Beeld & Basis) 
tot 18 juli en van 19 augustus tot 
5 september

Netwerk
De Ridderstraat 28 
9300 Aalst 
053/78.89.81
Maria Blondeel, Wouter Coolens, 
Peter Morrens, Patrick Merckaert 
(Papier, Beeld & Basis) 
van 8 augustus tot 4 september

Opus Operand!
Tentoonstellingslaan 32 
9000 Gent
“Austria Libera” - Andréas 
Kamer, Rudolf Polanszky, 
Ryslavy, Manfredy Schu en Otto 
Zitko
tot 1 augustus

Stedelijk Museum Oud-
Hospitaal
Oude Vismarkt 13 
9300 Aalst 
053/70.26.60 
“Papier, Beeld & Basis” 
tot 20 september

P-art
Noordstraat 20 
9000 Gent 
091/33.36.61
Willy Bosschem - schilderijen 
tot 12 juli
Marijke van Neygen, Liene, 
Martin Wallaert en Jef Wauters 
van 18 juli tot 27 juli

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 
9300 Aalst
053/77.22.97
Victoria Bell, Ingrid Castelein, 
Luc Claus, Gisela Kleinlein, 
Peter Van Gheluwe (Papier, 
Beeld & Basis) 
tot 10 juli, tot 31 augustus op 
afspraak

Royal Art
Keizerlijk Plein 42 
9300 Aalst
Jean Timmermans, Eugène 
Laermans, Prosper De Troyer 
(Papier, Beeld & Basis) 
tot 4 juli en van 2 augustus tot 20 
september

Galerjj Pim De Rudder
Hoogstraat 6
9960 Assenede
091/44.50.57
Dominique Lietaert en Nadzezjda 
van Ittersum (NL) - Ruimtelijk 
werk en sieraden 
tot 12 juli

Hof van Ryhove
Onderstraat 22
9000 Gent
“Versteende macht en pracht” - 
historisch en archeologisch 
onderzoek van het Hof van 
Ryhove 
van 10 juli tot 30 augustus

Hof ter Saksen
Haasdonkbaan 101
9120 Beveren
03/755.09.00
37 (Oud-) Studenten exposeren in 
open lucht 
tot 27 september

Salons voor Schone Kunsten
Stationsstraat 85 
9100 Sint-Niklaas 
“Salon” - Stefaan Van Biesen, 
Erwin Haulers, Allait Lakke, Jef 
Mouton, Frits Van Damme, Kris 
Vanhemelryck, Jan Van

Raemdonck en Stefaan Wouters 
tot 30 augustus

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

Ndege in het "Steenen
tijdperk”
Diepestraat 2
9920 Lovendegem
Peter de Prez, Willem Hoet en 
Moska 
tot 15 juli

Galerie S 65
Tragel6 
9300 Aalst 
053/70.02.17
Denmark, Joël Fisher, Lesley 
Foxcroft, Dan Van Severen 
(Papier, Beeld & Basis) 
tot 18 juli en van 19 augustus tot 
5 september

‘t Soete Huys
Leo De Bethunelaan 45 
9300 Aalst
19de eeuws handgedrukt behang 
van de Engelse designer William 
Morris en antieke kadasterkaarten 
tot 20 september

Galerie Denise Van De Velde
Tragel7 
9300 Aalst 
053/78.75.47
Avi Adler, Jean Decoster, 
Pascale De Visscher, Bernard 
Villers, Kunstboeken 
Mercatorfonds (Papier, Beeld & 
Basis)
tot 18 juli en van 19 augustus tot 
5 september

Galerij Oscar de Vos
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem 
091/82.68.38
“Latem en het Vlaams 
expressionisme” 
tot 30 augustus

Vredeshuis
Zonnestraal 26 
9300 Aalst
Wilhelm Meching - Paul Van 
Den Abeele - Maurits Van Saene 
(Papier, Beeld & Basis) 
van 1 augustus tot 30 september

I WEST-VLAANDEREN

AD Gallery
Romestraat 6
8400 Oostende
059/51.02.39
Dirk Vander Eeken en Werners 
Mannaers
van 4 juli tot 23 augustus

Art Gallery Amilys
Elisabetlaan 1
8300 Knokke-Heist
05/34.70.62
Avi Kenan
tot 14 augustus

Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41-43
8500 Kortrijk
056/22.41.87
“Verhaal en paradox” - Jean
Ampe, John Bulteel, Jean 
Jacques Deweerdt en Stefaan 
Roelstraete
tot 20 juli

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Zomeraccrochage - Schilderijen, 
beeldhouwwerken en grafiek 
tot 7 september

Tuin de Brabandere 
Sint-Michielstraat 9 
8880Tielt 
051/40.29.35
“Parenthesis” - Tielt Beelden 
Buiten
tot 20 september

Bruges La Morte
Krom Genthof 1 
8000 Brugge 
050/33.89.56 
John Murphy 
tot 12 juli

Casino Kursaal Oostende
Erehall - Zeedijk 
8400 Oostende 
059/70.51.11
Dominique d’Orange 
juli - augustus

Galerie CD
Kortrijksestraat 44 
8700 Tielt 
051/40.77.81
Oostenrijkse en Belgische 
kunstenaars 
tot 11 juli

André Demedtshuis 
Sint-Bavostraat 15 
8710 Sint-Baafs-Vijve 
056/60.79.05
“Kunst bedrijven” - Anne Boons, 
Mario Callens, Michel Clerbois, 
Wouter Cox, Johan Van Roy, 
Kœn Vercaemer en Jonas Wille 
tot 25 juli
Fototentoonstelling 
van 8 augustus tot 30 augustus

Desender Interieur Design
Rogierlaan 42-46 
8400 Oostende 
059/70.32.92
Ella Koopman - kunstige stoffen 
tot 11 juli

Deweer Art Gallery 
Tiegemstraat 6a
8553 Otegem 
056/64.48.93
“Zonder deuren noch drempels” - 
kunstenaars van de galerie 
tot 12 juli

Galerie Dialoog 92
Vlaanderenstraat 25 

8400 Oostende 
059/80.65.03
MarcPannek
van 4 juli tot 2 augustus

Kultureel Centrum Anto Diez 
Bosduivestraat 22
8450 Bredene 
059/32.13.28 
“Het landschap” 
van 4 juli tot 9 augustus 
Maya Wildevuur
van 12 augustus tot 25 augustus

Frame’s Gallery
Lippenslaan 199 
8300 Knokke-Heist 
050/62.10.68
Nico Vrielink - schilderijen, 
grafiek 
van 17 juli tot 23 augustus

Galerij Godderis 
Duinhoekstraat 13
8660 De Panne 
058/41.38.96 
Arie Mandelbaum 
tot 26 juli

Halletoren
Markt 
8000 Brugge 
050/34.38.69 
Toulouse-Lautrec en Dali 
tot 13 september

Cultureel Centrum Kasteel
Ieperstraat 5 
8980 Zonnebeke 
051/77.04.41 
"Her-Denken" 
van 11 juli tot 23 augustus

Vera Van Laer Gallery
Elisabethlaan 160 
8300 Knokke-Heist 
050/61.06.06 
“A total event” - Kraguly 
Bemar Venet 
tot 30 augustus

De Lege Ruimte'
Blokstraat 32b 
8000 Brugge 
050/33.98.61
Jonathan Borofsky 
tot 31 augustus

Living Design
Bergstraat 27 
8800 Rumbeke 
050/33.50.61
“Living design in open lucht: ars 
etema est”
van 11 juli tot 25 augustus

Kunstgalerij Minotaurus
Veldmaarschalk Fochstraat 18 
8000 Brugge 
050/33.17.31
"Zomercollectief" - Willie Cools, 
Anne Deloof, Mirella Boerjan, 
Josepha Wegsteen, Greet 
Blomme, Monique Schotte, 
Daisy Boman 
tot 13 juli

Mulier Mulier
Elisabethlaan 117 
8300 Knokke-Heist 
050/60.73.71
“Documenta IX”: Panamarenko, 
G. Zorio, M. Merz,...
“Documenta I - VIII": G. 
Pennone, J. Christo, R.
Scholte,... 
tot 4 augustus

Hotel Navarra
Sint-Jacobsstraat 41 
8000 Brugge 
050/34.05.61 
“Symposium” 
tot 25 april 1994

New Jewels bvba
Zeedijk 683
8300 Knokke-Heist 
050/62.00.66
Erico Nagai 
van 2 juli tot 31 juli 
Michael Becker 
van 2 augustus tot 31 augustus 
Anna Heindl
van 22 augustus tot 21 september

Stadhuis
Marktplein 7 
8620 Nieuwpoort 
Hommagetentoonstelling Walter 
Schelfhout 
juli

Novotel
Chartreuseweg 
8200 Brugge 
Marleen Matthys - schilderijen 
tot 26 september

Cultureel Centrum Oude
Dekenij
Sint-Maartenskerkhof 8 
8500 Kortrijk 
056/20.02.96
Fotografiecircuit: Paule Van 
Eyck 
van 7 juli tot 5 september

Galerij De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Groepstentoonstelling 
van 11 juli tót 23 augustus

Art Gallery Piatno
Zeepannelaan 2a 
8670 Sint-Idesbald 
058/51.85.63
Francine Van Mieghem-Grard en 
Alain Winance 
tot 29 juli
Stefaan Roelstraete - ruimtelijke 
objecten
Jean-Marie Van Soy - 
schilderijen 
van 2 augustus tot 30 augustus

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18 
“Modernism in painting” - Tien 
jaar schilderkunst in Vlaanderen 
tot 21 september

Très
Zwevegemstraat 30 

8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Roger Anseel en Philippe 
Callemeyn - schilderijen 
tot 13 juli

Galerie Verplancke-Van Bavel
Rijselstraat 57a 
8200 Brugge 
050/39.15.02 
Michael Toenges 
tot 14 juli

Sabine Wachters Fine Arts
Golvenstraat 11
8300 Knokke-Heist 
050/61.58.35
Claudio Parmiggiani - tekeningen 
en pastels 
tot 15 juli
Michael Van Ofen 
van 19 juli tot 31 augustus

Kunstgalerij De Zilverpoort 
Zuidzandstraat 2
8000 Brugge 
050/60.23.37 
Avi Kenan 
tot 14 augustus

Galerie De Zwarte Maan
A. Brearstraat 13-15 
8300 Knokke-Heist 
054/41.78.10
Irina Ionesco - foto’s 
juli - augustus

De volgende W itte Raaf verschijnt 
op 1 september 1992. 
Gegevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór
15 augustus op het redaktieadres.
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I - VIII
G. Penone, J. Christo, W. Dahn, J. Armleder, J. M. Basquiat, 

P. Bury, G. Baselitz, R. Scholte,...

documenta
IX

Panamarenko, G. Zorio, J. Fabre, Chr. Wool, 
A. R. Penck, M. Merz,...

van 27/6 tot 4/8

Mulier Mulier Gallery

Elizabethlaan 117 (1ste verd.) - 8300 Knokke-Heist 
Dagelijks open van 10 u -12.30 u en van 15 u -19 u 

Tel. 050/60.73.71 - Fax 03/454.24.79

riilLllrimiilE"lmmimiilElm
Een zeer gelukkige ontdekking

Een zekere inbreng voor de geschiedenis 
van de konstruktieve beweging 
Een andere manier van kijken

De eindeloosheid van de lijn 
om ons denken over moderniteit te verrijken 

en om ons gewetensveld uit te breiden

"Het voldoet om 935 keer te draaien"

17.07 -13.09.1992

/5-0LTEIIER
de Rivierendreef 340 - 1090 Brussel 

Tel.: 02/424.24.12 - Fax: 02/424.23.90

Open van dinsdag tot zondag, 14 u -19 u.

PAPIER
BEELD & BASIS SALO N

27 juni -18 juli
19 augustus - 5 september

BERLANGER KAROLYI SALAJ

27.06.92 - 30.08.92

Zbigniew Salaj, "Les bords du texte", 1992 (Foto: Jan Karel Caudron voor Anaklasis)

galerie 
Arbeidsstraat
9300 Aalst

106-1 08 
België

open woensdag t.e.m. zaterdag van 14 u. tot 18 u. 
tel. 053/71.06.46 - fax 053/71.06.55

ER WIN HAUTERS
ALL ART LAKKE 

JEF MOUTON 
STEFAAN VAN BIESEN 

FRITZ VAN DAMME 
KRIS VANHEMELRIJCK 

DIRK VAN HIMSTE 
JAN VAN RAEMDONCK 

STEFAAN WAUTERS

SALONS VOOR SCHONE KUNSTEN 
STATIONSSTRAAT 85 - SINT-NIKLAAS

Open van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 17 u. 
Zon- en feestdagen van 10 tot 17 u.

Tel: 03/778.17.45

I 2 o I



twijgjes, ijzer, zink, lood 
licht & schaduw

fotografie, Installaties 
met

jean georges massart 
marc de roover 
fred eerdekens 

paul gees 
dré devens 
henk speth 

waiter daems
Patrick merckaert 

willo gonnissen 
willy peters 

leander lassaert 
levka orion

ALECHINSKY
u.

■

met medewerking van 
het centrum "il ventuno"

living design 
in open lucht ars 
externo est 1

i ' *■ -
MM

PARBLEU
Zomer van 

de Fotografie 

in samenwerking met

Fotomania

Rotterda m

Jo Brunenberg 

Hester Doove

O r t a 

Robbert Roos 

Thomas Thys 

Frank Toussaint

EboS 
. roeselare4-N36,

brugge
FF-E640% .

I=---Kgent

60194112251188
exit 6

living design ,kort rijk

lilie

living design - domein "villa 't eksternest" 
bergstraat 27, 8800 rumbeke tel : 051 /24 33 88

11 juli - 25 aug 92, za, zo, ma 14-18 u

AD Gallery
CD

C 
( 
0 O
E
o

059/51.02.39

Indebinnentumn:
skulpturen van Leonie KIRSCHFINK-HEYNEN

Kunstcentrum HOF TEN DOEYER
Beekmeersstraat

9 juli -1 augustus

Pa rbleu 
Verbrande Entrepotstraat 9 

2000 Antwerpen

open : do - za 14.30 -18 uur 
en op afspraak

Tel. & tax: 055/49 79 89

ALECHINSKY.ANDERLEICSIBRUNOVSKY (CS BARTCZAK (PL DANIELS 

EVERAERT GRAVETT R GUTART (E.HENDRICKX HOENRAET EAN
(F, KULHANEK CSI LANNOO. RAVEEL ROOMS SCHEIBEL(DVOS,

Ml Si IM VN Dl I\/l IN IHIISIRHFK

EXf

•it

œ
CD

CD

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

J. Quivron
ASPEKTEN

tot 1 september 92

Hundelgemsesteenweg 82 
9820 Merelbeke 
Tel. 091/31.52.65

Heeft de eer u uit te nodigen 
op de tentoonstelling met werken van:

Comme deux garçons

van 04/07 tot 23/08

Dirk Vander Eecken 
Werner Mannaers

Paul Permeke 
(1918-1990) 

Robert De Man 
Charles Delporte 

Wolmans
J. M. Lecocq 

e.a.

van 1 juli tot en met 31 juli 1992

LUCIEN MATTHYSLAAN 3-5 
9800 DEINZE

Tel: 091/86.00.11 - 091/86.00.19 
Weekdagen: 14u-17u30 

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

Open:
elke dag van 9u30 tot 12u 

en van 13u30‘tot 19u. 
Zaterdag en zondag van 10u tot 12u 

en van 14u30 tot 18u.
Dinsdag gesloten. 

Toegang vrij.



Anlijstingen Voor wie op zoek is naar 
informatie over wedstrijden, 

lezingen, cursussen,...
Zoals we reeds eerder aankondigden, is de rubriek “wedstrijden, 
lezingen en cursussen” voorgoed uit De Witte Raaf verdwenen. 
Dat betekent niet dat Amarant de kunstenaar in de kou laat staan. 
Amarants engagement ten aanzien van de kunstenaar vertaalt zich

"Huis THan fourgonhië"
Hundelgemsesteenweg 82

9820 Merelbeke
Tel. 091/31.52.65

De speciaalzaak voor al Uw inlijstingen

Deskundig advies
Meer dan 450 modellen lijsten 

Komplete NIELSEN Aluminium kollektie 
Keuze uit meer dan 350 passe partouts 

Speciale voorwaarden voor kunstenaars

verder in een publikatie, “±40A5” genaamd, die net als De Witte 
Raaf tweemaandelijks verschijnt. Met dit 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) bevat naast informatie m over wedstrijden, cursussen, colloquia, lezingen, work- Mh. shops ook berichten over beurzen, stipendia, 
“ veranderende wetgeving, nieuwe galeries en Dh zoekertjes of jobadvertenties voor kunstenaars. Wij "A vatten “±40A5” op1 als een uitstekend com- VA municatiekanaal tussen kunstenaars en overheden, EA kunstenaars en galeries en kunstenaars onderling.

Het is duidelijk dat deze publikatie enkel een EN succes wordt als u, organisator van wedstrijden, AN workshops, lezingen etc. uw informatie tijdig A aan ons overmaakt. Of als u, kunstenaar ofAV m m kunstbeoefenaaruw vragen of problemen d Maan ons kenbaar maakt. Of als u, galerist DJ A.M E"• of curator, informatie die van belang is • MA voor de kunstenaar ter beschikking stelt.

Open: elke dag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 19u.
Zaterdag en zondag van 10u tot 12u en van 14u30 tot 18u.

Dinsdag gesloten.
Deadline voor opname van informatie in het volgende nummer van "±40A5" (dat 
verschijnt op 1 september) is dezelfde als deze van De Witte Raaf: 15 augustus.

Hoe abonneert u zich op “±40A5”?

* TEKENTAFELS
NESTLER • fécnoslyl

★ PLANAFDRUKPAPIER

MLITDH UNC

★ PLAN- TEKENKASTEN ILANDMEETGERIEF

• 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.

ARCHIvitu
HAlDlOls Kern

A NC-SCRIBER 
faffing muTOH

★ PLOTTER MATERIAAL
DSDEDTLER r@tring

* TECHNISCH TEKENGERIEF

1 NESTLE

* GRAFISCH MATERIAAL

Letraset Ell£le
MEcANOn

* KUNSTGRAFIEK
r@tring stAEDTLER

Standardgraph Charbonnel-Graphic Chemical - Artools

Van Ginkel Persen

♦ ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

• OOSTERSE PAPIEREN

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

C OA"7 Reigerstraat 47 Gent O ■ X I — Tel. 22.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN
PLASTIEKVERF droog vee g vaste 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, afbiadderende 
oude verflagen, enz. in bussen van 51.

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

148 fr per I.

Ook nog blackvernis (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.

LESAFFRE N.V.
ONDERBERGEN 76A 9000 GENT 
TEL (091)23 33 06

J.M. LESAFFRE N.V.

"Bij een goede auto hoort

een goede garage"

TUINSTRAAT 21-23 VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK
TEL. (056) 22 3151 TEL. (056) 21 5118
FAX ( 056 ) 22 77 37

Tel. 091/ 25.53.20 ■ 25.53.15

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA

INLIJSTEN VAN KUNST 
KUNST VAN INLIJSTEN

KADEROPHANGSYSTEMEN

COLPAERT KERAMIEK & KLEI
ALLES VOOR BOETSEREN EN POTTENBAKKEN
KWALITEITSBENODIGDHEDEN VOOR DE KERAMIST

GROENDREEF51 9000 GENT 091/26.28.26

Op aanvraag sturen wij U graag prijs + dokumentatie

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

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

K) Kunstcentrum 0
)/ Kunstkelder —ese
„egnuhen pluim”r

VRIJDAGMARKT 12 KUNSTCENTRUM - 9000 GENT - TEi '2S69 0S



6 X BELGIË AGENDA

Kerkhof Laken
1 augustus 1992

In samenwerking met vzw Epitaaf brengen we 
een bezoek aan het kerkhof van Laken waar vele 
notabelen uit de Brusselse geschiedenis begraven 
liggen. De vereniging heeft tot doel het 
bestuderen, ibeschermen en bewaren van het 
kultureel serfgoed van begraafplaatsen en 
grafmonumenten. Er wordt dieper ingegaan op 
de geschiedenis van het kerkhof, de funeraire 
architectuur* en het materiaalgebruik. Er wordt 
tevens een bezoek gebracht aan het atelier van E. 
Salut (1909-1987), één van de befaamdste 
grafbeeldhouwers. Drie generaties (van vader 

op zoon) heeft het atelier garant gestaan voor 
artistieke kwaliteit en vakmanschap. Het atelier 
is quasi intact gebleven en bevat nog vele 
afgietsels.
Afspraak om 14.00 uur aan de ingang van het 
kerkhof.
Prijs: Amarant-Leden: 250,- / Niet-leden: 280,-

Kanalen en sporen rond 
Gent
10 augustus 1992

Gedurende gans zijn bestaan heeft Gent de zee 
gezocht. (De Lieve, het kanaal van Terneuzen, 
de verbinding Gent-Brugge,...) Gigantische 
openbare werken die het landschap een eigen 
vorm gegeven hebben. Per fiets bezoeken we 
het platteland rond Gent en volgen we dé 
waterwegen. We vertrekken aan de voorhaven 
via een oude spoorlijn richting de Lieve. Langs 
rustige landelijke wegen bereiken we 
Waarschoot, een gemeente getekend door een 
vroeger intense textielnijverheid.
Het kanaal van Schipdonk brengt ons in de buurt 
van Lovendegem waar we enkele kastelen op 
onze terugweg vinden. Begeleiding van deze 
fietstocht (45 km), gebeurtdoor Amarant-docent 
Damien Deceuninck2(max. 20 deelnemers). 
Afspraak om .2213.15 uur aan het 
Sint-Pietersstation, kant buffet (voor personen 
die een fiets willen huren) en-om 14 uur aan de 
Muidebrug,, 5505505003 
Prijs: (met eigen fiets).
Amarantleden: 250,- / Niet-leden: 280,-
Met huurfiets:
Amarantleden: 380,- / Niet-leden: 410,-.

Wiertzmuseum Elsene
11 augustus 1992

In 1850 wist Antoine-Joseph Wiertz de regering 
te overtuigen voor hem een atelier en huis te 
bouwen. In ruil daarvoor zou zijn werk na zijn 
dood eigendom-worden van de staat. Dat is hem 
gelukt. Minder succesvol was hij echter met zijn 
schilderkunst. Wiertz had dwangvoorstellingen 
omtrent zijn eigen grootheid (hij zag zichzelf als 
een erfgenaam, van,Michelangelo). Er is veel 
monumentaal werk te, zien dat meer indruk 
maakt door zij n afmetingen dan door zijn inhoud. 
Het zijn vooral de kleinere werken, meestal een 
sfeer uitademend vanwaanzin en dood, die nu 
nog’kunnen boeien. In ieder geval een 
indrukwekkend Curiosum en Romantiek van de 
bovenste plank. Als kontrast bezoeken we een 
tijdgenoot van Wiertz, Constantin Meunier, 
beeldhouwer en schilder, bekend om zijn realis
tische afbeeldingen van mijnwerkers en arbeiders 
(de afbeelding op onze halve frank). Naast werk 
van de kunstenaar is er ook een reconstructie van 
zijn atelier. Voor de begeleiding zorgt 
Amarant-docent Peter De Smet, 
(max. 20 deelnemers). Afspraak om 14 uur aan 
het Wiertzmuseum.
Prijs: Amarantleden: 250,- / Niet-leden: 280,-.

Het museum David en
Alice van Buuren
12 augustus 1992

Dit in 1928, in Hollandse stijl, opgerichte huis 
bevind zich te Ukkel en werd met een 
merkwaardige homogeniteit ingericht. Het 
geheel is in Art Deco-stijl en het pand bevat een 
80-tal kunstwerken gaande van de 
Middeleeuwen totheden. (waaronder een versie 
van “De val van Icarus” van Breugel, Permeke, 
Rik Wouters eq. een 1 belangrijke collectie 
schilderwerken vanGustaaf V an De Woestijne). 
De tuinen met een oppervlakte van meer dan één 
hectare en samengesteld uit 3 uiteenlopende 
gehelen, waaronder een labyrint, maken dit 
bezoek tot een absolute must (max. 40 
deelnemers). Het bezoek gebeurt onder 
begeleiding van een plaatselijke gids. Afspraak 
ter plaatse om 14 uur.
Prijs: Amarantleden: 250,- / Niet-leden: 280,-.

Het Museum van Schone 
Kunsten te Doornik 
19 augustus 1992

Het museum is ondergebracht in een gebouw 
van Victor Horta, en is bekend voor zijn grote 
collecties sschiderwerken van de Franse 
Impressionisten, (o. a. Manet, Monet, Seurat, 
tekeningen van Toulouse-Lautrec en van Gogh 
en jeugdwerk_van JEnsor). Het museum bezit 
schilder- en beeldhouwwerken die een periode 
omvatten van de Primitieven tot en met de 
huidige eeuw. (o.a. Rogier van der Weyden, 
Breugel, Rubens, Jordaens, Watteau,...). Tijdens 
de maand augustus zal er ook een tentoonstelling 
gewijd zijn aan de fin-de-siècle-schilder Louis 
Gallait. Voor de begeleiding zorgt 
Amarant-docent Jean-Paul Vanhove (max. 25 
deelnemers). Afspraak ter plaatse om 14 uur. 
Prijs: Amarantleden: 250,- / Niet-leden: 280,-.

Mous + Le Grand Hornu
21 augustus Î992

In de voormiddag brengen we een vrij bezoek 
aan Mons. De stad beschikt over een Museum 
van Schone Kunsten waar een interessante 
collectie te zien is over de 19de-eeuwse School 
van Bergen en werk van de groep "Nervia", die 
een belangrijke invloed gehad heeft op de Waalse 
schilderkunst in de 20ste eeuw. Om 13.30 uur 
vertrekken we dan richting Bossu en brengen 
een bezoek aan “Le Grand Hornu", een vroeg 
18de-eeuws mijncomplex, met een rijke 
industrieel-archeologische waarde. Deze door 
Henri Degorge, in Empirestijl, opgerichte site 
had de bedoeling de arbeider “een ongehoord 
welzijn aan teJjieden”, De overgebleven ruïnes 
zijn indrukwekkend en de oude winkelruimtes 
zijn nu omgebouwd tot expozalen.Voor de 
begeleiding van “Le Grand Hornu", zorgt 
Amarant-docent LucVerpoest.

Prijs: Amarant-Leden: 870,- / Niet-leden: 970,-

Vertrekplaatsen en uren: Antwerpen, station 
Berchem om 7:30 uur. Gent; Sint-Pietersstation 
kant buffet: 8.15 uur.

JULI
13-17 • De Gotiek

(docent Dominique Dumon)
• Piero dellaFrancesca
(docent Patrick Verlaak)

18 • Begeleid bezoek
“Beelden buiten” te Tielt

19-23 • Reis naar DocumentalX
25 • Begeleid bezoek “Modernism

in Painting -10 jaar schilderkunst 
in Vlaanderen” in het PMMK te 
Oostende

27 - 30 • Omgaan met Beeldende Taal 
(docent Damien Deceuninck)
• Joseph Beuys en Bruce Nauman 
(docent Hans Martens)

AUGUSTUS
1 • Bezoek aan het kerkhof van

Laken en het atelier Salut
3-16 • Reis naar Firenze en Toscane 

onder begeleiding van docent 
Rudy De Meulemeester

8 • Begeleid bezoek “Zomer van de
Fotografie”, MuHKA Antwerpen

10 • Kanalen en Sporen rond Gent,
fietstocht onder begeleiding van 
docent Damien Deceuninck

11 • Bezoek aan het Wiertzmuseum
te Elsene evenals aan het 
Museum van Constantin 
Meunier. Begeleidng door 
docent Peter De Smet

12 • Bezoek aan het Museum David
en Alice Van Buuren te Ukkel

19 • Begeleid bezoek aan het
Museum voor Schone Kunsten te 
Doornik met docent Jean-Paul 
Vanhove

21 • Daguitstap naar Mons en Le
Grand Hornu o.l.v. docent Luc 
Verpoest

22 • Daguitstap naar Amsterdam.
Bezoek aan “De Grote Utopie” in 
het Stedelijk Museum

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Inschrijvingen voorde daguitstappen
moeten ons ten laatste tien dagen vóór 
vertrekdatum bereiken, liefst vroeger. Zoniet, 
is het raadzaam eerst telefonisch te informeren 
of er nog plaatsen vrij zijn.

REIZEN

New York
24 oktober -1 november 1992
Fascinerend gewoon. Een week New York is 
natuurlijk te weinig en toch, het laatje 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.
V ooraleer in te schrij ven eerst telefonisch contact 
opnemen a.u.b.
Reisbureau De Buck Travel, vergunning A 5031

(5a
Firenze & Toscane
3-16 augustus 1992
Voor deze reis in het teken van de Italiaanse 
Renaissance begeleid door Rudy De 
Meulemeester zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Inschrijvingen moeten wel dringend 
gebeuren, het best eerst telefonisch contact 
opnemen.Prijs: 42.500 fr.
Reisbureau De BuckTravel, vergunning A 5031

• Annuleren kan tot één volle week vóór 
de uitstap. Wie later annuleert krijgt enkel het 
inschrijvingsgeld terug wanneer in vervanging 
kan voorzien worden. Er worden 200 bfr 
administratiekosten aangerekend.
• Bij uw overschrijving duidelijk de naam
(en adres) van de inschrijver vermelden a.u.b.

RONDLEIDINGEN

We kozen drie initiatieven uit om in de loop van de zomervakantie onder deskundige begeleiding te 
bezoeken. U kunt er op eigen kracht naar toe maar u moet toch w.el vooraf inschrijven. Uw 
inschrijving is pas definitief wanneer uw bijdrage op onze rekening staat. Voor elke rondleing betaalt 
u 150 fr als lid en 180 als niet-lid, alle toegangen zijn inbegrepen.

Antwerpen 
‘Zomer van de Fotografie’ 
8 augustus 1992

Hoofthema van deze Zomer is het Portret. Het 
Museum voor Fotografie biedt een bloemlezing 
uit de eigen collectie aan, ‘Ogen-Blikken’, een 
historische opwarmer voor het overzicht in het 
ICC ‘Iemand, Niemand en Honderdduizend’ - 
‘Het portret in vraag’. De rondleiding door onze 
medewerker Erik Eelbode beslaat deze beide 
tentoonstellingen en wordt gevolgd door een 
korte inleiding tot de overige 
kerntentoonstellingen.
Afspraak om 14.00 in de inkomhall van het 
Museum voor Fotografie, Waalse Kaai te 
Antwerpen.
Inschrijven vóór 1 augustus 1992.

Oostende
‘Modernism in Painting’
25 juli 1992

Met de ondertitel ’10 jaar schilderkunst in 
Vlaanderen’ wil het Provinciaal Museum meteen 
duidelijk maken waar het over gaat. Het wordt 
wellicht een boeiende confrontatie.
Afspraak om 14.30 in de inkomhall van het 
PMMK, Romestraat 11 te Oostende.
Inschrijven vóór 15 juli 1992.

Het tweejaarlijkse initiatief ‘Beelden Buiten’ 
staat borg voor kwaliteit, dat hebben de vorige 
uitgaven duidelijk bewezen. Deze keer is het 
buitenlandse luik gewijd aan Oostenrijkse 
kunstenaars (zie artikel in deze krant).
Afspraak om 15.00uaandeTuinDeBrabandere, 
Generaal Maczekplein (naast het Stedelijk 
Zwembad) te Tielt.
Inschrijven vóór 10 juli 1992.

• De inschrijving is slechts definitief 
wanneer het reisgeld op onze rekening staat. 
Wanneer U telefonisch inschrijft moet het 
reisgeld binnen de tien dagen betaald zijn, 
zoniet vervalt de inschrijving.
• Een bevestiging met duidelijke 
afspraken, nuttige gegevens en eventueel 
plannetje wordt u toegestuurd.

UITSTAPPEN

Tielt
‘Beelden Buiten’
18 juli 1992

Amsterdam "De Grote Utopie" 
22 augustus 1992
In het Stedelijk Museum te Amsterdam wordt 
tot eind augustus de tentoonstelling "De Grote 
Utopie” gehouden. Een unieke tentoonstelling, 
zowel naar schaal als naar belangrijkheid. Ze 
mocht dan ook op een uitzonderlijk lovende 
kritiek rekenen en wordt door de pers als een 
historische gebeurtenis betiteld.
‘De Grote Utopie’ geeft een compleet beeld van 
de ontwikkeling van de Russische avant-garde 
in al haar facetten. Meer dan 1000 werken van 
alle leidende figuren worden er getoond: 
Archipenko, Chagall, Exter, Filonov, Gabo, 
Kandinsky, Kliun, Lissitsky, Malevitch, 
Melnikov, Pevsner, Popova, Puni, Rodchenko, 
Stepanova, Tatlin en vele, vele anderen.
Architectuurtekeningen, modellen, voorwerpen, 

posters, textiel, theaterdecors en fotografie vullen 
de schilderijen en beeldhouwwerken aan.
De tentoonstelling begint in 1915 als de 
suprematisten voor de eerste keer naar buiten 
komen met de ‘Laatste futuristische expositie 
0.10’. Ze eindigt met de ontbinding van de 
onafhankelijke kunstenaarsgroepen op bevel van 
Stalin en met de wedstrijd voor de bouw van het 
Sowjetpaleis waar - voor de laatste keer - heel 
wat prominente artiesten en architecten uit de 
avant-garde aan hebben deelgenomen.
Amarant biedt u de gelegenheid om deze 
tentoonstelling onder begeleiding van Steven 
Jacobs te bezoeken.

PRAKTISCH
Vertrekplaatsen en -uren
Brugge
station kant Sint-Michiels om 7.15 uur
Gent
Sint-Pietersstation kant buffet om 8.00 uur
Antwerpen
station Berchem voorkant om 8.45 uur 
Aankomst te Amsterdam rond 11.00 uur 
Terugreis
uit Amsterdam vanaf de Dam (Koninklijk Paleis) 
om 19.00 uur stipt.
Prijs
Amarantleden 1.100 fr
Niet-leden 1.250 fr
De prijs omvat busreis, fooi chauffeur, 
toegangsticket Stedelijk Museum, rondleiding 
en een documentatiebundel.
(Wie enkel de busreis wil meemaken betaalt 
respectievelijk 700 of 800 fr.)

I 2 3 I



CURSUSSEN KUNSTGESCHIEDENIS

Cursussen kunstgeschiedenis 
in het najaar - een vooruitblik.
ANTWERPEN
Antwerpen
MUHKA
E12 Museum & Tentoonstelling
G1 De voorgeschiedenis van de moderne
kunst
Architectenhuis
E04 Over Hegels kunstfilosofie - Een schijn 

van waarheid
UFSIA Centrum voor Andragogiek
A3b Egypte. Graven, tempels en paleizen

(ochtend- en avondcursus)
E61 Mythologie.

Een inleiding tot de grote verhalen
B3 De Italiaanse Renaissance
Cl Van het realisme tot de eerste abstracten
Provinciaal Museum voör Fotografie
E32 Motieven in de fotografie
Deurne
CC Rix
B6 Rococo en Classicisme
• Jordaens

E52 De kunst van Negro-Afrika
Kalmthout-Heide
Zaal Trefpunt
E41 Tekenend !
Mechelen
G1 De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst
Turnhout
CC De Warande
C4 Dada en surrealisme
Zoersel
Koetshuis-Gemeentehuis
E61 Mythologie.

Een inleiding tot de grote verhalen.

BRABANT
Aarschot
B2 De Gotiek
Brussel
Trefcentrum De Markten
G1 De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst
VUB
F6 Pollock - Newman
F7 Klein - Warhol
F8 Beuys - Nauman
Jezus-Eik
CC De Bosuil
B4 De zestiende eeuw of de “Renaissance”

van het Noorden
Leuven
CC Romaanse Poort
C4 Dada en surrealisme
Strombeek-Bever
CC Strombeek-Bever
B5 De barok
Ternat
Ontmoetingscentrum De Ploter
C2 Het historisch expressionisme

INFORMATIE
Wie meer informatie wil schrijft, belt of faxt naar 

Amarant • Hoogpoort 50 • 9000 Gent • tel 091/33.03.24 • fax 091/33.42.36

I N F 0 R M A T I E B 0 N Praktische info
NAAM

STRAAT NR.

POSTNUMMER GEMEENTE

TELEFOON

is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen

BUS

□ Firenze en Toscane (augustus92)
O New York (oktober92)
□ Het Italië van Piero della Francesca

(paasvakantie 93)
□ Griekenland (paasvakantie 93)
□ Istamboel (mei 93)

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

LIMBURG
Zolder
CC Heusden-Zolder
C5 Kunst vanaf ’45 tot de pop art
E41 Tekenend !

OOST-VLAANDEREN
Aalst
CC De Werf
A3 De kunst van Egypte
E43 Kleur
Deinze
Museum van Deinze & Leiestreek
G1 De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst
Gent
Cursusruimte Amarant
A3b Egypte. Graven, tempels, palzizen
A4 De Griekse kunst
BI Vroeg-Middeleeuwse kunst
B3 De Italiaanse Renaissance
C4 Dada en surrealisme
Dl Kunst van de jaren vijftig
E21 Geschiedenis van de hedendaagse

architectuur
E71 Een inleiding tot de toegepaste kunsten

(met o.m. rondleidingen in het Museum 
voor Sierkunst)

E81 Filmtaal
E91 Hedendaagse kunst

Een lessenreeks in uitvoering
G1 De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst
Gele Zaal
E52 De kunst van Negro-Afrika
Lokeren
CC Lokeren
Dl Kunst van de jaren vijftig
Sint-Niklaas-
Stedelijk Museum
B1 Vroeg-Middeleeuwse kunst
Oudenaarde
Stedelijke Muziekacademie
B3 De Italiaanse Renaissance

WEST-VLAANDEREN
Brugge
Hof van Watervliet
D2 Kunst van de jaren zestig
G1 De voorgeschiedenis van de moderne 

kunst
Kortrijk
KULAK Postuniversitair Centrum
B6 Rococo en classicisme
D2 Kunst van de jaren zestig
Oostende
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
E42 Vorm en Kleur in een Museum
G1 De voorgeschiedenis van de moderne 

kunst

VOORNAAM

• 4 dagen Frankrijk

(hemelvaartverlof 93)
O Venetië met de Biënnale (augustus 93)
• Boedapest (herfstverlof 93)
O Egypte (november 93)
□ Mexico

Zomercursussen Amarant zoekt
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

IDe 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 liggende sporen en restanten van de gotische 
periode.

2 Omgaan met 
beeldende taal 
van maandag 27 tot 
donderdag 30 juli

Eerste sessie volzet.
Tweede sessie voorzien van maandag 3 tot 
donderdag 6 augustus

Op zoek naar Piero

3 della Francesca 
namiddagen 
van 13 tot 17 juli

PROGRAMMASCHETS

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

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

3. "Colorare"ofde 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.

A Joseph Beuys 
/I & Bruce Nauman 
h namiddagen

van 27 tot 31 juli
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.

Plaats
Amarant • Hoogpoort 50 • 9000 Gent
Uren
Dagformule
maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur 
Namiddagformule
maandag tot vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur 
Cursusgeld

Dagformule Namiddagformule 
Niet-leden: 2.900,- 1.500,-
Reductiehouders: 2.650,- 1.400,-
Leden: 2.400,- 1.250,-
In deze prijzen zijn ook inbegrepen: 
de syllabus, de uitstappen met toegangsticketten 
Inschrijven kan via overschrijving op het 
rekeningnummers van Amarant: 001-0289768- 
08 met vermelding van naam, adres, telefoon en 
het nummer van de reeks

Amarant blijft voortdurend op zoek naar 
docenten (m/v) kunstgeschiedenis. Wie intensief 
begaan is met beeldende kunst en 
kunstgeschiedenis op een actuele en inspirerende 
manier, neemt zeker contact op (tel. 091/ 
33.03.24, vragen naar Erik Eelbode). Voor de 
volgende onderwerpen worden op relatief korte 
termijn lesgevers gezocht:
• Prehistorie
• Etrusken en Romeinen
• Niet-Westerse Culturen
• Recente kunstgeschiedenis

met medewerking van:
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