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Modernism in painting
Motto: Als wensen paarden waren, behoefden bedelaars niet te lopen.
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In het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst 
te Oostende heeft men van eind juni tot midden 
oktober een tentoonstelling met uitsluitend 
schilders georganiseerd. In bomvolle zalen, alsof 
een museum noodzakelijkerwijs een overvolle 
kooi met produkten en kunstexcrementen is, 
wordt DE schilderkunst van Vlaanderen 
opgehangen. Grote formaten domineren in alle 
stijlen en kleuren waarvoor de nodige afstand 
(in meters uitgedrukt) ontbreekt om ook rustig 
naar de werken te kunnen kijken. Wanneer men 
het parcours in zigzaglijn ontdekt en er zich als 
een worm doorschroeft, botst men voortdurend 
op dat storend gebrek aan ruimte. De container 
moet zo vol zijn als een potje met peren, zal de 
wijze kater gedacht hebben. Het is een bewuste 
zet van de maker die zich distantieert van die 
modische, conceptuele, sfeerloze 
afstandelijkheid. Althans, zo staat het honderd 
en één keer geschreven in de beuzelzieke teksten 
van auteurs in de catalogus, die (met uitzondering 
van een nuancerende Willem Elias) DE 
conceptuele kunst, ja zelfs pop art en Joseph 
Beuys, (want dat is allemaal één pot nat) in 
oudewijven- en borrelpraat zonder bewijzen en 
met niets dan vooroordelen, als de daders 
aanklagen van het in de marge manoeuvreren 
van de schilderkunst. Men beknibbelt een 
zogezegde dominerende, autoritaire positie van 
conceptuele kunst - zonder ook maar één ernstige 
poging tot analyse en duiding van de conceptuele 
kunst en haar diverse uitingen te ondernemen - 
en zoekt een haar in de boter om de schuldigen, 
de zondebokken, die de schilders en hun evolutie 
alsmaar in de weg gestaan hebben, te kunnen 
uitroeien. De aanval op zogenaamde conceptuele 
kunst is ergerlijk laag maar bovendien worden 
er nooit namen genoemd. Wie ergert hen eigenlijk 
het meest: Duchamp, Broodthaers, Nauman, 
Kosuth, Buren, Weiner, On Kawara, Byars, 
Kabakov, Art & Language, Boltanski, Dibbets, 
Jeff Wall, Jef Geys of Jef Lambrecht? En om 
maar onmiddellijk op de lachspieren werkende 
uitspraken als “Een goed schilderij maken is 
veel moeilijker dan een goed conceptueel werk” 
en “conceptuele kunst is een verbale, theoretische 
kunstvorm (...) het valt exact in woorden te 
beschrijven” van Bert de dichter (hij weet het 
natuurlijk want ook hij, de halfbakken dichter, 
werkt met woordjes), te antwoorden: conceptuele 
kunst formuleert opnieuw de inhoudelijke en 
fysieke status van het kunstwerk. Het is uiteraard 
complexer, maar dat kunst alleen een retinale 
aangelegenheid is, geloofden ze al in de 19de 
eeuw niet meer. Hierbij moet toegevoegd worden 
dat het vandaag nog nauwelijks relevant is een 
onderscheid te maken tussen conceptuele en 
niet-conceptuele kunstwerken. Ik denk dat de 
symbiose tussen beide elementen onomkeerbaar 
is.

Walter Swennen

Pour Stan, 1984

buitensporige en vinnige picturale 
zelfgenoegzaamheid zorgde vooreen mercantiel 
succes, een psychologische euforie - waarin 
rancune tegenover anders voelenden een rol 
speelde - en een haast onmiddellijk gigantisch 
mediasucces. Toch heeft dit halfbegrepen gedaas 
(zie Buchloh’s gefundeerde essay “Figures of 
Authority, Ciphers of Regression - Notes on the 
return of Representation in European Painting” 
in October nr. 16 van 1981) beslist interessante 
kunstenaars voor het voetlicht geplaatst: Dahn, 
Dokoupil, Schnabel, Salle, Clemente, Cucchi. 
Tegelijkertijd ontstonden echter ideeën over de 
betrekkelijkheid van museale codes en dit ontgaat 
dikwijls zowel de organisatoren als de 
kunstenaars: dit wil zeggen een opname in een 
museum of tentoonstelling kan geen consecratie 
meer betekenen. Want ondanks het massale, 
bandeloze en megalomane van die eerste 
tentoonstellingen omtrent schilderkunst volgde 
er een even duchtige als hanige schifting. Daarom 
kan men de schuld niet zomaar op conceptuele 
uitingen schuiven. Natuurlijk, wanneer men zelf 
geen verklaring vindt voor het falen van zovele

onbedaarlijke schilders, trapt men naar wat buiten 
zijn horizont gaat, namelijk werk dat aan het 
klassieke kader van het schilderij of traditionele 
beeld ontsnapt.
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Het is mij niet opgevallen dat schilderkunst in de 
jaren tachtig een lage en kromme mishandeling 
heeft ondergaan. De onstuimige opkomst van 
een internationale schilderkunst met haar
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Het stemt tot nadenken wanneer de schilderkunst 
in Vlaanderen geïsoleerd, los van een 
internationale context, in de openbaarheid 
gebracht wordt. Daartoe deelt men de 
tentoonstelling op in twee (volgens de catalogus): 
1) aanloop vanuit de jaren ’70; 2) doorbraak en 
bevestiging in de jaren ’ 80. In de opbouw van de 
tentoonstelling is een wat grotere 
ontvankelijkheid en flexibiliteit op gang 
gebracht, al was het maar omdat men hier drie 
niveaus onderscheidt. In groep I vinden we de 
namen van Bervoets, Bilquin, Clique, De Keyser, 
Dierickx, Duchateau, Elias, Maieu, Marcase, 
Roobjee, Swimberghe en Theys, die verheven 
worden tot de volmaakt gesystematiseerde 

“aanloop”. Men vraagt zich onmiddellijk af tot 
wat zij de aanloop vormen? Ze worden overigens 
op een schamele, beschamende manier met één 
werk vertegenwoordigd. Die werken in het 
"eresalon", een lage kamer met een rotverlichting 
en 5 cm tussen elk werk, zijn niet eens 
representatief voor de jaren zeventig, vermits de 
getoonde werken van het einde van de jaren 
tachtig dateren. Er bestaat trouwens een 
beduidend en aanmerkelijk verschil tussen hun 
produktie van de jaren zeventig en de jaren 
tachtig. Deze schilders, waarvan waarschijnlijk 
enkel Bervoets, De Keyser, Dierickx en 
Duchateau nog iets te betekenen hebben, vormen 
volgens de conservator, die duidelijk organisator, 
regulator en manipulator is, de inspiratiebron 
voor groep II en III. Deze invloed is op zijn minst 
fictief, betwistbaar en onhistorisch.
Maar de organisator rust niet voor alle verbanden 
opgehelderd zijn. Als men goed kijkt kan men 
niet ontkennen dat er hier een bijzondere vorm 
van hogere waarden op het spel staat. De Vlaamse 
identiteit bestaat trouwens! De conservator 
dicteert: emotionele onderdrukking, dramatische 
onderkoeling, zin voor mystiek en contemplatie 
en een sterke binding met het verleden (traditie). 
Om zijn cynisme niet te hoeven etaleren, praat 
hij over normbesef. Telkens het spook van de 
wrakke bovenbouw opduikt- surrealisme, arte 
povera en conceptuele kunst die volgens de 
Oostendse kunstkenner alles uitgehold hebben - 
ontstaat de behoefte Nieuwe Waarden te 
prediken. En zodra het om waarden gaat, spelen 
cynisme en nihilisme hun rol. Want wie op 
radicale wijze - wie niet schildert helpt de 
beschaving om zeep - een waardenscala inlepelt, 
wordt automatisch tot cynicus tegenover de 
andere. Deze uitvergrote ethische houding is zo 
sterk dat ze alle andere vormen van kunst opheft 
en een schurkencynismein de poppenkast plaatst. 
Tegenover de overtredingen begaan ten nadele 
van de traditie der schilderkunst, zegt de 
conservator alleen maar hardop naïviteiten en 
levert het materiaal voor een stationsroman. Hij 
en zijn devote schilders alleen hebben nog een 
ruggegraat en een goed geweten.
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Eerlijk over schilderkunst praten is de enige 
deugd. Hiervoor leze men ook de verkrampte, 
idealiserende commentaren van de schilders zelf, 
alhoewel ze steeds in koor volhouden dat ze 
balen van die blabla, die een onuitputtelijke 
bron zou vormen voor zemelig cafégekwijl en 
een overdosis clichés, overdrijvingen en 
dubbelzinnigheden oplevert. De commentaren 
van de schilders worden volgens de nochtans zo 
gehate conceptuele methode gepresenteerd. Lees 
eens de zeeziek makende, viertalige constructie 
met ondere andere sterfdata van schilders en 
overtuigend analytisch gesodemieter als “La 
Peinture Est Tod / Viva La Macht Frei Pittura" 
van Jan Deconynck. Achiel Hutsebaut beweert 
dat zijn werk over “innerlijke gevoelens” gaat 
die niet in zinnen kunnen vervat worden maar 
door gebruik van kleuren en materie zichtbaar
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gemaakt worden. Of wat er nog van de 
bedenkingen van Kandinsky en Klee in de 
provincie overblijft. Ook Leo Vandoninck 
worstelt met “innerlijke beelden” die 
"veruitwendiging" vereisen die echter wel “alle 
kanten uit” kan. Er bestaan nog kolossale 
optimisten. Voor Erik Vandepitte echter is de 
“schilderkunst gedaan. Daarom is hij- met 
schilderkunst bezig”, schrijft Pol Hoste. Kunst 
heeft te maken met het tolereren van alle 
gedragsmogelijkheden, zal men hier vrolijk 
gedacht hebben. Dat schilders subjecten met 
leermoeilijkheden zijn, vertelt ons Sweetlove 
met de verbluffende uitspraak: “Kunst is iets”. 
Wie zijn ogen uitwrijft, antwoordt liefst met een 
lichte uitspraak: “Sweetlove is niets”. Ik heb 
trouwens nog een boekje getiteld “Was ist Kunst? 
1080 Zitate geben 1080 Antworten" van een 
zekere Andreas Mackler (DuMont Buchverlag 
Köln, 1987), dat elke schilder in zijn extreme 
zelfopstelling en zelfintensivering zal steunen 
want grootheid verplicht. Bij Agnes Maes is de 
getallenmystiek ter wereld gekomen: “Het blijft 
overeen schilderij gaan van een zeker formaat”. 
De fenomenologische ■ nauwkeurigheid ervan 
ontgaat me en dit zelfs na het bekijken van de 
schilderijen met hun lettrisme après la lettre. 
Met Franklin Engelen belanden we in een grote 
tekst die het zijnsgebeuren omhoog heft:””A8, 
launio, arare festo!” Vraag me niet naar de 
betekenis van de woorden, cijfers en tekens.

: (Waarschijnlijk is het de taal van een 
vreemdsoortig en lieftallig dier uit Alice’s 
Wonderland.) Laat U daardoor niet misleiden en 
vangen in de netten van een cynisch mind-game. 
Aan art pompier in een modernistische jas heb ik 
immers geen boodschap. Ik volg een ander spoor 
en maak het soort kunst dat ik zelf mis.” Er volgt 
nog iets over zieke vrienden die dood gaan maar 
het is duidelijk dat deze schilder van zichzelf 
geleerd heeft en drastisch aanschouwelijk 
onderricht verschaft in menselijk materiaal. Over 
de schilderende contestator van het eerste uur 
(van de j aren tachtig en hiermee in de voetsporen 
tredend van Jacques Charlier en Jef Geys) Willy 
Van Sompel wordt door M.Wieczorek ook al 
geschreven in termen van verraad: “Zijn werk is 
een uitdaging aan de reducerende, esthetische 
metafysica van het Eén. Zijn sterk kritische stem 
vertegenwoordigt het verraad in het land van 
Waarheid en Orde”. Dit werk is alweer het 
zoveelste heftige verweer tegen de “heersers 
van de kunstwereld”. Als dit juist is, dan weet ik 
toch niet hoe kritiek en spot effect hebben. Door 
die kritische schilderijen op dezelfde hoop te 
gooien?
De volgens mij zeer invloedrijke Walter S wennen 
laat een tekstje afdrukken dat al een jaar of vijf 
oud is. Toch blijft het een van de meest 
intelligente, drollige, teksten over schilderkunst: 
“De waarheid ligt in de woorden. Er wordt wel 
eens gezegd: “zo dom als een schilder”. Domheid, 
het is de naam van het reële waarmee het denken 
twist. Schilderen heeft te maken met het reële. Ik 
houd me dus bezig met domheden. Sommigen 
denken graag aan verval, of aan steeds 
toenemende innerlijke leegte. Maar er bestaat 
geen innerlijke wereld. (Het is niet omdat men 
hoofdpijn heeft dat men gedacht heeft - en 
misschien is dit ook zo bij het schilderen: men 
heeft gewoon pijn aan de ogen). Het is 
eenvoudigweg, hopeloos, komisch.” Er klinkt 
ontzetting uit deze houding omdat ze op het 
scherp van de snede tussen helderheid en 
platitude balanceert. Swennen voelt zich 
tenminste niet meer gedwongen om diepzinniger 
te zijn dan zijn collega’ s. De positie van Swennen 
is dikwijls bekritiseerd vanwege het lichtvoetige, 
speelse karakter van zijn schilderijen. Nochtans 
verdrinkt Swennen niet in een zee van ambigue 
dwaasheden en toont hij een openlijk 
wantrouwen aangaande zijn betrouwbaarheid. 
In zijn heldere zelfspot noemt hij zich een “peintre 
de variété” die nog weigert te knielen voor alles 
wat kunst, kunstwerk, cultuur en genie heet.
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In groep II situeert men Philippe Vandenberg, 
Marc Maet, Walter Swennen en andere. Wat 
Mark Luyten en Paul De Vylder hier uitrichten, 
daar begrijp ik geen snars van. Deze beide 
kunstenaars zijn juist de ideale illustratie dat 
“Modernism in Painting” en “Schilderkunst in 
Vlaanderen” zinledige slogans zijn. Zowel voor 
groep II als III blijft de internationale kunst en 
cultuur de heilige linie. Ik-heb nog geen enkele 
van deze kunstenaars horen spreken over Bilquin, 
Maieu, Marcase, Theys, Swimberghe als 
modellen voor hun mentaliteit en werkwijze. 
Men ziet en hoort daarentegen wel veel 
spinneweefsels, twijfels omtrent en 
uiteenzettingen over Pablo Picasso, Marcel 
Duchamp, Francis Picabia, Willem De Kooning 
en de New York School, Francis Bacon, Gerhard 
Richter, Sigmar Polke, Georg Baselitz, 
A.R.Penck, Anselm Kiefer en internationale, 
klassieke schilders en denkers, die nog verder in 
tijd en ruimte uitwaaieren. Adomo, semiologen 
als Roland Barthes en Julia Kristeva zijn bepalend 
geweest voor Paul De Vylder en Wittgenstein is 
samen met Broodthaers, hoe paradoxaal het ook 
moge klinken, even belangrijk voor Walter 
Swennen als zijn bewondering voor De Kooning 
en zijn gebruik van kindertekeningen. Zonder 
Marcel Proust en de Franse literatuur en poëzie 
is Mark Luyten met zijn evasiedrang en 
nostalgisch gevoel volgens mij onzichtbaar, 
onleesbaar en onbevattelijk.
In groep III worden verschillende generaties 
door elkaar gehaspeld en van enige stilistische 
verwantschap is er ook geen sprake. Neen. Het 
enige wat ze gemeenschappelijk hebben is dat 

ze verf uitsmeren op een drager. Dat is een grote, 
onvergankelijke en onaantastbare traditie in 
Vlaanderen. Verder bemerkt men kleine werkjes 
naast kleine werkjes (Guy Van Bossche naast 
Luc Tuymans, Bert De Beul in de buurt van 
Marc De Blieck), heel veel ruimte voor de 
plaatselijke, eeuwige belofte, versleten coryfee 
en vettig glimmende opportunist Sweetlove die 
in Oostendse musea altijdjnee de ring in mag, 
Piet Moerman en Luc Martinsen die met 
schilderijen van ’90-’92 vertegenwoordigd zijn 
en Fetting en Middendorf van ’81 kopiëren, 
A. Hutsebaut die in 1991 de monochrome 
ontdekt en nog veel meer van dergelijke directe 
overrompelingen worden aangedragen door 
“Modernism in Painting”. Het is kortom, een 
tentoonstelling die tien jaar te laat komt.

Piet Moerman

De Rite, 1992 ’
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Maar er bestaan, helaas, conservatoren, die weten 
hoe het verder moet. Wat voorgedragen wordt, 
verdampt wel tijdens het lezen maar dat ligt 
hoofdzakelijk aan de volstrekt overbodige 
“provocatie” want met een zucht blaas je ze 
weg. Zo houdt de titel “Modernism in Painting” 
een stellingname in en wel deze: de schilderkunst 
vormt het hoogtepunt van plastische creativiteit 
in de jaren tachtig. Dit geldt misschien voor 
Oostende met zijn onbekende coryfeeën en voor 
een paar nog niet met internationale kunst 
besmette dorpen in West-Vlaanderen. Wie met 
een beetje goede wil en openheid naar de 
diversiteit van de hedendaagse kunst kijkt, kan 
moeilijk volhouden dat schilderkunst 
dominerend en ook nog vernieuwend is. Alleen 
wie zand in de ogen heeft, gooit zijn museum vol 
met schilderijen, die als dusdanig (klein bij 
klein, modder naast geklodder, vlekkeloze 
patterning painting in de nabijheid van 
monochromes, Swennen tegenover Van Gestel, 
Luyten in de buurt van Vandekerckhove) elkaar 
wegvegen, elkaar opheffen, geëgaliseerd worden 
en geen perceptie en evaluatie toelaten. Op deZe 
manier neemt men stilistische en kwalitatieve 
verschillen weg tussen kunstenaars. Verder vult 
de conservator woorden in naar het hem belieft. 
Hier verwijst “Modernism” naar vernieuwing; 
waarmee de conservator uitpakt met een leuze 
die de vorige generaties netjes en grondig hebben 
ingepakt. Er bestaat geen kunstwerk dat geen 
rekening houdt met het vorige. Hieraan meent 
de conservator de idee te moeten koppelen dat 
kunst vooruitgang en vernieuwing is. De 
conservator graaft zijn eigen graf door zijn 
onwaarachtige ontmaskering van organisatoren 
die zelf de grootste kunstenaar willen zijn. Hij 
wordt langzaam jaloers en wil ook de 
geschiedenis voorthelpen met behulp van de 
hogere geldigheid van de schilderkunst. Hij Wil 
met de schilderkunst alles bieden, alles zeggen, 
alles combineren. Zo ontstaan verbindingen waar 
geen estheet ooit van gedroomd heeft. De 
schilderkunst kan zogezegd alles bieden omdat 
ze de eerzucht om het aanwezige ook te begrijpen, 

volledig laat varen. Schilderkunst brengt 
zogezegd alles ter sprake maar zegt over dat 
alles niets. Men ziet weliswaar een onnoemelijk 
aantal ingrediënten - kleur, licht, lijn, vorm, 
materie, formaat, innerlijke noodzaak, picturale 
experimenten, etc., - die desondanks elke keer 
hetzelfde smaken. De conservator en zijn 
samenzweerders blijven gefascineerd staren naar 
de stroom van ontketende picturale 
gemeenplaatsen - blijkbaar zonder oog te willen 
hebben voor de tegenstellingen tussen de 
voorgestelde schilders - omdat kwantiteit op 
den duur wel omslaat in kwaliteit. Leken die een 
museum betreden dat tot barstens toe gevuld is 
met schilderijen, moeten wel ervaren dat deze 
aaneengeschakelde dingen hen bespringen en 
aldus hun “gelijk” krijgen.
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Nochtans is het al lang bekend dat de 
menswetenschappen een povere .indruk maken 
in hun verklarend en voorspellend vermogen. 
Popper verstaat in “The Poverty of Historicism” 
onder de term “historicisme”: “een benadering 
van de menswetenschappen, die ervan uitgaat 
dat het doen van “historische voorspellingen” 
hun belangrijkste doel is, en die ervan uitgaat dat 
dit doel kan worden bereikt door de “ritmes” of 
de “patronen”, de “wetten” of de “trends” te 
ontdekken, die aan de historische evolutie ten 
grondslag liggen”. De geschiedenis 
herschrijvende conservator verstaat niets van 
een maatschappelijk historisch bewustzijn, 
waardoor van ervaringen wordt geleerd en alleen 
al hierdoor telkens “nieuwe” situaties ontstaan 
DIE NIET IDENTIEK ZIJN AAN DIE UIT 
HET VERLEDEN. Wat voor nut heeft het dan 
te goochelen met “traditie” als norm? 
Voorspellingen in de menswetenschappen zijn 
inexact, waarbij nog het probleem komt dat een 
voorspelling datgene wat hét voorspelt, kan 
beïnvloeden. Dit effect duidt men met de term 
“self-fulfilling prophecy” aan. Artistieke 
verschijnselen worden bovendien benaderd met 
de methode van het “intuïtief begrijpen”, waarbij 
het “wezen” van artistieke verschijnselen moet 
worden aangegeven. Deze methode is 
"essentialistisch" en is erop gericht de 
ONVERANDERLIJKEESSENTIEin definities 
wëer te geven. Het aantrekkelijke van het 
historicisme berust in haar gericht zijn op het 
verklaren en voorspellen van gebeurtenissen. 
Toch baseert ze zich hierbij op 
ervaringsgegevens. De pretenties van die 
voorspellingen zijn echter veel te hoog gegrepen. 
Het historicisme wil het verleden interpreteren 
om de toekomst te kunnen voorspellen. Doch er 
ontstaan steeds nieuwe omstandigheden, zodat 
er geen sprake kan zijn van “wetmatigheden” 
die voor alle tijden opgaan: met andere woorden, 
in Oostende poogt men iets te bewijzen wat 
onmogelijk is. De conservator poogt in het 
internationale spel zijn historisch zegje te doen 
(tot in Turkije geeft hij lezingen over deze

Vlaamse schilders!) en past de ’“holistische” 
methode toe: hij wil de Vlaamse kunstscène “in 
haar geheel” volgens een bepaalde blauwdruk 
modelleren. Dat dit pseudo-utopisch construeren 
onbruikbaar is, ziet men in de tentoonstelling 
waarin verkeerde gelijkvormigheden en 
verkeerde vergelijkingen nu eenmaal niets 
veranderen aan het zeer complexe en veel 
omvattende kunstgebeuren. En om de 
spitsbroeder van de conservator, Achille Bonito 
Oliva, maar meteen met beide voeten öp de 
grond te plaatsen: een historische 
ontwikkelingswet is slechts ontstaan door de 
populariteit van de evolutietheorie van Darwin. 
Doch de historische (lees kunsthistorische) 
ontwikkelingswet berust op een foutieve 
interpretatie van Darwins theorie. De evolutie 
van het leven op aarde is immers een eenmalig 
en uniek proces. Dit proces kan eventueel door 
natuurlijke selectie of de erfelijkheid worden 
verklaard, maar dit is heel iets anders dan een 
kunsthistorische ontwikkelingswet. De grote fout 
die bij het spreken over kunsthistorische 
ontwikkelingswetten wordt gemaakt, is dat 
“trends”, “ritmes” en “patronen” worden verward 
met “wetten”. Een trend is een individueeel 
proces dat volgens een bepaald patroon verloopt. 
Zo kan men spreken van een trend dat de formaten 
in de schilderkunst kleiner worden, de 
kunstproduktie toeneemt, de prijzen dalen, etc. 
Dergelijke trends zijn afhankelijk van factoren 
die gedurende een periode werkzaam zijn, maar 
die, door welke oorzaak ook, aan kracht kunnen 
verliezen of verdwijnen waardoor een trend 
zelfs plotseling wordt afgebroken. Op grond van 
trends kan men geen voorspellingen doen. Om 
het met Richard Rorty te zeggen: “Wat wij 
gezond verstand noemen, is, zoals Heidegger en 
Nabokov dachten, een verzameling dode 
metaforen. Waarheden zijn de geraamtes die 
overblij ven nadat het vermogen om de zinnen te 
prikkelen - tintelingen te veroorzaken - door 
bekendheid en lang gebruik is weggepoetst.”

8
Het kunstwerk is enkel nog simulatie geworden 
met een “exchange value”, de conservator leest 
Baudrillard, en dit vindt hij “erg”. Maar het is 
merkwaardig genoeg alleen toepasselijk voor 
neo-conceptuelen en Arte. Povera. Oorzaak: 
Duchamp en zijn spelletjes. Al die verzoening 
en jouissance schenkende en leugens 

- ontmaskerende schilderijen worden beslist gratis 
weggeschonken aan pure, anti-nihilistische, niet- 
twijfelende bewonderaars. Er bestaan overigens 
geen galerieën die schilderijen verkopen. Ik ken 
geen schilders die hun schilderijen durven 
verkopen, laat staan voor een serieuze prijs. De 
meubelkunstenaars (wie en wat daarmee bedoeld 
wordt, staat alweer nergens vermeld) plagiëren 
en herbruiken klakkeloos andermans werk 
zonder enig respect. In de schilderkunst zijn 
deze uitwassen onbestaande en tot nog toe niet 
gesignaleerd. Schilderkunst is per definitie altijd 
origineel (“authenticiteit lijkt me essentieel” 
voegt Clark Clarysse daaraan toe), ontkiemend 
(Thé Van Bergen heeft het over “vonk - 
kiemkracht”), bevrijdend (“Kunst bevrijdt de, 
wereld” zegt Marcase en “Wat achter de verfhuid 
doorvloeit is van betekenis” waarop men zou 
kunnen vragen om het schilderij dan maar meteen 
af te schrapen), levend. (“Dada is spijtig 
gestorven. Alleen de schilderkunst is blijven 
leven” orakelt de op eeuwig gelijk aansturende 
Etienne Elias), stil en juist (zoals de van elk 
vooroordeel of dogma gespeende mystiek 
aangelegde Jean Bilquin eenzaam stamelt).
Wanneer de schilderkunst vergeleken wordt met 
de traditionele Vlaamse Schilderkunst dan 
verschijnt die schilderkunst willens nillens als 
een gecompliceerde, bejaarde zaak, met citaten, 
herhalingen, commentaren en weglatingen. De 
wrekende geest die vanuit het slijk terug naar de 
reinheid van de idealen wil opklimmen, zinkt 
door zijn leugenachtig betoog in het massagraf 
van de Vlaamse aarde. Alles- wat uitgéspuwd 
wordt, komt steeds op hetzelfde neer.
Hoe kunstenaars zich encanailleren tot een 
dergelijke tentoonstelling, waarin schilderijen 
als krijgsgevangenen op elkaar geperst hangen 
en ongenadig afgestompt verschij nen, berust op 
de mythe van de almachtige, autoritaire 
conservator, die carrières lanceert of breekt. De 
conservator kan zo’n gammel, onproduktief en 
onbelangrijk schouwspel slechts opzetten met 
medewerking van samenzweerders en 
simulanten.

Wim Van Mulders

“Modernism in painting - Tien jaar 
schilderkunst in Vlaanderen” loopt tot 19 
oktober in het Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst (Romestraat 11, 8400 
Oostende, 059/50.81.18). Het museum is, 
behalve op dinsdag, dagelijks toegankelijk 
van 10.00 tot 18.00 uur. Ter gelegenheid van 
de tentoonstelling verscheen een tweetalige 
catalogus met bijdragen van Willy Van den 
Bussche, Willem Elias, Florent Minne, Bert 
Populier, Achille Bonito Oliva en Hans Sizoo. 
De prijs: 1.950 fr. Vanaf 3 oktober tot 
7 december loopt een bijkomende 
tentoonstelling met glaswerk van de 
Amerikaan Dale Chihuly.



JAMES ENSOR
MARCEL BROODTHAERS
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Woord en beeld
Een arrière-garde tentoonstelling

Het Franse “tableau” betekent in het Nederlands 
“schilderij”. In 1962 maakt Roger Van de 
Wouwer “Tableau”, een geschilderde kopie van 
dit woord zoals het in de LAROUSSE in 25
regels wordt gedefinieerd. Een tableau 
in en op een tableau. Van de Wouwer, 
surrealist in de voetsporen van Magritte, 
is spits en speels in dit spel met taal en 
beeld op doek. Het meet 50 x 50 cm. 
Zeven jaar later, in 1969 is het geen 
tableau meer, dat Wout Vercammen 
schildert, maar “Oil & mixed media on 
canvas”. Geen olieverf (hoewel de tekst 
dat suggereert) maar acryl en zeefdruk 
op doek, formaat 81 x 101 cm. Anglofilie 
heeft de Belgische francofilie verdron
gen. Tegelijk is het materiaal harder, de 
kleur brutaler, de tekst banaler en het 
doek groter geworden.
Driejaar later doet Hugo Duchateau het 
intussen gekende procédé nog eens over 
in “Drawing”. En in 1976 meent Yves 
De Smet de Belgische grens van het 
platte vlak naar de ruimte te moeten 
verleggen met “Rope” - dat in touw 
geschreven is - hoewel de Amerikaan 
Joseph Kosuth reeds in 1965 “Five 
words in orange neon” in neon op de 
muur geschreven had.

■
■N

Een Belgische traditie?

Het is duidelijk: België wil niet ach
terblijven, en volgt de internationale 
tendens om de wereld van het beeld in 
toenemende mate te toetsen aan die van 
de taal. Internationale bewegingen als 
Fluxus en de conceptuele kunst 
wakkeren het Belgische surrealistische 
gevoel aan, zodat men nauwelijks van 
spoor hoeft te veranderen om aanslui
ting te krijgen bij de nieuwe interna
tionale stromingen. Zo krijgt de 
Belgische kunst, sterk beïnvloed door 
het vooroorlogse Franse denken en 
voelen, en gesteund door de Brusselse 
bourgeoisie, een nieuwe impuls, ditmaal 
van overzee. Deze vindt vooral in 
Vlaamse kunstmiddens gehoor. Met als
gevolg dat Pandora’s trukendoos niet 
meer te stuiten noch te sluiten is. 
Voortaan zullen generaties kunstenaars 
eikaars werk parafraseren en kopiëren, 
dat het een lust is om te zien.

Concept?

Voor “Woord en beeld in de Belgische 
kunst van a tot z” werd gekozen voor 
een beperkt aantal vooroorlogse 
Magrittes, aangevuld met zo’n 200-tal 
werken van 99 na-oorlogse kunstenaars. 
“Addition statt Argumentation” meent 
Die Zeit (19-6-1992) in de huidige 
Documenta te herkennen. Geldt deze 
kritiek ook niet voor deze manifestatie, 
en wordt dit ons internationaal han
delsmerk?
Binnen een dergelijke constellatie is het 
niet verwonderlijk dat samenhang en 
verbanden tussen de verschillende 
werken onderling onzichtbaar zijn. Maar 
wonderlijk genoeg blijkt dit ook de 
bedoeling, aangezien de werken alfa
betisch geordend zijn volgens de eerste 
leesbare letter op het werk zelf, links 
bovenaan te beginnen. Voor dit “con
cept” tekenen Flor Bex, artistiek direc
teur van het MUHKA en Jan Kenis, 
extern commissaris die speciaal voor 
deze tentoonstelling door het MUHKA 
aangetrokken werd. Dat de uitwerking 
van dit “concept” geen interessante 
verbanden, maar slechts louter toeval
ligheden aanvoert, ligt voor de hand. 
“Concept” wordt hier alleen gebruikt 
om het totale ontbreken van elke vorm 
van concept aan te tonen. Dit herinnert 
aan Broodthaers’ “Ceci n’est pas un
Margritte" van 1967 - een meer dan goedkope 
“Magritte” parafrase. Alsof de organisatoren 
met Broodthaers willen onderstrepen dat hun 
tentoonstelling de ultieme ontkenning is van 
elke mogelijkheid tot conceptvorming binnen 
het hedendaagse tentoonstellingsgebeuren. In 
plaats van het summum van inzicht in de he
dendaagse kunst is dit eerder een uiting van 
intellectuele luiheid en zwakte van de organi
satoren, die er stilzwijgend van uitgaan dat het 
publiek toch voor brood en spelen kiest. Of, hoe 
het MUHKA niet terugschrikt voor een uitge
holde beleidsmatige aanpak.

Onverwachte clusters?

Meesterwerk of kitsch, schilderij, tekening of 
object, het hangt en ligt er allemaal door elkaar. 
Een grabbelton, zoals op de eerste de beste 
vlooienmarkt. Volgens Jan Kenis zouden soms 
nochtans merkwaardige verbanden te bespeuren 
zijn. Zo merkte hij op de persconferentie tussen 
neus en lippen op dat de letter D “een voorkeur 
voor landkaarten”, en de letters R en S “een 
onverwachte combinatie van zwart-wit ele
menten met een paar tikjes rood” te zien geven. 
Dit lijkt wel handlezen. Des te merkwaardiger is 
het feit dat Kenis in zijn inleidende tekst in de 
catalogus niets over deze tentoonstelling weet te

“Woord en beeld in de Belgische kunst van a tot z” is de ambitieuze titel van de zomer- en 
najaarstentoonstelling in het MUHKA. Precies omdat de relatie tussen taal en beeld meer dan 
ooit in de belangstelling staat, was het uitkijken naar deze tentoonstelling. Hoge verwachtingen 
worden echter niet ingelost: “solden” in het museum!

r

■

in het Engels uit. Uitzonderingen hierop zijn 
onder meer de Vlaamse schrijvers Hugo Claus, 
Paul De Vree en Marcel van Maele. Anders dan 
de Vlaamse beeldende kunstenaars weten zij in

eskpe un/ute

Marcel Broodthaers

Ceci n'est pas un Magritte (Foto; courtesy Galerie Isy Brachot, Bruxelles- Paris)

hun beste werken een “Vlaams taalge
voel” te realiseren dat evenwaardig is 
met het Franse of het Engelse, en van 
een geheel eigen sensibiliteit getuigt. 
Van Maele, die eertijds bevriend was 
met de dichter-criticus Broothaers, 
meende hetzelfde procédé te kunnen 
toepassen als deze laatste door zijn ge
dichten om te vórmen tót beeldende 
objecten. Naïef-mooi en poëtisch is: 
“EEN TWEE DRIE/ MIJN VOETJES 
ZIJN ZO KOUD/ DE KACHEL WIL 
NIET BRANDEN/ EN ER IS GEEN 
HOUT”. Interessanter ware het nochtans 
geweest wanneer men werk van Van 
Maele had getoond waaruit 
ontegensprekelijk zijn verwantschap 
met Broodthaers spreekt (bijvoorbeeld 
naast “Le D est plus grand que le T” van 
Broodthaers). Nu lijkt het alsof beiden 
niets met elkaar te maken hebben.
Ook het Latijn blijkt nog voldoende 
veerkracht te bezitten - al is het niveau 
herleid tot de verbuiging van “Rosa” 
(Jan Vercruysse). Het Duits - niet minder 
stereotiep - beweegt zich in een intel- 
lectualistische-esthetische sfeer, in het 
werk van Marie-Jo Lafontaine: 
“Schmerz ist auch eine Lust”.
Daarnaast functioneert taal als geheime 
code in het werk van Wim Delvoye: 
“Lekie, Lirvie, Aahmsarachstan". Een 
voorstelling van een imaginaire land
kaart in de vorm van een ejaculerende 
penis, waarop de namen van de steden 
en landen voor verborgen seksuele 
connotaties staan als: lekte voor eikel, 
lirvie voor viriel, enz. Deze zoektocht 
naar het beeld en de tekst is ook typisch 
voor het werk van Fred Eerdekens, die 
op subtiele manier gebruik maakt van 
de lichtinval van een juist georiënteerde 
lichtspot om een tekstschaduw op de 
wand te projecteren: bv. “God & Ego”. 
Ook het werk van het duo Rombouts-
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Zaalzicht (foto: MUHKA)

vermelden, maar zich verschuilt achter de ge
schiedenis van tekst- en beeldintegratie bij de 
Vlaamse Primitieven! Waarom niet bij de 
Egyptenaren, want die hebben voorzeker de 
Romeinen en de vroeg-christelijke scriptoria 
beïnvloed, die aan onze Vlaamse schilderkunst 
voorafgingen?
Eerder dan deze kunstwerken te tonen in hun 
historische en/of stilistische context, worden ze 
aan hun lot overgelaten, in de veronderstelling 
dat zij eerst dàn “zichzelf’ zijn wanneer ze 
willekeurig naast, boven en onder elkaar worden 
geplaatst. De bezoeker kan dus zelf verbanden 
leggen, maar krijgt hierbij geen enkele steun. 
Een dergelijk willekeurig assortiment kan dan 
misschien leuk zijn als tijdverdrijf, maar getuigt 

- van een diep “dédain” van de organisatoren 
tegenover de eigenheid van het individuele 
kunstwerk. Binnen deze wildernis slokt het éne 
kunstwerk het andere op, en is het onmogelijk 
enige kwaliteit te onderscheiden, zodat alle 
kunstwerken genivelleerd worden tot het niveau 
van de grootste gemene deler van “prentjes om 
te lezen en plaatjes om te zien”.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel 
- onder meer omdat een aantal werken fysisch zo 
imposant is, zoals bijvoorbeeld Carlo Mistiaens 
“Der Zeichner des A kann nicht lesen”. Van 
dezelfde kunstenaar gaat anderzijds de sfeer van

muue
imue «65

ümmeK- t- 'O gemegsemge , ‘ .288 
888888888888888888888 des mM\ au umma=I

Droste past binnen deze optiek van 
beeldende alfabetvorming. De sleutel 
om dit te ontcijferen wordt nochtans 
niet meegedeeld: de organisatoren gaan 
er kennelijk van uit dat iedere bezoeker 
intussen weet hoe dit werkt.

Versluiering?

Soms lijkt het erop dat de kunstenaar 
met opzet het woord door het beeld 
probeert te vervangen. Dotremont 
schrijft zijn logogrammen op een zo
danige manier dat zij nagenoeg enkel 
als calligrafisch teken overleven. Ook 
de literaire teksten van andere auteurs, 
die Mark Luyten in zijn werk integreert, 
dienen eerder als omhullend sfeerbeeld 
dan wel als actieve informatiedrager. 
Walter Swennen is hierin het meest 
expliciet, wanneer hij analoog met de 
lyrische abstracten van de jaren vijftig 
systematisch teksten wegwist en op
neemt in het visuele beeld. Daartegen
over staat dat de lettercombinaties van 
Gaston De Mey abstracte geometrische 
patronen vormen. In “Il ne pleut plus, 
monsieur Apollinaire” (1991 -92) meent 
De Mey de rekening te kunnen veref
fenen met het beroemde “Il pleut" van 
Apollinaire ( 1913-1916), die samen met 
Duchamp en Picabia mede aan de basis 
ligt van de symbiose tussen het literaire 
en het visuele element in de beeldende 
kunst van de vroege twintigste eeuw. 
Dat De Mey’s werk alleen maar een 
armzalige en overmoedige poging is, 
gedoemd om onherroepelijk te misluk
ken, weet dè onschuldige bezoeker na
tuurlijk niet. Die wordt nogmaals in het

het intimistische “Kinderbadje” volledig verloren 
binnen deze chaos.
De benadering van de organisatoren doet den
ken aan het arrière-gardesyndroom, een term uit 
de Middeleeuwse krijgskunde. Daarbij werd de 
avant-garde beschouwd als minderwaardig 
“slachtvee” en de arrière-garde als de "fine- 
fleur” die diende te overleven. Het lijkt wel of er 
nu in de kunstwereld een gelijksoortige situatie 
is ontstaan: in dit géval valt de voorhoede samen 
met de kunstenaars (hoewel deze niets meer van 
doen hebben met een artistieke avant-garde zoals 
die tot voor kort geleden bestond) en de ach
terhoede met de kunstorganisatoren. Deze ter
minologie is ook van toepassing op het opzet 
van de tentoonstelling. De manier waarop hier 
kunst getoond wordt, getuigt van een dergelijk 
"pre-historisch" opzet, dat men het gevoel heeft 
dat de Verlichting met in haar kielzog alle vol
gende avant-gardes, nog op verre na niet in zicht 
is. Dit blijkt een arrière-garde tentoonstelling 
tout-court.

ongewisse gelaten over de betekenis van de hier 
getoonde werken, onder het mom dat dit de pret 
van het kijken zou bederven. Als troost rest hem 
alleen zich aan te sluiten bij Ludwig Vandeveldes 
vertwijfelde uitroep in “De T esthétique”: "Dites- 
moi ! Où est-elle la beauté?”. Het oor dat bij deze 
tekst hoort, zal niet reageren op deze noodkreet: 
het is gedeconstrueerd. Het wacht op wie het 
terug in elkaar plaatst. Eerst dan kan het terug 
horen en “La Beauté” vinden - of blijft dit taboe?

Mimi Debruyn

Taalkeuze?

Van de 100 Belgische kunstenaars is een be
hoorlijke proportie Vlaming. Toch drukt het 
merendeel van deze kunstenaars zich in hun 
teksten en commentaren zoniet in het Frans dan

“Woord en beeld in de Belgische kunst van a 
tot z” loopt nog tot 15 november in het 
MUHKA, Leuvenstraat32,2000Antwerpen, 
03/238.59.60. De catalogus bevat teksten van 
Jan Kenis en Jan Foncé. Daarnaast is er de 
tentoonstellingsfolder met een meer toegan
kelijke tekst van Johan Pas.



Toen in 1984 de plannen voor een museum van 
hedendaagse kunst in Antwerpen bekend raak
ten, brak in architectuurmiddens een storm van 
protest los. Gedeeltelijk tegen de wijze waarop 
de opdracht aan architect Grandsard - een illustere 
onbekende, maar inmiddels wel lid van de raad 
van bestuur van het MUHKA - werd toegewe
zen, deels ook omwille van het concept zelf: 
men oordeelde dat een pakhuis onmogelijk tot 
een waardig museum omgevormd kon worden. 
Ondertussen blijkt het gebouw wel degelijk als 
een aangenaam museum te functioneren, maar 
men kan zich hierbij de vraag stellen of dat te 
danken is aan de structuur van het oude pakhuis, 
dan wel aan de architecturale toevoegingen. Nu 
de plannen voor de uitbreiding van het museum 
op tafel liggen, kunnen de architecturale kwali
teiten van de nieuwe vleugel en de relatie met 
het reeds bestaande hoofdgebouw onderzocht 
worden.

De uitbreiding van het 
MUHKA: een gemiste kans
Het aantal musea in het Westen blijft gestaag toenemen, dat is geen nieuws meer. Bestaande 
musea zijn naarstig op zoek naar bijkomende infrastructuur, ook dat kan de gemoederen 
nauwelijks nog beroeren. Tenzij uitbreidingsplannen bestaande musea zonder scrupules 
dreigen in te kapselen, cfr. de stoute dromen Van de directie van het Van Abbemuseum. En dat 

■expansies doorgevoerd worden zonder een (ideeën-)wedstrijd en zonder het publiek te 
informeren, ja, dat zou de geesten toch moeten alarmeren. Tenzij die uitbreidingsplannen 
verbluffend goed zouden zijn natuurlijk. Het MUHKA heeft de panden die een uitbreiding in 
de weg stonden in de as gelegd en begint in september aan de bouw van een nieuwe vleugel. Greet 
Paulissen onderzocht de plannen die geen wedstrijd of publieksbriefing behoefden.

In de nieuwe plannen wordt het bestaande ge
deelte haast onaangeroerd gelaten. Afgezien 
van een aparte trap voor het te bouwen bureau- 
gedeelte en een nieuwe goederenlift - de be
staande goederenlift wordt omgebouwd tot een 
tweede personenlift - komt er geen verandering 
in het circulatiepatroon tussen de verdiepingen. 
De beschikbare tentoonstellingsruimte wordt 
echter verdrievoudigd: van de zowat 1600 m2 
nu, moet het museum na de uitbreiding een 
'oppervlakte van ongeveer 5000 m2 aan 
publieksruimtes krijgen. Naast de bestaande, 
eerder neutrale zalen komen meer karakteris
tieke ruimtes zoals een spievormige en een 
cirkel vormige tentoonstellingszaal, beide op het 
uiteinde van het terrein. Ze bestaan elk uit twee 
niveaus. Het gelijkvloers van de cilinder moet 
het zonder daglicht stellen terwijl er op de ver
dieping door rondom geplaatste lichtkoepels 
daglicht binnenvalt. En in de spie is een gedeelte 
dubbelboog zodat er een relatie ontstaat tussen 
de - door lichtkoepels die langs de wanden 
geplaatst werden - verlichte bovenruimte en het 
meer besloten benedendeel. Op die manier wordt 
niet alleen het aantal, maar ook de verscheiden
heid aan ruimtes uitgebreid, wat zeker interes
sant is om een hedendaagse kunstcollectie ten
toon te stellen. Het ligt in de bedoeling om het 
gelijkvloers te gebruiken voor wisselende ten
toonstellingen en de verdieping voor de vaste 
verzameling.
Jammer genoeg is de architect er niet in 
geslaagd om deze uitbreiding tot een over
zichtelijk architecturaal geheel te kneden. 
Hij heeft alleen het beschikbare terrein 
volgebouwd, met uitsparingen voor de te 
behouden panden op de hoek van de 
Cockerillkaai met de Wapenstraat en voor 
het project van Philippe Starck dat aan de 
kaai voorzien was, maar ondertussen met 
stille trom afgevoerd werd. Grandsard heeft 
de moeilijke vorm van het terrein niet naar 
zijn hand kunnen zetten, maar zich eraan 
ondergeschikt, net zoals zijn ingrepen in de 
bestaande verbouwing ondergeschikt wa
ren aan de eigenheid van het voormalige 
pakhuis. Maar terwijl de sobere, overzich
telijke ruimtes en het duidelijke parcours 
binnen dit oude gebouw alleen maar bena
drukt moesten worden, vraagt dit 
ongedefinieerde terrein een nieuw orde
nend principe.
In het voorliggend ontwerp verliest het 
bestaande museum echter zijn evidentie en 
verwordt het tot een vormeloos centrum. 
De meest karakteristieke ruimtes liggen in 
de uithoeken van het gebouw. De verbin- ' 
ding tussen het bestaande gedeelte en de 
nieuwe uitbreiding, het onderdeel bij uit
stek om een museum als dit vorm te geven, 
verloopt via niet-gearticuleerde overgan- 
gen, vaak gewoon door andere tentoonstelling
sruimtes heen. Waarbij de bezoeker die in de 
uiteinden van het gebouw, respectievelijk de 
spie en de cilinder, vastgelopen is, op zijn stap
pen moet terugkeren om zijn museumbezoek 
verder té zetten.
In het ontwerp is de mogelijkheid om met dag
licht de ruimte te kleuren nauwelijks benut. De 
ruimtes voor wisselende tentoonstellingen op 
het gelijkvloers liggen haast volledig in het 
donker en voor de vaste verzameling op de 
verdieping is er uitsluitend vertikaal strijklicht

MUHKA, hoek Cockerillkaai - Leuvenstraat
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Schets van de uitbreiding van het MUHKA

langs de wanden voorzien. Wat wel een ade
quate belichting biedt voor aan de wand gehan
gen schilderijen, maar weinig mogelijkheden 
laat bij de opstelling van ruimtelijke objecten, 
waarvan Flor Bex, directeur van het MUHKA, 
in zijn inleiding bij “de verzameling” stelt dat ze 
een bevoorrechte plaats innemen in zijn collec
tie. (1)

Een ander aspect dat ontbreekt, is een positieve 
relatie met de omgeving. De beslissing om het 
museum in dit in verval geraakte stadsdeel on
der te brengen, vormde in 1984 een positieve 
impuls voor de heropleving van de buurt. Maar 
bij de huidige uitbreiding negeert de architect 
deze omgeving volkomen.
Er is bijvoorbeeld geen poging gedaan om een

Met de tweede uitgave van de jaarlijkse tentoon
stelling “Bouwen aan een leefbaar Brussel” 
wil de Fondation pour l’architecture dé discus
sie over de' stedebouwkundige opties van de 
Executieve van het Brusselse Höofdstedelijke 
Gewest verder verdiepen. De tentoonstelling is 
gewijd aan de acties die de Executieve tijdens de 
periode 1991-1992 terzake ondernomen heeft. 
Het afgelopen jaar werden belangrijke stads- 
ontwikkelingsschema's uitgewerkt voor de 
buurten gelegen aan het Zuidstation, in de 
kanaalzone en voor de leegstaande kazernes. 
Deze en andere initiatieven van de Brusselse 
Executieve worden geïllustreerd aan de hand 
van tekeningen, foto’s, maquettes en dia- 
montages. Het Brusselse stedebouwkundige 
beleid zal ook worden toegelicht en besproken 
tijdens een reeks “Middagen van de stedebouw” 
die naar aanleiding van de tentoonstelling ge
organiseerd worden. Bij de tentoonstelling hoort 
een tweetalige, geïllustreerde informatie
brochure. Deze omschrijft het algemene, ruim
telijke beleid van de Executieve en de doelstel
lingen en prioritaire ingrepen, die elk Cabinet 
binnen elke beleidssector heeft uitgestippeld.
Als u de architecturale arbeid van de Brusselse 
beleidsmakers van nabij wil bestuderen, dan kan

ARCHITECTUUR

u vanaf 19 september tot 11 oktober terecht in de 
Fondation pour 1’ architecture, Kluisstraat 55, 
1050 Brussel, 02/649.02.59.

deSingel opent haar architectuurprogramma met 
een presentatie van het werk van Steven Holl 
(° 1947). Deze architect, die werkzaam is in New 
York, studeerde in Seattle en vervolledigde zijn 
opleiding inRome en in Londen. Holl realiseert 
vooral private woningbouw, maar ook grotere 
opdrachten in de Verenigde Staten. In Europa is 
hij bekend omwille van uiteenlopende grotere 
wedstrijdprojecten. Zo kreeg zijn ontwerp voor 
het Palazzo del Cinema in opdracht van de 
Architectuurbiënnale van Venetië ruime be
langstelling. Sociale huisvesting en ook urba
nisatie behoren tevens tot zijn interesseveld.
Holls 'benadering van architectuur is funda
menteel fenomenologisch. Voor hem mag een

gebouw dat geen beroep doet op de bewuste 
ervaring van architectuur - haar materiaal, licht, 
schaduw, kleur, schaal en proportie - niet als 
architectuur beschouwd worden. Met de theo
rieën van Husserl en Heidegger in het achterhoofd 
concentreert Holl zich op de experimentele en 
tactiele dimensies van dé architectuur. Het eerste 
boek dat aan Holls architecturale ideeën en 
realisaties gewijd was, kreeg dan ook de treffende 
titel “anchoring” (verankeren, vastzetten). 
“Anchoring” betekent meer dan de fysieke in
planting van een gebouw. “Anchoring” impli
ceert immers een metafysische'omkering. Ook 
de site verandert door de architecturale realisa
tie die ervoor gemaakt werd. Een spaarzame 
taal, proportie, aandacht voor het detail zijn 
slechts enkele middelen die door Holl worden 
aangewend om een fenomenologische relatie te 
ontwikkelen tussen het gebouw en zijn site.

bijdrage te leveren aan de herwaardering van de 
kaajen, wel integendeel: aan de Cockerillkaai 
komt de blinde zijwand van de spie en verder op 
hetgelijkvloers een toegang voor vrachtwagens 
met erboven de opslagruimte voor de verzame
ling. Nergens komt een zicht op de Schelde, 
tenzij enigzins lateraal in de top van de spievorm. 
Waarom heeft men bijvoorbeeld niet de biblio
theek aan deze zijde met zicht op de rivier 
gesitueerd? Ze ligt nu boven de kantoren aan de 
Wapenstraat. Overigens krijgt de bijbehorende 
ruimte waar dia’s en video’s kunnen bekeken 
worden een lokaalbrede glaswand, die onge
twijfeld verduisterd zal moeten worden.
Ook van de gedempte zuiderdokken keert het 
gebouw zich af, terwijl de cilindervorm, met 
zijn plaats aan het grote plein, zich uitstekend 
leende om als inkom te dienen. De architect 
heeft echter gemeend om net als in zijn eerste 
ontwerp het oude pakhuis als centrum van de 
gevel te. moeten bewaren. In dat ontwerp accen
tueerden de toevoegingen de eigenheid van de 
oude gevel op dezelfde wijze als een lijst een 
schilderij omvat: ze blijven zelf op de achter
grond. Anders wordt het in de geplande uitbrei
ding, die een vermenigvuldiging van de gevel- 
lengte met zich meebrengt. De architect herhaalt 
simpelweg het “gevelontwerp” van zijn eerste 
plan zoveel keer als mogelijk is op de gegeven 
afstand. En waar een volledige module niet 
meer mogelijk is omdat ze geprangd zit tussen 
percelen die het museum niet heeft kunnen 
verwerven, is de lay-out van een’vierkant vlak 
met vier vierkante openingen samengeduwd tot 
een rechthoekdie er wel tussen kan. De openin
gen in de gevel zijn trouwens op de meeste 
plaatsen van het enorme dakterras onbereikbaar 
door de lichtkoepels die bijna rondom langs de 
gevels liggen en de bezoeker aldus op enige 
afstand houden. Deze zogenaamde ramen op de 
omgeving zijn daardoor enkel lege tekens. In 
zijn geheel wordt het museum een gebouw zon
der gezicht, waarin de karaktervolle art- 
decogevel hulpeloos om aandacht vraagt.

Met de. uitvoering van het gebouw wordt haast 
gemaakt: de sloop van de omliggende panden is 
reeds voltooid. In september begint de construc
tie, die in mei ’93 opgeleverd moet worden. Het 
museum zou dan in juni opengaan met twee 
tijdelijke tentoonstellingen: op het gelijkvloers 

een retrospectieve van videokunst en op de 
verdieping een tentoonstelling met werk 
van jonge Antwerpse kunstenaars. De vaste 
verzameling zou vanaf eind ’93 opgesteld 
worden. Over de verwerving van deze col
lectie zegt Flor Bex nog dit: “De verant
woordelijkheid van diegenen die de keuze 
van de te verwerven kunstwerken bepalen, 
is groot, zeker indien, zoals in het MUHKA, 
aangekocht wordt met gelden van de ge
meenschap.” (2) Jammer dat er minder 
scrupuleus wordt omgesprongen met het 
geld dat bestemd is voor de huisvesting van 
deze collectie.

Greet Paulissen

Noten

(0) De Amsterdamse architect Abel Cahen 
kreeg op basis van zijn vorig jaar gepresen

teerde schetsontwerp de opdracht een definitief 
ontwerp te maken voor een uitbreiding van het 
Van Abbemuseum. Van 13 september tot 8 no
vember kan men aan de hand van tekeningen, 
foto’s en een maquette kennismaken met dit 
ontwerp van Cahen in het Van Abbemuseum, 
Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven, 040/ 
38.97.30.
( 1 ) Florent Bex in zijn inleiding in: De verzame
ling, MUHKA, Antwerpen, 1988, p. 7.
(2) Florent Bex in zijn woord vooraf in: De 
verzameling II, MUHKA, Antwerpen, 1990, p.5.

De expositie met werk van Steven Holl kan van 
7 oktober tot 15 november bezocht worden in 
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen, 03/ 
248.38.00.

Nog enkele interessante architectuur- 
tentoonstellingen in het buitenland. In het Maison 
de l’architecture (Rue de Chaillot, 7, Parijs, 01/ 
40.700.165) worden tot 14 september ontwerp
tekeningen en foto’s gepresenteerd van de be- 
langrijkste architecturale en urbanistische rea
lisaties voor de wereldtentoonstelling in Sevilla. 
In het Institut Français d’Architecture (Rue de 
Touron, 6bis, Parijs, 01/46.339.036) loopt tot 26 
september een overzicht van de ontwerpen van 
de Franse architect Dominique Perrault. Na
druk ligt vanzelfsprekend op de tekeningen en 
maquettes van de Bibliothèque de France. In de 
pas in Bonn geopende Kunst- und 
Ausstellungshalle van de Duitse Bondsrepubliek 
wordt het werk van Gustav Peichl, de architect 
van deze museumkolos, toegelicht. Vooral te
keningen en schetsen van de Halle en foto’s die 
het ontstaansproces toelichten. Het adres: 
Museumsmeile Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4, 
Bonn, 049/22.89.171.



Het Zuid is een echo
“Wat zou er gebeuren indien men een in onbruik 
geraakt stuk binnenhaven, geflankeerd door twee 
bewoonde kades, zou volstorten en bestraten? 
Zou men dan geen gigantisch plein tevoorschijn 
toveren, een plein dat de verbeelding op hol doet 
slaan en moeiteloos plaats zal bieden aan de 
wildste evenementen en spektakels voor de 
burger?” (enkele Antwerpse ambtenaren voor 
ruimtelijke ordening lanceren een denkpiste, 
1967)

De Waalse Kaai en de Vlaamse Kaai. Een grote 
bedrijvigheid hebben ze niet meer gekend, de 
laatste decennia, ook niet na het dempen van de 
Zuiderdokken in ’68, waarmee een plein 
vrijkwam dat sléchts één keer per j aar, tijdens de 
Sinksenfoor, echt veel volk over de vloer krijgt. 
Wie het plein overdag doorkruist, treft er een 
raadselachtige leegte. Een naam kreeg het niet. 
Geduldig en zwijgend verdraagt het bejaarde 
wandelaars en stilstaande tientonners. Maar even 
verderop is er duidelijk iets aan de gang. Een 
groep spelende Turkse kinderen, natuurlijk. 
Spottend, roepend, breed gebarend. Dit naamloze 
plein, het officieuze hart van het Zuid, is van 
hen.

Aan die onvermoeibàre kinderen heeft hét Zuid 
de hernieuwde belangstelling niette danken. Ze 
waren er vijftien jaar geleden ook al. En hun 
energie, och, ze draagt niet ver, ze is zo weinig 
van betekenis en nauwelijks bewust van zichzelf. 
Hun ouders, uitbaters van kruidenierszaken en 
goedkope eethuizen, staan op straat bij hun 
bestelwagens.
‘s Nachts verlaten verscheidene bewoners hun 
stamkroeg (“Sportvriend”, “De Schelde”, "t 
Zuid”) om goedgezind naar huis te keren. Sinds 
kort kruisen ze daarbij een groeiend aantal 
jongere cafébezoekers dat in een geheel ander 
soort etablissementen (“Hopper”, “Entrepot du 
Congo”) een vaste stek gevonden heeft. Maar 
van een echt druk nachtleven is de buurt tot nog 
toe gespaard gebleven.
Op de Bolivarplaats, waar de bewoonde wereld 
ophoudt en plaats maakt voor een landschap van 
snelwegen, gaapt een eenzaam bordeel. Het boomgaardplein, een weinig benutte, onbebouwde ruimte in mijn geboortestad Turnhout

foto: GM één/1

Een goed half jaar geleden. Ikzelf, een aantal 
keer, op de vraag waar precies in Antwerpen ik 
ging wonen:

“Op het Zuid.”
“Ah, op het Zuid!”

- waarna het gesprek steevast een tweede adem 
kreeg.
Ik begreep: het Zuid bestààt, tot ver over de stad 
haar grenzen. Men spreekt over het Zuid. Het 
Zuid is een echo.

Op het Zuid heerst een artistiek klimaat. Daar 
zijn feiten over bekend. Naast het 19de eeuwse 
Museum voor Schone Kunsten, een duidelijk 
aanknopingspunt, krijgt eerst het Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen hier zijn 
bestemming, en even later ook het Provinciaal 
Museum voor Fotografie. In enkele jaren tijd 
verschijnt er een netwerk van galerijen. 
Belangrijke galerijen, zegt men van sommige. 
Ze liggen verborgen in straten die hun 
aantrekkingskracht nog niet bewezen hadden. 
Willen deze galerijen niet gevonden worden?

De stilzwijgendheid van sommige galerijen. De 
koele zuinigheid waarmee ze zichzelf afficheren. 
Zeker, de gevel van “Ronny Van de Velde”, aan 
de Ijzerenpoortkaai, staat er om de aandacht te 
trekken. Maar waarvr de argeloze 
voorbijganger zich mag interesseren, wordt hem 
niet duidelijk gemaakt.
Prijkt de riaam “Ronny Van de Velde” tenminste 
nog in rode letters. boven de brievenbus - 
leveranciers en postbodes zullen zich niet 
vergissen -, Micheline Szwajcer laat de 
voorbijganger niet eens weten welke naam ze 
voor haar galerij bedacht. T ernauwernood krijgt 
hij in de gaten dat hij de witgeschilderde loods 
kan binnenstappen om er een expositie te 
bezichtigen, afgeleid als hij was door twee 
jongens die aan een bromfiets prutsen. Stank en 
lawaai vullen de roerloze Verlatstraat.

Met het Zuid is men al lang wat van plan. Men 
heeft altijd al plannen gehad met het Zuid. Over 
het Zuid leeft er sinds jaar en dag van alles en 
nog wat in de hoofden van mensen met plannen 
en bedoelingen.
De vrijgekomen ruimte na afbraak van het 
Zuidkasteel, een militaire controlepost van het 
Spaanse schrikbewind, moest een bestemming 
krijgen. Dus keek men heimelijk naar het Parijs 
van Haussman en droomde bescheiden van een 
residentiële woonwijk. Brede lanen, pleintjes 
met heroïsche monumenten, een echt museum, 
een hippodroom,...
Een andere werkelijkheid is deze gerealiseerde 
droom inmiddels voorbijgestoken. De 
belangstelling voor de binnenhaven verdween, 
de handelsactiviteiten droogden op. En werd het 
niet nóg exclusiever om in de residentiële delen 
van de randsteden te wonen? De prijzen 
verkruimelden, de gevels schilferden af. Hun 
levenswijze eigen grepen minder gegoede 
klassen hun kans en kelderden daarmee de 
waarde van de woonwijk helemaal.

Tussen het berooide volk dat daar aanbelandt, 
treft men ook kunstenaars aan. Althans toch 
enkele. Hun stille voornemen is het om hier 
goedkoop een verdieping of loods te huren en 
aan een oeuvre te beitelen. Men hoort daarvan, 
het gerucht verspreidt zich en enkele jaren later 
wordt het nieuwe artistieke elan officieel (musea) 
en commercieel (galerijen) verankerd. De 
aangetaste waarde van het onroerend goed is 
ondertussen helemaal kaalgevreten, 
schoongevreten. De buurt mag zich opnieuw 
verheugen op de belangstelling van menig 
makelaar.

Hét Zuid, de artistieke site van Antwerpen, is 
een vitale stadsbuurt.

Het is aangenaam wonen op het Zuid. De huidige 
bewoners, onwettige erfgenamen van de 
vroegere burgerij, verkregen het recht op licht 
en ruimte. Waar elders in deze stad is men zo 
zonovergoten gehuisvest? En waar elders in 
deze stad heeft men zoveel plaats om een 
voetganger uit de tegenovergestelde richting te 
passeren? Op het Zuid, meer dan waar ook, is er 
plaats om naast elkaar te leven. Letterlijk en 
figuurlijk. Net zo min onbekenden elkaar hier 
groeten, gaan ze op de vuist met elkaar. 
Verdraagzaamheid in de haalbare betekenis van 
het woord.

Het Zuid hééft ook een toekomst. Zoals zó vaak 
bestaat die toekomst al op papier, in de inmiddels 
aangepaste - teruggeschroefde - plannen van 
architect Toyo Ito. Die spreken van een “Oud 
Zuid” (het huidige Zuid), met spectaculaire 
voorstellen voor de Zuiderdokken, en een 
“Nieuw Zuid”, een project dat begint waar de 
Zuiderdokken eindigen en dat, eens uitgevoerd, 
de stad meteen een hele wijk langer maakt. Het 
“Nieuwe Zuid”, Antwerpens antwoord op de 
uitdaging die 21 ste eeuw heet, verschij nt straks 
op de braakliggende terreinen die vroeger het 
Zuidstation herbergden.
Ito stelt voor de Zuiderdokken opnieuw uit te 
graven om in de vrijgekomen diepte (800x80x8) 
een park aan te leggen met "cultureel-recreatieve 
infrastructuur”.
Het belooft een exotisch avontuur te worden, dat 
park, met verscheidene soorten aanplantingen 
en omgevingen, zodat men zich voortdurend 
ergens anders waant. Men zal er ook gebouwen 
voor culturele of recreatieve functies 
tegenkomen, soms gewoon op de nieuwe begane 
grond van het park, soms in de lucht, steunend 
op pijlers en geklemd tussen de wanden van 
voormalige dokken. Op niveau van de Kaaien 
zullen een aantal bruggen het nieuwe park 
overspannen, niet alleen stenen bruggen, maar 
ook glazen, zodat de wandelaar het gevoel krijgt 
dat hij over het dak van een serre kuiert.
Samen met Stad aan de Stroom, het 
overkoepelend initiatief voor architectuur in 
Antwerpen, bedacht Ito ook al enkele mogelijke 
bestemmingen voor die cultureel-recreatieve 

structuur. Zo droomt men voor het eerste dok, 
het Kooldok, van een “infrastructuur voor 
kinderen en jongeren”, met een kleine 
schouwburg voor theater, dans, muziek, ... en 
een tentoonstellingsruimte. “Deze culturele 
infrastructuur,” voegt men daar wel met de 
nodige realiteitszin aan toe, “zal hoofdzakelijk 
een publieke investering zijn, maar aanvullend 
zijn echter ook renderende functies denkbaar 
waarvoor privé-investeerders gevonden kunnen 
worden, zoals bijvoorbeeld een café-restaurant 
dat speciaal op kinderen is afgestemd.” 
In het Schippersdok ziet men een centrum voor 
beeldcultuur, aansluitend bij de functies van het 
MUHKA en het fotografiemuseum. “Ook hier is 
een combinatie denkbaar van publieke en private 
investeringen. Zo kan in dit deel ruimte voorzien 
worden voor private kunstgalerijen naast 
horecazaken.” Of men plaatst in dit dok een 
centrum voor wereldculturen en podiumkunsten, 
men geeft hier repetitie- en speelruimte aan 
verenigingen die momenteel op zoek zijn naar 
aangepaste infrastructuur.
In het Steendok tenslotte, op de plaats waar nu 
het geïmproviseerde volleybalveldje van 
omwonende kinderen ligt, legt men hoogst 
waarschijnlijk een sportterrein aan. “Dit deel 
van het project moet wel als een hoofdzakelijk 
openbare investering worden opgevat,” vermeldt 
de nieuwsbrief van Stad aan de Stroom. Nochtans 
lijkt mij ook hier de uitbating van één of meerdere 
horecazaken, bijvoorbeeld een kantine, tot de 
mogelijkheden behoren.

Voorde Sinksenfoor heeft men aan een oplossing 
gedacht. Ze wordt naar de Scheldekaaien 
verdreven.

Op de kaaien zelf, op het “gelijkvloers” van 
waarop men straks in het verzonken park Zal 
kunnen kijken, draait het restauratie-apparaat 
inmiddels op volle toeren. Wie vanop de Waalse 
Kaai zijn blikken laat glijden over de Vlaamse 
Kaai, krijgt het vérmoeden dat er een 
wetmatigheid aan die werken ten grondslag ligt. 
Het lijkt er sterk op dan men aan het begin van 
'de kaai is gestart, zo stapsgewijs de hele'gevelrij 
wil afwerken - men zit al in de helft - en 
ondertussen een spoor van nieuwe restaurants 
en exclusieve zaken achterlaat. Wie vanop de 
Vlaamse Kaai de Waalse gaat bekijken, ontwaart 
links en rechts van het aardekleurige MUHKA 
vooralsnog veel bouwval en leegstand. Hier is 
nog werk aan de winkel.

De vermeende link tussen de aanwezigheid van 
artiesten in een bepaalde stadsbuurt en de 
levendigheid van die buurt, heb ik nooit 
vertrouwd. Alsof men die buurt zou kunnen 
opzoeken, er de artistieke lucht opsnuiven en 
lichtjes bedwelmd deelnemen aan het 
alomtegenwoordige scheppingsproces 
(Greenwich Village, Montparnasse, Sint- 
Martens-Latem). De waarde van de kunst ligt 
natuurlijk elders. In de moeizaam opgebouwde 
relatie tussen de maker en zijn artefacten. In de 

zeldzame momenten dat een doek, een object 
eén kijker werkelijk tot staan brengt - om hem in 
beweging te zetten.
Eén beeld uit de Richard Deacon-tentoonstelling 
in het MUHKA (zomer ’88) is me altijd 
bijgebleven. Een afbeelding heb ik er niet van 
teruggevonden; ik doe een beroep op mijn 
geheugen.
Het stond onopvallend opgesteld, op het 
gelijkvloers, rechtsachter als je het museum 
binnenkwam. Qua materiaalkeuze was het 
onmiskenbaar Deacon, maar in zijn intieme 
raadselachtigheid overtrof het de vaak veel 
grotere sculpturen. Het geheim van het recept, 
zo bedenk ik nu, lag ih de geslotenheid van het 
werk: twee hoefijzervormige zinken dozen - nu 
ja - de ene boven-, de andere onderkant, sluitend 
verbonden door een stuk ruige stof. Het geheel, 
met veel goede wil, een soort rechtopstaande 
harmonica.
Ik werd geplaagd, niet met rust gelaten door dit 
voorwerp. Het leidde met zijn geblokte blauw- 
witmotief op het zink, mijn aandacht af naar zijn 
verschijning; het lokte me naar zijn mysterieuze 
binnen. Tenslotte de wat gênante goesting om 
erop te gaan zitten, zodat het ding misschien 
eerst in elkaar zou zakken en dan weerrechtveren. 
Als enige bezoeker die zeer vroege 
zaterdagvoormiddag, bemerkte ik éen 
onregelmatigheid op de eerste verdieping. Eén 
van de lichtarmaturen aan het plafond heeft vuur 
gevat. De vlammen druipen naar beneden, tot op 
tien centimeter van een andere sculptuur van 
Déacon. Een kwartier later verschijnt een zwaar 
uitgeruste brandweerpatrouille. Het vuur, enkele 
kaarsvlammen groot, is snel geblust. Een 
brandweerman, als hij de klus geklaard heeft: "t 
is hier alle dagen iets.”

Vanuit het oude stadscentrum een bezoek willen 
brengen aan het Zuid, leidt de geïnteresseerde, 
via de Nationalestraat, ook door de Volkstraat. 
Een straat, sedert jaar en dag verbouwd en 
vertimpierd voor de noden van zijn bewoners en 
ondernemers. Zo gedijen hier rustig naast elkaar 
de opslagplaatsen van spullenhulp en het 
Bormshuis, een voorbeeld van moderne 
kerkenbouw en een mannequinschool, 
stamcafé’s en Turkse eethuisjes, galerijen en 
curiosashops, en binnenkort ook, in een 
gerestaureerd art nouveau-paleis, een 
Steinerschool. De Volkstraat is een straat die 
bewoners zich, wars van ieder globaal denken, 
eigen hebben gemaakt.
In de Volkstraat is het leven niet duur. Een stoel, 
een tafel, eten en drinken. Ook de kunst is er 
merkelijk goedkoper. Soms zelfs gratis. Enkele 
maanden geleden nog bedacht de uitbater van 
galerie Talent het plan om, samen met zoveel 
mogelijk buurtbewoners tegelijk, het “langste 
schilderij ter wereld” te maken. De Volkstraat 
zelf deed dienst als schildersezel.

Bart Meuleman, Het Zuid, augustus ‘92
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In één van zijn gesprekken met Ilya Kabakov 
vertelt Yuri Kuper het volgende verhaal. (1) 
Door de moeilijke reglementering op de 
huisvesting was hij, als pas getrouwde jongeman, 
genoodzaakt zijn intrek te nemen bij zijn 
schoonouders. Al snel ontstonden er een aantal 
wrijvingen tussen hem en zijn schoonvader, een 
oude communist, die hoofdzakelijk het gevolg 
waren van het onbegrip van deze laatste voor het 
gebrek aan politiek engagement bij zijn 
schoonzoon. Nochtans werd er nooit echt 
openlijk over deze wrijvingen gepraat.
In die periode hing er in alle toiletten een 
geborduurd zakje met knipsels die gebruikt 
werden als toiletpapier. Op een dag, toen Yuri 
één van de knipsels uit het zakje nam en toevallig 
een blik wierp op het stuk papier, bemerkte hij 
dat het een lijst was met zijn onvolkomenheden, 
van de hand van zijn schoonvader! Deze man 
had zijn ergernis over zijn schoonzoon aan het 
papier toevertrouwd. Wat op het papier stond, 
leek op een wetstabel, bedoeld om Yuri’s 
gebreken bij de Hoge Raad aan te klagen, iets 
angstaanjagends dus. Het geschreven woord 
heeft in de voormalige Sovjetunie, onder invloed 
van de Russische literaire traditie, een magische 
waarde. Het leek dan ook alsof de in tekst 
omgezette ergernis deel uitmaakte van een heilig 
ritueel dat de gedachten van de oude man kracht 
bijzette (om er concrete maatregelen aan te 
verbinden).

Mondelinge landschappen die als een splinter 
in me zijn doorgedrongen

Ter voorbereiding van dit artikel had ik een 
“stil” gesprek met Ilya Kabakov. Met behulp 
van de fax praatten wij uitvoerig over de 
verhouding tussen tekst en beeld in zijn werk. 
Het woord, het geschreven en het gesproken 
woord, speelt een grote rol in het werk van 
Kabakov. In'heel wat van zijn doeken en 
installaties lijkt hij een stille dialoog te willen 
voeren met zijn publiek. Hij stelt, in zijn 
geschriften en in ons gesprek, dat zijn verhouding 
tot het publiek gebaseerd is op 
“evenwaardigheid”. Een beetje verbaasd over 
deze stellingname vroeg ik hem op welke manier 
het publiek kan optreden als evenwaardig 
gesprekspartner. Hij antwoordde me als volgt: 
“Kunstenaar en publiek zijn op elk vlak' 
evenwaardige partners. De conversatie verloopt 
tussen gelijkwaardige partners of vrienden die 
het werk van de kunstenaar ter discussie stellen. 
Mijn teksten zijn vaak gesprekken tussen kijkers 
die het hebben over wat ze te zien krijgen. Het 
“publiek” bestaat eigenlijk niet, er is alleen een 
partner, een kijker. Het gaat om een concept. Het 
is zeer moeilijk voor mij om op deze vraag te 
antwoorden.”
Kabakov lijkt een publiek nodig te hebben uit 
angst voor een doorgedreven innerlijke 
monoloog, uit noodzaak om zijn ideeën, zijn 
twijfels te testen aan de opvattingen van een 
partner: “Ik ben iemand die heel onzeker is, zelfs 
over mijn eigen ideëen, iemand die niet zonder 
contact kan leven. Maar het contact dat ik opzoek, 
ligt niet in een confrontatie maar in een gesprek.”

“Wie heeft deze nagel ingeklopt?”

Als men luistert naar “Visitors ’ commentaries" 
in “Life of Flies” (2) of naar de stemmen die uit 
Kabakovs doeken of installaties opstijgen, dan 
hoort men de echo van zinnen die van overal uit 
de (Sovjet-)Russisehe maatschappij komen, die 
opwellen uit een immens reservoir. Wat hebben 
deze ijle stemmen nog te maken met een publiek 
als evenwaardig gesprekspartner? “In mijn geest, 
in de geest van anderen hoor ik stemmen die van 
een publiek komen. Soms verspreiden ze opinies, 
ideeën over mezelf en over mijn werk, soms 
praten ze alleen maar over hun eigen pijn. En 
daaruit put ik gedeeltelijk mijn levensenergie 
omdat ik temidden van deze stemmen leef.” 
Kabakov leeft temidden van echo’s* die 
herinneren aan teksten, gesprekken en beelden. 
In de merkwaardige tekst “The Ant” (“Life of 
Flies”) béschrijft hij die ervaring. “The Ant” 
staat voor een niets betekenend schilderijtje aan 
de wand van een landhuis waar Kabakov, samen 
met enkele vrienden, een aantal onvergetelijke 
zomers doorbracht. Ondanks de aanvankelijke 
betekenisloosheid van het schilderij, 
illumineerde dit toch de aanwezigen. “Thé Ant” 
was het uitgangspunt voor een voortdurende 
improvisatie. Het activeerde het geheügen van 
de aanwezigen en lokte allerhande discussies 
uit. Door naar “The Ant” te kijken werd de 
herinnering van de aanwezigen in werking gezet: 
ze begon beelden en teksten op te roepen uit een 
ver of dicht verleden.
De herinnering speelt een belangrijke rol in 
Kabakovs artistiek proces. In zijn installatie “In 
Memory of Pleasant Recollections” (“Als 
Aandenken aan Aangename Herinneringen”) 
(3), die hij dit najaar bij Galerie Deweer zal 
tentoonstellen, suggereert hij een 
herinneringsproces in twee fasen. In de ruimte 
van de Galerie zal hij tekeningen tentoonstellen 
die hij in 1977 tekende maar waarvan de 
voorstellingen, volgens de inscripties op de 
tekeningen, teruggaan op het jaar 1976. De 
tentoonstelling van 1992 is een herinnering aan 
1977 waarin hij terugdacht aan 1976. Of, volgens 
een interpretatie die eerder het kijkgedrag viseert: 
de “auteur” Kabakov herinnert zich in deze 
tentoonstelling niet zozeer ieder doek, iedere 
“overpeinzing” op zich, maar behoudt een 
herinnering aan het totaalbeeld van de installatie 
en aan de opgeroepen beelden op elk doek 
afzonderlijk, een herinnering in twee fasen dus. 
Keren we nu even terug naar “The Ant”. De 
beelden en teksten die in “The Ant” opgeroepen

De tekst verhindert 
dat het beeld barst

1992 is ongetwijfeld het jaar van Ilya Kabakov. Nog voor zijn deelname aan de negende 
documenta, werd hij door het Keulse Kunstverein uitgenodigd om zijn beelden en teksten te 
tonen waarin vliegen een voorname rol spelen. “Das Leben der Fliegen” (Life of Flies) bleek één 
van de meest besproken installaties van het afgelopen tentoonstellingseizoen. In “La Criée” van 
Rennes realiseerde Kabakov eveneens een tentoonstelling die nog tot 26 september loopt. Aan 
beide tentoonstellingen werden omvangrijke publicaties verbonden: “Life of Flies” en “Ilya 
Kabakov - Yuri Kuper, 52 entretiens dans la cuisine communautaire”. In het najaar creëert 
Kabakov twee tentoonstellingen in Vlaanderen: “In Memory of Pleasant Recollections” in 
Deweer Art Gallery en "Illustration/A way to survive” in de Stedelijke Academie van Kortrijk 
(in een organisatie van kunststichting het Kanaal). In haar bespreking van het werk van Ilya 
Kabakov neemt Elke de Rijcke de relatie tussen tekst en beeld als leidraad.

—------------------------------- ---------
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Ilya Kabakov

Untitled, 1973
Vertaling van de Russische tekst:

Lunina's Commentary: I see three levels of liberation of the soul in this world. The first album shows a breakthrough, leaving 
the body, the soul's exodus to heaven. Floating free above the world, the soul immersed in freedom in the second and third 

album. And - finally - in the fourth album contemplative ecstasy in the eye of.
Enkele jaren later tekende Ilya Kabakov Untitled, 1979 met de volgende tekst:

Wilikina’s commentary: Of this kind of nonsense fortunately nothing remains as soon as the particular fashion fades.

werden, werden uit de leegte opgeroepen, uit de 
leegte die in “The Ant” tastbaar was. Het 
opgeroepen materiaal leidde de aanwezige 
vakantiegangers vervolgens naar andere 
"leegten", naar andere “gaten” in hun persoonlijk 
leven die in hun discussies aan bod kwamen. 
Herinnering en leegte gaan in “The Ant” volledig 
in elkaar op: de herinnering voert naar de leegte 
en de leegte brengt materiaal uit het verleden 
aan. Door het geheugen te activeren, door beelden 
en teksten op te roepen, dringt Kabakov door tot 
de essentie van dit leven als punt in de leegte. 
Tekst en beeld oefenen een magische werking 
op de lezer/kijker uit en stimuleren hem om “af 
te dalen”, zelfs al weet hij dat hij op het niets zal 
botsen.

Ik zat met een geïllustreerd boek op mijn 
knieën

Ook de tekst “Picture with an Inscription” (“Life 
of Flies”) laat een op zijn minst intrigerende 
indruk na. Nochtans betreft het hier een ervaring 
die iedereen al wel eens heeft meegemaakt, 
maar die zo miniem, zo subtiel is dat ze ons als 
het ware ontsnapt. Het is belangrijk om op die 
ervaring, die Kabakov schriftelijk wist te grijpen,

terug te komen in het licht van de verhouding 
tussen tekst en beeld in zijn werk. Toen hij nog 
maar net kon lezen, zat Kabakov met een 
prentenboek in zijn hand. (4) Het ging om een 
grotendeels geïllustreerd boek waarin zich onder 
elke prent een ondertitel bevond, een gevatte 
inscriptie die een bepaalde, belangrijke fase in 
het verhaal aanduiddé. Juist omdat de tekst 
onder het beeld was aangebracht, ontstond er 
een raadsel. Kabakov ging, vanuit de slagzin, 
het beeld inspecteren. Maar in plaats van een 
antwoord op het mysterie van het beeld te krijgen, 
werd dit mysterie nog verdiept. De verschijning 
van de tekst riep allerlei vragen op. De 
eenduidigheid van beide fragmenten verdween 
van zodra ze met elkaar in aanraking kwamen. 
Dit raadselachtig effect bleef afwezig als ook de 
tekst afwezig was. “Als de beelden geen 
inscripties onder hen hadden leken ze Ie vensloos, 
grijs en ontoegankelijk en leken ze élke perceptie 
te verhinderen.” Het beeld zonder inscriptie 
sluit zich voor de toeschouwer zodat deze geen 
toegang meer heeft tot het betekenisveld. Maar 
zelfs als er tekst bij het-beeld geplaatst wordt, 
dan “verklaart” deze het beeld nog niet. De 
betekenis die uit de confrontatie van tekst en 
beeld kan groeien blijft in zekere zin obscuur.

maar is minder obscuur dan de betekenis die het 
“tekstloze” beeld genereert. Om die reden vindt 
Kabakov het noodzakelijk tekst aan beeld toe te 
voegen: “De klassieke werkmethode bestaat erin 
de kijker de vrijheid te geven en het doek 
commentaarloos achter te laten. Maar jammer 
genoeg leidt dit zo vaak ofwel tot bewondering, 
ofwel tot onverschiligheid tegenover het doek. 
Als je tegenover het beeld een tekst stelt, dan 
krijgt de vrijheid van interpretatie een nieuwe 
stimulus.”

"De koffiekan is smerig”

De tekst in Kabakovs werk heeft echter nooit de 
waarde van wat wij onder “ondertitel” verstaan. 
Het woord inscriptie past beter omdat de tekst 
onlosmakelijk verbonden is met het beeld. Maar 
ondanks het feit dat Kabakovs, tekst nooit 
ondertitel is, is zijn beeld merkwaardig genoeg 
vaak niets meer dan een illustratief gegeven. In 
de Russische traditie is het verhaal over het 
beeld belangrijker dan het beeld zelf. Het beeld 
is een illustratie die door een afgrond van de 
tekst gescheiden wordt. In enkele teksten stelt 
Kabakov zelfs dat sommige beelden beter kunnen 
verteld worden in plaats van geschilderd. In zijn 
kritisch werk over Koutcherenko bijvoorbeeld 
schildert hij letterlijk het verhaal van een 
schilderij van deze Rus. In dit werk valt het 
beeld volledig samen met de tekst. Als gevolg 
daarvan wordt de illustratieve functie van het 
beeld de afgrond ingesleurd, wordt het belang 
van de tekst in de verf gezet en de aandacht 
toegespitst op de afgrond die tekst en beeld 
scheidt. "Zoals gewoonlijk is mijn verhouding 
tot dit onderwerp gecompliceerd. Enerzijds 
verschijnt het doek als een illustratie voor een 
verhaal, vooral daar waar een “subject” aanwezig 
is, in de zogenaamde “kijker”-doeken. Dat staat 
in direct verband tot de Russische literatuur 
waarvan de verteller de kern uitmaakt. Maar het 
doek is breder, wijdser dan de illustratie, het valt 
er niet mee samen. En daarom moeten we ook 
niet bang zijn van verklarende teksten: het 
schilderij overstijgt de teksten en vice-versa. 
Daardoor ontstaat een breuk tussen beide die we 
“stilte” kunnen noemen, een stilte waarin heel 
wat gebeurt. De afgrond (van de stilte) is heel 
belangrijk en kan alleen maar geestelijk 
overbrugd worden.”
Door tekst en beeld te verbinden - een verbintenis 
die' altijd problematisch zal blijven, die altijd 
een afgrond zal creëren - druist Kabakov tegen 
de heersende esthetische principes in. Nochtans 
wil hij niet in de afgrond blijven staan. Hij is op 
zoek naar tekst die het beeld erkent in plaats van 
het te ontlopen, naar tekstmateriaal dat een 
poëtische confrontatie aangaat.

Een steeds verspringende vlieg

De afgrond wordt in de verbeelding overbrugd. 
Op het moment van overbrugging vallen tekst 
en beeld heel even samen, in een eclips die een 
onverwachte eenheid suggereert. Het is een teer, 
een vluchtig moment, een moment van stilte, 
van vreugde waarop de poëtische waarde van 
het werk oplicht. De spanning die de afgrond 
tussen tekst en beeld opwekt, leidt naar dat 
poëtisch moment op voorwaarde dat de kijker in 
zijn kijken volhardt. Alleen als men zijn eigen 
perceptie kan doorgronden, kan men zien. Men 
ziet na het kijken, maar men ziet ook vóór het 
kijken, bij de eerste kennismaking, op het 
moment van verrassing. Kabakov beschrijft dit 
laatste moment aan de hand van een eenvoudig 
voorbeeld: “Neem nu bijvoorbeeld die tekening 
met de vlieg waaronder de tekst “de vlieg” staat. 
In het begin zijn ze één. Maar dan denkt de 
kijker: “Waarom staat er hiereen dergelijk teken? 
Misschien is het geen vlieg? en daar gaat het 
moment van eenheid.” Het gemiddelde, 
geroutineerde perceptiegedrag ontkent elke 
poëtische waarde, ziet alleen de steeds groter 
wordende afgrond tussen de dingen onderling. 
De kijker mag tekst en beeld niet afzonderlijk 
lezen, mag geen rekenkundige bewerkingen op 
deze selectieve leesmethode uitvoeren. Hij wordt 
daar wel toe verleid omdat hij hier voor twee 
verschillende elementen staat, tekst en beeld, 
waardoor hij zowel kijker als lezer wordt, een 
tweevoudigheid die hem twee verschillende 
perspectivische werelden, twee verschillende 
perceptiemethodes wil opleggen.
In de installatie voorde tentoonstelling in Galerie 
Deweer speelt die opgesplitste perceptie opnieuw 
een zeer belangrijke rol. Aan de wanden van de 
ruimte zal Kabakov eigen behangpapier tot op 
een hoogte van ongeveer. 120 centimeter 
aanbrengen, tot op hoogte van het middenrif, of 
van het hart van de gemiddelde kijker. Dit behang 
verwijst door zijn kleur naar de aarde en de 
lucht, maar tegelijkertijd ook naar de 
bureaucratie, de administratie, het dorre leven. 
Dit is een contextuele ambivalentie die men 
vaak in zijn werk terugvindt: iets fris kan zo 
omslaan in iets dors. Boris Groys ziet de vlieg, 
een terugkerend element in Kabakovs werk (die 
in de tentoonstelling in het Kunstverein van 
Keulen centraal stond), als symbool bij uitstek 
Voor deze ambivalentie. Net zoals een vlieg 
onophoudelijk van plaats verandert, verspringen 
doeken en installaties voortdurend tussen twee 
perceptie- en begripsniveaus. De vlieg 
functioneert volgens Groys, “als een instrument 
voor het ironisch neerhalen en het vertalen van 
hoogstaande waarden in rommel, en 
tegelijkertijd, als een engel die uit de hemel in. 
onze zondige wereld neerdaalt. Het is onmogelijk 
een keuze te maken tussen deze twee lezingen - 
het enige wat we kunnen doen is van het ene 
leesniveau naar het andere overschakelen, net 
als een vlieg.”



Boven het ambivalente behang, boven deze 
sokkel, op ooghoogte dus, zullen de doeken 
opgehangen worden. Achtenzeventig doeken 
zullen, volgens een lichte inclinatie die aan de 
wetten van de ruimte gehoorzaamt (zie foto), 
aan de wanden aangebracht worden. Op de 
doeken staan verschillende, sterk op elkaar 
lijkende vazen waarin al dan niet bloemen zitten. 
De bloemen lijken net op de drempel van de 
verwelking getekend te zijn. Als er geen bloemen 
in de vazen zitten, lijkt het of men - of is dat de 
structuur van het behangpapier achter de bloemen 
- verdorde blaadjes in de ruimte ziet vallen. De 
vaas toont zelden de stengels van de bloemen. 
Deze lijken, opeengepakt als haringen, te 
verstikken in hun houder. Het bloemmotief dat 
op de vazen is aangebracht is groter dan de 
bloemen in de vaas. Het bloemmotief op de vaas 
is de illustratie van de bloemen in de vaas. Of is 
het vice-versa?
Het oog wordt heen en weer geslingerd. (Als 
men afgaat op de schets van de installatie mag 
men het volgende veronderstellen:) de kijker 
komt binnen en wordt overvallen door een 
globaal beeld. Hij ziet een kleurvlak (het behang) 
en doeken. Op dat ogenblik is hij nog altijd een 
kijker vanop afstand. Hij wordt gedwongen 
dichterbij te komen, over te schakelen naar het 
beschouwen van de individuele werken die deel 
uitmaken van het globale beeld. Dan ziet hij het 
beeld en de inscriptie, een doek op zichzelf, een 
zelfstandig onderdeel uit een album. Hij wordt 
kijker en lezer, twijfelend tussen beide. Het is de 
compositie van de doeken en installaties zelf die 
op zo’n ambivalente lectuur aanstuurt. In het 
doek wordt men heen en weer geslingerd tussen 
beeld en inscriptie, in de installatie van macro- 
perceptie (de installatie als schilderij) naar micro- 
perceptie (het schilderij in het schilderij). En zo 
begint men een lange reis waarin het oog telkens 
van register verandert, waarin het oog nu eens 
door een textueel, dan weer door een visueel 
element gevangen wordt; nu eens door eén close- 
up, dan weer door een totaalbeeld.
Maar de kijker moet in de verwarring durven 
treden. Hij moet zich dwingen naar het volledige 
blikveld te kijken. Hij moet het beeld met de 
inscriptie als geheel onder ogen nemen en dan 
weer achteruit gaan, om het vol waardige beeld, 
zoals dat door de installatie gecreëerd wordt, op 
te bouwen aan de hand van de beelden van de 
individuele werken. Alleen als woord en beeld 
“tegelijkertijd ons bewustzijn binnendringen, 
kan een intens en uniek poëtisch beeld gecreëerd 
worden” (Life of Flies). Alleen dan zal de poëzie 
doorbreken in een volkomen nieuw perspektief 
zoals de Russische dichter Mandelstam dat 
verwoordde: “Ik zag een meer dat rechtop stond; 
in de versneden roos in het wiel”. Op dat moment 
voelt de kijker de ongemakken wegebben die bij 
een rechtopstaande, heen en weer springende 
lectuur optreden,

Kabakovs teksten op micro-ni veau (op elk doekje 
afzonderlijk) en op macro-niveau (de installatie 
begeleidend) lijken de perceptie van de kijker 
aan te scherpen. Wanneer de kijker er niet in 
slaagt het beeld te doorprikken, kan de tekst een 
raam openen- Kabakov beaamt deze 
stellingname: “Beide delen - het beeld en de 
tekst die erop of terzijde is aangebracht - zijn 
noch het centrum noch leiden ze (als men ze 
afzonderlijk beschouwt) naar de betekenis. Ze 
zijn er om de kijker te stimuleren in zijn zoektocht 
naar de verscholen diepgang in de betekenis. 
Deze ligt steeds dieper en dieper. De tekst speelt 
inderdaad de rol van stimulator, hij geeft richting 
aan de zoektocht. Het beeld begrenst de ruimte 
van de zoektocht. De tekst drukt op "het raam": 
het schilderij is het raam, maar wat kan er achter 
het raam gezien worden?” In een doek als “Hij 
vliegt” kan de kijker, dankzij een verklarende 
tekst, de plaats van de vliegende man bepalen. 
De tekst helpt hem dus te zien wat hij niet had 
kunnen zien indien hij deze niet gelezen had. De 

'tekst helpt hem zich op het gezichtspunt van de 
maker van het schilderij te stellen. Het woord 
opent met andere woorden de eerste laag van het 
beeld. Op dat moment heeft de kijker de ijslaag 
die hem van de betekenis scheidde al doorbroken 
en moet hij nog enkel dieper in het water durven 
af dalen.

De echo van een tekst is de context

Even belangrijk en minder obscuur dan de 
inhoudelijke verhouding tekst-beeld, zijn de toon 
en de stijl van de tekst. De toon roept een 
bepaalde context op. Het is deze hoofdzakelijk 
maatschappelijke maar ook literair-conceptuele 
context waarvan men de echo’s moet trachten 
op te vangen. Men moet zich laten leiden haar de 
plaats van ontstaan van een tekst. “De tekst 
“Ivan Petrovich, waar is mijn appel?” betekent 
niets als men de context van dat fragment niet 
voor ogen heeft: dat is de kern van elke tekst. 
Deze zin situeert zich op een bepaalde plaats, op 
een bepaald tijdstip en het is van groot belang 
deze context te begrijpen.”

“Ga jij het vlees bereiden?

De teksten op Kabakovs doeken zijn de neerslag 
van “de zoemende stemmen" in zijn hoofd. De 
lezer/luisteraar moet dat gezoem leren horen. 
Elke tekst is verbonden met een specifieke 
context. Centrale elementen in deze context zijn 
“de pijn, de angst en het lijden. Het lijden 
stimuleert de perceptie van de kijker”. De context 
is de echo die uit elke tekst opklinkt, het veld van 
betekenissen en gewaarwordingen die als gene 
zijde van de spiegel aan de rug van de woorden 
is vastgehecht. Natuurlijk bestaat er een context 
voor de taal. Maar Kabakov wil een context 

oproepen die in en door de taal bestaat, waarmee 
de taal onlosmakelijk verbonden is. Door het 
juiste taalgebruik leidt Kabakov de kijker/lezer 
rechtstreeks naar de kern van de context in zijn 
werk: naar de leegte, het niets. Deze context van 
absolute leegte vinden we opnieuw en vooral in 
de Russische literatuur terug waarin Kabakovs 
oeuvre ingebed ligt. In het kortverhaal “Pats!” 
roept de auteur Danil Charms deze typisch 
Russische context op dooreen absurd taalgebruik 
en kinderlijk conversatieverloop:

“Olga Petrovna staat brandhout te hakken. Bij 
iedere bijlslag springt de neusknijper van haar 
neus. Jevdokim Osipovitsj zit in een leunstoel te 
roken.
O.P.: (slaat met de bijl op een blok hout dat maar 
niet wil opensplijten)
J.O.: Pats!
O.P.: (zet de neusknijper op haar neus, slaat op 
het blok hout)
J.O.: Pats! (...)
O.P.: (zet haar neusknijper recht): Jevdokim 
Osipovitsj! Alstublieft! Houdt u op met dat 
woord ‘pats’.
J.O.: Goed, goed.
O.P.: (slaat met de bijl op het hout).
J.O.: Pats!
O.P.: Jevdokim Osipovitsj! U had me beloofd 
niet aldoor ‘pats’ te zeggen;
J.O.: Goed, goed, Olga Petrovna. Ik zal het niet 
meer doen. (...)
O.P.: Echt, ik vraag het u, ik vraag u met klem: 
laat u mij dit blok hout tenminste in twee hakken. 
(...)
J.O.: Pats!
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En zo gaat het stukje nog even door. (5) De 
context van het houthakken in een gesloten 
plaats (een salon) leidt bij Charms naar een 
absurdistisch taalgebruik dat de bevreemdende 
zinloosheid van deze scène in de verf zet. De 
context dwingt Jevdokim Osipovitsj tot een 
specifiek taalgebruik en Olga Petrovna tot het 
verderzetten van haar handeling. Geen van beide 
komt echter een stap vooruit. Ze blijven beide 
hangen in een allesomvattende leegte. Ook 
Kabakovs teksten vertellen ons honderduit over 
de aard van de menselijke conversatie. In zijn 
instructieve teksten, die rechtstreeks verwijzen 
naar het dorre, administratieve taalgebruik op de 
panelen van de Russische dienst voor huisvesting 
en maatschappelijke ordening, weerklinkt een 
vlijmscherpe kritiek op de Russische 
maatschappij. Het oproepen van teksten die 
door niemand gelezen worden, maar die door 
hun verschijning op het doek tot lezen 
verplichten, heeft tot doel de kijker bewust te 
maken van de afschuwelijke realiteit van deze 
teksten, van de context waaruit ze te voorschijn 
treden. “Van zodra ze in een tentoonstelling 
geplaatst worden, stimuleren deze teksten de 
kritische reflectie van de kijker/lezer en dat is 
mijn hoofddoel. Mijn houding tegenover dat 
soort saaie, “onzuivere”, onpersoonlijke en 
algemene teksten is tweezijdig: enerzijds behoren 
deze teksten “iedereen en niemand” toe - op die 
manier zijn ze eigenlijk gezichtsloos, ze lijken 
op het gezoem van vreemde stemmen en moeten 
daarom bekritiseerd worden - maar anderzijds 

geloof ik niet in een persoonlijke, zuivere, mooie 
taal, en jammer genoeg worden vandaag de dag 
de meest intieme, diepliggende gedachten en 
gevoelens in dezelfde pseudo-taal geuit, door 
middel van hetzelfde afval, dezelfde rommel. 
Het is niet alleen "hun" taal, maar ook de “mijne”. 
De tijd van nobel poëtisch taalgebruik is al lang 
vervlogen...”

Ambivalente tekststatuten

Deze radicaal pessimistische houding van 
Kabakov tegenover het hedendaagse taalgebruik 
- een houding die hij zover doordrijft dat hij 
zichzelf niet buiten beschouwing laat: ook hij is 
“aangetast” - zou men enigszins kunnen 
verklaren door de linguïstische verschuivingen 
die de laatste eeuw in Rusland hebben 
plaatsgevonden. In zijn artikel “On the subject 
of local language” (“Life of Flies”) snijdt 
Kabakov dit onderwerp, aan. Door een uit 
economische overwegingen gestimuleerde 
volksverhuizing van Zuid naar Noord, werd de 
cultuur en het taalgebruik van de Noorderlingen 
overspeeld door “onbeschaafde” Zuiderlingen. 
De bestaande taal en cultuur werden door de 
Zuiderlingen, door de “bewoners van het afval” 
geruïneerd. Het linguïstisch-cultureel 
patrimonium ging teloor omdat het overspeeld 
werd door, “cultuurloze en onwetende 
taalgewoonten”. De relatie van deze nieuwe 
bewoners tot de taal was er één van leegte. Er 
verscheen een nieuw taalgebruik dat echter elke 
band met zijn betekenis verloren heeft. Er 
ontstondèn nieuwe woorden zoals rabfak

een reflectie op bestaande tekstmodellen. Nog 
andere waarborgen het beeld; ze zijn de 
rechtvaardiging zonder de welke het beeld geen 
betekenis heeft. Maar ook in dit laatste geval - 
terug te vinden in een doek als “Museum of 
Abramtsevo” waarop Kabakov een levensloze, 
onwaarachtige tekst uit een gids koppelt aan de 
authentieke herinneringen van een voormalige 
getuige, een gravin - wordt het statuut van de 
tekst in vraag gesteld: “het citaat is vals. Kunnen 
we de tekst uit dit citaat (de getuigenis) 
vertrouwen?” Het antwoord is neen. We kunnen 
het niet vertrouwen. De tekst verspringt van het 
ene statuut naar het andere, de context wordt in 
vraag gesteld, hij is ambivalent en kan eventueel 
omgewisseld worden, net zoals men zich in de 
verhouding tekst-beeld afvraagt wat er nu 
eigenlijk opspringt, waar nu eens de tekst en dan 
weer het beeld de voorgrond haalt. Het is als een 
knipperend licht dat ergens hangt maar niet te 
localiseren valt. Men kijkt naar het beeld, naar 
de inscriptie, naar het beeld en weer naar de 
inscriptie en men eindigt ver van de plaats 
waarop men staat. Geregeld wordt het duister. 
Geregeld knippert men met de ogen.

Elke de Rijcke
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Ilya Kabakov

In memory of pleasant recollections, 1992

(faculteit van de werkenden) of rospotrebsoyouz 
(vereniging van de sovjet-russische verbruikers). 
Dit fenomeen “is ongetwijfeld even vernietigend 
voor de taal als kanker voor een lichaam. Het 
dringt in de geest van de mensen door en verstoort 
hun innerlijke band met taal”. Kabakov 
benadrukt in vele van zijn doeken en installaties 
de linguïstische ravage die door dit economisch- 
sociaal fenomeen is aangericht, de absolute 
verwarring en de droevige lelijkheid die eruit 
zijn voortgevloeid. De overvloed aan 
administratieve, richtinggevende, pedagogisch 
verantwoorde en reglementerende teksten zijn 
een uiting van Kabakovs afschuw voor dit 
taalgebruik en de eraan verbonden context en 
wijzen erop dat hij zich voortdurend bezint over 
de betekenis en het statuut van de taal. Ook in het 
doek “Alles over hem”, waar telkens het 
voornaamwoord “hij” als onderwerp in een totaal 
nieuwe context optreedt, wijst hij op de 
verwarring en op de droeve melancholie die van 
zijn schamele, lege zinnen uitgaat. “Hij” is nu 
eens een woonblok, dan weereen haas, dan weer 
de soep of een persoon.

“Van wie is deze rasp?"

Het meest opvallend is de diversiteit van het 
statuut van de tekst in Kabakovs Werk. Sommige 
teksten hebben een zacht, bijna intiem karakter, 
voortvloeiend uit dagdagelijkse gesprekken. 
Andere, en dan denk ik aan zijn namenlijsten, 
zijn biografieën, zijn clericale registers, lijken

Noten

(0) De vier gecursiveerde zinnen worden 
uitgesproken door vier verschillende personages. 
Ze vormen de titel en de inscriptie pp een reeks 
van vier doeken.
( 1 ) Ilya Kabakov-Yuri Kuper, 52 entretiens dans 
la cuisine communautaire, Marseille/Rennes, 
1992, 405 pp. De tentoonstelling in La Criée, 
Halle d’Art Contemporain (Place Honoré- 
Commeurec, Rennes, tel. 99.78.18.20) loopt 
nog tot 26 september.
(2) Ilya Kabakov, Life of Flies, Edition Cantz, 
1992, 272 pp. De gelijknamige tentoonstelling 
liep van 2 februari tot 29 maart in het Kölnischen 
Kunstverein, Cacilienstrasse 33,5 Köln 1,0221/ 
217.021.
(3) “In Memory of Pleasant Recollections” loopt 
van 10 oktober tot 8 november in Deweer Art 
Gallery, Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem, 056/ 
644.893. Tot 4 oktober stellen twee andere 
Russen bij Deweer tentoon, namelijk Serguei 
Volkovën VadimZakharov. Van 3 tot 25 oktober 
tenslotte organiseert de galerie ook een activiteit 
extra muros. Aemout Mik en zijn New Yorkse 
vriend Adam Kalkin realiseren dan een project 
in de Tack-brouwerijtoren in Kortrijk.
(4) Kunststichting ‘t Kanaal presenteert een 
selectie kinderboeken, samen met de 
ontwerptekeningen, schilderijen en illustraties 
van Ilya Kabakow en Ulo Soaster in de grote, 
centrale gang (op de benedenverdieping) van de 
Academie voor Schone Kunsten te Kortrijk. 
Meer inlichtingen: 056/20.38.44.
(5) Danil Charms, Bam en ander proza, Van 
Oorschot, 1978.

I 9 I



0
ISTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

Istanbul Foundation for Culture and Arts (IFCA)

Yildiz Sarayi, Be§ikta§, Istanbul / Turkey 
Presents:

Third International Istanbul Biennial
Contemporary Art Museum / Istanbul

17 October 130 November 1992
Opening Reception Friday, October 16

List of Countries :
Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, France, Germany, Great Britain, Israel, Italy, Netherlands, Roumania, Russia, Spain, Turkey, U.S.A.

Belgian participation / Flemish Community, Brussels

’’The Scheldt” 1988
by

Jan Fabre

Curator: Willy Van den Bussche

Lectures:
BartDeBaere: ’PLACE AS A RELATION TO SUBSTANCE’-’A REFLECTION ON DOKUMENTA IX’ 
Willy Van den Bussche: ’MODERNISM IN PAINTING’ - ’10 YEARS OF PAINTING IN FLANDERS’

Commissioner: Emiel Hoorne

Further information: Emiel Hoorne, Phone: 32/55/38 91 73

Sponsored by:

IVECO KNACK
DOET IETS VOOR DE

KUNST

dn
drukkerij nonkel

izegem - belgium

ABB DBL
VERZEKERINGEN " Em
THE SPECIALISTS OF TRANSPORTS - TURKEY, BELGIUM, FRANCE, HOLLAND

STICHTING VOOR KUNSTPROMOOE
BRUSSELS

TRANSPORTS
CLEMENT

The French Innovative Forwarder
FRANS MAAS

HOLLAND un
f 59150 WATTRELOS / FRANCE 

Contact: Mr. Philippe MAHIEU - Tel. 33 / 20 27 55 42
2742 KZ WADDINXVEEN / HOLLAND 

Contact: Mr. Rob MITTELMEIJER - Tel. 31 / 1802 - 3066 Contact:
ISTANBUL/TURKEY

Mr. Cem KUMUK - Tel. 90 / 1 245 10 86

Thanks to the 'Belgian Embassy’ Ankara, the ’Embassy of Turkey’ Brussels and the Ministry of the Flemish Community ’Administratie Kunst’ Brussels
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SANART ’92
Ekim - Oct. ’92 / Ankara - Turkey

SANART ’92 - Association for Promotion of Visual Arts - Ankara, presents :

luslararasi Sanat etkinlikleri / International Symposium & Arts Events
List of countries: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Czecoslovakia, Chile, China, Colombia, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hungary, India, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Mexico, Morocco, Netherlands, Norway, Pakistan, Poland, Peru, Portugal, Russian Federation, 

Spain, South Africa, Syria, Sweden, Switserland, Tunesia, Turkey, U.S.A., Venezuela, Yugoslavia

International Symposium
’’Identity - Marginality * Space”

October 7th to 9th 1992

Guest participants ; Brahim Ben Hossein Alaoui (Morocco), Jean-Christophe Ammann (Switzerland), Mohamed Arkoun (Algeria and France), Luciano Berio (Italy), Arnold Berleant (USA), Florent 
Bex (Belgium), Erika Billeter (Switzerland), Stephen Bode (Great Britain), Mario Botta (Switzerland), Willy Van den Bussche (Belgium), Cornelius Castoriadis (Greece), Angiola Churchill (USA), Mauricio 
Cruz (Colombia), Kenneth Frampton (Great Britain), Rubens Gerchman (Brazil), Jorge Glusberg (Argentina), Hans Hollein (Austria), Christof loachimedes (Germany), José Jimenez (Spain), Tina Keane 
(Great Britain), Kiyonori Kikutake (Japan), Josef Kleihues (Germany), Heinrich Klotz (Germany), Joseph Kosuth (USA), Nermina Kuspahic (Bosnia-Herzegovina), Marc Le Bot (France), Edward Lucie 
Smith (Great Britain), Gustav Peichl (Austria), René Rebetez (Colombia), Raj Rewal (India), Joseph Rykwert (Great Britain), Gulam Muhammed Sheikh (India), Thomas Sebeok (USA), Johan J. Snyman 
(South Africa), Harald Szeemann (Switzerland), Janusz Szprot (Poland), Biljana Tomic-Denegri (Yugoslavia), Marcia Tucker (USA), Abraham Zabludovski (Mexico), Hasan Shahwanas Zaidi (Pakistan).

From Turkey: Raci Bademli, Emin Mahir Balcloglu, Enis Batur, Bedri Baykam, Cem Behar, Murat Belge, Sibel Bozdogan, Ragip Buluç, Attila Dorsay, Ferit Edgü, Jale Erzen, Bozkurt Güvenc, Talat 
Halman, Huricihan Islamoglu, Ozer Kabas, Gülru Kafadar, Hasan Bülent Kahraman, Caglar Keyder, Ayse Sulan Kolatan, Emre Kongar, Dogan Kuban, Joanna Kucuradi, Beral Madra, Omer Madra, Serif 
Mardin, liber Ortayli, Mehmet Ozdogan, Suha Ozkan, Haluk Pamir, Orhan Pamuk, Metin Sözen, Ugur Tanyell, llhan Tekell, Necdet Teymur, Aydin Ugur, Hilmi Yavuz, Attila Yücel, Ahmet Yürür

Exhibition in Ankara
September - October 1992

Cries and Whispers, The young generation of new British realists, marked by Bacon and Freud / The World of Adolf Wölfli, selected works by a great Art Brut artist I 
Other Places and Other Myths, a curated selection of paintings by over 30 artists, mostly non-european / Earth and Fiber, tapestry, ceramics and glass by today’s 
most famous international artists in these fields I Turkitsch, an eye-opening installation and a parade by two Turkish artists whose work involves kitsch / 
Techno-Time-Art, screenings of the most recent videoart and computer graphics and video installations I Galleries’ Choice, exhibitions in Ankara galleries of 
works by contemporary Turkish artists / Inside/ Outside, sculptures and installations in Ankara city spaces by selected foreign and Turkish artists I Enlightened visions, 
an astonishing exhibition of photographs by EvgenBavcar / Architecture of images, the views of Margharita Krischanitz, and many other shows and happenings

Lecture Series Related to the Symposium
May 1991 - December 1992

M. Botta (CH), R. Block (D), M. Cruz (Col), W. Förderer (CH), J. Glusberg (Arg.), J. Goytisolo (SP), O.H. Hajek (D), J. Harten (D), M. Henri (F), Emiel Hoorne (B), B. Lassus (F), J. Fr. Lyotard (F),

D. McGovern (GB), J. Valcke (B), E. Wolf-Gazo (USA), P. Wright (GB), A. Yürür (TR)

Belgian Participation
Flemish Community, Brussels

Symposium: Flor Bex, Willy Van den Bussche

Exhibitions: Other Places and Other Myths: William Sweetlove - Earth and Fibre: Jean Decoster - Techno-Time-Art: Gorik Lindemans & Jan Vromman 

Curators : Flor Bex, Johan Valcke, Willy Van den Bussche

Lectures: Emiel Hoorne: "12x12 Contemporary Flemish Original Prints” - Johan Valcke:’’Crafts Today” - Art-Poster; Johan Van Geluwe, Wareqem 

An exhibition of International Art-Publications: Imschoot, uitgevers, Gent (Belgium)

Commissioner: Emiel Hoorne

Further information: Emiel Hoorne - Phone 32 55/38 91 73 or Sanart’92, ask for Sanart’ofis - Phone 90 4 / 446 09 81 - Telefax 90 4 / 436 26 20 Ankara, Turkey
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INTERNATIONAL ART TRANSPORT. BRUSSELS
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CRAFTS DEPARTMENT, FLANDERS
INSTITUTE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

BRUSSELS

KNACK
DOET IETS VOORDE

KUNST VRIENDENKRING KUNST 
HOUTLAND vzw. SDCHTMG MOOR

BRUSSELS

Earth and Fibre is organized by VIZO, Crafts Department, Flanders Institute for Small and Medium Enterprises, Brussels
Thanks to the ’Belgian Embassy’ Ankara, the ’Embassy of Turkey’ Brussels and the Ministry of the Flemish Community ’Administratie Kunst’ Brussels.



Wie over Barthes schrijft, vraagt zich bezorgd af 
hoe hij kan ontsnappen aan de fouten van zijn 
vele enthousiaste voorgangers, namelijk te 
bezwijken voor de charmes van deze 
verrukkelijke schrijver. “Bezwijken” betekent 
hier: kritiek vermijden, de stijl van Barthes 
overnemen, zich klem laten zetten in zijn 
theoretische opties. Des te moeilijker omdat 
Barthes zelf als schrijver de Barthes als 
intellectueel op de korrel neemt. Hij doet dan 
iedere poging geordende kennis te produceren 
af als ontoelaatbaar imperialisme tegen zichzelf, 
tegen het studie-object en tenslotte tegen de 
toehoorders. Daar is wel een reden voor: Barthes 
groeide op tussen en schreef zelf mee aan de 
ontwikkeling van enkele forse autoritaire 
systemen. Zelfkritiek was gegrond, die grond is 
er vandaag (gekenmerkt door oppervlakkige 
scepsis) hoegenaamd niet meer. Vandaar dat ik 
hem nu wel verwijt systematiciteit 
onaantrekkelijk te hebben gemaakt en de 
ongehoorde coherentie van zijn denken slim en 
sluw te hebben weggeretoucheerd. Tegen 
Barthes schrijven dus, voorlopig.

1. Zopas verschenen de teksten van èen in 1990 
gehouden Barthes-colloquium, ingericht door 
de fotografie-sectie van Paris VIII, gepubliceerd 
door “La Recherche Photographique”, het 
prestigieuze orgaan van die sectie. (1) Gelukkig 
zeer prikkelende lectuur. Het armtierige Barthes- 
nummer van “Les Cahiers de la Photographie” 
(1990) maakte je anders zeer wantrouwig. (2) 
En Michel Bouvard, één van de vrienden en 
studenten van Barthes publiceerde zopas een 
boek over fotografie, “Photo-Légendes” (3), 
waar Barthes uiteraard ter sprake komt. Bouvard 
is zelf fotograaf. (4)
Verder zijn er de twee Barthes-studies, van 
Roger en Comment met telkens een hoofdstuk 
over “La Chambre Claire” en er zijn de artikels 
in de tijdschriften Critique en Communications 
die een nummer aan Barthes wijdden na zijn 
overlijden. (5)
Tenslotte zijn er de foto’s van Barthes gemaakt 
door Bouvard (die ons in Marokko een heel 
andere figuur laten zien, met andere houdingen 
en uitdrukkingen), door Boudinet (die 
schitterende, gereserveerde fotograaf waar 
Barthes zo mooi over schreef). Boudinet maakte 
de foto van Barthes die een sigaret aansteekt; uit 
de serie blijkt dat dat in de Rue de Toumon 
gebeurde waar hij seminarie hield in de jaren 
‘70; dit is de meest intens-introspectieve en 
seductieve serie. Er is de serie van Delaborde, 
prachtig van formele opbouw, waarin een 
krachtdadig strateeg van het intellectuele leven 
zijn troepen lijkt te dirigeren vanop een bed. Er 
is ook de foto van Cartier-Bresson, met een erg 
jonge, wat week-mondaine ambitieuze “jeune 
assistant”. Barthes hield niet van die opname die 
hem vanuit een nadrukkelijk vogelperspectief 
leek te overmeesteren. Zijn glimlachje dat hij 
daartegen zet, is niet overtuigend.

2. “La Chambre Claire” is het laatste boek van 
Barthes. Hij doceerde op dat moment een college 
over “Proust en de fotografie”. Hij had net een 
kroniek uitgetest in een weekblad en het moeten 
opgeven omdat er iets ontbrak: de korte “Choses 
Vues” leken anders wel op brutale snapshots. 
Men vindt hun snijdend en obsceen geweld 
terug in “Incidents”. (6) Maar vele schrijvers 
hebben dat willen doen: schrijven als een “I am 
a camera” (Isherwood). Sinds Flaubert maakten 
de grootsten collecties van striemend minutieuze 
observaties (7), obsceen grotesk en ondraaglijk 
als een gemuilkorfde schreeuw. Van een 
sadistische perfectie als een ritueel van Sade. 
Essentieel is dat de observator zelf gefixeerd 
wordt: geïmmobiliseerd wordt gehouden zoals 
Alex in “A Clockwork Orange”. Het effect is 
een wisselstroom tussen de polen van het object 
en de kijker, schrijver, lezer. Beurtelings 
verstenen het bekekene en de kijker; geven ze 
elkaar een traumatiserende voorafbeelding van 
de dood in de vorm van een executie. Zien 
sterven, zich zien sterven; gedood worden, zich 
doden (de variaties van “Peeping Tom” van 
Powell, over camera en moord).

3. Barthes schreef veel over beelden. In ’ 86 werd 
alles wat hij aan beeldmateriaal had bestudeerd 
in een tentoonstelling samengebracht. (8) En 
toch, wat een teleurstelling ! Heel de schilderkunst 
lijkt hem te zijn ontgaan! Niets over Cézanne, 
Matisse, Kandinsky of Klee. Hoe revelerend de 
teksten van Merleau-Ponty over Cézanne,'hoe 
mooi die van Sartre over Tintoretto! De keuze 
van Barthes gaat uit naar de toegèpaste kunsten: 
spotprenten (Steinberg), strips (Crepax), affiches 
(Savignac, Panzani), decoratie (Erté), didactische 
gravures (l’Encyclopédie), pers- en 
sensatiefoto' s, starbeelden, pop-art en de absolute 
maniërist Arcimboldo. Beelden van een tweede 
graad: speels en afstandelijk, ironisch en 
dubbelzinnig, nooit absolute kunst. Het moet 
kunnen schuiven, verschuiven, glijden, 
verrassen. Geen ontologieën, slechts 
manoeuvres. Hij speelde nooit het hinkelspel 
“naarde hemel”, steeds het "slaagseraan" waarin 
alle plaatsen en rollen doorgeschoven worden. 
Zo mooi als de teksten van Barthes zijn, zo 
Beperkt is nochtans zijn eigen esthetische 
gevoeligheid. (Of is ze gecensureerd door die zo 
anti -esthetische naoorlogse periode waarin alles 
ideologie werd?) Het soort emotionaliteit die 
zijn teksten bij mij opwekken, lijkt hijzelf 
nochtans niet gekend te hebben.
Barthes is dan ook geen criticus. De esthetische 
intensificatie leidde nooit zijn geschriften. Tot 
hij in “La Chambre Claire”_de nachtzijde van die 
intensificatie ontmoet: de traumatiserende 
emotie. De fotografie is een verschijning als in

La Chambre Claire, 
a Gothic Novel

Wie zich met fotografie wil inlaten, stuit vroeg of laat op “La Chambre Claire” (Camera 
Lucida, De Lichtende Kamer) van Roland Barthes, één van de oerteksten over fotografie. 
Tijdens de laatste Parijse “Mois de la Photo -1990” werd - tien jaar na Barthes’ dood - het 
colloquium “Roland Barthes, une aventure avec la photographie” georganiseerd. Het twaalfde 
nummer van het degélijke semestriële fotografietijdschrift “La Recherche Photographique” 
bundelt de tijdens dit colloquium naar voor gebrachte visies. Dirk Lauwaert nam deze “actes” 
voor ons door, als uitgangspunt voor een eigenzinnige situering van fotografie, “La Chambre 
Claire” en Roland Barthes.

Alberto Giacometti

foto: Richard Ayedon

een ghoststory. En het is de ongenode gast die 
het gevecht wint. “La Chambre Claire” is een 
boek over angst. Het hoort thuis in de literatuur 
over het romantisch sublieme. Reeds zijn boek 
over de verliefdheid beschreef een “val”: 
verstoring, wanorde, chaos, waanzin. Een crisis 
kortom. Een crisis beschreven in fragmenten. 
Een crisis getemd door fragmentatie. Een crisis 
bezworen door analyse, niet door een synthese. 
Weigering om in een accumulerend 
rijpingsproces te stappen. Die weigering van de 
rijping zien we trouwens bij Flaubert, Baudelaire, 
Huysmans als constitutief voor hun bestaan en 
hun filosofie.

Fotogram uit de film "Pantserkruiser Potemkim" van S. 
Eisenstein

4. In “La Chambre Claire” bestudeert Barthes 
eigenlijk alleen maar de logica van de simpelste, 
doorsnee verzamelaar van foto’s. Welke foto 
knipje uit voor jé plakboek? Welk lichaam trekt 
je aan? Welke pose wil je verzamelen? Welk 
beeld wil je als een knuffeldiertje tegen je 
aandrukken? Er is een foto van Mary Ellen Mark 
met een meisje liggend op bed, een foto op het 
hoofdkussen. Of er is die foto van Doisneau met 
de bonkige kerel kijkend naar zijn pin ups op de 
muur.
Eigenlijk blijft het hele boek in de ban, binnen de 
cirkel van die naïeve emotie. Het is een pakkende 
emotie, weet iedereen die zo foto’s verzamelt, 
gedragen door een oninlosbare hunkering om de 
afwezige vast te nemen. (Ik denk aan de prachtige 
bladzijden die De Kuyper aan die. hunkering 
wijdde in zowel "Mowgli's Tranen” als “Grand 
Hotel Solitude”; “Thy Neighbour’s Wife" van 
Talese opent met de foto en de zoektocht). De 
fotografie is een dispositief, bij uitstek geschikt 
om de magische ontmoeting (“hun blikken

kruisten elkaar”) op grote, industriële schaal te 
produceren én ze onschadelijk te maken. Over 
de wanorde en de waanzin van die dubbele 
beweging gaat het boek.
Of, nog anders geformuleerd, Barthes schrijft 
zoals de andere oerteksten over fotografie, die 
van Benjamin en Sontag, over het bewustzijn. 
De auratische ervaring van Benjamin is net als 
de traumatiserende kwetsuur van het punctum 
bij Barthes een ervaringsmodaliteit, een 
bewustzijnsvorm, een structuur van de 
intentionaliteit. De auratische ervaring verdwijnt 
bij Benjamin onder invloed van, of toch parallel 
met de fotografie. Wat in de plaats komt, zo lijkt 
Barthes aan te brengen, is een soort negatief 
aura, een negatieve epifanie, waar Benjamin 
zelf reeds op alludeert in verband met het 
surrealisme.
De routineuze, onschuldige, slordige 
betrokkenheid bij fotografische indrukken blijkt 
dat neutraliserende, banaliserende klimaat te 
zijn waarin ons om de hoek plots die typisch 
moderne ervaring van fataliteit tegen het lijf 
loopt. De fotografie (en niet het monument) 
blijkt de vorm te zijn waarin wij onze 
sterfelijkheid - de sterfelijkheid in onze affecten, 
de eindigheid in ons bewustzijn en onze aandacht 
- overduidelijk te zien krijgen. Het schandaal 
van onze allesoverspoelende slordigheid: het is 
de fotografie die daarvan de mooiste illustratie 
is en onze pijnlijkste straffen ervoor toedient,

5. Alleen stel ik vast dat fotografie mij al lang 
niet meer als fascinerend beeld interesseert. Het 
boeit me als verantwoordelijk beeld. Ik ga ermee 
om, niet als plaats van irrationaliteit en chaos, 
maar als instrument van analyse, verduidelijking, 
vormgeving en constructie van de wereld. Sinds 
ikzelf met fotografie op een systematische manier 
ben beginnen omgaan heb ik haar emotionele 
kracht hoogstens gezien als een aspect tussen 
andere. Voor mij informeert de foto; ze schreeuwt 
al lang niet meer. Ze zegt me wat, ik voel na hoe: 
ik heb geen libidineuze lectuur meer van 
fotografie, maar een politieke. Barthes schreef 
een radicaal anti-kritisch en anti-politiek boek 
over een van onze belangrijkste visuele 
strategieën. En zowel Sontag als Benjamin 
hebben de maatschappelijke rol en 
verantwoordelijkheid van het dispositief en van 
haar beoefenaars en klanten onder woorden 
proberen te brengen.

6. Wat de lectuur van Barthes zo spannend en zo 
verwarrend maakt, is zijn fundamentele 
dubbelzinnigheid. Hij denkt “à deux mains” 
(Comment): met de éne hand stelt hij orde, 
systeem, coherentie voor en neemt dat met de 
andere terug en klaagt dan orde, systeem en 
coherentie aan. Niet ten onrechte spreekt Culler 
(9) van het voortdurende verraad door Barthes 

gepleegd tegen zijn eigen methodes en tegen de 
argeloze lezers die daarmee dachten té moeten 
werken. (10) Het merkwaardige is nochtans de 
creativiteit die uit dit “stereoscopische” denken 
blijkt: de ordening brengt ook de chaos 
duidelijker aan het licht, de ordening schept 
zelfs verwarring en onduidelijkheid (zie de 
aanloop van “La Chambre Claire”); terwijl 
anderzijds de chaos er nodig is om het 
verhelderende, ordenende gebaar te kunnen 
maken. Het is de chaos van de 
kleinburgerlijkheid, dé chaos van de platvloerse 
doxa, de chaos van het trauma die hem 
aantrekken. Zoals men sterren verbindt tot 
sterrebeelden, zo weet Barthes sinds zijn 
onvolprezen “Mythologies” banaliteit en 
overweldiging 'te bezweren met een uiterst 
elegant merkteken van ordening.
Banaliteit en overweldiging, het saaie en het 
traumatiserende: het zijn beide aspecten van het 
concrete, het singuliere, het unieke hier en nu, 
het moment dat zich nooit meer herhaalt. Het 
zijn de twee uitersten die we in ons levensgevoel 
willen bezweren: beide zijn “dodelijk” of 
“gevaarlijk”. (Opnieuw zijn Flaubert en 
Baudelaire de krachtigste voorgangers in dit 
gevoel.) Tussén “ennui” en “horreur” is het 
moderne levensgevoel gevat. Barthes illustreert 
hoe daartussen een heidense levenskunst 
mogelijk moet zijn (hij is tenslotte zoals Foucault 
ook een groot impliciet moralist).
In “La Chambre Claire” wordt de paradox van 
de dubbelzinnige Barthes toegespitst in zijn 
ambitie om een studie, een mathematiek te maken 
van het singuliere. Maar er is geen wetenschap 
van het unieke mogelijk. Slechts een mystiek, 
slechts een verliefdheid: iets dat van de orde van 
de waanzin is.
Vergezeld van de semiologie als een Vergilius 
daalt Barthes af in het duister van het eenmalige. 
De chaos van de informatie (het eerste deel van 
“La Chambre Claire”); de waanzin van de tijd 
(hoeveel horror-films beschrijven precies niet 
die fatale traumatiek van aanwezige 
afwezigheid!), dat zijn de twee cirkels die hij 
door moet. Het ordenende denken wordt hier als 
de leidraad van mystieke stadia. Reeds 
“Fragments” kon je lezen als een gebedsboek, 
een brevier.
Barthes is de paradoxale strateeg geweest van de 
hardnekkige onherleidbaarheid. Onherleidbaar 
de objecten van zijn studies; onherleidbaar het 
subject tegenover die objecten; onherleidbaar 
de eigenzinnigheid van de schrijver van de 
analyses. Om die onherleidbaarheid goed te 
doen uitkomen, om een* persoonlijkheid te 
profileren, begint hij echter steeds met een 
zuiveringsoperatie: hij herleidt het diverse, hij 
klasseert het unieke, hij demystifieert alle 
expressiviteit, alle subjectiviteit. Al het 
individuele is bedrieglijk pretentie; al het unieke 
een illusie geproduceerd door kleinburgerlijke 
zelfoverschatting; al het subjectieve 
onverdraaglijke sentimentaliteit.
Een verschrikkelijk tabula' rasa richt hij aan 
(daarin gesterkt door zijn strijdgenoten als 
Althusser, Foucault en het hele structuralisme). 
Maar het is om in een tweede sprong juist de 
resterende hardnekkige onherleidbaarheid aan 
te wijzen. Het singuliere echter dat we dan zien 
is' niet meer ingekapseld in een personen- en 
ervaringscultus, in de retoriek van de 
authenticiteit, in de tragiek van de menselijke 
conditie. Alles wat ons in de regel rond het 
singuliere samen doet drummen in 
sentimentaliteit, heeft Barthes ons met de tabula 
rasa ontnomen. Wat blijft, is het singuliere dat 
ons als een onherleidbare vloek definitief scheidt 
van onszelf, van de anderen en van ieder object. 
Het singuliere is een schandaal. Barthes las dat 
voor de laatste keer in de fotografie.

Dirk Lauwaert

Noten

(1) La Recherche Photographique, nr. 12, 
juni 1992, Paris Audiovisuel, 92 pp.
(2) Barthes et la Photo: le Pire des signes, Les 
Cahiers de la Photographie, nr. 25, Contrejour, 
1990, 88 pp. (Met een portfolio Barthes-foto’s 
van Boudinet en Delaborde)
(3) Michel Bouvard, Photo-Légendes, Essai sur 
Part photographique, Presses Universitaires de 
Lyon, 1991,121 pp.
(4) Een niet onbelangrijk “detail” aangezien 
Barthes expliciet de problematiek van de 
opname-maker uit zijn beschouwingen uitsloot. 
(Zie bijvoorbeeld in “Les Cahiers” de korte 
interventie van William Klein.)
(5) Philippe Roger, Roland Barthes, roman, 
Grasset, 1986, 355 pp. (over “La Chambre 
Claire” pp. 197-223).
Bernard Comment, Roland Barthes, Vers le 
Neutre, Christian Bourgeois éditeur, 1991, 
330 pp. (Over “La Chambre Claire”, pp. 
111-129).
Critique nr. 423 en Communications nr. 36 
(beide van 1982).
(6) Roland Barthes, Incidents, Seuil,, 1987, 
119 pp.
(7) Een moderne lectuur van de details in Naomi 
Schor, Reading in Detail, met een hoofdstuk 
gewijd aan Barthes.
(8) Roland Barthes, Le Texte et I 'Image, Pavillon 
des Arts, Parijs, 1986,144 pp.
(9) Jonathan Culler, Roland Barthes, Oxford 
University Press, 1983,130 pp.
(10) Een mechanisme dat hij trouwens, met al 
zijn structuralistische strijdgenoten deelt: men 
denke aan Lacan, aan Althusser (bijvoorbeeld 
Balibar, Ecrits pour Althusser ), aan Foucault. 
Was het woord “Coupure” niet essentieel voor 
hen allen?
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Een greep foto-info uit eigen land.
Het programma van het Brusselse Contretype 
biedt van 17 september tot 25 oktober de zeer 
naakte portretten van Daniel Brunemer. Of hoe 
uit steeds dezelfde achtergrond, zelfde pose, 
gezichtspunt en camera-instelling toch heel ver
schillende foto’s resulteren. Bijna als een soort 
tegenwicht zijn er ook Brunemers merkwaar
dige opnamen van “stromende beekjes” te zien. 
Van 29 oktober tot 6 december zijn drie Britse 
fotografen te gast in Brussel: de eerbiedwaar
dige natuurbeschrij ver John Blakemore, en twee 
fotografes van de jongere generatie, Annette 
Heyer en Hannah Collins.
Espace Photographique Contretype, Hôtel 
Hannon, Verbindingslaan 1, 1060 Brussel (02/ 
538.42.20), dinsdag tot zondag van 13.00 tot 
18.00 uur.
Nog in Brussel toont Ie salon d’ art et de coiffure, 
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81,1060 Brussel 
(02/537.65.40) foto’ s van Boris van der Avoort. 
Nog tot 10 oktober. En Galerie Cathérine Mayeur 
brengt volgend seizoen nieuwe fotoprojecten 
van Michel Couturier, van driedimensionele 
verwerkingen van onfunctionele architectuur-, 
elementen tot vallende sluiers. Van 23 septem
ber tot 8 november in de Vossenstraat 24, 
1000 Brussel (02/513.06.29).

“Over leugens en waarheden” is dè titel van een 
project dat Carine Demeter uitwerkte naar 
aanleiding van 20jaar Cultureel Centrum 
Hasselt, een “reportage” over het afgelopen 
kindertheaterseizoen. Van 11 september tot 
25 oktober in de Fotogalerij CCH, Kunstlaan 5, 
3500 Hasselt (011/22.99.31).

Hiromi Tsuchida

uit de serie "Counting grains of sand" (1977-1985)
Fotografie Biënnale Rotterdam

Het epicentrum van de fotografie zal voor de 
komende maanden echter naar alle verwachting 
in Rotterdam te situeren zijn: daar ging inmid
dels de Fotografie Biënnale Rotterdam voor 
de derde maal van start. De hoofdtentoonstelling 
Wasteland brengt 55 fotografen uit 14 landen 
samen rond het thema van het “aangepast en 
aangetast landschap”. Het gaat om kunstenaars 
die zich bewust zijn van de tradities in hun 
vakgebied, maar ook van de problemen met het 
milieu en onze kunstmatige leefwereld. In hun 
werk maken ze gebruik van fotografie, film, 
video, gemengde technieken, installaties, van 
diaprojecties tot computernabootsingen, 
waarondervirtual reality. Naast de hoofd
tentoonstelling “Wasteland, het landschap vanaf 
nu” in Studio Waterstad aan de Leuvehaven, 
werden nog zo’n 25 min of meer bij het thema 
aansluitende fototentoonstellingen gepland in 
diverse Rotterdamse locaties.
Een uitschieter daarin lijkt alvast het project dat 
het Centrum voor Hedendaagse Kunst Witte de 
With, in overleg met fotocriticus Jean-François 
Chevrier heeft opgezet: fotowerk van "concept"- 
kunstenaar Dan Graham (1942) wordt er geli
eerd aan foto’s van een van de meesters van de 
moderne fotografie Walker Evans (1903-1975), 
wiens werk te zien is in het Museum Boymans- 
Van Beuningen. Met deze tentoonstelling wil 
men niet enkel de relatie tussen de oeuvres van 
beide Amerikaanse kunstenaars verhelderen en 
twee verschillende, door de tijd ingegeven, vi
sies op de ontwikkeling van de Amerikaanse 
stedelijkeomgeving vergelijken, maar wil Witte 
de With ook “een licht werpen op de geschiedenis 
van de fotografie en de beeldende kunst”. Zulks 
is meer dan nodig, nu de banden tussen fotografie 
en beeldende kunst - al dan niet willekeurig - 
steeds nauwer worden aangehaald. Meer hierover 
in de volgende krant.
De meeste Biënnale-tentoonstellingen lopen nog 
tot 11 oktober. Voor meer informatie kan U 
terecht bij Stichting • Fotografie Biënnale 
Rotterdam, Sint-Jobsweg 30,
3024 EJ Rotterdam (tel. 010/478.06.55), 
Op 10 oktober brengt Amarant een bezoek aan 
de Biënnale (zie ook pagina 27).

In Antwerpen zijn van 8 oktober tot 3 januari 
’93 foto’s te zien van Mario Giacomelli, in
derdaad die Italiaanse fotograaf van de “dansende 
seminaristen”. Vooreen ruime blik op het wijdse 
oeuvre vàn Giacomelli kan u terecht in het 
Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/216.22.11), da
gelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Maandag ge
sloten.
Er zijn ook nog enkele nazomers van de fotogra
fie te signaleren: in de St-Lucaspassage, Sint- 
Jozefstraat 35 (03/242.22.86) toont Cel Crabeels 
nog tot 25 september fotowerk en in het Elcker- 
Ik Centrum, Breughelstraat 31-33 (03/ 
237.11.06) worden van 7 tot 30 september 
portretten verwacht van Nadine Tasseel, foto's 
die een ander register openen dan dat van haar 
"renaissance-naakten".
Tot 6 oktober kan je in Cultureel Centrum 
Luchtbal, Columbiastraat 10 (03/542.49.40) 
tradtitionele Vlaamseschoolmeisjes van Annie 
Van Gemert een meewarige blik gunnen.

Charleroi brengt van 12 september tot 8 no
vember drie tentoonstellingen: de Amerikaan 
Stephen Feldman met “Vie privée, espace 
public, objets perdus”, de analogieën die de 
Italiaan Adriano Altamira samenzoekt uit be
staand beeldmateriaal en een historische foto
tentoonstelling over Charleroi. Musée de la 
Photographie, 11 avenue Paul Pastur, 
6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne) (071/ 
43.58.10) dinsdag tot zondag van 10.00 tot 
18.00 uur.

Dat er in het Centre National de la Photographie 
in Parijs tot 28 september foto’s te zien zijn van 
Mary Ellen Mark, Victor Casasola en anderen 
kon u al in de vorige aflevering van deze rubriek 
aan de weet komen. Meteen meegenomen in 
Parijs zijn tot 24 oktober de zelfportretten van 
Arno-Rafael Minkkinen in Galerie Suzel 
Bema,-18 rue des Toumelles, 75004 Parijs. De 
Galerie Librairie van Jean-Pierre Lambert opent 
het nieuwe seizoen met de dodenmaskers van de 
Israëlische fotograaf Yaron Rosner, tot 17 ok
tober in 3, Place du Marché Ste. Cathérine, 
75004 Paris. In de Picto Bastille, 53 bis, rue de 
la Roquette zijn tot 12 september de “Regards 
vers l’Est” van Mare Garanger te zien en ook 
voor de laatste dagen van de nu al meer dan een 
jaar lopende (schitterende) thematentoonstelling 
uit het werk van Jacques-Henri. Lartigue, “A 
l’école du jeu”, moet je je vóór 14 september 
naar het Grand Palais reppen. Vanaf november 
wordt Parijs weer het strijdtoneel vooreen nieuwe 
Mois de la Photo, meer daarover later.

In Keulen kan men in het Museum Ludwig 
(0049-221.23,82) van 13 september tot 1 no
vember kennismaken met Lee Miller, muze van 
onder meer Picasso, Man Ray, Paul Eluard, Max 
Ernst. Eind de jaren ’20 werd ze zelf fotografe, 
werkte voor Vogue, experimenteerde onder in
vloed van minnaar Man Ray en zorgde op het 
einde van Wereldoorlog II voor schokkende 
beelden uit de concentratiekampen Dachau en 
Buchenwald.
In het Museum für Angewandte Kunst is voor 
het eerst een globaal overzicht samengebracht 
van portretfotograaf Hugo Erfurth ( 1874-1948). 
En merkwaardig genoeg is in het Römisch- 
Germanisches Museum een tentoonstelling te 
zien van de Braziliaanse Magnumfotograaf 
Sebastian Salgado,-die in deze context als een 
archeoloog van het industriële tijdperk wordt 
omschreven. Nog tot 29 november.
In Bonn brengt het RheinischesLandesmuseum 
(0049-22872941) “40 Jahre Fotografie” van 
“meester-fotograaf én amateur” Will McBride, 
een Amerikaan die sedert de jaren ’50 in 
Duitsland leeft en werkt.

Het ritme van de lijn
In Atelier 340 in Jette loopt een overzichtstentoonstelling met werk van Waclaw Szpakowski, 
een Pools kunstenaar die zich vanaf 1900 wijdde aan het trekken van lijnen die nergens lijken 
op te houden. Een constructivist avant-la-lettre die dagboeken schreef vol ritmische lijnen, 
kronkels en labyrinten.

Waclaw Szpakowski

Fl -1925-1926

De horizon is niet de enige lijn in de natuur. 
Stengels, boomstammen, geledingen in het 
landschap, contouren van wolkenvelden en hun 
weerspiegeling in het water; alle vormen ze 
combinaties van rechte, kromme, soms even
wijdige lijnen. Door hun duidelijk omschreven 
begrenzing zien we ook hun vorm en kunnen we 
ze herkennen. De eigenheid van de dingen be
staat voor ons bewustzijn blijkbaar goeddeels in 
het zien van: wat is binnen, wat is buiten?
Wanneer we de werkelijkheid Waarnemen, ma
ken we voortdurend keuzes uit het teveel aan 
indrukken. We selecteren om onze omgeving en 
vooral onze aanwezigheid daarin te ordenen. 
We creëren “onze” tijd en ruimte. Zo ontstaan 
richting en samenhang. Als mens ontkomen we 
niet aan de drang - of is het nood? - tot zingeving. 
Het is als het ware het lot van hét denkende dier 
op aarde.
De werkelijkheid wordt gevormd door wat onze 
zintuigen aan werkelijkheid ervaren. Vaak is de 
aanwezigheid van dingen, de natuur en wat we 
daarbij beleven, hun enige verborgen betekenis. 
Ze tonen niets anders dan buitenkant, opper
vlakte, vorm. Ook al zijn alle dingen verschil
lend, ons denken zorgt ervoor dat analogieën 
ontstaan. Ritme en symmetrie zijn als kristallen 
in ons waarnemingsvermogen. Ze maken deel 
uit van een éigen menselijke strategie om in 
complexiteit patronen te zien, zonder dat we 
daarom ook de essentie van het geheel kunnen 
vatten. Wel is er steeds een zoeken naar een 
dieperliggende wetmatigheid, naar een magi- 
sche slëutel die alles met alles verbindt.
Zo’n speurtocht naar regelmaat in natuurver
schijnselen, het ontcijferen van cycli en perio
dieke veranderingen vinden we terug in het 
grafisch tekensysteem van Waclaw Szpakowski 
(1833-1973). Een ruime selectie hit het oeuvre 
van deze tot dusver buiten Polen onbekende 
kunstenaar-architect is tot 13 september te zien 
in Atelier 340 in Jette.
Als hommage aan de kunstenaar organiseerde 
Atelier 340 ook een kleine expositie met enkele 
doeken en grafisch werk van Josef Albers, Pierre 
Cordier, Walter Leblanc, François Morellet, 
Frank Stella en Dirk Verhaeghe. De zeer dege
lijke catalogus is in vijf talen uitgegeven. De 
tentoonstelling wordt voorts begeleid door een 
video en een muzikale interpretatie .

Het ritselen vàn struiken

Szpakowski’s werk bestaat uit tijdloze, schijn
baar abstracte sculpturen. In zijn schetsen en 
eenvoudige pentekeningen op overtrekpapier 
tast hij op mathematische wijze de werkelijk
heid af. Met als enig resultaat: het trage, onon
derbroken verloop van ritmische lijnen. Het oog 
van de toeschouwer spoort aanvankelijk in de 
absurde geografie van Szpakowski’s geest, even 
hoekig en onvoorspelbaar als het doolhof van de 
eigen, vluchtige gedachten.
Op het eerste gezicht doen de geometrische 
lijncomposities denken aan decoratieve figuren 
op kroonlijsten, textiel of keramiek. Toch zijn ze 
nergens functioneel en evenmin organisch ver
werkt in een groter geheel. Bij nader toezien 
blijken we eerder te doen te hebben met een 
minutieus verslag van een luisteraar die regis
treert, maar zelf zwijgt. Het minste detail merkt 
Szpakowski op, hij luistert naar het kleinste 
geluid. Alsof hij ons iets wil zeggen als: “Kijk, 
het ritselen van struiken, en daar, het sonoor 
trillen van kabels tussen telegrafeerpalen." We 
volgen een soort partituur, een visuele interpre
tatie van niet in notenbalken vast te leggen 
ruimte- en klankervaringen, terwijl de zin ervan 
vooralsnog ongrijpbaar blijft.
Al in 1903 schrijft Szpakowski in één van zijn 
schetsboeken: “De mens komt met de natuur in 
aanraking en ziet voortdurend dezelfde dingen. 
Daarvan leert hij onwillekeurig de kenmerkende 
trekken kennen. In zijn geest schept hij er een 
beeld van dat vaak anders is dan in werkelijk
heid.” In die zin kunnen we elke lijncompositie 
als een foto beschouwen, een tot “ding” gestold 
moment. Elk werk is een specifieke afdruk uit 
een groter verband gelicht, maar met dezelfde 
harmonie en orde. Nochtans is het uiteindelijke 
resultaat geen afbeelding, zelfs geen abstract 
beeld, want de ononderbroken lijn laat zich niet 
zo maar fixeren. Wat we zien is de tastbare 
weerslag van een “proces” van concentratie en 
waarneming,, een behoedzaam bewegen in tijd 
en ruimte, zoals een seismograaf de trillingen in 

de aarde grafisch vastlegt.
Szpakowski’s lineaire ontwerpen zijn oefenin
gen in stille, gevisualiseerde observaties van de 
eentonige regelmaat der dingen. Deze labyrin
ten zijn in al hun eenvoud een onnavolgbare, 
eigenzinnige synthese van ritme en symmetrie; 
subtiel weten ze klank en beweging te vereni
gen. Bij het ordenen Van elk vlak beschrijft de 
continue lijn als het ware de structuur van een 
eenstemmige melodie. Misschien suggereert de 
kunstenaar iets gelijkaardigs, als hij opmerkt: 
“(De tekeningen) hebben een “innerlijke” be
tekenis die men kan. achterhalen door de loop 
van de lijn in alle breekpunten te volgen, van 
begin tot eind, en die vergelijkbaar is met de uit 
afzonderlijke letters opgebouwde woorden van 
het schrift.”
We móeten even de buitenwereld vergeten om 
tot de kern van Szpakowski’s tekensysteem te 
kunnen doordringen. De protagonist is de enkel
voudige lijn, die in elke schets of pentekening 
haast ongemerkt aanzet en wat verderop, weer 
éven ongemerkt verdwijnt. Het hele oeuvre van 
Szpakowski is een eindeloze monoloog van die 
ene simpele lijn. Ze wil niets imiteren en drukt 
zich uitsluitend uit in een hoek van 90°. Zo 
ontstaan ingenieuze lijnconstructies, vloeiende 
meanders, zigzagmotieven en speelse zwart- 
witcombinaties van vierkanten, ruiten en drie
hoeken.
De werken met gemeenschappelijke kentrekken 
zijn in een aantal reeksen samengebracht, geor
dende van Ao tot F, en lijken wel muzikale 
variaties op een thema. Ze illustreren elk een 
seriële ontwikkeling van een welbepaald basis
patroon. Het merendeel van de pentekeningen 
kwam in de jaren ’20 tot stand, maar werd reeds 
in de schetsboeken van 1900 grondig voorbe
reid. Daarbij horen ook de klankinterpretaties 
voor viool van de kunstenaar zelf. Tijdens de 
beginjaren van de Tweede Wereldoorlog werkt 
Szpakowski intensief aan “Reeks S”, optische 
studies van spiraal en raster, die hij naar de 
architectuurpraktijk poogde te vertalen. In zijn 
album met potloodtekeningen op karton uit 1953- 
54 wordt in dezelfde richting, maar duidelijk 
minder oorspronkelijk verder gedacht. Naar het 
einde van zijn leven toe groeit bij Szpakowski de 
behoefte om zijn scheppingswerk ook theore
tisch te onderbouwen. Hij wil de lineaire re
gelmaat van de werelden die hij met behulp van 
alle zintuigen had ontdekt, staven met een even 
geometrisch betoog van neergeschreven woor
den. In 1968 wordt het artikel “Ritmische lij
nen” gepubliceerd.

935 bewegingen

Anna Szpakowska-Kujawska, dochter van de 
kunstenaar en zelf schilderes, portretteert (het 
werk van) haar vader als volgt: “Zijn geest spon 
vreemde weefsels, vreemde en toch uiterst een
voudige ontwerpen die ogenschijnlijk op elkaar 
leken. Hij tekende meters, kilometers rechte 
lijnen, waarlangs je teruglopend, omlaaglopend, 
opzijlopend, omhooglopend, weer opzijlopend 
volgens een bizarre beweging, “in het daglicht 
kwam”. Hij leerde me niet van een afstand te 
kijken naar wat hij zelf “psychische lijnen” of 
soms ook “muzikale lijnen” noemde. Wanneer 
hij me een tekening toonde, dwong hij me altijd 
goed te zien: “Kijk, hier is het begin, volg de lijn 
verder, laat haar niet los!” - en wanneer ik 
duizelend en draaierig van de kronkels en de 
onverwachte bochten en bundels het einde van 
de lijn gevonden had, zei hij triomfantelijk: “Zie 
je wel hoe makkelijk het is, er zijn 935 bewe
gingen nodig om de betekenis te vinden.” Het 
konden er evengoed een paar duizenden zijn. En 
telkens weer die vreugde waarmee hij verkon
digde dat dié ogenschijnlijk zo eenvoudige 
schema’s zo ingewikkeld bleken.”
Opnieuw vólgt ons oog het trage, ononderbro
ken verloop van ritmische lijnen, even sober en 
evenwichtig als litanieën, maar ook ongrijpbaar 
en oeverloos rijk aan mogelijkheden.
Is het eindeloze een ritmische lijn, altijd weer 
variabel en tegelijk onveranderlijk? En bevin
den we ons dan in de oneindigheid?

Joris Capenberghs

De tentoonstelling “Waclaw Szpakowski - De 
eindeloosheid van de lijn” kan nog tot 13 
september bezocht worden in Atelier 340. 
Rivierendreef340,1090Brussel. 02/424.24.12.
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"Dat de beeldkultuur een alsmaar uitdeinende 
ruimte opeist binnen het globale kulturele 
spektrum, staat buiten kijf. Alles wijst er bo
vendien op dat deze invloed tijdens de komende 
jaren en decennia verder zal eskaleren tot 
vandaag wellicht niet eens te bevroeden di
mensies. Het kan niet verbazen dat de heden
daagse kunst in toenemende mate belangstelling 
toont en gebruik maakt van ditfenomeen. Dit uit 
zich ondermeer in de videokunst. " (Patrick 
Dewael, Gemeenschapsminister van Kuituur - 
1987)

Video is een opmerkelijk uitdrukkingsmiddel 
met een hoge graad van techniciteit dat ingebed 
ligt in een voortschrijdende technologische 
wereld. Dit heeft weerbarstigheid én afhanke
lijkheid tot gevolg. Weerbarstigheid in verband 
met het beheersen van de technologie, afhan
kelijkheid door zijn financiële implicaties. 
Videokunst is ook een recente expressievorm 
die in zijn pril bestaan reeds een grillige weg 
heeft afgelegd. Wil video zijn onafhankelijkheid 
en zijn rijke diversiteit kunnen bewaren dan is 
een degelijk gestructureerde ondersteuning van 
de overheid op zijn minst gepast, zo niet nood
zakelijk. Het behoort tot de taken van de over
heid om de alertheid van de burgers, ook op 
audiovisueel vlak te stimuleren. Uit boven- 
staande inleiding van voormalig cultuurminister 
Patrick Dewael bij de tentoonstelling “4 X 25/ 
sec” in het cultureel centrum de Warande mogen 
we begrijpen dat de waarde die videokunst kan 
spelen onderschreven wordt. Toch zien we dat, 
vooral in Vlaanderen, de mogelijkheden op re
ceptief en produktioneel vlak met de dag schraler 
worden. Vlaamse videokunstenaars moeten 
vandaag de grenzen over om hun tapes te kun
nen realiseren. In dit kort bestek kijken wé naar 
het recente verleden van de Belgische video. 
Welke kansen werd dit nieuwe medium geboden 
om zich te kunnen ontplooien en hoe ziet de 
situatie vandaag eruit?
Een algemene vaststelling die we kunnen maken 
is dat het ontstaan van een bepaalde infrastruc
tuur of vertoningsplaats behoudens uitzonde
ringen steeds het uitputtende werk van een in
dividu is geweest. Enkel op basis van doorzet
tingsvermogen konden de duistere paden van de 
bureaucratie bewandeld worden. Zonder enige 
overkoepelende visie of coördinerend beleid 
van de overheid werd en wordt een organisatie 
of initiatief voor een bepaalde tijd 
overlevingskansen geboden waarna plots de 
aderen worden afgebonden tot een hartstilstand. 
erop volgt.

Introductie van een nieuw medium in België

Videokunst verschijnt voor de eerste maal op 
het Belgische kunsttoneel in het begin van de 
jaren ’70. Op dat moment zijn in het buitenland 
de fluxus-kunstenaars Nam June Paik en Wolf 
Vostell reeds een kleine tien jaar met het nieuwe 
'medium in de weer. Vooral de macht en het 
monopolie van de televisie wordt aan de kaak 
gesteld. Wolf Vostell gebruikt in 1958 voor de 
eerste maal een televisietoestel in een installatie 
(“Deutscher Ausblick”). Het toestel geeft een 
vervormd beeld van de reguliere uitzendingen. 
In 1963 verwerkt Nam June Paik in zijn eerste 
individuele tentoonstelling (“Electronic 
Television”) in Wuppertal, 13 geprepareerde 
televisietoestellen. Wanneer Paikin oktober 1965 
het bezoek van Paus Paulus VI aan New York 
met een draagbare videoset registreert en de 
opnamen diezelfde avond in een expositie toont, 
geeft hij een eerste aanzet voor het begrip 
videokunst.
In 1971 onstaat er enige beweging in België. 
Plastisch kunstenaar Jacques Charlier vraagt 
aan een aantal collega’s voor de videocamera 
hun standpunten over kunst op stilistisch en 
theoretisch vlak door een act te illustreren. In 
datzelfde jaar realiseert Jacques-Louis Nyst 
“Possibilités pour un écran de télévision”. Samen 
met een televisieprogramma filmt Nyst de re
flecties van de huiskamer op het beeldscherm. 
In Luik wordt doof de galerij “Yellow Now” de 
eerste videomanifestatie op poten gezet: 
“Propositions pour un circuit fermé de 
télévision”. Verschillende, bijna uitsluitend 
plastische kunstenaars tonen belangstelling voor 
video maar veel projecten blijven, bij gebrek 
aan infrastructuur, in de conceptuele faze steken. 
De aanschaf van het videomateriaal is te duur. 
Om aan dit tastbare materiaalgebrek tegemoet te 
komen richt het Antwerpse Internationaal Cul
tureel Centrum (ICC) onder de directie van Flor 
Béx in 1974 een studio in. De onafhankelijke 
groep “Continental Video” wordt onder de arm 
genomen om de studio technisch uit te bouwen.

Tegen vijfentwintig beelden 
per seconde...

Video in België in de jaren zeventig en tachtig

Wie de laatste documenta reeds bezocht, en de indrukwekkende video-installaties van Bruce 
Nauman, Bill Viola en Gary Hill zag, zal het eens zijn met de stelling dat video een vaste én 
vanzelfsprekende plaats verworven heeft in het vormenarsenaal van de hedendaagse kunst. Dit 
is echter slechts één van de vele redenen om met ingang van dit nummer regelmatig in te gaan 
op het “bewegende beeld”. Een andere, nog belangrijker reden betreft de vele fundamentele 
vragen die het aan beweging onderhevige beeld stelt. In een eerste artikel blikt Guy Goethals 
terug op de kleine geschiedenis van video in België.

Videostill uit "Ottone, Ottone (1991) van Walter Verdin 
(naar de gelijknamige voorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker)

foto: Anne Van Aerschot

Op korte tijd groeit het ICC uit tot één van de 
belangrijkste Europese produktiecentra. Ver
schillende Vlamingen, Walen en buitenlanders 
realiseren hun produkties te Antwerpen: Leo 
Copers, Jacques-Louis Nyst, Jacques Lizène, 
Jacques Charlier, Danny Matthijs, Dan Graham, 
Christina Kubisch,...
In 1975 creëert producer Jean-Paul Tréfois op 
RTBF-Liège met het videoprogramma 
"Videographie" een niet onbelangrijk podium 
voor onafhankelijke videomakers. Video wordt 
niet alleen getoond maar RTBF-Liège neemt' 
ook de produktie van een behoorlijk aantal 
realisaties waar. Tijdens de zomermaanden van 
1978 stelt dé Luikse televisiezender zelfs zijn 
studio’s ter beschikking aan onafhankelijke 
realisatofs. Het zwaartepunt van de Belgische 
videoproduktie kantelt en komt duidelijk in het 
Waalse landgedeelte te liggen wanneer in Luik 
naast de RTBF nog verscheidene andere 
produktiemogelijkheden ontstaan. De onafhan
kelijke verenigingen “Collectif Dérives” (1977) 
en “ Wallonie Image Production” (1978) worden 
opgericht en lokale kabelzenders zoals Canal 
Emploi wenken belangstellend naar videokunst. 
De regionale zender RTC-Liège zal bijvoorbeeld 
de voor een breed publiek toch niet zo toegan
kelijke tape “Theresa Plane” (1983) van J-L 
Nyst produceren. In Brussel draagt het 
produktiehuis “Images Vidéo” van Claude Haïm 
in belangrijke mate bij tot het succes door het 
produceren van werk van Marie André en Joëlle 
de la Casinière.
In Vlaanderen is het inmiddels windstil gewor
den. De produktiecel in het ICC is maar een 
kortstondig vuur gebleken. In 1981 sluit de 
videostudio definitief zijn deuren. De infra
structuur voldoet niet meer aan de produktie- 
eisen. De publieksvertoningen van video- 
realisaties worden echter verdergezet. De erfe
nis van die 7 jaar produktie-activiteiten in het 
ICC bestaat momenteel uit een archief van ruim 
600 binnen- en buitenlandse videotitels die on

der bepaalde omstandigheden uitgeleend wor
den.

Opleiding en professionele ondersteuning

Tot het einde van de jaren ’70 is video een 
medium dat voornamelijk gehanteerd wordt door 
plastische kunstenaars. Langzaam treedt nu ook 
een generatie videomakers in het daglicht die 
zich vanuit een film- en video- opleiding uit- 

; sluitend op het medium video toeleggen. Die 
vertrouwdheid met de videotechnologie heeft 
een grotere beheersing van het medium tot ge
volg en de introductie van structurele elementen 
uit de film, zoals de montage. In 1979, realiseert 
de cineast Boris Lehman en Michèle Blondeel 
de videofilm “Marcher ou la fin des temps 
modernes”. Ook het werk van de Brusselse 
videaste Marie André is opgebouwd op een 
cinematografische syntaxis.
In 1981 richt de Nieuwe Workshop, het Brussels 
plateau voor experimentele kunstvormen, haar 
aandacht exclusief op het nieuwe medium. Op 
dat moment wordt Frank Vranckx artistiek di
recteur van de Nieuwe Workshop. Door zijn 
bemiddeling en op basis van een vertrouwens
relatie mét Johan Van Heddegem, directeur van 
de Audio-Visuele Dienst van de K.U.Leuven, 
kunnen verschillende Vlaamse videomakers - 
Walter Verdin, Albert Pepermans, Koen Theys, 
Jo Huybrechts en André Colinet - gebruik ma
ken van de faciliteiten van de “A.-V.-dienst”.
In 1984 verhuist de Nieuwe Workshop naar de 
Beursschouwburg waar de produktie-activitèiten 
worden verdergezet. Jaarlijks worden maximum 
een 4 à 5 tal tapes geproduceerd en in de 
videotheek kunnen binnen- en buitenlandse tapes 
geraadpleegd worden. De Beursschouwburg is 
op dat moment de enige plaats in Vlaanderen die 
zich op de(r)gelijke wijze - receptief, produktief 
en distributief - over video ontfermt. De idee dat 
de produktie, vertoningsmogelijkheden en pro
motie van de Vlaamse video beter kan uitge

bouwd worden leidt tot de oprichting van het 
Vlaams Vidéo Circuit (met als oprichtende le
den: Amarant, Beursschouwburg, ‘t Stuc, de 
Warande, ICC, Paleis voor Schone Kunsten, 
Museum voor Hedendaagse Kunst Gent, Pro
vinciaal Museum Hasselt).

Vandaag: terug naar af?

Aan Franstalige zijde van de communautaire 
grens zijn vandaag een aantal produktie-ateliers 
werkzaam die volledig door de overheid gesteund 
worden. Zij weten zich verzekerd van een 
werkingsbudget en jonge videomakers wordt 
een infrastructuur en produktiefaciliteiten ge
boden. Op deze wijze wordt een onvervreemd
bare overheidsopdracht gestructureerd, gedele
geerd en is de band tussen producent en kun
stenaar ook veel groter. Dit kan het uiteindelijke 
resultaat alleen maar gunstig beïnvloeden. Ook 
het Franstalig kunstinstituut INSAS geeft oud- 
studenten en beginnende jonge videomakers 
binnen de muren van de school montage
mogelijkheid.
In Vlaanderen is het anno 1992 huilen met de pet 
op. Naar een degelijke structuur is het zoeken en 
produktiemogelijkheden voor onafhankelijke 
videomakers zijn quasi onbestaande. Enkele 
jaren geleden werd in het Gentse kunstencentrum 
Vooruit een poging ondernomen om video te 
vertonen, maar de slechte omstandigheden lie
ten niet toe die programmatic verder te zetten. 
Door de huidige infrastructuur van het gebouw 
wordt er momenteel zélfs niet aan gedacht de 
komende jaren dat experiment te herhalen. Ook 
in het eens zo actieve ICC beweegt er weinig. Op 
gezette tijden worden er plannen gesmeed maar 
de sloep waarin programmator Greet Van 
Broeckhoven noodgedwongen moest plaats
nemen is bij gebrek aan riemen blijkbaar niet in 
beweging te krijgen. Het Vlaams Video Circuit 
verdween met stille trom uit het landschap en 
met de bestuurswisseling vorig jaar in de 
Beursschouwburg, die onder andere leidde tot 
het ontslag van videoprogrammator Jan 
Florizoone, verdwijnt video in een programmatic 
die zal uitgebouwd worden rond projecten en 
thema’s. Video “ten dienste van”, wat volledig 
past in de huidige opties om het utilitaire aspect 
op de eerste rij te plaatsen. Het recent opgerichte 
produktiehuis “Argos” heeft zijn oorspronkelijke 
plannen om zich toe te leggen op de produktie 
uit noodzaak moeten opschorten en richt zich 
alleen nog maar naar de distributie en promotie 
van Belgische videokunst. Bij gebrek aan 
vertoningskansen in België is die distributie 
voor 95% aangewezen op het buitenland. Een 
witte raaf in dit schrale landschap is ‘t Stuc te 
Leuven dat een doordachte videoprogrammatie 
wil uitbouwen en daarnaast ook aan een theo
retische onderbouw wil werken door lezingen te 
organiseren. Een tweede luik is de produktionele 
ondersteuning. Er zijn te weinig producenten in 
Vlaanderen en dat hiaat wil ‘t Stuc opvullen met 
het geven van cursussen en workshops en het 
aanbieden van produktiefaciliteiten op zeer 
kleine schaal. Voor deze werking kan ‘t Stuc 
beroep doen op de infrastructuur van de Audio- 
Visuele Dienst van de K.U.Leuven. Een aantal 
cursisten zijn zelfs al verder gaan studeren. 
Erwin Desmet en Jphan Grimmonprez trokken 
naar New Yorken Peter Grootsens werd aanvaard 
in de school voor visuele antropologie in 
Glasgow.
‘t Stuc wil door middel van vertoningen, lezin
gen en debatten de huidige, lamentabele toestand 
in Vlaanderen aan de kaak stellen. Want we 
dreigen het weinige wat intussen met veel zweet 
opgebouwd werd te verliezen. Of zoals Dirk De 
Wit, videoprogrammator van ‘t Stuc het stelt: 
“Video is een bijzonder kwetsbaar medium 
omdat het op zoek is. naar zijn eigen aard in 
relatie met film, televisie en andere beeldende 
expressievormen. Zijn jonge geschiedenis dreigt 
zeer snel te verdwijnen of geabsorbeerd te worden 
door andere media bij gebrek aan interesse, 
verdediging en ondersteuning.”

Guy Goethals

In de loop van de maand november vindt in ‘t 
Stuc de manifestatie “recente ontwikkelingen 
in de videokunst” plaats. In ons volgende 
nummer presenteren we een overzicht van de 
vertoningen van recente en oude video’s, le
zingen, en debatten die in het kader van 
“recente ontwikkelingen” georganiseerd 
gorden. Wilt u reeds voordien informatie 
bekomen dan verwijzen we u naar ‘t Stuc, 
Van Evenstraat 2d, 3000 Leuven, 016/ 
23.67.73.

Op 24, 25 en 26 september vindt in Den Haag 
een unieke manifestatie plaats rond bet Weense 
Aktionisme. Verdeeld over deze drie avonden 
zullen de op film en video gedocumenteerde 
performances (“Aktionen”) van respectievelijk 
Günther Brus, Otto Mühl en Hermann Nitsch 
vertoond worden. Gelijklopend is er 'een 
groepstentoonstelling van jonge Weense 
kunstenaars die in de traditie van het Aktionisme 
werken.
De manifestatie vindt plaats in het Cultureel 
Centrum Het Paard, Prinsengracht 12, Den Haag. 
Aanvang steeds om 20.30 uur. Voor meer 
informatie: 070/ 34.60.274.
•

De Videonale in Bonn is dit jaar aan zijn vijfde 
editie toe. Veel Europese premières en 2 
interessante overzichtstentoonstellingen: één met 

video’s van de jaren ’70 in het nieuwe 
Kunstmuseum, en een videoretrospectieve met 
werken uit de jaren ’80 in de nieuwe Kunst- und 
Ausstellungshalle. Het festival wordt 
gecompleteerd met een congres “der 
Medienhochschulen", een colloquium waarop 
afgevaardigden van diverse Duitse 
“Medienhochschulen”, en in het bijzónder 
kunsthogescholen hun visie over de opleiding 
tot "media-kunstenaar" ter discussie stellen. Het 
festival loopt van 15 tot 20 september.
Info: Videonale, Bonner Kunstvèrein, 
Hochstadenring 22, 5300 Bonn, tel. 221/ 
51.02.455.
• ’
Edwin Carels (filmjournalist, onder andere 
verbonden aan BRT3, en één van de docenten 
van de nieuwe filmcursus van Amarant) heeft in 

samenwerking met v.z.w. Limelight een 
lovenswaardig project gerealiseerd dat - ik citeer 
- met een luciede nostalgie aandacht wil besteden 
aan het kleine, en het met verdwijnen bedreigde 
alledaagse. Carels maakt gebruik van super-8- 
film, een techniek die in tegenstelling tot video 
een warm beeld genereert. Super-8-film verleent 
het beeld bovendien een poëtische kracht omwille 
van zijn eenvoud en intimiteit. “Cinétopies” - zo 
heet Carels’ project - wordt gepresenteerd in 
éénpersoonsprojectiecabines, die onopvallend 
ingepast worden in het straatbeeld. Zo is er een 
hommage aan het Brabantse trekpaard, Magritte, 
eçn schildpad, de daguerrotypie en de 
evolutiestadia van het ei tot vlinder. Nog te zien 
tot 30 september in Limelight te Kortrijk, en 
vanaf 16 oktober tot 9 november in de Warande 
te Turnhout. Info: Limelight, Jan Persynstraat 6, 
8500 Kortrijk, 056/22.10.01.
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Het atelier 1987
Een hoop dingen. Een ring, een bak, een kooi, 
houten stokken. De stokken mogen dan al ver
schillen in lengte, dikte, gewicht, ze werden 
naast elkaar gelegd, onder één noemer geplaatst. 
Eenmaal de stokken als groep geïdentificeerd, 
dringen zich andere abstracties op. Naast de 
houten stokken liggen een aantal ijzeren ringen 
kriskras over elkaar heen. De verzameling 
stokken vindt eveneens een pendant in het groepje 
ijzeren kannen die rechts op het beeld netjes bij 
elkaar staan. Daarnaast ligt een houten spoel. 
Naast de spoel staan drie kooien. Achter dit 
geheel mag de ordenende hand van Berlinde De 
Bruyckere verondersteld worden.

Centraal op de foto van het atelier staat een 
vitrinekast, waarin alle ordenende manoeuvres 
hun beslag krijgen. Het glas van de kast reflecteert 
niet alleen het spiedende oog, het houdt ook de 
opdringerige handen van de bezoeker af. Het 
glas sacraliseert het resultaat van de ordenende 
handeling van de artiest.

We zien voorwerpen met een industrieel verle
den, en voorwerpen met een huiselijk, privaat 
karakter. Links achteraan ligt een houten mal, 
rechts in het midden - nogmaals - de ijzeren 
kannen.

Werken betekent in de eerste plaats: het atelier 
verlaten, vlooienmarkten afschuimen, fabrieks
terreinen onderzoeken, wandelen en kijken: 
voorwerpen verzamelen. Er is geen vooropgezet 
plan vanwaaruit een zoektocht naar voorwerpen 
georganiseerd wordt. De materialen worden 
verzameld en samengebracht zonder dat ze on
middellijk een functie of een plaats toebedeeld 
krijgen in een realisatie. Er wordt niet gezocht 
naar iets. Alles dat de belangstelling van de 
verzamelaar kan wegdragen, wordt meegeno
men.
Om op elk moment te weten wat er voorhanden 
is, worden de materialen - tamelijk - overzich- 
telijk uitgespreid in het atelier. Pas nadat een 
materiaal zich heeft kunnen opdringen aan de 
verzamelaar, wordtde impact van het gevondene 
op de verzameling onderzocht en kan het, in 
associatie met andere materialen, betekenis gaan 
genereren. Nagaan welke plek het gevondene in 
de verzameling kan opeisen, brengt het hele 
zingevingsproces op gang. Werken in het atelier 
betekent dus in de tweede plaats: de verzamelde 
materialen overschouwen, en kijken welke be
tekenis ze kunnen krijgen; ordenen en ordeningen 
betekenissen trachten te ontlokken. 
Assembleren, combineren.

Misschien moeten we de voorwerpen die we op 
de foto aantreffen niet alleen groeperen en 
identificeren maar ook de essentiële trekken 
bepalen die van belang blijken bij een definitie. 
Welke termen zijn voldoende en welke nood
zakelijk om te kunnen spreken van een “kooi”. 
Als we deze klus geklaard hebben, kunnen we 
nagaan of we de “kooi” herkennen in op glas 
gezandstraald vlechtwerk, in de glazen stolp op 
een sokkel, in het door gegalvaniseerde staal
platen afgeschermde spiegelglas, in over elkaar 
heen gelegde fotonegatieven.

Van sommige voorwerpen kunnen we proberen 
na te gaan welke plaats ze zullen innemen in het 
- op het moment van deze opname nog te reali
seren - oeuvre. Tenminste één van de drie kooien 
- vooraan op de foto - komt terecht in een 
sculptuur die dezelfde naam draagt. De kooi 
wordt zorgvuldig met lood bekleed en op een 
glazen sokkel geplaatst. De donkere, koude, 
afgesloten kooi wordt ondersteund door een 
doorzichtige, fragiele ... kooi. Deze sculptuur 
wordt opgesteld naast een quasi identiek beeld, 
dat wat groter is, en waarvan de vorm van de 
kooi verschilt. De dialoog die beide beelden met 
elkaar aangaan (onder andere over hiërarchie, 
tronen en koningen), introduceert een thematiek 
die Berlinde De Bruyckere nauwelijks verder 
elaboreert. De kooi echter is een constante ge
bleven in haar oeuvre. Ze is de kooi ook met 
paradoxen blijven bejegenen. Transparantie 
versus geslotenheid, fragiliteit versus soliditeit 
blijken, hoe diametraal deze termen ook ten 
opzichte van elkaar staan, inwisselbaar, want 
hebben alle betrekking op de kooien van Berlinde 
De Bruyckere. In latere werken realiseert ze 
wellicht nog meer diepgravende, alleszins pa
radoxale beelden met kooien. Mobiliteit versus 
onveranderlijkheid, in een ijzeren kooi op vier 
wielen bijvoorbeeld. Of recent nog: koud en 
warm in de koeien waarin een stapel dekens 
verzegeld ligt. De paradoxale behandeling van 
de kooi resulteert steeds in een relativeren van

Het atelier van 
Berlinde De Bruyckere

Op maandag 3 augustus bezocht ik het atelier van Berlinde De Bruyckere. In het atelier trof ik 
een foto aan van haar vroegere werkruimte. De verschillen tussen beide ateliers roepen op tot 
het tegenover elkaar afwegen van de erin plaatsgevonden artistieke handelingen. Maar zowel 
met de afbeelding van het ene atelier, als met de foto van de huidige werkruimte kunnen 
specifieke en geldige routes doorheen het oeuvre van Berlinde De Bruyckere aanvangen. 
Onderaan worden identieke en andere benaderingen van het atelier gepresenteerd.
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Atelier 1987

foto: Jan Pauwels

de dramatiek om een tragisch surplus te realise
ren. Lijken de wieltjes onder de kooi op het 
eerste gezicht immers een ondermijning van de 
immobiliteit waartoe elke gevangenschap ver
oordeelt (het drama), de verplaatsbaarheid legt 
de focus nog sterker op de ongrijpbaarheid, de 
onbereikbaarheid (de tragiek).

Het atelier 1992
Een witte muur verdeelt het ruime atelier in twee 
compartimenten. Een brede opening fungeert 
als sluis tussen werk- en kijkruimte. In de eerste 
ruimte liggen en hangen materialen en instru
menten. In de tweede ruimte: sculpturen of 
objecten in een bepaalde fase van ontwikkeling.

Boven een werk in' het atelier pakken steeds 
onheilspellende wolken samen. Slechts door het 
atelier te verlaten kan het een leven op zichzelf 
gaan leiden, los van de voorwerpen en materi
alen in het atelier die het dreigen te misvormen, 
of de betekenis kunnen verstoren. Achteraan in 
het atelier staat een driepikkel waarover dekens 
gedrapeerd hangen. Het werkstuk bevindt zich 
in die gevaarlijke zone tussen bewerking en 
voleindiging. De zilverkleurige pootjes moeten

Benaderingen van het atelier

“Doch hoe denkt de schilder zijn werk, dat op 
zich zelf reeds niet besloten lijkt, te omlijsten te 
begrenzen, te plaatsen in het interieur? Het 
ezelsschilderij heeft immers afgedaan? 
Mondriaan hoeft op deze vraag niet meer te 
antwoorden: het atelier spreekt namens hem. De 
wanden van dit vertrek, dat uit zich zelf al een 
aangenamen stereometrischen vorm heeft, zijn 
nl. ingedeeld door onbeschilderde of in de 
grondkleur geschilderde doeken, zoodat elke 
wand op zichzelf een soort blokjesschilderij 
vormt, ettelijke malen vergroot.”
uit: “Een bezoek bij Piet Mondriaan ”, versche
nen in Het Vaderland van vrijdag 9 juli 1920

(opgenomen in Gedurende een wandeling van 
buiten naar de stad, Haags Gemeentemuseum, 
1986, p. 44).
0
“I will not serve that in which I no longer 
believe, whether it calls itself my home, my 
fatherland, or my church: and I will try to express 
myself in some mode of life or art as freely as I 
can and as wholly as I can, using for my defence 
the only arms I allow myself to use - silence, 
exile, and cunning.”
James Joyce, The portrait of the artist as a 
young man, p. 229.
0
“(Telkens opnieuw haalt het bewustzijn van de 
finale het, zodat ik alleen nog vertrouwen heb in 
het dagboek, in deze aantekeningen, splinters, 
schilfers, fragmenten die an sich zo gesloten 
mogelijk worden uitgedrukt en die alle boeken

■

nog gegoten en aangebracht worden - de pootjes 
die we nu zien, zijn slechts voorlopig - de 
papiertjes die op de dekens zijn aangebracht, 
zullen vervangen worden door glazen uitstul
pingen. Naast de driepikkel, aan de muur, han
gen een aantal schetsen waarop het beeld ge
concipieerd werd. Wat op het platte vlak bedacht 
en getekend werd, is inmiddels uitgegroeid tot 
een object. Maar zal het object op deze manier 
het atelier verlaten, zal het überhaupt ooit het 
atelier verlaten, of in welke gedaante zal het ooit 
het atelier verlaten?

Het is onmogelijk vast te stellen hoeveel 
kunstwerken zich in dit atelier in minder of meer 
afgewerkte staat bevinden. De twee metalen 
panelen achteraan kunnen nog een kunstwerk 
laten ontkiemen. De dekens ook - of ze nu 
opeengestapeld liggen, ineengevlochten zijn, of 
op de driepikkel hangen. De houten bak die zich 
in de buurt van de dekens ophoudt, is misschien 
een schim van de houten, scheve kruk die naar 
aanleiding van Synergie ’92 opgesteld stond in 
de Vereniging voor het Museum van Heden
daagse Kunst. Alles bevindt zich in onaffe staat, 
alles heeft een betekenis, zelfs nog voor het in de 
ruimte gebracht werd. Dat betekent dat er doel

gericht gezocht wordt. Enkel die materialen of 
objecten worden meegenomen die gebruikt 
kunnen worden. Ze passen in een plan (een 
schets, een idee, een concept).

Schuin voor de bak ligt een met dekens ineen
gevlochten lappentapijt. Het lappendeken ligt 
op een vloer waarvan de structuurelementen uit 
drie eenheden bestaan. Het is een boeiende 
vloer. Het is niet moeilijk om in de verschillende 
labyrintische structuren (die op hun beurt op 
geregelde tijdstippen terugkeren) verward te 
geraken: Boven deze labyrinten legt Berlinde 
De Bruyckere een tapijt dat bestaat uit ver
schillende dekens, een structuur op een structuur, 
tekens op tekens. Twee uiteenlopende systemen 
bovenop elkaar, het ene logisch, koud; het an
dere moeilijker te volgen en warm. Dit is geen 
kunstwerk maar een kunstervaring waarvan wij 
bij middel van deze foto getuige kunnen zijn. 
Deze mozaïeken vloer begeleidt de artistieke 
praktijk van Berlinde De Bruyckere. De muren 
van het atelier zijn wit. De belichting klinisch, 
neutraal.

In “Kooi 91” duiken de dekens voor de eerste 
keer op. In een metalen kooi op fijne metalen 
pootjes ligt een stapel dekens (die evenwel slechts 
een derde van de kooi beslaat). Metaal en dekens 
voeren een dubbelzinnige dialoog die de normaal 
aan deze materialen toegekende betekenissen in 
vraag stelt. Is de kooi nu nog een kille gevangenis? 
Komen de dekens de behoeftige ter hulp (of 
moet deze zich eerst opsluiten)? De metalen 
kooi en de dekens contamineren elkaar.
Eenmaal het atelier een materiaal of een object 
verworven heeft - het deken bijvoorbeeld - kan 
het een eigen plaats verwerven, op zijn beurt 
aanleiding geven tot het in dialoog treden met 
andere materialen of voorwerpen en de beteke
nissen van die materialen aantasten. Deze praktijk 
impliceert ook dat geen enkel materiaal of ob
ject een heilig betekenisveld heeft, maar per
manent in discussie moet kunnen treden met 
storende, contaminerende materialen of objec
ten.

Voor de ijzeren panelen staat een comfortabele 
zetel. Vanuit die zetel bekijkt Berlinde De 
Bruyckere haar werken en velt oordelen. De 
stoel is echter verplaatsbaar en kan, naargelang 
de omstandigheden, het kijken conditioneren. 
Beschouwen we nu hoe de maker(s) van deze 
foto onze ogen verplichten in een bepaalde 
richting te kijken, dan moet ons opvallen dat de 
maker(s) gekozen hebben voor een standpunt 
dat gelijkend is aan de standpunten vanwaaruit 
vele voltooide (en tentoongestelde) werken van 
Berlinde De Bruyckere gefotografeerd werden. 
“I Never Promised You A Rose Garden”, te zien 
in de Vereniging voor het Museum van He
dendaagse Kunst, werd eveneens in een hoek 
gefotografeerd, “Kooi 1989”,“Betreurd 1990”, 
“Kooi 1991”, al deze werken kregen een hoek 
als achtergrond. Het zijn telkenmale vierkanten 
of rechthoekige volumes waarnaar het oog door 
de perspectivische wetten gelokt wordt. In de 
foto van “Kooi 91”, de metalen kooi op fragiele 
poten waarin in het midden dekens gestapeld 
liggen, leidt de perspectivische logica de ogen 
naar de stapel dekens. De ruimte wordt door 
Berlinde De Bruyckere gehanteerd als een in
strument om het kijken van de toeschouwer te 
ondersteunen, te leiden. De assen van de ruimte 
begeleiden en ondersteunen niet alleen het kij
ken, ze bekrachtigen ook de inhoudelijke basis 
van de werken: De kooien hangen immers vast 
in het lijnenspel van de kamer. De kamer is zelf 
een kooi, een web van lijnen waarin de con
structies gevangen zitten. (Ik moet nu aldoor aan 
Francis Bacon denken.) Keren we nu terug naar 
de foto van het atelier van Berlinde De Bruyckere. 
Als onze ogen de wetten van het perspectief 
gehoorzamen, vallen ze op een bepaald moment 
op de driepikkel waarover de dekens hangen. 
Even makkelijk is het om in te gaan op de 
antropomorfe trekken in het beeld. Nadat de 
perspectivische wetten ons geholpen hebben dit 
object op te merken, hebben we naast de ver
stikkende dekens oog voor de inkapselende, 
verdrukkende ruimte die dit met tranen of zweet 
overmande wezen gevangen houdt.

Koen Brams

Naar aanleiding van de Open Monumenten
dag, op zondag 13 september, kan het atelier 
van Berlinde De Bruyckere, als onderdeel 
van de voormalige Parochiale Jongensschool 
bezocht worden. Tussen 10.00 en 18.00 uur 
kan u terecht op het volgende adres: 
Theresiastraat 1,9000 Gent

vervangen. Wij zijn in de eindsituatie, ook van 
de expressie; alleen de ruïnes blijven hun 
schoonheid bewaren, juist door hetgeen aan hen 
ontbreekt, zoals de embryo’s boeiend blijven 
door de mogelijkheden in hen verscholen. Het 
dagboek is de finale van de artistieke expressie. 
Er is geen continuïteit in het denken, in de mens. 
Er is de dag. Er is de nacht. De slaap. Het niets. 
De onderbreking. De mutatie, Elke dag zou een 
ander boek moeten geschreven worden. Snoet in 
de drek.)”
Willy Roggeman, Woolloomooloo-finale (vier 
bewegingen) in: De Axolotl, p. 161/162.
0
“Das Bett ist ein idealer Arbeitsplatz für einen 
Künstler.”
Thomas Huber, Die Bibliothek, p. 62.
0
We hebben heel veel getraind, we hebben veel

dansbewegingen ingestudeerd die we later weer 
hebben weggegooid. Dat heeft niets te maken 
met de voorstelling, maar alles met het repetitie
proces. Dat is bagage die je meeneemt.” 
Jan Lauwers over “Julius Caesar” in Etcetera 
32,1990, p. 10
0
“1969, maart. Weerbarstige stad. - Gister dacht 
ik dat ik Praag beter kon opgeven, weer eens zou 
een voorbedachtheid noodlottig blijken voor 
mijn geschrijf. Ik zou voor een tiental dagen de 
pen neerleggen en daarna wel ervaren wat zich 
zou opdringen als geschrift. Vanmorgen ben ik 
weer onzeker: goed, de aandrang blijft uit, maar 
wat heeft Praag daarmee te maken, Praag is 
maar een voorwendsel, een kristallisatiekern, de 
hoofdoorzaak is gebrek aan continuïteit, alleen 
in continuïteit kan het schrijven vorderen.” 
Daniël Robberechts, Praag schrijven, p. 115.



Two identical twins- sit in an automobile that travels along the road that returns them to 
themselves. One of them stares into the rear-view mirror, towards the past, while the other looks 
straight ahead at the future. Both views, both times, and both places flow constantly the one into 
the other, creating the perspective of a longing for a more human world, a more soeial homeland 
- for a homeland, in short, that comprises the whole of the world. That is retrovision. (...) 
Retrovision insists on the denial of the notion of progress and on the continuing viability and 
effective presence of the archaic; it insists on the past as interacting with the present.

Paolo Bianchi, The Archaeology of Memory in: Frontiera 1 ’92, Arte Giovane in Europa; Edition 
Raetia; Bolzano, 1992, 160-164 pp.

Het verbrokkelde museum
De Brusselse Galerie Isy Brachot programmeerde tot 5 september een retrospectief overzicht 
van het kunstenaarscollectief Art & Language. Naast twee “klassieke” woordschilderijen uit 
de late jaren zestig toonde Art & Language vooral schilderijen uit reeksen die gedurende het 
afgelopen decennium tot stand kwamen. Niettegenstaande dit kunstenaarscollectief als 
“conceptueel” geboekstaafd staat, getuigen de schilderijen onomwonden van een hernieuwd 
geloof in de iconografie als een potentieel kritisch instrument. Maar ook het oog werd zijn 
plezier niet ontzegd, aldus Steven Jacobs.

Kunst en cultuur 
in een provinciestad
Van 1 tot 10 juli nodigde het Turnhouts cultureel centrum de Warande 19 kunstenaars uit zich 
te verdiepen in de lokale context Van 10 juli tot 30 augustus werden hun bevindingen, 
ontmoetingen en ervaringen aldaar, vertaald in plastisch werk, tentoongesteld in en rond het 
cultureel centrum. Als rode draad doorheen het gehele project gold de niet nader gedefinieerde 
en al te ruim interpreteerbare hoofding ‘Kunst en maatschappij’.

Wars van een reactionaire of nostalgische 
“honger naar beelden”, wordt de schilderkunst 
door Art & Language als een valabele artistieke 
praktijk uit de nalatenschap van de conceptuele 
kunst gedistilleerd. De cultuur van het schilderen 
kan volgens het collectief'voortaan door de 
schilderkunst zelf kritisch onderzocht worden. 

: Hoe utopisch, of op z’n minst problematisch 
deze onderneming mag klinken, de toeschouwer 
wordt in ieder geval heel wat ouderwets 
modernistisch kijkplezier gegund. De Pollock- 
pastiches van Art & Language bijvoorbeeld zijn 
in ieder geval “beter” geschilderd dan het 
knoeiwerk van tweede- en derderangs action 
painters dat sinds de jaren zestig het daglicht 
zag.
Ofschoon het schildersjargon overduidelijk 
verwij st naar de modernistische traditie, bezitten 
de schilderijen van Art & Language, om het 
even clichématig uit te drukken, geen 
“overwinning op de chaos”. Er is geen sprake 
van een organische eenheid, het werk is op haar 
betekenisniveau - en soms ook op het niveau van 
het visuele oppervlak - fragmentarisch en 
heterogeen. En in tegenstelling tot de avant- 
gardes uit de heroïsche periode van het 
modernisme rond de Eerste Wereldoorlog, wordt 
de verbrokkeling en de hetérostylie niet 
getranscendeerd. De structuur, soms bestaande 
uit letterlij ke superposities, overstijgt nau welij ks 
het hermetische van een palimpsest. Zo wordt in 
de reeks Portraits of V.l. Lenin in the style of 
Jackson Pollock het betekenissysteem van het 
socialistisch realisme onmeedogenloos tussen 
dat van de modernistische expressie geschoven.

. Deze reflectie over de zin en de betekenis van 
beelden, en over de condities vanwaaruit zin en 
betekenis aan beelden worden toegeschreven, 
komt ook aan de oppervlakte in een volgende 
reeks, waarvan een aantal werken in de 
tentoonstelling vertegenwoordigd waren: 
Incidents in a Museum. De kritische 
invraagstelling van het produktie-, distributie- 
en consumptiecircuit van de avant-garde is een 
stokpaardje binnen de conceptuele kunsttraditie, 
maar de leden van Art & Language doen dit 
andermaal vanuit de picturaliteit zelf. De 
realistische weergave van een interieur van het 

Art & Language

Index X (Now they are), 1992 (foto: Courtesy Galerie Isy Brachot Brussels - Paris)

gerenommeerde Whitney-museum - een 
afbeelding die gehoorzaamt aan alle 
perspectivische conventies - wordt opgebroken 
door schaalverschuivingen en allerhande met 
elkaar incompatibele waarnemingssituaties.
De techniek van de superposities wordt ook 
toegepast in de meer recente Hostage -serie 
waarin onder meer landschappen worden 
geschoven achter plattegrondachtige 
diagrammen en non-figuratief, gestueel, 
bravoure-penseelwerk. Pictogrammen worden 
gecapteerd door onderbroken strakke 
geometrische rasters die de aanwezigheid van 
het museuminterieur verraden. In de laatste 
realisaties van Art & Language, zoals Index X 
(Now They Are) van 1992, wordt van een 
gelijkaardige methode gebruik gemaakt. Onder 
een vlies van roze vlekken (met de contouren 
vanThe Deep, een laat werk van Pollock dat zich 
in het Centre Pompidou bevindt) mag je de 
aanwezigheid van Courbéts Origine du Monde 
vermoeden. Opnieuw wordt Pollock hier als een 
paradigmatisch hoogtepunt van de 
modernistische schilderkunst geconfronteerd 
met een andere voorstellingswereld, met name 
deze van Courbet, die het historische beginpunt 
van het modernisme incarneert. Ook in Index 4 
(Now They Are), wordt Courbets weergave van 
de huid letterlijk bedekt door een roze huid van 
verf die hier niet de gestalte van een dripping 
aanneemt, maar deze van een vlakke 
monochrome rechthoek waarin een tekst is 
aangebracht.

Steven Jacobs

De tentoonstelling van Art & Language kon 
tot 5 september bezocht worden in Galerie 
Isy Brachot, Louizalaan 62a, 1050 Brussel, 
02/511.05.25. Van 16 september tot 24 oktober 
presenteert Galerie Isy Brachot een hommage 
aan Delvaux en een ensemble werken van Vic 
Gentils. De daaropvolgende tentoonstelling 
is gewijd aan Panamarenko (vanaf 4 
november). Vorig jaar verscheen bij Basil 
Blackwell, Oxford, Essays on Art & Language ' 
van Charles Harrison, waarin het oeuvre van 
het kunstenaarscollectief uitvoerig vanuit een 
brede kunsthistorische optiek wordt belicht.

V anaf de vroege jaren ’70 schoten gloednieuwe 
culturele centra als paddestoelen uit de Vlaamse 
grond. Tegenover de sterk versnipperde en 
verzuilde bürgerzaaltjes wilde de overheid een* 
moderne, multifunctionele infrastructuur ter 
beschikking van de burger stellen: Deze centra 
moesten het cultureel aanbod voor de gehele 
streek, zoals theater, muziek, tentoonstellingen, 
voordrachten en allerlei ander socio-cultureel 
werk in één enkele behuizing waarborgen ter 
algemene opvoeding van alle burgers. Een hoog 
gegrepen opdracht, die in de loop der tijd echter 
vaak naar de achtergrond van lokale besognes 
verzeild raakte. Zeker wat de plastische kunsten 
betreft is het aanbod in de Vlaamse culturele 
centra bedroevend. Veelal beperkt men zich tot 
louter receptieve oplossingen: men nodigt één 
of andere galerie uit, of men presenteert - vaak 
op onzorgvuldige wijze - het werk'van een 
nauwelijks van het lokale muurbehang te 
onderscheiden kunstenaar. Is dit te wijten aan de 
onbevoegdheid en onwil van het leidinggevend 
personeel in kwestie, of aan de desinteresse van 
de bevolking voor zinvolle initiatieven? Zeker 
is dat een cultureel centrum nog steeds eén grote 
educatieve rol te vervullen heeft. De Warande in 
Turnhout is één van de uitzonderingen die deze 
opdracht naar best vermogen tracht in te vullen.

Wat is kunst?

Een van de ambities van de organisatoren van 
“Kunst en maatschappij” bestond erin een 
dialoog op gang te brengen tussen de door hen 
uitgenodigde kunstenaars en de plaatselijke 
bevolking. Deze dialoog bleef in de praktijk 
echter beperkt tot eerder krampachtige 
vraagstellingen en een recht op antwoord 
vanwege de bezoeker van sommige projecten. 
In de traditie van reportage-journalisten 
verkenden Johan Rottiers en Georges Uittenhout 
de stad volgens een welomlijnd raster, waarbij 
ze op op voorhand bepaalde punten een video
camera 360° lieten spinnen, omstaanders de 
vraag ‘Wat is kunst T .voorschotelden, hun 
antwoord en eventueel gekoesterd object 
registreerden. Het geheel, werkmiddelen en - 
resultaten, werd uiteindelijk in de Warande 
gepresenteerd. Anne Boons ging gelijkaardig te 
werk, al kregen haar werkzaamheden een 
economische ondertoon. Bij interimbureaus 
solliciteerde ze naar werk als kunstenares. Voorts 
bood ze mapjes aan die onder andere haar c.v. 
bevatten. Olivier Nourisson speelde een medium: 
een prikbord met foto’s en tekst staafde zijn 
contacten met buitenaardse wezens, die in 2007 
een monument in Turnhout zullen Oprichten. 
Met dit soort projecten rijst de vraag of de 
kunstenaars in kwestie geen misbruik maken 
van hun positie. De door de kunstenaars 
gehanteerde “candid camera” en aanverwante 
technieken brengen hen gevaarlijk dicht in de 
buurt van betweterij en moralisme, zelfs spot ten 
opzichte van de onwetendheid van 
geïnterviewden. Heeft het zin om voor een 
artistieke job te gaan solliciteren in een 
interimbureau, buitenstaanders te vragen wat 
kunst is, als zelfs een goedgevulde bibliotheek 
het antwoord bijster zal blijven? Boeiender waren 
deze projecten die zulke voetzoekers uit de weg 
gingen.

M.B.

Daniel Dewaele stipte bij de start van zijn 
werkzaamheden aan dat hij in Turnhout naar 
belangrijke mensen uitzag. De portretten van 
zulke mensen werden in de afrastering van de 
taverne van het cultureel centrum ingepast. Fiere, 
olijke, zelfverzekerde en noeste hoofden, 
waarschijnlijk arbeiders van de plaatselijke 
technische dienst. Binnen plaatste hij een schop 
tegen de muur, waarachter een vertikale kolom 
mét een indrukwekkende lijst landen met een 
cijfer dat waarschijnlijk het aantal inwijkelingen 
in Turnhout aangaf. Jürgen Olbrich illustreerde 
voor de inwoners gevat de relativiteit van het 
tijdsbegrip en feiten doorheen de geschiedenis; 
een grijze, karakterloze sokkel presenteerde zes 
rijen gekleurde houten mannetjes, die op hun 
beurt een tweede gelijkaardige sokkel 
schraagden. Het heden eventjes uitgelicht tussen 
blokken onbekend verleden en toekomst. Elders 
installeerde hij een klok ontdaan van zijn wijzers, 
met het onderschrift ‘Only life is going’. Andreas 
Seltzer tekende met speelkaarten - één van de 
industriële troeven van Turnhout - het organisch 
gegroeide stadsplan uit, terwij 1 iets verder Karen 
Lancel een aantal terrasstoeltjes van een knus 
kussentje voorzag, dat bedrukt was met 
commentaar van inwoners ten aanzien van hun 
stad.
Op deze manier kabbelde de tentoonstelling 

rustig en gezapig verder. Tenslotte kon enkel 
Club Moral nog enig soelaas bieden. Annemie 
Van Kerckhoven kuierde gedurende een week 
rustig doorheenTurnhout. Het historisch 
nalatenschap van de stad, haar beelden en 
toenmalig levend cultuurgoed wist zij te 
herwerken in een parcours, dat men ongemoeid 
en zonder dwingende hand kon herbezoeken. 
Een museum in miniatuur van een verleden, 
waarvan we de betekenissen niet meer beleven. 
Van Kerckhoven trachtte op een persoonlijke 
manier een band met het verleden aan te halen, 
waarbij ze tevens haar werk rechtvaardigt als 
een mogelijkheid om inzicht en een kritisch 
alternatief aan het publiek te verschaffen. Met 
twee beelden zorgde Danny Devos voor de 
echte hoogtepunten in de tentoonstelling. Devos 
profileert zich reeds jaren als de kunstenaar die 
de positie, het werk en de situatie van de 
kunstenaar vergelijkt met die van de psychopaat- 
misdadiger. Ook de kunstenaar wordt tegen wil 
en dank in een maatschappelijk keurslijf van 
ethiek en gedragspatronen gedwongen. Lukt 
hem dit niet en wordt hij op misstappen betrapt, 
dan wordt hij gedetineerd ter bescherming van 
de samenleving. Devos speurt naar de drijfveren 
van massa- en seriemoordenaars, menselijké 
drama’s en dergelijke, en vergelijkt ze met zijn 
situatie. In Turnhout stootte hij op een zekere 
M.B. (!), opgesloten in de gevangenis (die achter 
het cultureel centrum gelegen is). Wegens 
omstandigheden werd hem echter een 
ontmoeting met deze gevangene ontzegd 
vanwege de gevangenisdirectie, waardoor ook 
Devos zich in zijn vrijheid belemmerd zag. 
Enkel telefoongesprekken en briefwisseling 
werden toegelaten. De gehele situatie dwong 
Devos tot de volgende beslissing. Hij 
beschilderde twee doeken met de gerasterde 
portretten van hemzelf en M.B. in blauw en geel. 
Deze hing hij naast elkaar aan de achterkant van 
de Warande, net tegenover de gevangenis 
vanwaaruit de gevangene het kon bekijken. 
Gedurende de gehele duur van de tentoonstelling 
zagen deze portretten uit naar een eventuele 
ontmoeting. Bovendien oogt het cultureel 
centrum net op de plaats waar de portretten 
hingen als een gesloten vesting, met als grappig 
detail een brandladder net naast de portretten. 
Op het uiterste punt van de luifel boven de 
ingang van de Warande plaatste Devos een 
ruwhouten troon. Men mocht er gerust op gaan 
zitten als dit duivels meubel de bezoeker kon 
verleiden. Doch enige details wekten enigszins 
wantrouwen op, zoals twee kleine ornamentele 
“hoorntjes” op de hoge rugleuning, het ongemeen 
lage zitvlak en uiteraard het materiaal.

Alle deelnemende kunstenaars werden gevraagd 
om gedurende de tiendaagse voorbereiding 
dagelijks een blad te leveren met een neerslag 
van hun activiteiten. Dit geheel werd dan 
gebundeld tot een logboek, waarin de bezoekers 
verondersteld worden het wordingsproces van 
de kunstwerken te kunnen ontwarren. In zoverre 
dat dit al kan, is het toch verwonderlijk dat men 
teksten van de buitenlandse kunstenaars niet 
naar het nederlands vertaalde, zelfs indien dit tot 
een doorde tentoonstellingsmakers aangevoerde 
accentverschuiving in betekenis zou leiden. Door 
hun specifiek op Turnhout geënte projecten te 
betrekken op de architectuur van de Warande 
hebben mijn inziens Dewaele, Devos en Van 
Kerckhoven de relatie kunst en maatschappij 
zinnig kunnen invullen. Ondanks de beste 
bedoelingen vingen de tentoonstellingsmakers 
bij de andere kunstenaars wel wat bot met dit 
project. Misschien had een betere omschrijving 
van het tentoonstellingsconcept en de uitwerking 
ervan daaraan wat kunnen verhelpen.

Etienne Wynants

“Kunst en maatschappij” was een organisatie 
van de Warande, Warandestraat 42, 2300 
Turnhout, 014/41.94.94. Johan Rottiers stelt 
van 22 oktober tot 14 november tentoon in de 
Antwerpse galerie Parbleu, Verbrande 
Entrepotstraat 9, 2000 Antwerpen, 03/ 
238.36.92. Samen met Linda Pollack werkt 
Anne Boons voor galerie Morguen het project 
BEAU-LIEU uit. Van 14 september tot 30 
oktober te bekijken in Ruimte Morguen, 
Waalse Kaai 21-22, 2000 Antwerpen, 03/ 
248.08.45. Anne Boons participeert ook aan 
het Nederlandse project “Estafette ’93". Meer 
informatie: Stichting Trechter 5, Oude 
Rijksweg 4, 4472 AG ‘s-Heer
Hendrikskinderen, Nederland, 00/31/1100- 
12227.
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Documenta IX: de catalogus
Het enige, onmiddellijk herkenbare overblijfsel 
van documenta IX kan niet anders dan de 
driedelige, in een cassette verpakte catalogus 
worden. Het informatieve gedeelte beslaat 
620 pagina’s. De zeer verzorgde kunstenaarsbio- 
en bibliografieën en het grote percentage 
installatiefoto’s van de werken op de locatie zelf 
springen in het oog. Dit maakt het documentair 
karakter groter, vooral ook omdat een beeld 
geschetst wordt van de geïsoleerde werken 
zonder andere eromheen. (De Vele 
documenterende foto’s roepen de 
tentoonstellingen op speciale en pittoreske 
locaties van de jaren ’80 in herinnering. Het 
museum van 100 dagen wordt dus niet museaal 
gezien. De tentoonstelling is eerder een motor 
om één of ander aspect van de locatie door het 
kunstwerk als attractiepool in de schijnwerpers 
te stellen. Het idee dat men enkel zal kunnen 
oordelen over het belang, de geldigheid en de 
pertinentie van wat nu ontstaan is, wordt echter 
overschaduwd door het evenementair karakter 
van de tentoonstelling.) Het tekstgedeelte, goed 
voor 100 bladzijden, bevat de gebruikelijke 
ingrediënten - een introductietekst en enkele 
beschouwende artikels. Deze teksten (van Jan 
Hoet, Bart De Baere, Denys Zacharopoulos, 
Pier Luigi Tazzi, Claudia Herstatt, Joyce Carol 
Oates, Jacques Roubaud, Cornelius Castoradis, 
Heiner Müller, Paul Robbrecht en Hilde Daem) 
schetsen het kader - het historische, intellectuele 
en politieke klimaat - waarin deze documenta tot 
stand is gekomen.

(foto Lu© Van Acker)

Zoals documenta vroeger een vehikel was om 
Duitsland terug in het vaarwater van het Westen 
te helpen, is deze documenta vooral toegespitst 
op het integreren van het vroegere Oost- 
Duitsland. In het interview met Heiner Müller 
komt dat duidelijk tot uiting: “En dat is juist wat 
ten allen prijze moet vermeden worden, op dit 
ogenblik dat het Oosten en het Westen in 
Duitsland met elkaar botsten: het gevaar dat de 
Oostduitsers terugvallen op een “ik begrijp dit 
niet”-houding. Dat is gevaarlijk, en het gebeurt 
nu door economische druk.” (p.98) De 
tentoonstelling is een katalysator die de 
verwerping door het Oosten wil stoppen en de 
identificatie makkelijker wil maken met een 
beeld van opperste vrijheid. De documenta is 

• een vitrine. De meest opvallende installatie van 
de Documenta vanuit het opzicht van de 
consumptie was de “Documenta-flaneur” van 
Kosuth. Het pluralisme van het Westen werd 
door Kosuth in een mortuaire citatengalerij 
geëtaleerd. De zoektocht naar betekenis, een 
wensdroom. Het teruggeworpen worden op de 
leegte van de nietszeggende retoriek wordt in de 
catalogus gerechtvaardigd met een citaat van 
Christus: “Laat ons opnieuw worden als 
voorbijgangers” (B. De Baere p. 46). De 
ongeïnteresseerde consument ontmoet hier de 
onbezoedelde mens. De documenta lijkt een 
krachttoer om deze twee uitersten met elkaar te 
verzoenen.
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Een opvallende verschuiving ten opzichte van 
de vorige catalogus en documenta 8 zelf is het 
bijna totaal ontbreken van andere disciplines 
dan plastische kunsten. Deze keer nauwelijks 
hedendaagse muziek, film, video of performance. 
Het wijst op het afwijzen door dit documenta- 
team van het informatieve project, het tonen van 
wat er op een bepaald moment in de verschillende 
deelgebieden van de kunsten aan de gang is. Het 
versterkt ook de hiërarchische idee van het 
onderscheid tussen de verschillende kunsten. 
Andere dan de plastische kunsten lijken zo terecht 
te komen in de sector entertainment, culturele 
consumptie of toegepaste kunst. De vermenging 
yan de disciplines op de vorige documenta heeft 
blijkbaar een kater nagelaten. Opvallend is dan 
natuurlijk de presentatie van jazz, boks en 
baseball, die op één en dezelfde lijn gezet zijn. 
Voor de jazz-programmatie is er nog een 
introductietekst, voorboksenen baseball volstaat 
het blijkbaar om uit de erven van Marcel 
Broodthaers twee cinematografische beelden 
van boksers te nemen, om het acceptabel te 
maken. Broodthaers’ illustraties dienen de laatste 
tijd als het perfecte alibi voor het maskeren van 
halfzachte ideeën.

Een kritiek leveren op een evenement waar als 
uitgangspunt gesteld werd dat de theorie geen 
enkele waarde heeft of in ieder geval deformerend 
werkt, is een contradictie en herleidt het streven 
dan ook tot een absurde daad. Het basisbegrip 
van kritiek, de selectie van informatie, is niet 
geldig. Dan maar het door het documenta-team 
voorgestelde criterium hanteren: de intuitie. Als 
echter het concept selectie ondermijnd is dan is 
de vraag wat als Uitgangspunt van de 
tentoonstelling gehanteerd werd. Een lectuur 
van de teksten en essays zou de oplossing moeten 
bieden. Het frappante is dat de teksten enkel 
gelezen kunnen worden als de neerslag van het 
persoonlijk engagement van het documenta- 
team. De teksten verwijzen constant naar de 
auteurs en hun interpretaties van wat ze in de 
voorbëreidingsfaze hebben meegemaakt. Het 
initiatieritueel van de ik-persoon is belangrijker 
dan dè registratie van wat er in de werkelijkheid 
gebeurt. De twijfel aan het belang van het eigen 
standpunt voor het publiek ontbreekt.
Het proces van het maken van de tentoonstelling 
werd als structuur voor het boek gehanteerd. De 
introductie brengt een aantal losse bedenkingen 
naar' voor die de geest van de maker hebben 
doorkruist. De relativerende toon van de 
catalogus is meteen gezet. Het meest opvallende 
programma bestaat erin om het gefragmenteerde 
beeld, het verloren centrum terug te vinden. Een 
zowel klassiek als hopeloos en vitaal ondernemen 
wordt het genoemd. “Reassembly of atomized 
experiences; reorganization beyond all scientific 
systems; reconstruction of an existential sensory 
network: this must be among the aims of art. The 
body must be talked about once more: not 
physically but emotionally; not superficially but 
mentally; not as an ideal but in its vulnerability.” 
Het programma is groots en ambitieus. De 
onderliggende bedoeling is dus een kritiek op 
het modernisme, of op het met het modernisme 
geïdentificeerde vooruitgangsdenken. Dit is geen 
zoektocht naar een betere maatschappij maar 
naar de Waarheid. Het authentieke is verbonden 
met een ervaring die enkel lichamelijk kan 
worden vertaald. Het initiatieritueel slaat niet 
enkel meer op de documenta-makers maar ook 
op de toeschouwer. Hij die niet tot dit soort 
ervaring in staat is, is geen echt mens. Dat de 
splitsing tussen het subject en het object en de 
waarneming van .het subject van de hem 
omringende wereld een probleem is, is een 
duizendmaal geconstateerd feit en een constante 
in teksten over de moderniteit. Het benadrukken 
van de natuur - het fysieke en manuele - als 
oplossing voor de problemen die veroorzaakt 
zijn door de industrialisatie en de grootstad is 
een overzichtelijk programma. Het blijft zeer de 
vraag of de kunst daar het geëigende domein 
voor is. Veel uitspraken blijven zeer algemeen 
en verzanden zo snel in retoriek. Het gebrek aan 
precieze omschrijvingen maakt ook dat men de 
tekst met de tentoonstelling gaat vergelijken en 
dan constateert men dat zeer veel kunstenaars 
deze visie niet onderschrijven en dat maar een 
klein deel van de kunstenaars door de makers en 
auteurs geviseerd wordt. (Het sterk aanwezig 
zijn van het lichaam als programma op deze 
documenta heeft er toch bijna een thematische 
tentoonstelling van gemaakt. Verschillende 
kunstenaars zijn het thema gaan verwerken in 
hun realisatie. Kan men dan nog spreken over 

het respecteren van de autonomie van de 
kunstenaar ten opzichte van het instituut, de 
tentoonstelling?) Het hele idee van de 
dematerialisatie van het kunstwerk is hier dan 
ook afgedaan als een goedbedoeld maar verkeerd 
streven. Het lichaam, het genot en het lijden 
moeten dan ook als de enige overblijvende 
realiteit gezien worden.
Alles wordt op bet ik betrokken, hoogstens op 
een relatie tussen twee individuen. Een grotere 
eenheid wordt niet nagestreefd. Het ontbreken 
van dit sociale aspect, op enkele verwijzingen 
naar universaliteit na, is een andere constante in 
de teksten (de tekst van Castoriadis en Müller 
uitgezonderd). In de tekst van B. De Baere wordt 
wel aangehaald dat er andere culturen en dus 
andere belevingswerelden bestaan, en dus andere 
normen en categorieën, maar de algemene toon 
is wel die van de individuele westerling. Echte 
kunst bestat ook niet buiten deze context, 
gewoon door het feit dat ze niet gemaakt is 
vanuit het oogpunt van de westerse normen op 
kunstgebied. Een puik staaltje van gebrek aan 
het zich kunnen voorstellen dat er andere normen 
bestaan dan de westerse. Van displacement 
gesproken.

C. Castoriadis is de enige auteur die precies 
omschrijft wat zijn bedoeling is. In zijn tekst 
over de crisis van het marxisme en de crisis van 
de politiek geeft hij het sociologisch en historisch 
kader aan waarin dit evenement moet worden 
geplaatst. Zijn analyse van het marxistisch 
historisch denken vanuit een theoretisch opzicht 
neemt een zeer duidelijk standpunt in. Voor 
Castoriadis is het ineenstorten van de 
Oostblokregimes een consequentie van de 
marxistische idee van historisch determinisme, 
de geschiedenis die noodzakelijk zou leiden tot 
de overwinning van de arbeidende klasse en het 
einde van het kapitalisme. Zijn uiteenzetting en 
bewijsvoering tegen het historischdeterminisme 
en hét gewicht van de sociale realiteit, 
geïnterpreteerd als de dominante tendens op een 
bepaald moment is een pleidooi voor een 
onafhankelijke houding, los van overheersende 
economische of politieke tendensen. Na het 
vooropstellen van de twee hoofdproblemen die 
hij ziet voor het creëren van wat hij het project 
van autonomie noemt, volgt een moedeloze 
opsomming van de huidige staat van de 
maatschappij, gedomineerd door privatisatie, 
apathie en cynisme. De nieuwe houding die hij 
vooropstelt, los van het feit of ze realistisch of 
realiseerbaar is, appelleert aan de houdingen 
van de vroege anarchisten. (De andere Griek in 
het team eindigt zijn tekst ook met een verwijzing 
naar de autonome en anarchistische houding 
van B. Newman.) Zijn project van emancipatie 
en ontvoogding ziet hij als losstaand van welke 
ideologie dan ook, uiterst kritisch ten overstaan 
van elk groepsdenken en met als idee de totale 
autonomie: “And autonomous thinking is both a 
precondition and a concomitant of the effective 
autonomy of the individual as well as of people 
collectively (...) So, we will autonomy - for 
ourselves with one of the essential strands whose 
origin is derived from ancient Greece.” (p. 88)

Het meest aan wezige thema van de catalogus is 
wel de situering en de positie van de kunstenaar. 
De extreme tendens naar individualisme vindt 
in deze persoon zijn hoogtepunt. De 
aanduidingen zijn geromantiseerd en heroïsch. 
De omschrijvingen zijn lyrisch en het gevecht 
met de oppervlakkige en conditionerende 
maatschappij de grote obsessie. De kunstenaar 
ishet tegendeel en het alternatief voor het verloren 
centrum, voor het door de beschaving 
gecorrumpeerde sociale netwerk. Men kan enkel 
maar dromen ooit zoals hij te worden. Het lijkt 
wel een jongensboek. D. Zacharopoulos ziet de 
tegenstelling tussen de noties “individu” 
tegenover “institutie”. De mogelijkheid voor 
een individu om zich ergens in te passen is 
noodzakelijkerwijze beperkend - een evidentie, 
maar bestaat er een tussenweg. Hij opteert dus 
bok voor wat hij noemt een “maritieme wet” ten 
opzichte van de “wet van de aarde”. De maritieme 
wet houdt rekening met de omstandigheden en 
berust op het oordeelsvermogen, terwijl de wet 
van de aarde - de territoriumwet - berust op 
vastgestelde, onveranderbare en dus dogmatische 
voorschriften. Hij levert in zijn tekst “Het 
ontstaan van de wereld” een coherent kader voor 
de hele documenta. Zijn definitie van een modem 
kunstwerk past als volgt in zijn theoretische 
reflecties: “the modem work of .art remains, in 
spite of the eternal chorus of sameness, the same 
opening, still constitutive of the world in its 
displacement of the essence of alienation towards 
the substance of alterity” (p. 30 en 33). De 
omschrijvingen van B. De Baere zijn bijbels 
geïnspireerd en lezen als moraliserende fabels. 
De kunstenaar is bij hem “David”, zijn 
tegenstander “Goliath” en het instituut “de 
Philistijnen". Tazzi stelt het nog duidelijker. Hij 
spreekt over de “Kunstenaar-koning” of de 
“Kunstenaar-held”. De indruk ontstaat dat de 
omschrijvingen verkapte identificaties zijn met 
het beeld van de romantische held, gehuld in het 
kleed van de laatste creatieve persoon in deze 
maatschappij. Deze teksten* maken de mythe 
alleen sterker, en enkel toegankelijk voor 
degenen die het privilege kennen om persoonlijk 
met kunstenaars om te gaan, als gold het de 
onbereikbare goddelijke essentie.

Dirk Snauwaert

De catalogus van documenta IX is een uitgave 
van Edition Cantz, in samenwerking met 
Abrams Inc. Hij kan besteld worden bij de 
betere kunstboekhandel. Documenta IX loopt 
nog tot 20 september in Kassei.

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

WERNER MANNAERS; Teksten van Dr. 
Willem Elias en Carlos Theus; Galerij De 
Ziener; Asse, 1992,12 pp.

LANDSCHAP 92; Teksten van Florent 
Bex, Prof. Dr. L. Daels, Dr. W. Elias, Y ves 
De Smet en John Quivron; Labo Art vzw; 
Nazareth-Eke, 1992,86 pp.

FINE ARTS, Feuilleton, Catalogue 1: 
Twentieth-Century Art; Ronny Van de 
Velde en Jan Ceuleers; Antwerpen, 1992, 
108 pp.

JAN COX: DE KUNSTENAAR EN ZIJN 
WERK; Interbellum-Cahier 7; Inleidende 
tekst van Claire Van Damme, 
licentiaatsverhandeling van Jan Cox; In
terbellum vzw; Gent, 1992,28 pp.

SCHATTEN UIT DINANT, Kunstwer
ken uit de verzameling van de stad Dinant; 
Catalogus door Maïté Pacco en Norbert 
Hostyn; Museum voor Schone Kunsten; 
Oostende, 1992,28 pp.

KWINTENSSENS, Vlaams tijdschrift 
voor kunstambacht en vormgeving; Jaar
gang 1, nr. 1 ; Een uitgave van het Vlaams 
Instituut voor het Zelfstandig Onderne
men; Brussel, 1992,48 pp.; 225 BF.

HER-DENKEN; Catalogus in een redac
tie van Werner Lagae en Kristof Pector; 
Zonnebeke, 1992,78 pp.

-1I
—as, kun*** „ i

MAILART
internationaal

DIRK BOUTSBOEK; Dirk Bouts- 
stichting vzw; Leuven, 1992,60 pp.

ALS KUNST BESTEMPELD: MAIL 
ART INTERNATIONAAL; Bijdragen 
van Guy Bleus, Ulises Carrión, Ludo van 
Halem, Ben Koevoets, Kitty Zijlmans; 
Stichting Het Nijderlandse PTT Museum; 
‘S Gravenhage, 1992,48 pp.

MULTIPLICATION; Bijdragen van 
Fernando Aguiar, Ben Allen, Guy Bleus, 
Robin Crozier, Guillermo Deisler, Ko De 
Jonge, Jürgen O. Olbrich, José Oliveira, 
Geza Perneczky en Günther Ruch; Een 
uitgave van Günther Ruch/Out-Press; 
Genève, 1992,80 pp.
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ONDERTUSSEN
EEN GREEP UIT DE KUNSTACTUALITEIT

Avant-garde in België 
1917-1929

Twee Koninklijke Musea slaan de handen in 
elkaar voor een prestigieus overzicht van de 
Belgische avant-garde in het Interbellum. 
Vermits Brussel en Antwerpen de voornaamste 
centra van de avant-gardekunst waren, is het 
logisch dat deze tentoonstelling in beide plaatsen 
bezichtigd kan worden. Beide tentoonstellingen 
omvatten naast een rijk documentair gedeelte 
een honderdtal werken van alle kunstenaars die 
actief bij de avant-garde betrokken waren, met 
uitgebreide ensembles van de belangrijkste 
protagonisten.
In de tentoonstelling in Brussel worden specifiek 
Brusselse accenten gelegd waarbij de nadruk 
ligt op de beweging rond het tijdschrift “7 Arts” 
en de eerste activiteiten van de Belgische 
surrealisten. Aan de hand van documenten uit de 
verzamelingen van de Archives d’Architecture 
Moderne zal ook een schetsmatig overzicht van 
de moderne beweging in de architectuur getoond 
worden. In dezelfde zin wordt de tentoonstelling 

in Antwerpen uitgebouwd met bijzondere 
aandacht voor de activiteiten rond de tijdschriften 
“Het Overzicht”, “ça Ira” en “Lumière”.
Ih de tentoonstellingen worden vooral avant- 
gardestromingen opgenomen zoals ze zich in 
België aandienden na de Eerste Wereldoorlog, 
met name dada, de tweede golf van het futurisme, 
zuivere beelding en de abstracte stromingen 
evenals aspecten van het expressionisme, de 
beginperiode van het surrealisme en de radicale 
fractie van het modernisme. Er zullen werken te 
zien zijn van onder meer Marcel-Louis Baugniet, 
Victor Bourgeois, Louis Herman De Koninck, 
Marthe Donas, Pierre-Louis Flouquet, Floris 
Jespers, René Magritte, Jozef Peeters, Victor 
Servranckx en Georges Vantongerloo. 
Gelijktijdig met de tentoonstelling wordt een 
rijk geïllustreerd boek gepubliceerd waarin alle 
aspecten van de beeldende kunst van deze periode 
in wetenschappelijke teksten behandeld worden. 
De expositie vindt van 18 september tot 13 
december plaats in het Museum voor Moderne 
Kunst, Koningsplein 1-2, 1000 Brussel, 02/ 
508.32.11 ; en van 20 september tot 6 december 
in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
Leopold de Waelplein, 2000 Antwerpen, 03/ 
238.78.09.

De bank

In 1989 nodigde de Bayerische Hypothek Bank 
de Zwitserse kunstenaar Thomas Huber uit om 
een project te realiseren. De witte boorden 
schrokken zich waarschijnlijk een hoedje toen 
Huber hen voorstelde om het kapitaal van de 
bank tot zeep om te smelten. De Bayerische 
Hypothek Bank haakte af maar Huber was 
meteen weer een idee of een project rij ker dat hij 
sindsdien met de hem kenmerkende 
hardnekkigheid uitgewerkt heeft.
Vanaf 11 september tot 8 november is het 
integrale “Bank”-project te zien in het Centraal 
Museum in Utrecht. Het project omvat een groot 
aantal schilderijen, tekeningen op panelen, 
aquarellen en een schaalmodel van de Bank met 
alle figuren en objecten die er een rol in spelen. 
In een meeslepende vertelling waarin heldere 
redeneringen en fantastische situaties elkaar 
afwisselen plaatst Thomas Huber zich als 
kunstenaar in het hart van de Bank.
De Bank is volgens Huber de kathedraal van 
onze tijd. Het is de plek waar alles van waarde 
wordt uit- en ingewisseld. Om de geestelijke 
waarden te bevrijden uit hun materieel jasje, zijn 
kunstenaars nodig. Zij zijn de enigen die toegang 
hebben tot het rijk van de zuiver nutteloze dingen 
- ofwel de Schoonheid. Volgens Huber werd 
hem de opdracht toevertrouwd het publiek te 
stimuleren tot het beleven van het hogere en het 
schone van de kunst. Als bankdirecteur zal Huber 
de eerste tien dagen van de tentoonstelling in het 
museum aanwezig zijn en elke bezoeker die dat 
wenst persoonlijk ontvangen en van zijn 
bedoelingen op de hoogte brengen. Huber betrekt 
daarvoor de kamer van de directeur van het 
museum, waar hij spreekuur zal houden in een 
speciaal voor de gelegenheid ingericht interieur. 
Vanaf vrijdag 11 september tot zondag 20 
september, telkens vanaf 14.00 tot 16.00 uur, 
geeft Huber ook lezingen waarin hij zijn inzichten 
over de Kunst en de Bank toelicht. In een 
wisselwerking tussen kunstenaar en publiek zal 

de tentoonstelling, die speciaal voorzien is van 
een mobiel ophangsysteem, iedere keer 
veranderen van opstelling. Totdat de dingen niet 
langer ding of object zijn maar, zoals Huber dat 
omschrijft, deel uitmaken van een plein of 
monument. Een plaats waar men zich als deel 
van de gemeenschap en traditie kan herkennen. 
Een plaats waar de Schoonheid kan beleefd 
worden.
Voor meer informatie over de tentoonstelling en 
het lezingenprogramma (waaraan u kan 
deelnemen na telefonische afspraak) verwijzen 
we u naar het Centraal Museum, Agnieten- 
straat 1, 3500 Utrecht, 030/362.362. Thomas 
Huber stelt van 6 september tot 14 oktober ook 
tentoon in de Amsterdamse galerie Akinci, 
Singel 74,1015 AC Amsterdam, 020/638.04.80.

Lezingen van
Thomas Huber
1. Der Künstler in seinem Studio 

vrijdag 11 september
2. Vom Eichen der Bildtiefe 

zaterdag 12 september
3. Die Seife, Grundlagen für eine neue 

Malerei
zondag 13 september

4: Die verborgene Ausstellung 
maandag 14 september

5. Der Künstler und seine Tiere 
dinsdag 15 september

6. Der Künstler spricht 
woensdag 16 september

7. Bilder müssen heiss sein 
donderdag 17 september

8. Die Bank, eine Wertvorstellung 
vrijdag 18 september

9. Künstlerbeschimpfung 
zaterdag 19 september

10. Gastfreundschaft
zondag 20 september

Jozef Peeters Thomas Huber

Compositie, 1921 Bank, 1991

Prijs Jonge Belgische 
Schilderkunst

In 1950 werd de vzw “De Jonge Belgische 
Schilderkunst” opgericht ter ere van René Lust, 
die zich tijdens zijn leven intensief had ingelaten 
met jonge, levende kunst. De vereniging stelt 
zich tot doel de hedendaagse, artistieke creatie 
in België te bevorderen. “Buiten elke ideologie 
zoekt en neemt de vereniging de actuele 
tendensen op. Ze streeft ernaar het woord aan de 
kunstenaars te geven en de artistieke dialoog te 
stimuleren.” Om kwalitatief hoogstaande werken 
te ontdekken en te onderscheiden, kent deze 
vereniging prijzen toe aan kunstenaars waarvan 
het werk beantwoordt aan strenge 
kwalificatiecriteria. Gedurende de laatste tien 
jaar werden dankzij de generositeit van enkele 
leden, naast de René Lust-prijs, ook de 
evenwaardige Emile Langui-prijs en de Pierre 
Crowet-prijs ingesteld (elk200.000 frank waard). 
Aanvankelijk hield de vereniging zich 
hoofdzakelijk bezig met schilder- en 
beeldhouwkunst. Recentelijk breidde ze haar 
onderzoeksveld uit om de artistieke scène in 
haar evolutie te volgen. Sindsdien staat de jury 
ook open voor fotografie, grafische werken, 
video, tekeningen, environment, installaties en 
performances, kortom elke artistieke taal die de 
plastische kunst verrijkt. De volgende personen 
maken deel uit van de jury van de editie 1992: 
Florent Bex, Laurent Busine, Marc De Cock, 
Danielle Gillemon, Anne-Marie Gillion-Crowet, 
Jacqueline Le Jeune en Oscar Mairlot. De editie' 
1992 vindt plaats in de maand augustus en de 
tentoonstelling van de bekroonde of 
onderscheiden werken loopt van 4 september 
tot 20 september in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, te Brussel (02/ 
507.84.66).

$

Camille Claudel

la Valse

(9

•3

I GALLERYNTDielemaN
(t & öè/wi/z&3ntematiofuil

Spécialiste en sculptures des 19eme et 20‘me siècles.
Achat et vente d’œuvres d’art authentiques.

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

DG
Grote Zavel 21 - B-1000 Brussel

Place Du Grand Sablon 21 - B-1000 Bruxelles 
Tel.: (02) 51231 20 & 5122286- Fax: (02) 5123129

Brussels - Tokyo - Nagasaki - Osaka

-------------------- Heurts d’ouverture:-----------------
Du mardi au samedi de 09.00h à 21.00h
Lundi et dimanche de 10.o0h à 18.00h

-----------------------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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EEN GREEP UIT DE KUNSTACTUALITEIT

Tafelen in het Museum Dhondt-Dhaenens Al(l)ready Made

Met telkens één werk van een moderne meester of hedendaags 
kunstenaar wil het Museum Dhondt-Dhaenens “de tafel als 
bindmiddel” illustreren. Alweer een tentoonstelling waarvan de 
inhoudelijke aspiraties beperkt blijven tot een thematische truuk. 
Maar misschien leuke werken van Nikos Baikas, Henri De 
Braeckeleer, Valerius De Saedeleer, Mario Merz, Philip Van 
Isacker,...

Aan de oorsprong van deze tentoonstelling die van 13 september 
tot 1 november loopt in Het Kruithuis van ‘s Hertogenbosch, 
liggen Duchamps ideeën. Als centrale metafoor geldt diens 
beroemde ready-made de “Fontein” (1917). De tentoonstelling 
presenteert werken van kunstenaars die in de loop van de afgelopen 
decennia aan het werk gingen met de ideeën van Duchamp: 
Arman, Ronald Baron, Guillaume Bijl, Barbara Bloom, Anna & 
Bernhard Blume, John Knight, Jorgen Leijenaar, Sigmar Polke, 
Bernhard Prinz, Cindy Sherman, Haim Steinbach, Rosemarie 
Trockel, H.W. Werther en Dan Wolgers. Sommige van hen 
gebruiken minder of meer gemanipuleerde ready-mades, 
bestaande beelden of clichés. Om de tentoonstelling toch tot een 
eenheid te brengen werden enkel werken geselecteerd die van ver 
of dichtbij iets te maken hebben met keramiek. “Ceramics are the 
perfect bridge between mass culture and art with a capital A”, 
zegt Jeff Koons. In “Al(I)ready Made” ondergraven de kunstenaars 
de originele betekenissen, functies en waarde van objecten, 
beelden en (sociale) conventies.
Inlichtingen: Museum voor Hedendaagse Kunst Het Kruithuis, 
Citadellaan 7, 5211 XA ’s-Herto'genbosch, 073/122.188.

Omsloten tafel, 1989

Mooi: Sir Edward Burne-Jones
110 tekeningen van de notoire late preraffaëliet Burne-Jones 
(1833-1898) komen uit het Fitzwilliam Museum in Cambridge 
over naar Charleroi. De “Pre-Raphaelite Brotherwood”, opgericht 
in 1848, baseerde zich op de ideeën van Ruskin (“Truth to 
nature”), wilde terugkeren naar de schilderkunst vóór Raphael, 
doch bleef met heel romantische 19de eeuwse ogen kijken. Om 
u al vast in de sfeer te brengen: “Hymens altaar”, “De tovercirkel”, 
“De diepten der zee”, “De rots van het lot”, “Het lot voltrekt 
zich”,... zijn maar een paar hartverheffende titels uit de talloze 
reeksen van Bume-Jones. Nog tot 15 oktober in het Palais des 
Beaux-Arts, Place du Manège, 6000 Charleroi, 071/31.44.20.

In de galeries
Een selectie. In Zeno X Gallery (Leopold De Waelplaats 16, 
2000 Antwerpen, 03/216.16.26) loopt van 16 september tot 24 
oktober een tentoonstelling met werk van Raoul De Keyser. Zijn 
opgemerkte bijdrage aan documenta IX doet ons uitkijken naar 
de werken die zijn nieuwe schilderkunstige visie verder zullen 
verdiepen. Eveneens in Antwerpen, in Gallery Ronny Van De 
Velde (Ijzerenpoortkaai 3,2000 Antwerpen, 03/216.30.47) start 
op 20 September een groots opgevatte dubbeltentoonstelling 
Ensor/Broodthaers. Galerie Sabine Wachters (Brussel/Knokke) 
presenteert recent werk van Bill Woodrow. De laatste keer dat 
deze Britse kunstenaar te gast was in België gaat terug op de in 
het MUHKA georganiseerde manifestatie Britse sculptuur 1 960- 
1988. Galerie Sabine Wachters presenteert in Knokke 
(Golvenstraat 11, 8300 Knokke, 050/61.58.35) tekeningen en 
kleine bronzen sculpturen. In de galerie in Brussel (Bosquetstraat 
36,1000 Brussel, 02/534.14.41 ) zullen zowel de grote sculpturen 
die Woodrow met afvalmaterialen realiseerde, als grote bronzen 
sculpturen opgesteld staan. De werken dateren vooral van de 
jaren ‘80, al werden ook enkele werken uit de jaren ‘60, en enkele 
werken die Woodrow voor de Biënnale van Sao-Paolo maakte, 
geselecteerd. Woodrow, nog tot 11 november in België.

GALERIE CD
Christine de ketelaere

kortrijkstraat- 8700 tielt
tel. (051) 40 77 81 - 40 60 57

nog tot 20.09

parallelle tentoonstelling
Tielt Beelden Buiten

11 -
04.10-07.11

D.D. TRANS

15.11 -12.12

WASTIJN en DESCHUYMER
BERNIER

open van donderdag tot zaterdag 
van 14.00 tot 18.00 uur en op afspraak

een primeur 
tentoonstelling

LUCEBERT
werken in keramiek 

schalen - vazen - kleine beelden
gelijktijdig worden ook gouaches en schilderijen getoond

schilderijen - gouaches

sculpturen

schilderijen - in studio 1

Weekdagen van 14-18 uur

Zon- en feestdagen 10-19 uur

Maan- en dinsdag gesloten

van 29/08 tot 20/09/92

van 25/09 tot 18/10/92

ARMAND DE MEULEMEESTER 
PATRICK CROMBE
JAN DEMEULEMEESTER

9820 SCHELDERODE
(Merelbeke)

Tel. (091) 62.59.58
Fax (091) 62.47.75

kunst 
forum
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10 OKTOBER -10 NOVEMBER

Gery De Smet
SCHILDERIJEN

Tafelen 
MET 

Verroken
21 NOVEMBER - 20 DECEMBER

the Langcat Series

VOUS ETES ICI (AMSTERDAM) 
PRESENTEERT 

EMAILLE EDITIES VAN 
BIJL, ROMBOUTS/DROSTE, 

SCHOLTE, FORTUYN/O'BRIEN, 
DOKOUPIL, TROCKEL E.A.

recente meubelobjecten & tekeningen

ATELIER GESQUIERE
HAM 139-9000 GENT

Tel.: 091/23.04.10

PARÉE A ü

17 september - 10 oktober

Désirée Palmen

22 oktober - 14 november

Johan Rottiers

"Il faut cultiver 
notre jardinn

Expositie vanaf 14 SEPTEMBER '1992 
op werkdagen van 9 tot 16 uur 

en op afspraak: 091/232647-230410

BEGIJNHOFLAAN 85 
B - 9000 GENT

TEL 091 - 256 236
OPEN: VR Z A ZO 14.30 - 18 u met de medewerking van

MOVING SPACE GALLERY

Parbleu 
Verbrande Entrepotstraat 9 

2000 Antwerpen.

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

Kunstcentrum Hof TEN DOEYER
• Beekmeersstraat 9, 9636 Zwalm-Nederzwalm

Tel. & fax: 055/49 79 89

Salvador DALI (1904-1989)

-

Verguisd of aanbeden, 
Salvador Dali blijft een legende.

50 grafische werken en brons 
illustreren zijn genie.

(0.a. de volledige reeks
‘Chevaux Daliniens’, 

en de 'Bloemenreeks'.)
VAN 13 SEPT. 

T/M 4 OKT.
ten Open:IM.woensdag t/m zondag 
“3 van 14 tot 18 uur . "“A en volgens hVA afspraak.

Mamix EVERAERT
Vooral in de drogenaald vindt Everaert een geschikt uitdrukkingsmiddel 

omwille van de spontaneïteit die deze grafische techniek toelaat. 
Hij hanteert dit medium in harmonie met houtskool, pastel en 

verf zodat elk werk doorgaans een uniek stuk wordt. 
Recente grafiek en unieke werken op papier 

VAN 11 OKT. T/M 8 NOV. 
Open: woensdag t/m zondag 

van 14 tot 18 uur en 
volgens afspraak.

NOG T/M 6 SEPT.: Pierre ALECHINSKY

• Steeds honderden grafische werken in voorraad o.m. van Alechinsky, 
Raveel, Anderle, Daniels, Brunovsky, Lannoo, Everaert, Rooms, Carcan, 
Hendrickx,- Vos, Hoenraet, Graved, Guitart, Jean, Fini, Widevrongel, enz.

• Eigen professionele, ambachtelijke inlijstservice.

De Gele Zoal
ï $

"Niettegenstaande de tijd"

Ria Verhaeghe

van 18/09 tot 31/10/92

vernissage vrijdag 18/09 vanaf20.30 uur

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

TEL: 091/35.37.00

NONNEMEERSSTRAAT26 GENT

co
(

059/51.02.39 o

AD Gallery
co 
(
2

00 
CD
E o

Open
Donderdag t/m zondag 14.00 tot 18.00 uur 
of op afspraak 058/41.48.23

Renaat Ivens
schilderijen

5 september t/m 11 oktober 1992

Patrick De Spiegelaere
fotografie

17 oktober t/m 15 november 1992
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TENTOONSTELLINGS

ANTWERPEN

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8
2000 Antwerpen
03/237.45.82
Hilde Van Den Heuvel - grafisch 
werk
van 15 september tot 30 oktober

L’Anverre
Lange Herentalsestraat la
2000 Antwerpen 1
03/231.68.31
Armin Homolka, Marc Melis, 
Myriam Schanzer, Sem Schanzer, 
Jiri 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 fotogra
fie)
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) 

tot 26 september

Black Box Art Gallery & Events
Berlaarsestraat 12
2500 Lier
03/488.18.78
Gerard Bijnens 
tot 6 September

Camigallery
Jezuïetenrui 9
2000 Antwerpen 1
03/232.23.23
Ann Dewitte -aquarellen , 
tot 29 September

Elcker-Ik Centrum
Breughelstraat 31-33
2000 Antwerpen
03/216.31.38
Fotografiecircuit: Nadine Tasseel 
(Zomer van de fotografie) 
van 7 September tot 30 september

Galerij Elias
Bresstraat 10
2018 Antwerpen 2
03/216.31.38
“Droom van elders” - Fotografie 
en schilderkunst van Veerle 
Derudder, Nancy De Lille, Nannie 
Ramant, Dorien Demuynck en 
Patrick Dumont
tot 9 September
Jasmine Sellier
van 11 September tot 7 oktober 
Ingrid De Ceuleneer, Koenraad 
Lybaert, Hugo Peeters en Barbara 
Van Den Eynde
van 9 oktober tot 4 november 

‘t Elzenveld vzw
Lange Gasthuisstraat 33-39
2000 Antwerpen
03/223.56’. 11
“De vrouw in de kunst”
van 10 september tot 4 oktober
Albert Szukalski
van 15 oktober tot 8 november

Galerij Enzo
Bresstraat 10
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38
“Droom van elders” - Veerle 
Derudder, Nancy De Lille, Patrick 
Dumont, Nannie Rammant en 
Dorien Demuynck 
tot 9 september
Francis Van Mol
van 11 september tot 7 oktober 
Ivo Pivo
van 9 oktober tot 4 november

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: “Nieuwe archi
tectuur in Parijs” - Freddy Haegman 
(Zomer van de fotografie) 
tot 12 september

Foundation Helan-Arts
Luipegem 77 
2880 Bornem 
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 Vanhe- 
melryck en Carla Vervoert 
tot 10 September

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54 
2880 Hingene 
03/889.57.05
Argentina Zamora en Lieven 
d’Ydewalle 
tot 1 november

121 Art Gallery
Mechelsesteenweg 121 
2018 Antwerpen 2 
03/218.68.73
Lily Van Der Stokker (NL) 
van 17 September tot 24 oktober

Galerie Francis Van Hoof
Rey ndersstraat 12-16-18 
2000 Antwerpen 1 
03/232.08.80
“Nepal” - Marjan Theuns (Zomer 
van de fotografie) 
tot 27 September
Rudolf Pijpers (NL) 
van 2 oktober tot 1 november

Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 
2650 Edegem 
03/457.78.40 
Freddy Theys 
van 12 September tot 4 oktober 
Erica Chaffart 
van 10 oktober tot 1 november

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen I 
03/226.03.06
“Iemand, niemand en honderddui
zend - 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) 
tot 15 september

‘t Kallement
Kallement 1 
2160 Wommelgem 
03/353.62.36
Groepstentoonstelling 
van 25 september tot 23 oktober 
Mija 
van 25 oktober tot 27 november

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 11 september

Galerie Annick Ketele 
Schuttershofstraat 21 
2000 Antwerpen 
03/233.07.27
Sven ‘t Holle
van 17 september tot 24 oktober

Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09
Vie Gentils - overzichtstentoon
stelling, 1941-1990 
tot 6 september
Avant-garde in België 1917-1929 
van 20 september tot 6 december

“Kunst-hoekje”
Bredalaan 726b 
2170 Merksem 
03/645.01.19
Kwun Tai-Yung Pirotte - glas in 
lood
tot 31 oktober

Galerij De Lelie
Stoofstraat 9
2000 Antwerpen 1 
03/231.16.81
Carla Schot 
tot 28 september 
Eddy Stevens en Roger Pintens 
van 2 oktober tot 26 oktober 
Ans Wortel
van 30 oktober tot 23 november

Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 
2030 Antwerpen 3 
03/542.49.40
Fotografiecircuit: Jan Daneels 
(Zomer van de fotografie) 
tot 8 september
Fotografiecircuit: Annie van Ge- 
mert (Zomer van de fotografie) 
van 10 september tot 6 oktober

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

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

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

Oneononeonone
Grote Steenweg 7 
2000 Antwerpen 
03/230.07.05
“H20” - Ari Versluis (NL) - foto- 
installatie (Zomer van de fotogra
fie)
tot 30 september

I

Ari Versluis in Expositieruimte Oneononeonone. Antwerpen

De Oorzaak & Zn 
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout 
014/41.36.33
"Epreuve d'Artiste" - Paul Snoeckx, 
Marc Carpentier
van 12 september tot 11 oktober

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

Parbleu
Verbrande Entrepotstraat 9 
2000 Antwerpen 1 
03/238.36.92
Desiree Palmen (NL) 
van 17 september tot 10 oktober 
“Il faut cultiver notre jardin ...” - 
Johan Rottiers
van 22 oktober tot 14 november

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

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 
2000 Antwerpen 1 
03/248.08.45
“BEAU-LIEU” - Linda Pollack en 
Anne Boons - ruimtelijke installa
tie
van 14 september tot 30 oktober

deSingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 2 
03/216.28.77 
“Een vergeten scenograaf" - René 
Moulaert en de Belgische avant- 
garde 1920-1930 
van 5 september tot 23 september 
Steven Holl 
van 7 oktober tot 15 november

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86
Cel Crabeels (Zomer van de foto
grafie) 
tot 9 oktober

De Slijperij
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
“Kunst voor water - Roxy!” - 
7 jonge Geelse schilders 
tot 26 september

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

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

Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14
2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27
Wim Delvoye 
van 18 september tot 31 oktober

*
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Gallery Ronny Van De Velde
Uzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen 1 
03/216.30.47
Ensor en Broodthaers
van 20 september tot 13 december

De Warande
Warandestraat 42
2300 Turnhout 
014/41.94.94
Fotografiecircuit: Daniël Leppens 
tot 7 september 
“Cinétopies” - Edwin Carels 
van 16 oktober tot 9 november

Galerij Zarathustra 32
Sint-Jorispoortstraat 32
2000 Antwerpen 
03/225.25 62
Lieve Janssen - olieverfschilde
rijen, tekeningen
Cyriel Moret - olieverfschilderijen, 
pastels, aquarellen
M.-J. Bauwens - olieverfschilde
rijen, tekeningen 
tot 30 september

BRABANT

Artiscope
Sint-Michielslaan 35 
1040 Brussel
02/735.52:12
Mauro Benetti
van 30 september tot 31 oktober

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

Atelier 18
Voorzitterstraat 18 
1050 Brussel 5 
02/511.93.49 
Groepstentoonstelling 
van keramisten 
tot 3 Oktober

Galerie Albert Baronian
Villa Hermosastraat 8
1000 Brussel 1 
02/512.09.78
Braco Dimitrijevic
van 11 september tot 3 oktober 
Patrick Corillon
van 9 oktober tot 14 november

Galerie dés Beaux-Arts
Ravensteinstraat 20
1000 Brussel 1 
02/513.67.77 
“Schaak en mat” - 
oude schaakspelen, boeken en films 
tot 26 september

Galerij Belarte 
Kortestraat 3 
3000 Leuven 
016/22.26.22 
Beelden 
tot 7 september
Frédéric Morin (F) - glassculpturen 
met metaal
Nicolas Morin (F) - geblazen glas 
van 15 oktober tot 15 november

Bibliotheca Wittockiana 
Bemelstraat 21-23
1150 Brussel 15 
02/770.53.33 
Monique Mathieu - boekbanden 
van 26 september tot 19 december

Galerie Isy Brachot
Louizalaan 62a
1050 Brussel 5 
02/511.05.25 
Hommage aan Delvaux 
Vic Gentils
van 16 september tot 24 oktober

de Carnière Art Gallery
Avenue Jeanne 30 
1050 Brussel 5 
02/646.00.23
“Schilders en beeldhouwers” - 
Bontrideer, Buchmann,...
tot 11 september
G. Belgeonne, Faignard
en Preud’homme
van 15 september tôt 14 oktober

Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63
1040 Brussel 4 
02/735.66.49 
“Parcours” - Ramon Moreno, Anne 
Nuthalsen Doris Simon - sculpturen 
tot 3 oktober

Galerie Curvatuur
Pletinckstraat 14
1000 Brussel 
02/513.89.83 
Ingrid Castelein 
tot 3 oktober

Galerie Dieleman
Grote Zavel 21
1000 Brussel 1 
02/512.31.20
“De jacht in beeld”
- beeldhouwwerken uit de 19de en 
20ste eeuw
van 3 oktober tot 31 oktober

Galerie Echancrure
■Brugmannlaan 563
1180 Brussel 
02/345.30.63 
“Garces’,’ - Jacques Kievits 
van 5 september tot 28 september 
Albert Jaminon - schilderijen 
van 2 oktober tot 26 oktober

Embryo
Naamsestraat 49
3000 Leuven 
016/23.56.40 
Zomersalon 
september 
Francis Méan 
van 9 oktober tot 29 oktober

Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55
1050 Brussel 5 
02/649.02.59 
“Bouwen aan een leefbaar Brussel 
1991-1992” - initiatieven van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van 19 september tot 11 oktober

U.Z. Gasthuisberg
Herestraat 49 
3000 Leuven 
016/21.45.10
Margriet Houben 
tot 21 september

Provinciemuseum
Van Humbeeck-Piron 
Mechelsevest 108
3000 Leuven 
016/22.28.93
“Grafiek... kunst op papier” 
ot 4 oktober
“Binding II” - diverse kunstenaars, 
keramiek en aquarel
van 9 oktober tot 1 november

Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 
1050 Brussel 5 
02/538.08.18 
Joseph Beuys, Joseph Kosuth en 
Peter Joseph 
van 10 September tot 10 oktober 
“With Attitudes” - Anya Gallacio, 
Simon Patterson en Dominic Denis 
van 15 oktober tot 15 november

Kasteel van Schone Kunsten
Vaakstraat 54 
1000 Brussel 
02/219.19.02 
“10.000 rozen en zeven schil
derijen” - Erik Dhont en Yvan 
Stroobants 
vanaf 10 september

Kon. Musea vr Schone Kunsten 
van België
Museumstraat 9
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
“De avant-garde in België 1917- 
1929”
van 18 september tot 13 december 
“Van meesterwerk tot kopie - Van 
degebroeders Van Eyck tot Michiel 
Coxie”
tot 4 oktober

Kon. Museum vr Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 
1040 Brussel 4. 
02/773.96.10 
“Schatten uit de Nieuwe Wereld” 
van half september tot 31 december

KB-Galerij - Kredietbank
Grote Markt 19 
1000 Brussel 
02/517.56.72 
“Mangbetu” - Afrikaanse hofkunst 
uit Belgische privéverzamelingen 
van 22 oktober tot 20 december

Kunstambachtenzaal
Grasmarkt 61
1000 Brussel 1 
02/513.07.50 
Lucie Genard en Lucien Meert 
tot 6 september

Maia natuuresthetica
Baron de Vironlaan 2 
1700Dilbeek 
02/466.72.40 
“Spirituele kunst” - Johannes De 
Wit 
tot 31 december

Museum voor Moderne Kunst
Koningsplein 1-2 
1000 Brussel 1 
02/513.96 30 
Avant-garde in België 1917-1929 
van 18 september tot 13 december

Oude Sint-Nikolaaskerk
Sint-Nikoiaasplein 5 
1120 Brussel 
02/216.67.48
Geselecteerdè werken van de 13de 
Hembeccawedstrijd 
van 25 september tot 25 oktober 
Hubert Verbruggen 
tot 31 januari 1993
Herfstsalon van de Alfred 
Bastienkring 
van 30 oktober tot 29 november

Paleis voor Schone Kunsten 
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1 
02/512.04.03
Antichambres II, “Common 
Wealth” - Michael Asher (USA) 
van 11 september tot 18 oktober 
Jonge Belgische Schilderkunst: 
Wedstrijd 1992 
van 4 september tot 20 september 
“Ingenieurs van de menselijke ziel” 
- sociaal realisme in Rusland ( 1 930- 
1970) 
van 9 oktober tot 3 januari

Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 .

1060 Brussel 6 
02/537.81.36 
E. Leroy, B. Quentin, C. Tsoclis, 
M. Desguin, B. Cornelis, P. 
Sommerhalter 
september
S. Hirakawa - installatie en 
sculpturen 
van 8 oktober tot 14 november

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6 
02/537.65.40
Boris Van der A voort - fotografie 
tot 10 oktober
Denis Pouppeville - tekeningen 
van 12 oktober tot 12 december

Stedelijk Museum Vander Kelen- 
Martens
Savoyestraat 6 
3000 Leuven 
016/22.69.06 
“Haute-nouveauté” - 300 jaar 
modecreaties ( 1600-1900) 
van 25 september tot 29 november

Herman Teirlinck Galerij 
Uwenberg 14 
1650 Beersel 
02/376.45.57 
Albert Szukalski 
van 11 september tot 12 oktober 
Ferre Grignard 
van 16 oktober tot 16 november
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Transit
Tiensevest 39 
3010 Kessel-Lo 
016/22.62.44
Nikolaus Berendonk, Botschaft 
e.V., Alexander Christou, Ulrich 
Heinke, Thomas Kunzmann, 
Nestroi O’Brien, Stefan Thiel en 
Florian Zeyfang
van 11 oktober tot 15 november

Vertigo Modern Art Gallery
Muntstraat 38 
3000 Leuven 
016/23.81.91 
“Clair-obscur” - Rafaël Gorsen 
van 5 september tot 15 oktober

Galery VUB
Pleinlaan.2/ Triomflaan, toegang 
6
1050 Brussel 5 
02/641.30.87
Caroline De Baene, Jo De Clercq, 
Jet Groen, Daniël Maekelberg, 
Manuel Matthys, Jessy Nelemans, 
Igor ‘t Serstevens, Wim Stevens, 
Rik Teunis en Leen Van Bogaert - 
foto’s
tot 30 september

Sabine Wachters Fine arts
Bosquetstraat 36
1060 Brussel 
02/534.14.41 
Bill Woodrow 
van 10 September tot 11 november

Westrand Galerij
Kamerijklaan z/n 
1700Dilbeek 
02/466.20.30 '
Johan Clarysse - schilderijen 
tot 27 september

Galerij Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
Decors en kostuums van KNS- 
Raamtheater 
tot 2 oktober
Groepstentoonstelling rond Veerle 
Rooms
van 6 oktober tot 8 november
Pierre Dillens - schilder- en 
tekenwerk
van 10 oktokber tot 19 november

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86 
Guido Vrolix 
van 26 september tot 25 oktober

LIMBURG

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

CIAP
Zuivelmarkt 44
3500 Hasselt
011/22.53.21
Hilde Keunen 
tot 12 september

Fotogalerij Cultureel Centrum
Hasselt
Kunstlaan 5
3300 Hasselt
01 1/22.99.31
“Over leugens en waarheden” - 
Carine Demeter - fotografie 
van 11 september tot 25 oktober

Stedelijk Domein Kiewit 
Kiewitdreef 7
3500 Hasselt
“Tegen de tijd” - Karei Van Gerven 
tot 6 september

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt
011/21.02.66
Hugo Duchateau, Fons Haagmans 
en Vincent Van Den Meersch 
tót 6 september

Tilbury’s Art Gallery
Minderbroedersstraat 18
3800 Sint-Truiden
011/68.97.79
Marijke van Kenhove - schilderijen, 
tekeningen
van 11 september tot 13 oktober
Grafiek
van 16 oktober tot 10 november

OOST-VLAANDEREN

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

Het Molenhuis
9800 Bachte-Maria-Leerne 
(Deinze)
Een leiedorp vol beelden 
tot 13 september

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

Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg 
9040 Sint-Amandsberg 
“Facetten van een hedendaags ex
pressionisme” - Theo Kuijpers, 
Paul Van Gysegem,...
van 30 oktober tot 29 november

De Ceder •
Parijsestraat 34 
9800 Deinze 
091/86.30.28
Anne Reinhard, Eddy Geeraerts, 
Wemer Van Deinze - grafiek 
Lidy Devos - beelden 
van 24 oktober tot 22 november

Deurle-Dorp
Dorpstraat 52 
9831 Deurle 
091/82.56.49
Roger De Bosscher - landschap
pen, stillevens 
september

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14
9831 Deurle 
091/82.51.23 
“De tafel als bindmiddel” - Nikos 
Baikas, Henri De Braeckeleer, Va
lerius De Saedeleer,...
tot 20 september
Michel Seuphor 
van 27 september tot 1 november

Di-Art
Vrijheidsplein 1 
9160 Lokeren 
091/48.06.42
Didier De Wilde, Els Heyvaert, 
Alex Michels, Piet Noest (NL), Ivan 
Popovic, Paul V an Gysegem, Frank 
Veldeman en Frits Vertongen 
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

Dorp & Dal
Begijnhoflaan 85 
9000 Gent 
091/25.62.36 
Gery De Smet - schilderijen 
van 10 oktober tot 10 november

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17
9000 Gent 
091/22.00.33 
Giinter Tuzina (D) - schilderijen, 
werken op papier
van 11 september tot 31 oktober

Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26-
9000 Gent 
091/35.37.00 
“Niettegenstaande de tijd” -. ; 
Ria Verhaeghe
van 18 september tot 31 oktober

Huis van Bourgondië 
Hundelgemsesteenweg 82 
9820 Merelbeke 
091/31.52.65
Paul Permeke (1918-1990) 
van 1 oktober tot 28 oktober

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108
9300 Aalst 
053/71.06.46 
Raphaël Dua 
van 12 september tot 25 oktober

Jezuïetenkerk
Pontstraat
9300 Aalst 
053/78.75.47 
Victor Mira - etsen 
tot 20 september

Gallery Kerkgate
Kerkgate 35 
9700 Oudenaarde 
055/45.64.83
Jean-Pierre Deloore, ... 
tot 7 september

Kunstforum
Langeweide 2
9820 Schelderode
091/62.59.58
Lucebert - keramiek (schalen, va
zen, kleine beelden), schilderijen 
en gouaches 
tot 20 september
Armand Demeulemeester - schil
derijen
Patrick Crombe - sculpturen
Jan Demeulemeester - schilderijen 
van 25 september tot 18 oktober

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
“Sint-Martens-Latem en het ex
pressionisme” - Gustaaf De Smet, 
Frits Van den Berghe, Constant 
Permeke,...
van 19 september tot 26 oktober

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2
9000 Gent 
091/23.82.26
Omar Gatica (Chili) - schilderijen 
tot 27 september
Thé van Bergen - schilderijen 
van 2 oktober tot 31 oktober

Galerie Mahieu
Serpentstraat 22-24
9000 Gent
091/25.01.22

Liliane Vertessen
van 9 oktober tot 29 november

De Media
Molenstraat 165
9900Eeklo
091/77.93.94
Walter Joris - tekeningen en 
grafiek
van 8 september tot 30 september

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

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
Frank Bogaert - schilderijen 
van 11 september tot 18 oktober

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

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

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

Galerie S 65
Tragel 6
9300 Aalst
053/70.02.17
Bert De Beul - schilderijen 
tot 17 oktober

‘t Soete Huys
Leo De Béthunelaan 45
9300 Aalst
19de eeuws handgedrukt behang 
van de Engelse designer William 
Morris en antieke kadasterkaarten 
tot 20 september
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Bernard Villers in Galerie Denise Van De Velde, Aalst (foto: Leopold Oosterlynck.)

Galerie Denise Van De Velde
Tragel 7
9300 Aalst
053/78.75.47 ■
Avi Adler, Jean Decoster, Pascale 
De Visscher, Bernard Villers, 
Kunstboeken Mercatorfonds (Pa
pier, Beeld & Basis)
tot 19 September
Gilbert Swimberghe - schilderijen 
van 3 oktober tot 14 november

Galerij Oscar de Vos
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem
091/82.68.38
“Latemse landschappen” - Léon 
De Smet, Hubert Malfait, Albert 
Saverijs, ...
van 19 september tot 26 oktober

Vredeshuis
Zonnestraal 26
9300 Aalst
Wilhelm Meching - Paul Van Den 
Abeele - Maurits Van Saene (Pa
pier, Beeld & Basis) 
tot 30 september

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo
091/73.70.06
Benoît Delafontaine
tot 4 oktober
Arie de Groot
van 8 oktober tot 8 november

WEST-VLAANDEREN

Abtsgebouw
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
059/26.60.27
“De hemel op aarde. Vlaamse de- 
votieprenten uit de 17de en 18de 
eeuw”
tot 2 november

AD Gallery
Romestraat 6
8400 Oostende
059/51.02.39
Renaat Ivens - schilderijen 
tot 11 oktober
Patrick De Spiegelaere - fotografie 
van 17 oktober tot 15 november

Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41-43
8500 Kortrijk
056/22.41.87
Jean-Pierre Lefebvre, Christian 
Verkaemer en Klaus Verscheure 
tôt 20 september

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

Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3
851OMarke
056/21.48.54
"flieflodders" (butterflies) - Jan 
Willekens .
van 20 september tot 25 oktober

Tuin de Brabandere
Sint-Michielstraat 9
888OTielt
051/40.29.35
“Parenthesis” - Tielt Beelden Bui
ten
tot 20 september

Galerij Desko
Hoogledestraat 92
8610 Kortemark
051/56.70.02
“Het huis der keramisten” - Max
Van Der Linden 
tot 10 oktober

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a
8553 Otegem
056/64.48.93
“Scanning 1992” - Sergei Volkov 
en Vadim Zakharov
tot 27 september
“In Memory of Pleasant Recollec
tions” - Ilya Kabakov
van 10 oktober tot 8 november

Galerie Dialoog 92
Vlaanderenstraat 25
8400 Oostende
059/80.65.03
Aldous Eveleigh 
tot 13 September

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22
8450 Bredene
059/32.13.28
Pierre Bastin -schilderijen op blad
goud
tot 20 september
Anton Diez Prijs voorGrafiek 1992
van 4 oktober tot 25 oktober

André Demedtshuis 
Sint-Bavostraat 15 
8710 Sint-Baafs-Vijve 
056/60.79.05
F. Marangoni - Luisella Carretta - 
Enzo Tinarelli - Mario Callens - 
Marco Pellizola 
tot 27 september
Dominique D’ Orange - realistische 
schilderijen 
van 3 oktober tot 25 oktober

Frame’s Gallery
Lippenslaan 199
8300 Knokke-Heist 
050/62.10.68
Christine Comyn (B) - schilderijen 
tot 27september

Gruuthusemuseum
Dijver 17 
8000 Brugge 
050/33.99.11 
Lodewijk van Gruuthuse, Maece
nas en Europees Diplomaat ( 1427- 
1492)
van 10 September tot 30 november

Galerij De Gryse
Rameplein 22-23 
8700 Tielt 
051/40.04.18
Franz Graf, Manfredu Schu, Elmar 
Trenkwalder, Martin Walde, Lois 
Weinberger, Richard Fleissner en 
Matthias Hammer (Tielt Beelden 
Buiten) 
tot 19 September

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

Harmâgedon
Sasboslaan 7 
8510 Bellegem 
056/21.65.65 
Antonia Lambelé - sculpturen en 
reliëfs in pleksi
Guy Vandenbranden - schilderijen 
en objecten
Michaël Dürnholz - hedendaagse 
kunstjuwelen
van 25 september tot 2 november

Cultureel Centrum Kortrijk 
Hazelaarstraat 7
8500 Kortrijk 
056/22.07.68
“Have a good day Mr. Hockney” - 
affiches van David Hockney 
van 5 september tot 27 september 
“Op zoek naar schoon servies” -13 
Vlaamse keramisten 
van 2 oktober tot 25 oktober 
Everlyn Nicodemus (Afrika) - 
schilderijen 
van 30 oktober tot 22 november

Kunstgalerie Het Labyrint
Dries 29 
8956 Kemmel 
057/44.65.81 
Marc Dejonghe en Marc Van O. 
tot 11 september

Vera Van Laer Gallery 
Elisabethlaan 160 
8300 Knokke-Heist 
050/61.06.06
Gilbert Decock - 25 jaar na de 
“Prijs voor schilderkunst van de 
stad Knokke”
Nic Joosen - sculpturen 
van 19 september tot 25 oktober

Limelight
Jan Persijnstraat 6 
8500 Kortrijk 
056/21.12.00 
“Cinétopies” - Edwin Carels 
tot 30 september

Kunsthuis Loosveldt 
Romestraat 41
8400 Oostende 
059/70.52.73 
Luk De Meyer - schilderijen 
van 12 september tot 11 oktober 
“Kunstenaars uit Poznan (Polen)” 
- Piotr Szurek, Andrzej Okinczyc, 
Josef Walczak en Robert Sobo- 
cinski
van 23 oktober tot 22 november

Galerij De Muze
Philip Stockstraat -14 
8000 Brugge 
050/33.59.14
Lemaire, Beddeleen, Pillen, Moer
man, ...
september

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
Anna Heindl 
tot 21 september ' 
Fritz Maierhofer, Carl von Metz, 
Thomas Hoke en Melitta Moschick 
van 27 september tot 2 november

Novotel
Chartreuseweg
8200 Brugge
Marleen Matthys - schilderijen 
tot 26 september

Kunstkring ‘t Paletje 
Beverseaardeweg 79 
8800 Roeselare 
051/24.06.06
Kunsthappening-circuit: 20 kun
stenaars met 120 kunstwerken in 7 
horecazaken 
tot 4 oktober

Galerij De Peperbusse 

Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Willie Cools 
van 18 September tot 8 oktober 
Enzo Tinarelli, Federice Ma
rangoni, Marco Pellizola, Luisella 
Carretta en Mario Callens 
van 16 oktober tot 5 november

Provinciaal Museum voor Mo
derne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18 
“Modernism in painting” - Tien 
jaar schilderkunst in Vlaanderen 
The “Museum Watch” collection 
van Movado 
tot 21 September

Cultureel Centrum Scharpoord 
Meerlaan 32 
8300 Knokke-Heist 
050/61.37.61
Groepstentoonstelling samenge
steld door Gallery De Gryse 
van 9 oktober tot 25 oktober

Galerij “straffe hendrik” 
Walplein 26 
8000 Brugge
Majo Leemans - schilderijen uit 
textiel
tot 9 September

Gallery Taboe
Zandvoordestraat 25 
8460 Oudenburg 
059/26.55.42 
Marf 
tot 13 September

Tack-brouwerijtoren 
8500 Kortrijk 
056/64.48.93 
“Die Fröhliche Wissenschaft” - 
Aemout Mik en Adam Kalkin 
van 3 oktober tot 25 oktober

Très
Zwevegemstraat 30 
8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Kunstenaars van de galerie - Mark 
V anoverbeke, Brigitte Patty n, Paul 
V andekerekhove,... 
tot 21 september 
Hugo De Leener 
van 2 oktober tot 2 november

Kunstgalerij Ernest Verkest 
leperstraat 45 
8700 Tielt 
051/40.16.33
Michael Francke (D) - schilderijen 
van 20.september tot 25 oktober

Sabine Wachters Fine Arts
Golvenstraat 11 
8300 Knokke-Heist 
050/61.58.35 
Bill Woodrow 
van 10 september tot 11 november

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 
8200 Brugge 
050/31.14.05 
Fred Boffin 
van 19 september tot 25 oktober

WALLONIË

Musée de la Photographie 
Avenue Paul Pastur 11
6032 Charieroi/Mont-sur-Mar- 
chienne
071/43.58.10
“Vie privée/Espace public/Objets 
perdus” - Stephan Feldman 
“Analogies” - Adriano Altamira 
“Mémoire photographié d’une ré
gion - Charleroi et son Patrimoine” 
van 12 september tot 8 november

Galerie Cyan
48-50 Rue Cathédrale
4000 Liège
041/22.32.27
“Mouvance construite” - Baugniet, 
Cortier, Peire,...
tôt 13 september

Abdjj van Brogne
Place de Brogne 3 
5640 Saint-Gérard 
071/79.91.34
Afrika in Brogne 
Tôt 4 oktober

Palais des Beaux-Arts
Place du Manège 
6000 Charleroi 
071/31.44.20
Bume-Jones (1833-1898) - Des
sins du Fitzwilliam Museum de 
Cambridge 
tôt 15 oktober

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 1 november 1992. 
Gegevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 
15 oktober op het redaktieadres.
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• Vlaanderenstraat 25 
8400 Oostende

. * Tel. 059/80.65.03

"AUTUMN LEAVES"

BART SOUBRY 
DIRK MICHIELS 
MARK PANNEK

ROGER REMAUT 
CAMIELVAN BREEDAM

Vernissage op 26 september om 19.00 uur.

Tot 31 oktober.

Openingsuren: donderdag tot en met zondag 

van 15 tot 18 uur en na afspraak

(tel. 059/80.65.03)

vormgeving

pyE, 1p w 
EllPGo

onderstraat 21 b-9000 gent 091-24 27 12

1
DE WITTE BEER

FRED 
BOFFIN
VAN ZAT. 19 SEPT. 
T/M ZON. 25 OKT.'92

ópen op woensdag en vrijdag (van 15 -19 u.) 
zaterdag en zondag (van 14-18 u.)-

Witte 
Beerstraat

BRUGGE

Lege weg Galerij 
i DE WITTE 
\ BEER

vesting

rSmedenpoort Markt

Gistel \ \ . 7 ' wCanadaplein \N 
NN

Torhout

dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag 
zondag

12.30 -18.30
12.30-18.30
12.30-18.30
12.30 -18.30

10.00-18.00 Witte Beerstraat 7, 8200 St.-Andries-Brugge - Tel. (050).3114 05 - (050) 34 36 89

12.30-18.00

Harmâgedon
ANTONIA LAMBELÉ 
skulpturen en reliëfs in pleksi

GUY VANDENBRANDEN 
schilderijen en objekten

MICHAËL DÜRNHOLZ
hedendaagse kunstjuwelen

25/09 tot en met 02/11/1992

"Maia"
Natuur Esthetica

waar Schoonheid en Kunst 
hand in hand gaan

Permanente Tentoonstelling 
van de heilbrengende werken van

Johannes De Wit

"Huisian Rourgonië"

Hundelgemsesteenweg 82 
9820 Merelbeke 
Tel. 091/31.52.65

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

Paul Permeke 
(1918-1990)

Open:
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 
14-18 uur of na afspraak -
tel. 056/21.65.65

Tijdens "INTERIEUR" (15-25 okt) is 
Harmégedon uitzonderlijk iedere dag 
open van 14-18 uur.,

SASBOSLAAN 7
8510 KORTRIJK-BELLEGEMBOS
(3 km van de HALLEN, richting Doornik)

Openingsuren: 
maandag van 16 tot 18 uur 
dinsdag van 10 tot 20 uur 

woensdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur 
's zaterdags op afspraak

Maia Natuur Esthetica 
Baron de Vironlaan 2 

1700 Dilbeek 
02/466.72.40

van 1 oktober 
tot en met 28 oktober 1992

Open:
elke dag van 9u30 tot 12u 

en van 13u3O tot 19u. 
Zaterdag en zondag van 10u tot 12u 

en van 14u30 tot 18u.
Dinsdag gesloten.

Toegang vrij.

[24]



Aantal bladzijden (30 x 25 cm): 264. Linnen band met diepdruk.
Oplage: 1.500. Prijs: tot 1 oktober 1992: 3.000 fr, nadien 3.500 fr.
Uitgevers: Diofons - Lannoo
Bestellen: Diofons vzw - Duifhuisstraat 126 - 9000 Gent - Tel. 091/21.10.77 - 
bankrekening KB 446-4651591-96 of in de boekhandel.

CARMEN DIONYSE:
MY ART, MY UNIVERSE

BOEK
Dit boek werd gemaakt door de beeldhouwster Carmen Dionyse en de typograaf An toon 
de Vijlder, met Fons De Vogelaeré als coördinator. De samenstellers bieden een overzicht 
van het œuvre van Dionyse (° 1921). Dit gebeurt aan de hand van 229 typerende werken, 
geordend naar thematiek en chronologie. Deze optie heeft de keuze van de afgebeelde 
(overwegend keramische) stukken bepaald.

Prof. Dr. Rudolf Schnyder, voorzitter van de International Academy of Ceramics, levert 
de inleiding, en de Zwitserse kunsthistoricus Frank Nievergelt situeert de inhoud van het 
œuvre binnen de geestelijke evolutie van de kunst in heden en verleden.
Eveneens inhoudelijk is de Levensboom, waarin de kunstenares haar meest representatieve 
onderwerpen thematisch groepeert volgens een organische groeiorde. Toelichting van 
Fons De Vogelaere (AICA).

Het eerste deel omvat 163 kleur- en 29 zwart/wit platen van 176 werken. Al hun titels 
komen voor in de Levensboom en de volgorde beantwoordt aan de periodes verlopende 
van 1957 tot 1991.
Het tweede deel is een chronologische catalogus met technische beschrijving en zwart/wit 
detail van de reeds getoonde stukken. Als chronologische en stilistische schakels worden 
nog 62 andere stukken in kleur gereproduceerd, wat het aantal kleurplaten op 225 brengt.

Daar de belangstelling voor het werk van Dionyse intercontinentaal blijkt, verschijnt het 
boek in het Engels. De teksten van de eerder genoemde schrijvers worden in hun 
oorspronkelijke taal hieraan toegevoegd (D, NL).

CARMEN DIONYSE:
MY ART, MY UNIVERSE

VIDEO

Op 16 mei 1992 werd het boek “Carmen DIONYSE, my art, my universe” 
uitgebracht (uitgegeven door Diofons-Lannoo, België). Onder dezelfde 
titel is ook een videotape over de werkwijze en het œuvre van de Gentse 
kunstenares tot stand gekomen; Deze unieke band is het werk van de 
Parijse kineast Thierry Depambour (Notorious Productions, Paris).
Daar de faam van DIONYSE inzake keramische skulptuur wereldomvattend 
mag heten, werd naast de oorspronkelijke Franstalige opname ook een 
Engelse versie verwezenlijkt.
De looptijd bedraagt 26 minuten. De band (VHS) wordt door 
vzw DIOFONS, Duifhuisstraat 126, 9000 Gent, bij bestelling geleverd 
voor de prijs van 1.000 bfr (fl 57, US$ 30, DM 50) plus de kosten voor 
aangetekende zending. Bankrekening KB 446-4651591-96
Bij bestelling dient de gewenste standaard (PAL, SECAM of NTSC) 
vermeld, alsook de gewenste (Engels- of Franstalige) versie.
Bijzónder aanbevolen voor scholen en culturele verenigingen.
Daar bestellingen gegroepeerd worden, dient met een zekere wachttijd 
gerekend.

O o ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

HAM 139-9000 GENT
Tel. : 091/23.04.10
Fax. : 091/25.23.71

Hoogpoort 37 a
9000 Gent

Maandag gesloten
Open van 11.30 tot 01.00 uur

f _ AA A I Gespecialiseerd
•Hr M-,4 Ai in het fotograferen
° I — "6 J/ >/ 5 van kunst

+MYS
|FOTOGRAAF|

KNAPTANDSTRAAT17 B-9100 SINT-NI KLAAS TEL. 03/776.97.82
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"Huis Nan Bourgonië"
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

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.

* TEKENTAFELS
NESTLER © Tëcnaslyl

* PLANAFDRUKPAPIER

MLOH UNC
* PLAN- TEKENKASTENn2 AKCHMt» 

euuwico

LANDMEETGERIEF

UAlDlOs

* Nc-SCRIBER 

r©tring MUTOH

★ PLOTTER MATERIAAL 
sDEDTLER r@tring

* TECHNISCH TEKENGERIEF

A NESTLE

★ GRAFISCH MATERIAAL
Letrast Ellsle
MEcanonM

• KUNSTGRAFIEK
lotring DsCAEDTLER 

STANDARDGRAPH Charbonnel-Graphic Chemical - Artools

Van Ginkel Persen

» ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

• OOSTERSE PAPIEREN

A A LESAFFRE NV.m)wy ONDERBERGEN 76A 9000 GENTV69 V Em TEL. (091)233306

J.M. LESAFFRE N.V.
TUINSTRAAT 21-23 VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK 
TEL. (056) 22 3151 TEL. (056) 215118
FAX ( 056 ) 22 77 37

‘ INLIJSTEN VAN KUNST 
KUNST VAN INLIJSTEN

KADEROPHANGSYSTEMEN

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

“±40A5” (Plusminusveertigaavijf) is Amarants tweemaandelijks 
antwoord op de vragen en verzuchtingen van de kunstenaar. 
Deze publicatie presenteert alle informatie die interessant kan 
zijn voor de kunstenaar op een overzichtelijke wijze.
“±40A5” bevat naast informatie over wedstrijden, cursussen, 
colloquia, lezingen, workshops ook berichten over beurzen, 
stipendia, veranderende wetgeving, nieuwe galeries en zoeker
tjes of jobadvertenties voor kunstenaars. Wij vatten “±40A5” op 
als een communicatiekanaal tussen kunstenaars en overheden, 
kunstenaars en galeries en kunstenaars onderling.
Wij vragen alle belangstellenden - organisatoren van wedstrij
den, workshops, lezingen; galeristen of curatoren; kunstenaars 
- relevante informatie aan ons over te maken.

Deadline voor opname van informatie in het volgende 
nummer van “+40A5” (dat verschijnt op 1 november) is m dezelfde als deze van De Witte Raaf: 15 oktober.

“ Hoe abonneert u zich op "±40A5"?
“A • U wordt lid van Amarant en maakt bijko-VA mend 150 frank aan ons over. Voor 900VA frank bent u dus lid van Amarant, en

ontvangt u De Witte Raaf en “±40A5”.19 • Als u zich enkel op De Witte Raaf enA “±40A5” wenst te abonneren, schrijft uA. 650 frank over.e A • • Een abonnement op zes achtereen- 
MEEY A.M = volgende nummers van “±40A5” kost 
— •A* 400 frank.

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

C D A"y Reigerstraat 47 GentO ■ Hh I = Tel. 22.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN
PLASTIEK VERF droogveegvaste goede kwaliteit, in. dozen van 5 kg 77 fr per kg
PLASTIEKVERF voor binnen en buiten, extra afwasbaar in 5 kg 144frperkg
Zuivere OLIEVERF voor binnen en buiten, in dozen van 1 kg 154 fr per kg
Luxe LAK glans, satijn of mat, zeer sterk, in dozen van 1 kg 299 fr per kg
GRONDVERF PRIMER zeer goede dekkracht, in dozen van 1 kg 179 fr per kg
ROESTWERENDE VERF (op basis van loodmenie of zinkfosfaat) 183 fr per kg
MASTIEKKLEEFMASSA voor het dichtmaken van daken in zink, roofing, enz. in dozen van 5 kg 158 fr per kg
WHITE SPIRIT in verpakking van klant 19 fr per I.
MUURESIN extra villaverf, blinkend, totale beschutting, in dozen van 5 kg 299 fr per kg
GRONDA fixeermiddel voer poederende vlakken, zoals gekalkte muren, afbladderende
oude verflagen, enz. in bussen van 51. 148frperl.

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.

ETSPERSEN OP MRRT
Ook olie exclusieve construkt i es naar wens. 

Steeds de BESTE kwaliteit voor de LRRGSTE prijs.
Vraag volledig vrijblijvend inlichtingen:

Freddy Vans teen I and t
Kamardestraat 10 • 8600 Diksmuide (Beerst)

©051/50.39.92

PEL o
ISEMEÈB

"Bij een goede auto hoort

een goede garage"

Tel. 091/ 25.53.20 - 25.53.15

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA

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

oPAEa,

U —
Xe

KLEI
— I 
— E 
— K

GROENDREEF 51 9000 GENT Tel.091/26.28.26 - Fax 091/37.00.67

E Kunstcentrum ÿ
5) I < kLJAAR 1
)/ Kunstkelder ®e®
„àe gauhen pluim”

VRIJDAGMARKT 12 KUNSTCENTRUM - 9000 GENT - TEL. 091/2569 OS
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KNACK 3 MAGAZINES 
1 KNACK

2 MAANDEN GRATIS

KNACK INFORMEERT U OP HOOG NIVEAU.
HET IS EEN KOMPLEET INFORMATIESYSTEEM MET 
DRIE VERSCHILLENDE BLADEN:

KNACK

Vanvelthov

HO 
ozON-GEVAAR

f

Het nieuwsmagazine Knack brengt u 

wekelijks een boeiend en veelzijdig 

verslag over de hete hangijzers uit de 

aktualiteit. U vindt er diepgaande arti

kels over konflikten en beslissingen 

van de toonaangevende figuren van 

het moment. De gebeurtenissen die 

zich afspelen in binnen- en buiten

land, op politiek, sociaal, ekono- 

misch en kultureel vlak, worden 

A belicht vanuit een kritisch en

Parijs • 7 november
Onze tweede uitstap naar Parijs dit najaar wil u 
gelegenheid bieden om in het Musée d’Orsay de 
grote tentoonstelling gewijd aan Alfred Sisley te 
bezoeken. Van de Franse impressionisten was 
Sisley (1839 -1899) de enige die tijdens zijn le
ven geen erkenning kreeg. Na zijn dood schoten 
de prijzen van zijn werk pijlsnel de hoogte in. Bij 
uitstek schilder van het landschap keert hij al 
vlug Parijs de rug toe om uiteindelijk in Moret- 
sur-Loing te belanden en er, in tegenstelling tot 
de andere impressionisten, ook effectief in een 
landelijke omgeving te leven. Hij benadert het 
dichtst Monet, maar zijn landschappen zijn 
lyrischer en poëtischer.
Op hetzelfde moment loopt te Parijs de ‘Mois de 
la Photo’ waar fotoliefhebbers uitgebreid aan 
hun trekken kunnen komen. In het Rodinmuseum 
is er een speciale tentoonstelling aan de meester 
gewijd. In het Grand Palais is er ook nog een 
tentoonstelling te zien onder de noemer ‘Picasso 
et les Choses’ over de stillevens in zijn ontzaglijk 
oeuvre. Diverse docenten van Amarant geven 
rondleidingen in de vaste collecties van 
verscheidene musea ( meer hierover in de 

, cursussen en in de volgende uitgave van ‘De 
Witte Raaf ). Redenen genoeg dus om op dit 
appel niet te ontbreken!

objektief standpunt.

IÈy WEEKEND KNACK

Vertrekplaatsen en -uren
Aalst, Parking Pontstraat 7.00 uur
Antwerpen, Station Berchem, voorkant 6.45 uur
Brugge, Station, kant Sint-Michiels 7.30 uur
Gent, Sint-Pieterssation, kant buffet 7.30 uur
Jezus-Eik, Kerk, hoofdingang 8.15 uur
Kortrijk, Parking Hallen, bushalte 8.15 uur
Leuven, Station 7.15 uur
Lokeren, Oprit El7, richting Gent 7.20 uur
Oostende, Parking Gerechtsgebouw 7.00 uur
Strombeek-Bever, Cultureel Centru 7.45 uur

8

HTMOOISTEUIT 
OCJARENYIFTlG

MARIOVBIOEMEI
IANWOLFFERS"

Weekend Knack, het lifestyle 

magazine om uw vrije tijd op een 

aangename manier door te brengen: 

mode, lichaamsverzorging, vrien- 

den ontvangen, het huis 
) 7 gezelliger maken, kokc-

m /
/ rellen, tuinieren, winke-

Aankomst
te Parijs tussen 11.00 en 11.30 uur

Terugreis
uit Parijs (achterkant Centre Pompidou) 
om 20.00 uur stipt.

a-t/amar, ae ae-oAB“Uguaç,

len, plannen maken Voor 

de vakantie of er daadwer-

kelijk even tussenuit gaan.

a TELE KNACK

Prijs
Er zijn vier mogelijkheden, we zetten ze even op 
een rijtje.
Cat. I
U doet enkel de busreis mee en krijgt een 
documentatiemap.
Cat. II
Ü betaalt voor de busreis, de documentatie én 

een toegangsticket met franstalige rondleiding 
in de tentoonstelling ‘Alfred Sisley’.
Cat. Ill
U betaalt voor de busreis, de documentatie én 

een toegangsticket tot een museum met een 
rondleiding door een docent
Cat. IV
U betaalt voor de combinatie van categorieën II 
én III.

Met Tele Knack hebt u.boven-
çdcep,-—_ WMH2ERgfgtsm o -3•=

T--""AnspisgZGmug

dien een 64 pagina's dik 

TV-blad met wekelijks het 

volledige aanbod aan televisiepro

gramma's en een overzicht van de

Cat. I 
Cat.II 
Cat. Ill 
Cat. IV

Amarantleden
750 fr

1.050 fr
1.100 fr
1.400 fr

Niet-leden
850 fr

1.200 fr
1.250 fr
1.560 fr

Inschrijven vóór 28 oktober e.k.

Parijs • 26 september
Parijs kan geen seizoen op ons programma 
ontbreken. Deze septemberuitstap heeft als 
aanleiding twee belangrijke tentoonstellingen 
m.n. ‘Les Etrusques et l’Europe’ in het Grand 
Palais en de expositie ‘Manifeste’ in het Centre 
Pompidou.
In Beaubourg worden zowel door het Musée 
National d’Art Moderne als door het Centre de 
Création Industrielle de volledige collectie kunst 
en design van dé jongste dertig jaar getoond. 
Een ware gebeurtenis die een heel goed beeld 
weet te geven van de kunstproductie in de 
voorbije decennia én de reactie van de 
conservators daarop. Een tentoonstelling die 
ook toelaat om na te denken over de rol van de 
musea voor moderne kunst.

Vertrekplaatsen en -uren
Antwerpen, Station Berchem, voorkant 6.45uur 
Gent, Sint-Pietersstation, kant buffet 7.30 uur 
Kortrijk, Parking Hallen, bushalte 8.15 uur 
Aankomst
te Parijs tussen 11.00 en 11.30 uur.
Terugreis
uit Parijs (achterkant Centre Pompidou) 
om 20.00 uur stipt.
Prijs
Amarantleden 750 fr
Niet-leden . 850 fr
De prijs omvat de busreis, fooi chauffeur en 
begeleidende documentatiemap.
Inschrijven vóór 16 september e.k.

Rotterdam • 10 oktober
De ‘Fotografie Biënnale’ te Rotterdam is aan 
haar derde uitgave toe en heeft zich internationaal 
reeds weten te profileren. Er is dan ook weer 
deze keer in Rotterdam heel wat te beleven voor 
zowel de fotografie- als de kunstliefhebber 
(mocht daar nog een tegenstelling tussen 
bestaan).
‘Wasteland’ is de titel van de hoofdexpositie 
waar.de kijk op het hedendaagse "landschap" 
centraal staat, er wordt komaf gemaakt met de 
romantische visie op het landschap.
Hiernaast zijn er nog meer dan twintig andere 
tentoonstellingen zodat een keuze zich zal 
opdringen. Een bezoek aan het Museum 
Boymans - van Beuningen waar het werk van 
Walker Evans te zien is en aan het Centrum 
Witte de With waar alle aandacht gaat naar Dan 
Graham, zal toch tot de musts behoren.
Alle deelnemers aan deze trip krijgen uiteraard 
uitgebreide informatie.
Vertrekplaatsen en -uren
Kortrijk, Parking Hallen, bushalte 7.30 uur 
Gent, Sint-Pietersstation, kant buffet 8.15 uur 
Antwerpen, Station Berchem, voorkantÔ9.00 
uur
Terugreis
uit Rotterdam (aan Museum Boymans - van 
Beuningen) om 18.30 uur stipt.
Prijs - .
Amarantleden 1.080 fr
Niet-leden 1.200 fr
De prijs omvat de busreis, fooi chauffeur, 
toegangsticket voor de centrale tentoonstelling 
‘Wasteland’, een rondleiding door medewerkers 
van Stichting Perspektief, uitgebreide 
documentatie.
Inschrijven vóór 30 september e.k.

meest interessante filmaanbiedingen op TV. REIZEN REISGIDSEN

KNACKS V O O R D E E L B O N
Ja, ik neem een abonnement op Knack Magazine + Weekend-Knack + Tele Knack.

Naam:...........    Voornaam:..................:.................... ...................... ...
Straat:...................................................................................................... Nr.:................  3
Postkode:............  Plaats:.....................       8
Telefoon:.........................................................  o

Amarants reisaanbiedingen voor 1993 liggen 
stilaan vast. Het is een programma dat voor 
velen nogal wat verleidingen zal inhouden, al
thans dat denken en hopen wij. Iets later op het 
jaar komt een uitgebreide reisbrochure van de 
pers waarin het aanbod gedetailleerd beschreven 
staat. De infobon in deze krant of een telefoontje 
of fax zorgen ervoor dat die reisbrochure en 
eventuele andere informatie over de reizen u

Regelmatig ontvangt Amarant present
exemplaren van reisgidsen. Een aantal onder 
hen kunnen we onze lezers en leden oprecht 
aanbevelen. Toevallig óf niet, ze worden alle
maal uitgegeven door Cantecleer, De Bilt (ver
spreiding voor België via NV Westland, Scho
ten).

Ik wens gebruik te maken van dè Knack betaalformule en spreid mijn betaling per 
trimester via domiciliering. Daardoor ontvang ik de eerste 2 maanden gratis.

895 fr. i.p.v. 1.235 fr.
Bericht van domiciliering
Ik ondergetekende geef hierbij de toelating aan Roularta/Knack om de trimestriële 
abonnementsbijdrage (895 fr.) te innen door debet van mijn rekeningnummer: 
L-l I l-l I 1 I I I I l-l I I

Datum:...............................................Handtekening: ■

Terug te sturen naar: Knack, Abonnementenservice, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 
of bel gratis 078/ 11 77 78 (groene lijn).

persoonlijk bereiken.
• Lissabon

20 - 27 februari 1993
• Griekenland 

4 - 16 april 1993
• Het Italië van Piero della Francesca 

4 - 13 april 1993
• Istamboel

1 - 8 mei 1993
• Rouen en omstreken

20-23 mei 1993
• Barcelona

20 - 26 mei 1993
• Venetië

8-14 augustus 1993.
• Henry van de Velde in Duitsland 

19-24 september 1993
• Boedapest

30 oktober- 6 november 1993
• Egypte

14 -28 november 1993
• Mexico

• Florence 
Klaus Zimmermann
Moskou en Leningrad
Erhard Gorys
China
Frank Rainer Scheck 
T sjechoslowakije 
Erhard Gorys

In de serie thematische reisgidsen onder de 
reeksnaam ‘Grand Tour’ verschijnen werken 
die een bepaald aspect van de kunst in Europa 
doorheen dat continent belichten.

• Romantiek
R. Hilbrandie - Meyer

• Impressionisme
J. de Raad

Alle gidsen zijn te vinden in de gevestigde 
boekhandels.

1994

waar.de


RONDLEIDINGEN [ CURSUSSEN AGENDA RECTIFICATIE

Schatten uit de 
Nieuwe Wereld 
17 oktober 1992

♦ = start cursus

SEPTEMBER
18 • Opening tentoonstelling “Ria 

Verhaeghe", Gele Zaal, Gent
21 ♦ Van het realisme tot de eerste

Oudenaarde uitgesteld!
Komend najaar vindt er, door praktische 
omstandigheden, geen lessenreeks over de 
Italiaanse Renaissance plaats in Oudenaarde. 
Deze wordt verschoven naar het voorjaar van 
1993.

Ongeveer 350 kunstwerken afkomstig uit vele 
musea en particuliere verzamelingen belichten 
4000jaar Amerikaanse cultuurgeschiedenis van . 
vóór de komst van de Europeanen. Vijftien 
Olmeekse maskers in jade, een collectie van 90 
gouden meesterwerken, verrassende 
textielprodukten uit Peru, een rijke variatie aan 
culturen en disciplines tonen zowat het beste 
van wat dit continent ooit heeft voortgebracht. 
Wij bezoeken de tentoonstelling onder 
begeleiding op zaterdag 17 oktober om 14.30 
uur. Afspraak in de inkomhal van de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark, 
Brussel.

Amarantleden400 fr
Niet-leden 450 fr
Inschrijven vóór 7 oktober e.k.

Avant-Garde in België 
Brussel 24 oktober 92 
Antwerpen 31 oktober 92

Een globaal overzicht van de moderne 
kunstuitingen in België met de nadruk op de 
twee voornaamste centra: Antwerpen en Brussel, 
Inhoudelijk brengt deze dubbeltentoonstelling, 
die in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van Antwerpen en Brussel tegelijkertijd 
wordt georganiseerd, de zogenaamde historische 
avant-garde in kaart. De verschillende tendenzen 
die zich na de Eerste Wereldoorlog hebben 
gemanifesteerd zoals het expressionisme, het 
futurisme, het dadaïsme, het constructivisme, 
de zuivere beelding en het surrealisme.
In elk van de tentoonstelling wordt een 
rondleiding georganiseerd, te Brussel op 24 
oktober en te Antwerpen een week later op 31 
oktober telkens om 14.30 uur.

Amarantleden
250 fr (per begeleid bezoek) 
Niet-leden
300 fr
Inschrijven vóórl5 oktober e.k.

The Binary Era
14 november 1992

- . . . ■ ; ’ '

‘The Binary Era’ is de titel van een 
kunsttentoonstelling samengesteld door een van 
kunst begeesterde wetenschapper Charles 
Hirsch, professor aan de V.U.B.. Het is een 
tentoonstelling die zich opstelt “als een 
vraagstelling naar de nieuwe vrijheden en 
wisselwerkingen tussen kunst en wetenschap”. 
Diverse kunstenaars van internationaal niveau 
participeren aan deze expositie, een niet 
onbelangrijk aantal onder hen was overigens 
ook op de Documenta IX te zien.
Een begeleid bezoek wordt voorzien op zaterdag 
14 november om 14.30 uur. We spreken afin de 
inkomhal van het Gemeentelijk Museum van 
Elsene, Jean V an Volsemstraat71,1050Brussel.

Amarantleden280 fr
Niet-leden 320 fr
Inschrijven vóór4 november.e.k.

INFORMATIEBON
NAAM VOORNAAM

STRAAT NR. BUS

POSTNUMMER GEMEENTE

TELEFOON

is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen

□ Lissabon (krokusvakantie 93)
□ Het Italië van Piero della Francesca

(paasvakantie 93)
□ Griekenland (paasvakantie 93)
O Istamboel (mei 93)
□ Rouen en omgeving

(hemelvaartverlof 93)

Informatie wordt gestuurd van zodra beschikbaar.

VOOR EEN
MINDER
VERTEKEND 
BEELD...
zijn er de cursussen 
kunstgeschiedenis 
van Amarant

Dat Mona Lisa deze eeuw al heel wat on
beschaamdheden heeft moeten doorstaan, kon 
ons er niet van weerhouden om La Gioconda 
breeduit als blikvanger in te schakelen voor een 
nieuw cursusseizoen.

Komend najaar (van oktober 92 tot januari 93) 
staan in tal van steden in Vlaanderen en Brussel 
opnieuw uitvoerige lessenreeksen 
kunstgeschiedenis op het programma.

Naast het globale kunsthistorische kader zijn er 
voor volgend seizoen niet minder dan 10 nieuwe 
initiatieven gepland.
Als daar zijn:
• een lessenreeks over Film als kunstvorm
• een inleiding tot de Toegepaste kunsten, geënt 

op het nieuwe Museum voor Sierkunst te 
Gent

• Afrikaanse kunst vanuit Afrikaans pespectief
• een cursus over het fenomeen Museum
• een overzicht van de Hedendaagse 

' architectuur
• een eigenzinnige benadering van Motieven in 

de fotografie
• en nog veel meer

U kunt Alles aan de weet komen via de extra- 
cursuseditie van De Witte Raaf, die u wordt 
thuisbezorgd wanneer u schrijft belt of faxt naar 
Amarant, Hoogpoort 50,9000 Gent, 
tel.091/33.03.24, fax 091/33.42.36.

□ Barcelona (mei 93)
a Venetië met de Biënnale (augustus 93)
O Henry van de Velde in Duitsland

(september 93)
• Boedapest (herfstverlof 93)
O Egypte (november 93)
O Mexico (94)

abstraçten, Antwerpen
22 ♦De zestiende eeuw of de “Renais

sance” van het Noorden, Jezus-Eik
23 ♦ Kleur, Aalst

♦ De Italiaanse Renaissance, 
Antwerpen
♦ De Italiaanse Renaissance, Gent

26 • Daguitstap naar Parijs: ’’Manifeste”, 
“Les Etrusques et l'Europe”

28 ♦ Het historisch expressionisme, Temat
29 ♦Debarok, Strombeek-Bever

♦ De Griekse kunst, Gent
30 ♦ Museum & Tentoonstelling, 

Antwerpen

OKTOBER
01 ♦ De voorgeschiedenis van de moderne 

kunst, Antwerpen
03 ♦ Vorm en Kleur in een Museum, 

Oostende
05 ♦ Tekenend !, Kalmthout-Heide

♦ De jaren zestig, Brugge
06 ♦De jaren zestig, Kortrijk

♦ Dada en surrealisme. Turnhout
♦ Tekenend !, Zolder
♦ Motieven, Antwerpen

07 ♦ Dada en surrealisme, Leuven
♦ De jaren vijftig, Lokeren
♦ Kunst vanaf ’45 tot de pop art, Zolder 

08 ♦ Dada en surrealisme, Gent
♦ De jaren vijftig, Gent
♦ Een schijn van waarheid - Over 
Hegels kunstfilosofie, Antwerpen
♦ Mythologie. Een inleiding tot de 
grote verhalen., Antwerpen
♦ Rococo en Classicisme. Van euforie 
tot zakelijkheid, Deume

10 • Daguitstap naar Rotterdam 
’’Fotografie Biënnale”

12 ♦ Rococo en Classicisme. Van euforie 
tot zakelijkheid, Kortrijk
♦ De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst, Mechelen
♦ Vroeg-Middeleeuwse kunst, Sint- 
Niklaas
♦ De kunst van Egypte, Aalst

13 ♦ De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst, Gent
♦ Vroeg-Middeleeuwse kunst, Gent
♦ Pollock - Newman, Brussel
♦ Egypte. Graven, tempels en paleizen., 
Antwerpen

14 ♦De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst, Oostende
♦ De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst, Brugge
♦ Egypte. Graven, tempels en paleizen., 
Gent

15 ♦ Een inleiding tot de toegepaste 
kunsten, Gent
♦ Egypte. Graven, tempels en paleizen., 
Antwerpen
♦ De voorgeschiedenis van de moderne 
kunst, Brussel

17 • Begeleid bezoek “Schatten uit de Nieuwe 
Wereld”, Brussel

19 ♦ Geschiedenis van de hedendaagse 
architectuur, Gent
♦ De kunst van Negro-Afrika, Deume

21 ♦De kunst van Negro-Afrika, Gent
24 • Begeleid bezoek “Avant-Garde in 

België 1917-1929”, Brussel
• Vertrek reis naar New York

31 • Begeleid bezoek “Avant-Garde in 
België 1917-1929”, Antwerpen

NOVEMBER
07 • Daguitstap naar Parijs

’’Mois de la photo”, “Alfred Sisley”, 
rondleidingen door de docenten

14 • Begeleid bezoek “The Binary Era: 
New Interactions”, Elsene

15 ♦ Mythologie., Zoersel
17. ♦ Klein - Warhol, Brussel
21 • Begeleid bezoek “Lodewijk van 

Gruuthuse, Brugge
27 • Opening tentoonstelling “Anne Denis, 

Thomas Lenden, Stephen Sack”, Gele 
Zaal, Gent

DECEMBER •
05 • Daguitstap naar Utrecht
"Gerrit Rietveld"

De prijs
In de cursuskrant zijn we misschien wat kort van 
stof geweest inzake onze prijsaanduidingen. 
Voor alle duidelijkheid, ziehier de categorieën: 
Cursusgeld (volle prijs) 
3100 fr./2600 fr.
Reductiehouders (CJP, +3-pas, studenten, .,.) 
2800 fr./2350 fr.
Amarantleden
2500 fr./2000 fr.
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Nationale Loterij 6)
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