
—I WITTE
Redactie / administratie
Amarant vzw - Hoogpoort 50 - 9000 Gent 
Tel 091/33.03.24 - fax 091/33.42.36

Verantwoordelijke uitgever D. Rau 
Eedverbondkaai 267

9000 Gent

November 1992 - zevende jaargang - nr 40
Verschijnt tweemaandelijks - 12.500 ex. 

Afgiftekantoor Gent X

De gebeurtenissen gedurende de laatste jaren in 
Oost-Europa hebben vooral de ontsluiting van 
het gebied voor de internationale mediamarkt 
tot gevolg gehad. In de eerste plaats was de 
Sovjetunie voor de media de laatste ontdekking 
die in deze eeuw nog mogelijk was, of, zo men 
wil, de laatste nog mogelijke verovering - zoals 
de Noordpool de laatste nog mogelijke geogra
fische ontdekking was. Dat verklaart de hele 
opwinding, die intussen al weer wat geluwd is - 
vandaag heeft men ook voor de Noordpool nog 
relatief weinig belangstelling, hoewel het ooit 
een zeer belangrijk thema is geweest.

Veel Oosteuropese kunstenaars hebben deze 
tijdelijke belangstelling benut om te proberen 
carrière te maken in het Westen. En wanneer 
men “Westen” zegt, dan bedoelt men daar in de 
regel supraregionale westerse kunstinstellingen 
en media mee. Er zijn overigens veel westerse 
kunstenaars die buiten deze instellingen en media 
leven en werken, hoewel ze geografisch gezien 
uit westerse landen afkomstig zijn. Bij hun po
gingen hebben kunstenaars uit het Oosten enkele 
ervaringen opgedaan die interessant zijn omdat 
ze hedendaagse culturele mechanismen karak
teriseren. Deze ervaringen zijn eigenlijk niet zo 
heel erg nieuw meer - ze werden vroeger al door 
kunstenaars uit niet-westerse landen gemaakt, 
o.a. door vroegere emigranten uit Oost-Europa 
of uit Derde Wereldlanden. Ik zou enkele van 
mijn eigen observaties kort willen samenvatten. 
Ze hebben vooral betrekking op de Russische 
kunstenaars, omdat ik hun weg in het Westen 
beter kon volgen; maar voorzover ik kan zien 
kunnen deze observaties in dezelfde mate rele
vant zijn voor kunstenaars uit andere niet- 
westerse landen.

Elke moderne kunstenaar die op de hoogte van 
zijn tijd wil zijn en succes wil hebben, begint 
met de revolte tegen zijn culturele omgeving. 
Hij wil het banale kunstbegrip van deze omge
ving doorbreken, transcenderen, verruimen - 
om zodoende zijn artistieke identiteit en 
oorspronkelijkheid te produceren. Vooreen niet- 
westerse kunstenaar vindt deze strategie haar 
uitdrukking in een wending naar het Westen, die 
hem de mogelijkheid belooft aan de 
provincialiteit van zijn onmiddellijk artistiek 
milieu te ontkomen. Ook vele Russische kun
stenaars hebben ten tijde van de zogenoemde 
stagnatie geprotesteerd tegen het officiële, 
voorgeschreven kunst- en cultuurbegrip. Daar
bij hebben ze zich des te meer naar het Westen 
gericht: het Westen was de uitgesproken ideo
logische vijand, en daarom functioneerden de 
tekens van het Westen in de ideologische con
text van het Oosten als de duidelijkste en meest 
effectieve tekens van de oppositie.

De alternatieve Russische kunst bevond zich 
bovendien in tweeërlei opzicht in een uitstekende 
positie. Het pathos van de avant-garde, dat in het 
Westen al lang verloren was gegaan, kon zij nog 
altijd beleven en genieten. De alternatieve kunst 
werd getolereerd maar officieel onderdrukt. 
Daarom kon een alternatieve kunstenaar zich - 
als avant-gardistische artiste maudit - innerlijk 
superieur voelen aan de rest van de maatschappij : 
hij behoorde nog altijd tot een uitverkoren en 
miskende minderheid. In tegenstelling tot wat 
bij de historische avant-garde het geval was 
geweest, maakte een hedendaagse alternatieve 
kunstenaar zich geen zorgen om zijn kunst: hij 
wist al onmiddellijk dat de avant-garde overal 
overwonnen had, en dat de officiële afwijzing 
ervan in de Sovjetunie alleen maar de culturele 
achterlijkheid van zijn land weerspiegelde. De 
onderdrukking was wel echt, maar tegelijk ook 
maar een spel, omdat het einde ervan historisch 
al bezegeld was. De toestand van de Russische 
alternatieve kunst verenigde zo alle voordelen 
van de realiteit en de fictie: hij was tegelijkertijd 
diep ernstig en volkomen theatraal. Kortom - het 
was een gelukkige tijd.

De kunstenaar als ready-made
Onderstaande tekst is de schriftelijke weergave van een lezing van de Russische kunstcriticus 
Boris Groys, uitgesproken tijdens de forumdiscussie centrum en periferie op 31 mei 1992 in 
Bolzano, naar aanleiding van de eerste uitgave van een manifestatie voor jonge Europese 
kunstenaars, Frontiera 1’92.
Net zoals elk ander individu is de kunstenaar geneigd, zo stelt Groys, zich te richten naar 
datgene wat hij als het centrum beschouwt Dat is een vanzelfsprekende en weinig problematische 
reflex, zolang de “eigen identiteit” niet repressief wordt gehanteerd. Vermits de identiteit 
slechts een constructie is, kan een negatieve, noch een positieve inkleuring van de eigen 
identiteit, zelfs al wordt deze als provinciaal beleefd, op de sympathie rekenen van Groys. Laten 
we deze gedachte even concretiseren en hard maken. In Turnhout, hoofdstad van de Kempen 
- ontegensprekelijk: de provincie - organiseert het plaatselijke culturele centrum een presentatie 
van de collectie van een museum dat zich slechts op vijftig kilometer afstand bevindt, en dat zelf 
binnen afzienbare tijd in de mogelijkheid zal verkeren deze collectie te tonen. Met deze 
tentoonstelling wil het plaatselijke cultureel centrum haar twintig jarig bestaan celebreren. 
Tegenover dit negatieve gebaar ten opzichte van de als pijnlijk beleefde identiteit poneren wij 
drie teksten. Achtereenvolgens treden we in discussie met Dirk Boes, een in Turnhout 
werkzame kunstenaar; bespreken we de beleidsopties van De Pont, een gloednieuwe stichting 
voor hedendaagse kunst die een ruimte opende in Tilburg; en lichten we de uitbreidingsplannen 
van het Van Abbemuseum van Eindhoven toe. De provincie, maar ook het centrum is overal. 
Boris Groys’ panoramisch betoog onderkent culturele strategieën die naargelang de plaats en 
tijd een andere gedaante aannemen. Een lectuur vanuit het oogpunt van de geschiedenis brengt 
deze tekst in de buurt van twee andere bijdragen in dit nummer, over de avant-garde in België 
en het Russisch sociaal realisme. .

Selbstprovinzialisierung: doodlopend spoor in Turnhout (foto: GM één/4)

Wat voor het Oosten echter een grenso verschrij - 
ding is, is voor het Westen een overbodige 
banaliteit. Want het Westen wil ook zijn gren
zen overschrijden, zijn waarden in vraag stellen, 
het andere vinden en importeren. Een oosterse 
avant-garde of een oosters modernisme die 
moeite doen om het Westen bij te halen zijn 
daarom voor het Westen volledig oninteressant. 
Relatief vroeg al heeft men in Moskou vastge
steld dat de westerse media en kunstmilieus zich 
vooral voor de officiële, authentiek communis
tische, onvervalste Sovjetcultuur interesseren, 
omdat ze exotisch en eenmalig is en daarom in 
de internationale concurrentie een bepaalde 
marktwaarde bezit. Tegelijkertijd was deze 
cultuur voor de westerse smaak echter ook on
genietbaar, omdat ze te grof was en met teveel 
politiek en moreel bedenkelijke kenmerken was 
belast. Vanuit dit inzicht ontstond in het begin 
van de jaren zeventig in Moskou de strategie van 
een kritische, deconstruerende omgang met de 
officiële cultuur, die Soz-Art of Moskous 
conceptualisme werd genoemd. Deze strategie 
bleek dadelijk succes te hebben, omdat ze het 
mogelijk maakte de exotische sovjetcultuur te 
exporteren nadat die door de kritische, ver

vreemdende, deconstruerende arbeid om zo te 
zeggen tot kunst verwerkt en esthetisch geneu
traliseerd was. Deze arbeid kan men beslist 
vergelijken met het gebruik dat in het kubisme 
van Afrikaanse maskers werd gemaakt - met dit 
verschil dat de sjamaan en de kubist een en 
dezelfde persoon zijn.
De meeste internationaal succesvolle represen
tanten van de niet-westerse culturen werken op 
deze manier: ze vestigen de aandacht op de 
eigen culturele omgeving en traditie door ze te 
bekritiseren. Een kritische confrontatie met de 
eigen traditie is namelijk altijd tegelijk ook een 
reclame voor deze traditie, want pas door een 
dergelijke confrontatie wordt deze traditie weer 
interessant. De kritiek redt een traditie uit haar 
provincialiteit en behoedt haar voor het gevaar 
in de moderne wereld definitief vergeten te 
worden. Dit geldt vooral voor weinig bekende 
culturele tradities - en welke traditie is in onze 
pluralistische mediawereld nog goed bekend? 
Daarom is de kritiek op de traditie vandaag haast 
uitsluitend als de promotie ervan te begrijpen. 
De kunstenaar functioneert daarbij als een soort 
import-export-agentschap. Naar het Westen 
exporteert hij de tekens van zijn eigen, exotische 

culturele omgeving - dus, zo men wil, culturele 
grondstoffen; vanuit het Westen importeert hij 
deconstructivistische, vervreemdende, ironische 
procédés om deze grondstoffen te verwerken. In 
plaats van het klassieke avant-gardistische 
doorbreken van de culturele grenzen krijgen we 
hier een nieuwe strategie, die over deze grenzen 
heen handel drijft. De koopwaar waarmee han
del wordt gedreven is de zogenaamde “culturele 
identiteit”. De biografisch geïnterpreteerde 
persoonlijkheid van de kunstenaar - laten we het 
zijn legitimatie- of paspoortidentiteit noemen - 
wordt door hemzelf namelijk als ready-made 
opgevat en artistiek geherwaardeerd. In dat 
opzicht onderscheidt de huidige arbeid aan de 
culturele identiteit zich van de klassieke 
modernistische strategie, waarin de kunstenaar 
naar zijn “ware”, innerlijke, verborgene, niet 
gelegitimeerde identiteit zocht. En deze arbeid 
met de culturele heterogeniteit is des te effectiever 
naarmate deze heterogeniteit minder aan de 
werkelijkheid van onze levens beantwoordt. In 
onze tijd worden de reële levensvoorwaarden 
namelijk in toenemende mate gehomogeniseerd.

Zo leven de Oosteuropeanen, net zoals de meeste 
inwoners van de Derde Wereld trouwens, van
daag eigenlijk in hetzelfde politieke en econo
mische systeem als de Westeuropeanen. Hun 
culturele identiteit heeft dus uitsluitend betrek
king op het verleden, op de herinneringen, die 
inderdaad anders zijn dan in het Westen. Deze 
herinneringen, die zeer heterogeen, fragmenta
risch en tegenstrijdig zijn, worden door de 
kunstenaars en intellectuelen uit deze landen 
verwerkt tot een relatief gesloten culturele 
identiteit, die in een bewuste tegenstelling tot 
het Westen wordt geplaatst. De culturele iden
titeit is daarbij van bij het begin een artistieke 
fictie - en dat is precies de reden waarom ze 
artistiek kan worden ingezet.

De jongste tijd wordt de culturele identiteit 
precies in Oost-Europa vaak te zwaarwichtig en 
te repressief opgevat. Men gelooft te weten wat 
de eigen cultuur is en eist van de kunstenaars dat 
ze zich aan dit model aanpassen. Daarbij wordt 
het begrip “eigen cultuur” altijd te eng en te 
restrictief gedefinieerd. Daaruit ontstaat een 
nieuwe censuur, die niet veel verschilt van de 
communistische. Een dergelijke ontwikkeling 
brengt het gevaar van een hopeloze 
provincialisering met zich mee. Als reactie 
daarop worden in het Oosten de idealen van de 
internationalistische moderniteit weer nieuw 
leven ingeblazen, idealen die echter ook niet 
veel opleveren, omdat ze zich internationaal niet 
laten verkopen. De enige effectieve weg is 
daarom het bemiddelen tussen de eigen culturele 
context en de internationale mediamarkt, wat 
een innerlijke distantiëring tegenover beide 
veronderstelt en elk enthousiasme voor het ei
gene of voor het vreemde al van bij het begin 
uitsluit. Culturele identiteit is goed wanneer ze 
artistiek, strategisch en bewust wordt ingezet. 
Ze groeit echter uit tot een ernstig probleem 
wanneer ze - in positieve of in negatieve zin - als 
een reële grootheid ernstig wordt genomen.

Boris Groys

Vertaling: Eddy Bettens
Boris Groys publiceerde in 1988 het 
boekGesamtkunstwerk Stalin. Die Gespaltene 
Kulturin die Sowjetunion, in 1991 gevolgd door 
Zeitgenössische KunstausMoskau. In het boek 
Das Leben der Fliegen, een uitgave van het 
Kölnischer Kunstverein 'en Edition Cantz, 
trad hij in discussie met Ilya Kabakov “over 
installaties”. Bij Hanser Verlag verscheen in 
1991 een verzameling dialogen tussen Boris 
Groys en Ilya Kabakov: Die Kunst des 
Fliehens. Dialoge über Angst, das heilige Weiss 
und den sowjetischen Müll. De Frankfurter 
Allgemeine Zeitung stemde in met de 
publicatie van deze tekst.
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Voor we het atelier van Dirk Boes bezochten, 
stuurden we hem twee teksten, “The function of 
the Studio" van Daniel Buren, en “Bezoek aan 
het atelier" van Thomas Huber, teksten die we 
wegens plaatsgebrek helaas niet kunnen af
drukken. Buren beweert dat de plaats waar het 
in het atelier ontwikkelde kunstwerk eigenlijk 
thuishoort, dat atelier zelf is, waarmee hij tevens 
de vervreemdende invloed van het museum op 
het kunstwerk bekritiseert. Huber is op het eerste 
gezicht minder polemisch: hij stelt zich het na
kende bezoek van een gast aan zijn atelier voor 
en verhaalt ons al redenerend waarom hij vol 
vreugde naar de bezoeker uitkijkt.

Dirk Boes van zijn kant ontvangt ons in een 
sober atelier met geblindeerde ramen, waarin 
alle aandacht onmiddellijk uitgaat naar twee 
ensembles van telkens drie blauwe doeken. Een 
gesprek over het atelier, zijn werk en het maken 
van tentoonstellingen.

1
Koen Brams: Wat vond je van de teksten die we 
hebben opgestuurd?
Dirk Boes: De tekst van Buren had ik nog nooit 
gelezen, de tekst van Huber wel.
De tekst van Huber is een mooie tekst, maar het 
is literatuur. Hij komt in de plaats van het 
kunstwerk. Ik denk dat de tekst weinig laat zien 
over het werken in het atelier.
Bart Meuleman: Huber stelt toch een aantal 
vragen over het atelier.
Dirk Boes: Dat is zo, maar de tekst van Buren is 
explicieter. Wat is de relatie kunstwerk - plaats 
van ontstaan - plaats van tonen. Het is een 
praktische tekst. Je kunt daarmee in discussie 
treden. Ik heb het gevoel dat ik de tekst van 
Huber enkel kan lezen en mooi vinden.
Bart Meuleman: Ik vind dat ze het op een bepaald 
moment over hetzelfde hebben maar Buren wil 
de dingen met open vizier tegemoet treden, 
terwijl Huber...
Dirk Boes:... zich verschanst achter de dingen. 
Ik had in elk geval de indruk dat Buren het heeft 
over een bepaalde activiteit, terwijl de tekst zelf 
bij Huber de activiteit is.
Koen Brams: Je zou kunnen zeggen dat die tekst 
een kunstwerk is en dat hij hem beschouwt als 
een element van zijn oeuvre en dat het in die zin 
een betoog is.
Bart Meuleman: Huber houdt een pleidooi voor 
het atelier als idee. Dat het atelier niet ophoudt 
als je de deur van het atelier sluit, maar dat het 
atelier blijft doorwerken.
Dirk Boes: Ja, maar wat is “het atelier”? Een van 
de kritieken die je op de tekst van Buren kan 
geven is dat hij teveel rekening houdt met de 
feitelijke plaats. Het atelier is in de eerste plaats 
het hoofd van de kunstenaar.
Bart Meuleman: En om dat hoofd goed te kun
nen laten werken, heb je vier muren nodig? 
Dirk Boes: Dat weet ik dus niet. Ik denk van niet. 
Dat hoofd, dat werkt en dat heeft een soort van 
mentale ruimte nodig.
Bart Meuleman: En het romantische idee van de 
schuilplaats. In het atelier kun je je toch ook 
letterlijk afschermen.
Dirk Boes: Dat heeft al veel te maken met hoe je 
die dingen bekijkt. Het gebeurt al in het hoofd, 
binnen dat mentale atelier.
Koen Brams: Ik merk wel dat jij de ramen hebt 
afgeschermd.
Dirk Boes: Ja, maar dat is enkel om foto’s te 
nemen. Ik heb wel liever dat ze open zijn.

2
Dirk Boes: Volgens mij zit Buren met een soort 
van vaderschapssyndroom. De autoriteit van het 
kunstwerk is een probleem. Ik zie dat ook in het 
werk dat hij maakt. Zijn argumentatie is over
woekerd door het ouderschapsprobleem.
Bart Meuleman: Het kunstwerk als kasplantje. 
Dirk Boes: De tekst schetst een duidelijk pro
bleem, met name het probleem van de plaats van 
de kunst. Je hebt het atelier, je hebt het kunstwerk, 
je hebt later het museum en dan de vraag: waar 
is de plaats van het kunstwerk. Hij vertrekt van 
het punt dat het atelier de plaats is waar het 
kunstwerk in thuis hoort zoals een kind thuishoort 
bij zijn ouders. Buren vertrekt van het punt dat 
er een ideale situatie is waar het kunstwerk 
thuishoort. Ik vraag me af: is dat wel zo. Is er een 
bepaalde manier om een kunstwerk te tonen 
waarop het zich optimaal kan ontplooien, zoals 
op geen enkele andere manier meer zal kunnen. 
Dat vind ik een veel groter probleem. Ik ben veel 
meer geneigd te denken dat er geen ideale plaats 
is om een werk te tonen. Er zijn enorm veel 
plaatsen waar een werk getoond kan worden. 
Het werk zal op elke plaats een ander werk 
worden. Het heeft bij Buren veel meer te maken 
met een soort van machtsbekleding van de 
kunstenaar tegenover zijn werk. Zo van: dit is 
mijn werk, zoals ik het gemaakt heb, en zo wil ik 
het altijd tonen. De vraag is: kan dat wel. Op het 
moment dat de kunstenaar tegen het werk zegt: 
daar is de deur, ga naar buiten, moet hij dan die 
macht niet opgeven? Moet hij dan de macht niet 
tolereren van elke andere die met het kunstwerk 
omgaat? Al is het alleen maar bekijken.
Koen Brams: Als het kunstwerk hier buiten 
gaat, wordt de macht ingenomen door de kijker. 
Dirk Boes: Dat is waar. Volgens welke norm 
wordt het werk of de plaats waar het werk 
getoond wordt bekritiseerd? Zoiets als een ide
ale situatie mag nooit de norm zijn. Wat ik 
bijvoorbeeld ook las in de tekst van Huber: het 
verlangen naar de ideale situatie.
Bart Meuleman: Huber bekijkt alles vanuit zijn 
eigen werk. Ik heb de indruk dat hij met zijn 
werk overal naar toe wil stappen, dat hij deel 
uitmaakt van zijn eigen werk, meer dan de 
meeste andere kunstenaars.
Dirk Boes: Zou het ook niet kunnen dat dat een

Mentale ruimte
Op een steenworp van De Warande, het Cultureel Centrum van Turnhout, ligt de galerij De 
oorzaak & Zn. in een steegje verscholen. De galerie werd opgericht door twee kunstenaars, Dirk 
Boes en Willy Peters. In dit nummer wordt een interview opgenomen met Dirk Boes, in het 
volgende nummer bespreekt Luk Lambrecht de artistieke inzichten en arbeid van Willy Peters.

soort van kunstgreep is om de macht op die 
werken te handhaven. De toeschouwer kan en
kel aan de deur blijven staan. Hij kan de plaats 
van het kunstwerk niet betreden. Hij kan zich 
alleen voorstellen dat hij ze betreedt en wie leidt 
hem dan mee? De kunstenaar. Hij vertrekt nooit 
van de situatie: ik ben er niet meer. Hij geeft 
nooit de macht uit handen.
Koen Brams: Met Huber is er nog iets anders aan 
de hand. Buiten het feit dat hij zijn werken 
overal met zich meeneemt en die werken op die 
manier niet wil loslaten is er in zijn denken over 
de ideale plaats een oprechte projectie, een 
transcenderen van de realiteit...
Dirk Boes: Dat zal wel.
Koen Brams:... en hij poneert het ook zo. Dat 
je op die manier moet kunnen blijven denken 
over de ideale plaats maar dat dat iets is dat nooit 
ingevuld zal kunnen worden. Dat zegt hij door 
tegelijkertijd een ironisch standpunt in te ne
men.
Bart Meuleman: De macht die hij eventueel zou 
blijven behouden, dat is een gedeeltelijk ge
speelde macht. Dat is trouwens een van de 
onderwerpen waarover zijn werk gaat. Maar jij 

vindt dat dubbelzinnig.
Dirk Boes: Iets geweldig dubbelzinnig. Omdat 
er buiten het spel geen rest is. Ook de regels 
worden door hem opgesteld en als je als toe
schouwer mee wil, dan moetje de regels volgen. 
Er is geen mogelijkheid om het anders te spelen. 
Een erg objectmatig werk, op traditionele wijze 
gemaakt, en vanuit een atelier naar een 
tentoonstellingsruimte gebracht, heeft ook een 
spelkarakter. Er zijn altijd regels maar je bent 
niet verplicht om die te volgen. Er zijn heel veel 
restmogelijkheden die je in je eigen spel kan 
betrekken. Ik heb het gevoel dat in het werk van 
Huber die mogelijkheden veel minder, of soms 
zelfs niet aanwezig zijn.

3
Bart Meuleman: Hoe komen mensen die hier 
tentoonstellen terecht?
Dirk Boes: Wij vragen hen.
Bart Meuleman: Die mensen komen hier effec
tief werken?
Dirk Boes: Dat hoeft niet, dat kan. Op dat punt 
zijn er vele mogelijkheden, de ruimte die als 
tentoonstellingsruimte fungeert kan even goed 
als werkruimte dienst doen gedurende een be
paalde periode. Walter Daems bijvoorbeeld heeft 
hier een tijdje aan zijn installatie gewerkt. In die 
zin was deze ruimte feitelijk zijn atelier.
Bart Meuleman: Vanaf het moment dat jullie 
iemand hebben gekozen om hier tentoon te 
stellen of te werken, vanaf dat moment houdt 
jullie verantwoordelijkheid of inmenging op?
Dirk Boes: Eigenlijk welja, wat natuurlijk weer 
niet wil zeggen dat er geen gesprek mogelijk is. 
Als de deur gesloten is, moetje ze gesloten laten, 
als iemand de deur tot de ruimte openlaat, kan er 
altijd gesproken worden. Ik heb mijn twijfels 
over het kunstenaarschap als iets mythisch, ge
sloten, autoritair, volledig beperkt tot een indi
vidu.

Koen Brams: Er bestaat zoiets als het beeld van 
de artiest en het is de vraag of dat ooit zal 
sneuvelen, dat beeld van de boven iedereen 
uittorenende. Ik schaar mij achter de standpun
ten van Heiner Muller die zegt dat de kunstenaar 
één van de meest comfortabele posities bekleedt 
in onze maatschappij. Hij geeft daarbij ook een 
aantal voorbeelden van kunstenaars die zich 
werkelijk alles kunnen permitteren. De gevaren 
van die onkwetsbare positie worden steeds meer 
duidelijk.
Bart Meuleman: De fantastische bokkesprongen 
van de geniale kunstenaar.
Dirk Boes: Het wordt natuurlijk wel gevaarlijk 
als je dat probleem combineert met de invloed 
van de media die grote koppen nodig hebben om 
hun talloze bladzijden te vullen. Die combinatie 
genereert natuurlijk onaantastbare monsters, die 
zich alles kunnen permitteren.

4
Bart Meuleman: Wat ga je met die werken doen? 
Dirk Boes: Fotograferen voor mezelf; vervol
gens worden de werken in dozen gestoken en op 
zolder gegooid. Ik heb zeer weinig 

tentoonstellingsmogelijkheden, ook omdat ik er 
niet naar op zoek ga; misschien neem ik binnen
kort wel weer wat meer initiatief. Als je dan 
mogelijkheid krijgt om tentoon te stellen dan 
maak je toch weer wat anders, dan putje om zo 
te zeggen toch niet uit je stock. Je maakt een 
tentoonstelling, je ontwikkelt iets naar een be
paalde tentoonstelling toe, het werk dat dan 
ontstaat, groeit uit al watje tot dan toe gemaakt 
hebt.
Koen Brams: Recupereer je soms materiaal, in 
plaats van te stockeren.
Dirk Boes: Nu is dat moeilijk, vroeger was dat 
makkelijker omdat ik meer werkte met vaste, 
terugkerende elementen.
Bart Meuleman: Die werken zijn dus eigenlijk 
letterlijk eendagsvliegen, dat is toch een ver
schrikkelijke gedachte.
Dirk Boes: Dat is niet plezant, maar stel datje 
een tentoonstelling kunt maken met die dingen, 
dan nog wordt het leven van die werken maar 
verlengd voor een bepaalde periode.
Bart Meuleman: Komen er mensen kijken in 
jouw atelier?
Dirk Boes: Nee, we houden die dingen ge
scheiden. Ik heb een probleem met het feit dat er 
mensen komen voor de tentoonstelling in de 
galerij en dan meteen de ateliers mee door zou
den willen nemen. Ik heb daar iets op tegen om 
verschillende redenen, ten eerste omdat beide 
dingen een andere functie hebben, maar ook 
omdat ik wil vermijden dat ér een soort 
belangenvermenging optreedt.
Bart Meuleman: Je hebt ook al eens gezegd dat 
je nooit in je eigen galerie wil tentoonstellen, 
niet alleen om die belangenvermenging tegen te 
gaan maar ook omdat het ongelofelijk ridicuul is 
om die dingen van de muur te halen, ermee de 
trap af te gaan en beneden in de galerie op te 
hangen.
Dirk Boes: Inderdaad dat kan dus helemaal niet.

Ik heb een hele tijd zin gehad om gewoon te 
werken, en me tegelijkertijd bezig te houden 
met de galerij, die combinatie is eigenlijk heel 
verfrissend.
Bart Meuleman: Vertel eens.
Dirk Boes: Een kwestie van gewoon door te 
werken aan je eigen werk zonder je te moeten 
bezighouden met deadlines en oordelen, enzo
voort; en tegelijkertijd heel nauw in contact 
staan met het werk van anderen, zien hoe anderen 
werken en de relatie leggen tussen dat werk en 
het publiek.
Bart Meuleman: Dat completeert je als persoon? 
Dirk Boes: Misschien heeft het inderdaad te 
maken met een karaktertrek. Ik vind het bij
voorbeeld verschrikkelijk ergerlijk om reclame 
te moeten maken voor mijn eigen werk, ander
zijds wil ik het wel doen voor anderen, ervoor te 
zorgen dat er mensen komen zien, om daar 
publiciteit rond te maken.
Koen Brams: Kan je iets zeggen over de plaats 
waar jij je werken zou willen tonen, begrijp me 
niet te concreet, je moet geen namen noemen 
van galeries of musea, maar wel over de plek, de 
ideale plek, kan je iets zeggen over hoe jij je 
werken zou willen gepresenteerd zien?
Dirk Boes: Dat is moeilijk, het moet wel een 
plaats zijn waar een bepaalde rust mogelijk is, er 
moet ook een afstand mogelijk zijn.
Koen Brams: Als ik je werk zie, dan denk ik in 
eerste instantie aan de afstand tot dat werk,... 
Dirk Boes: Ja, ja.
Koen Brams: ... aan het werk te kunnen bena
deren vanuit een grote loopafstand, en de relatie 
tussen de loopafstand en het werk aan de muur. 
Het spel van de volumes dat je nu ontwikkelt, 
doet de toeschouwer onmiddellijk ondervragen 
over de afstand tot het werk, of is dat niet de 
problematiek waarmee je bezig bent?
Dirk Boes: Bedoel je afstand, in werkelijk zin? 
Dat kan. Maar wat deze werken betreft, heb ik 
me daar nog niet mee beziggehouden omdat dat 
enkel kan als je in gedachten hebt dat het werk 
getoond zal worden. Afstand in een overdrach
telijke zin, daar komt het voor een stuk op neer. 
Koen Brams: Je bent hier dus werken aan het 
maken waarbij je je totaal niet afvraagt of ze 
getoond zullen worden.
Dirk Boes: Inderdaad.
Koen Brams: Zou je kunnen zeggen dat die twee 
werken, die twee ensembles die jij werken 
noemt...
Dirk Boes: Ja, dat zijn werken.
Koen Brams: Zou je kunnen zeggen dat die twee 
werken complementair zijn, dat die elkaar nodig 
hebben?
Dirk Boes: Ja, ze horen ook bij elkaar. In elk 
werk heb je dus verschillende doeken. De doe
ken draaien rond een bepaalde beweging. De 
verschillende werken op zich zijn eigenlijk an
dere mogelijkheden van die beweging. De enige 
systematiek die er in zit, schuilt in een soort van 
beginsituatie.
Koen Brams: Over de kleuren van de doeken 
had ik ook graag een vraag gesteld. Ervaar je die 
kleuren als iets problematisch.
Dirk Boes: Ik zal dat waarschijnlijk altijd pro
blematisch blijven vinden. In de kleurkeuze 
speelt voor mij het toeval een grote rol, in de zin 
dat het geen bewust gekozen kleuren zijn. 
Koen Brams: Hoe kom je tot zo’n kleur? Hoe 
kom je bijvoorbeeld tot dat oranje, blauw of 
geel?
Dirk Boes: Uit de kleurkaart. Het is niet het 
resultaat van eindeloos mengen. In die zin is 
kleur ook een middel om onderscheid aan te 
brengen, niet om de identiteit van de werken te 
bepalen. Als je vertrekt van de identiteit van een 
werk, dan kan ik aannemen dat je begint te 
mengen. Maar ik zou niet weten wat de identiteit 
van een werk is. In die zin is afstand wel erg 
belangrijk, maar dan afstand in een overdrach
telijke zin. Het is daarom dat die kleuren mij erg 
aanstaan omdat ze vrij betekenisloos zijn. Dat 
was het probleem met het grijs. Grijs is natuur
lijk de kunstkleur, de kleur van het denken. Grijs 
was de kleur van afstand maar is zo’ n betekenis- 
volle kleur geworden dat er helemaal geen afstand 
meer kan zijn.
Grijs en zwart zijn kleuren die hun plaats ge
vonden hebben in de kunstgeschiedenis. Sinds 
Ad Reinhart moetje geen zwart meer gebruiken, 
dat is jammer. Vanuit het perspectief van de 
autoriteit van de kunstenaar zijn er bepaalde 
elementen onbruikbaar geworden omdat ze sa
menvallen met een naam en met een betekenis. 
Welke kunstenaar durft nu vet en vilt te ge
bruiken?
Koen Brams: Mucha gebruikt vilt, en die zegt: ik 
durf dat.
Dirk Boes: Het kan nooit de bedoeling zijn om 
dat soort systematiek te ontkrachten maar je zou 
een toevalselement kunnen binnenbrengen 
waardoor de toeschouwer zelf associaties kan 
leggen, maar dan bijna vrijblijvend. De kleur 
valt niet samen met de identiteit van het werk, 
noch met zijn plaats binnen de kunstgeschiedenis 
of weet ik veel, het is bijna een losse factor die 
erbij hoort om een werk te kunnen onderscheiden 
van een ander werk.

Dirk Boes, Koen Brams en Bart Meuleman
In de Galerij De Oorzaak & Zn waren reeds 
Walter Daems, Jeroen Daled, Paul Snoeckx, 
Marc Carpentier, Chris Campers en Frank 
Prinsen te gast. Van 7 november tot 13 de
cember stelt Werner Cuvelier er tentoon. U 
vindt de galerij in de Warandestraat 23B, 
2300 Turnhout (014/41.36.33 of014/43.96.43). 
De tekst van Daniel Buren is opgenomen in 
het “verzamelde werk” dat vorig jaar door 
het CAPC van Bordeaux werd uitgegegen. 
De tekst van Thomas Huber verscheen in het 
“Kunst en ideologie”-nummer van Yang (nr. 
133).



Doel van de De Pont-stichting is niet zozeer het 
opslaan en bewaren van kunst, dan wel het 
creëren van een ruimte waarin kunst optimaal 
tot haar recht komt. Geen museum dus, ook geen 
vaste collectie met de nadruk op “vaste”, wel 
een plek waar in de loop der jaren een collectie 
wordt uitgebouwd. Voor het artistieke beleid 
van de De Pont-stichting tekent Hendrik 
Driessen, voorheen conservator in het van 
Abbemuseum, samen met Wilma van 
Asseldonck. “Wat mij interesseert, is een ver
zameling die het midden houdt tussen enerzijds 
een particuliere verzameling, die erg eclectisch 
van samenstelling kan zijn, en van de andere 
kant een museale verzameling die een 
evenwichtig beeld probeert te geven van 
de tijd”.
“Het is niet de bedoeling de verzameling 
een zeer brede basis te geven en er wordt 
evenmin naar gestreefd om bepaalde stro
mingen in de kunst te volgen,” vervolgt 
Hendrik Driessen. Wel opteert men voor 
samenwerking met een beperkt aantal 

. kunstenaars die gedurende meerdere jaren 
gevolgd worden - “de diepte in”. Daarbij 
gaat het vooral om de verschillende hou
dingen van waaruit kunst gemaakt wordt. 
Werk van overleden kunstenaars wordt 
niet aangekocht, logisch omdat men ervan 
uitgaat dat men De Pont als een levend en 
niet als een dood centrum heeft geconcipi
eerd. De Pont presenteert kunstenaars van 
wie het werk nog niet uitgekristalliseerd 
is. Kunstenaars kunnen er ter plekke din
gen maken die elders niet kunnen, omdat 
er de tijd, de ruimte of de goodwill voor 
ontbreekt. Hier is het publiek getuige van 
het ontstaan en de groei én van een collectie 
én van de kunstwerken binnen die collectie. 
Er worden met andere woorden geen grote 
exposities georganiseerd. Een snelle op
eenvolging van wisselende exposities mag 
evenmin worden verwacht. Per jaar hoog
uit een drietal wijzigingen in de opstelling 
- een weglating, een toevoeging. Kleine 
ingrepen om een geleidelijke verschuiving 
in de evolutie van dit "beeld-verhaal" 
zichtbaar te maken. Geen tropische wolk
breuken die de vruchtbare bodem weg
spoelen, wel een fijne, aanhoudende Hol
landse motregen die langzaam en diep in 
de aarde doordringt.

De Pont, 
stichting en kunsthemel

Dat de hemel van de hedendaagse kunst sinds kort in een oude textielfabriek gevestigd is, dankt 
Tilburg aan de oude heer De Pont. Voordat hij in 1987 in Tilburg stierf, koos De Pont als goed 
katholiek eieren voor zijn geld en reserveerde voor zichzelf een plaats in de hemel door een 
Stichting voor Hedendaagse Kunst in het leven te roepen. Mimi Debruyn toetst de beleidslijnen 
van deze nieuwe stichting aan de “eerste” tentoonstelling, De Opening.

heel anders tegen zijn werk aan dan Turrell, die 
de oorzaak van deze spanning minder in mystiek 
dan wel in wijzigingen in klimatologische en 
ruimtelijke omstandigheden ziet. Desoriëntatie 
in het waarnemingsvermogen is immers een 
bekend fenomeen uit de psychologie: verdich
ting en verdunning kunnen, net als vergroting en 
verkleining, verduistering en verlichting onze 
gebruikelijke waarneming ontregelen. Holle en 
bolle spiegels op een kermis doen dat ook. Hier 
wordt echter niet de lachlust gestimuleerd, maar 
een sfeer opgeroepen waarin contemplatie en 
meditatie vanzelfsprekend worden. Betekent dit 
dat deze werken magische of mystieke kwalitei

ten bezitten? Niet noodzakelijk, hoewel 
Kapoor zich grotendeels baseert op de m beeldtaal uit de Hindoeïstische en de 

I j Hebreeuwsesymboliek. VoorKapoorzijn 
J dit geen onbekenden: zijn moeder is Joodse,

zijn vader Hindoe. In Bombay opgegroeid, 
studeerde hij in het Westen. Zijn commen- A taar: “Je kunt niet achter Gods rug omlo- 

A pen".
2 De “kunst”
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De première »

De titel van de eerste expositie. De ope
ning, verwijst behalve naar de start van De 
Pont, nog meer naar de. doorbraak - de 
opening - die men hoopt te kunnen forceren 
in het doodlopend straatje van de huidige 
kunstpresentatie, waarbij meer aandacht 
gaat naar architectuur en design dan naar 
het kunstwerk zelf. Het nieu.we 
tentoonstellingscomplex in Bonn is wat 
dit betreft exemplarisch voor dergelijke 
waanzin.
De Pont streeft naar een evenwicht tussen 
ruimte en kunst. Dat vraagt tegelijk een 
groot engagement en een grote zelfbe
heersing van alle betrokkenen: van de 
architect, bij de vormgeving van de ruimte; 
van de.organisator, bij de keuze van de 
kunstenaars; van de kunstenaar, bij het 
maken van het werk. Dat impliceert ook 
samenwerking en het in de hand houden 
van individuele creatieve impulsen. Drie 
jaar intensieve arbeid zijn dan ook aan De 
Opening voorafgegaan.
Het visuele resultaat van dit teamwerk is 
indrukwekkend. Niet door de grootte maar 
door de kracht die uitgaat van de ruimte en 
van de kunst. Beide zijn intrinsiek met 
elkaar verbonden. Ruimte en kunst zijn 
hier gastheer en gastvrouw, het publiek is 
gast. De bezoeker moet permanent de aan
trekkingskracht die de ruimte uitoefent, 
afwegen tegen de charmes van de kunst
werken. Dat de verzameling als een dyna-
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Richard Long

Bolivian Coal line, 1992

Nauwkeurige waarneming en observatie 
zijn ook het uitgangspunt van Mariene 
Dumas. Bij haar gaat het echter om het 
weergeven van individuele menselijke ex
pressies. Haar “Black Drawings” omvat 
111 portretten van volwassen negroïden. 
Deze gezichten roepen'herinneringen op 
aan de hopeloze uitzichtloosheid die men
sen uit de achterbuurten tot schimmen van 
zichzelf maakt. Verging het de arbeiders 
die hier in de 19de eeuw werkten beter? 
Om de hoek hangen kindertekeningen: het 
konden studies zijn van de arbeiders
kinderen die hier rondhingen tot zij van 
het fabrieksterrein werden verjaagd.
Dumas’ werk bevindt zich achter de ma
chinekamer, het hart van de voormalige 
fabriek. De ruimte aan de voorzijde lijkt 
eerder op Hephaistos’ smidse: Serra’s 
“Splashing” ligt hier op zijn plaats. Vloei
baar lood werd hier wel nooit gegoten, 
maar de soms zeer hoge temperaturen 
waarin de arbeiders hier in de zomer werk
ten, maakt een dergelijke associatie niet 
betekenisloos.
Ook Longs “Bolivian Coal Line”, een 26 
meter lang pad van steenkool, werd spe
ciaal voor deze ruimte gecreëerd. Dit 
zwarte pad wórdt gescheiden van een 
18,5 meter lang modderschilderij door een 
grote cirkel met witte kalkstenen.
Minder inhoudelijk maar formeel is het 
vorm- en materiespel bij Gerhard Merz, 
die een variante toont op de bestaande 
constructie in glas, staal en beton. Ook 
Toon Verhoefs acryl schilderijen zijn door 
de constructie geïnspireerd. Dibbets’ 
“Windows” - beelden van ramen onder 
een zeer schuine en tegelijk scherpe hoek 
gefotografeerd - hangen als gegoten onder 
de lichtkappen van het sheddak: eerder 
dan hierdoor belicht te worden lijken ze dit 
licht zelf uit te stralen. Minder opvallend is 
het verband dat Rosemarie Trockel legt 
tussen haar installatie met ronde elektrische 
kookplaten en het ronde gat in het plafond 
van een wolhok waarlangs vroeger de wol 
werd aangevoerd.
Niet alle kunstwerken werden voor deze 
ruimte gecreëerd. Van Robert Ryman is 
een ensemble schilderijen te zien dat een 
duidelijk beeld schept van de evolutie die 
deze kunstenaar heeft doorgemaakt. Het is 
evenals de werken van Roni Hom, Arnulf 
Rainer, Hans van Hoek en Marien Schou
ten opgesloten in een van de “cocons” in 
het midden van de centrale hal. Deze 
kunstwerken verwijzen immers op geen 
enkele manier naar de fysische of psychi
sche werkelijkheid van deze voormalige 
fabriek.Minder introspectief is het werk 
van René Daniëls: het bevindt zich terecht

misch geheel ervaren wordt, heeft dan ook 
soms meer te maken met de inplanting in
de ruimte dan wel met de aard en de keuze van 
de werken. Zo slaagt het De Pont-team erin recht 
te zetten wat krom is. Minder geslaagd werk 
wordt immers als beter ervaren wanneer het in 
optimale omstandigheden en naast ander sterk 
werk getoond wordt.
De Opening toont in totaal een 100-tal werken

garen verwerkte. Op het eerste gezicht lijkt het 
alsof er niets veranderd is in deze 19de-eeuwse 
wolspinnerij. Niets is echter minder waar: het 
aantal technische ingrepen, nodig om deze ruimte 
geschikt te maken voor de presentatie van he
dendaagse kunst, was niet gering. Het 
architectenbureau Benthem Crouwel voerde deze

op de grens tussen de ruimte van de hal en 
die van de cocons. Verder zijn mijns in

ziens niet alle werken even geslaagd. Zo is Rob 
Birza oververtegenwoordigd met oninteressant 
werk. Of zijn De Ponts wegen soms ook ondoor
grondelijk.

Een hemel

van 20 kunstenaars. Wie de uitverkorenen zijn? 
Klinkende namen, maar ook minder bekende 
góden. Drie godinnen. Een voorbeeldige fifty- 
fifty verdeling tussen buitenlandse en Neder
landse kunstenaars. Er is werk van Roni Hom 
(USA), Anish Kapoor (GB), Wolfgang Laib 
(D), Richard Long (GB), Gerhard Merz (D), 
Arnulf Rainer (A), Robert Ryman (USA), 
Richard Serra (USA), Rosemarie Trockel (D), 
James Turrell (USA) en van onze landgenoot 
Thierry De Cordier. De Nederlanders in dit 
internationale gezelschap zijn: Rob Birza, René 
Daniëls, Jan Dibbets, Mariene Dumas, Hans van 
Hoek, Marien Schouten en Toon Verhoef. Guido 
Geelen en Mare Mulders zijn van Tilburg zelf 
afkomstig.

De ruimte

Het monumentale werk is verspreid over een 
grote centrale ruimte van meer dan 4000 m-. 
Kleine, intieme kunstwerken vindt men daarnaast 
in 12 kleine cabinetten die de grote hal aan een 
zijde begrenzen. Daarachter - in het verlengde 
van de entree - liggen nog vier aparte, iets 
grotere ruimtes.
Het gebouw maakte eertijds deel uit van een veel 
groter fabriekscomplex, waar men ruwe wol tot

verdeling. Om oververhitting te voorkomen werd 
tussen de dubbele beglazing een witte isolerende 
kunststofvezel aangebracht die het licht filtert 
en waardoor harde lichtcontrasten opgeheven 
worden.
Naast dë ruimte speelt dit licht een niet minder 
belangrijke rol in de manier waarop we deze

opdracht uit. Elke ingreep is het resultaat van 
langdurig en grondig onderzoek, overleg en 
vakmanschap. Mels Crouwel: “Gekozen werd 
voor een zeer terughoudende aanpak, waarbij 
het oorspronkelijke karakter zo weinig mogelijk 
geweld werd aangedaan. Het gebouw zelf 
vormde daarbij de belangrijkste leidraad”. Met 
sommige ingrepen wilde het architectenteam 
zelfs bijdragen tot een versterking van de “geest” 
van dit complex, ook al betekende dit het uitbre- • 
ken van een muur of een stuk wand. De Pont is 
geen heilig huisje. Zo werd voor Wolfgang 
Laibs bijenwasruimte een doorgang in de 
fabrieksmuur gemaakt: stenen zijn immers 
makkelijker vervangbaar dan een delicate con
structie in bijenwas. Bovendien werd voor deze 
installatie een apart koelsysteem gebouwd, om 
te beletten dat deze gigantische “honingraatcel” 
zou wegsmelten! De bezoeker merkt er niets 
van. De geur van bijenwas dringt des te sterker 
door, tot diep in de centrale hal. Daar rook het 
vroeger naar smout.

Het licht

Helder daglicht bestrijkt de centrale hal, kunst
licht de kleinere ruimtes. De lichtkappen van het 
grote sheddak zorgen voor een gelijkmatige

kunstwerken waarnemen. Voor James Turrell 
volstaat dit echter niet. Hij ontwerpt lichtruimtes 
die zelfstandig functioneren als kunstwerken. In 
“Wedgework III” (1969) mondt een donkere 
geknikte gang uit in een ruimte die volledig 
beheerst wordt door een felrood fluorescerende 
lichtgloed in de vorm van een abstracte 
geometrische figuur. Is dit een lichtsculptuur of 
een lichtveld? De visuele waarneming wordt 
hier een hachelijke maar intrigerende onderne
ming: een mentaal desoriënterend en daardoor 
geestverruimend effect is het resultaat. Dit licht 
lijkt op het licht uit onze dromen, dwingend 
maar fysisch niet te identificeren. Turrell, piloot 
en kunstenaar, toont de limieten van ons ge
zichtsvermogen.
Iets gelijksoortigs vindt plaats in het werk van 
Anish Kapoor. Ook hier zijn kleur en licht 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook hier 
ontsnapt het beeld aan onze definiërende en 
identificerende blik. Toch is er een fundamen
teel verschil: er is een tastbare hol- en bolvorm, 
ook al duurt het even voor men die kan onder
scheiden, en blijft het onmogelijk om de schei
ding te bepalen tussen deze vormen en de ruimte 
die ze uithollen of “opbollen”.
De installaties van Turrell en Kapoor roepen een 
vreemdsoortige spanning op. Toch kijkt Kapoor

Het klopt dat de hemel niet voor iedereen is. 
Alleen wie tijdens zijn leven weerstand biedt 
aan de bekoringen en de gevaren van de opper
vlakkigheid, komt erin. Deze kunsthemel is 
geen kermistent, en kan geen grote schare kun
stenaars opvangen. Dat is jammer op het eerste 
gezicht. Toch dient het belang van dit initiatief 
eerder gezocht in zijn "pilootfunctie" dan in zijn 
huidige, unieke "expositiefunctie". ... in de 
hoop dat dit experiment andere instituten en 
andere kapitaalkrachtige kunstminnaars zal in
spireren om.gelijkaardige hemels op klein for
maat - op mensenmaat - in het leven te roepen.

Mimi Debruyn

De Opening kan nog tot 31 januari 1993 be
zocht worden in de De Pont-Stichting, Wil- 
helminapark 1, Tilburg (tel. 00/31/13/ 
43.83.00). Open van dinsdag tot en met zon
dag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Bij de ten
toonstelling verscheen een kleurencatalogus 
met teksten van Jos De Pont, Hendrik 
Driessen, Wilma Van Asseldonck, Dominic 
van den Boogerd en Elly Stegeman.
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Een intiem schrijn in gevaar?
De uitbreiding van het Van Abbemuseum

Tot 8 november kan u in het Van Abbemuseum inzage krijgen in de inmiddels door de 
gemeenteraad van Eindhoven goedgekeurde plannen voor de “verbouw/nieuwbouw” van het 
museum. Greet Paulissen bezocht de tentoonstelling en analyseert de plannen.

Sinds jaar en dag klaagt de directie van het Van 
Abbemuseum dat het te eng behuisd is om nog 
op een verantwoorde manier haar taak als mu
seum van hedendaagse kunst te kunnen uitvoe
ren. Jarenlang is de beslissing tot een definitieve 
uitbreiding op de lange baan geschoven. In 1978 
kwam er wel een nieuwe vleugel aan de ach
terkant van het museum, maar deze annex kon 
maar weinigen met vreugde stemmen: de op een 
zeshoekig patroon gebaseerde ruimten zijn nogal 
amorf en de geboden bijkomende oppervlakte 
blijkt nog steeds ontoereikend voor een gelijk
tijdige presentatie van een tijdelijke tentoon
stelling en een representatief deel van de eigen 
collectie. Ook voor de nodige publieksruimten 
(bibliotheek, restaurant, boekenwinkel en au
ditorium) is er te weinig plaats.

In 1990 werd uiteindelijk aan de Amsterdamse 
architect Abel Cahen gevraagd een uitbreiding 
te ontwerpen. Zijn project, dat op 28 september 
door de Eindhovense gemeenteraad werd 
goedgekeurd, is op dit ogenblik te zien in het 
museum. Allen daarheen! Hét is immers een 
unieke gelegenheid om het Van Abbemuseum - 
dit intieme schrijn - nog in zijn ongereptheid te 
aanschouwen. Naar alle waarschijnlijkheid be
ginnen de nieuw- en verbouwwerken immers 
vanaf oktober 1993.
Het in de jaren dertig door A. J. Kropholler 
ontworpen gebouw is volledig gesloten, op de 
ingang en enkele smalle ramen na. Een torentje 
geeft de inkom aan, die toegang geeft tot een 
bescheiden hal en een suite van neutrale, zenitaal 
verlichte tentoonstellingszalen. De opdrachtge
ver stelde er prijs op de eigen sfeer van deze 
bestaande zalen te behouden: de maatvoering, 
de lichtinval en de heldere plattegrond maken 
het museum bij veel kunstenaars geliefd. Enkel 
de uitbreiding van 1978, die op geen enkel vlak 
voldeed, wordt volledig afgebroken. Aan het 
oorspronkelijke interieur wordt in het voor
liggende ontwerp niet geraakt. Door de plaats 
van de inkom te handhaven kon zelfs het parcours 
door de zalen behouden blijven. Maar om dit 
mogelijk te maken wordt de hal opgeofferd: zij 
wordt chirurgisch verwijderd en vervangen door 
een kolossale prothese, die de vorm heeft van 
een omgekeerde ziggurat. In het centrum hier
van komt de toren in negatief terug: een over de

Maquette definitief ontwerp

foto: Peter Cox

hele hoogte van het gebouw lopende vide, waar
langs men kan opklimmen naarde verschillende 
tentoonstellingsniveau’s. Waarschijnlijk zal de 
bezoeker eerder omgekeerd één van de twee 
liften naar de bovenste etage nemen en van 
daaruit naar beneden komen. Hij kan zo een 
duidelijk parcours volgen langs zalen, waarvan 
de maatvoering en de verlichting op die van de 
oude ruimtes gebaseerd is.
In het voorontwerp was dit nog niet het geval: 
Cahen had hier een eigen ruimtelijke organisatie

geconcipieerd: de zalen van de drie bovenste 
niveau ’ s, afwisselend vóór en achter de centrale 
kern met liften en trappen gelegen, keken in 
split-level op elkaar uit. De verschillende 
uitkragingen zijn hier nog een vormelijke restant 
van. De onderlinge indringing die de buitenvorm 
suggereert is echter schijn: elke zaal is enkel op 
zichzelf betrokken. Het ligt duidelijk in de opzet 
de museumruimten zelf zo neutraal mogelijk te 
houden, ten einde de aandacht op de tentoon
gestelde werken te richten.

Er werd van de architect verwacht ruimte te 
scheppen om kunst ten toon te stellen, geen 
dominerende architectuur te maken. Cahen heeft 
zich blijkbaar naar deze voorwaarden geschikt 
en zich geconcentreerd op de secundaire ruim
tes. Kantoren, bibliotheek, restaurant en vooral 
de hoge inkomhal boden hem meer kans op 
architecturale uitdrukking. Op architecturaal vlak 
is deze laatste ruimte dan ook de boeiendste. Ze 
vormt niet alleen een functionele maar ook een 
visuele band tussen de etages. Op zijn wande
ling langs de kunstwerken belandt de bezoeker 
steeds weer in deze hal, waar hij telkens op een 
andere manier uitkijkt om zich in een andere 
richting voort te bewegen. Hij kan er even ver
pozen en zijn positie in het gebouw inschatten 
vooraleer zich opnieuw op de kunst te concen
treren.
De andere museale functies zijn duidelijk van de 
expositieruimtes gescheiden: technische ruim
tes liggen netjes verborgen in het souterrain 
maar auditorium, bookshop, restaurant, biblio
theek en kantoren liggen rond het oude museum 
uitgesmeerd.
De schroom die Cahen ten aanzien van de 
museumzalen aan de dag legt, laat hij echter 
geheel achterwege ten overstaan van de bui
tenzijde.
Het museum dat zich als een cabinet voor 
kostbaarheden slechts even boven de omrin
gende wereld verheft, wordt door deze uitbrei
ding brutaal overmand en aan het gezicht ont
trokken. Het is kennelijk de bedoeling het ge
bouw van Kropholler nieuw leven te injecteren, 
maar het is de vraag of het de gewelddadige 
manier waarop dit gebeurt wel zal overleven.

Greet Paulissen

Naast de presentatie van de maquette en 
tekeningen van het ontwerp van Cahen, loopt 
tot 8 november ook nog een tentoonstelling 
met werk van Niek Kemps in het Van 
Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611 NH 
Eindhoven, 040/38.97.30. Vanaf 14 novem
ber tot 10 januari organiseert het museum 
een tentoonstelling met de publicaties en 
edities van Yves Gevaert.

Making and Effacing Art
Making and Effacing Art, Modern American Art in a Culture of Museums zou wel eens een 
veelbesproken boek kunnen worden. In elk geval verdient Philip Fishers publicatie alle 
aandacht want er wordt op een kristalheldere, elegante en niet van humor verstoken manier 
geschreven over een fenomeen waarover de laatste jaren wel meer zinnige en onzinnige dingen 
verteld werden: het museum.

Bij een eerste lectuur wordt reeds duidelijk dat 
Fisher plezier had in het schrijven van dit boek, 
net zoals hij ogenschijnlijk op een aanstekelijke 
manier plezier haalt uit het kijken naar kunst én 
naar de dagdagelijkse werkelijkheid met haar 
ordinaire objecten. Fishers accurate beschrij
vingen geven vele kunstcritici het nakijken. 
Deze prof Engels te Harvard behoort tot de 
weinigen die kunst niet alleen in een boeiende 
cultuurkritische context kunnen plaatsen, maar 
ook nog naar beeldende kunst kunnen kijken, en 
vooral er ook anderen kunnen leren naar kijken. 
Richard Wollheim schreef in deTimes Literary 
Supplement dat niemand minder dan Riegl of 
Wölfflin dit boek niet ongaarne zouden ge
schreven hebben, en indien ze dat gedaan zou
den hebben, zou ons leven een stuk gemakkelijker 
zijn geweest.
De auteur gaat uit van de vaststelling dat het 
museum vergroeid is met het moderne kunst
begrip en een doorslaggevende invloed uitoefent 
op onze attitude die wij aannemen ten aanzien 
van het kunstobject. De museumcultuur rukt 
kunstwerken niet alleen uit hun oorspronkelijke 
context, maar voorziet ze ook van een nieuwe 
context, met name deze van de geschiedenis. In 
dit effacement-proces worden kunstwerken il
lustraties van een kunstgeschiedenis. Niet het 
individuele kunstwerk, maar de relatie tussen 
verschillende kunstwerken vormt het onderwerp 
van het museum.
Het boek wordt pas echt interessant wanneer 
Fisher het niet alleen meer heeft over de invloed 
van het instituut museum op onze perceptie van 
kunst, maar ook over de invloed die het museum 
zou uitoefenen op de creatie ervan. Fisher heeft 
het dan niet zozeer over dadaïstische anti-in- 
stitutionele of auto-reflexieve manifestaties, 
maar over het feit dat het specifieke 
modernistische kunstwerk als het ware een mi- 
cro-kosmos van het totale museum is geworden. 
Niet alleen zijn moderne schilderijen met hun 
architecturale formaten voor museumzalen op 
maat gemaakt, vaak zijn ze ook geconstrueerd 
uit een nevenschikking van elementen die enkel
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wordt nog steeds, niet alleen door nostalgische 
reactionairen, maar ook door hardgekookte 
modernisten, beweerd dat het de taak van de 
kunst(enaar) is, in deze tijd, van industriële 
massaproduktie, de persoonlijke toets, de au
thenticiteit en integriteit van het traditionele 
ambachtelijk creatieproces in ere te houden. De 
kunst als laatste haard van verzet tegen de al
omtegenwoordige technologisering en 
instrumentalisering. Volgens Fisher is dit een 
volstrekt onjuiste opvatting. Naast de moderne 
idee van effacing art wordt immers ook een 
moderne idee van making art geponeerd. 
Kunstwerken worden gemaakt, geproduceerd 
in plaats van geschapen en dit arbeidsproces 
heeft niets van doen met archaïsche pre-indus- 
triële criteria, maar appelleert volledig aan de 
principes van de mechanische massaproduktie. 
Ook het kunstwerk zal worden opgevat als een 
samengesteld geheel van serieobjecten die tot 
assemblage gepredestineerd zijn. En dit is vol
gens de auteur beslist niet uitsluitend bij recente 
kunstwerken het geval, maar gaat terug tot het 

kunstmatig met elkaar zijn verbonden. Type
rend voor deze situatie is de voorkeur voor de 
schilderijenreeks, waarbij de individuele schil
derijen zelf hun historisch-genetisch proces 
moeten illustreren. Aan de hand van een boeiende 
interpretatie van het werk van Jasper Johns en 
Frank Stella toont Fisher aan dat het moderne 
kunstwerk in zichzelf zijn uiteindelijke museale 
bestemming gaat anticiperen.
De artificiële nevenschikking of assemblage 
van organisch niet met elkaar verbonden on
derdelen als wezenskenmerk van de moderne 
kunst brengt Fisher in verband met het eigentijdse 
produktieproces als dusdanig. Vaak werd, en

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop
Jakobijnenstraat 8 - B 9000 Gent
Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 091/23.57.94 • fax 091/33.31.73 
open -10-12u30 13u30-19u (niet op zondag)

verschijnen van de duidelijk afleesbare toets 
van de impressionisten en de kubistische tableau- 
objets. Een hoogtepunt van het boek vormen in 
dit verband de concrete, en ja ook overtuigende, 
analyses van dehand-made space en de 
incongruente onderdelen van Degas’ Baadsters, 
Cézannes Stillevens en Rodins sculpturen. Een 
boek dat schreeuwt omnageaapt of om weerlegd 
te worden!

Steven Jacobs

Philip Fisher, Making and Effacing Art, Mo
dern American Art in a Culture of Museums; 
Oxford University Press, 1991, 267pp.
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Broodthaers ( 1924-1976) bedrijft een vorm van 
moderne kunst waarin actuele ontwikkelingen 
van een, vaak bijzonder humoristisch, com
mentaar worden voorzien. Als een wolf in 
schaapskleren bekritiseert Broodthaers de kunst 
en haar mechanismen, niet via de - geschreven - 
kunstkritiek maar vanuit het kunstwerk zelf. Hij 
oefent kritiek uit op de verregaande 
commercialisering van het kunstbedrijf en de 
macht van haar instellingen.
Tegelijkertijd bezit het werk echter een zekere 
nostalgische sfeer die, naar mijn idee, onder 
meer wordt veroorzaakt door de - al dan niet 
expliciete - verwijzingen naar het historische 
landschap van de westerse kunst en cultuur, en 
dat van de 19de eeuw in het bijzonder. Soms 
zeer direct door referenties aan kunstenaars, 
schrijvers en dichters als Bruegel, Goya, 
Mallarmé, Baudelaire, Edgar Allan Poe en Lewis 
Carroll. Maar ook door de typografie, de vitrine 
en de accumulatieve wijze van presenteren. 
Daarnaast maakt Broodthaers gebruik van be
paalde, in de 19de eeuw populaire “kunstvor
men”, waarin de kritische en ironische reflectie 
op mens en natuur tot uitdrukking komt in het 
fantastische en het karikaturale. Zijn gedichten 
hebben dan ook vaak het karakter van het 
bestiarium waarin eigenschappen van dieren 
via cryptische metaforén gebruikt worden om 
het wezen van de mens op humoristische wijze 
aan het licht te brengen:

Le Lézard,
Je veux inventer la stupéfaction, dit-il, et disparaît 
avec son idée. ( 1 )

Op eenzelfde manier gebruikt Broodthaers de 
mogelijkheden van de fabel (Le Corbeau et Le 
Renard (1967)) en de fictieve reis (Gulliver 
(1973-74)). In beide - literaire - vormen vindt 
men de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de 
ironische of misschien zelfs satirische blik 
waarmee de wereld op onthullende wijze be
schouwd kan worden. Zo brengt Broodthaers 
het grafische en literaire werk van J. J. Grandville 
in 1958 opnieuw onder de aandacht. Dit gebeurt 
- wonderlijk genoeg - naar aanleiding van de 
Expo te Brussel, een wereldtentoonstelling die 
beschouwd kan worden als het exhibitionistische 
hoogtepunt van het geloof in de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Broodthaers’ 
fotografische studie van het moleculaire model 
toont de verrassende verbanden tussen dit enorme 
“object” en de fantastische illustraties in De la 
Terre à la Lune van Julés Veme en Grandvilles 
UnAutreMonde. In deze voorbeelden van 19de- 
eeuwse romantiek treft men volgens Broodthaers 
reeds het fantastische aan dat wij, vandaag de 
dag, voor wetenschappelijke realiteit houden: 
“Quelle singulière association de mots que 
Science-Fiction” (2). De fascinerende maar 
problematische relatie tussen de - wetenschap
pelijke, sociale of politieke - realiteit en de fictie 
- het domein van de verbeelding, de kunst en de 
poëzie - speelt een essentiële rol in het oeuvre 
van Broodthaers. Tegenover de economische, 
politieke of culturele kolonisatie stelt hij een 
mogelijke verovering van de ruimte door mid
del van de verbeelding: de Carte du Monde 
Politique wordt vervangen door de Carte du 
Monde Poétique (1968). Beide veroveringen 
vereisen echter een soortgelijke strategie zoals 
blijkt in Conquête d’espace. Atlas à l’usage des 
artistes et des militaires (1975).

Het idee van een breuk tussen fictie en realiteit 
is in sterke mate bepalend voor de wijze waarop 
wij onszelf en de ons omringende wereld be
schouwen. De westerse wetenschappen - in
clusief de filosofie - zijn er steeds op gericht het 
reële te ordenen en onder te brengen in een 
rationeel systeem. Voor het fictieve, de illusie 
en de verbeelding is in dit systeem geen plaats. 
Het is echter juist op de ongrijpbare maar door 
de wetenschap streng bewaakte breuklijn tussen 
beide dat de poëzie zich op haar plaats voelt, 
daar waar niet zozeer het werkelijke als wel het 
mogelijke heerst, waar werelden in elkaar over
gaan en hun hooggespannen verhouding aan het 
licht komt. Op de - volgens Broodthaers indirect 
politieke - vraag, wat de poëzie in deze wereld 
komt doen, antwoordt hij: “Ik denk dat zij roet 
komt gooien in de codes waarmee verklaringen 
worden opgesteld. In de mate waarin ze onver
klaarbaar blijft, komt zij de gewoontes verstoren 
van een wereld waarin men alles tracht uit te 
leggen, waarin men altijd alles op orde tracht te 
stellen.” (3) En in feite wordt met dit antwoord 
niet al leen het wezen van de poëzie, maar ook de 
positie van Broodthaers als beeldend kunstenaar 
op doeltreffende wijze omschreven. Het is dan 
ook enigszins overbodig te stellen dat 
Broodthaers’ beslissing beeldend kunstenaar te 
worden - hij deed dit in 1964 - absoluuut geen 
breuk met de poëzie als zodanig betekent. Veeleer 
kiest hij voor een directere, op het eerste gezicht 
althans, minder enigmatische zeggingswijze.

Mosselen, eieren en bakstenen; objecten, boe
ken en woorden (gedrukt, geschilderd of gefo
tografeerd); foto's, films en dia's; tropische 
palmen en een papegaai: alles vindt zijn plaats in 
het visuele alfabet van Marcel Broodthaers. 
Broodthaers construeert met zijn werk een ei
genaardig universum waarin dingen, woorden 
en beelden in een nieuwe, variabele samenhang 
gepresenteerd worden. Voorwerpen worden uit 
hun oorspronkelijke context gehaald, losge
koppeld van hun gebruiksfunctie en onderling 
opnieuw gecombineerd. Door middel van de 
contradictie en de juxtapositie brengt 
Broodthaers combinaties tot stand die verwar
ring en verwondering veroorzaken; iedere pre
sentatie van zijn werk lijkt op het uitstallen van 
een wonderbaarlijke verzameling waarin her-

De encyclopedische verbeelding 
van Marcel Broodthaers

In dit najaar staan drie belangrijke Broodthaers-spectacles op het programma. In Antwerpen 
loopt een omvangrijke retrospectieve, in Gent worden al zijn films getoond, en in Eindhoven 
kunnen zijn diawerken bekeken worden. De presentatie van Broodthaers’ diawerken in het 
Van Abbemuseum was voor een groot stuk in de deskundige handen van Anna Hakkens. Voor 
De Witte Raaf schreef zij een algemene tekst over Broodthaers’ oeuvre.
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Marcel Broodthaers

Le Catalogue et la Signature, 1968 
foto: M. Gillissen

kenbare elementen uit onze cultuur zijn samen
gebracht op basis van een vooralsnog onbe
kende en onwaarschijnlijke orde. Hierdoor wordt 
de mogelijkheid tot fixatie van de dingen en hun 
betekenissen ondermijnd. Deze onmogelijkheid 
wordt tevens versterkt doordat Broodthaers zijn 
werken (of zoals in het werk Le Catalogue et la 
Signature (1968), de beelden daarvan) voort
durend opnieuw gebruikt en in nieuwe combi
naties samenvoegt. Dit maakt het “postuum” 
tentoonstellen van zijn werk tot een riskante, zo 
niet onmogelijke onderneming.

In zijn werk organiseert Broodthaers ontmoe
tingen tussen verschillende functies die repre
sentatief zijn voor, of verwijzen naar eenzelfde 
wereld. Niet naar de wereld van het denkbeel- 
dige maar naar die van de sociologische wer
kelijkheid. (4) In tegenstelling tot de surrealisten 
refereert Broodthaers nooit aan de wereld van de 
droom of het onderbewuste. Evenmin is hij uit 
op het opheffen van de scheiding tussen het 
werkelijke en het fictieve. Broodthaers’ werk 
bestaat juist bij de gratie van de contradictie, 
tussen woord en object, tussen beeld en afbeel
ding, tussen fictie en realiteit.
De nagestreefde ontmoeting tussen de ver
schillende verwijzende functies -woord, beeld, 
object - komt voort uit het idee dat er een nieuw 
kunstbegrip zou kunnen ontstaan vanuit de kri
tische analyse van de context waarbinnen de 
kunst functioneert. Woorden, beelden en ob
jecten worden zo dicht mogelijk bij elkaar ge
bracht totdat de eenduidige informatie-over- 
dracht problematisch, al dan niet onmogelijk 
wordt. Er ontstaat een niemandsland, een gebied 
waarin de blijkbaar kunstmatige betekenissen 
oplossen in de indifferentie (een probleem 
waarop de massa-media ons voortdurend attent 
maken). Met de restanten en de echo’s van een 
eens betekenisdragend universum construeert 
Broodthaers een persoonlijke en raadselachtige 
object-woord-beeld-taal met een geheel eigen 
grammaticale structuur.

Gezien vanuit zijn interesse voor de contextuele 
omlijsting van het kunstwerk is het geen wonder 
dat Broodthaers’ fascinatie voor de 19de eeuw 
zich eveneens richt op die fenomenen die op een 
“re-contextualiserend” principe gebaseerd zijn. 
Het 19de-eeuwse museum is - naast de winter
tuin (Jardin d'Hiver ( 1974)) en de film - wellicht 
het meest sprekende voorbeeld. Het museum 
brengt de culturele wereld in kaart, het isoleert 
objecten en gebeurtenissen van de historische 
oorsprong zowel als van de realiteit van het 
moment. Het dwingt de geschiedenis tot een 
chronologisch eenrichtingsverkeer en voorziet 
haar zorgvuldig van coördinaten en onder
schriften. Op deze manier wordt de wereld 
veroverd en, op didactische wijze, in hanteerbare 
categorieën aan de toeschouwer gepresenteerd. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Broodthaers
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veelvuldig gebruik maakt van de museale om
lijsting van het kunstwerk: de sokkel, de vitrine, 
de plattegrond en de ansichtkaart-reproduktie. 
In het museum wordt het tentoongestelde “ver- 
dinglijkt" en tot illustratie van iets buiten zich
zelf.
In de Section Cinéma (1972) van het Musée 
d’Art Moderne, Département des Aigles dat 
Broodthaers in 1968 oprichtte, wordt duidelijk 
hoe de tentoonstellingsruimte wordt gebruikt 
als een lege en geïsoleerde - maar geenszins 
neutrale - ruimte waarin de. objecten tot 
indifferente, inwisselbare tekens worden. De 
objecten, waaronder een spiegel, een klok, een 
piano en een rookbom, zijn voorzien van on
derschriften als Fig. 1, Fig. 2 of Fig. A en 
worden als “bewijsstukken” in de ruimte uit
gestald. Door de objecten te onderwerpen aan 
een niet onderscheidende nummering krijgen 
zij een illustratief karakter: “Si l’on se fie au sens 
de l’inscription, l’objet prend un caractère 
illustratif se référant à une sorte de roman de la 
société. Ces objets, le miroir et la pipe soumis à 
cette même numérotation (ou la boîte en carton 
et l’horloge et la chaise) deviennent les éléments 
interchangeables sur la scène d’un théâtre. Leur 
destin est ruiné”. (5)
In een volgende afdeling, de Section des Figures, 
Der Adler vom Oligozn bis Heute (1972), 
brengt Broodthaers een enorme hoeveelheid 
voorwerpen en afbeeldingen bijeen die op de 
een of andere manier de “adelaar” verbeelden. 
Alle tentoongestelde onderdelen zijn voorzien 
van het bijschrift “Dit is geen kunstwerk”. In 
deze afdeling wordt de macht van het museum 
op onontkoombare wijze zichtbaar gemaakt. 
Het “geen kunstwerk zijn” zou normaliter van 
toepassing zijn op het merendeel van de ten
toongestelde voorwerpen waaronder bijvoor
beeld wijnflessen, stripfiguren, reclamefoto’s 
en opgezette arenden. Maar op het moment dat 
dit alles bijeengebracht wordt binnen de muren 
van het kunst-museum wordt het, ongeacht het 
bijschrift, als kunstwerk waargenomen. De 
constituerende kracht van het museum kan in 
deze alleen overtroffen worden door die van de 
signatuur van de kunstenaar welke niet zozeer 
de afzonderlijke elementen als wel het geheel tot 
kunstwerk verklaart. Dit betekentoverigens ook 
dat het “Musée” weliswaar fictief is in haar 
hoedanigheid van officiële instelling maar niet 
als kunstwerk op zich.
Tegelijkertijd toont de Section des Figures de 
kunstmatigheid van de door musea - als ver
lengstuk van de wetenschappen - gehanteerde 
categorieën die tot uitdrukking komen in de 
verschillende aandachtsgebieden en afdelingen 
als kunst, etnografie en de geschiedenis der 
natuur. Aan de hand van deze geledingen wordt 
de wereld tot een encyclopedische orde geredu
ceerd en worden de onderlinge relaties bepaald 
en bevestigd. Broodthaers daarentegen reorga
niseert de wereld op basis van de figuur “ade

laar” en stelt daarmee de verontrustende vraag 
of deze orde niet evenzo werkelijk zou kunnen 
zijn. Dit idee brengt de door Borges geciteerde 
en inmiddels beroemd geworden “Chinese en
cyclopedie” in herinnering. Hierin staat be
schreven dat de dieren onderverdeeld kunnen 
worden in: “ a) die de keizer toebehoren, b) 
gebalsemde, c) tamme, d) speenvarkens, e) si
renen, f) fabeldieren, g) loslopende honden, h) 
die in deze indeling voorkomen, i) die in het 
rond slaan als gekken, j) ontelbare, k) die met 
een fijn kameelharen penseeltje getekend zijn, 1) 
et cetera, m) die juist een kruik gebroken heb
ben, n) die uit de verte op vliegen lijken”. De 
onbegrijpelijkheid van deze indeling waarin 
zowel het werkelijke als het fictieve een plaats 
vindt, wordt evenals in het werk van Broodthaers 
veroorzaakt door het ontbreken van een - vol
gens de westerse cultuur - logische basis waarop 
de dingen geordend zijn.

Eenzelfde, wonderbaarlijk principe ligt ten 
grondslag aan een groot aantal van Broodthaers’ 
diaprojecties die bestaan uit tal van illustraties, 
afkomstig uit bijvoorbeeld didactische kinder
boeken, sprookjes, fabels, encyclopedieën, 
(populair) wetenschappelijke verhandelingen, 
bijbels, zoölogische atlassen, stripverhalen, 
tijdschriften en kalenders. Met deze diaseries 
schrijft Broodthaers als het ware beeldgedichten. 
Net zoals in het geschreven gedicht speelt de 
ruimte tussen de beelden (de bladspiegel) een 
wezenlijke rol. Anders dan in bijvoorbeeld de 
surrealistische collages laat Broodthaers de 
ruimte tussen de samengevoegde beelden be
staan. Hierdoor ontstaat er een “linguistische”, 
poëtische structuur zoals men die ook in de 
accumulaties van zijn objecten aantreft en 
waarmee stijlfiguren als de oxymoron en de 
paradox in herinnnering worden gebracht.
Het gebruik van de diaprojector en de ver
vreemdende samenvoeging van beelden roept 
tevens associaties op met de in de 19de eeuw 
zeer populaire “Laterna Magica”. Dit magische 
apparaat werd niet alleen gebruikt ter lering en 
vermaak van kinderen maar vond al snel haar 
toepassing in het illustreren van wetenschappe
lijke lezingen en colleges. (Op dit moment 
kunnen we ons zelfs geen lezing over kunst meer 
voorstellen zonder dia’ s.) De overwegend 19de- 
eeuwse illustraties en afbeeldingen die 
Broodthaers voor zijn diaprojecties selecteert 
(in tegenstelling tot het “Objet trouvé” van 
Marcel Duchamp spreekt Broodthaers nadruk
kelijk van een “Objet Choisi”) hebben in de loop 
der tijd en met name door de huidige dominantie 
van het fotografische beeld, een nostalgisch 
karakter gekregen. Ze vertonen eenzelfde fan
tastische verbeelding als de illustraties in de 
boeken van Jules Veme en Grandville. Volgens 
Broodthaers is het dan ook in het domein van de 
verbeelding dat de 19de en de 20ste eeuw con
vergeren. Dit neemt niet weg dat zijn interesse 
zich vooral op eerstgenoemde richt: “Ik vind dat 
de 19de eeuw, in het algemeen, veel interessanter 
is dan de onze. Er werden toen nog echt nieuwe 
uitdrukkingsvormen ontdekt die wij nu eigenlijk 
toepassen. Ik vind ook dat de geschiedenis wat 
betreft kunst en literatuur begonnen is als een 
weg in de tegengestelde richting. Ik heb de 
indruk dat we vanaf een bepaald moment een 
reis terug in de tijd maken. (...) Volgens mij zijn 
we tegenwoordig niet meer in staat iets nieuws 
uit te vinden. Ik heb de indruk dat alle vormen 
van taal al bestaan.” (6) Broodthaers benaderde 
het probleem van de artistieke interventie op 
filosofische wijze. Niet zozeer door het geven 
van nieuwe informatie als wel door herschikking 
van hetgeen we al weten.

Anna Hakkens

Noten

(1) Marcel Broodthaers, Pense-Bête, 1963-64. 
(2) Marcel Broodthaers, Un Autre Monde, in: Le 
Patriote Illustré, no. 10, Bruxelles, 9 mars 1958, 
p. 389.
(3) Freddy De Vree, Marcel Broodthaers, Marcel 
Broodthaers, Elsevier Manteau, Brussel, 1980, 
p. 27.
(4) Marcel Broodthaers in: Dix mille francs de 
récompense, une interview d’Irmeline Lebeer, 
verschenen in Catalogue/Catalogus, Paleis voor 
Schone Kunsten, Brussel, 1974, p. 64.
(5) Ibidem, p. 66.
(6) Marcel Broodthaers in: Le monde des Formes, 
in: Ziggurat, 19/01/92.

In Galerie Ronny Van de Velde, 
Ijzerenpoortkaai 3, 2000 Antwerpen (03/ 
237.25.16) loopt nog tot 13 december een 
overzichtstentoonstelling van het werk van 
Marcel Broodthaers.
De dia-werken van Marcel Broodthaers wor
den integraal getoond in het Van 
Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 
5611 NH Eindhoven (040/38.97.30). De pre
sentatie van een eerste serie diawerken liep 
tot 25 oktober, de tweede loopt tot 2 decem
ber, de derde van 5 december tot 7 februari 
1993, en de vierde van 13 februari tot 18 april 
1993.
Alle films van Broodthaers worden op don
derdag 19 november getoond in bioscoop 
Sphinx, Sint-Michielshelling, 9000 Gent Re
serveren is aangewezen: 091/21.17.03.
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I
Sigmar Polke is een schilder. Polke, geboren in 
1941, Oels, Silezië (nu Polen) verhuist op 
twaalfjarige leeftijd naar het toenmalige West- 
Duitsland. Na een opleiding in de glas
schilderkunst volgt hij schilderen bij Karl-Otto 
Götz en Gerhard Hoehme aan de Academie van 
Düsseldorf. Hier ontmoet hij Joseph Beuys, 
Blinky Palermo en Gerhard Richter die elk hun 
sporen nalaten. Reeds in 1971 erkent men in 
Polkes werk een heterogene 
onoverzichtelijkheid, die zowel uit de 
expressiemiddelen volgt - schilderijen, teke
ningen, foto’s, films, installaties, performances 
- als' uit zijn interesse voor de “esthetica van het 
luchthartige, de vertroebeling, de irrationele 
dubbele bodem”. Bij de meeste schilders krijgt 
men, na studie van het oeuvre, een nogal duidelijk 
beeld van de intenties en resultaten. Polke heeft 
als kunstenaar steeds bochtige wegen bewandeld, 
waarop het uiterst moeilijk is hem met stereotype 
en gestandaardiseerde achtervolgingsmethoden 
te betrappen. Of Polke een schilder is, is in 
wezen niet het probleem. Van belang is wat hij 
bedoelt wanneer hij zegt dat hij schilderijen 
maakt en wat “zijn” inbreng daarbij nog is.

De schilderijen bezitten van 1963 tot nu een 
fluïde verstrooidheid, die niet toelaat “à tout 
prix” een sluitende exegese te ontwikkelen. De 
moeilijkheden begonnen toen Polke, tussen 1963 
en 1965, schilderijen presenteert met banale 
consumptie-artikelen zoals hemden, kousen, 
koekjes en stukken chocolade in een harde, 
realistische, droge stijl. Op een desolate ach
tergrond verschijnen Würstchen, Mehl in der 
Wurst en Der Wurstesser. Dit laatste schilderij 
wordt bevolkt door een lange reeks worsten, die 
in hun constellatie aan ingewanden doen denken 
om dan te verdwijnen in de mond van een 
schematisch aangeduid hoofd. Grapen groteske 
resulteren niet zomaar in een licht verteerbare, 
triviale kunst maar springen terzelfdertijd over 
in een reflexieve beweging en vertwijfelende 
intensiteit. De schilderijen zijn schraal en koel 
maar alluderen door hun nuchterheid op de 
vettige vruchten der wellust. Doch Polke lijkt 
verrast wanneer men zijn vroege werken ethisch 
serieuzer neemt dan hij zelf doet.

In de tweede helft van de jaren ’60 distantieert 
hij zich via een afschrikkingsstrategie van de 
superieure prestaties van de kunstenaar. Men 
mag niet uit het oog verliezen dat Polke de 
erfenis van het abstracte expressionisme, dat op 
het einde van de jaren ’50 tot wereldtaal werd 
verheven, dient te verwerken en als anti-kos- 
mologie ontmaskert. Hij schildert triviale, kit
scherige, koldereske tafereeltjes met palmbo
men, flamingo’s, sneeuwklokjes, niervormige 
tafeltjes, apenstaarten en de gebogen schemer
lamp uit de jaren ’50. Hij deduceert uit deze 
onderwerpen, die volgens Polkes causaal- 
wetenschap niets met elkaar gemeen hebben, de 
aanwezige “krommingsfactor”. In alle ver
schijnselen aanvaardt hij de algemene wet van . 
“een vegetatief-vitale kromming”.

In het praktisch onderzoek betreffende de 
aardappelkunde - in het kader van het algemene 
creativiteitsonderzoek - ligt de ironische, 
reflexieve natuur van het hele oeuvre van Polke 
besloten. Het probleem der inspiratie en ver
nieuwing projecteert hij in een object dat re
gelmatige vemieuwingsfrequenties vertoont, om 
een systematische bestudering in nuttige fictie 
om te buigen. Bij het betreden van zijn kelder 
ontdekt Polke een vemieuwingslustig, spontaan 
creatief object: de aardappel. “Ja, als er iets 
bestaat waarop al datgene betrekking heeft dat 
altijd maar weer opduikt bij een discussie over 
de kunstenaar: vreugde aan vernieuwing, crea
tiviteit, spontaneïteit, produktiviteit, de schep
pingsdrang om der wille van het scheppen - dan 
is het wel de aardappel. Hij ligt in een donkere 
kelder en begint geheel spontaan te kiemen, 
maakt in schier onuitputtelijke creativiteit scheut 
na scheut, trekt zich geheel terug achter zijn 
werk en verdwijnt al spoedig volkomen achter 
zijn scheuten terwijl hij bij dit alles de wonder
baarlijkste bouwsels wrocht ! En dan die kleuren! 
Het bijna kleumend kille paars van de scheut- 
punten, het oneindige vaalwit van de scheuten 
zelf, die vaak ook een onaards wee groen ver
tonen, en dan het tijdloze moederlijke rimpel- 
bruin van de verterende knol, ja, dat is het ware 
scheppingswerk.”

Niet alleen de kurve zal het oeuvre in haar ont
wikkelingsgang begeleiden. In de doeken met 
liquide verven en harsen van de jaren ’80 en ’90 
blijft de vormentaal gedomineerd door reflectie 
en ironie omtrent een anarchistische kromming, 
golving, peristaltische en meandrische beweging 
en de ontembaarheid van oxyderende pigmen
ten op transparante dragers. De Rasterbilder 
zijn alomtegenwoordig vanaf 1963. Voor de 
luie criticus is het probleem alweer vlug van de 
baan. Polke past schijnbaar eenzelfde silkscreen- 
procédé toealsAndyW arhol. Besli st interesseert 
Polke zich voor een groeiend beeldarsenaal dat 
zowel via de media, amateurfoto’s als doorheen 
zijn eigen fototoestel tot hem doordringt. Om 
elke dubbelzinnigheid van de moraal der kunsten 
van zich af te schudden, reproduceert Polke een 
wereld van punten en rasters. De brutale uit
vergroting en het subtiele schilderen - het is geen 
zeefdruk - vloeien naadloos in elkaar over doordat 
Polke geduldig bepaalde partijen invult, bij
schildert, corrigeert.

In de jaren ’60 is Polke intens bevriend met 
Gerhard Richter. Samen wrikken ze zich los van

Sigmar Polke: 
alchemie, telepathie, theologie, spiritisme, 
getallenmystiek, imagerie en transparantie 

mineralogie en kleurenleer, 
en nog veel meer
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Sigmar Polke

Dürerschleifen I - VIII, 1991

een subjectivistische esthetiek, die zich in volle 
dorheid openbaart in het epigonendom van de 
Duitse, nu al lang vergeten, tachisten en in- 
formelen. Polke en Richter trachten met hun 
gemeenschappelijke DDR-achtergrond en hun 
natuurwetenschappelijk-technische opvoeding 
aldaar, te komen tot objectivering en anonimi
teit in hun schilderwerk. Richter stelt het in 1965 
zeer scherp: “Schilderijen moeten naar recept 
vervaardigd worden. Het maken moet geschie
den zonder innerlijke deelname, op de manier 
van stenen kloppen of gevels schilderen. Het 
maken is geen artistieke daad.” Men moet alles 
kunnen schilderen en er kan geen hiërarchische 
ordening meer bestaan tussen de onderwerpen. 
Een figuratieve, illusionistische representatie 
van de zichtbare dingen is daarom een dode 
zaak. Slechts de vrije associatie met behulp van 
foto’ s en reprodukties verschaft hier een uitweg. 
Het schijnbaar triviale van de iconografie ver
draagt de radicale reflectie, omdat het gouden 
kalf van de “artistieke identiteit” versmelt met 
een fotografische vertaling van de werkelijkheid. 
Dit houdt uitsnijding, verkleining en 
onbeweeglijkheid in, die opnieuw gemetamor
foseerd worden door ingrijpende vermengingen 
met betrekking tot formaat, kleur en beeld- 
structuur.

In de jaren ’70 ontwikkelt Polke vooral zijn 
“stofschilderijen”. Hij gebruikt voor de decostof- 
schi Iderijen zowel bestaande figuratieve beelden 
als zelf ontwikkelde abstracte motieven. De 
velerlei soorten stoffen bezitten reeds een de
terminerende kleur en/of gedrukt patroon waar 
Polke andere stoffen aan vasthecht en monu
mentale taferelen overheen schildert. Het zijn 
complexe, chaotische schilderijen die volharden 
in hun duistere, vrije onbestemdheid. Polke is 
geen leerling van Joseph Beuys, maar heeft 
ontegensprekelijk onder invloed van diens me
tamorfoserend materie-principe (vet=denken, 
koper=acti verende geleider, vilt=isoleert ener
gie, .. ,)een magische, alchemistische acrobatiek 
in elkaar geflanst. Polke verenigt een ongekend 
arsenaal aan beeldende en experimentele mid
delen tot een zintuiglijk-suggestieve ervaring 
zonder dat dit “narcisme” inwendige intuïties 
radicaliseert, dicht bij onszelf gesitueerd wordt 
of wat dan ook zichtbaar maakt.

II
In het Stedelijk Museum te Amsterdam heeft 
men met de tentoonstelling inzicht willen ver
schaffen in de handel en wandel van deze 
schilderende veelvraat en duizendpoot.
In de grote trapzaal hangen vier, met een inge
nieuze computertechniek gerealiseerde, immens 
uitvergrote kindertekeningen. De ondergrond is 
grijs - alhoewel het uiterst fijne raster gele, 
blauwe, rode minuscule puntjes vertoont - en de 
korrelige lijnstukken van de naïeve taferelen 
zijn dat eveneens. Het is alsof Polke ons waar
schuwt het hele boeltje niet te diepzinning te 
analyseren, want wat volgt, is allemaal even 
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briljant en/of stereotiep als zijn opgeblazen 
kindertekening zonder kleur.
De kleinere zalen suggereren een vluchtige 
evolutie - die in het niets verzinkt naast de grote 
retrospectieve in Boymans-Van Beuningen van 
1983/84 - om de kijker daarna onmiddellijk te 
confronteren met de transparantie in het oeuvre 
bij monde van de Latema Magica I - XXI van 
1990. Dit bestaat uiteen veelzijdige, rode, houten 
constructie waarin eenentwintig schilderijen 
gemonteerd zijn. Polke gebruikt verschillende 
lakverven op doorzichtig polyester weefsel, dat 
aan beide zijden beschilderd werd. De taferelen 
vormen een mengeling van oude gravures (il
lustraties van wetenschappelijke, pseudo-we- 
tenschappelijke werken en sprookjesboeken) en 
de zo typerende, vloeibare, wolkachtige, neve
lige kleur van de jaren ’ 80. In een kort interview 
orakelt Polke over het dubbelzijdige schilderij: 
“Ich weiss alles über Glasmaler. Der Hl. Lukas 
hat mich das gelehrt”. Ondanks de gezwollen 
ego-stijl vertelt hij de waarheid. Vóór zijn stu
dies aan de Düsseldorfse academie krijgt hij 
inderdaad een opleiding tot glasschilder.

Polke toont in de tentoonstelling relevante 
werken, zoals de Parket-reeks van 1992 (5 x3 
meter) waarin de transparantie het enige on
derwerp van het werk wordt. Men bemerkt de 
drukke planimetrische figuur van het spieraam 
doorheen een vlies, waarop heel dun een nau
welijks zichtbare parketstructuur gedrukt is en 
een witte, toestromende en aanwassende verfvlek 
die om leven schreeuwt. In Latema Magica is 
transparantie radikaal aanwezig gesteld. Langs 
beide zijden schildert Polke taferelen, die elkaar 
aanvullen - men kijkt erdoorheen - en toch 
autonoom bestaan. Polke wekt de illusie dat een 
schilderij als transparant scherm zowel de totale 
ruimte omvat als de werkelijkheid in haar geheel 
opslorpt.

In de andere zalen treft men grote raster- 
schilderijen (5x3 meter) aan en botst men op de 
tot acht doeken uitgebreide Farbtafeln (kleur- 
panelen)-reeks ( 1986/87-92) uit de collectie van 
het Stedelijk Museum, waaruit de huidige ten
toonstelling gegroeid is. In verband met dit werk 
was het in de jaren ’80 reeds duidelijk dat Polke 
spiritistische en magische rituelen als substituut 
voor inspiratie benutte. Het schilderij kan dankzij 
alchemistische, onbestendige pigmenten orga
nisch evolueren, veranderen, desintegreren, ja 
zelfs in het niets oplossen. Dit werd virtuoos 
uitgevoerd in het Duitse Paviljoen op de Biënnale 
van Venetië in 1986 waar Polke een wand be
schilderde met kobaltchloride, dat onder in
vloed van vocht in de lagune van violet, via 
blauwgrijs in zwart veranderde en omgekeerd. 
Met Farbtafeln grijpt de kunstenaar terug op het 
evangeliarium The Book of Kells uit de 8ste 
eeuw en de daarin gebruikte minerale kleur
stoffen: auripigment, malachiet, koperoxyde, 
realgar, menie, azuriet, cinnaber en lapis lazuli. 
De werken zijn monochroom. Enkel het spoor 
van de borstelvegen verraadt enigszins de varië

rende weerstand bij het uitstrijken van elk pig
ment. In die zaal ziet men schilderijen die haaks 
op de hele onderneming schijnen te staan. Men 
ontwaart een reeks éénkleurige doeken, waarbij 
het de kijker op dat eigenste moment volstrekt 
onverschillig laat of de kleuren van de werken 
uit een of ander alchemistisch of middeleeuws 
voorschriftenboek afkomstig zijn. Wat door
gaans laag na laag aangebracht wordt, blijft hier 
schraal en éénduidig aanwezig. Het is Polkes 
beeldend tractaat over de relatie tussen materie, 
kleur en manier van verwerken. Het is de di
dactische zaal, waarbij echter nog een noodza
kelijk voorwoord moest geschreven worden!

Het virtuoos schilderen met mineralen en 
alchemistisch geconnoteerde pigmenten kon in 
de jaren ’80 overtuigen omdat Polke een onge
looflijk aantal doeken schildert, die variëren in 
typologie, functie en morfologie. Men ervaart 
werkelijk dat men niet aanGoldklumpen, het met 
arsenicum bewerkte doek, mag raken vanwege 
het acute gevaar van het giftig stralende geel. 
Men realiseert zich dat Negativwert 1,11 en Hl 
met zijn diep paarse kleur en loodmenie als 
ondergrond een geheimzinnig, hallucinerend 
abstract drieluik is, dat in zijn richtingloosheid 
onrustwekkend zindert. De obsessie voor een 
mysterieus occultisme, uitgedrukt in radioactief 
besmette verf, materies die bij de Papoea’s 
geestelijke machten incarneren, de 
alchemistische veranderlijkheid der elementen, 
de vermenging van lak, papaverolie, rubberlatex, 
chloor, auripigment, olieverf, kunsthars, die dan 
op uiteenlopende dragers als katoenflanel, wollen 
dekens, decostof, vinyl, karton, stof met goud
draad, vilt, klassiek schilderslinnen aangebracht 
worden; het functioneert doorheen de nevel
slierten, de gutsende geut verf, de opgedroogde 
gekleurde plassen en gestolde hallucinaties.

Maar is het in verband met de achtdelige reeks 
Dürerschleifen (sierkrullen) nog relevant dat 
het om een computergestuurde afbeelding op 
vinyl gaat? In de reeks Dürerschleifen worden 
achtereenvolgens bitterheid, vrolijkheid, ver
metelheid, ervaring, voorzienigheid, rede, 
snelheid en kracht geëvoceerd, dankzij haast 
gelijkvormige grisaille, wolkachtige achter
gronden met een meanderende, sullige krul (het 
minuscule, weggeknipte detail uit de prent van 
Dürer) als uitdagend teken. Het is enkel en 
alleen deze connotatie die de reeks interessant 
maakt. Hetzelfde gaat op voor de daartegenover 
hangende reeks Magische Quadrate van 1992. 
Ursula Pia Jauch schrijft in de catalogus een 
markante tekst zonder gewichtigdoenerij over 
“Polke, getallen & hogere wezens: zeven kleine 
hink-stap-sprongen”, die uitsluitsel geeft over 
Magische Quadrate. “Voor deze schilderijen 
gebruikte Polke interferentiekleuren: de getal
len lichten slechts even op, als dwaallichtjes die 
verdwijnen en weer opduiken (...). Kriskras 
over de schilderijen is met donkere verf 
(ijzeroxyde) een lijn getrokken die de getallen 
vanaf de 1 in volgorde met elkaar verbindt.(...) 
Het lijken wel constructies uit een droom-statica, 
deze configuraties van lijnen die elk ruimtelijk 
inzicht tarten.” Het is voortreffelijk fraai en 
vleiend beschreven, want in werkelijkheid ziet 
men een reeks kurkdroge, geometrische schil
derijen hangen en is er van veranderlijke kleur 
en zichtbaarheid slechts sprake wanneer men 
van links naar rechts en van boven naar onder 
het doek afgraast. Daarenboven domineert de 
harde, hoekige lijn.
De Dürerschleifen en Magische Quadrate 
worden door twee gigantische doeken geflan
keerd. Aan de ene zijde Britta ’s Schweine, een 
door computer gestuurde afbeelding op doek 
waarbij de bruine, dominerende tint doorbroken 
wordt door de roze, overschilderde varkens en 
de blauwe kiel van de boer. Het is een archaïsche, 
plompe, pseudo-nostalgieke afbeelding, die ty
pisch is voor Polkes geperverteerde, provocatieve 
geest. Aan de overzijde hangt het sluitstuk: 
Hoffen heisst Wolken ziehen wollen (1992) 
(Hoop is: aan wolken willen trekken). Een 
geslachtelijk, niet te identificeren figuur in oude 
klederdracht trekt met elke hand, bij middel van 
een touw, aan een wolkenmassa. Het 
polyesterweefsel vertoont een geblokt patroon 
waarboven de ijdelheid en arrogantie van de 
hoop lineair gedrukt lijkt. Dat het meest hope
loze nu juist de hoop is, heeft de cynische 
kunstenaar met zijn aparte vorm van ik-zeggen, 
vertaald in een wanhopige pose die typerend is 
voor zovele vreugden van het kunstenaarschap.

Het is een tentoonstelling waarin men zich niet 
kan tevreden stellen met de schone schijn. Polke 
heeft de vrome ernst van de schone kunsten 
reeds lang geleden ontmaskerd. Hij blijft zich 
ondeugdelijke vrijheden veroorloven, die 
weerstanden overwinnend, uitmonden in eigen 
voordeel. Toch bestaan de afwijkingen slechts 
uit microscopisch kleine varianten, waardoor dé 
normen nog maar eventjes verontrust worden. 
De schilderijen stralen en Polke poogt zich als 
een oude, onbetrouwbare seigneur discreet te 
verbergen achter facades, uitpuilend van zon
derlinge, gecompliceerde excessen. In een kunst 
waar geen effectief alternatief meer bestaat, 
geraakt men verstrikt in de eigen legitimaties. 
Uiteindelijk regisseert en koloniseert Polke de 
eigen ironie. Hij doet nu met zijn rechterhand 
wat hij met zijn linkerhand nooit mocht. .

Wim Van Mulders

Sigmar Polke, Alleen Kunst, nog tot 29 no
vember in het Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam (020/ 
573.29.11).

I 8 I



VERA 
VAN LAER 
GALLERY

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 KNOKKE

31.10-27.12

JACQUES 
CHARLIER

galerie
WILLIAM WAUTERS■

’ tôt 8/11
Arie de Groot

12/11 -13/12

Theo Knijpers
17/12-17/01

Werken op papier

MELS VAN ZUTPHEN
filminstallatie

DE TOUTES LES COULEURS

SUR TOUS LES TABLEAUX
De galerie is open van donderdag tot zondag, 
van 14 tot 18 uur en na telefonische afspraak.

ANTWERPSE HEIRWEG 5
9968 OOSTEEKLO
TEL. (091) 73.70.06

10 t/m 20 december 1992 
open 

do t/m zo 16-20 uur 
opening do 10 dec 20 uur 

tel 03 - 2300705

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE •ANTWERPEN
40 KM 48 KM

EEKLO: 
12 KM

^OOSTEEKLO gERTVELDE

Open: donderdag/vrijdag 14 -18 u
zaterdag/zondag 15 -19 u

GALERIE WWu 
' @ ABDIJSTRAAT 3 KM 

(2 TERVENEN5KM
„GENT

14 KM

Grote Steenweg 7 Antwerpen

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

Tel. & fax: 055/49 79 89

De Gele Zaal
PARÉÉü

Nog t/m 8 nov.: Marnix EVERAERT

Van 5 t/m 9 nov. zijn we op Lineart standnrs. 3433 t/m 3441

23 oktober-14 november

Johan Rottiers

"Il faut cultiver 
notre jardin "

2* november - 19 december g

len Lucas

Andrzej BARTCZAK (° Polen 1945)

Na talrijke tentoonstellingen in heel wat landen 
nu voor het eerst in Vlaanderen te zien. 

Kleurrijke monotypes, grafisch sterke lino's, 
kunstenaarsboeken en objekten. 

Het begrip ‘most’ - Pools voor ‘brug’ - is met al zijn symbolische 
geladenheid het leidmotief doorheen zijn ganse oeuvre.

van 15 NOV. t/m 6 DEC.
Open: woensdag t/m zondag 

van 14 tot 18 uur en volgens afspraak.

Parbleu
Verbrande Entrepotstraat 9 » 

2000 Antwerpen

opent woe - za 14.30•18 uur I 

en op afspraak

Grafiekmozalek
Een.bonte tentoonstelling met uiteenlopende soorten grafiek. 

Van klein tot groot; zwartwit en kleurig; wereldberoemd en fris-jong; 
van goedkoop tot duur; Belgisch en buitenlands; 

etsen, lito's, houtsneden, zeefdrukken. 
Maar ook papierkunst, skulpturen en keramiek. 

Hoogstaande geschenken voor ieders beurs.

van 9 DEC. t/m 17 JAN.
Open: woens- t/m zondag van 14 tot 18 uur en op afspraak 

Tijdens de periode van 9/12 t/m 23/12: woensdag van 14 tot 20h. 
Gesloten op 25 dec.

ENGRAM

Anne Denis 
Thomas Lenden 
Stephen Sack

van 27/11 tot 09/01/93

vernissage vrijdag 27/11 om 20.30 uur

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

TEL: 091/35.37.00

NONNEMEERSSTRAAT26 GENT
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Een achterhoedegevecht
Natuurlijk weten ookde samenstellers van Avant- 
garde in België 1917 -1929 dat een nationale 
entiteit toekennen aan een artistiek fenomeen, 
waarvan een kosmopolitische ingesteldheid een 
van haar wezenskenmerken is, niet alleen een 
hachelijke onderneming, maar zelfs een absur
diteit is. (Overigens had een niet onaanzienlijk 
aantal van de op de tentoonstelling aanwezige 
kunstenaars op z’n minst gezegd enige proble
men met de staatkundige structuur van het van 
vr een gehele resem staatshervormingen da
terende België, want velen onder hen namen in 
de periode tijdens en na de Eerste Wereldoorlog 
uitgesproken, maar vaak keurig in het Frans 
verwoorde, activistische standpunten in.) Nu 
inderdaad, de titel van de tentoonstelling luidt 
ook niet “Belgische avant-garde”, maar “Avant- 
garde in België” - het gaat dus om avant-garde 
kunst, of kunst die zo wordt genoemd of daar
voor wil doorgaan en die in de periode 1917- 
1929, zeg maar toevallig in onze gewesten ge
creëerd werd.
Een Belgisch -isme dat de vergelijking zou 
kunnen doorstaan met het Duits expressionisme, 
Italiaans futurisme, Nederlands neo-plasticisme 
en het Russisch constructivisme bestaat trouwens 
niet. Het Vlaams expressionisme, een term die 
misschien nogal makkelijk in de mond wordt 
genomen en een fenomeen dat ook tijdens het 
interbellum niet onbelangrijk was, is op de ex
positie vrijwel geheel afwezig, niettegenstaande 
vele wél aanwezige kunstenaars er onmiskenbaar 
door beïnvloed zijn en in de loop van de tweede 
helft van de twintiger jaren er zelfs vrijwel 
volledig op “terugvallen”. De opvallende af
wezigheid van het expressionisme is waar
schijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de 
samenstellers van de tentoonstelling gebruik 

, hebben gemaakt van internationale criteria en 
die dan op de Belgische context hebben toege
past. En hier wringt het schoentje.

Historische avant-gardes

De artistieke bewegingen uit de periode tussen 
het jaar van de Oktoberrevolutie en het jaar van 
de Crash van Wall Street worden soms aange
duid met de term “historische avant-gardes”. • 
Een term die aanvankelijk vooral door Italiaanse 
kunsthistorici werd gebruikt maar die vooral 
internationaal in zwang kwam met de publicatie 
van Peter Bürgers Theorie der Avantgarde 
(Frankfurt, 1974). Deze historische avant-gardes 
onderscheiden zich niet alleen van meer recente 
artistieke stromingen die zichzelf ook als avant
garde hebben bestempeld, maar ook van 19de- 
eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse modernistische 
stromingen, precies door het door de historische 
avant-gardes geformuleerde causale verband 
tussen de toenmalige ingrijpende artistieke 
omwentelingen en maatschappelijke revoluties. 
De Russische futuristische dichter Vladimir 
Mayakovski stelde onomwonden dat “de revo
lutie van de inhoud (anarchisme, socialisme) 
onmogelijk was zonder een revolutie van de 
vorm, dat wil zeggen zonder het futurisme”. Let 
op de volgorde waarin avant-garde kunstenaars 
als Majakovski, Malevich en Mondriaan deze 
verschijnselen naar voren schoven: de nieuwe 
artistieke experimenten werden als een conditio 
sine qua non voor een nieuwe maatschappelijke 
constellatie geponeerd (en niet omgekeerd!). 
Dit naïeve, geloof in het primaat van de vorm 
was natuurlijk op zich niet nieuw. Ook de jonge 
Henry van de Velde bijvoorbeeld was ervan 
overtuigd dat schonere vormen niet alleen tot 
een schonere omgeving, maar ook tot moreel 
meer hoogstaande mensen zou leiden. Maar in 
tegenstelling tot de historische avant-gardes werd 
door de generatie van de art nouveau, toen 
Belgische kunstenaars wèl een internationale 
voorhoedefunctie vervulden, geen gewag ge
maakt van een sociaal project. Zowel in de art 
nouveau als in het expressionisme blijft de 
loutering van de beschouwer beperkt tot de 
privé-sfeer, tot een persoonlijke katharsis (cfr. 
het ideale art-nouveau-Gesamtkunstwerk: de 
muziekkamer van de vooruitstrevende en wel
gestelde burger). Precies door een artistieke 
vernieuwing met een maatschappelijke om
wenteling te associëren reageerden de historische 
avant-gardes niet langer uitsluitend tegen een 
gebruikelijke stijl of vormentaal, zoals voorheen 
het geval was, maar stelden zij ook de maat
schappelijke condities, waarbinnen de 19de- 
eeuwse vernieuwende stijlen konden gedijen, in 
vraag.
De kunstenaars van de historische avant-gardes 
organiseerden zich ten aanzien van het publiek 
in alternatieve structuren. Her en der werden, 
kunstenaarscollectieven op touw gezet. In ma
nifesten lichtten kunstenaars zelf hun werken 
theoretisch toe. Er werd vastberaden gesteld dat 
de nieuwe vormexperimenten niet langer beperkt 
konden blijven tot individuele artefacten, maar 
dat ze de gehele leefomgeving konden en 
moesten transformeren door zich resoluut tot de 
toegepaste kunsten te richten. Samengevat kan 
dus worden gesteld dat de historische avant- 
gardes (futurisme, dada, suprematisme, De Stijl, 
constructivisme, Bauhaus, surrealisme) worden 
gekenmerkt door een nieuwe vormentaal die 
niet alleen wordt toegepast op verschillende 
artistieke disciplines, maar ook het domein van 
de traditionele “schone kunsten” overstijgt door 
zich te koppelen aan een maatschappelijk pro
ject. Voorts kwam de groepsvorming van de 
historische avant-gardes veelal rond één of 
meerdere tijdschriften tot stand en werd, over
eenkomstig hun universalistische aanspraken, 
een internationaal netwerk van contacten op 
touw gezet.

Avant-garde in België 1917 -1929

Avant-garde in België - je zou echt niet weten wat je je hierbij zou moeten voorstellen. De 
dynamische connotaties die het uit het militaire jargon overgenomen begrip met zich meebrengt, 
lijken volstrekt onverzoenbaar met dit kleine landje van halfgare compromissen, kerktoren
tjes, frietlucht en wakke bierviltjes. Kunnen de kunstenaars die tussen 1917 en 1929 in België 
opereerden wel als avant-gardistisch bestempeld worden? Met deze vraag trok Steven Jacobs 
naar de dubbeltentoonstelling in Antwerpen en Brussel.

Paul Joostens

Collage, 1922

Belgisch

Oppervlakkig beschouwd zijn deze kenmerken 
bij een aantal artistieke experimenten, die zich 
in België gedurende de twintiger jaren voltrok-, 
ken, allemaal terug te vinden. Zo waren ver
schillende kunstenaars bekommerd omtrent de 
maatschappelijke relevantie van hun vorm
experimenten en enkelen onder hen engageer
den zich ook uitdrukkelijk politiek. Ook heel 
wat tijd- en strijdschriften werden toen opgericht, 
waarvan de belangrijkste misschien Lumière, Ca 
Ira!, Het Overzicht en 7 Arts waren. En vooral 
in Antwerpen en Brussel schoten kunstenaars
groepen als paddestoelen uit de grond. Het na
genoeg ontbreken van een tolerant publiek voor 
avant-gardekunst gedurende de twintiger jaren 
werkte ongetwijfeld de toenadering tussen ver
schillende kunstenaars in de hand, maar hechte 
kunstenaarscollectieven zoals Paul Van 
Ostaijens Bond Zonder Gezegeld PapierofPaul 
Nougés Société du Mystère waren eerder zeld
zaam. Ook in België was de samenstelling van 
de meeste verenigingen meestal erg wisselend 
en onderhevig aan migratiebewegingen.
Ook kap niet ontkend worden dat verschillende 
kunstenaars zich resoluut internationaal oriën
teerden: naast Michel Seuphor onderhield ook 
Jozef Peeters een netwerk van internationale 
contacten; Georges Vantongerloo was een van 
de protagonisten van de Stijl-groep; Karel Maes 
ondertekende samen met niemand minder dan 
Van Doesburg en Lissitzky in 1922 het manifest 
van de Konstruktivistische Internationale Beel
dende Arbeidsgemeenschap; Marthe Donas 
werkte en exposeerde te Parijs en Herwarth 
Walden organiseerde een tentoonstelling van 
haar werk in zijn Der Sturm-galerie; René 
Magritte zocht met zijn versie van het surrea
lisme aansluiting met Parijs. Kortom, verschil
lende Belgische dadaïsten, constructivisten en 
surrealisten lieten zich ook op het internationale 
terrein niet onbetuigd. Artikels van en over 
Belgische kunstenaars verschenen zelfs in be
faamde tijdschriften als De Stijl, Der Sturm, en 
L’Esprit Nouveau.
In hun avant-gardistisch project waagden de 
Belgische kunstenaars zich ook op het terrein 
van de toegepaste kunsten: keramiek werd be
schilderd, decors en kostuums voor theater- 

opvoeringen werden ontworpen en toonaange
vende modernistische architecten hadden niet 
alleen nauwe contacten met schilders en beeld
houwers, maar werkten er in bepaalde gevallen 
ook daadwerkelijk mee samen. Zo zijn op de 
tentoonstelling naast affiche-ontwerpen van 
Flouqet en een ontwerp voor een theaterdecor 
van Baugniet, ook een kleurenschema voor een 
slaapkamer en woonkamer van Peeters en be
schilderde vazen van Kiemeneij en Cockx te 
zien. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed 
aan de architectuur. Maar zoals in De Grote 
Utopie, de tentoonstelling over de Russische 
avant-gardes die deze zomer te Amsterdam 
plaatsvond, werd ook hier architectuur slechts 
als een appendix aan de tentoonstelling toege
voegd. Deze beslissing kan om twee redenen 
betreurd worden. De architectuur vormde im
mers niet alleen een wezenlijk stadium in het 
utopisch en teleologisch denken van de avant- 
gardes, maar architecten als Victor Bourgeois, 
Huib Hoste en Louis Herman de Koninck haalden 
bovendien, in tegenstelling tot vele Belgische 
schilders en beeldhouwers uit deze periode, wél 
een internationaal niveau.

Eclecticisme

We mogen het belang van deze Belgische kun
stenaars inderdaad niet overschatten. De ten
toonstelling, die alle lof verdient omdat ze 
aandacht schenkt aan een aantal voor het publiek 
ongetwijfeld onbekende figuren, is immers niet 
meer dan vanuit een documentair oogpunt inte
ressant te noemen. Wanneer we naar de werken 
zelf kijken, kunnen we niet ontkennen dat veel 
van dit alles nauwelijks een tweederangsniveau 
overstijgt. Vergeleken met de realisaties van 
Nederlandse, Duitse en Russische tijdgenoten 
ontberen de Belgische interpretaties van de 
geometrische abstractie elke kracht, elegantie 
en frisheid. Niettegenstaande soms gebruik wordt 
gemaakt van een breder kleurenpalet komt het 
merendeel van de schilderijen zeer duf over. De 
iconische kracht van buitenlandse 
constructivistische composities is nagenoeg to
taal afwezig. Je kan zo van de op een inmiddels 
salonfahig geworden post-kubisme gebaseerde 
schilderijen aflezen dat ze het resultaat vormen 
van een moeizaam en aanmodderend labeur. De 

positie die de Belgische vooroorlogse abstractie 
aanneemt ten aanzien van het internationale 
constructivisme is een beetje te vergelijken met 
deze die de meeste schilderijen van de naoor
logse Ecole de Paris innemen ten aanzien van 
het Amerikaans abstract expressionisme: muf 
en gedateerd, en zonder die authentieke 
overtuigingskracht.
Als je als toeschouwer een beetje met de toen
malige internationale kunstsituatie vertrouwd 
bent en je naardejaartallen van de werken kijkt, 
dan moet je constateren dat de hier gepresen
teerde kunstenaars een wanhopig achterhoede
gevecht hebben geleverd. En soms wordt deze 
arrière-garde ergerlijk zichtbaar. Wanneer je op 
de tentoonstelling naar een schilderij kijkt, kan 
je soms niet anders dan de uitheemse 
inspiratiebron voor de geest halen: Kupka en 
Delaunay echoën in het werk van Peeters; 
Flouquets composities roepen zowel Malevich’ 
kubo-futuristische periode als Légers tubistische 
vormen met hun metalische reflecties op; Huszar 
en Van der Leek weerklinken dan weer in een 
afficheontwerp van Flouquet; Picasso’s neo
classicisme doemt samen met Modigliani-ge- 
zichten op bij Floris Jespers; Kandinsky lijkt 
niet ver weg bij Jos Leonard en Mondriaans 
blokjescomposities van 1916 verschijnen tien 
jaar later bij Baugniet ... Soms zou je wel 
durven vermoeden datje rondloopt op een ten
toonstelling getiteld “Modernistisch 
Eclecticisme in België 1917-1929”. Een 
eclectische ingesteldheid is natuurlijk op zich 
niet verwerpelijk, integendeel, voor de regres
sieve utopie van de 19de-eeuwse neo-stijlen 
was een dergelijke houding volkomen te be
grijpen. Het probleem is dat dit moeilijk valt te 
rijmen met de uitdrukkelijk toekomstgerichte 
avant-gardes van tijdens en na de Eerste We
reldoorlog. Het eclecticisme komt bovendien 
ook nogal laat op de proppen. Europalia-be- 
zoekers zullen zich herinneren dat de Portugese 
kunstenaar Amadeo de Souza-Cardoso reeds 
enkele jaren vroeger dan Prosper de Troyer tot 
een gelijkaardige synthese van figuratieve en 
abstracte tendensen kwam. Terecht merkte Jan 
Hoet ooit over Emile Claus op dat deze laatste 
wel impressionistisch, kleurrijk licht schilderde, 
maar dat hij zijn koeien nog op de manier van 
Rubens weergaf. Hetzelfde kan gezegd worden 
van veel schilderijen op deze tentoonstelling: ze 
vertonen avant-garde stijlkenmerken maar zijn 
structureel nog opgeboüwd volgens de con
venties van het impressionisme, symbolisme of 
expressionisme.

Hoogtepunt

Uiteraard mag dit alles niet veralgemeend 
worden. Op de tentoonstelling zijn er ook een 
aantal aangename verrassingen te ontdekken 
zoals de vier schetsjes van Marthe Donas die elk 
een liggende vrouw voorstellen. Deze schetsjes 
uit de periode 1915-1920 variëren gradueel van 
een figuratie tot een vrijwel volledig geabstra
heerde voorstelling en roepen, qua methode, 
bijvoorbeeld Van Doesburgs abstractieproces 
van een koe op, dat hij in diezelfde jaren tekende 
en schilderde. Verrassend is ook Jean-Jacques 
Gaillards geometrisch geabstraheerde Visser uit 
1924. Zijn ruwe penseelwerk kondigt reeds de 
op het werk van Klee gestoelde interpretatie van 
Cobra aan.
Voorts kunnen de kunstenaars, die een interna
tionaal niveau halen, er zo uitgepikt worden: 
Vantongerloo, Joostens, Servranckxen Magritte. 
Georges Vantongerloo, één van de allereersten 
ter wereld die met een geometrische, abstracte 
sculptuur experimenteerde, is misschien wel de 
sterkst onderschatte Belgische kunstenaar en 
jammer genoeg lijkt deze tentoonstelling hier
aan niet veel te kunnen of willen veranderen. 
Behalve wat aantekeningen en documentatie 
voor zijn publicatie L’art et son avenir uit 1921 
en een Compositie uit 1930 (die dus eigenlijk 
chronologisch buiten het bestek van deze ten
toonstelling valt) wordt van deze pionier van de 
abstracte kunst niets getoond. Paul Joostens is 
daarentegen gelukkig wel goed vertegenwoor
digd met onder meer een tweetal collages uit 
1917 die de naoorlogse Affichistes tot derde- 
rangs-artiesten degraderen. Hét hoogtepunt van 
de tentoonstelling vormen ongetwijfeld Joostens’ 
assemblages uit 1922: kleine, fragiele con
structies uit metaal, stof, hout en ijzerdraad die 
zoals Schwitters’ Merzbilder, tussen een 
dadaïstisch tabula rasa en een constructivisti sche 
vormsensibiliteit in, rommel transformeren tot 
een ongeziene, precaire schoonheid. Ook Victor 
Servranckx' puristische machine-esthetiek stijgt 
uit boven het niveau van vele landgenoten, al 
hebben we elders al beter werk van hem gezien. 
De meest bekende figuur, René Magritte, is 
ongetwijfeld terzelfdertijd de meest overschatte 
en onderschatte kunstenaar ter wereld: overschat 
als schilder - zijn weinig getoonde vroege ab
stracte werken illustreren hoe slecht hij als schil
der wel was, iets wat hij meermaals zelf ook 
heeft erkend; maar ook onderschat als een 
kunstenaar die met een taal- en beeldconceptuele 
dimensie het surrealisme van zijn Parijse 
collega’s op een ongeziene wijze heeft verrijkt.

Steven Jacobs

Avant-garde in België 1917-1929, tot 13 de
cember in het Museum voor Moderne Kunst, 
Koningsplein 1-2, Brussel (02/508.32.11); tot 
6 december in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, Leopold de Waelplein, Ant
werpen (03/238.78.09).
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Retrospectieven gewijd aan de Russische 
historische avant-gardes konden de jongste jaren 
rekenen op massale publieke belangstelling. 
Baanbrekers als Malevich en Lissitsky werden 
individueel uitvoerig gehonoreerd, terwijl 
onlangs De grote utopie in het Stedelijk Museum 
van Amsterdam een zeer rijk en verscheiden 
waaier aan kunstuitingen van zowel sleu
telfiguren als hun achterban tentoonspreidde. 
Aan het verhaal van de Russissche avant-gardes 
komt een bruusk einde op het moment dat een 
dictatoriale generatie yeti’s in het kunstbedrijf 
de kaarten grondig herschikten. In vergelijking 
tot Hitler en Mussolini heeft Stalin een pioniersrol 
vervuld inzake het ombuigen van ‘s lands 
kwalitatief hoogstaande kunst naar een volgzame 
propaganda.
In de 19de eeuw had de realistische schil
derschool - de Itineranten genaamd en te verge
lijken met onze lokale Kalmthoutse schilder
school - het tsarisme scherp op de korrel 
genomen. Logischerwijze riepen zij zich dan 
ook na de revolutie uit tot de pleitbezorgers 
van het culturele leven, hoewel zij 
ondertussen door de bliksemsnelle ontwik
keling van de avant-garde op de achtergrond 
van het artistieke leven waren gesukkeld.
Reeds in 1918 formuleerde Lenin de wens 
een monumentale kunst te promoten, de 
communistische maatschappij waardig. Het 
alomtegenwoordige en buitengewone van de 
dictatuur van het proletariaat diende op 
gepaste wijze geaccentueerd. Zoals bekend, 
belandde deze wens niet in dovemans oren. 
Traditionele realistische schilderscholen 
hadden zich sinds 1922 verenigd in de 
AKhRR (Vereniging van Kunstenaars van 
het Revolutionaire Rusland); met hun 
herhaalde aanvallen op de avant-garde 
slaagden zij erin deze bij de overheid in 
diskrediet te brengen. De onderlinge 
verdeeldheid, radikaal kritische ingesteldheid 
en relatief geringe aanhang zou de avant- 
garde in de gegeven omstandigheden de das 
omdoen”.
Na een machtsstrijd zou Stalin de jonge 
Sovjetunie met een ijzeren hand leiden. Zijn 
cultuurpolitiek zou gebruikt worden om de 
eenheid van het land en de statutaire 
onfeilbaarheid van het communistisch beleid 
te vrijwaren van elke dissidentie. In het licht 
van het eerste vijfjarenplan in 1928 (met 
nadruk op de collectivisatie van de landbouw 
en uitbouw van de zware industrie) uitte hij 
zijn wens naar een inhoudelijk socialistische 
cultuur, nationaal van vorm, met de bedoeling 
de massa op te voeden in een socialistische 
en nationale geest. Met Stalin en 
vertrouwelingen als superviseren moesten 
kunstenaars de ingenieurs van de menselijke 
ziel worden.
Van 1926 tot 1933 verschrompelde de 
bewegingsvrijheid van de modernen door 
opheffing van hun gesubsidieerde instituten, 
ontbinding van onafhankelijke kunstgroe- 
peringen en kunstpers, uitsluiting van deel
name aan tentoonstellingen en annulatie van 
staatsopdrachten. De traditionelen kregen alle 
wind in de zeilen op voorwaarde dat zij zich 
aan een erg vaag modus vivendi et operandi 
hielden. Geen enkele stijl werd letterlijk 
voorgeschreven, maar ook hen werd elke 
artistieke vrijheid ontzegd. De smaak en het 
doel van de partijleiding, en in het bijzonder 
de stijl van de kunstenaars die in deze 
onveilige, politieke omgeving infiltreerden, 
werden tot criterium verheven.

Restauratie

Paradoxaal genoeg spiegelde men zich op 
stilistisch vlak aan de classicistische traditie uit 
de tsarentijd. Gespekt met communistische 
attributen als hamer en sikkel en voorzien van 
een populistisch kleedje bleek deze best 
recycleerbaar om, naast het strelen van Stalins 
zelfgenoegzaamheid, ook het volk een bood
schap in een traditionele beeldtaal voor te 
schotelen. Na godsdienst diende het commu
nisme het opium van het volk te zijn.
Deze heropleving van een reactionaire geest 
was legio, niet alleen in de fascistische regimes 
in Europa, maar ook in parlementaire demo
cratieën was er een terugkeer naar een klassiek 
monumentale beeldtaal. Conform aan hun 
burgerlijk cliënteel werkte het merendeel van de 
art-déco-kunstenaars in hun specifieke beeldtaal 
ijverig in deze richting. Tijdens de turbulente en 
chaotische gay twenties verplichtten kunstenaars 
van de Nieuwe Zakelijkheid in Duitsland en de 
Novecento in Italië zich tot een grotere 
maatschappelijke terughoudendheid en zelf
reflectie. Vertegenwoordigers van deze strek
kingen legden zich toe op klassiek composi
torisch onderzoek en bedreven een quasi 
ambachtelijke schilderkunst met een heropleving 
van genres als het portret, stilleven en landschap. 
Hun artistiek werk resulteerde niet in extraverte 
verheerlijking, maar wel in een precieuze, vaak 
pijnlijk koele ingetogenheid. Maar botte geesten 
weten ook met dit werk raad. Iemand als Morandi 
bijvoorbeeld krijgt het etiket “onhandige 
flessenschilder" toebedeeld.
Ook in de Sovjetunie hadden soortgelijke 
kunstenaars en hoogtepunten uit de kunstge
schiedenis geen verweer tegen het barbaars en 
primitief kopieer- en recuperatiegeweld van 
ongeïnspireerde kunstenaars. Aleksandr 
Gerasimov, directeur van de Moskouse 
academie, leverde in de hoedanigheid van 
hofschilder het schildersrecept voor de gedweeë 
sovjetkunstenaar. In 1938 verkondigde hij de 
geboorte van het hybride Sovjet sociaal realisme 
als volgt: “Vijanden van het volk, Trotskistisch 
gespuis en fascistische spionnen die actief zijn

Kunst en macht: East meets West
If the local control is more than practical it becomes dangerous, 
becomes mysterious and moral and overwhelming, like the 
present governments. (Donald Judd)

Over het kunstgebeuren in de Sovjetunie menen we een en ander te weten. Het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel weerlegt en verruimt onze kennis met een intelligente combinatie 
van twee tentoonstellingen: Sovjet sociaal realistische schilderkunst,1930-1970 en Montage and 
Modern Life,1919-1942. De ene, uit Oxford geïmporteerd en van de hand van David Elliot en 
Matthew Cullerne Bown, geeft een bondig overzicht van de officiële Sovjetschilderkunst. De 
andere expositie, afkomstig uit Boston, geeft gedeeltelijk gestalte aan Benjamin Buchlohs essay 
From Faktura to Factography over de avant-gardistische fotomontage en haar toepassingen in 
de moderniteit. Kunst, verstrikt in een politiek, sociaal en economisch netwerk, tot propaganda 
en reclame herleid door communisme en kapitalisme.

Konstantin Maksimov

Studie voor "Sashka de tractorbestuurder", 1954 
foto: Michel Waldmann

geweest op het vlak van de kunsten en getracht 
hebben op elke manier de ontwikkeling van de 
Sovjetkunst te breken, zijn nu ontmaskerd en 
onschadelijk gemaakt door onze Sovjet- 
inlichtingendienst.”

Het recept

Concreet betekent dit dat de kunsten opnieuw op 
traditionele wijze in respectievelijke disciplines 
werden onderverdeeld en onderwezen. Zoals in 
de 19de-eeuwse academische traditie in de 
schilderkunst genoten historiserende taferelen 
en leidersportretten de hoogste faam, in dalende 
orde van belang gevolgd door anecdotische 
taferelen, volksportretten, stillevens en land
schappen. Deze onderwerpen dienden op smaak 
gebracht met een dikke patriottische saus, die 
walmde van volgende kruiden: trouw aan het 
volk, zijn klassebewustzijn en zijn regionale 
traditie (naradnost, klassorost en tipichnost), 
trouw aan de partij en haar beleid (partiinost en 
ideinost).
Deze eerste cultuurzuivering werd nog 
aangescherpt na de tweede wereldoorlog onder ' 
het initiatief van Zhdanov, secretaris van cultuur 
en schoonzoon van Stalin, die elke moder
nistische en buitenlandse invloed tot die van het 
impressionisme toe in de ban sloeg. Niet alleen 
werd de rijke collectie Frans impressionisme uit 
de publieke collecties verwijderd, ook voorheen 
gewaardeerde Russische schilders vielen in 
ongenade wegens ondergane modernistische 
invloeden.
Maar zelfs Stalin was geen eeuwig leven 
beschoren: na zijn dood in 1953 lanceerde 
Chroesjtsjov de destalinisatie en de opruiming 
van haar symptonen, de personencultus inbe
grepen. Deze maatregelen leidden alvast niet tot 
een liberalisering van de cultuur. Het sociaal 
realisme bleef de officiële stijl tot in 1989 en 
dissidentie kon aanleiding blijven geven tot een 
kat en muisspel.

Afwijkingen in schildersstijl en zelfs onderwerp 
werden wel oogluikend toegelaten zolang het 
regime niet op de korrel genomen werd. Dankzij 
een laks optreden maar tegen de wil van de 
overheid in waren enige formele vernieuwingen 
in de Sovjetkunst voor het eerst op naam van 
individuele kunstenaars te schrijven, welke de 
naam Strenge Stijl toebedeeld kreeg. Deze 
kunstenaars schilderden de vaak harde werk- en 
levensomstandigheden van het volk in een 
omgeving ontdaan van elke patriottische bluf. 
Formele en geestelijke inspiratie vonden ze in 
het vooroorlogs revolutionair romantisch werk 
van gerehabiliteerde kunstenaars als Deineka en 
Pimenov. Tevens herleefde er een Moskouse 
Schilderschool die het reilen en zeilen op het 
platteland voorstelde zoals hun historische 
voorlopers, de Itineranten het hun hadden 
voorgedaan. Kunstenaars als Tkachev en 
Stozharov benadrukten met het motief van de 
gammele houten kar de ongerepte ziel van de 
Russische bevolking, die in zijn eigen behoeften 
voorzag ongeacht het opportunisme in de 
toenmalig heersende partijpolitiek.

Kunst?

In het Paleis voor Schone Kunsten (?) illustreren 
de twee eerste zalen treffend de schilderkunst 
met het sociaal realistisch keurmerk. Met enige 
waardering voor historische authenticiteit zal 
een bezoeker waarlijk genieten van de trucjes en 
details die in schilderijen verwerkt zijn. Van de 
hand van een lijstenmaker aan het Sovjethof zijn 
de omlijstingen met kitscherige decoratie: men 
is geneigd deze houtsnijder te verdenken van 
een gezond gevoel voor humor of van oeverloos 
cynisme. Mosesov schilderde in Stalin leidt een 
betoging in Batumi in 1912 Stalins gelaat 
duidelijk herkenbaar, terwijl bij nader toezien 
de gelaatstrekken van zijn onmiddellijk gevolg 
onherkenbaar blijven. Een staaltje leugenachtig 
revisionisme wordt gedemonstreerd aan de hand 

van Khmelko’ s vreugdevolle Vereniging van de 
Oekraïense gebieden in 1939', een eufemisme 
voor annexatie. Alle schilderijen stralen dat 
soort van ready-made optimisme uit waarmee 
we vertrouwd zijn uit ongeïnspireerde reclame
beelden. Enkel de laatste zaal kan eventueel 
plezier bederven wegens de aanwezigheid van 
enkele dissidente doeken, die ons uiteindelijk 
herinneren aan het historisch drama waaronder 
een land en zijn volk gebukt ging.
Boris Groys (1) die in de catalogus geciteerd 
wordt, stelt dat het ongepast is deze schilderijen 
hoogmoedig te trivialiseren, als kitsch te 
marginaliseren of voor de verkeerde redenen te 
appreciëren. Sovjet sociaal realisme heeft een 
historische waarde, die - grofweg geponeerd - 
uitnodigt tot een gelijkaardige benadering als 
deze die men aanneemt tegenover bijvoorbeeld 
de Afrikaanse cultuur. Slechts met een gedegen 
voorkennis over het maatschappelijk bestel is 

men in staat dit beeldmateriaal onbevoor
oordeeld tegemoet te gaan. Nagaan of deze 
schilders in alle integriteit, uit opportunisme 
of geheel onverschillig hun werk verrichtten, 
doet niet ter zake. Even zinvol ware het de 
medeplichtigheid van pasteibakkers bij het 
vervaardigen van zoethouders in de Sovjet
unie na te pluizen. Hiermee is gesteld dat het 
sociaal realisme een zuiver produkt is van 
een door de overheid opgelegde praktijk. 
Van artistieke vernieuwing kan geen sprake 
zijn, zelfs niet bij de vertegenwoordigers van 
de Strenge Stijl. Het begrip kunst in de 
Westerse actuele betekenis van het woord is 
eenvoudigweg niet van toepassing.
Deze tentoonstelling is hopelijk maar het 
voorspel van een grotere retrospectieve, 
waarin niet alleen aan de 19de-eeuwse 
Russische realisten, maar ook aan het veroor
deeld werk van kunstenaars onder Stalin en 
Chroesjtsjov de nodige aandacht verleend 
wordt. Zodoende kan men op eigen houtje in 
een verruimde context de artistieke waarde 
van het sociaal realisme afwegen en begrip 
opbrengen voor het werk van hedendaagse 
kunstenaars, die sinds 1960 clandestien in 
deze cultuur opereerden.

Avant-garde revisited

Als pendant van het sociaal realisme belooft 
Montage and Modem Life een zeer boeiende 
uiteenzetting te bieden over de foto- en 
cinematografische montagetechniek in kunst, 
propaganda en reclame, die Vertov, 
Eisenstein, Lissitsky, Rodchenko en Klutsis 
tot in haar uiterste mogelijkheden hebben 
ontwikkeld. Buchlohs vertoog From Faktura 
to Factography werd verruimd met uiteraard 
Duits, maar ook Nederlands en Frans 
beeldmateriaal. (2) Consequent met de avant- 
gardistische geest en in tegenstelling tot een 
academische ophanging wisselen foto’s, 
posters, tijdschriften, tekst en reclame elkaar 
af in een dynamische interactie om de 
ontwikkeling en het karakter van de moderne 
beeldtaal toe te lichten.
Hierbij wordt ook de ambivalente houding 
van de overwegend links geëngageerde 
kunstenaars inzake het ontwerpen van 
reclame voor de kapitalistische industrie, 
niet over het hoofd gezien. Net zoals de 
sociaal realisten de Sovjetoverheid hun 
diensten royaal hebben aangeboden, wezen 
de modernen om het even welke vraag tot
coöperatie niet van de hand, waarmee 
nogmaals bewezen wordt dat om het even 

welke beeldtaal zonder onoverkomelijk 
probleem ter beschikking kan gesteld worden 
aan om het even welke ideologie.

Etienne Wynants

Noten

(0) Donald Judd, Imperialism, Nationalism and 
Regionalism, in: Complete Writings, 1975-1986, 
van Abbemuseum, Eindhoven, 1988, p.125- 
136.
(1) Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin, 
München, 1988.
(2) Wim Van Mulders behandelde reeds uitvoerig 
Buchlohs artikel in zijn bijdrage over De Grote 
Utopie in de juli ’92 editie van De Witte Raaf.

Sovjet sociaal realistische schilderkunst,1930- 
1970 en Montage and Modern Life, 1919-1942 
nog tot 3 januari 1993 in het Paleis voor Scho
ne Kunsten, Koningsstraat 10,1000 Brussel 
(02/507.84.66).
De catalogus over het sociaal realisme situeert 
het tentoongestelde werk in een broodnodig 
ruimer perspectief dan in de tentoonstelling 
zelf het geval is. De Montage and Modern 
Life -catalogus is een typisch produkt van de 
Massachussetts Institute of Technology Press. 
De behandelde stof wordt namelijk doorge
trokken naar de hedendaagse kunst- 
actualiteit.
Het Filmmuseum (Baron Hortastraat9,1000 
Brussel, 02/507.83.70) besteedt in de maand 
november aandacht aan de Russische so- 
ciaal-realistische film.
Nog tot 8 november kan in Deweer Art Gallery 
In Memory of Pleasant Recollections van de 
Rus Ilya Kabakov bezocht worden. Kunst
stichting Kanaal zette met Kabakov een an
der project op poten, met name Illustratie: Als 
middel om te overleven - Kinderboeken. Een 
zinvolle aanvulling bij de tentoonstellingen 
in het Paleis.
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Open
Donderdag t/m zondag 14.00 tot 18.00 uur 
of op afspraak 058/41.48.23

Patrick De Spiegelaere
fotografie

tot 15 november 1992

Ignace De Vos
schilderijen

21 november t/m 20 december 1992

Galerie
LABO ART

van 18/10 tot 11/11

WILLY 
DEE

portretten

van 15/11 tot 13/12

RIK 
REYNAERTS

schilderijen

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

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

21 november 1992
10 januari 1993

HUGO DUCHATEAU

Oude Burg 4 (achterzijde Belfort) - 8000 Brugge
Tel: 050/34 54 30 ■ Fax: 050/34 56 79

Open van donderdag tot zondag 14 -18 uur
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GALERIJ COTTHEM

AMERICAN GRAFFITI

BLADE - CRASH - RAMMELZEE 
SEEN - QUIK - FUTURA 2000

Huize 
Sint-Jacobus

Anne 
Denis 

tot 15 november

Bert 
Loerakker 

van 22 november 
tot 31 december

Vlaanderenstraat 25
8400 Oostende
Tel. 059/80.65.03

Stefaan 
Roelstraete

14/11 -20/12

17.10.1992- 12.12.1992
Vernissage op 26 september om 19.00 uur.

Tot 31 oktober.

Hogeweg 3,9620 Zottegem (Grotenberge) 
tel & fax: 091/60.72.58

open:
do - vr - za 14 h -18 h 30

zo 10 h -13 h en na afspraak

Elisabeth Begijnhof 
Provenierstersstraat 11 

9000 Gent 
091/23.30.98

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

en 19.00 tot 01.00 uur. Dinsdag gesloten

Openingsuren: donderdag tot en met zondag 

van 15 tot 18 uur en na afspraak 

(tel. 059/80.65.03)
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Een nieuwe generatie Britse kunstenaars is op
gestaan. Na het spectrum van alternatieven voor 
de sculptuur, ons aangeboden door kunstenaars 
als Richard Long, Barry Flanagan en Gilbert & 
George, en na de zogeheten New Sculpture van 
Tony Cragg, Richard Deacon en Anish Kapoor, 
was het een tijdlang wachten op boeiende ant
woorden van de jongere generatie(s). Bovenge
noemde kunstenaars bleven in het algemeen op 
hoog niveau produceren, maar hun discours 
verraste niet meer, hun strategieën 
waren niet langer van toepassing in 
de gewijzigde economische con
text aan het einde van de jaren ‘80. 
De nominaties van Richard Deacon 
en Anish Kapoor voor de 
prestigieuzeTurner Prize, uitge
reikt door de Patrons of New Art 
van de Tate Gallery, kwamen in 
feite rijkelijk te laat. Demografische 
veranderingen en het besef dat de 
fluctuaties op de kunstmarkt steeds 
meer leken op een kansspel zorg
den ervoor dat de jongere generatie 
het elders ging zoeken. Het tradi
tionele galerijcircuit in West End 
zat zo goed als op z’n gat. Tentoon
stellingen vonden plaats in de niet 
gemoderniseerde woonwijken ten 
oosten en ten zuiden van het zaken
centrum, gebieden waar kunste
naars gedurende geruime tijd leef
den en werkten. Vermits de huur
prijzen in het centrum onbetaal
baar werden, volgden de galeries 
en de dealers. Toen ook daar de 
prijzen de lucht inschoten, werd de 
grens nogmaals verlegd naar de 
haven, beter bekend als de 
Docklands. Kunstenaars als 
Damien Hirst, Michael Landy, 
Angela Bulloch, Craig Wood, Gary 
Hume, Abigail Lane en Cathy De 
Monchaux namen het roer in eigen 
handen en organiseerden opzien
barende tentoonstellingen in leegs
taande warenhuizen: Modern 
Medicine, Gambler, Freeze. In een 
mum van tijd liep artistiek Londen 
er warm voor en vorig jaar zag de 
shortlist voor deTumer Prize er dan 
ook al helemaal anders uit. Op de 
lijst stonden Ian Davenport, Fiona
Rae en Rachel Whiteread, geen van de drie 
kunstenaars was 28 jaar oud en niemand onder 
hen had meer dan één solotentoonstelling op z’n 
naam staan.
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Onder de redactie van Liam Gillick en Andrew 
Renton, twee belangrijke woordvoerders van de 
aanstormende generatie, verscheen in 1991 het 
boek Technique Anglaise. Het boek introdu
ceert het werk van een 25-tal jonge Britse kun
stenaars, en bevat eveneens de neerslag van een 
debat met Lynne Cooke, William Furlong, Liam 
Gillick, Maureen Paley, Andrew Renton en 
Karsten Schubert over de context waarin de 
relatief snelle opkomst van deze generatie heeft 
plaatsgevonden. Naast een aantal opmerkingen 
van algemene aard, zoals de toenemende ge
richtheid van de kunstenaars op de internatio
nale scène, de verschuiving in het niveau van 
ambitie en professionaliteit (men wil vroeger 
“scoren”, vroeger de “top” bereiken), de 
kwantitatieve verbreding van de markt in de 
jaren ‘80 (meer galeries, meer publicaties, meer 
verzamelaars) en de ondermijning van het kri
tisch oordeel door die markt, onthullen de leden 
van het panel ook een aantal bijzonderheden. 
Eén van de belangrijkste, in negatieve zin althans, 
is de economische recessie, die er toe leidde dat 
het beurzensysteem wegviel, maar zoals gezegd 
tevens het besef creëerde dat kunstenaars hun lot 
in eigen handen kunnen nemen. De hierboven 
aangehaalde tentoonstellingen. Freeze (1988) en 
Modem Medicine (1990) voorop, groeiden re
gelrecht uit de Saatchi mentaliteit, zowel qua 
schaal als qua marketing-strategie. Waar vroe
ger contact gezocht werd met critici, gaat het er 
nu vooral om dealers en verzamelaars aan de 
haak te slaan. Wat niet betekent dat alle kunste
naars van deze generatie rijk zijn geworden. Een 
tweede doorslaggevende factor is de school
cultuur in Londen, althans deze van het 
Goldsmiths’ College, waarvan de status onder
tussen tot mythische proporties is uitgegroeid. 
Nagenoeg alle kunstenaars inTechniqueAnglaise 
studeerden af aan Goldsmiths’. Eindejaarsten- 
toonstellingen verschillen er in geen enkel op
zicht van een professionele galerie- 
tentoonstelling: het werk is straight, de vloer is 
geschilderd, de labels zijn gedrukt en meestal is 
er een verkoopstand. De invloed van het enga
gement van kunstenaars-lesgevers als Michael 
Craig-Martin, Julian Opie en Richard 
Wentworth, die externe informatie als zeer be
langrijk beschouwen, kan moeilijk ingeschat 
worden. Wanneer ik haar naar aanleiding 
vanWith Attitude nogmaals vraag wat 
Goldsmiths’voor haar betekende, bevestigt Anya 
Gallaccio mijn vermoedens: “Er was openheid 
en dialoog, verschillende standpunten werden 
openlijk gearticuleerd en dat creëerde helder
heid. De student werd verplicht na te denken.” 
Andere scholen zoals The Royal College pro
beerden het “model” te reproduceren, zonder 
resultaat echter. Karsten Schubert: “They 
translated the idea of art education, and how to 
proceed with it, into being successful in the 
market place, and left it at that. The conclusion 
must be that they have a fundamental 
misunderstanding of what the whole thing is 
about.”

Meesters van het morbide
Tot het einde van dit jaar heeft Groot-Brittannië de touwtjes van de Europese Gemeenschap 
- met zichtbaar ongenoegen - in handen. Gelukkig is er nog zoiets als de British Council, onder 
wiens impuls New Voices, een tentoonstelling met twee generaties Britse kunstenaars, geor
ganiseerd werd in het hol van de leeuw: de vergaderfabriek Albert Borschette. Onder de 
gemeenschappelijke vlag With Attitude gaan ook enkele Brusselse galeries voor de gelegenheid 
British. Een verkenning van de recente Britse kunstgeschiedenis en een wandeling langsheen 
enkele bijzondere exposities.-

Anya Gallaccio

Courtesy: Galerie Rodolphe Janssen - foto: Thomas Thiel
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Maar waarin onderscheidt deze veelgeprezen 
generatie zich van de andere op esthetisch vlak? 
Hebben ze gemeenschappelijke kenmerken? 
Onderschrijven ze een programma? Feit is dat er 
niet die obsessie is voor de markt, voor gloed
nieuwe industriële produkten, zoals in de shop
ping art of commodity art. Als kunstenaars als 
Angela Bulloch, Michael Landy en Gary Hume 
ready-made elementen gebruiken, dan doen ze 
dat veeleer op ondermijnende wijze. Het in
dustrieel produkt wordt opgeladen met emotio
naliteit, al dan niet gecombineerd met een ode 
aan het alledaagse zoals vroeger bij Tony Cragg 
of Bill Woodrow. Er wordt een persoonlijk 
element geïntroduceerd. Dat is uiteraard een 
verschuiving die ook internationaal te constateren 
valt. Voorts is er de herinterpretatie van tendensen 
als conceptuele kunst en minimal art: er wordt 
van alles gedaan dat eenvoudig is in formeel 
opzicht, maar de samenstellende delen van het 
werk steunen niet op geometrie of afstandelijke 
middelen. In Brussel is Dean Whatmuff, die 
minimaal aandoende schilderijen en sculpturen 
maakt met diverse soorten bonen, daarvan een 
duidelijk en interessant voorbeeld. De dingen 
zijn nooit zo neutraal als ze op het eerste zicht 
lijken: een wit schilderij is niet zomaar een wit 
schilderij, het heeft altijd een betekenis. Dat 
heeft wellicht ook te maken met de ambivalente 
houding van veel jonge kunstenaars tegenover 
de waarde van kunst zelf: er is altijd een factor 
die lijkt te zeggen: “dit is kunst”, maar 
terzelfdertijd is er al een factor die zegt: “vergeet 
het maar”. Cynisme? Ironie? Niets is nieuw, en 
dat beseft deze generatie al te goed. Wat bij 
Maureen Paley dan weer volgende reactie ont
lokt: “There can be a knowing insincerely which 
is actually a tool that allows the artist to make 
work that doesn’t have to reflect anything of 
what they feel personally. They just hold up a 
mirror.” Over de introductie van “persoonlijke” 
of “private” elementen kan dus nog gediscussi
eerd worden. Sommige kunstenaars zijn veeleer 
bezorgd om de context of althans zaken die 
verder gaan dan een persoonlijk project. Over het 
referentieel karakter van de werken van deze 
generatie bestaat ten andere ook onenigheid. 
Volgens Andrew Renton verleent precies het 
niet-metaforisch karakter van vele kunstwerken 
hun hoge kwaliteit: “They are not taking you 
elsewhere, they are taking you to the thing. The 
thing is the thing is the thing.” Eén ding is 
duidelijk: dogma’s en idealisme zijn uit den 
boze en van een “gedeelde” esthetiek kan dus 
eigenlijk geen sprake zijn. Wél is er een consen
sus over de wijze waarop bepaalde thema’s 
aangekaart kunnen worden. De noodzaak aan 
theoretische heterogeniteit lijkt ondertussen meer 
en meer algemeen aanvaard, al is het nog niet 
duidelijk of dit ook zal leiden tot een grotere 
“zichtbaarheid” (lezingen, publicaties, tentoon
stellingen, etc) van hen die tot de zogeheten 
“periferie” behoren. Zoals bekend heeft een 
brede culturele consensus, naast het feit dat die 
behoorlijk saai kan zijn, nogal eens voor gevolg 
dat bepaalde problemen gewoonweg over het 
hoofd gezien worden. Welbepaalde vormen van 
theoretische intolerantie en de eraan gekop
pelde vormen van structurele autonomie blijven 
dus warm aanbevolen.

4
Een thema dat in Technique Anglaise nauwelijks 
aan bod komt, is dat van de morbiditeit. Zowat 
een jaar terug stelde de Engelse kunstenares 
Cathy De Monchaux tentoon in de Parijse gale
rie van Jennifer Flay. Drie in bloedrood fluweel, 
koper en leder uitgevoerde objecten, samen
gehouden met behulp van bouten, gespen, 
rivetten en schroeven, riepen ontegensprekelijk 
associaties op met sexualiteit, puritanisme en 
het verbod op genot enerzijds, maar ook met 
foltertuigen en harnassen, kortom met de dood 
anderzijds. Elk van de wandsculpturen was 
getite\d:Defying death I ran away to the fucking 
circus. Groot-Brittannië wordt wel eens om
schreven als een land waarvan de inwoners, en 
dus ook de kunstenaars, bezeten zijn door de 
dood. Denken we maar aan de talloze verhalen 
over weerwolven, aan Edgar Allan Poe, aan de 
Gothic Novel. Denken we ook aan de in april van 
dit jaar overleden schilder Francis Bacon, wiens 
oeuvre toch beschouwd kan worden als een 
gewelddadige interpretatie van de werkelijk
heid: een wereld gedomineerd door psycholo
gische obsessies en bevolkt met fysisch gere
duceerde, anatomisch vervormde personages. 
Of aan het door de schilderkunst geïnspireerde 
cinematografisch oeuvre van Peter Greenaway 
waarin processen van ontbinding en verval tot 
de orde van de dag behoren. In het magistrale 
Z.O.O. (A Zed and Two Naughts) bijvoorbeeld 
is de kijker eerst getuige van het rottingsproces 
van een Granny Smith appel, later van de door 
opgezwollen ingewanden uit elkaar spattende 
cadavers van een krokodil en een zebra, en 
tenslotte van een mislukte poging van de prota
gonisten - een Siamese tweeling, want de hele 
film is opgebouwd rond frontaliteit en symme
trie - om zélf op te treden als proefpersonen in 
het experiment waarvan al deze observaties deel 
uitmaken. Bedolven worden ze onder een inva
sie van slakken die overal slijmsporen nalaten 
en uiteindelijk de camera’s breken waardoor de 
film bruusk beëindigd wordt. De vergankelijk
heid van de mens wordt niet letterlijk 
gevisualiseerd, maar Greenaway is voldoende 
inventief om ze te suggereren. Ook Rachel 
Whitereads sculpturen kunnen geïnterpreteerd 
worden in termen van herinnering en associatie, 
van pogingen om het voorbijgaande te vangen. 
In haar ondertussen berucht geworden 
installatieGhost, toverde de kunstenares, die 
ooit voor het Highgate-kerkhof werkte, een vol
ledige kamer van een Victoriaans huis om in een 
crypte door alles in plaaster te gieten en zo weer 
een afgesloten, private wereld te creëren. De 
grootmeester van het morbide is echter 
wonderboy Damien Hirst. In A Thousand Years 
visualiseert hij de hele levenscyclus van vliegen 
en vlinders, van geboorte over copulatie tot en 
met de dood, en dat alles met behulp van één 
centrale voedingsbron (de rottende kop van een 
koe) en één enkele killer : de insectocuter. Het 
idee van “bewaren” speelt tevens een grote rol. 
In Internal Affairs bewaart hij organen van (al
weer) koeien op giftige formaldehyde, net als in 
laboratoria, en onlangs nog, in een tentoonstel
ling van de Saatchi Collection, liet hij een opge
zette tijgerhaai ronddobberen in iets dat leek op 
een aquarium. De titel is allicht even belangrijk 
als het werk zelf: The Physical Impossibility of

Death in the Mind of Someone Living. Ook 
in When Logies Die, een werk dat geïnspireerd is 
op een gewelddadige zelfmoord, speelt de con
tainer een belangrijke rol, ditmaal in de 
hygiënisch-cleane sfeer van de operatietafel en 
met verwijzingen naar alles wat besmettelijk is, 
zij het AIDS of nucleair afval. En dan hadden we 
het nog niet over Dead Head, waarin de kun
stenaar op de foto verschijnt met het afzichte
lijke hoofd van een oude man tegen het zijne 
aangedrukt. Afgerukte aders en kraakbeen pui

len uit wat vroeger de nek moet 
geweest zijn en op de achtergrond 
zien we de zwarte plastieken zak 
waarin het lijk wordt opgeborgen 
en ingevroren.

5
Van dit soort uitspattingen blijven 
we in Brussel gespaard. De ten
toonstelling New Voices omvat een 
combinatie van werk van kunste
naars uitde vorige generatie (Cragg, 
Deacon, Kapoor en Woodrow) met 
dat van jongeren als Ian Davenport, 
Gary Hume, Julian Opie, Fiona 
Rae, Michael Stubbs en Rachel 
Whiteread. With Attitude ander
zijds, een serie tentoonstellingen 
georganiseerd door Philippe Braem 
in vijf verschillende locaties loont 
ten zeerste de moeite. Naast Anya 
Gallaccio, die inspeelt op de con
text van Brussel als draaischijf van 
de internationale wapenhandel met 
een scatter-piece bestaande uit 
chocolade-revolvers en 
demonstratiekogels, kan enkel het 
werk van Lucia Nogueira even
tueel ingepast worden in de traditie 
van het memento mori. Dat doet ze 
overigens onevenaarbaar met een 
als een spannende huid over de 
vloer van Espace Arthère Sud ge
trokken stuk grijze plastieken twee 
kleinere, van vergankelijkheid 
doordrongen ingrepen. Gallaccio 
en Nogueira zijn eigenlijk de eni
gen die zich aan installaties wagen. 
Voorts is het onder meer post
minimale sculptuur en schilder
kunst geblazen met de 
hypersensuele wandobjecten van 
Tessa Robins en de gelaagde, wit-

monochrome objectschilderijen van Perry Rob
erts (bij Galerie Etienne Tilman). Niet aan stijl 
gebonden lichtvoetigheid ontwaren we zowel in 
deFlowerpots van Domenic Dennis als in Simon 
Pattersons transformatie van het plan van de 
Londense underground (in Galerie Rodolphe 
Janssen). De aan het surreële grenzende object- 
contaminaties van Jordan Baseman komen 
daarbij ietwat oubollig over. Speels-ironisch 
maar tegelijkertijd ontwapenend zijn dan weer 
de op recuperatie gerichte methodes van Amikam 
Torem, die bijvoorbeeld teksten uitsnijdt in ge
vonden schilderijen: “Desire for certainty and 
social order”. Of: “A world of inaccessible ro
mance”. Vermelden we tot slot nogmaals Dean 
Whatmuff, wiens witte, rode, groene en andere 
bonenschilderijen op ernstige wijze (sic) de 
draak steken met de modernistische logica van 
vlak en oppervlak. With Attitude kan wellicht nu 
al als een geslaagde operatie beschouwd wor
den, al was het maar omdat de uitbarsting van 
creativiteit die we de afgelopen jaren in Londen 
hebben kunnen constateren, aan België niet on
gemerkt voorbij zal gaan.

Ronald Van de Sompel

New Voices, tot 11 december in het Centre 
Albert Borschette, rue Froissart 33, 
1040 Bruxelles (02/507.82.25).
With Attitude: Lucia Nogueira, tot 21 novem
ber in Espace Artère Sud, Zwedenstraat 40, 
1060 Brussel (02/534.45.99); Jordan Base
man, Glenn Brown, Amikam Toren, Dean 
Whatmuff, tot 21 november in Galerie Guy 
Ledune, Edmond Picardstraat 20, 
1060 Brussel (02/346.52.73); Perry Roberts 
en Tessa Robins, tot 21 november in Galerie 
Etienne Tilman, Stassartstraat 59, 
1050 Brussel (02/512.11.21); Domenic Denis, 
Anya Gallaccio, Simon Patterson, tot 21 no
vember in Galerie Rodolphe Janssen, 
Livornostraat 35, 1050 Brussel (02/ 
538.08.18); Jem Southam, tot 28 november in 
Centre d ’ Art Contemporain, Nerviërslaan 63, 
1040 Brussel (02/735.66.49).
Bill Woodrow, tot 11 november in Sabine 
Wachters Gallery, rue Bosquet 36, 
1060 Brussel (02/534.14.41).
Retrospective Peter Greenaway, cineast, Au
ditorium du Louvre, en Le bruit des Nuages 
(tentoonstelling gemaakt door Peter 
Greenaway), van 20 november tot 6 decem
ber 1992 in de Hall Napoléon, Musée du 
Louvre, 34-36 Quai du Louvre, 75058 Paris 
(1.40.20.50.50).
Technique Anglaise, Current Trends in 
British Art; Edited by Andrew Renton en 
Liam Gillick; Thames and Hudson, One-Off 
Press; 1991,225 pp.
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De as

In een duistere ruimte wentelen een aantal 
voorwerpen traag en gestadig in alle mogelijke 
richtingen om hun as. Een deur, een boek, een 
hamer, een glas, een wiel, een tol kantelen ter 
plaatse en asimultaan in een onbestemde duis
ternis. Je herkent ze niet onmiddellijk. Je on
derscheidt aanvankelijk slechts een aantal ei
genschappen die samen de hoedanigheid van 
het voorwerp uitmaken. Je moet je baseren op 
die ene zijde die je ziet om de niet-geziene zijde, 
het object in zijn geheel te verbeelden. De niet- 
geziene zijde kent men “via uitbreiding van het 
waargenomene". De getoonde objecten zijn 

onophoudelijk in metamorfose. Ondanks hun 
grote uiterlijke verscheidenheid vertonen zij, op 
een welbepaald tijdstip in hun omwenteling, 
allen hetzelfde beeld: de lijn. Some times things: 
in elk ronddraaiend voorwerp schuilt de groot
ste gemene deler, de lijn, die uitgroeit tot cirkels, 
rechthoeken, parallellogrammen of cilinders. 
Het nooit stilstaand en zich soms even aan de 
blik onttrekkend beeld wordt geritmeerd door 
een stem. De stem geeft een meetkundige be
schrijving van het beeld. Ze reikt het onder
liggend patroon aan en schuift dat onder het 
beeld. Als gevolg daarvan ga je je 
waarnemingsgedrag bijsturen en bemerk je, door 
de wentelende objecten heen, de punten en de 
lijnen die de punten verbinden. Beeld en taal 
dekken elkaar, raken elkaar, treden in interactie 
en voeren de spontane waarneming terug naar 
zijn blauwdruk, naar zijn essentie: een aantal 
punten en lijnen die samen het beeld opbouwen.

Fractaal tijdsconcept

Gary Hill toont objecten vanuit verschillende 
invalshoeken. De objecten beschrijven geen 
natuurlijke doch een “getoonde” omwenteling. 
Ondanks het feit dat we naar een telkens wis
selende, gefractioneerde voorstelling van de 
hoedanigheid van voorwerpen kijken, ervaren 
we het kijkgebeuren als een continu gegeven. 
Dat komt omdat het perceptie-apparaat ons van 
gezichtspunt naar gezichtspunt loodst, omdat 
het “de overgang verzekert van het ene moment 
naar het andere” en er ons verkeerdelijk van 
overtuigt dat er eenheid van tijd is. De waarne
ming wist elke ijking. Als kijker moeten we 
bijzonder op onze hoede zijn.
De oplettende waarnemer wordt zich in aan
wezigheid van Hills installaties zowel bewust 
van zijn eigen tijd als van de tijd die vervat ligt 
in de geprojecteerde bewegende figuren.Hij 
draagt, net zoals de voorwerpen in Some Times 
Things of zoals de opkomende en weg- 
wandelende personages in de installatie Tall 
Ships, zijn eigen tijd met zich mee. De ruimte
lijke ervaring van de kijker is, volgens Charles 
Hirsch, “gecorreleerd aan zijn eigen tijd in een 
unieke tijd-ruimte relatie”. De kennis die de 
kijker van zijn eigen realiteit of van de hem 
omringende realiteit kan hebben, doet hij precies 
op door zijn persoonlijk tijds- en ruimtebesef in 
interactie te laten treden met de patronen van tijd 
en ruimte buiten hem.
Deze interactie tussen verschillende tijds- 
mechanismen en uiteenlopende spatiale orga
nisatie is erg belangrijk omdat de waarnemings- 
ervaring erop gebouwd wordt. Wat men ziet en 
begrijpt te zien, is het resultaat van een interactie 
tussen twee tijdstippen en de zich daartussen 
vullende ruimte: een interactie tussen “het mo
ment van ontmoeting met het ervaringsgegeven” 
en de “interpretatie” van het gegeven, het mo
ment van herkenning. De specifieke structuur 
van beide geciteerde installaties lokt verschil
lende, niet-gelijktijdige en elkaar kruisende 
waarnemingservaringen uit. Eén waarnemings- 
ervaring overspant net één sequentie: in Some 
Times Things duurt ze de tijd van de omwen
teling van één object, in Tall Ships komt ze 
overeen met één keer opkomen en weg wandelen 
van een personage.

De derde dimensie

De geometrische figuren en de opkomende en 
wegwandelende personages bevinden zich niet 
in een traditionele driedimensionale ruimte. 
Tijdens het waarnemingsproces beseft de kijker 
dat er slechts twee dimensies zijn. De getoonde 
beelden tekenen zich af tegen een plat vlak. Ze 
hebben geen enkele diepte. De derde dimensie, 
de diepte wordt gewist. Het oog kan dat letterlijk 
vaststellen: het beeld wordt voortdurend on
scherp gesteld, het is niet afgelijnd, het is

U bent het beeld van wat wij waren, 
dat wij niet tegemoet treden kunnen
Nog tot 29 november loopt in het Gemeentelijk Museum van Elsene de tentoonstelling Het binaire 
tijdperk: nieuwe interacties. Charles Hirsch, het brein achter deze expo, selecteerde 12 kun
stenaars die “een kader moeten bieden voor een beschouwing over de wisselwerking tussen 
kunst en wetenschap”. In het volgende artikel laten we deze dialoog voor wat hij is, en gaan we 
nader in op Some Times Things, Gary Hills bijdrage aan Het binaire tijdperk. Samen met Tall 
Ships, het werk dat Hill maakte voor Documenta IX, vormt deze installatie het uitgangspunt 
voor bespiegelingen over perceptie en het zijn.

Gary Hill

Some Times Things 
foto: François Lahaut 

“In de winkelruiten zien wij nog wel onze gestalte, maar niet zoals vroeger toen onze bestemming 
nog een middelste punt was want een verhevenheid van centrale gedachten. Alleen in de droom 
rust nog de kalme natuur van rubberlaarzen en zoete lelies en wateroppervlakken die tot aan de 

rand staan. Maar in wakende toestand zijn wij zonder het intuïtieve begrip van het grootse en ver 
verwijderde waarnaar wij verlangen konden in de overbekendheid van onze dagelijkse staat.” 

(Kees Ouwens, Droom)

omtrekloos en gaat daardoor de ruimte inpal
men. “Het beeld begint op iets te lijken dat de 
ruimte gaat vullen”, zegt Gary Hill. De hier 
genoemde ruimte heeft een dubbele betekenis. 
Ze verwijst naar de tentoonstellingsruimte die 
op haar beurt een metafoor is voor de ruimte van 
het bewustzijn. Als men de duistere kamer ingaat 
waar Hills installaties opgesteld staan, betreedt 
men zijn denk- en voelcentrum. Hill interesseert 
zich voor “de bevoorrechte plaats die beeld en 
waarneming in het bewustzijn bekleden”. De 
omtrekloze figuren komen rechtstreeks uit zijn 
geest. Als toeschouwer kijken we naar emerging 
properties, naar eigenschappen van beelden die 
op scherm, alias het bewustzijn van de maker, te 
voorschijn komen, vorm aannemen. De zich 
steeds transformerende en uit telkens andere 
hoeken getoonde beelden zijn een afspiegeling 
van mentaal geregistreerde percepties. In zijn 
installaties reflecteert Hill over de zintuiglijke 
waarneming en de daaruit voortvloeiende 
denkprocessen. Vandaar dat zijn beelden ook 
vergezeld worden van zijn stem. Het woord 
speelt een belangrijke rol in het denkproces: het 
geeft een uitdrukking, een wending aan geeste
lijke structuren. Het verweeft denkbewegingen. 
Het voorziet beelden van commentaar.
Het gebrek aan diepte in het beeld verwijst ons 
naar een nieuwe diepte, naar de onmetelijkheid 
van het bewustzijn van de maker dat de derde 
dimensie van dit werk uitmaakt. De ruimte die 
we bij Hill betreden is de ruimte van de geest. De 
kijker aanschouwt de veruitwendiging van een 
denkervaring. Deze veruitwendiging van een 
innerlijk gebeuren wordt mogelijk gemaakt door 
een computer die het denken vertaalt en tegen de 
wand projecteert. Dat is een geweldige beleve
nis voor de kijker omdat deze kan binnendrin
gen in iemands anders denkwereld
Deze spirituele derde dimensie is een moeilijk te 
situeren dimensie. Ze ligt niet buiten de maker 
maar evenmin er binnenin. Hill reflecteert over 
zijn innigste zelf, hij vertrouwt mentale waarne
mingen aan het scherm toe die hij daarna echter 
niet meer tegemoet kan treden. De toeschouwer 
bevindt zich in een gelijkaardige situatie: hij 

staat middenin het waarnemingsveld, maar kijkt 
er ook naar. Daardoor overstijgt hij het waarge
nomene en komt hij er buiten te staan.

Getoonde afwezigheid

Als beelden een derde dimensie krijgen, gaan ze 
tastbaar worden. Men gaat ze niet meer als 
beelden aanzien maar als levensechte vormen. 
Gary Hill schept lichamelijkheid. Hij reflecteert 
erover in de beelden die hij uit zijn bewustzijn te 
voorschijn roept en waarvan de. verschijning 
onweerlegbaar is. Ook de taal en de stem - hoe. 
ijl, hoe stil-en hoe onbegrijpelijk ze ook zijn - 
suggereren aanwezigheid, brengen structuur aan. 
De stem weeft landschappen, schept innerlijke 
werelden, bestaat in de ruimte. Gary Hill ex
ploreert, net zoals Bruce Nauman in zijn in
stallaties, de lichamelijkheid van de stem. “De 
stem is verantwoordelijk voor de ruimtelijke 
organisatie van het werk,” zegt Stephen Sarrazin. 
Hill speelt met woorden, selecteert ze uit zijn 
lectuur, verbindt ze zodanig dat ze geen “bete
kenis maar andere leeservaringen gaan creëren”. 
De stem begeleidt, ijkt het beeldverloop maar 
staat buiten de tijd. Het is een organiserend 
principe dat zich verschuilt. Daarom tast ze de 
aanvankelijk gecreëerde lichamelijkheid aan. 
In deze installaties wordt het lichaam, wordt 
lichamelijkheid ter discussie gesteld. De ambi
valente (is ze er echt of is het een fictie?) derde 
dimensie van dit werk stelt de vraag naar het 
statuut van de getoonde beelden. Zijn ze piet 
tegelijkertijd aanwezig en afwezig? Hebben de 
rondwentelende voorwerpen in Some Times 
Things en Tall Ships een lichamelijke présence? 
Neen. Ze zijn echter wel aanwezig maar alleen 
als extracten, als projecties op grond van flauwe 
lichtimpulsen. Doorheen de ruïne van hun aan
wezigheid schittert hun afwezigheid en hun 
essentie ligt besloten in het paradoxaal spel 
tussen beide. Aanwezigheid staat hiér voor ge
toonde ajwezigheid. We zien gestalten, figuren 
- en het zijn echte waarnemingen want ze gaan 
allen terug op een bepaalde datum - die echter 
nooit tastbaar zullen worden omdat ze een 

geïnterioriseerd bestaan leiden. De paradox is 
dat dit innerlijk leven naar buiten wordt ge
bracht zonder tastbaar te worden. Vandaar die 
voortdurende spanning, die onophoudelijke 
twijfel tussen aan- en afwezigheid.

Lichaamsverlies

Gary Hills ideeëngoed wordt beïnvloed door de 
argwaan van Heidegger ten aanzien van het 
concept “aanwezigheid”. Hij toont de schaduw 
van elke lichamelijkheid: de doorboorde aan
wezigheid, het lichaamsverlies, de angst voor 
ontbinding. Dit motief staat centraal in Hills 
lievelingsboekThomas l’obscur, een in 1941 
gepubliceerde, hoogst vreemde en stilistisch 
schitterende roman van filosoof, auteur en es
sayist Maurice Blanchot. Verschillende instal
laties zijn opThomas l’obscur gebaseerd: 
Incidence of Catastrophe (1987-1988), And sat 
down beside Her (1990) en I Believe It Is An 
Image In Light Of The Other (1992) . Maar ook 
in Tall Ships en in Some Times Things keert 
hetzelfde motief terug, zij het op minder expli
ciete wijze. Hill herkent zichzelf in de figuur van 
Thomas, een duistere jongeman die zich van de 
andere mensen onderscheidt door een scherp
zinnig besef van zijn paradoxaal bestaan, dat 
verbrand wordt door een onpeilbare innerlijke 
en lichamelijke afwezigheid. Omdat Thomas 
zoals elke mens een fysisch omhulsel heeft 
waarmee hij bepaalde ordinaire handelingen 
stelt, lijkt hij aanwezig te zijn. Maar hij is een 
virtuele man die in de duistere, diepe lagen van 
zijn bestaan een beeld opvangt van wie hij 
werkelijk is. Hij bestaat niet: hij bestaat alleen 
als bewustzijn, als beeld van dat bewustzijn. “Je 
pense, donc je ne suis pas”, zegt Thomas, 
waardoor hij twijfel zaait in de maxime die 
Descartes eertijds poneerde als axioma van ons 
bestaan als mens, van onze aanwezigheid. 
Thomas onttrekt zich aan het ordinaire denken, 
aan een denken in functie van een gemotiveerd 
bestaan. Dat doet hij door alleen maar denken te 
zijn. Hij is met andere woorden het ondenkbare 
dat zich “buiten alles” bevindt: “Ik denk, zegt 
Thomas, en die onzichtbare, onuitsprekelijke, 
onbestaande Thomas die ik werd, was er de 
oorzaak van dat ik nooit was waar ik was, en daar 
was zelfs niets mysterieus aan.”
Eenzelfde afwezigheid leest de toeschouwer in 
Hills duister oplichtende beelden, in zijn zonder 
schittering en koel stralend verbeeld bewustzijn. 
Hijzelf, maar ook de toeschouwer, vindt zich 
alleen nog maar terug in de gedachtenwereld, in 
de droom van het beeld. In het beeld, waar we 
afwezig zijn, ligt het verlangen naar maar ook de 
ontkenning van lichamelijkheid en tastbaarheid. 
De gestalten en figuren die we in dit werk zien 
en horen, hebben een indringend effect op ons 
omdat ze ons bewust maken van onze 
verlorenheid in de wereld. In hun aanwezigheid 
raken we de essentie van een intens bestaan. We 
worden “gebrandmerkt” door hun nauwelijks 
omlijnde en steeds uitbreidende omtrek waar we 
buiten vallen.

Elke de Rijcke
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Het binaire tijdperk: nieuwe interacties (met 
werken van Tony Cragg, Dumb Type, Rainer 
Ganahl, Rodney Graham, Ingo Gunther, 
Gary Hill, Matt Mullican, Nam June Paik, 
Panamarenko, Rombouts & Droste, Jeffrey 
Shaw en Jeff Wall) vindt nog tot 29 novem
ber plaats in het Gemeentelijk Museum van 
Elsene, Jean Van Volsemstraat 71, 
1050 Brussel, 02/511.90.84.
Het Centre Pompidou organiseert een retro
spectieve van het werk van Gary Hill van 
25 november tot 24 januari 1993. Meer info: 
rue Beaubourg, 75004 Paris (44.78.12.33).

Het integrate oeuvre van Juan Loyala (Venezu
ela) is te zien op de tweede videomondiale die 
van 10 tot 15 november in Brussel plaatsvindt. 
Gastland is Thailand. Verder zijn er specials 
over Latijns-Amerika, Nieuw-Zeeland en de 
Black Generation uit New York. Aansluitend 
wordt ook een wedstrijd uitgeschreven voor 
video en super 8. Info: 12, rue P.E. Jansón, 1050 
Brussel (02/649.33.40).
•
Het Stedelijk Museum toont nog tot 29 novem
ber de eerste retrospectieve tentoonstelling van 
de Japanse kunstenares Shigeko Kubota (1937). 
Kubota was een van de eersten die het bewe
gende videobeeld in een sculpturale vorm 
integreerde. Inhoudelijk zijn haar werken op 
twee inspiratiebronnen terug te brengen: Marcel 
Duchamp en de natuur. Ook de dood is sterk 
aanwezig. Zo inspireerde een bezoek aan het 
graf van Duchamp haar tot het maken van sculp
turen. Sommige sculpturen zijn ware “tombeaux” 
en hommages aan haar overleden meesters. Naar 
aanleiding van de tentoonstelling verscheen een 

catalogus in een redactie 
van Mary Jane Jacob met 
teksten van Brooke 
Adams, Moira Roth, 
Joann Hanley en Teresa 
Velasquez. Een absolute 
aanrader. Info: Stedelijk 
Museum, Paulus Pott
erstraat 13, 1070 CX 
Amsterdam (020/ 
573.29.11). 
•
Een uitstekende 
programmatie in ‘t Stuc 
dit najaar. Van 10 tot 19 
november wordt een 
volledige retrospectieve 
van de Franse film- 
maker/fotograaf 
Raymond Depardon geprogrammeerd. Op 20 
november is Abigail Child te gast. Haar film- 
serie Is this what you were bomfor?, zijn zeven 
min of meer los van elkaar staande films, waar
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van de titel verwijst naar 
de reeks Los desastres 
de la guerra van Goya. 
De sexuele onderdruk
king van de vrouw is 
haar belangrijkste 
thema. Abigail Child is 
ook te gast op 24 no
vember in de 
DemocrazyteGent. Op 
1 en 2 december stelt 
Matthias Millier “Stadt 
in Flammen” voor, 
samen met een 20-tal 
andere experimentele 
kortfilms. In de films 
van groepen als Alte 
Kinder en Schmelzdahin 
wordt de eigenheid van 

super-8 film als beelddrager optimaal benut. De 
pellicule wordt meestal zelf ontwikkeld en che
misch en optisch behandeld. Hun werk behoort 
tot het meest vernieuwende van de experimen

tele film. Voor meer info: ‘t Stuc, Van Even- 
straat 2d, 3000 Leuven (016/23.67.73).
•
Het Centre Audiovisuel Simone De Beauvoir 
bestaat lOjaar. HetC.A.S.B. viert deze verjaar
dag met een belangrijk festival dat van 1 tot 9 
december loopt. Het festival omvat een interna
tionale videocompetitie, hommages aan 
regisseuses en actrices, een selectie videotapes 
die geproduceerd werden door Arcanal, een 
overzicht van tien jaar Amerikaanse en Franse 
video, en tot slot ook een colloquium over 
“conservatie en restauratie van video- 
documenten” en “de vrouw in audiovisuele be
roepen”. Info: C.A.S.B., Palais de Tokyo, 2 rue 
de la Manutation, 76.116 Paris (1/47.23.67.48).
•
Van 19 december tot 28 februari presenteert de 
Kunsthalle van Düsseldorf Unseen Images, 7 
installaties van Bill Viola, waarvan enkel de 
Nantes-Triptych voorheen in Europa te zien 
was. Het adres: Grabbeplatz 4, Düsseldorf 4 
(0211/365.783).



De zeep
Een onderrichting over het 

tentoonstellen van kunstwerken
Tot 8 november kan in het Centraal Museum van Utrecht de tentoonstelling Die Bank - eine 
Wertvorstellung van de Zwitserse kunstenaar Thomas Huber bezocht worden. Na de opening 
van deze .tentoonstelling nam Huber gedurende tien dagen zijn intrek in de aan het museum 
aanpalende directeurswoning en maakte de bezoekers in evenveel lezingen deelgenoot van zijn 
alomvattende visies op kunst, het kunstwerk en het kunstbedrijf. In onderstaande tekst bewijst 
de zeep - de centrale metafoor in de tentoonstelling in het Centraal Museum, en terugkerend 
beeld in de lezingenreeks - zijn diensten om het tentoonstellen van kunstwerken aan een 
onderzoek te onderwerpen.

Thomas Huber

Claudia van Koolwijk, de vrouw van de kunstenaar

In het tentoonstellen, in het installerend opstel
len in het museum wordt het kunstwerk naar 
waarde geschat. Een tentoonstelling is het 
waarderen van de specificiteit van het werk als 
kunstwerk. Het waarderen is één - en zoals hier 
zal worden uiteengezet, zelfs de enige - manier 
om met werken om te gaan die aan het kunstwerk 
beantwoordt. In het waarderende opstellen van 
het werk en in het installeren ervan in de ten
toonstelling beantwoordt men aan de maat die 
het kunstwerk heeft gezet. Want een werk is op 
zichzelf reeds de voorgift van het tentoonstellen 
ervan. In een wezenlijk werk werd al tijdens het 
scheppingsproces een plaats ingeruimd voor de 
onvoorwaardelijke noodzaak om gezien te 
worden. Een werk wordt geschapen in de rich
ting van het tonen ervan. Maar het werk laat het 
niet enkel bij de absolute noodzaak te worden 
tentoongesteld; het is bovendien ook maatgevend 
voorde wijze waarop het getoond moet worden. 
Daarom wordt een werk pas naar behoren ge
waardeerd door een tentoonstelling die aan een 
dergelijke gegeven maatstaf beantwoordt. Dit 
betekent dat menr-een werk in zijn tentoonstel
ling ook kan mislopen. We constateren: ten
toonstellen is een dienende, aan de door het 
werk gegeven maatstaf beantwoordende omgang 
met het kunstwerk.

Een manier om met kunstwerken om te gaan die 
tot het verleden behoort is de interpretatie. Die 
schat het werk naar waarde in de tekst. Vandaag 
wordt een werk niet meer geïnterpreteerd maar 
tentoongesteld. Tentoonstellen is het geldige 
installeren van het werk, op de plaats die het eist 
en op de wijze die beantwoordt aan zijn voorgift. 
Interpretatie en tentoonstelling zijn met elkaar 
verwant in de reconstruerende duiding van het 
kunstwerk. Terwijl de interpretatie de betekenis 
van het werk duidt in een tekst die het werk 
toespreekt en eraan beantwoordt, gaat de ten
toonstelling het werk achterna om het in te halen 
in de richting die het heeft voorgegeven. Anders 
dan de interpretatie is de tentoonstelling niet het 
duidende toeschrijven van een betekenis. Het 
installeren van het werk in zijn tentoonstelling is 
veeleer een manier om de in het werk aangeduide 
betekenis in vervulling te doen gaan. Een werk 
tentoonstellen is het naar waarde schatten in een 
dienende onderneming gericht op de vervulling 
ervan. In de tentoonstelling wordt het werk 
gehonoreerd volgens het maatgevende voorstel 
dat het zelf heeft gedaan. De dienende en re
construerende opgave die de tentoonstelling 
tegenover het kunstwerk vervult hebben we 
hiermee erkend.

Tentoonstellingen zijn vandaag de attracties van 
het kunstbedrijf. Het kunstbedrijf is een drijverij. 
Voor zijn drijverijen heeft het kunstbedrijf 
kunstwerken nodig. Het geeft ze in opdracht. 
Het wordt als aanleiding de grond voor het 
ontstaan van kunstwerken. Hier wordt een on
mogelijke toestand geschilderd, die als onmo
gelijkheid, als nonsens eigenlijk niet eens zou 
kunnen bestaan. Het kunstbedrijf keert de ver
houding tussen het kunstwerk en het tentoon
stellen ervan om. Het kunstbedrijf is een om
gekeerde wereld. Wat dienstbaar zou moeten 
zijn en tot vervulling zou moeten brengen, is 
veranderd in iets wat schijnbaar grondvest en 
zin sticht. Deze verdraaide situatie kan niet 
simpelweg omgedraaid en zo weer in de juiste 
verhouding worden gebracht. Om de grond
vestende verhouding tussen het werk en zijn 

openbaarmaking te herstellen is een loutering 
nodig. Daarom louteren we de verhouding, van 
grond af aan. De grond, de grondvestende aan
leiding voor het tentoonstellen van het werk 
hebben we in het werk zelf uitgemaakt. De zin 
en de grond voor een tentoonstelling liggen in 
het werk dat getoond moet worden. In de lou
tering waartoe werd gemaand erkennen we dat 
het werk het reinigende, zichzelf als grond 
vrijleggende elixir voor deze loutering is. Het 
werk brengt zichzelf vanuit zichzelf in het reine. 
Het reine is echter in zijn reinste vorm weer het 
werk. In het reine treedt het werk in zichzelf naar 
binnen. We ontwerpen een beeld van het reine, 
dat als reinheid zelf ook reinigt. We zeggen dat 
het reine de zeep is. Het werk is in het beeld van 
de zeep gelouterd.

Van nu af aan wordt het werk als zeep gescha
pen. Van nu af aan verschijnt het werk als zeep. 
Als reinigende substantie laat het de plaatsen 
waar het wordt tentoongesteld stralen in een 
nieuwe reinheid. De ruimten waarin het wordt 
geïnstalleerd vult het met zijn geur, en het be
tovert de tentoonstelling met de schitter van zijn 
sehuimkroontjes. Hiermee is het wezen van de 
tentoonstelling al aangegeven. Want het in de' 
zeep gelouterde werk geeft het voorbeeld voor 
de wijze waarop het werk zich in zijn tentoon
stelling installeert.

Het werk tentoonstellen is op drievoudige wijze 
een ruimen. Het ruimen staat in het teken van het 
reine. Het is het zuiveren als reiniging, het 
scheiden als het onderscheiden van het reine en 
het onreine en tenslotte het beschermen als het 
verzegelen van wat op die manier werd gereinigd.

Om in de plaats van zijn vestiging, van de 
tentoonstelling zijn intrek te kunnen nemen, 
maakt het werk deze plaats eerst leeg. Door te 
ontruimen maakt het werk de plaats vrij. Door te 
reinigen construeert het deze plaats als een be
vrijde ruimte, vrij voor zijn aankomst. Aan het 
begin werd vastgesteld dat het werk in zijn 
creatie al vooruitloopt op de wijze waarop het 
zal worden getoond. We zien dit aan de wijze 
waarop een werk gecreëerd wordt. We over
denken het voorbeeld van de schilderkunst. 
Schilderen definieert men als het aanbrengen 
van verf op een vlak. De kunstschilder brengt de 
verf echter niet op een ondergrond aan zoals de 
huisschilder zijn witkalk op de muur verdeelt. 
De schilder dekt de ondergrond niet toe, maar 
legt de grond van zij n schilderen vrij. Dat betekent 
dat hij het vlak met zijn schilderen opent. Het 
vlak wordt leeg gemaakt, vrij gemaakt voor de 
intrede van het werk zelf. Schilderen is het 
reinigen van de plaats voor de aankomst van het 
werk. In dezelfde zin treedt het voltooide werk 
als beeld in zijn tentoonstelling binnen doordat 
het de plaats van zijn aankomst vrijmaakt, haar 
zuivert van alles wat er voordien is gebeurd. Als 
datgene wat geschapen en tentoongesteld wordt, 
is het kunstwerk in de eerste plaats de vorm van 
ruimen die een ontruimen en leegmaken is. Het 
werk brengt zichzelf als het reine reinigend in.

Blijven we bij het voorbeeld van de schilderkunst 
om de tweede wijze toe te lichten waarop het 
werk ruimt. De schilderkunst steunt op de verf, 
die als materiaal op het doek wordt aangebracht. 
Verf is emulsie; iets waterigs en olieachtigs 
wordt door middel van eén emulgator verbon
den tot verf, de schilderemulsie. Ook zeep is een 

emulgator. Als medium van het schilderen anti
cipeert de schilderemulsie al op de zin van het 
door de schilderkunst geschapen werk, op het 
beeld. We zeggen immers: in het door haar 
voltooide beeld emulgeert de schilderkunst de 
werkelijkheid waarin ze werd begonnen met de 
mogelijkheid die zich opent in het ruimen van 
het zodoende verkregen werk. Deze opening 
gebeurt in de eerste plaats als onderscheiding. 
Het werk is het vestigen van een scheiding, zoals 
we ons die kunnen voorstellen in het beeld van 
de waterscheiding, die plaats van waaruit het 
water naar twee verschillende oceanen stroomt. 
Het werk scheidt als een drempel, waar iets 
begint om zich als het onderscheidene naar het 
zijne toe te keren. Daarom onderscheidt het 
werk in zijn vestiging allereerst datgene wat 
werk is van datgene wat niet werk is. Deze 
onderscheiding laat de mogelijkheid toe een 
verbinding van werk en omgeving te denken, 
het emulgeren van het werk met de wereld, die 
pas ontstaat door het werk als onderscheiding.

Een werk ruimt op drievoudige wijze. Het ont
ruimt om zich in het ontruimde ruimte te geven. 
En tenslotte ruimt het door de plaats vrij te 
houden die het als open plek ruimte heeft ge
geven. Dit vrijhouden ruimt door het reine te 
bergen. De ruimte die het werk in de drempel 
opent en door de onderscheiding in deze voeg 
verzamelt, is wel open, maar niet op zo’ n manier 
dat wij over de drempel heen alles in deze ruimte 
binnen zouden kunnen dragen. Het gezonde 
verstand gelooft dat het onverklaarbaar grote 
werk groot is in zijn ruimten omdat het elke 
betekenis in zich op zou kunnen nemen, en dan 
met name de eigen betekenis die ieder aan het 
werk aanbiedt. Het begrijpt de ruimheid van het 
werk verkeerd, namelijk als de vrijheid om er 
zijn gevoelerigheden te kunnen lossen. Op 
precies dezelfde wijze begrijpt degene die zich 
ongevraagd als interpreet opwerpt het werk 
verkeerd, doordat hij in het ruimen van het werk 
een betekenis legt. Zowel het gezonde verstand 
als de interpreet lopen het werk mis omdat ze 
zijn ruimte ten onrechte begrijpen als een aan
sporing om haar te bezetten. Het werk heeft niet, 
daarom geruimd, het staat niet daarom als ruimte 
open opdat deze ruimte afgesloten zou worden. 
Neen, het werk ruimt in zijn scheppen, zoals 
uiteindelijk ook in zijn vestiging, op de wijze 
van de reiniging. Het schept en het richt zich op 
als het reine. Want de ruimte die het werk in de 
drempel opent en door de onderscheiding in 
deze voeg verzamelt is niet op zo’ n manier open 
dat wij over de drempel heen alles in deze ruimte 
binnen zouden kunnen dragen.

Wij waarderen het werk wanneer wij het in zijn 
reinheid behoeden. In de waardering is dit laten 
begaan geen desinteresse. Met gelatenheid wordt 
niet bedoeld.het vrij zijn van het verlangen om 
zich naar het werk te wenden en om het toe te 
eigenen. De waardering is de verschuldigde 
terugname in het verzaken. Precies datgene wat 
zich op de meest opdringerige manier naar het 
werk zou willen wenden, namelijk de zin, het 
aanvullen, het opvullen met zin van de ruimte 
die het werk als het reine opent, blijft in de 
verschuldigde waardering achterwege. De ten
toonstelling, die de vestiging van het werk is, 
behoedt de leeggemaakte en geruimde ruimte 
van het werk in de vermelde onderscheiding. 
Deze ruimte verzet zich er absoluut tegen met 
zin bezet te worden, ze weigert het betekenis

aanbod. Als dienende correspondentie met het 
werk onttrekt de tentoonstelling de ruimte van 
het werk aan elke zeggenschap.

De tentoonstelling beantwoordt zo aan de wijze 
waarop het werk zich, in zijn hoedanigheid van 
werk, ruimte heeft gegeven. Het ruimt in de 
onttrekking. In de tentoonstelling wordt het werk, 
terwijl het zich onthult, geborgen in zijn ver
borgene. Het bergt zich in het voorgevende, en 
in de voorgift zich in het voorgeven terugtrek
kende, zich onttrekkende ruimen van het werk. 
Het tentoonstellen dat een waarderen van het 
werk is, is het verbergen van het werk in zijn 
onttrekken, dat zich toont. Deze vorm van rui
men die het onttrekken van het werk is, kunnen 
we enkel begrij pen vanuit het scheppingsproces. 
Het scheppen dat iets te voorschijn brengt is een 
weggeven. Aan het werk wordt een ruimte 
verleend in de plaats die het voor zijn verschij
nen heeft vrijgemaakt, leeggeveegd. Aan het 
schijnen van dit verschijnen wordt het werk 
overgegeven. Het werk wordt aan de schijn 
prijsgegeven. Deze prijsgave gebeurt op de 
manier van een offer. Als datgene wat wordt 
weggegeven geeft het werk zich voortdurend. 
Datgene waaraan het in zijn ruimen ruimte geeft, 
neemt het ook voortdurend weer weg, op zo’n 
manier dat het nog net schijnt en zich in deze 
glans onttrekt, zich aan deze glans wegschenkt.

We halen ons nu het beeld van het offer voor de 
geest. Op een gemerkte plaats wordt het dier in 
het vuur aan de god ten offer gebracht. Het hete 
dierenvet van het verbrande dier en de as ver
mengen zich, en worden in de hitte verkookt. De 
gelei die overblijft is de zeep. Het is de substantie 
die reinigend zuivert, die we het wezen van het 
werk hebben genoemd. De tentoonstelling 
waardeert het werk als datgene wat zich voort
durend onttrekt, in het reine. Rein is het werk, 
omdat het zich voortdurend onttrekt aan de 
verontreiniging door zinbezetting en het toe
kennen van betekenissen.

Het werk is zeep, alleen maar zeep. Het schuimt.

Thomas Huber

Vertaling: Eddy Bettens

Die Bank - eine Wertvorstellung, nog tot 8 
november in het Centraal Museum, 
Agnietenstraat 1,3500 Utrecht (030/362.362). 
De tentoonstelling loopt vervolgens van 
24 november tot januari in het Kestner- 
Gesellschaft, Warmbüchenstrasse 16, 
3000 Hannover (0511/327.081) en van 4 fe
bruari tot maart in de Kunsthalle van Zürich, 
Hardturmstrasse 114 (1/272.15.15). Thomas 
Huber geeft in de maand december een lezing 
in Opus Operandi, Tentoonstellingslaan 32, 
9000 Gent (091/25.57.58). Twee inleidende 
lezingen worden verzorgd door Frank Vande 
Veire. Van 23 tot 27 april presenteert galerie 
Transit nieuwe werken van Thomas Huber 
op de kunstbeurs van Brussel. Een maand 
later, van 6 juni tot 25 juli is Huber te gast in 
Transit, Tiensevest 39, 3010 Leuven (016/ 
22.62.44).
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Het is een probleem, al die tentoonstellingen die 
niet volstaan met het tonen, maar zich bovendien 
ook zelf nog willen legitimeren. Het oordeel 
wordt niet aan de bezoeker gelaten; hij wordt 
integendeel geforceerd de argumenten van de 
tentoonstellingsmaker te aanvaarden, of ten
minste de spelregels van zijn argumenten. De 
tentoonstellingsmakerzet zelf het beoordelings- 
mechanisme uit. Zo begint Chevrier zijn essay 
over de dubbeltentoonstelling in Rotterdam met 
de vraag of je een werk als kunst of als fotografie 
moet beoordelen. Een vraag die hier ironisch 
een tegenstelling tussen kunst en fotografie 
poneert om ze weer eens te negeren. Chevrier 
heeft er zich op toegelegd fotografie in Frankrijk 
niet alleen uit het archief te halen (in zijn on
volprezen tijdschrift Photographies), maar ook 
fotografie-studio’s om te dopen tot artistieke 
ateliers. Met name Suzanne Laffont, die ik zeer 
bewonder, heeft van die operatie genoten. Voor 
de dubbeltentoonstelling Evans/Graham be
paalde Chevrier de keuze, schreef het bindende 
essay waaruit een concept en een conclusie naar 
voren zou moeten komen. Noch het bezoek, 
noch de catalogus brachten mij de verwachte 
verduidelijking.

Welke rol laat men Walker Evans spelen? 
Waartoe wordt hij gebruikt? Wat verwacht men 
van hem? Het is een abstracte vraag die mij 
helaas meer is gaan bezighouden dan (helaas, 
opnieuw!) het tentoongestelde zelf. In tegen
stelling tot de tentoonstellingsmakers denk ik 
dat reeds die vaststelling wijst op hun falen. 
Wanneer je niet weet wat zij bedoelen, wanneer 
een bedoeling zo intens gesuggereerd én in het 
ongewisse gelaten wordt, dat je aandacht voor 
het werk er door vertroebelt, dan meen ik datje 
misschien wel een goed alibi voor speculatieve 
rondedansjes schept, maar datje anderzijds werk 
én toeschouwer misbruikt.

Het oneigenlijk gebruik
Evans tussen Hopper en Graham

In het kader van de Rotterdamse fotografiebiënnale. Wasteland getiteld en gewijd aan het 
landschap, liep tot 11 oktober een fototentoonstelling met werk van Walker Evans in Boymans 
van Beuningen, en werk van Dan Graham in Witte de With. Amper twee weken vroeger 
eindigde de tentoonstelling Die Wahrheit des Sichtbaren, Edward Hopper und die Fotografie in 
het Museum Folkwang van Essen. Twee exposities die beeldende kunstenaars (Hopper en 
Graham) uitspeelden tegen fotografen, met de Amerikaan Walker Evans in de hoofdrol. Dirk 
Lauwaert ondervraagt het opzet van beide tentoonstellingen en reconstrueert het versplinterde 
en vervormde beeld van het oeuvre van Walker Evans.
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Walker Evans

"Roadside Stand near Birmingham", 1936

1
Wat een weelde, als je dan Johan De V os met één 
onbeargumenteerde sabelhouw ziet reageren! 
Niets houdt hem tegen in de directe, ongekuiste 
vertolking van zijn reflex. Amoureuze uitingen 
van de echte amateur; furieuze afwijzingen van 
wie zich in zijn gevoel gekwetst voelt. Geen 
speculatief gekoketteer levert hem een be
schermende bufferzone. Een weg die niet direct 
voor mij is weggelegd; ik wil immers begrijpen 
wat er aan de hand is, wat fotografen bedoelen, 
hoe confrontaties uitpakken en wat 
tentoonstellingsmakers en hedendaagse kunst
theorieën allemaal bezielt. Per slot van rekening 
schrijft Chevrier toch echt wel erg mooi over 
Evans en is zijn keuze van originele prints 
fabuleus. Daardoor alleen al voel ik me verplicht 
en verleid om te luisteren naar zijn argumenten 
in verband met Graham en kijk ik vooral uit naar 
de verbindingslijnen naar Evans.

2
De dandy als filosofisch principe, als 
epistemologisch manoeuvre is erg in. Hij is voor 
diverse auteurs het embleem van het postmoderne 
gevoel geworden. Zijn suicidaire hulde aan de 
puurste oppervlakte als ultieme definitie van de 
werkelijkheid aller dingen, heeft gretig aftrek 
gevonden bij alle apologeten van het einde van 
het Grote Paradigma. De weigering om de be
staande orde te onderschrijven (de dandy is zelf 
de levende bom onder de sexuele en economi
sche orde) is de logische consequentie van hen 
die het overkoepelende paradigma hebben 
geproblematiseerd.
Alleen is de postmoderne dandy wel erg 
spraakzaam. Hij gelooft alleszins in het woord; 
ziet het dandyisme plots niet meer als een radicaal 
eenzaam avontuur, maar als (toch!) het laatste 
collectieve programma. Hij is in tegenstelling 
tot de historische dandy niet nostalgisch, maar 
integendeel modieus. Hij kent nauwelijks de 
kunst van het stilzwijgende misprijzen, maar 
beoefent een al te vulgaire chantage op zijn 
toehoorders. Kortom er is veel essentieels dat de 
postmoderne dandy onderscheidt van zijn mo
del.

3
Ook ikzelf bewonder de zeer subtiele 
dandyistische manoeuvres in onze eeuw. De 
ironische afstandelijkheid die zowel Hopper als 
Evans hebben gehouden tegenover accolades 
van de toenmalige modernen, bewonder ik zeer. 
Chevrier schrijft daar zeer mooi over in de 
Rotterdamse catalogus. Maar helaas, Chevrier 
presenteert het niet, maar promoot het; hij maakt 
er een esthetische politiek van, een norm. Niet 
iets wat in zijn eenmaligheid alleen maar over
dacht kan worden, maar iets dat in zijn model- 
karakter geïmiteerd zou kunnen worden!Wil je 
Evans en de zoveel jongere Graham zinnig 
vergelijken dan moetje het eerst effectief over 
het getoonde hebben en niet meteen een pro
gramma uitstippelen dat bij de een even goed 
moet werken, vermits het dat bij de ander zo 
schitterend heeft gedaan. Wie kan kijken, ziet 
toch meteen de onoverbrugbare kloof tussen het 
encyclopedisch raffinement van Evans en het 
classificatiesysteempje van Graham dat zoveel 
beperkter, doorzichtiger en armer is. Niemand 
die Evans ooit pittoresk en schilderachtig zal 
kunnen noemen ! De kleurenfoto’ s van Graham 
met repetitieve vormen erin hebben helaas teveel 
aan de charme. Ze missen de “bite” die foto’s 
van Evans unieke kracht verlenen tot vandaag. 
Wie dat niet ziet of niet zegt...
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Maakt men in Rotterdam een crypto-conceptueel 
van Evans, in Essen zette men hem, uitvoerig, 
samen met andere fotografen (van Strand tot

Dan Graham

Untitled
(Family in New Highway Restaurant, Jesrsey City, N.J.; Row of Tract Houses, Bayonne, N.J.) 

1967 ; 1966

Egglestone) tegenover Edward Hopper. En welk 
mechanisme moet daarmee ondersteund wor
den? Een schakeling van zeer dubieuze sug
gesties: het figuratieve is realistisch, incarneert 
“waarheid”, zegt de werkelijkheid, s het zicht
baar gemaakte. En deze keten wordt tenslotte 
ook nog gekoppeld aan het fotografische! Van 
Hopper wordt op die manier een documentair 
schilder gemaakt!
Wat in Essen gebeurde is een dubbele catastrofe. 
Enerzijds wordt dé schilderkunst van Hopper 
herleid tot een simpele observatiekunst, tot een 
soort geschilderde fotografie. Anderzijds wordt 
in de zalen de fotografie getrivialiseerd tot pure 
ondersteunende illustratie. Zowel de expressieve 
transformatie door Hopper, als de ongehoorde 
abstraherende ambities van de fotografen wor
den verdoezeld. Beide verliezen enorm in de 
confrontatie. Is de tentoonstelling in Rotterdam 
alleen maar spitsvondig, die in Essen is naïef, 
haast te kwader trouw.
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In beide tentoonstellingen speelt Evans een rol 
van gewicht. Maar het Zijn wel twee zeer te
gengestelde exposities en dus twee andere 
oeuvres. In de eerste, in Essen, is Evans een 
realist, een documentarist, een waarnemer van

toestanden in hun concreetheid. In de tweede, te 
Rotterdam, is hij een abstract, conceptueel foto
graaf, precies door een welbepaalde hantering 
van het concrete en triviale. In Rotterdam is men 
geïnteresseerd in de souvereine afstandelijkheid 
tegenover de feiten, in de anti-expressiviteit van 
zijn werk. Precies die zag je niet in Essen.
Maar in Rotterdam ziet men dan weer de im
plicaties over het hoofd van Evans in de histo
rische complexiteit van het landschap vóór hem. 
De intelligentie waarmee hij analyseert en ver
bindt, waarmee hij de gelaagdheid van zijn 
onderwerp herkent, waarmee hij de kijker het 
emotionele pad afsnijdt en dat der nadenkelijke 
beschouwelijkheid instuurt, opent niet de weg 
naar het concept alleen, maar ook naar een 
houding tegenover dé geschiedenis, maat
schappij en de rol van de intellectueel daarin. 
Door Graham tot verlengde van Evans te ver
klaren verdwijnt dit aspect. Graham is immers 
decoratief; rijmpjes en repetities vind je als een 
basisfiguur in zijn werk. Tegenover dat deco
ratieve zet hij vaak een parallelopname waarin 
mensen te zien zijn, interieurs of gebruiksvoor
werpen. Een documentaire aanvulling als het 
ware: Graham spreidt over twee opnames wat 
Evans juist in één enkel beeld krijgt!
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De belangrijke rol die men Evans hier laat 
spelen contrasteert met de beperkingen die er 
nog steeds zijn in verband met een goede kennis 
van zijn oeuvre. We hebben geen exposities 
nodig waarin Evans gebruikt, maar integendeel 
waarin hij eindelijk in zijn volledigheid getoond 
wordt. Deze Cézanne van de fotografie zou, was 
hij schilder, reeds diverse overzichtstentoon
stellingen en monografieën hebben verzameld. 
Helaas is het meer het hanteerbare idee “Evans”, 
dan de werkelijke weerbarstigheid en 
ingewikkeldheid van zij n oeuvre, die de aandacht 
blijkt te trekken. Omdat we dat oeuvre in zijn 
geheel nog steeds niet goed overzien (met name 
de periode toen hij huisfotograaf was voor het 
luxueuze economietijdschrift Fortune) ontgaan 
ons de extreme contrasten tussen serene fases en 
beelden en haast suicidaire exploraties aan de 
rand van het fotografische (de subway portraits 
van ’39-’4O; de Chicago-opnames van voorbij
gangers uit ’46). De sereniteit heeft te maken 
met driepoot, camera en grootte van negatief en 
met de extreme detaillering van oppervlak en 
materie die ermee mogelijk waren; het samen
gepakte extremisme anderzijds heeft te maken 
met de kleinbeeldcamera, de grovere korrel van 
de 35 mm film, de onstabielere kadervorming. 
Men ontvangt op de tentoonstelling in Rotterdam 
deze contrasten als een dreun op je netvlies: dat 
een fotograaf tegelijk kantwerk kan presenteren 
en een vuistslag toedienen; kan intellectualiseren 
en tegelijk ook provoceren; kan bestuderen met 
immense aandacht en kan incasseren als de 
brutaalste voyeur - je bewondert hem niet alleen 
voor die reikwijdte maar ook voor de wijze 
waarop hij beide polen integreert.
Dit is nu juist het punt waar ik niet zou spreken 
over een conceptuele spitsvondigheid, maar 
gewoon over een haast tragische zelfkennis, 
over een bewonderenswaardig evenwicht tussen 
het onverzoenbare, overeen evenwichtsoefening 
tussen twee zielen. Wie goed kijkt, ziet in Evans 
een romantisch kunstenaar, functionerend op de 
averechtse ironie van de romantiek. Hij is ge
worteld in de geschiedenis als weinig andere 
fotografen. Hij beseft dat de mens zich in vor
men uit en in die negatief-beelden zijn sporen 
reveleert. Hij weet dat die revelatie reeds betrek
king heeft op het voorbije. Ver weg van 
conceptuele spitsvondigheden, die een al te 
zelfzekere taal stimuleren en toelaten, zien we 
hier beelden die aan een krachtige, mannelijke 
melancholie gestalte geven. Krachtig omdat ze 
het nu van het zichtbare tot de uiterste conse
quenties onder ogen ziet; melancholie omdat ze 
aan dat nu iedere uiteindelijke stabiliteit lijkt te 
ontzeggen.
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Aan twee grote verleidingen staat de fotografie 
als beeldkunst bloot: esthetisering door 
pictorialistische illusies en esthetisering door 
formalistische “styling” en design. Graham 
zondigt met name door de laatste strategie te 
volgen: hij concipieert vlakken, hij 
conceptualiseert niet wat er te zien is.
Wat er te zien is, is chaotisch, overstijgt ieder 
vermogen om orde te scheppen, ontmoedigt 
iedere poging om op te sommen, laat staan te 
klasseren en dus zeker te combineren. De 
“werkelijkheid” is niet rijk aan details en in
formatie, maar is arm, machteloos, “buiten adem” 
door die overvloed. Geen expansie, maar 
implosie. Evans laat ons op een wonderlijk 
elegante, want economische manier dat cruciale 
aspect van de werkelijkheid zien, precies door 
nooit in termen van beeld-design te denken.
Op dezelfde manier verzette hij zich tegen in
houdelijke programma’s, tegen propaganda, 
tegen sentimentaliteit, tegen interpreterende 
lecturen van de sociale landschappen. Hij was 
niet neutraal, maar integendeel actief onpartij
dig, dit wil zeggen hij organiseerde een alzijdige 
tegenspraak. Zijn beelden zien er nooit autonoom 
uit (zoals die van Graham), maar steeds dia- 
logerend, opponerend, reagerend. In de eerste 
plaats tegen de gevaren van de eigen banale 
oplossingen, tegen een mogelijk tendentieus 
gebruik. In een periode - de jaren dertig en 
veertig - waarin het begrip “tendens” cruciaal 
was, ontwikkelde hij een a-tendehtieuze strate
gie. Dat hij bij dat risicovolle project niet in de 
vrijblijvendheid verviel, maar integendeel zijn 
beelden absoluut vrij wist de houden van iedere 
klammige aanslag, maakt hem zo geliefd, be
wonderd en gebruikt.

Dirk Lauwaert

Die Wahrheit des Sichtbaren, Edward Hopper 
und die Fotografie liep van 28 juni tot 
27 september in het Museum Folkwang, 
Goethestrasse 41,4300 Essen, 0201/88.84.10. 
Het Museum Boymans-van Beuningen 
(Museumpark 18-20, 3015 CB Rotterdam, 
010/441.94.00) toonde van 30 augustus tot 
11 oktober foto’s van Walker Evans, het 
kunstcentrum Witte de With foto’s van Dan 
Graham. Tot 24 januari 1993 toont Witte de 
With werken van Stephan Balkenhol, van 
6 februari tot 21 maart 1993, Britta 
Huttenlocher, Jonathan Lasker en Jos van 
Meerendonk en van 3 april tot 10 mei 1993 
Michelangelo Pistoletto e la fotografia. Het 
adres: Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam, 010/411.01.44.
Het Nouveau Musée (11, rue du Dr. Dolard, 
69100 Villeurbanne, 78.03.47.00) organiseert 
een retrospectieve tentoonstelling van Dan 
Graham van 4 december tot 28 februari 1993. 
In het Van Abbemuseum (Bilderdijklaan 10, 
5611 NH Eindhoven, 040/38.97.30) loopt van 
24 april tot 20 juni 1993 eveneens een een- 
manstentoonstelling van Dan Graham.



Eerste lezing - repetitie

Toon: lichtsepia. Naakte man, ruggelings, vadsig, 
stelt zichzelf in burgerlijk antiek interieur bloot 
aan de ongenadig keurende blikken van twee 
vrouwen (moeder en dochter ?), Toon: 
bleekgroen. Bepotelende, kalende, executive 
manager wordt door jonge, would-be starlet in 
het kruis getast (op parking van motel ?). Toon: 
paarsblauw. Gebrilde man op leeftijd, rokend, 
met afstotelijk Mephistophelesbaardje, deelt, 
enkel gehuld in boxershort en sokken, zomerse 
avond met lingeriedragende opblaaspop (na 
gebruik ?). Toon: sepia. Odalisk lijkt ingeslapen 
op gestreept donsdekbed; de concordantie tussen 
haar rusteloos geheven hand en de gespreide 
armen van de crucifixloze Christus is even 
“touching” als het afgetekende contrast tussen 
haar gebruinde dijen en witte billen (de 
herinnering aan haar bikinibroekje ?).

De auteur

Deze beelden horen thuis in de reeks Love+Lust. 
Hun auteur, Nic Nicosia, werd in 1951 geboren 
in Dallas, Texas, USA. Haalde een B.A. in 
Radio, TV en Film aan de North Texas State 
University van Denton en studeerde verder in 
Houston. Leeft en werkt in Dallas.

De regisseur

Nicosia maakt foto’s. Letterlijk. Aanvankelijk 
is zelfs àlles wat we zien door hem gemaakt. 
Niets, of quasi niets, wordt aan het toeval 
overgelaten. In de vroege jaren ’80 brengen 
reeksen als Domestic Dramas (1982) of Near 
(Modern) Disasters (1983) een onverbloemde 
satire op all-american thema’s. Vrienden of 
familieleden worden genadeloos geplaatst in 
karikaturale, zelfgeschilderde en -gebouwde 
decors. De thema’s, van huiselijke melodrama’s 
en soap-opera-trauma’ s tot hedendaagse rampen 
als vliegtuigcrashes, aardbevingen en gevaarlijke 
honden,... krijgen in schrille, heldere kleuren 
(cibachromes) en met de nodige pop art- 
referenties vorm. In die dagen doet hij uitspraken 
- inmiddels door het geëvolueerde oeuvre zelf 
getemperd - als :”I want my work to be universally 
entertaining on the front side - the way a film is. 
Then to be provocative for people with time.” 
Nicosia nu: “Ik herinner me die uitspraak en ik 
ben er, nu ik erop terugkijk, niet meer zo gelukkig 
mee, omdat het woord “entertaining” ook 
geïnterpreteerd kan worden als “niet ernstig”, en 
alhoewel mijn werk er toen speels uitzag, was ik 
in alle ernst bezig met gefabriceerde foto’s en 
hoe die de kijk van de kunstwereld op fotografie 
aan het veranderen waren.” In elk geval biedt 
elke foto hem de mogelijkheid om op te treden 
als schilder, beeldhouwer, ontwerper en bouwer 
van de sets, regisseur, scenarioschrijver én 
fotograaf.
The Cast-reeks ( 1985) en vooral Life as we know 
it (1987) worden formeel al een stuk 
“eenvoudiger”, In die laatste serie komen 
expliciet een aantal media-topics aan bod: 
geweld, drugs, jeugd, mode. Nicosia blijft 
parodiëren. Violence uit Life as we know it 
situeert zich bijvoorbeeld op een elegante 
cocktailparty, waar een onberispelijk heerschap 
een andere gast een stevige mep verkoopt. De 
reacties van de omstaanders lijken het meest op 
onverschilligheid. Dë setting is nog steeds 
artificieel - schematisch en simplistisch - maar 
de overdreven gebaren en uitdrukkingen van de 
acteurs worden al een stuk subtieler ingepast. 
Een evolutie van het decor (als pièce de 
résistance) naarde volle aandacht voor de acteurs. 
Volgt daarop de reeks Real Pictures (1988) die 
in wezen de gelijkenissen en verschillen tussen 
kinderen en volwassenen wil behandelen. Zwart
wit. Zonder zelfgemaakte decors. Wat geleidelijk 
aan zichtbaar wordt in Nicosia’s beelden
arsenaal, is de wijze waarop hij gebruik maakt 
van “photography’s captive nature” en tegelijk 
van de feitelijke én de sceptische reputatie en 
geschiedenis van die fotografie, zegt Joe Scanlan 
in Artscribe. Via een soort mengeling van 
“aanpassing” en “rijping” reikt Nicosia verder 
dan de louter afbeeldende, voyeuristische of 
interpreterende vragen van het medium 
fotografie, om datgene te bereiken wat hij met 
zijn beelden eigenlijk wil vertellen. En dat is in

Het theatrale moment
Van Nic Nicosia was op de voorbije Documenta een (1) foto te zien. Met een tiental beelden uit 
de reeks Love+Lust, waarvan die foto deel uitmaakte, kan men van 14 november tot 6 december 
uitvoerig kennismaken in Galerie Richard Foncke in Gent. Wij gingen vooraf kijken en hadden 
via de fax - wonderbaarlijk apparaat dat het mogelijk maakt vele vragen ineens te stellen - 
contact met hun auteur in Dallas, Texas.

Nic Nicosia

"Love + Lust" #14, 1990

Real Pictures zoiets als: “Nicosia’s children and 
adults ultimately question and confirm ifand how 
we’re able to grow up in one piece,” Daarnaast 
wordt duidelijk dat hij meer en meer louter 
fotografische middelen gaat aanwenden: 
cadrering, ongewone standpunten, abrupte 
contrasten tussen licht en donker, klassieke 
composities, symmetrie,... Die worden ook ten 
volle geëxploiteerd in de Love+Lust-beelden.

De scène

In een perstekst bij de momenteel lopende 
fototriënnale in het Duitse Esslingen - dit jaar in 
het teken van het geconstrueerde beeld - worden 
een aantal revelerende uitspraken gedaan. Zo 
stelt men er dat de tendens tot enscenering in de 
recente fotokunst zonder meer lijkt ingegeven 
door, of een reactie is op onze menigvuldig 
geënsceneerde wereld zelf. Dit ensceneren en 
construeren houdt in hoofdzaak verband met de 
vaststelling dat alles wat wij “werkelijkheid” 
plegen te noemen, op een of andere wijze door 
onszelf geconcipieerd, gemaakt of bedacht werd. 
(Zolang we onze weg vinden doorheen of via 
deze constructies, zijn we ons daar zelden echt 
van bewust.) Manipulatie is van oudsher een 
immanent aspect van de fotografie. De manieren 
waarop foto’s ten allen tijde kunnen worden 
bewerkt, herwerkt en verwerkt zijn onuitputtelijk. 
Vanaf hun ontstaan, vóór het fotograferen, tijdens 
de opname of in de loop van het ontwikkelen, het 
behandelen van het negatief, het retoucheren,... 
de gelegenheden tot tussenkomst zijn legio. 
Kunstenaars die met fotografie werken, maken

juist die kansen, die momenten tot hun “creatieve 
principe”. Ze vinden zo hun eigen 
werkelijkheden uit.
Terug naar Nicosia. Hij is zijn “moment”, zijn 
mise-en-scène, steeds verder gaan verfijnen, 
zoals uit de eerder geschetste evolutie (van satire 
naar introspectie, van carnavaleske provocatie 
naar provocerende (zelfreflectie) bleek.

Souffleurs, figuranten en rekwisieten

Het overwegen van een aantal invloeden op 
Nicosia’s oeuvre kan verder verhelderend 
werken. “Toen ik in de jaren ’70 mijn eerste 
werken begon te fabriceren,” zegt Nicosia, 
“bestonden mijn belangrijkste invloeden uit pop- 
kunstenaars als Rauschenberg en Lichtenstein, 
evenals uit de impact van filmmakers als Woody 
Allen, Stanley Kubrick en Fellini. Als er van een 
fotografische beïnvloeding sprake zou zijn, dan 
van de fotojournalisten.” En tenslotte: “Now, 
my influences are from within.”
Ondanks deze laatste “sluitende” bewering 
willen we verder gaan. Ongetwijfeld staat 
Nicosia’s fotografische stijl niet helemaal los 
van het werk van een aantal jonge en minder 
jonge makers van gefabriceerde beelden: Cindy 
Sherman, Laurie Simmons, Eileen Cowin, Jo- 
Ann Callis, zelfs Arthur Tress, Duane Michals 
of Ralph Eugene Meatyard. Het ontwerpen en 
construeren gaat trouwens terug tot de roots van 
de fotogeschiedenis. In de 19de eeuw 
bijvoorbeeld fotografeerden Hill en Adamson al 
vrienden, die opgetut als ridders of monniken, 
historische scènes speelden. En een nog verdere

terugblik, tot de virtuoze barokke schilderkunst 
bij voorbeeld, lijkt evenmin geforceerd. Ook daar, 
net als in Love+Lust allerlei inventieve 
doorkijken (vensters, deuropeningen,...) en 
trompe l’oeils, het afsnijden van het beeld en 
zelfs de personnages, een uitgebreid lexicon van 
niet onaanzienlijke “details” en schijnbaar 
toevallige rekwisieten (bv. op de foto hier : de 
kamerjas van de oudere vrouw, de nylons van de 
jongere, het bladmotiefje links naast de man ...), 
het gerichte spel van de blikken naar de 
toeschouwer toe, enzovoort. Allemaal middelen 
om de (argeloze?) kijker in de illusie van het 
beeld te lokken.
Ook publiciteit en de media gaan voor een stuk 
gelijkaardig te werk. Zij willen de toeschouwers- 
consumenten “onopvallend verbazen”. Publicity 
wants to startle its beholders without really 
being noticed by them. “Geboeide 
onbetrokkenheid” (riveted noninvolvement), zo 
omschrijft Max Kozloff de impact die de media 
op hun doelgroep beogen. Voor de kunstenaar 
die dit thema wil bespelen, ligt hier uiteraard een 
heel arsenaal aan mogelijke beeldmiddelen voor 
het rapen.
Nog een aanknopingspunt naar Love+Lust 
vinden we in een analyse die Dirk Lauwaert 
maakte van het fenomeen "film-stills", de soms 
bizarre foto’s die bij wijze van lokaas voor de 
filmbezoeker, op het prikbord buiten aan de 
bioscoop worden bevestigd. De taal van die 
beelden is vreemd, incoherent, gelaagd; de 
onhandige complexiteit ervan maakt stills tot 
een dankbaar object voor ironische manipulaties. 
“Stills moeten aanzetten tot en lokken in de 
fictie, in de vertelling (...). Het beeld moet dus 
een open, onvoltooid, vragend, suspense-vol 
karakter hebben. Het moet een beeld zijn met 
een “gat” erin: een semantisch en een visueel 
vacuüm. Het is een soort vraagteken dat 
uitgebeeld wordt.”
Hoewel Nic Nicosia in eerste instantie stelt niet 
"letterlijk" in film-stills geïnteresseerd te zijn, is 
er in zijn omgang met beelden zeker een relatie 
naspeurbaar. “I am interested in leaving an 
opening for one to insert their opinion or 
conclusion based on their experiences. I 
understand how you can tend to compare my 
work to film stills, but I feel the ambiguity they 
present is too empty, “without guts” or emotion. 
And since we, the public, understand movies are 
not real; with photographs we are not always 
sure.”

Motorisch moment

En Nicosia vervolgt : “Because the pictures are 
staged a falseness is evident, but they are 
conceived from situations that have or can happen 
in reality.” De laatste zes jaar (en drie series) 
gaat zijn belangstelling meer uit naar de inhoud 
van het beeld dan naar de wijze waarop het werd 
gefabriceerd en hoe het een lijn trekt tussen 
werkelijkheid en fantasie.
Toch lijkt Nic Nicosia je er altijd aan te herinneren 
“dat die fantasie er té exact, te gevat uitziet om 
werkelijk te kunnen zijn”. Susan Freudenheim: 
“Anders dan Henri Cartier-Bresson die altijd en 
overal op het juiste moment leek rond te hangen 
- ready to snap - bereidt Nicosia zorgvuldig zijn 
“moment décisif’ voor, hij stelt het samen, 
maakt er een uitvoerig script en een choreografie 
voor en legt het dan pas - vaak na hele reeksen 
shots - vast.” Le moment indécisif. Het moment 
dat symbool wordt voor een hele geschiedenis, 
die je niet te zien krijgt. Het “theatrale moment” 
van Nic Nicosia.

Epiloog

Niet één foto is helemaal écht of onecht.

Doek

Love+Lust van Nic Nicosia is van 13 november 
tot 6 december te zien in Richard Foncke Gallery, 
Sint-Jansvest 18,9000 Gent (091/23.81.28). Op 
de vernissage van vrijdag 13 november om 
20.00 uur zal de kunstenaar aanwezig zijn.

Erik Eelbode

Het globale programma van de Mois de la Photo 
in Parijs, geeft alvast de ontmoedigende indruk 
dat eenieder en iedere instantie, die zich bewust 
is van het verschil tussen, zeg maar, een 
frisdrankautomaat en een fototoestel, zich ge
roepen voelde om te participeren aan deze 
“Mois”. Selecteren om te overleven, dus.
Er zijn een drietal grote delen: Fotografie in 
Europa, Verzamelaars en verzamelingen en de 
activiteiten van Parijse Fotogaleries. Van Nadar, 
over de laatste sessie van Marilyn Monroe tot 
God Ine. en Dirk Braeckman. Van fotografie uit 
de stille Spaanse jaren (1950-1960), Tony Ray 
Jones, Ugo Mulas, actuele Portugese en 
Russische fotografie, beroemde fotografen tonen 
hun eerste foto (sic), een privéverzameling 
naaktfoto’s, Marcel Duchamp door Man Ray, 
Eugène Atget, tot Hommages aan Luigi Ghirri 
(ondere meer het atelier van Morandi) en aan 
Andy Warhol, de Archives de nuit van Helmut 
Newton, de filmfoto-collectie van Kobal, en
zovoort. De hele maand november nog. God zij 
met U.
Meer informatie bekomt u via Paris Audiovisuel, 
35, rue La Boétie, 75008 Paris (1/43.59.33.61).

Meer op mensenmaat en alleszins veelbelovend 
is de tweede Fototriënnale in het Duitse

Esslingen, waar men een internationaal over
zicht brengt van hedendaagse tendensen in de 
Europese fotografie, onder de titelErfundene 
Wirklichkeiten/Invented Realities. Enscenering 
in heel brede zin is het leidmotief. Met werk van 
onder meer: Dieter Appelt, Pidder Auberger, de 
Blumes, Victor Burgin, Calum Colvin, John 
Hilliard, Jürgen Klauke, Karen Knorr, Mari 
Mahr, Jorge Molder, Urs Lüthi, Erwin Olaf, 
Ivan Pinkava, Vladimir Zidlicky. Nog tot 29 
november. Info: Galerie der Stadt Esslingen, 
Villa Merkel, Pulverwiesen, D-7300 Esslingen 
am Neckar (711/35.12-26.40).

Wie Lee Miller - foto’s 1929-1964 - miste in 
Keulen, kan nog tot 13 december terecht in het 
Stedelijk in Amsterdam. Anthony Penrose geeft 
daar vóór de opening op 6 november een lezing 
over leven en werken van deze dynamische 
dame.

Liang Kuo Lung is een fotograaf uit Taiwan, 
die lokale honderdjarigen heeft vereeuwigd en 
Anderlecht is volgens acht fotografen (Bernard 
Bay, GeertBisschop, Bernard Dewil, Alexandre 
Vanautgaerden, Hubert Grooteclaes, Luuk 
Kramer, Maurice Muller en Mare Pierret) méér 
dan een voetbalploeg.
Wat hen verbindt tot 17 januari is het Musée de 
la Photographie, 11 avenue Paul Pastur, 6032 
Charleroi (Mont-sur-Marchienne) (071/ 
43.58.10).

Contretype neemt deel aan het Brussels-Britse 
festival “With Attitude” met John Blakemore, 
Hannah Collins en Annette Heyer. Drie as
pecten van de hedendaagse fotografie in het 
U.K. Tot 20 december in de Espace 
Photographique Contretype, Verbindingslaan 1, 
1060 Brussel (02/538.42.20). Een interessante 
aanvulling hierbij is het werk van Jem Southam

in het Centre d’ Art Contemporain, Nerviërsstraat 
63, 1040 Brussel (02/735.05.31). Nog tot 28 
november.

Het Provinciaal Museum voor Fotografie in 
Antwerpen brengt nog tot 3 januari een prima 
selectie van Mario Giacomelli, Waalse Kaai 47, 
2000 Antwerpen (03/216.22.11).

In CIAP, Vereniging voor Culturele Informatie 
en Actueel Prentenkabinet in Limburg vzw , 
Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt (011/22.53.21) 
worden tot 5 december gemaskerde portretten 
van Malou Swinnen aangeboden.
En Liliane Vertessen toont nog tot 29 novem
ber onder meer zichzelf in Galerie Mahieu, 
Serpentstraat 22-24,9000 Gent (091/25.01.22).

Van 27 november tot 9 januari loopt in de Gele 
Zaal de tentoonstelling Engram. Onze foto
redacteur, Erik Eelbode, ontwikkelde het con
cept: engram of geheugenspoor fungeert als 
bindteken voor het werk van drie fotografen, 
Anne Denis, Thomas Lenden en Stephen Sack. 
U bent met deze uitgenodigd! In de Gele Zaal, 
Nonnemeersstraat 26,9000Gent (091/35.37.00). 
Het werk van Anne Denis is tot 15 november 
ook in Huize Sint-Jacobus te savoureren.
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10 OKTOBER -10 NOVEMBER

Gery De Smet

SCHILDERIJEN

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.

BEGIJNHOFLAAN 85
B - 9000 GENT 

TEL 091 - 256 236 
OPE N : VR Z A ZO 14.30 - 18 u
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TENTOONSTELLING
VAN 14NOVTOT21 DEC OP ZA ZO MA VAN 14T0T 18 U 
■ BERGSTRAAT 27 88OORUMBEKE 050/33 5061 ■

MAURICE 
WYCKAERT 
15/11 -13/12

WERNER 
MANNAERS 
20/12- 24/01

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

Adres Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86

diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren
Tel. 091/48.06.42

Art Gallery & Antiques

van 31 oktober tot 6 december '92
SCHILDERIJEN & TEKENINGEN

CARL JACOBS
van 12 december '92 tot 7 februari '93
RECENTE SCHILDERIJEN

FRANS MINNAERT

Open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur 
zaterdag: 10-18 uur, zondag: 14-18 uur
maandag en vrijdag gesloten
op afspraak: 091/48.06.42
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VAE VICTIS
PETER DE KONINCK 

RECENT WERK

VERNISSAGE OP ZATERDAG 21 NOVEMBER 
VAN 15.00 TOT 22.00 UUR

VAN ZAT. 21 NOV. T/M ZON. 27 DEC.

LIGNEA ART GALLERY 
JAN BREYDELSTRAAT 32-34 

9000 GENT 
091/33.42.52

OPEN
OP DONDERDAG EN VRIJDAG 

VAN 15.00 TOT 18.00 UUR 
ZATERDAG EN ZONDAG 
VAN 10.30 TOT 18.00 UUR

20 jaar Frans Masereel Centrum

een unieke kunstuitgave van 9 grafische 
werken van Fred Bervoets, Linda Vinck, 
Albert Daniels, Enk De Kramer, Veerle 

Rooms, Ingrid Ledent, Nico Lannoo, 
Franky Cane en Hilde Van den Heuvel 

verzameld in een luxueuse doos

prijs 25.000 fr 
te bestellen bij het 

Frans Masereel Centrum 
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee 

Tel. 014/85.22.52



TENTOONSTELLINGS---------------------

...... . ■ .........

ANTWERPEN

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8 
2000 Antwerpen 
03/237.45.82
Esther Sellner - vilttapijten 
van 10 november tot 18 
december

A-R-Tema Gallery 
Lange Schipstraat 60 
2800 Mechelen 
015/20.85.82
“Sporen 4” - Rolf Mulder (NL) 
tot 20 november

Cultureel Centrum Berchem 
Driekoningenstraat 126 
2600 Berchem 
03/239.59.08
“Op zoek naar schoon servies” - 
13 Vlaamse keramisten 
tot 19 december

The Church of the Holy 
Hooker
Burchtgracht & Zakstraat 
2000 Antwerpen 
03/232.20.53
“Direct communication, an 
independent art event” - 
Constantine Ferreo 
tot 1 januari

Het Decor
Oude Beurs 40 
2000 Antwerpen 
03/234.05.32 
Vindervalt 
van 1 november tot 1 januari

Huize Dodoens
Bleekstraat 7 
2800 Mechelen 
“Beeldspraak” - Fotokollektief 
Kritika 
van 13 november tot 22 
november

Galerij Elias
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
Johan Defour 
van 6 november tot 2 december 
Walter Bott 
van 4 december tot 30 december

‘t Elzenveld vzw
Lange Gasthuisstraat 33-39 
2000 Antwerpen 
03/223.56.11
Victor Dolphyn 
van 19 november tot 13 
december

Galerij Enzo
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
Johan Linden 
van 6 november tot 2 december 
Paul Van Hove 
van 4 december tot 30 december

Galerij Groot-Begijnhof 
Hoviusstraat 6 
2800 Mechelen 
015/20.26.74
Hubert Minnebo - bronzen 
beelden, tekeningen en juwelen 
tot 29 november

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54 
2880 Hingene 
03/889.57.05
“Internationale grafiek”, Michel 
Bracke en Dirk De Keyser 
van 6 november tot 15 januari 

121 Art Gallery
Mechelsesteenweg 121 
2018 Antwerpen 2 
03/218.68.73
Ouka Lele (E) 
tot 5 december
Teun Hocks (NL) 
van 10 december tot 23 januari

Huis Hellemans 
Strijdersstraat 14 
2650 Edegem 
03/457.78.40
H. Van Tongelen en Sylvain 
Simons 
van 7 november tot 29 november 
Joris Thijs 
van 5 december tot 27 december

’t Kallement
Kallement 1
2160 Wommelgem 
03/353.62.36
Mija
van 25 oktober tot 27 november
Thea Beyers
van 29 november tot 25 
december
Willy Smolders 
van 27 december tot 29 januari

Kapelgalerie van Sint-Maria- 
Instituut
Lovelingstraat 8
2060 Antwerpen 
03/235.37.35

“Brücke zum Osten - Für ein 
Haus” - een installatie van Esther 
Sellner i.s.m. 11 kunstenaars 
van 9 november tot 18 december

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09
Avant-garde in België 1917-1929 
van 20 september tot 13 
december
“Van Breugel tot Rubens, de 
Antwerpse schilderschool tussen 
1550 en 1650” 
van 19 december tot 7 maart

Galerij De Lelie
Stoofstraat 9
2000 Antwerpen 1 
03/231.16.81
Hommage aan Delbrassine 
van 6 november tot 29 november
Groepsexpo
van 11 december tot 3 januari 
Jan Deckx
van 8 januari tot 1 februari

Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 
2030 Antwerpen 3 
03/542.49.40
Herman Wttocx en Willy Van de 
Velde - meubel- en artdesign 
van 20 november tot 25 januari

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 Oorzaak & Zn
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout 
014/41.36.33 
Wemer Cuvelier 
van 7 november tot 13 december

Parbleu
Verbrande Entrepotstraat 9 
2000 Antwerpen 1 , 
03/238.36.92
“Il faut cultiver notre jardin ...” - 
Johan Rottiers 
tot 14 november -
len Lucas (NL) 
van 26 november tot 19 
december

Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22 
2000 Antwerpen 
03/231.03.60 
Christoffel Plantijn en de 
Iberische wereld 
tot 31 december

deSingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 2 • 
03/216.28.77 
Steven Holl 
van 7 oktober tot 15 november
Jacques Herzog en Pierre de 
Meuron 
van 18 december tot 7 februari

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86
Wemer Van Dermeersch - 
projecten 
tot 20 november
“City project” - Matt Mullican 
van 30 november tot 18 
december

De Slijperij
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
Wemer Paenen - recent werk 
tot 22 november
Jan Broekmans - schilderijen 
Patrick Poels - foto’s 
van 28 november tot 20 
december

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

Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 
2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27 
Harald Klingelhöller 
van 14 november tot 9 januari

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

De Zwarte Panter 
Hoogstraat 70-74 
2000 Antwerpen 1 
03/233.13.45
Fred Bervoets 
tot 29 november

BRABANT

ABB-Galerij
Diestsestraat 269 
3000 Leuven 
016/24.37.72 
Paule Nolens 
tot 27 november

Galerie Albert 1er
Madeleinestraat 45 
1000 Brussel 
02/512.19.44
Claude Lyr 
tot 10 november 
Dubrunfaut 
van 13 november tot 8 december 
Itinéraires XIV 
van 11 december tot 6 januari 
Mireille Bastin - schilderijen 
van 8 januari tot 27 januari

Art & Crafts
Charleroisesteenweg 273 
1060 Brussel 
02/537.52.59 
“Maisons closes” - 
beeldhouwwerken, schilderijen 
en sierkunst 
tot 26 november

Atelier 340
De Rivierendreef 340
1090 Brussel 9 
02/424.24.12 ■
Nils-Udo en Bob Verschueren - 
“Met bomen en bladeren” 
tot 29 november

Atelier 18
Voorzitterstraat 18
1050 Brussel 5 
02/511.93.49 
Elisaberh Joulia - keramiek 
van 4 november tot 28 november

Galerie Albert Baronian
Villa Hermosastraat 8
1000 Brussel 1 
02/512.09.78 
Patrick Corillon 
tot 14 november 
Alain Séchas 
van 20 november tot 23 
december

BBL
Koningsplein 6 
1000 Brussel 1 
02/547.22.92
Schatten in zilver - topstukken 
van de National Trust for 
Scotland 
tot 29 november

Galerij Belarte
Kortestraat 3 
3000 Leuven 
016/22.26.22 
Frédéric Morin (F) - 
glasskulpturen 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 
tot 9 januari

Conferentiecentrum Albert 
Borschette
Froissartstraat 33 
1040 Brussel 
02/219.36.00 
“New Voices” - recente Britse 
schilderkunst 
tot 11 december

Au Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
02/217.63.86
Bram Bogart - retrospectieve 
tot 15 november

Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 
1040 Brussel 4 
02/735.66.49 
Jem Southam - foto’s (With 
Attitude) 
tot 28 november

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
02/230.70.45 
“Bezweringen” - Pol Authom - 
pastels of doek, etsen 
tot 24 november

Contretype
Avenue de la Jonction 1 
1060 Brussel 6 
02/538.42.20
John Blackmore, Hannah Collins 
en Annette Heyer - foto’s 
tot 6 december

Contrast
Emest Allardstraat 21 
1000 Brussel 
02/512.98.59
Simone
tot 14 november
François Legoubin - gouaches 
van 19 november tot 
20 december

Galerie Curvatuur 
Pletinckstraat 14 
1000 Brussel 
02/513.89.83
Thomas Bechinger - schilderijen 
van 12 november tot 19 
december

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 1 
02/511.37.04 
Jean Le Gac 
tot 6 december

Galerie Dieleman
Grote Zavel 21 
1000 Brussel 1 
02/512.31.20 
“Human Sculpture IV” 
van 13 november tot 31 
december

Galerie Echancrure 
Brugmannlaan 563 
1180 Brussel 
02/345.30.63
Vany - schilderijen 
van 6 november tot 30 november

Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven 
016/23.56.40 
Juan Hanon - beelden juwelen, 
ontwerpschetsen 
van 6 november tot 29 november 
“Kunst kan klein” 
van december 92 tot januari 93

Espace Arthere Sud 
Rue de Suède 40 
1060 Brussel 
02/534.45.99
Lucia Nogueira (With Attitude) 
tot 21 november

Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59 
Sir Edwin Luytens (1896-1944) 
en Nigel Coates (° 1949) 
van 24 november tot 31 januari

Ganzendries Art Gallery
Kerkplein 1 
3212 Pellenberg 
016/45.02.75 
Joz Van Rillaer 
tot 13 november 
Dirk Celis 
tot 27 november 
Lucas Bemaerts 
tot 13 december 
Jan Sinik 
tot 25 december

Goethe-Institut Brüssel 
Belliardstraat 58 
1040 Brussel 4 
02/230.39.70
“Ungemalte Bilder” - Emil Nolde 
van 13 november tot 
16 december

Galerie Hufkens
Sint-Jorisstraat 8 
1050 Brussel 
02/646.63.30 
Thierry De Cordier, Lili 
Dujourie, Jan Van Oost en Jan 
Vercruysse 
tot 14 november

Het Gasthuys
Brusselsestraat 63 
3000 Leuven 
016/23.84.27
“Van silex tot chip - alles uit de 
aarde” 
tot 13 december

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron 
Mechelsevest 108 
3000 Leuven 
016/22.28.93
Prosper Feyaerts 
van 6 november tot 29 november

Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat 35 
1050 Brussel 5 
02/538.08.18
Anya Gallacio, Simon Patterson 
en Dominic Denis (With 
Attitude) 
tot 15 november 
Jean-Marie Bijtebier 
van 19 november tot 2 januari

Kon. Musea vr Schone Kunsten 
van België
Museumstraat 9 
1000 Brussel I 
02/513.96.30 
“De avant-garde in België 1917- 
1929” 
tot 13 december

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

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

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20 
1060 Brussel 6 
02/346.11.14
Jordan Baseman, Glenn Brown, 
Amikam Toren en Dean Whatmuff 
(With Attitude) 
tot 21 november

Michel Luneau Art Gallery 
Louizalaan 94c
1050 Brussel 
02/512.73.81 
Canovas 
tot 14 november

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

Galerie Meert Rihoux
Hooikaai 55
1000 Brussel 1 
02/219.14.22 
Brandt en Junceau 
tot 12 december

Museum voor Moderne Kunst
Koningsplein 1-2 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
Avant-garde in België 1917-1929 
tot 13 december

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71
1050 Brussel 5 
02/511.90.84 
“The Binary Era - New 
Interactions” 
tot 29 november

Oude Sint-Nikolaaskerk
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel 
02/216.67.48
Herfstsalon van de Alfred 
Bastienkring 
van 30 oktober tot 29 november 
Michel Linthout - sandpapers 
Hubert Verbruggen - sculpturen 
van 11 december tot 31 januari 
1993

Osiris Gallery
Bottier Gallery 12 
1000 Brussel 
02/511.09.21
Jean-Claude Novaro 
tot 21 november

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1 
02/512.04.03
Jonge franstalige kunstenaars 
van 30 oktober tot 29 november 
“Montage and Modem Life ( 1919- 
1942)” 
van 3 november tot 3 januari 
“Ingenieurs van de menselijke 
ziel” - Sovjet socialistisch- 
realistisch schilderkunst (1930- 
1970) 
tot 3 januari

Plateau
Herdersstraat 30 
1050 Brussel 
02/514.52.07 
Willy De Sauter 
tot 14 november

Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 
1060 Brussel 6 
02/537.81.36
Shigeko Hirakawa - schilderijen, 
installatie en sculpturen 
tot 14 november
A. Bindl, D. Eilbacher, A. Grunert, 
M. Neumann - schilderijen 
van 19 november tot 31 december

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6 
02/537.65 40
Denis Pouppeville - tekeningen 
tot 12 december
Antonio Ségui - recent werk 
van 14 december tot 30 januari

Galerie Le Sacre du Printemps
Lange Haagstraat 10-12 
1050 Brussel 5 
02/511.70.31
Victor Seach (1913-1991) - papier, 
schilderijen 
tot 28 november

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

Herman Teirlinck Galerij
Uwenberg 14 
1650 Beersel 
02/376.45.57 
Ferre Grignard 
tot 16 november 
Jan Sanders 
van 21 november tot 21 december

Tilman Fesler & Coufo
Stassartstraat 59 
1050 Brussel 5 
02/512.11.21 
Perry Roberts en Tessa Robbins 
(With Attitude) 
tot 21 november

Transit
Tiensevest 39
3010 Kessel-Lo 
016/22.62.44 
De Tina Friedrich 
Kunstverzameling uit Berlijn 
tot 15 november
Christa Naher (D) en Max 
Mohr (D) 
van 29 november tot 17 januari

Galerie 2016
Steenstraat 16 
1000 Brussel 
02/502.81.16 
And Maris - schilderijen 
tot 14 november
Pierre Raetz - schilderijen 
van 25 november tot 20 
december

Vertigo Modern Art Gallery
Muntstraat 38 
3000 Leuven. 
016/23.81.91 
“Mémoires” - Baudru 
tot 3 december

Galery VUB
Pleinlaan 2 / Triomflaan, 
toegang 6 
1050 Brussel 5 
02/641.30.87
Peter Goossens - schilderijen 
van 6 november tot 2 december

Rectoraat van de V.U.B.
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
02/641.23.25 
Cel Overberghe 
tot 30 november

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

Galerij Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
Pierre Dillens - schilder- en 
tekenwerk 
van 10 oktokber tot 19 

. november

Trefentrum De Zeyp
Van Overbekelaan 162 
1080 Brussel 8 
02/428.37.38
“Thinking the noman’s land of 
thinking” - VDD 
tot 15 november

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86 
Maurice Wyckaert 
van 15 november tot 13 
december

LIMBURG

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

CIAP
Zuivelmarkt 44 
3500 Hasselt 
011/22.53.21 
“Masks” 
tot 5 december

Fotogalerij Cultureel 
Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
“Belgische landschappen” - 
Wout van’t Hof - foto’s 
van 7 november tot 20 
december

Cultureel Centrum Genk
Dieplaan 2 
3600 Genk 
011/35.13.16
“Portret van eigen bodem” 
tot 15 november

PICS Dommelhof
Toekomstlaan 5 
3910 Neerpelt 
011/64.27.05 
Peter Jacquemyn - beelden, 
schilderijen en tekeningen 
van 14 november tot 20 
december
“One Size - Many Views” - 
van 9 januari tot 7 februari

Galerij Tamara - CC Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
Serano Pablo 
van 7 november tot 20 
december

Tilbury’s Art Gallery
Minderbroedersstraat 18 
3800 Sint-Truiden 
011/68.97.79
Vicky Gruyters, Hugo Besard 
en Albin Brunovsky - grafiek 
tot 17 november
Dany Tulkens - beelden in 
ijzer- en koperplaat, bronzen 
beelden, schilderijen 
van 20 november tot 
23 december
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OOST-VLAANDEREN

Galerie S & H De Buck
Zuidstationstraat 25-27 
9000 Gent 
091/25.10.81
Kanen Vandekerkhove - 
schilderijen 
tot 15 november

Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg 
9040 Sint-Amandsberg 
091/25.49.18
“Facetten van een hedendaags 
abstract expressionisme” 
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

Centrum voor Kunst en 
Cultuur
Sint-Pietersplein 9 
9000 Gent 
091/22.07.91
“Una Commedia - een trilogie” - 
Dirk De Pauw 
van 13 november tot 30 
december

Gallery Cotthem
Hogeweg 3
9620 Zottegem-Grotenberge 
091/60.72.58
“American Graffiti” 
tot 12 december

Galerie Joost Declercq
Gewad 23 
9000 Gent 
091/25.56.16 
“Endless scenes of endless 
dreams (take two)” - Jean-Pierre 
Temmerman 
tot 21 november

Deurle-Dorp 

Dorpstraat 52 
9831 Deurle 
091/82.56.49 
E. Van Wesemael - schilderijen 
december

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumlaan 14
9831 Deurle 
091/82.51.23
Jonge Europese kunstenaars 
van 8 november tot 13 december

Di-Art
Vrijheidsplein 1 
9160 Lokeren 
091/48.06.42
Carl Jacobs - schilderijen en 
tekeningen 
tot 6 december
Frans Minnaert - schilderijen 
van 12 december tot 7 februari

Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm 
055/49.79.89
Andrzej Bartczak (P) - 
monotypes 
van 15 november tot 6 december

Dorp & Dal
Begijnhoflaan 85 
9000 Gent
091/25.62.36
“The Langcat Series” 
van 21 november tot 20 
december

Galerie Fortlaan 17 -----------
Fortlaan 17 
9000 Gent 
091/22.00.33
Günter Brus 
van 13 november tot 
24 december

Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26 
9000 Gent 
091/35.37.00 
“Engram” - Anne 
Denis, Thomas
Lenden en Stephen 
Sack 
van 27 november tot 
9 januari

De burcht van
Herzele
9550 Herzele 
091/62.79.01 
“Labyrint 1992” 
tot 15 november

Huize Sint-Jacobus
Provenierstersstraat
11 < 
9000 Gent 
091/23.30.98
Anne Denis 
tot 15 november 
Bert Loerakker 
van 22 november tot 
31 december

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106- 
108
9300 Aalst 
053/71.06.46
Willem Speekenbrink 
en Andreas Bemat 
van 7 november tot 
20 december

Marcel Berlanger
van 3 januari tot 7 februari

Labo Art vzw
Steenweg 289 
981OEke 
091/85.46.35
Willy Dee - portretten 
tot 11 november
Rik Reynaerts - schilderijen 
van 15 november tot 13 
december

Galerie Softe Lachaert 
Zwartezustersstraat 20
9000 Gent 
091/25.72.44
“Eigen werk” 
tot 21 november

Latem Molen
Molenstraat la
9830 Sint-Martens-Latem 
091/82.52.52
"Herfstsalon Latemse school” - 
Emile Claus, Gust De Smet, e.a. 
tot 29 november

Lignea Art Gallery nv
Jan Breydelstraat 32-34
9000 Gent 
091/33.42.52 
Ivan Popovic 
tot 17 november 
Peter De Koninck 
van 21 november tot 27 
december

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2
9000 Gent 
091/23.82.26 
“Licht-Ruimte-Materie” - 
hedendaagse skulpturen 
van 6 november tot 29 november 
Zesde Wintersalon - nieuwe 
aanwinsten
van 4 december tot 30 januari

Galerie Mahieu
Serpentstraat 22-24

9000 Gent 
091/25.01.22
Liliane Vertessen 
tot 29 november

Kunstgalerij Monte
Munteplein 7 
9820 Munte 
091/62.62.88
Daniel Bijn - olieverfschilderijen 
tot 30 november

Moving Space
Grauwpoort 19 
9000 Gent
091/25.31.56
Bernard Coulon (Fr) en Cathy 
Gangloff (Fr) 
van 7 november tot 13 december 
“Artists for tomorrow” - Axel 
Claes, Vincent Deroder, Diego 
Joostenen Kris Vandessel 
van 9 januari tot 14 februari

Museum van Deinze en
Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 
9800 Deinze
091/86.00.11
Johan De Loore - tekeningen en 
schilderijen 
van 14 november tot 14 
december

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent 
091/25.66.76
Fins glas, van modem tot heden 
David Palterer - glaswerken 
tot 15 november
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Claudel

la Valse

“Rauch aber herzlich” - Duitse 
avant-garde meubelkunst uit de 
jaren tachtig 
november 92 - februari 93

Netwerk
De Ridderstraat 28 
9300 Aalst 
053/78.89.81 
Luc De Roeck 
tot 27 november 
Roel Goussey 
van 12 december tot 15 januari

P-art
Noordstraat 20 
9000 Gent 
091/33.36.61 
José Chapellier 
tot 29 november

Galerij Pluto
Plotersgracht 7 
9000 Gent 
Ria Van den Hove - schilderijen 
tot 29 november

Galerij Pim De Rudder
Hoogstraat 6 
9960 Assenede 
091/44.50.57 
Stephanie Pech (D) 
van 14 november tot 6 december 
Jas (NL) 
van 12 december tot 31 december 
Marc Leyman en Jean De Groote 
van 9 januari tot 31 januari

Stedelijke Akademie voor 
Schone Kunsten
Boonhemstraat 13 
9100Sint-Niklaas 
03/776.33.00 
Het landschap - foto’s 
tot 15 november 
“Mei 86” 
van 15 november tot 
20 december

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 
Michel Boulanger en Herman 
Bellaert 
tot 28 november

Ric Urmel Gallery
Visserij 41 
9000 Gent 
091/25.48.18 
“Duistere musea” - Leo Copers 
tot 6 december

Galerie Denise Van De Velde
Tragel 7 
9300 Aalst 
053/78.75.47 
Gilbert Swimberghe - 
schilderijen 
tot 14 november 
Piet Stockmans - 
porseleininstallaties 
van 21 november tot 23 , 
december

V.M.H.K.
Hofbouwlaan 29 
9000 Gent 
091/22.38.96 
Cel Crabeels 
van 20 november tot 3 januari

Galerij Oscar de Vos 
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem 
091/82.68.38
“Parels van de Latemse kunst” 
tot 29 november

De Vuyst Kunstgalerij 
Kerkstraat 24-52 
9160 Lokeren 
091/48.54.40
Godfried Vervisch en George 
Grard 
tot 15 november

Galerij-Prentencabinet 
Waalstraat 14
Waaistraat 14 
9000 Gent 
091/25.73.47 
Moska 
van 6 november tot 15 november

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo 
091/73.70.06
Theo Kuijpers 
van 12 november tot 13 
december
Werken op papier 
van 17 december tot 17 januari

Ziggurat
Baudelostraat 29 
9000 Gent 
091/33.53.33 
“Passage à niveau” - 
meubelontwerpen van 
beloftevolle studenten 
tot 28 november

WEST-VLAANDEREN

Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten
Houtmarkt 5 
8500 Kortrijk 
056/20.38.44 
“Illustration - A way to survive” - 
Ilya Kabakow en Ulo Sooster 
tot 20 december

AD Gallery
Romestraat 6 
8400 Oostende 
059/51.02.39 
Patrick De Spiegelaere - 
fotografie 
tot 15 november
Ignace De Vos - schilderijen 
van 21 november tot 20 
december

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Patricia Lippert (L) - recente 
schilderijen 
tot 16 november 
Grafiek, schilderijen en 
beeldhouwwerken 
van 20 november tot 
28 december
Kunstenaars van de galerij 
van 4 januari tot 18 januari

Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3 
8510 Marke 
056/21.48.54
Albert Rubens - recent werk 
van 8 november tot 13 december

Galerie CD
Kortrijksestraat 44 
8700Tielt 
051/40.77.81
D.D. Trans, Pascal Bemier, 
Wastijn & Deschuymer 
tot 12 december

I (> A 1. L E: R Y m yDielemaN
(e & bronze

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

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

DG
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Grote Zavel 21 - B-1000 Brussel
Place Du Grand Sablon 21 - B-1000 Bruxelles 
Tel.: (02) 5123120& 5122286- Fax: (02) 5123129

Brussels - Tokyo - Nagasaki - Osaka

---------------- Heures d’ouverture:----------------
Du mardi au samedi de 09.00h à 21.00h
Lundi et dimanche de 10.00h 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

Galerij Nico Van Dale 
Westmeers 74
8000 Brugge 
050/34.50.18
Jan Jurânek - schilderijen 
tot 14 november

André Demedtshuis
Sint-Bavostraat 15 
8710 Sint-Baafs-Vijve 
056/60.79.05
Jos Barbe - grafiek 
van 7 november tot 29 november 
Vercaemer - abstracte 
schilderijen 
van 5 december tot 20 december

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
056/64.48.93 
Imi Knoebel 
van 21 november tot 20 
december

Galerie Dialoog 92
Vlaanderenstraat 25 
8400 Oostende 
059/80.65.03 
Stefaan Roelstraete 
van 14 november tot 20 
december

Kultureel Centrum Anto Diez 
Bosduivestraat 22 
8450 Bredene 
059/32.13.28
John Blommaerts 
tot 22 november 
Walter Theuninck 
van 28 november tot 20 
december

Forum Contemporary Art
Romestraat 20 
8400 Oostende 
059/50.09.22 
Kunstenaars van de groep Art 
Abstrait 
tot 9 november

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

Galerij De Gryse
Rameplein 22-23 
8700Tielt 
051/40.04.18
Internationale grafiek 
van 27 november tot 20 
december

Harmagedon
Sasboslaan 7 
8510 Bellegem 
056/21.65.65
Eugène en Emile Demane, Jan 
Dumortier, Luc Delene en de 
Saedeleer 
van 13 november tot 21 
december

Cultureel Centrum Kortrijk 
Hazelaarstraat 7
8500 Kortrijk 
056/22.07.68
Everlyn Nicodemus (Afrika) - 
schilderijen 
tot 22 november
Johan Seynaeve - schilderijen 
(Jonge Kunst Vandaag) 
van 27 november tot 20 
december

Kunststraat 3
H. Horriestraat 3
8800 Roeselare 
051/24.33.88
“Fata morgana” - levkaorion 
kunstenaarskollektief 
tot 9 november

Living Design
Bergstraat 27 
8800 Rumbeke 
051/24.33.88 
“Kompas” - een twintigtal 
Limburgse ontwerpers 
tot 9 november
Rafael de Swerts en Injas - 
meubelontwerpen, tapijt- en 
schilderkunst
van 14 november tot 21 
december

Kunsthuis Loosveldt 
Romestraat 41
8400 Oostende 
059/70.52.73 
“Kunstenaars uit Poznan (Polen)” 
- Piotr Szurek, Andrzej 
Okinczyc, Josef Walczak en 
Robert Sobocinski
van 23 oktober tot 22 november

Ludwine Fieux
St-Omaarstraat 2 
8501 Bissegem 
056/35.45.04
Konfrontatie hedendaagse en 
etnische kunst 
tot 16 november

Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein 
8400 Oostende 
059/80.53.35
Jozef Seynaeve - schilderijen 
van 28 november tot 3 januari

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
“Wintersleep”
van 6 december tot 18 januari

Cultureel Centrum Oude
Dekenij
Sint-Maartenskerkhof 8 
8500 Kortrijk 
056/20.02.96
Peter Bodequin 
(Fotografiecircuit) 
van 9 november tot 7 december 
Willy Truyens (Fotografiecircuit) 
van 9 december tot 6 januari

Galerij De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende
059/70.28.80
Gerda Blindeman 
van 13 november tot 3 december
Gust Michiels
van 11 december tot 31 december

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18 
Jacques Charlier, Dale Chihuly 
tot 7 december
David Palterer, Enrico Baj 
van 19 december tot 8 maart

Galerie André Simoens 
Kustlaan 130
8300 Knokke-Heist 
050/61.00.87
“Popular 86” - Denmark 
van 1 november tot 30 november

Galerij Vanremoortele 
Troonstraat 38

8400 Oostende
059/51.37.25
Yves Velter - schilderijen 
van 6 november tot 27 november

Kunstgalerij Ernest Verkest
leperstraat 45
8700Tielt
051/40.16.33
Robert Neirynck - schilderijen 
van 22 november tot 27 
december

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

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7
8200 Brugge
050/31.14.05
Stratos Fountoulis - schilderwerk 
van 7 november tot 13 december 
Knut Kersse - tekeningen
Gerrit Germonpre - 
beeldhouwwerk 
van 19 december tot 31 januari

De volgende Witte Raaf ver
schijnt op 1 januari 1993 
Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 
15 december op het redac
tieadres.
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DE WITTE BEER

STRATOS FOUNTOULIS
schilderwerk

VAN ZAT. 7 NOV. T/M ZON. 13 DEC. '92

KNUT KERSSE 
tekeningen 

GERRIT GERMONPRE 
beeldhouwwerk

VAN ZAT. 19 DEC. T/M ZON. 31 JAN. '93

vormgeving

XE 
1,6 
=/)E

w
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MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK

JOHAN DE LOORE
TEKENINGEN-SCHILDERIJEN

VAN 14 NOVEMBER TOT 14 DECEMBER '92

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

BRUGGE

Lege weg

Gistel

Torhout

Witte 
Beerstraat

Galenj 
i DE WITTE • 
\ BEER

406

4

Lange
Vesting

r Smedenpoort

$

Kortrijk

Markt

onderstraat 21 b-9000 gent 091-24 27 12

Witte Beerstraat 7, 8200 St.-Andries-Brugge - Tel. (050) 31 14 05 • (050) 34 36 89

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
12.30 - 18.00

LUCIEN MATTHYSLAAN 3-5 
9800 DEINZE

TEL: 091/86.00.11 -091/86.00.19

Weekdagen: 14u-17u30 
Zaterdag, zon- en feestdagen: 

10 u -12 u en 14 u -17 u 
Gesloten op dinsdag

MG 10
Groentenmarkt 10

9000 Gent 
091/33.13.49

Clementinalaan 90
9000 Gent

091/20.71.20

"Maia"
Natuur Esthetica

waar Schoonheid en Kunst 
hand in hand gaan

Permanente Tentoonstelling 
van de heilbrengende werken van

Johannes De Wit

kunstgalerij

De galerie is gesloten 
wegens verhuis 

& 
verbouwingswerken

Openingsuren: 
maandag op afspraak 

dinsdag van 9.30 tot 22 uur 
woensdag tot vrijdag van 9.30tot 19uur 
zaterdag van 10 tot 14 uur en op afspraak

In de lente verwelkomt 
Maryse Bruynincx 

u in de galerie

---------

Maia Natuur Esthetica 
Baron de Vironlaan 2 

1700 Dilbeek 
02/466.72.40

I 21 I
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"Huis an inurganùië"

Hundelgemsesteenweg 82 
9820 Merelbeke
Tel. 091/31.52.65

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

Dré Aerts 
schilderijen 

van 30 oktober tot 3 december

Wintersalon 
met medewerking van 

André De Man, Robert De Man, 
Hilde Van de Walle, Raymond Boonaert, 

Jean Marc Lecocq,e.a.
van 4 december tot 18 januari

Open:
elke dag van 9u3O tot 12u 

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

en van 14u30 tot 18u.
Dinsdag gesloten. 

Toegang vrij.
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1 NESTLE

GRAFISCH MATERIAAL
Letraset BUSTS

MECANORM

KUNSTGRAFIEK

Charbonnel-Graphic Chemical - Artools
Van Ginkel Persen

♦ ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

• OOSTERSE PAPIEREN

KOOP 40 TOT 70% GOEDKOPER
RECHTSTREEKS IN DE VERF- EN LIJMFABRIEK
C DA" Rei gerst raat 47 Gent
O ■ « I « Tel. 22.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

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

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

148 fr per I.

c

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.

ty

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

LESAFFRE N.V.
ONDERBERGEN 76A 9000 GENT 
TEL (091)233306

J.M. LESAFFRE N.V.
TUINSTRAAT 21-23 VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK

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

(

Ka

TEL. (056)223151 TEL. (056) 215118
FAX ( 056 ) 22 77 37

"HHuis Han Rourgonië"

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 13u3O tot 19u.
Zaterdag en zondag van 10u tot 12u en van 14u30 tot 18u.

Dinsdag gesloten.

i _ AA A I Gespecialiseerd 0—ea M-,* A in het fotograferen "—"l° 0°" van kunst

+MYS

KNAPTANDSTRAAT B-9100SINT-NIKLAAS TEL. 03/776.97.82

INLIJSTEN VAN KUNST 
KUNST VAN INLIJSTEN

KADEROPHANGSYSTEMEN

Op aanvraag sturen wij U graag prijs + dokumentatie

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

Fax. (091) 74.80.70

ETSPERSEN OP MAAT
Ook alle exclusieve construkties naar wens. 

Steeds de BESTE kwaliteit voor de LAAGSTE prijs.
Vraag volledig vrijblijvend inlichtingen: 
Freddy Vansteenlandt 

Kamardestraat 10 • 8600 Diksmuide (Beerst) 
& 051/50.39.92

"Bij een goede auto hoort

een goede garage'

Tel. 091/ 25.53.20 - 25.53.15

V- Kunstcentrum
Kunstkelder

$9 ’° W \JAAR / 
“l3 ' DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA oPAEa,

„,r ynuùen pluim’
VRIJDAGMARKT 12 KUNSTCENTRUM -9000 GENT- TEL 091/25 69 05

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

V 
u 
X 
V 
A 
?

))EK (—EA—RAA = A rm-mï? 
KLEI = E r 111111 - K

GROENDREEF 51 9000 GENT Tel.091/26.28.26 - Fax 091/37.00.67
22



Warhol - Klein
Andy Warhol en Yves Klein werden beide ge
boren in 1928. Toch was de rol van de één al 
uitgespeeld toen de ander als kunstenaar naar 
voren trad: Klein overleed in 1962, hetzelfde 
jaar waarin de illustrator Warhol zijn eerste pop 
art-werken vervaardigde. Op het eerste gezicht 
zijn de verschillen tussen de twee opvallender 
dan de overeenkomsten. Warhol, de zoon van 
Hongaarse immigranten die zich vestigden in de 
Amerikaanse industriestad Pittsburg, vereen
zelvigt zich meer dan enige kunstenaar vóór 
hem met de banaliteit en het materialisme van 
zijn land. Met zijn “Factory” maakt hij de kunst 
tot bijna-massaprodukt. Klein groeit als kind 
van een Frans/Nederlands schildersechtpaar op 
tussen schilderijen. Zijn project lijkt tegenge
steld: hij zoekt een absolute, bijna religieuze 
schilderkunst in het blauwe, rozerode of gouden 
monochroom, hij schildert met lucht en vuur. 
Zelfs zijn “edities” zijn stuk voor stuk met de 
hand gemaakt. Warhol is passief: de peetvader 
van de Newyorkse sixties-scène, voyeur bij 
uitspattingen en zelfdestructie. Klein is hyper
actief: onvermoeibaar reiziger, professioneel 
judoka. Een stuntman, ook in de kunst.
Bij nadere beschouwing vallen de overeen
komsten tussen de twee in het oog. Beide 
radicaliseren de schilderkunst: door eindeloze 
herhaling, door het toepassen van nieuwe pro
cédés. Bij beide vervaagt het “aura” van het 
schilderkunstig handschrift. Beide zijn 
mythomaan : biografische gegevens en artistieke 
motieven worden moeiteloos aangepast aan de 
omstandigheden, en beide creëren op die manier 
een zorgvuldig gekoesterd vedette-imago. De 
beschouwer die de grens wil trekken tussen 
ernst en spot, tussen grote kunst en charlatanerie, 
wordt door Klein én Warhol op een dwaalspoor 
gebracht.

LESSENPLAN

1. Warhol en Klein, overeenkomsten en 
contrasten.
Hun context: het na-oorlogse Frankrijk en 
de “art informel”; het abstract-expressio- 
nisme en de opkomende pop-art in de 
Verenigde Staten.

2. Yves Klein.
De monochromen: het schilderij als pure 
kleur. De immateriële kunst: lucht en 
leegte tentoongesteld. De alchemie van 
blauw, goud en vuur. Het lichaam in actie. 
De mythologie.

3. Andy Warhol.
De zeefdrukken: het schilderij als 
serieprodukt. De aantrekkelijkheid van het 
alledaagse, de fascinatie voor de faam. De 
Warhol-scene en de films en tapes: 
afstandelijke registratie. De mythologie.

4. Verwantschap en invloed.
Van Klein naar Kapoor, van Warhol naar 
Koons, Steinbach en Delvoye.

Docent: Jan Middendorp

WAAR EN WANNEER

BRUSSEL • VUB • Pleinlaan 2 1050 Brussel 
4 dinsdagavonden van 17/11 tot 08/12/92 
Aanvang om 20.00 uur
I.s.m. Dienst Kuituur - VUB
Studenten VUB : Amarantledenprijs

“±40A5” is Amarants tweemaandelijks antwoord 
op de vragen en verzuchtingen van de kunstenaar. 
“+40A5” bevat informatie over wedstrijden, 
cursussen, colloquia, lezingen, workshops en 
berichten over beurzen, stipendia, veranderende 
wetgeving, nieuwe galeries en zoekertjes of 
jobadvertenties voor kunstenaars. Wij vatten 
“±40A5” op als een communicatiekanaal tussen 
kunstenaars en overheden, kunstenaars en ga
leries en kunstenaars onderling.
Wij vragen alle belangstellenden relevante in
formatie aan ons over te maken. Deadline voor 
opname van informatie in het volgende nummer 
van “±40A5” (dat verschijnt op 1 januari 1993) 
is dezelfde als deze van De Witte Raaf: 15 
december.

Hoe abonneert u zich op “±40A5”?
• Voor 900 fr bent u lid van Amarant, en 

ontvangt u De Witte Raaf en “±40A5”.
• Voor 650 fr ontvangt u De Witte Raaf en 

“±40A5”.
• Voor 400 fr ontvangt u zes nummers van 

“±40A5”.

Beuys- Nauman
Voor velen is Joseph Beuys (1921-1986) de 
meest invloedrijke kunstenaar van de tweede 
helft van de twintigste eeuw. Voor anderen is hij 
nog steeds een grote charlatan. Beuys was en 
blijft in ieder geval een fenomeen. Zijn oeuvre is 
even uitgebreid als het complex is. De kennis 
erover is vaak fragmentair omdat men steeds 
één Beuys voor ogen heeft: Beuys de performer, 
Beuys de beeldhouwer, de Ziener, de pedagoog, 
de ideoloog. Echter, de meest zinvolle manier 
om Beuys’ oeuvre te doorgronden is het als één 
geheel te benaderen; maar dat is dan ook de 
meest onmogelijke.
Beuys’ kunst ontstaat in de gebroken relatie 
tussen de mens en de realiteit. De complexiteit 
van die realiteit weerspiegelt zich in de 
aiomvattendheid van zijn werk en in de verrui
ming van het kunst- en kunstenaarsconcept. Op 
die manier heeft hij kunst in het leven, en het 
leven in de kunst gebracht. Deze ingrijpende 
vernieuwing heeft een onuitwisbare invloed 
gehad op de hedendaagse kunst. Of, zoals Jan 
Hoet het zelf zegde met betrekking tot de voorbije 
Documenta: “Ik draag hem in mijn rugzak.” 
Net als Beuys stelt ook Bruce Nauman (“Fort 
Wayne, Indiana 1941) het onderzoek naar de 
plaats van de kunstenaar in de maatschappij 
centraal in zijn werk. En net als bij Beuys is 
Naumans werk niet te vatten onder één noemer. 
Nauman leunt zowel aan bij de Body Art, Mini
mal Art, video-als performancekunst. Hij werkt 
zowel met zijn eigen lichaam als met taal, zowel 
met abstracte als met figuratieve beelden. 
Waarneming en fysieke ervaring van ruimte zijn 
inherent aan het oeuvre zodat de beschouwer 
(on)gewild participeert aan de totstandkoming 
van de diverse niveau’s van betekenis.
Beuys’ en Naumans kunst is zowel congruent, 
complementair als tegengesteld. Opvallende 
gelijkenissen vertonen hun opvattingen over het 
tekenen. Voor beiden is tekenen niet zozeer 
voorstudie voorde installaties, maar een authen
tieke beeldende vorm van denken waarin diverse 
processen gegenereerd worden. Tegengesteld 
(maar tegelijkertijd complementair) is de cul
turele achtergrond waartegen het werk zich 
profileert. Voor Beuys is dat duidelijk het 
(mythische) Oude Europa, terwijl Nauman eer
der vertrekt vanuit de Amerikaanse 
ééndimensionaliteit van “Form and Shape”. 
De complexiteit en fundamentele probleemstel
ling van hun oeuvre en de betekenis ervan voor 
de hedendaagse kunst verantwoordt de bespre
king van hun oeuvre in deze lessencyclus.

LESSENPLAN

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

2. Joseph Beuys. Installaties en tekenin
gen.

3. Bruce Nauman. Performances, sculptu
ren en video-installaties.

4. Betekenis en invloed van het werk van 
Beuys en Nauman.

Docent: Hans Martens

WAAR EN WANNEER

BRUSSEL • VUB • Pleinlaan 2 1050 Brussel 
4 dinsdagavonden van 19/01 tot 09/02/93 
Aanvang om 20.00 uur
I.s.m. Dienst Kuituur - VUB
Studenten VUB : Amarantledenprijs

ZUIDERSE KEUKEN

SeL YS6MBRA
, t , 

serpentstraat 5 .9 gent

.Jacob Jordaens
■593-1678)

Jordaens werd vierhonderd jaar geleden gebo
ren en krijgt in het kader van Antwerpen 93 een 
grootse tentoonstelling aangeboden.
Via een beknopte lessenreeks wil Amarant deze 
Antwerpse schilderen tijdgenoot van Rubens en 
Van Dijck, in een (kunsthistorisch) adequaat 
perspectief plaatsen.
Docent is Michel Peeters.

LESSENPLAN

I Maniërisme en mythologie
a. Het maniërisme als Europees verschijnsel 

de geloofscrisis 
de tijdsgeest

b. De mythologie 
letterkundige en picturale bronnen 
Italië
de kerk en de mythologie

c. De maniëristen en hun onderwerpen 
de vier tijdperken

- de Olympus 
de Liefdes 
godenfeesten 
de schakingen 
de straffen der góden 
zij die in ongenade vielen 
de zeegoden 
de Trojaanse Oorlog

II Jordaens’ oeuvre: een overzicht
a. De vormingsjaren: tot ca. 1618 
b. De ontplooiing: ca. 1619-1627 
c. Vruchtbare jaren: ca.1628-1641 
d. Toenemende invloed van het atelier:

ca. 1642-1651
e. De late levensjaren: ca. 1652-1678

III Jordaens’ plaats in het 17de eeuwse 
Antwerpen

a. Rubens en zijn atelier
b. De grote opdrachten
c. De opdrachtgevers
d. De tijdgenoten

IV Jordaens en zijn tijd: 
een confrontatie naar onderwerp

a. Het portret
b. Ontwerpen voor wandtapijten 
c. Mythologische onderwerpen 
d. Religieuze onderwerpen

WAAR EN WANNEER

DEURNE
CC Rix
De Gryspeerstraat 86 2100 Deume
4 woensdagavonden
op 13, 20 en 27/01 en 03/02/93
Aanvang om 20.00 .uur
I.s.m. CC Rix

Deze lessenreeks wordt op “grote” schaal 
hernomen vanaf maart 1993.

CURSUSGELD

1.000,-
800,- (Amarantleden)
Het cursusgeld kan u overschrijven op onze 
rekening nr. 001-0289768-08 met 
vermelding van de cursuscode (Klein- 
Warhol = F7, Beuys-Nauman = F8, 
Jordaens = Jordaens), naam, adres en 
telefoonnummer.

Het reizen-aanbod van Amarant voor 1993 ligt 
vast. Iets later dit 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 persoonlijk berei
ken.

• 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 novemberl993

• Egypte
14 -28 november 1993

• Mexico
1994

Lissabon
20 - 27 februari 1993

PROGRAMMA

Lissabon en omgeving hebben ontzettend veel 
te bieden, een weekje is amper voldoende voor 
een kennismaking. Even een opsomming: het 
Nationaal Museum voor Oude Kunst (met onder 
meer Bosch en Durer!), het Gulbenkian-museum 
(ongemeen rijke stichting met kunst van diverse 
periodes, grote collectie van Islamitische kunst, 
Vlaamse primitieven, Italiaanse renaissance, 
etc.), het Centrum voor Moderne Kunst 
(eveneens van de Gulbenkian-stichting, toont 
op dat moment een interessante expositie van 
Helio Oiticica), de Sé (een van de grote Romaanse 
monumenten van het Iberisch schiereiland), het 
castelo Sâo Jorge (de citadel) en de befaamde 
Alfamawijk, de beroemde lift van Eiffel die de 
benedenstad met de bovenstad verbindt, de toren 
van Belém, het Covento de Jerónimo (als een 
voorbeeld van de manuelstijl), de “Azulejos” 
die her en der de gevels sieren, diverse kerken en 
kloosters, en ‘s avonds niet te vergeten de fado’ s 
in de kleine restaurants, de kunst van het 
levenslied.

PRAKTISCH

Data
Van zaterdag 20 tot en met zaterdag 27 februari 
1993.
Begeleiding
Voor de inhoudelijke begeleiding deden wij 
beroep op Karei Degryse, historicus aan het 
Seminarie voor Koloniale Geschiedenis te Gent.
Reis
Vliegtuigreis met Sabena-lijnvlucht.
Brussel 11.25 u - Lisboa 13.15 u 
Lisboa 14.05 u - Brussel 17.45 u 
(uren onder voorbehoud)
Verblijf
Op basis van kamer en ontbijt in Hotel Rex *** 
aan het Eduardo VlI-Park (700 m van het cen
trum). ■ Alle kamers zijn voorzien van aircondi
tioning, tv, telefoon, radio, minibaren alle sani
tair. Het ontbijt gebeurt in buffetvorm. Het 
hotel beschikt over een restaurant op de boven
ste verdieping (panoramisch zicht).
Prijs
De prijs is 32.850 fr en omvat
- De lijnvlucht heen en terug Brussel -Lisboa 
- Het transfert luchthaven hotel heen en terug 

te Lisboa
- Alle overnachtingen op basis van tweeper

soonskamer en ontbijt
- De luchthaventaksen en de btw
- Inhoudelijke en praktische begeleiding
- Documentatie
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt 
5.500 fr.
Inschrijving
Kan enkel door betaling van een voorschot van 
12.850 fr per persoon (+ de eventuele toeslag 
voor een single).
Reisvoorbereiding
Een samenkomst van de deelnemers wordt 
voorzien op zaterdag 23 januari 1993 om 15.00 
uur.
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RONDLEIDING AGEN

Lodewijk van Gruuthuse, 
mecenas en Europees 
diplomaat 
21 november 1992 
nT mT

De tentoonstelling gewijd aan Lodewijk van 
Gruuthuse heeft inmiddels internationale be
langstelling getrokken. In het Gruuthusepaleis 
is niet enkel de belangrijke "Librye" opnieuw 
samengebracht maar is ook alles ingericht in de 
stijl van de tijd (alle voorwerpen van andere 
periodes werden naar de reserves overgebracht 
en vanuit diverse museum- en privé-collecties 
werden belangrijke kunstwerken naar Brugge 
gehaald). Aansluitend is er in het koor van de 
Onze-Lieve-Vrouwe-kerk een tentoonstelling 
van sculpturen te zien.
We voorzien op zaterdag 21 november om 
14.30 uur een begeleid bezoek. Afspraak aan de 
ingang van het Gruuthuse-paleis.

Amarantleden 220,- fr
Niet-leden 250,- fr
Inschrijven vóór 11 november e.k.
(ticket voor beide exposities)

Schatten uit de 
Nieuwe Wereld 
12 december 1992

Wegens grote belangstelling organiseren we 
een tweede rondleiding in deze uitmuntende 
tentoonstelling.
Meer dan 400 kunstwerken afkomstig uit vele 
musea en particuliere verzamelingen belichten 
4000jaar Amerikaanse cultuurgeschiedenis van 
vóór de komst van de Europeanen.
Wij bezoeken de tentoonstelling onder begelei
ding op zaterdag 12 december om 13.00 uur. 
Afspraak in de inkomhal van de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark, 
Brussel.

Amarantleden 400 fr
Niet-leden 450 fr
Inschrijven vóór 2 december e.k.

The Binary Era I
14 november 1992 I

‘The Binary Era’ is de titel van een kunst
tentoonstelling samengesteld door Charles 
Hirsch, professor aan de V.U.B.. Het is een 
tentoonstelling die de nieuwe vrijheden en wis
selwerkingen tussen kunst en wetenschap in 
vraag wil stellen. Diverse internationale kun
stenaars participeren aan deze expositie, een 
niet onbelangrijk aantal onder hen was overi
gens ook op Documenta IX te zien.
Een begeleid bezoek wordt voorzien op zater
dag 14 november om 14.30 uur. We spreken af 
in de inkomhal van het Gemeentelijk Museum 
van Elsene, Jean Van Volsemstraat 71, 1050 
Brussel.

Amarantleden 280 fr
Niet-leden 320 fr
Inschrijven vóór4 november e.k.

I N F 0 R M A T I E B 0 N ABONNEMEN •_
NAAM
STRAAT 
POSTNUMMER 
TELEFOON

NR. 
GEMEENTE

is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen

0 Lissabon (krokusvakantie 93)
O 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.

Les Vingt en de 
Belgische avant-garde 
29 november 1992

Op het einde van de 19de eeuw kende België 
een periode van intense artistieke creativiteit 
waarvan de kunstenaarsvereniging Les Vingt de 
belangrijkste uiting was. De meest vooruitstre
vende Belgische kunstenaars waren lid van deze 
in Brussel opgerichte vereniging: Ensor, Finch, 
Khnopff, Lemmen, Minne, Rops, Van de Velde, 
Van Rysselberghe, e.a.
De leden van Les Vingt waren ook actief als 
grafische kunstenaars en ontwerpers van boeken. 
Hun tekeningen, prenten en boeken behoren tot 
de meest progressieve en experimentele schep
pingen van hun tijd, niet alleen als kunstobjecten 
maar ook als uitingen van sociale en politieke 
ideeën. Prenten, affiches en boekillustraties 
waren aanzienlijk goedkoper en gemakkelijker 
toegankelijk voor een breed publiek dan schil
der- of beeldhouwkunst en daarom hadden ze 
een grotere sociale functie dan de andere media. 
De tentoonstelling geeft een ruim overzicht van 
de grafische produktie van de leden van Les 
Vingt. Voor de gelegenheid worden ook de 
schilderijen en beelden uit de periode van Les 
Vingt - waaronder vele museumstukken die 
gewoonlijk niet te zien zijn - extra in het licht 
gesteld.
Wij bezoeken de tentoonstelling onder begelei
ding van Amarant-docenten op zondag 29 no
vember om 11.00 uur. Afspraak in de hal van het 
Museum voor Schone Kunsten te Gent.

Amarantleden 210,- fr
Niet-leden 250,- fr
Inschrijven vóór 19 november e.k.

UITSTAPPE

Utrecht • 5 december
............................

Voor de allereerste keer zal er een grote 
overzichtstentoonstelling plaats vinden met werk 
van de architect en vormgever Gerrit Rietveld 
(1888-1964). De tentoonstelling gaat daarna 
naar het Centre Pompidou in Parijs en naar het 
Guggenheimmuseum in New York. Het ligt 
voorde hand dat Amarant een dergelijke buiten
kans om een exquise verzameling van originele 
stukken en de mogelijkheid om het beroemde 
Schröderhuis te bezoeken niet links kan laten 
liggen.
De inschrijvingen worden strikt beperkt tot 50 
personen en zijn enkel definitief na ontvangst 
van betaling. Telefonisch aanmelden vooraf is 
dus aan te raden.

Vertrekplaatsen en -uren
Brugge Station kan St-Michiels - 7.15 uur
Gent St-Pietersstation kant buffet 8.00 uur
A'pen Station Berchem voorkant 8.45 uur

Aankomst
te Utrecht rond 10.30 uur

Terugreis
om 19.00 uur

Prijs
Amarantleden 
Niet-leden

1.000 fr
1.200 fr

De prijs omvat de busreis, fooi chauffeur, 
toegangsticket Centraal Museum en Rietveld- 
tentoonstelling, toegangsticket Schröderhuis, 
rondleiding in de tentoonstelling en in het 
Schröderhuis, documentatie.

VOORNAAM
BUS

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

(september 93)
0 Boedapest (herfstverlof 93)
0 Egypte (november 93)
0 Mexico (94)

♦ = start cursus

NOVEMBER
07 • Daguitstap naar Parijs

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

12 • Lezing "Van realisme tot 
impressionisme", Jean-Paul Vanhove, 
CC Strombeek-Bever

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

15 ♦ Mythologie., Zoersel
17 ♦ Klein - Warhol, Brussel
20 • Lezing "Expressionistische 

stromingen", Patrick Verlaak, 
CC Strombeek-Bever

21 • Begeleid bezoek “Lodewijk van 
Gruuthuse", Brugge

27 • Opening tentoonstelling “Engram. 
Anne Denis, Thomas Lenden, Stephen 
Sack”, Gele Zaal, Gent
• Lezing "Abstractie in Europa", Steven 
Jacobs, CC Strombeek-Bever

29 • Begeleid bezoek "Les Vingt en de 
Belgische avant-garde", Gent

DECEMBER
04 • Lezing "Dada en surrealisme", Edith 

Doove, CC Strombeek-Bever
05 • Daguitstap naar Utrecht 

"Gerrit Rietveld"
11 • Lezing "Kunst vanaf 1945 tot de pop 

art", Erwin Desmet, 
CC Strombeek-Bever

12 Begeleid bezoek "Schatten uit de 
Nieuwe Wereld", Brussel

18 • Lezing "Recente tendensen in de 
Europese kunst", Stef Van Beilingen, 
CC Strombeek-Bever

JANUARI
13 ♦ Jordaens, Deume
18 ♦ Beuys, Nauman, Brussel

LEZING
Een lezingencyclus over kunst in Europa van de 
romantiek tot vandaag.

In zeven avonden overlopen zeven 
Amarantdocenten de geschiedenis van de mo
derne kunst in Europa, uitvoerig geïllustreerd 
met lichtbeelden. We starten in de romantische 
periode en eindigen via een aantal tussenstations 
bij de laatste Documenta.

1. Romantiek in vogelvlucht
D. Dumon • vrijdag 30/10/92

2. Van realisme tot impressionisme
J.P. Vanhove • donderdag 12/11/92

3. Expressionistische stromingen
P. Verlaak • vrijdag 20/11/92

4. Abstractie in Europa
S. Jacobs • vrijdag 27/11/92

5. Dada en surrealisme
E. Doove • vrijdag 04/12/92

6. Kunst vanaf 1945 tot de Pop Art
E. Desmet • vrijdag 11/12/92

7. Recente tendensen in de Europese 
kunst
S. Van Beilingen • vrijdag 18/12/92

WAAR EN WANNEER
Cultureel Centrum Strombeek-Bever , 
Gemeenteplein 1853 Strombeek-Bever 
tel. 02/267.41.56
telkens om 20.00 uur

PRIJS
2.200,-
2.100,-(C.C.C.)

De Witte Raaf kan gratis meegenomen worden 
in 35 musea, 364 galeries, 127 culturele centra, 
111 academies, 27 kunstboekhandels en 269 
bibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Maar wil u, lezer, het risico lopen dat het pakje 
Witte Raven, dat wij aan deze instellingen 
bezorgen, uitgeput is op het moment dat u er een 
bezoek aan aflegt?

Mis ook de volgende Witte Raaf niet en wordt 
abonnee voor slechts 350 frank per jaar.

P.S. Als Amarantlid krijgt u uiteraard De Witte 
Raaf thuisbezorgd!

Amarant blijft voortdurend op zoek naar do
centen (m/v) kunstgeschiedenis. Wie intensief 
begaan is met beeldende kunst en kunstge
schiedenis op een actuele inspirerende manier, 
neemt zeker contact op (tel. 091/33.03.24, vra
gen naar Erik Eelbode). Voor de volgende on
derwerpen worden op relatief korte termijn 
lesgevers gezocht:
• Niet-Westerse culturen
• Recente kunstgeschiedenis
• Romantiek

met medewerking van:

NOORDSTARFONDS v.zW.

Nationale Loterij 6)
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Overzicht verschijningsdata
De Witte Raaf:

nr. 41 1 januari 1993 
(deadline 15 december)

Eenmotto: WELDENKEND ZIJN OF NIET 
ZIJN. BLIND ZIJN. (Marcel Broodthaers) 
Blindheid: teksten over Borges, een blinde 
fotograaf, (dag-)dromen, cogito (de 
schoonheid van het denken), conceptkunst,...

nr. 42 1 maart 1993 
(deadline 15 februari)

Teksten, foto's, boeken, gegevens voorde 
agenda van De Witte Raaf nr 41 moeten 
ons vóór 15 december bereiken op het 
redactieadres.
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