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Blindheid De scherpstelling
Keren we terug naar het voorjaar van 
1991. De koude oorlog is nog maar 
nauwelijks bedwongen of de Verenigde 
Naties beslissen het golfstaatje Koeweit 
terug te vorderen vaneen dictator “wiens 
machtsdrang ingeperkt moet worden”. 
We keren terug naar deze oorlog omdat 
een belangrijk hedendaags denker, de 
Fransman Paul Virilio, onder andere 
deze gebeurtenis heeft aangegrepen om 
een aantal stellingen te formuleren om
trent kijken en bekeken worden. Onze 
ogen worden bedreigd, luidt één van de 
conclusies van Virilio. Zij zijn het finale 
slachtoffer van de beeldenoorlog die met 
de schijngevechten in de woestijn ge
paard ging.
“We zijn verzadigd geraakt van alle 
beelden, in het bijzonder van de 
actualiteitsbeelden.” Niet Paul Virilio is 
aan het woord maar de Franse fotografe 
Sophie Ristelhueber, die zes maanden 
nadat de laatste soldaten de woestijn 
verlaten hadden, het slagveld bezocht. 
“Faif’ , de titel van een fotoreeks en 
-boek, is het laconieke antwoord van 
Ristelhueber op “Desert shield” en 
“Desert storm”. Met de nevenschikking 
van foto’s vanuit de lucht en vanop de 
grond wil Ristelhueber elke zin voor 
schaal en verhouding ondermijnen. “We 
beschikken over moderne instrumenten 
om alles te kunnen zien, te kunnen vat
ten, maar in werkelijkheid zien we niets.” 
Ristelhueber wil vanuit de schijnbare 
afwezigheid (van mensen) op zoek gaan 
naar sporen. In Koeweit zag ze een 
woestijn die geen woestijn meer was. 
Alhoewel Virilio en Ristelhueber enkele 
gelijkaardige conclusies poneren, openen 
zij totaal verschillende betekenis
registers. Twee andere teksten in dit 
nummer - respectievelijk over beelden 
van gesloten ogen, en teksten van een 
beroemde blinde - willen blindheid op 
hun beurt andere betekenissen ontlok
ken.
Eenmaal een thema aan een bundel 
teksten kleeft, begint het deze te 
beheksen. In de rest van dit nummer 
waart het spook van een uitspraak van 
Broodthaers rond: “Weldenkend zijn of 
niet zijn. Blind zijn.” Het is aan de lezer 
om het thema te negeren of, integendeel 
te waarderen als een volwaardige in
valshoek. Thematische bekommernissen 
houden ook nooit op hun schaduw te 
werpen. In de komende nummers zullen 
we dan ook blijven terugkomen op “dit 
fijne instrument, het oog” (Borges). Net 
zoals we in dit nummer uitdrukkelijk 
aansluiting zoeken met de in de vorige 
nummers opgestarte discussies over 
provincialiteit, het atelier van de kun
stenaar,...

Sophie Ristelhueber

Fait, 102 x 125 cm, 1992 
courtesy Joost Declercq Galerie
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De initiële functie van het wapen is dezelfde als 
de functie van het oog: het mikken. Alvorens 
zijn doelwit te treffen moet een jager, een 
krijgsman altijd trachten het in de lens te krijgen, 
pogen het op één lijn te krijgen tussen de oogdop 
en het vizier van zijn wapen, net zoals een 
cameraman het onderwerp omkadert dat hij aan 
het filmen is. “Stilte, we draaien” staat dus nooit 
veraf van “Stilte, we schieten”.
De nieuwe wapens, of het nu een video-raket of 
een televisiegeleide bom is, verschillen niet zo 
sterk van de wapens uit het verleden, die ook een 
beroep moesten doen op lichtkogels of zoek
lichten om de schietschijf aan te wijzen.
Wat vandaag echter het verschil uitmaakt, is het 
onrechtstreeks mikken , dit televisiegeleid 
mikken dat niet meer met het blote oog gebeurt, 
maar via electromagnetische golven die zich 
met de snelheid van het licht voortbewegen. 
Men zou dit kunnen vergelijken met de cockpits 
in de gevechtsvliegtuigen die opgedeeld zijn in 
twee helften: met een vizierlijn op ooghoogte 
(door de voorruit) en een vizierlijn op stuur- 
hoogte (op de controlemonitors van het instru
mentenbord) vereist de “postmoderne” oorlog 
een ontdubbeling van de observatie, een recht
streekse waarneming (de visu) en een niet- 
rechtstreekse waarneming (op video of radar). 
Vergelijkbaar met een kortstondige roes, een 
waarnemingsstoornis, is het gezichtspunt op dit 
conflict dus bovenal een electronisch gezichts
punt in real time. Dit moet men in gedachten 
houden wanneer men, met reden, gaat nadenken 
over de informatieverwerkingstechnieken die 
bepaalde televisie-media (CNN bijvoorbeeld) 
hanteren met betrekking tot de Golfoorlog.
Ofschoon elke oorlog zich van listen, van al
lerhande leugens moet bedienen en daarnaast

ook gedwongen wordt zich ertegen te beveili
gen, doet zich hier echter iets nieuws voor: 
terwijl het object tot op heden moest verhuld, 
gecamoufleerd worden door middel van 
“oorlogsschilderingen” of bontgekleurde uni
formen en de gevechtsvoertuigen of de schiet- 
terreinen voor het blote oog moesten verscholen 
blijven door middel van camouflagenetten, moet 
men vandaag ook de trajecten camoufleren, de 
aandacht en de opdringerige blikken van de 
vijand van de daadwerkelijke baan afleiden naar 
schijnbewegingen, denkbeeldige trajecten, met 
behulp van valstrikken, van electronische 
tegenmaatregelen die zijn oorlogstuig eerst “in 
verlokking brengen” en dan “teleurstellen”.
Aan de bovengenoemde ontdubbeling van de 
waarneming moet men dus onmiddellijk een 
ontdubbeling van de baan van het militair ma
terieel (vliegtuig of raket) toevoegen: naast de 
reële baan , beschreven in de ruimte van het 
slagveld, is er de virtuele baan in de 
electromagnetische omgeving van deze val
strikken, van deze tegenmaatregelen die even
zeer een uitdrukking zijn van de valse schijn die 
opgezét is voor de aanwezige vijand. Admiraal 
Gorchkov kondigde dit een aantal jaren terug als 
volgt aan: “De winnaar van de volgende oorlog 
zal iemand zijn die optimaal met het 
electromagnetisch spook weet om te gaan.” 
We moeten hier opmerken dat deze golven die 
zich met de absolute snelheid van het licht 
verplaatsen een onbetwiste voorsprong hebben 
op de objecten, het militair materieel dat zich 
slechts met een relatieve snelheid van enkele 
honderden of duizenden kilometers per uur 
verplaatst... Daarom worden het videobeeld 
van de raket of de radarsignatuur van zijn baan 
op het controlescherm van de schietpost (die van

de Patriot anti-raketten bijvoorbeeld) waarach
tige iconische munities die in staat zijn het 
vijandig tuig (de door Irak gelanceerde Scud 
raket) op de kortst mogelijke tijd te vernietigen. 
We moeten daaruit af leiden dat de beeldenoorlog 
geen metafoor meer is en dat hij niets te maken 
heeft - het ogenblik is aangebroken om het te 
zeggen - met de opgenomen oorlogsbeelden die 
de pers uitzendt. Integendeel, van zodra deze 
militaire spots doorgestuurd, rechtstreeks uit
gezonden worden ten behoeve van de verschil
lende kijkende volkeren, oefent de iconische 
oorlog ook een schadelijk effect uit op de 
mentaliteit van iedere mens, met de niet voor
spelbare politieke gevolgen dat dit veronder
stelt. .. De uit Mondovi afkomstige Albert Camus 
schreef, met betrekking tot de Algerijnse oorlog, 
ongeveer het volgende: “Als men mijn moeder 
bedreigt, haak ik af.” Stellen we ons nu even 
voor dat men haar live, onder zijn ogen zou 
vermoorden!
Net zoals ereen ontdubbeling is van het militaire 
gezichtspunt op het terrein van de operaties, 
tussen de kijk op de werkelijk waarneembare 
ruimte waar de acteurs zich bevinden en de 
electronische perspectief van de li ve-uitzending 
waarnaar militaire of burgerlijke televisiekijkers 
zitten te kijken, is er eveneens een plotse 
ontdubbeling van het front, een verwisselbaar
heid tussen de plaats van het gebeuren - het 
Midden-Oosten - en de plaats van de recht
streekse ontvangst ervan - de hele wereld.
Bovenop het plaatsgebonden karakter van de 
lucht- of grondoorlog komt dus het teletopisch 
karakter van het treffen van de verschillende 
bemiddelaars. Het gaat hier dus niet meer, zoals 
vroeger, overeen tele-auditie (tijdens de tweede 
wereldoorlog) of een tele-visie (tijdens de



Vietnamoorlog) maar wel degelijk over een 
daadwerkelijke tele-actie, met name een 
computergeleid in dialoog treden van de ver
schillende oorlogspartners: zij die de oorlog 
werkelijk bedrijven en zij die hem terzelfdertijd 
als hen bekijken.
Het is dus volstrekt nutteloos om nog langer de 
live-beelden op hun haast of volledig 
onbestaande informatieve inhoud te evalueren, 
of om zich een beeld te willen vormen van de 
corrupte praktijken ten gevolge van het CNN 
monopolie. Men moet tot de kern van de zaak 
durven doordringen. De militaire spot is, net als 
de publiciteitsspot, geen echt “beeld” meer, 
maar een signaal , een video-signaal. Zijn 
voorstellingswijze, zijn omkadering zijn minder 
belangrijk dan zijn onverwacht karakter en zijn 
effect dat hij als voorbode op de publieke opinie 
uitoefent, dan de gevoelens van hen die hem 
ondergaan.
Uiteindelijk kunnen we stellen dat de tijds
dimensie van het live-beeld de ruimte waarin dit 
beeld tot stand komt vernietigt, ten bate van een 
misplaatste weergave, die niets meer te maken 
heeft met de doordeweekse informatie omdat 
het alleen maar overeen shot gaat, een TV schot, 
wiens kracht niet in de inhoud of de betekenis 
van het beeld ligt maar uitsluitend in de snelheid 
waarmee het doorgestuurd wordt, in zijn di
rectheid.
De mediageile militaire spots, waarvan wij al
len de onbewuste slachtoffers zijn, zijn te ver
gelijken met die hypersonische vectoren die elke 
afstand opheffen ten bate van de aankomst op 
zich.
Zoals de perspectief bij rechtstreekse uitzen
ding van het gebeuren op het vierkant van het 
scherm niet meer de perspectief is van de wer
kelijke ruimte van de horizonlijn , zo is het 
moment van de live-ontvangst, het “werkelijke 
moment”, niet meer het tegenwoordige moment, 
dat we dagelijks beleven, maar een moment dat 
door de directheid zelf vervalst wordt. Het tele- 
tegenwoordig moment tast bijgevolg minder het 
nieuws aan, dan wel de tijdsduur van zijn ont
vangst die ronduit onbetrouwbaar en geveinsd 
is. Dat sluit aan bij wat de theoloog Dietrich 
Bonhoeffer, tijdens de tweede wereldoorlog, 
profetisch geformuleerd heeft: directheid is 
bedrog .
Vandaag bestaat de oorlog niet zozeer meer uit 
“beelden”, dan wel uit “golven”, het is een 
oorlog met lichtsnelheid (zie, bijvoorbeeld, de 
laserwapens), dit artificieel licht dat de gees
tesgesteldheid van de betoverde volkeren in
spireert en verblindt en dat Cable News Network 
gedurende zes maanden kon laten schijnen 
dankzij de satellietverbinding, deze Deus ex 
machina die de mondiale publieke opinie ver
licht.
Iets voor het Watergate-schandaal deed president 
Richard Nixon een voorstel om in de Verenigde 
Staten een electronisch mechanisme in werking 
te stellen, waardoor alle televisietoestellen van 
de Amerikaanse burgers vanuit de regeringszetel 
zouden kunnen aangeschakeld worden teneinde 
hen onmiddellijk te kunnen waarschuwen...in 
nauwe samenwerking met Ted Turner en zijn 
CNN-netwerk; op dit ogenblik gaat het niet 
meer over het waarschuwen van Amerika, maar 
van de wereld, van de burgers van de hele 
wereld.
De door de media georganiseerde live-uitzending 
van de Golfoorlog is een dramatisch voorval in 
het raam van de informatieverspreiding en het is 
de verderzetting met andere middelen van het 
afschrikkingsverschijnel waarvan dit conflict 
de weergave is.
Als historische catastrofe op formaat ontsnapt 
de oorlog tussen Irak en de VN steeds meer aan 
de militaire acties van beide kampen, vanwege 
zijn niet controleerbare psychologische impact 
op volkeren die in volle overgangsfase leven, in 
Europa en het Middellandse Zeegebied.
Zelfs indien de machtsdrang van een dictator 
onmiddellijk zou moeten ingeperkt worden, al
vorens de dooi na de koude oorlog begint te 
ontsporen, kunnen we niet langer blind zijn voor 
de onrechtstreekse gevolgen van deze militaire 
operatie, onder voorwendsel van het waarborgen 
van een totaalverslag - Live Coverage - van het 
gebeuren. Tot slot, hoelang zullen de televisie
kijkers het nog dulden uur na uur ingelicht te 
worden door presentatoren, “burgerlijke” jour
nalisten die tegelijkertijd ook generaal of ad
miraal zijn?
Laten we niet vergeten wat een oud-joumalist, 
Georges Clemenceau, die één van de politieke 
verantwoordelijken vân de eerste wereldoorlog 
geworden is, verklaarde: “De oorlog is een te 
ernstige zaak om hem aan militairen toe te 
vertrouwen...” Ik zou daaraan willen toevoegen: 
niets is zo ernstig als de live-uitgezonden oor
log.

27januari 1991

Paul Virilio

vertaling: Elke de Rijcke

De tekst “L’acquisition d’objectif’ verscheen 
in het boek “L’Ecran du désert - Chroniques 
de guerre”, in 1991 gepubliceerd door Editions 
Galilée.
De foto’s van Sophie Ristelhueber worden 
nog tot 23 januari tentoongesteld in Galerie 
Joost Declercq, Gewad 23, 9000 Gent (091/ 
25.56.16). Editions Hazan verzorgde een 
boekuitgave van deze foto’s met dezelfde ti
tel: “Eait”. Van 11 maart tot 25 april toont 
Sophie Ristelhueber haar foto’s in het 
Imperial War Museum in London.

Mullican City
De kunst van Matt Mullican (01951) kan niet in één blik gevat worden. Vele zienswijzen dringen zich op, alleen al omwille van de sterk 
uiteenlopende thema’s. Maar ook omdat de kennis over deze kunstenaar in ontwikkeling beperkt blijft. In de afgelopen maanden kregen we 
dichtbij huis tweemaal de kans om kennis te maken met het werk van deze Amerikaanse kunstenaar. Imschoot, uitgevers verzorgde het 
kunstenaarsboek “Matt Mullican” en de Sint-Lucaspassage in Antwerpen toonde zijn “City Project”. Koen Van Synghel “las” het boek en 
bezocht de tentoonstelling. Een wandeling door Mullican City.

Afgaande op de vijf lichtbakken met stads
gezichten in perspectief en een videoscherm 
met quasi filmische stadsbeelden word je als 
toeschouwer onmiddellijk aangegrepen om de 
immateriële beelden binnen te treden en deel te 
worden van een virtuele stad. Maar hoe on
grijpbaar, immaterieel en zelfs tijdloos deze 
beelden ook schijnen, bij nader toezien dragen 
de stadsgezichten van Mullican onmiskenbare 
symbolen van vandaag: pictogrammen en logo’s. 
Zintuiglijk kijken lijkt niet te volstaan, een tweede 
zienswijze dringt zich op: de semiotiek. Wanneer 
de tentoonstelling “City Project” in verband 
wordt gebracht met het recent door Imschoot 
uitgegeven boek, dan krijgt de taligheid van zijn 
“City Project” plots een heel letterlijke invul
ling. Zwart op wit beschrijft hij zijn project met 
begrippen zoals “Subjective Center”, “Wall of 
History”, “City Walls”, “Schools”. Hierdoor 
creëert hij een nieuw spanningsveld tussen beeld 
én tekst. Een zoveelste richting waarin hij zijn 
kunst laat evolueren. Een zoveelste leesrooster 
om de kunst van Mullican te decoderen. Maar 
om tot het wezen van Mullicans project te komen 
moeten we terugkeren naar de oorsprong van de 
beeldende kunst, namelijk het kijken en het zien.

Tussen oog en interface

Rond het begin van de jaren ’70, tijdens zijn 
academiejaren, experimenteerde Matt Mullican 
met de fysische eigenschappen van het licht. 
Door lichtbreking kreeg hij zicht op de intrinsieke 
structuur van het licht. Toen hij het licht door 
een prisma joeg, zag hij met het blote oog de 
mooi gestructureerde ontleding van het licht tot 
een waaier van kleuren. Mullican raakte vooral 
geboeid door de relatie tussen lichtbron en het 
gereflecteerde licht en vooral in de puur ge
kleurde patronen die deze lichtbreking opleverde. 
Eén van de vaststellingen hierbij was dat kleur in 
feite een abstractie van licht is. Deze experi
menten “in het labo” werden later 
gecomplementeerd door een ervaring met na
tuurlijk daglicht: “Ik herinner me dat ik naar 
mijn vriendin keek toen zij het huis uitwandelde. 
Ik zat in een auto, en besefte dat ik niet naar die 
persoon keek die op mij afkwam, dat ik niet naar 
haar keek, maar dat ik naar het licht keek dat haar 
lichaam reflecteerde. Dat was wat mijn oog zag. 
Ik had haar geobjectiveerd tot op het punt dat zij 
bijna niet meer bestond. Zij hield bijna op te 
bestaan. (...) Zij was niet langer meer mijn 
vriendin. Zij was zelfs geen object meer. Zij was 
simpelweg licht.” Deze ervaring houdt wellicht 
verband met Mullicans toenmalige woonplaats, 
het zonnige Califomië. Het is algemeen gewe
ten dat Califomië, en meer bepaald Hollywood, 
zich indertijd ontpopte als filmcentrum, precies 
omwille van het sterke daglicht.
Als kunstenaar die uit het licht van de 
Californische zon kunst put, staat Matt Mullican 
echter niet alleen. De Californische kunstenaars 
James Turrell, Robert Irwin en Douglas Wheeler, 
allen lid van de “Light and Space Movement”, 
legden reeds in het begin van de jaren ’60 de 
basis vooreen immateriële kunst. Het kunstwerk 
als object behoorde tot de verleden tijd. Centraal 
stond de fenomenologie van de waarneming, 
wat zich vertaalde in een ongenadig, puristisch 
onderzoek naar de mogelijkheden van de zin
tuiglijke, en vooral visuele ervaring. Bij Turrell 
resulteerde dat in een kunst die het licht hanteert 
als een autonoom gegeven, als zelfstandig 
scheppend medium. Het licht wordt gekleurd, 
gevat of gebundeld waardoor het zelfs een 
architecturale dimensie krijgt. Maar centraal 
staat de idee dat de gecreëerde sfeer, de sensatie 
uitsluitend met de ogen ondergaan moet wor
den.
In tegenstelling tot Turrell heeft Matt Mullican, 
het licht niet de eer gelaten als puur beeldende 
kracht te functioneren. Louter licht en licht
reflectie zijn voor Mullican geen finaliteit van 
kunst. Het verloren gaan van het zien of de 
misleiding van het zien door lichtreflectie in
terpreteert hij eerder als een metafoor voor de 
grens tussen het reële en het fictieve die vandaag 
heel klein is geworden. Het illusionisme van 
Mullican krijgt dus plots ook een existentiële 
betekenis.

“When you are in a virtual space, you are in 
a lit space.”

Een volgende belangrijke stap in het 
ontwikkelingproces van Matt Mullican is een 
performance in 1973. Mullican presenteert voor 
een publiek een tekening van Piranesi. Dit wordt 
zijn eerste publiekelijke intrede in een prent, een 
“fantastisch” stadsgezicht van Piranesi. Onder
tussen vertelt hij wat hij ziet, wat hij ruikt, wat 
hij hoort. Hij beschrijft een imaginaire wande
ling doorheen de tekening. Na afloop raakt hij 
onder de indruk van de ervaringen die de toe
schouwers hem vertellen. Zij maakten vrijwel 
dezelfde wandeling mee, en vestigden bovendien 
zijn aandacht op details waaraan hij voorbij was 
gegaan. Deze performance verduidelijkte voor 
Matt Mullican dat “entering the picture” meer 
betekent dan een persoonlijk talent.
Mullicans gebruik van een prent van Piranesi in 
een performance plaatst zijn werk gewild of
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Matt Mullican

City Project 
foto, Roger Laute

ongewild in een utopisch architecturaal kader. 
De verleiding is groot om Mullican in te schrij
ven in de kolommen van utopistische architec
ten zoals Jean Baptiste Piranesi (1720-1778), 
Etienne-Louis Boullée (1728-1799) en Antonio 
Sant’Elia (1888-1916). Wellicht sluit Mullican 
het dichtst aan bij Piranesi omdat ook zijn te
keningen niet model staan voor een nieuw te 
bouwen wereld. In het betoog van Boullée en 
Sant’Elia speelt het bouwen nog een onderbe
wuste en normerende rol. Mullicans stad daar
entegen is een denkmodel, een zinnebeeld van 
een parallelle wereld. De opbouw van dé plat
tegrond oogt “klassiek”: geometrische halfron
den, duidelijk ontwikkelde kernen, orthogonaal 
getrokken aslijnen, hooguit doorkruist door 
diagonalen of cirkel vormige patronen. De stad 
van Mullican is bovendien, analoog aan de 
middeleeuwse traditie, ommuurd.
Maar de zuivere, rechthoekige plattegrond ver
leent deze imaginaire stad een uitdrukkelijk 
autonoom karakter. Dit wekt de indruk dat buiten 
de ommuring de wereld niet bestaat; de stad 
wordt bijgevolg afspiegeling van de wereld, een 
parallelle wereld. Vreemd in de opbouw van de 
stadsplattegrond is dat het centrum een ver
kleinde kopie is van de totale stad. Als bij een 
Russische pop past Mullican deze twee plannen 
in elkaar. Door deze manipulatie lijkt het alsof 
een oneindig interactief proces op gang wordt 
gezet waardoor het grondplan plots zichzelf 
gaat genereren. Alsof de stad zich steeds kern- 
achtiger gaat verdichten. Een tijd-ruimtelijkheid 
wordt op deze manier tot stand gebracht die 
suggestief samenvalt met het natuurlijk leven 
van steden. Bovendien komt diezelfde 
tijdloosheid tot uiting in de installatie met 
laserdisc. Er ontrolt zich op het scherm een 
onnatuurlijk snelle opeenvolging van 
stadsbeelden, in een eindeloze herhaling. Zon
der duidelijk begin- of eindpunt word je als 
toeschouwer meegezogen in een dolle rit door 
een stad, in een zwevende vlucht over diezelfde 
stad. Op een bepaald ogenblik krijg je zelfs een 
astronautisch zicht op diezélfde stad, nu wel 
geprojecteerd op een bol, de stad omgetoverd tot 
een wereldbol. Deze gedachtengang brengt ons 
bij Mullicans uitspraak: “A picture is not simply 
a picture but a world.”
Hoe dan ook Mullicans wereld blijft een droom
wereld. Licht, tijd en ruimte, het zijn ongetwij
feld elementen die een rol spelen in dromen. 
Mullicans kunst der virtuele realiteit kan gerust 
gezien worden als een intense poging om de 
fascinatie en de ervaring van een droomwereld 
te genereren. Toch geeft hij toe dat dromen 
complexer zijn dan om het even welk compu
terprogramma: “But a computer image, the 
virtual reality, is emblematic of that separation 
between meaning and form, because it’s like 
meaning independent of form. The form is there, 
it’s existing as data but not as a physical thing.”

“Alles is teken, symbool, drager van informa
tie, reflectie van iets anders geworden.”

De imaginaire stad van Matt Mullican ontstaat 
in het spanningsveld tussen objectief en subjectief 
zien. De bemiddelaar tussen deze twee ziens
wijzen wordt verzekerd door de herinnering. 
Want hoe imaginair en immaterieel de stads
modellen van Mullican ook mogen wezen, zij 
blijven onmiskenbaar schatplichtig aan de ste- 
debouwkundige modellen zoals we die kennen 
uit onze gebouwde steden en de geschiedenis 
van de utopische architectuur. En precies door
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de formele verwantschap met die historische 
modellen vragen Mullicans stadslandschappen 
bijna om speculatie en kritiek. Geordend vol
gens geometrische patronen, focale pleinen en 
sterke assen, lijken zijn plannen verwant met de 
stedebouwkundige modellen zoals de fascisten 
deze in de jaren ’30 in gedachten hadden. Ook de 
emblemen, de pictogrammen en de logo’s die 
Mullican in zijn stadsbeelden verwerkt - te be
schouwen als metaforen voor het blindelings 
begrijpen en volgen van een boodschap - kun
nen de indruk versterken dat we hier te maken 
hebben met een fascistoïde iconografie. Mullican 
beschouwt deze interpretatie van zijn werk als 
één van de vele en stoort zich, verder niet aan dit 
soort kritiek.
Het lijkt trouwens een oppervlakkige kritiek, 
een gebrekkige kritiek zelfs, omdat voorbijge
gaan wordt aan de gelaagdheid en de meervou
dige symboliek van de tekeningen. Matt 
Mullican: “Dit gaat terug op een tentoonstelling 
in Los Angeles waar het hoofdwerk bestond uit 
een allegorisch stadslandschap gebaseerd op 
verschillende manieren van ervaren. Eén 
stadsgedeelte stond in het teken van materiaal. 
Een ander ging over de wereld zoals we die 
beleven, met normale huizen en gebouwen. In 
het midden stond een paviljoen, zoals een 
kunstmuseum, links waren nog meer paviljoe
nen en bibliotheken, en verder naar links was er 
het subjectief hoofdgebied, daarnaast had je 
taal, kunst in het midden, de wereld rechts en 
verder rechts had je materiaal. Wat leek op een 
stad die verschillende manieren toonde om ob
jecten voor te stellen”.

Mullicans “City Project" is meer dan een am
bitieus project: de stad als metafoor, de stad als 
zinnebeeld van het denken en voelen, de stad als 
organiserend beginsel van het menselijk zijn. 
Ondanks de vele zienswijzen en complexe 
denkkaders waar Mullicans werk om vraagt, 
word je als toeschouwer toch in de eerste plaats 
gegrepen door de verbluffende techniek waar
mee zijn denkbeelden vorm krijgen. Om de 
hoek schuilt wel het gevaar dat het technische 
vuurwerk waarmee hij de illusie tracht te vangen 
in computerbeelden, de verbeelding ruïneert. 
Het is in deze schemerzone, op de frêle grens 
tussen animatie en betekenis dat Mullican City 
ontdekt kan worden, een gastvrij oord voor het 
subjectieve...

Koen Van Synghel

De citaten zijn afkomstig uit het interview dat 
Charles Hirsch afnam naar aanleiding van 
de tentoonstelling “The Binary Era - New 
interactions”, opgenomen in de gelijknamige 
catalogus. “City Project” van Matt Mullican 
werd van 30 november tot 18 december ge
toond in de Sint-Lucaspassage, Sint- 
Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen (03/ 
231.22.86). Het kunstenaarsboek “MATT 
MULLICAN”, verscheen in 1992 bij Imschoot, 
uitgevers, naar aanleiding van een tentoon
stelling van de kunstenaar in de Fondation 
pour l’architecture (Kluisstraat 55, 1050 
Brussel, 02/649.02.59) van 20 maart tot 3 mei 
1992.
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De slapende en de vampier
Beelden met “gesloten ogen” verwarren. Aan de hand van een aantal contrasterende vergelij
kingen probeert Dirk Lauwaert deze verwarring te ontrafelen en te begrijpen. Met een 
groeiend begrip van de neergeslagen oogleden licht echter onvermijdelijk het drama van de 
fotografie op.

We kijken naar een foto, daarop is iemand 
afgebeeld wiens ogen gesloten zijn. Ze wer
den gesloten door de slaap, de dood of de 
blindheid; de afgebeelde kan ze ook zelf 
gesloten hebben: bij rust, dagdromen, 
schaamte of een plotse inspanning. Het beeld 
waar we naar kijken is hoe dan ook be
vreemdend.
Wij kijken immers wel naar het beeld (en de 
camera keek via het diafragma, de fotograaf 
keek door de camera),, maar er wordt niet 
teruggekeken. Omdat men niet kan (de slaap, 
de dood, de blindheid), of omdat men niet 
wil terugkijken (de schaamte, de dagdroom, 
de introverte schouwing). In het eerste geval 
is de afgebeelde weerloos (de slaap en de 
dood heten dan ook vaak “onschuldig”), in 
het tweede geval is hij afwijzend (de uit
drukking “ergens de ogen voor te sluiten” is 
niet flatteus). •
Wie kijkt naar wie niet terug kan kijken, 
wordt snel door gêne, schaamte overvallen. 
Door het onevenwicht tussen wakker en 
ziend enerzijds en slapend of blind ander
zijds installeert zich snel bij de kijker een 
moreel probleem. De mens is immers geen 
object dat je straffeloos bestaren kunt.
Wie merkt dat niet teruggekeken wordt 
omdat men het niet wil, voelt irritatie en 
frustratie - woede en verdriet om het gewei
gerde contact, om de opgedrongen ongelijk
heid, die nu speelt ten nadele van de kij
kende, die met zijn blik nu vragende en 
afgewezen partij wordt.
Beelden met “gesloten ogen” verwarren. 
Laten we die verwarring proberen te ontra
felen en te begrijpen.

■

Er zijn veel meer foto’s waarin de afge
beelde figuren geen contact hebben met de 
camera dan wel. Ze kijken, maar niet in onze 
richting, wel haar iets anders. En dat schept 
in die ontelbare reportage- en familiefoto’s 
steeds een spanning, een soort vertellend 
mechanisme (waarnaar? waarom? op welke 
wijze? kijken de figuren). De kijker is niet 
het (indirecte) object van de belangstelling 
van de afgebeelde, hij wordt wel meege
voerd in de aandacht van de afgebeelde. 
Geen frustratie hier, wel nieuwsgierigheid 
en een identificerende participatie.
Het beeld met gesloten ogen werkt heel 
anders. Het sluiten van de ogen is immers 
onmiddellijk gekoppeld aan de “blik” van 
de camera. Het is de onmogelijkheid of 
onwil om zich in die blik te installeren die 
ons treft en verwart. De figuur kijkt niet 
elders naar, nee, hij is nadrukkelijk niet aan 
de camera gekoppeld. Hij is er dus zeer 
sterk, maar op een negatieve wijze aan ge
koppeld. Het gaat om een actieve, blijvende 
weigering van de camera als partner. (De.blinde, 
dode en slapende verwijten we hun sluiting).
De -blik in de camera is een zeer essentiële 
beeldvorm; een bij uitstek anti-filmische, maar 
wel zeer fotografische vorm. Als de figuur geen 
camera-contact maakt (zoals in reportage- 
beelden) dan geloven we in de eerste plaats de 
fotograaf en zijn beeld (hij heeft de dingen 
gezien zonder ze te beïnvloeden, lijkt dan). Als 
de figuur wel oogcontact heeft met de camera, 
verschuift de waarheid en het werkelijkheids
gehalte in de richting van de afgebeelde figuur; 
de kracht van de foto steunt dan op de kracht van 
het zich bekennende oogcontact met de afge
beelde. In het beeld met de gesloten ogen ver
liest de fotograaf (het beeld én de kijker) die 
kracht van de waarheid van het model. Die 
waarheid is onbereikbaar geworden omdat ze 
niet zichtbaar kan of wil gemaakt worden. De 
fotograaf kan helaas niet meer terugvallen op 
een buitenstaanders-positie, op de rol van repor- 
ter-observator. Hij is hoe dan ook de tegenspeler 
van het waargenomen gelaat, maar hij kan er 
slechts tegen monologeren. Het beeld is niet 
meerde gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
afgebeelde en fotograaf, maar uitsluitend van de 
fotograaf. De afgebeelde heeft zich verstopt, 
maar liep niet weg, hij laat zich bekijken. (En hij 
kijkt daardoor dus “door de wimpers heen” des 
te beoordelender terug!) Het lichaam wordt be
keken, maar daarachter zit, slapend of wakend, 
dood of alert, een ander soort bewustzijn dat op 
zijn beurt mijn kijken observeert en beoordeelt. 
Wie om welke reden dan ook (kunnen of willen) 
niet terugkijkt, verschuift van gesprekspartner 
naar een hiërarchisch hogere positie, die van 
beoordelaar. (Het is niet toevallig dat de justitie 
geblinddoekt moet zijn.) In het gelaat met de 
gesloten ogen loert altijd je rechter.
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ogen gesloten zijn, de blik uitgeschakeld, dan 
gaat het licht uit in het gelaat, stokt de energie
toevoer, produceert het gelaat geen uitdrukkin
gen meer, stuurt het niet meer via 
communicatievormen de aandacht van de kij
ker. Het gelaatssignaal wordt gestoord ontvan
gen. We kunnen het niet meer ontcijferen.
De blik is als een voordeur van het beeld; sluit je 
de blik af dan kan je het nog slechts als indringer, 
als dief betreden. Het lawaai datje daarbij maakt, 
doet echter de blik van de geslotene diep open 
gaan. Hij luistert en wacht. Wat doe je als dief, 
wanneer je slachtoffer niet van je schrikt, maar 
je integendeel observeert?
De kijker heeft geen doorkijk naar een replice
rende andere, maar kijkt als in een matte spiegel 
naar de contouren van zijn eigen beeld. Deze 
spiegel is echter koud en afwijzend, bedreigend 
en verwarrend, steriel.

Het gelaat met open ogen is een introductie tot 
het beeld, een gebruiksaanwijzing voor de kij
ker. Gestuurd door de brandstof van de blik 
“zegt” het gelaat ogenblikkelijk een aantal com- 
municatie-vormen. Het gelaat heeft niet zozeer 
emotionele of vertellende inhoud, dan wel 
grammaticale werking, een sturende rol. Het 
gelaat zegt niet “wat”, maar “hoe”. Maar als de

Toch zijn niet alle beelden met gesloten ogen 
even definitief. Er zijn er waarin het gesloten 
gelaat nadrukkelijk gepresenteerd wordt, aan
geboden aan de camera. Het hoofd (liggend of 
rechtop) wendt het gelaat frontaal naar de ca
mera, zet het daar als een soort vaas neer, be
schikbaar voor manipulatie door de kijker, de 
fotograaf. Dat gebaar steunt op vertrouwen en 
verwacht een initiatief, onbekend want ongezien, 
maar wel positief. Het gelaat “speelt verstop
pertje”, het spel is in de regel erotisch van aard. 
Men doet de ogen toe om iets als een zoen uit te 
lokken en te ontvangen.
Meteen ontsluit deze houding zich dan ook in 
een heel ander licht dan dat van de weigering. 
Het is een lokkend weigeren. En achter het 
gesloten gelaat ontvouwt zich die, reeds daarnet 
beschreven aandacht, maar nu niet als kritische 
beoordelaar, maar als vragende partij.
Er voltrekt zich een inversie. Alles watje anders 
aan de buitenkant van het gelaat, duidelijk com
municerend kunt aflezen, krijgt nu zijn moeilijker 
te ontcijferen plaats “aan de binnenkant” van 
datzelfde gelaat. Het gesloten gelaat stimuleert 
de illusie van een innerlijk gelaat en van een naar 
binnen gekeerd schouwen (het "interoceptie ve”). 
Wie niet met de ogen kijkt, kan wel het onzicht
bare (de toekomst bijvoorbeeld of de idee of het

absolute) aanschouwen. De blinde is vaak visi
onair, ziener. Om werkelijk “ver” te kijken, 
gebruik je best niet je ogen. Iedere vorm van 
bewustzijn die verder wil dan het onmiddellijk 
waarneembare vraagt dat men afstand doet van 
het retinale (realistische) kijken. Het beeld met 
de gesloten ogen laat de kijker niet alleen botsen 
op een gelaat dat geen regels aanbiedt, geen 
dialoog voert, maar die afwijst; dat beeld blijkt 
ook een impliciete kritiek in te houden op de 
kijkactzelf (van fotograaf en kijker). Het werke
lijke is onzichtbaar. De fotografie toont slechts 
de schijn.
Fotografie is niet bij machte de religieuze versie 
van de transcendente blik vast te leggen. De 
verticale blik omhoog vindt men niet in de 
fotografie. De innerlijke blik is als het ware 
“horizontaal” geworden: niet naar boven, maar 
naar binnen-beneden gaat de weg. Een eerste, 
klassieke versie van deze horizontale transcen
dentie is de gesloten blik van de glamour-foto- 
grafie. Het materiaal dat zichtbaar wordt achter 
het gesloten gelaat is hier psychologisch- 
seductief. Het gaat om erotiek als verleiding, als 
communicatie. Heel iets anders dus dan de 
tweede versie van de horizontale transcenden
tie, namelijk de surrealistische portretten met 
gesloten ogen. Niet de seductie van de star, maar 
het verleid-zijn van degene die in trance of 
orgasme verkeert of een hysterie-aanval door
maakt.
Wij zijn in beide gevallen opgelucht dat deze 
ogen gesloten blijven. Zouden ze zich openen 
dan zou overduidelijk zijn dat de ogen niet het 
licht ontvangen, maar integendeel energie naar 
buiten projecteren. De gesloten oogleden be
schermen ons hier tegen de extatische “visie” 
die deze lichamen in de ban heeft. De oogleden 
zijn niet toe om zich aan ons te onttrekken, maar 
om ons te beschermen tegen een teveel aan 
zichtbaarheid. Té zichtbare seductie, té zicht
bare trance, in beide gevallen het risico van 
obsceniteit.

Een beeld dat terugtreedt, afwijst, uitsluit; een 
beeld dat samen met de gesloten ogen blind 
wordt, de zon van de communicatie heeft zien 
ondergaan. Maar ook een beeld dat communi

ceert, maar teveel en dus terugneemt, zich 
tempert, zich beheerst in het sluiten van de 
ogen.
Zo ontstaat er rond dit motief een soort 
golfbeweging tussen twee polen in. Bedreigd 
en beschermend, afgewezenen uitnodigend, 
oppervlakte en diepte, afwezigheid en uiter
ste suggestiviteit. Die golfbeweging maakt 
van deze beelden iets zeer levendigs. Hun 
definitieve of tijdelijke dood (die van de 
slaap, de trance, de dagdroom); hun intrige
rende afwezigheid, of uitdagende 
terughoudendheid schudt brutaal aan de 
verbeelding van de toeschouwer. De ondui
delijkheid, het impliciete brengt hem in hef
tige beweging.
Het resultaat van die beweging is een zeer 
levendig effect: een rijk innerlijk, een onuit
puttelijke intensiteit, een intrigerende 
“diepte” worden door zulke beelden opge
roepen. Zelfs het gefotografeerde lijk 
(Schafer) drukt op fabuleuze wijze het in
nerlijk uit. Des te meer omdat met de geslo
ten ogen het drama van de dialoog zich niet 
hoeft te voltrekken, de steeds teleurstel
lende verificatie onmogelijk is. Een egale, 
gelijkmoedige concentratie lijkt ons het beeld 
te zijn van een ideaal leven: ontdaan van de 
polariteit van subject en object. Men lijkt 
“bij” zichzelf in de rijkste betekenis van het 
woord.
Bij zichzelf zoals een foto helaas nooit kan 
zijn. Die zit, zoals ons normale bewustzijn, 
steeds in die onverzoenlijke spanning tus
sen beeld en beeld-van, tussen fotograaf en 
model, tussen het bedrukte papiertje en het 
oog van de kijker. Fotografie kan nooit de 
innerlijk schouwende zijn, moet steeds de 
gemaskerde zijn, de loerende achter en door 

K het apparaat.
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Wie op zoek gaat naar het beeld met de 
gesloten oogleden wordt algauw gecon
fronteerd met het beeld waarin het gelaat 
wel verborgen is, maar de ogen hun taak 
blijven vervullen. Wie de ogen sluit, kijkt 
niet meer, maar laat zich nog wel bekijken. 
De gemaskerde daarentegen kijkt nog, maar 
laat zich niet niet meer bekijken. Deze con
trasterende vergelijking accentueert de ge
dachte dat men met gesloten ogen zichtbaar
der wordt. Het openen van de ogen neemt 
juist een stukje van de zichtbaarheid terug. 
Wie in een open gelaat kijkt, is immers bezig 
daarop te reageren, hij kan dus het gelaat 
niet geheel vrij onderzoeken. Men is te druk 
bezig met communicatie, om radicaal onbe
vangen te bestuderen. De gemaskerde nu 
houdt alleen de verblindende blik over: we 
zien hem naar ons kijken, maar kunnen niet 
terugkijken. Zijn we in het beeld met geslo

ten ogen gedwongen tot een ongecensureerd 
kijken, in het gemaskerde ontmoeten we de blik 
waar we geen greep op kunnen krijgen en dus 
slachtoffer van moeten worden. We weten dat 
de gemaskerde niet “blind” is, maar we zijn al 
even ontwapend tegenover hem als tegenover 
het gesloten gelaat. We weten dat de zonnebril 
geen blinde voor ons camoufleert, maar juist een 
ziende meer macht geeft omdat wij zijn bl ik niet 
kunnen beantwoorden. Het succes van deze 
mondaine oogprothese lijkt me verwant aan het 
succes van fotografie: het gaat om de kracht van 
een gedesincarneerd oog. Dat desincameren 
wordt versterkt door technische hulp- en 
voorzetstukken. Het kijken wordt erdoor 
geradicaliseerd, geobjectiveerd. De vampirische 
blik is het teken van de fotograaf.
Het is echter een blik die zich niet meer kan 
sluiten: zonder wimpers wordt het vampirische 
oog als een oor dat gedoemd is altijd open te 
staan en alles te zien. De fotograaf, de camera, 
de foto, ze zijn alle gedwongen te kijken en vast 
te leggen. Een soort pijnlijke hulpeloosheid rijst 
op uit die beelden: wat dat gelaat kan (zich 
sluiten), kan het toestel niet. Het toestel heeft 
geen innerlijk landschap. Hoe hardnekkig de 
fotograaf ook probeert dat innerlijk te fotografe
ren, hij kan alleen recht vooruit vastleggen. Het 
is dat fatale ontbreken van de innerlijke 
schouwing die de fotografie voor altijd zal ver
hinderen een volwaardig geestelijk avontuur te 
worden. Zoals de voyeur is hij gedoemd om 
rond te zwerven, nimmer aan te raken, nooit te 
communiceren en nooit uit zijn drama te kunnen 
leren.

Dirk Lauwaert

Deze tekst is de uitgebreide versie van een 
lezing die Dirk Lauwaert uitsprak binnen de 
Amarantcyclus “Motieven in de Fotografie” 
die vorig najaar plaatsvond in het Provin
ciaal Museum voor Fotografie te Antwerpen.
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Twee volle jaren en met een vol waardige equipe 
en dito budget heeft Viviane Cabanes aan 
“L’univers de Borges" mogen werken. Deze 
tentoonstelling staat er dan ook, tot in elk detail. 
Een eerste vingerwijzing vinden de talloze be
zoekers die de roltrappen van het Centre 
Pompidou bestijgen, in een zich steeds herhalend 
videofragment aan de ingang van de tentoon
stelling: een langs boekenrekken glijdende ca
mera die op een gegeven moment halthoudt bij 
een oude, grijze, blinde man: Jorge Luis Borges. 
De kracht van de gehele tentoonstelling zit in dit 
ene beeld geklemd. Zelfs de aandacht van de 
argeloze voorbijganger moet door dit korte, 
maar veelzeggende beeld aangezogen worden. 
De lezer van Borges ziet, herkent, en wordt 
overweldigd.
Eenmaal de drempel van “L’ univers de Borges" 
overschreden, ontvouwt er zich een labyrintisch 
tentoonstellingsparcours. De vierkante 
exporuimte wordt langs voor en achter besloten 
door een panorama, langs links en rechts door 
spiegels die elkaar spiegelend de gangen van het 
labyrint begrenzen. Het vierkante labyrint valt 
uiteen in kleine vierkante cellen met vier in- of 
uitgangen. Elke cel is aan een specifiek thema 
gewijd, gaande van “atlas biographique”, over 
“tangos” tot “bestiaire”. Slechts twee wanden, 
en niet de vier beschikbare muren, bestaan uit 
vitrines waarin objecten, foto’s, boeken en citaten 
het betreffende thema inkleuren. Alle vitrines 
lopen boven- en onderaan uit op een spieraam 
dat met linnen werd bespannen, een doek waaruit 
in sommige cellen op geregelde tijdstippen ge
luiden komen: stukjes poëzie, tangomuziek, 
gezangen, gefabriceerde geluiden, ... Elke cel 
stapelt verschillende betekenissystemen op el
kaar tot een rijk betekenisveld. Op het glas prijkt 
een fragment uit een tekst van Borges, over de 
tijger bijvoorbeeld. In de vitrine staat de blauwe 
tijger die de tachtigjarige Borges aan Maria 
Kodama gaf, de jonge vrouw die Borges tijdens 
zijn laatste jaren vergezelde. Naast de blauwe 
tijger liggen enkele door Borges als kind gete
kende exemplaren. Op een video wordt een 
korte geschiedenis geschetst van de afbeelding 
van het dier in de loop der tijden. Door de 
luidspreker klinkt een gedicht over de tijgerop. 
In een vitrine hangt een prent van beeldend 
kunstenaar Le Gac. Hier worden verhalen naast 
en op elkaar verteld, tot een rijk en uitéindelijk 
ook weinig overzichtelijk kluwen verweven. 
Elk onderdeel op zich heeft didactische ambities, 
maar in wisselwerking met elkaar wordt dit 
belerende opzet geneutraliseerd. Het is een waar 
genoegen om in dit labyrint rond te dolen en 
kennis te maken met de boeken, de foto’s, en de 
voorwerpen van een bijzonder auteur.
Naast het ruimtelijke en auditieve labyrint wordt 
er ook een film geprojecteerd waarin dezelfde 
maar ook andere thema’s met dezelfde en andere 
beelden herverteld worden. In de film worden 
echter niet alleen foto’s en voorwerpen getoond 
maar ook bewegende beelden waarin Borges de 
hoofdrol speelt. Eén sequentie heeft een bij
zondere betekenis gekregen, en de loop van dit 
artikel in een beslissende plooi gelegd. In dit 
filmfragment worden honderden lectuur- 
ervaringen gecomprimeerd, verbeeld, geïdenti
ficeerd. De lezer “herkent”. We zien de oude, 
grijze, blinde man de Nationale Bibliotheek van 
Argentinië naderen, en de deuren van het gebouw 
openen. Vervolgens volgt de camera de oude 
man die traag, behoedzaam, - je zou haast ver
moeden - tellend de trappen bestijgt. Als hij 
eindelijk, de laatste trap bereikt heeft, volgt er 
een fractie van een seconde een zwart vlak: 
Borges was een blinde. In dit korte stukje film 
zie je blindheid en traagheid opeen merkwaar
dige wijze versmolten. Je ziet het trage denken 
dat op basis van het geheugen en de overgebleven 
functionerende zintuigen zekerheid beoogt. In 
dit artikel wil ik nader ingaan op de betekenis 
van blindheid in het oeuvre van Jorge Luis 
Borges. Ik overloop zijn leven, beland in de 
bibliotheek, en bespreek enkele verhalen en 
gedichten.
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In het verhaal “De ander”, opgenomen in de 
bundel “Het boek van zand" (1) vertelt Jorge 
Luis Borges over een ontmoeting in februari 
1969 met iemand die zijn naam draagt en het 
leven dat de oude auteur allang achter de rug 
heeft als heden beleeft. De jonge Borges bevindt 
zich in Genève op een bank aan de oevers van de 
Rhône; de oude auteur zit op een bank langs de 
oevers van de Charles die in Cambridge, ten 
noorden van Boston, stroomt.
De door de jonge Borges slecht gefloten 
criollomuziek van La Tapera van Elias Régulés 
noodzaakt de oude een gesprek aan te knopen 
met zijn jonge geestesbroeder. Het feit dat een 
geluid - eerst een melodie, vervolgens de 
woorden van de eerste strofe van het lied - de 
aandacht trekt van de oude Borges is veelbete
kenend. Deze is namelijk blind geworden, het 
onherroepelijke lot dat hij zijn jonge vriend 
trouwens later in het verhaal zal voorspiegelen. 
Het lijkt een allusie op de theorie die stelt dat het 
uitvallen van het ene zintuig - in dit geval het 
gezichtsvermogen - welhaast altijd gecompen
seerd wordt door een grotere gevoeligheid van 
een ander zintuig, het gehoor bijvoorbeeld. In 
het gesprek dat beide Borgessen vervolgens met 
elkaar hebben, wil de oude de jonge overtroeven 
met de kennis van zijn leven. Zo gauw de oude 
Borges op het terrein van zijn jongere equivalent 
komt, als hij het leven vertelt dat ook de jongere 
reeds aan zich heeft zien voorbijgaan, moet de 
kleine hem een aantal keer verbeteren. Alhoewel

Borges was een blinde
In het kader van “Amériques Latines”, elf manifestaties in het Centre Pompidou die een brede 
waaier van de Latijns Amerikaanse cultuur willen doorgronden, loopt nog tot 1 februari een 
even indrukwekkende als bekoorlijke tentoonstelling over een van de Latijns Amerikaanse 
sterauteurs, Jorge Luis Borges (1899-1986). Alles wat bij het horen van de titel van de 
tentoonstelling -"L’univers de Borges” - spontaan opwelt, ligt voor het grijpen in deze ten
toonstelling: een labyrint, spiegels, panorama’s, diorama’s, Bruegel’s toren van Babel, een 
verzameling degens, tijgers, zandlopers en zand, en natuurlijk: vele boeken. Merkwaardig 
genoeg werkt het. “Voor de lezer van Borges,” wierp ik Viviane Cabannes, de curator van deze 
tentoonstelling, voor de voeten. “Ook diegene die Borges nog niet gelezen heeft, moet aan deze 
tentoonstelling plezier kunnen beleven, en zal overtuigd worden om de boeken van Borges ter 
hand te nemen,” antwoordde Cabannes. Moge het de lezer van deze tekst op gelijkaardige wijze 
vergaan.
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de herinnering aan de basis van het verhaal ligt 
- de oude moet eerst La Tapera herkennen 
vooraleer hij in contact kan treden met de jonge 
Borges - wordt het geheugen uiteindelijk als 
onbetrouwbaar aangewezen. Om het geheugen 
te kunnen beschuldigen zet Borges zijn eigen 
levensverhaal in.
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In 1970 onderneemt de Argentijnse auteur een 
proeve van autobiografie tijdens een verblijf in 
New York. (2) In een vijftigtal bladzijden be
spreekt hij de odyssee die in zijn geboortestad 
Buenos Aires begon, hem naar Europa voerde, 
waar hij een belangrijk deel van zijn jeugd 
doorbracht, en hem terug naar Argentinië leidde 
waar hij zijn belangrijkste werken schreef.
De lezer van deze tekst mag dan al vele elementen 
herkennen die elders door de auteur in verhalen 
verwerkt werden, het raadselachtige begin be
tekent een regelrechte aanval op de autobiogra
fie. Borges laat het begin van zijn autobiografi
sche fabel samenvallen met het oprakelen van 
zijn eerste herinnering. “Ik zou niet kunnen 
zeggen of mijn eerste herinneringen teruggaan 
tot de oostelijke dan wel de westelijke oever van 
de traagstromende en modderige Plata rivier, tot 
Montevideo waar wij luilekker lange vakanties 
doorbrachten in de villa van mijn oom Francisco 
Haedo, of tot Buenos Aires, waar ik geboren 
ben, in het hart van de stad, in 1899, in de 
Tucumanstraat, tussen Suipacha en Esmeralda, 
in een bescheiden huisje dat mijn grootouders 
toebehoorde.” (2 - p. 233) Niet de twijfel van de 
oude man op zoek naar zijn eerste herinnering 
verontrust, maar wel de dominante plaats die de 
rivier, de Plata, erin inneemt. De autobiografie 
kan immers na deze expliciete verwijzing naar 
de rivier slechts gelezen worden in het licht van 
het verhaal “De ander”, waarin de Rhône en de 
Charles de jonge aan de oude Borges koppelen. 
We kennen de teletijdmachinale capaciteiten 
van de rivier in het oeuvre van Borges. Enkel de 
rivier, het duizendjarige beeld van Heraklitus 
kan Borges terug doorheen de tijd voeren, naar 

zijn kinder- en jeugdjaren, naar zijn eerste 
publicaties, naar de auteurs die hij toen leerde 
lezen en begrijpen. Maar als een autobiografie 
vanaf het begin in het perspectief kan gelezen 
worden van een verhaal dan worden de 
waarheidspretenties grondig onderuit gehaald. 
De autobiografie blijkt besmet. Een verhaal 
tussen de verhalen.
Diegene die beide verhalen, zowel “De ander” 
als het “Essai d’autobiographie”, in beschouwing 
neemt, moeten de overlappingen tussen beide 
teksten opvallen. Overlappingen die de waarheid 
die de autobiografie is, aan het wankelen bren
gen; overlappingen die de grenzen van de fictie 
aangeven. Waarheid en fictie zijn twee com
municerende vaten, zo vertelt ons de volgende 
passage in het verhaal “De ander”. Vooraleer de 
dubbelgangers, van elkaar afscheidnemen, heeft 
de oude man nog een laatste orakel voor zijn 
jongere equivalent in petto dat aangeeft waarop 
het noodlot hem nog zal tracteren: zijn blindheid. 
“Als je zo oud geworden bent als ik zal je je' 
gezichtsvermogen bijna helemaal kwijt zijn. Je 
zal alleen geel zien en licht en donker. Maak je 
geen zorgen. Geleidelijk blind worden is niets 
tragisch. Het is zoiets als een lange schemering 
in de zomer”. (1 - p. 19) Identiek luidt het in de 
“Essai d’autobiographie”: “Mijn blindheid was 
sinds mijn kindertijd gradueel vooruitgegaan. Je 
zou het kunnen vergelijken met een lange zo
meravond. Daaraan viel niets pathetisch of 
dramatisch te bespeuren.” (2 - p. 280) Wat is het 
statuut van deze letterlijke herhaling? Deze 
herhalingen liggen in het verlengde van eerdere 
pogingen van Borges om waarheid en fictie met 
elkaar in verbinding te brengen in de hoop de 
pretenties van beide te ondergraven. In die zin 
was de “Essai d’autobiographie” noodzakelijk. 
De proeve is het sluitstuk van Borges’ levens
lange ambitie om beide zachtjes te kelderen 
door ze in elkaar te doen overgaan. Maar de 
letterlijke herhalingen hebben ook nog een an
dere betekenis. Deze licht op door ze achter
eenvolgens te lezen en ze langzaam te laten 
inwerken. “Het is niets tragisch” echoot het op 
het snijpunt van de twee teksten. Alhoewel deze 

zinnen in beide teksten toch een andere bijklank 
hebben omdat ze tot ons komen via een andere 
vertelinstantie - in “De ander” klinkt de voor
spelling van de oude Borges bijtender dan in de 
“Essai d’autobiographie” - wijzigt de herhaling 
op zijn beurt de betekenis van Borges’ uitspraak 
over blindheid. Door middel van de herhaling 
slaagt Borges er nog meer in dat wat hem over
komen is te bagatelliseren. Het feit dat hij zelfs 
geen andere woorden nodig heeft om het hem 
aangedane leed te laten beklijven, ontdoet het 
gegeven van alle sentimentaliteit en dramatiek. 
Zijn blindheid.is slechts een kapstok voor een 
gevleugeld en opgebruikt zinnetje. Van gela
denheid die tot grote gevoelens en dito uitspraken 
inspireert, blijft de oude blinde man gespeend. 
Misschien moéten we de herhaling nog vanuit 
een ander gezichtspunt benaderen, namelijk dat 
van de blindheid zelf. We zeiden reeds dat we 
ons concentreren op de overlappingen tussen 
beide verhalen. Overlappingen die we als echo’ s 
willen beschouwen. Deze metafoor - de echo- 
legt beide verhalen op de tijdas en laat ze in 
elkaar opklinken en resoneren. De bijna letter
lijke herhaling van bepaalde passages krijgt 
door de specifieke omstandigheden waarin 
Borges werkte een speciale betekenis. De blinde 
Borges heeft beide teksten niet geschreven maar 
gedicteerd. Het lijkt alsof Borges niet kon ont
snappen aan deze verwoordingen omwille van 
de suprematie van het geheugen waaraan Borges 
omwille van zijn blindheid onderworpen was. 
Borges was niet meer in staat om te schrijven, te 
lezen, te herschrijven, te schrappen. Zijn fysieke 
conditie verplichtte hem om zinnen te denken, 
deze te herdenken en, voor zover mogelijk, te 
onthouden. Borges schreef letterlijk teksten uit 
het hoofd. De herhalingen kunnen nu echt als 
echo’s begrepen worden. In zijn proeve tot au
tobiografie legt Borges ook zelf de relatie tussen 
zijn blindheid en zijn schrijfactiviteit. Borges 
was er zich van bewust dat zijn blindheid het 
geheugen als een onmisbaar maar uiterst do
minant instrument van zijn auteurschap nood
zakelijk maakte. “Aangezien ik geen aanteke
ningen kon maken, moest ik me toeverlaten op 
mijn geheugen.” (2 - p. 280/281)
Borges brengt zijn blindheid tenslotte ook in 
verband met de grote metafoor voor het geheu
gen: de bibliotheek. Het toeval wou namelijk dat 
twee van Borges’ voorgangers op de 
directeurspost van de Argentijnse Nationale 
Bibliotheek ook blind werden. “Twee van mijn 
eminente voorgangers, José Marmol en Paul 
Groussac, deelden hetzelfde lot.” (2 - p. 280) 
Maar alweer maakt hij zich ervan af met een 
kwinkslag: “In mijn gedicht heb ik het over de 
heerlijke ironie van God die me tegelijkertijd 
800.000 boeken te lezen gaf en me de blindheid 
schonk.” (2 - p. 280)
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Voor zijn verhaal “De bibliotheek van Babel”, 
opgenomen in de bundel “De Aleph" werd 
Borges - in tegenstelling tot wat vele lezers 
vermoeden - niet geïnspireerd door de imposante 
Nationale Bibliotheek van Argentinië. (3) In 
werkelijkheid schreef Borges het verhaal in een 
piepkleine, gemeentelijke bibliotheek in het 
zuidwesten van Buenos Aires waar hij zijn eerste 
job vervulde als “eerste assistent”. “Mijn 
Kafkaiaans verhaal, De Bibliotheek van Babel, 
zou men kunnen beschouwen als een op een 
nachtmerrie lijkende, uitvergrote versie van deze 
gemeentelijke bibliotheek, maar bepaalde details 
uit het verhaal hebben geen enkele specifieke 
betekenis.” (2 - p. 274) De bibliothecaris van een 
afgedankte verzameling boeken in een 
verpauperd deel van een Argentijnse stad zette 
zich in de kelder of op het dakterras aan het 
schrijven van wat de grootste overdrijving aller 
tijden moet zijn, “De bibliotheek van Babel”. 
Paradoxaal genoeg hanteerde Borges realis
tische, hem door zijn praktijk van bibliothecaris 
aangeboden maten om de basiseenheid van de 
bibliotheek - de zeshoek die aan vier wanden 
volgepropt zit met boeken - te bepalen: “Het 
aantal boeken en rekken waarover ik in het 
verhaal spreek, kwam exact overeen met het 
aantal dat ik onder ogen had.” (2 - p. 274) 
In het verhaal “De bibliotheek van Babel” be
schrijft Borges de ruimtelijke consequenties van 
de uitputtende combinatie van een eindig aantal 
symbolen. De vermenigvuldiging gehoorzaamt 
slechts aan twee principes: 1) elke 
vermenigvuldigingspoging vindt zijn grens in 
het formaat van het boek waarin zij genoteerd 
wordt -”elk boek heeft vierhonderdtien blad
zijden; elke bladzij veertig regels, elke regel 
ongeveer tachtig zwarte letters” (3 - p. 127); 2) 
elke vermenigvuldigingspoging heeft slechts 
recht op één schriftelijke weergave, “er zijn, in 
de omvangrijke Bibliotheek, geen twee gelijke 
boeken.” (3 - p. 131) Als alle uitdrukkings
mogelijkheden uitgeput zijn, is alles wat bete
kenis heeft, of kan krijgen, voorhanden. In deze 
allesomvattende ruimte bevindt zich een verteller 
die zijn verhaal schrijft.
De verteller, een bibliothecaris natuurlijk, hoopt 
dat een “wezen” verantwoordelijk is voor deze 
(pro-)creatie, God of iets anders. Maar de bi
bliothecaris verzoekt de góden tegelijkertijd dat 
tenminste één mens de catalogus der catalogi, 
het boek der boeken zou mogen ontdekken en 
lezen (opdat deze het roer van de schepping in 
handen zou kunnen nemen). De lezer van het 
totaalboek die de schepping naar zijn hand zou 
zetten, zou de dwaze uitwassen van de verme
nigvuldiging uitroeien, de bibliotheek rationa
liseren. Tot dat moment blijft de bibliotheek een 
oneindige, zichzelf herhalende ruimte. Want 
deze ruimte werd niet door een machine ont
worpen die alle permutaties scrupuleus contra-



leerde, en alle toevalligheden als “error” van de 
hand deed. Neen, de bibliotheek mag dan al geen 
herhalingen bevatten, indien er ergens iets mis 
ging, vertaalde dit ongeluk zich onvermijdelijk 
in een boek dat op enkele details na reeds be
stond. Als de goddelijke machine ergens ha
perde, werd de ruimte met een verkapte herha
ling opgezadeld. Het zijn deze haperingen van 
de schepping die de Bibliotheek tot een onein
dige, eindeloze ruimte omvormen. De Biblio
theek bevat geen herhalingen want “er zijn altijd 
verschillende honderdduizenden onvolmaakte 
facsimiles: van werken die slechts in een letter 
of een komma verschillen.” (3 - p. 133) 
Borges beschrijft de rustplaats van de talloze 
onbegrijpelijke en enkele leesbare en (reeds) 
betekenisvolle boeken als “een bol, waarvan het 
juiste middelpunt een willekeurige zeshoek is, 
en waarvan de omtrek onbereikbaar is.” (3 - p. 
127) De bibliothecaris die zich in een wille
keurige zeshoek bevindt, de basiseenheid van de 
bibliotheek, mag zich in het centrum van het 
universum wanen dat zich links en rechts, boven 
en onder uitstrekt. Enkel het inkijken en lezen 
van het totaalboek, het compendium van al het 
overige, de catalogus van de catalogi, het boek 
der boeken, comprimeert deze onmetelijke 
ruimte tot de afmetingen van een boek waarvan 
de bladen flinterdun zijn, en waarvan het einde 
al even onbereikbaar is als de afsluitende muren 
van de bibliotheek van Babel.
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In het verhaal “Het boek van zand” uit de 
gelijknamige bundel komt de verteller in het 
bezit van het Boek der Boeken. Hoe ziet het 
boek eruit? “Het was een boekdeel in octavo, in 
linnen band (...); ik was verrast door zijn onge
wone gewicht. Op de rug stond Holy Writ en 
daaronder Bombay. (...) De karakters waren mij 
onbekend. De bladzijden, die ik versleten en van 
een armoedige typografie vond, waren in twee 
kolommen verdeeld zoals in Bijbels. De tekst 
was dicht opeen gedrukt en geordend in korte 
verzen. In de bovenhoeken van de bladzijden 
stonden Arabische cijfers. Het viel me op dat op 
de even bladzijden (bijvoorbeeld) nummer 
40.514 stond en op de oneven, de volgende ,999. 
Ik sloeg de bladzij om: op de achterkant stonden 
acht cijfers. Er was ook een kleine illustratie 
(...).” (1 - p. 148) De man die het boek aan de 
verteller, de bewoner van de flat op de vierde 
verdieping van een huis in de Belgranostraat, 
wil verkopen beschrijft het heilige boek als 
volgt: “Hij zei mij dat zijn boek het Boek van 
zand heette, omdat het boek en het zand geen 
van beide een begin of een einde hebben.” ( 1 - p. 
149) De bewoner van de Belgranostraat komt op 
dezelfde manier in het bezit van het boek als de 
verkoper: hij ruilt het boek vooreen geldsom en 
een bijbel. De eindeloze zoektocht naar de eer
ste zowel als naar de laatste bladzijde van het 
boek levert niets op. Telkens eindigt het zoeken 
in de constatatie dat er nog bladzijden tussen 
kaft en vingers verscholen liggen. Lezen kan de 
nieuwe eigenaar ook niet: “De karakters waren 
mij onbekend.” Zo zet het boek enkel aan tot het 
zoeken van zijn begin en zijn einde, tot het 
ontsluieren van de betekenis van de arabische 
cijfers in de bovenhoeken van de bladzijden en 
het inventariseren van de tekeningen “die door 
een ruwe kinderhand gemaakt leken.” (1 - p. 
148) Het Boek drijft de bezitter ervan tot wan
hoop. De laatste bezitter ervan, de bewoner van 
de Belgranostraat, legt het ergens verloren in de 
Nationale Bibliotheek die hij nadien nooit meer 
bezoekt; zelfs de straat waar deze zich bevindt, 
verklaart hij tot verboden terrein.
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In “De bibliotheek van Babel” gaat de bibliothe
caris op zoek naar het “Boek der Boeken” om de 
chaos te bemeesteren, de oneindigheid (te wij
ten aan de irrationele goddelijke 
veronachtzaamheden), de verblinding, het dolen 
in het onmetelijke labyrint ongedaan te maken. 
Eenmaal in het bezit van het oneindige boek, de 
catalogus der catalogi, het Boek van zand, blijkt 
het boek, Gods aantekeningenboekje, al even 
duivels. Net als de ruimte eindigt het boek niet. 
Verdwalen in een met boeken volgestouwd la
byrint, of met je ogen blijven kleven aan een 
nimmer eindigend boek, wat is het verschil? Het 
slachtoffer van beide duivelse beproevingen is 
verblind, verward, ten prooi aan een omvangrijke 
en ordeloze massa (boeken of bladzijden). Met 
het verhaal “Het boek van zand” commentarieert 
Borges zijn verhaal “De bibliotheek van Babel”. 
De nergens eindigende ruimte wordt als een 
pathetische voorstelling van de hand gewezen. 
De lezer dient geen beeld van de oneindige 
ruimte voorgeschoteld te krijgen om de 
reddeloosheid ten opzichte van de chaos te laten 
aanvoelen. Een boek dat niet eindigt, volstaat. 
De manier waarop de gepensioneerde biblio
thecaris het duivelse boek van zand neutraliseert 
opdat het niemand meer zou terroriseren, 
katapulteert het fantastische verhaal in de brute 
werkelijkheid. Het volstaat dit zwarte gat, het 
Boek van zand ergens verloren te leggen in een 
doodgewone bibliotheek opdat het volstrekt 
onschadelijk zou worden. Het “onmogelijke” 
boek, deze dramatische incarnatie van de on
eindige splitsing van alles wat is, de verdichting 
van de oneindige ruimte, de bibliotheek van 
Babel, blijkt onnatrekbaar in de Nationale Bi
bliotheek, die op het moment dat het “onmoge
lijke” boek erin verloren gelegd werd “slechts” 
negenhonderdduizend boeken verzameld had, 
een peulschil als we ons even een beeld trachten 
te vormen van de onmetelijke Bibliotheek van 
Babel. Eigenlijk, zegt Borges, hebben we zelfs 

aan de werkelijkheid genoeg om de verblinding 
die de hoeveelheid aanricht aan te tonen, want in 
een doodgewone bibliotheek kan men verdwa
len, of iets kwijt geraken. De eindige bibliotheek 
blijkt misschien wel een afdoend middel tegen 
duivelse, goddelijke en andere mysterieuze 
krachten, ze toont daarnaast haar eigen broze 
legitimiteit. Want is het wel een kwaliteit om in 
de mogelijkheid te verkeren het Boek van zand, 
dit zwarte gat te kunnen toedekken?
Het boek van zand en de bibliotheek van Babel 
zijn overdrijvingen die het ware gelaat van de 
bibliotheek als beeld voor het geheugen ontmas
keren. Evenmin met betrekking tot het heelal, 
het boek van zand of de bibliotheek van Babel is 
het ons gegeven door te dringen tot de uiterste 
grens van het geheugen, of tot een volledige 
inventaris te komen van alles wat er zich in 
bevindt. Het geheugen is een labyrint waarin het 
makkelijk verdwalen is. Wij kunnen trachten 
het iets te ontlokken, maar worden slechts iets 
toebedeeld als het geheugen van goede wil is. 
Afpersing noch smeekbedes leiden ergens toe. 
Niet wij dringen door tot ons geheugen, het is het 
geheugen dat zich aan ons opdringt.
“Toen daalde hij af in zijn geheugen, dat hem 
oneindig voorkwam, en hij slaagde erin om uit 
die maalstroom een verloren herinnering op te 
diepen (...).”, schrijft Borges in “De maker”, de 
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tekst waarnaar een bundeling met proza en ge
dichten genoemd werd. (4 - p. 8) Op deze manier 
beschrijft hij het gevecht van een blind wor
dende man met zijn geheugen. De blinde man, 
die we moeiteloos met Homeros kunnen iden
tificeren, “slaagde erin” het geheugen te ver
schalken, en aan de hand van zijn pas verworven 
buit, met de hulp van de herinnering zelf het 
geheugen te bemeesteren: “Uit die herinnering 
ontsproot een andere herinnering (...)” (4 - p. 9) 
Het kennisarsenaal van een blinde bevindt zich 
uitsluitend in het geheugen. De blinde kan zich 
niet bedienen van boeken, als verlengstukken 
van wat er in het geheugen opgeslagen ligt. De 
blinde zit opgesloten in de omvangrijke en or
deloze massa die zijn geheugen is. Die massa 
moet hij trachten te bedwingen. Aan het op
dringerige verweer van het geheugen moet hij 
trachten te weerstaan.
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Op 3 augustus 1977 hield Borges in het Coliseo- 
theater in Buenos Aires de laatste in een reeks 
van zeven lezingen, handelend over blindheid. 
(5) De lezing is slechts een samenvatting van 
wat Borges elders over dit onderwerp schreef. 
De lezing laat ons echter toe de talloze toespe
lingen in zijn gedichten en verhalen nauwkeuri
ger te begrijpen, al bevat ook deze lezing talrijke 
letterlijke herhalingen die ons opnieuw con
fronteren met de dominante rol van het geheu
gen in het denken en schrijven van de oude 
Argentijn. “Mijn geval is niet speciaal drama
tisch. (...) (Mijn blindheid) heeft zich sedert 
1899 zonder dramatische momenten uitgebreid, 
een traag vallen van de avond dat meer dan een 
halve eeuw heeft geduurd.” (5 - p. 159) 
Aan het begin van de lezing brengt Borges zijn 
blindheid duidelijk in beeld. “De mensen den
ken dat de blinde zit opgesloten in een zwarte 
wereld. (...) Een van de kleuren die blinden (of 
in ieder geval deze blinde) missen is het zwart; 
een andere het rood. (...) De wereld van een 
blinde is niet de nacht die de mensen veronder
stellen. (...) De blinde leeft in een tamelijk 

onbestemde wereld, waaruit hier en daar een 
kleur opdoemt: voor mij nog het geel, nog het 
blauw (al kan dat blauw groen zijn), nog het 
groen (al kan dat groen blauw zijn). Het wit is 
verdwenen of vervloeit met het grijs.” (5 - p. 
158) De blinde moet hét stellen met wat hij 
toegespeeld krijgt van zijn resterende zintuigen, 
en met wat hij al weet, wat opgeslagen ligt in zijn 
geheugen. Hij kan niet meer lezen, ook niet wat 
hij aan het papier toevertrouwt. De werkelijk
heid is niet meer toegankelijk, maar ook in het 
hoofd staat alles op zijn kop. We hoeven er 
slechts “De bibliotheek van Babel” en “Het 
Boek van zand” op na te lezen om de dramati
sche implicaties te begrijpen van het overgele
verd worden aan de wanorde en chaos van het 
geheugen. Waarom de “tamelijk onbestemde 
ruimte” waarin Borges zich bevond nadat hij 
blind geworden was niet als het geheugen zelf 
voorstellen? Hoe kan diegene die in deze “we
reld van mist, van groenige of blauwachtige, 
vaag lichtende mist” vertoeft, opereren?
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Borges wist als geen ander dat blindheid zijn 
wereld reduceerde tot de grenzen van zijn ge
heugen, en tot datgene wat zijn andere zintuigen 
dat geheugen nog konden bevoorraden. In het

“Essai d’autobiographie” geeft' Borges echter 
ook de implicaties op zijn schrijfpraktijk aan: 
“Een van de meest merkwaardige gevolgen van 
.deze handicap was dat ik stelselmatig de vrije 
versvorm achterwege moest laten ten bate van 
het klassieke metrum. In feite zette de blindheid 
me aan om opnieuw de kunst van het dichten te 
beoefenen (...) De regelmatige versvorm is als 
het ware vervoerbaar. Men kan de straat opgaan, 
met de metro rijden en tegelijkertijd een sonnet 
dichten of bijschaven, omdat het rijm en het 
metrum mnemotechnische verdiensten hebben.” 
(2 - p. 280/281)
In Borges’ “klassieke” gedichten lezen we niet 
alleen letterlijk de gevolgen van zijn blindheid - 
het strenge ritme, het rijm, de herhaling van 
zinnen en verzen die hij reeds eerder aan het 
papier had toevertrouwd, de opsomming - we 
kunnen eveneens constateren dat Borges 
voortdurend de “regelmaat” thematiseert. Het 
vergt weinig inspanningen om deze regelmaat 
tot de door Borges zo geroemde herhaling (van 
de loop der dingen) te herleiden. Tot besluit zal 
ik straks, een poging in die zin ondernemen, 
voorlopig interesseren me de kleine handvaten 
waaraan de blinde man zich optrok. In de 
dichtbundel “Het geheimschrift” alludeert het 
gedicht “De roem” op dergelijke hulpmiddelen. 
(6 - p. 90) “Dankbaar te zijn voor het schaakspel 
en de jasmijn, de tijgers en de hexameters.”, 
dicht Borges. Naast het schaakspel en de 
hexameter vindt de aandachtige lezer tal van 
dergelijke middelen die “de tamelijk onbestemde 
wereld” kunnen organiseren. “De liefde voor 
het Duits en de nostalgie naar het Latijn te 
belijden.” heet het in hetzelfde gedicht. Cadanzen 
verklaren Borges’ aantrekkingskracht tot een 
ander blind auteur, James Joyce, en verleidde de 
oude Borges eveneens tot het studeren van het 
oude Saksisch. Naast sonnetten schreef Borges 
liedjes, haikus. Zijn liefde voor de tango en de 
milonga mag misschien ook vanuit deze in
valshoek begrepen worden. (Wandelen in de 
stad Buenos Aires was zelfs voor Borges kin
derspel: het stratenpatroon is een fijnmazig 
dambord.) In het gedicht “Het web”, opgenomen 

in de bundel “De gezworenen" , zet Borges de 
hexameter naast de spiegel. (7 - p. 21 ) Ergens in 
het gedicht staat er: “De eerste spiegel, de eerste 
hexameter.” De spiegel geeft net als de hexameter 
greep op het bestaan. Zonder spiegel beheersen 
verbrokkeling, versplintering, ja, verblinding 
het beeld dat de mens van zichzelf heeft.
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In de collectie van het Centre Pompidou bevindt 
zich “een kubieke meter oneindigheid”, een 
werk van Michelangelo Pistoletto dat bestaat uit 
zes aan elkaar geklonken en gebonden spiegels. 
Deze zes spiegels die een kubus vormen, zetten 
de eeuwigheid en de oneindigheid uiteen die 
Borges zoekt in het gelaat van de ander, dezelfde. 
Elke blik in de ogen van een gelijke is een 
moment dat nooit meer voorbijgaat. De ont
moeting met dezelfde is een tautologie, een 
verdubbeling die de schijn heeft van een eeu
wige herhaling, zoals twee tegenover elkaar 
staande spiegels een glimp geven van de eeu
wigheid. Naast de ontmoeting met dezelfde biedt 
ook de herhaling zelf, of de gewoonte uitzicht op 
eeuwigheid. Met het componeren van een 
hexameter of een haiku wou Borges iets van 
eeuwigheid of oneindigheid doen oplichten. 
Borges’ liefde voor het Duits en het Latijn 
spiegelt eveneens zijn verlangen naar een 
voorspellende systematiek, een logica die het 
gehele verleden in zich meedraagt en tegelij
kertijd een schaduw werpt op de toekomst. Vanuit 
het laatste woord kan de rest van de zin afgeleid 
worden, net zoals de laatste en winnende zet alle 
eraan voorafgaande zetten van een schaakpartij 
bevat.
“In de spiegel van deze nacht kom ik te staan/ 
Voor mijn onbevroede, eeuwige gezicht./De 
cirkel gaat zich sluiten. Ik wacht op de voltrek
king.” (8 - p. 31 ) De ander heeft zich gemeld, 
dezelfde. Keren we terug naar het verhaal “De 
ander”. In februari 1969, op een bank langs de 
Charles in Cambridge zit de oude, vermoeide 
Borges; aan de andere kant van de oceaan heeft 
het jonge equivalent postgevat op een bank aan 
de oevers van de Rhône in Genève. Op die bank 
in Cambridge vond Borges de eeuwigheid, want 
de ontmoeting met zijn jongere vriend. De banken 
waarop beide mannen plaatsnamen, waren de 
eeuwige bron van het nooit ophoudende leven. 
Maar na de eerste ontmoeting waarvan hij ver
slag deed in het verhaal “De ander” zag Borges 
van elke verder contact, en dus ook van de 
oneindigheid af. Eind december 1985 reisde 
Borges samen met Maria Kodama naar Genève 
om het definitief slot te schrijven van zijn au
tobiografie. De auteur overleed er op 14juni van 
het jaar 1986.

Koen Brams

Noten

(1) Jorge Luis Borges, “Het hoek van zand" 
(vertaling: Mariolein Sabarte Belacortu), De 
Bezige Bij, Amsterdam, 1985, 159 pp.
(2) Jorge Luis Borges, “Livre de préfaces, suivi 
de: Essai d’autobiographie" (vertaling: Michel 
Seymour Tripier), Gallimard, Paris, 292 pp.
(3) Jorge Luis Borges, “De Aleph” (vertaling: 
Annie Sillevis), De Bezige Bij, Amsterdam, 
1976, 169 pp.
(4) Jorge Luis Borges, “De maker” (vertaling: 
Barber van de Pol), De Bezige Bij, 1988,103 pp.
(5) Jorge Luis Borges, “Zeven Avonden" (ver
taling: Barber van de Pol), De Bezige Bij, Am
sterdam, 1984, 186 pp.
(6) Jorge Luis Borges, “Het geheimschrift” 
(vertaling: Robert Lemm), De Bezige Bij, 1984, 
157 pp.
(7) Jorge Luis Borges, “De gezworenen” (ver
taling: Robert Lemm), De Bezige Bij, 1986,127 
PP-
(8) Jorge Luis Borges, “Gedichten 1923-1977 
(vertaling: Robert Lemm), De Bezige Bij, 1984, 
217 pp.

Naar aanleiding van “L’univers de Borges” 
verscheen een gelijknamige catalogus. Al
hoewel de catalogus de structuur van de 
tentoonstelling nauwgezet volgt, is het een 
echte miskleun. Zijn prijs: 250 FF. De orga
nisatoren presenteerden ook een Franse 
vertaling van het boek “Borges et 
l’architecture” van Cristina Grau, een studie 
over de verbanden tussen de mentale en 
architecturale ruimte in het werk van Borges. 
De geluidsband die speciaal door Martin 
Matalon voor de tentoonstelling gecreëerd 
werd, is eveneens beschikbaar. “L’Universde 
Borges” loopt nog tot 1 februari in het Centre 
Pompidou, rue Beaubourg, 75004 Parijs 
(44.78.12.33). Andere manifestaties in het 
kader van “Amériques latines” : “Figures et 
caractères” (Sara Facio en Alicia d’Amico 
fotografeerden zestien latijnsamerikaanse 
auteurs die op hun beurt een tekst schreven 
over de foto’s), “Le cinéma mexicain” , Art 
d’Amérique latine 1911-1968" (500 kunst
werken van 83 artiesten schetsen een beeld 
van de evolutie van de latijnsamerikaanse 
kunst), “Cinéma pour les artistes latino- 
américains” , “Jorge Amado, écrivain de 
Bahia” (hommage aan deze Braziliaanse 
auteur naar aanleiding van zijn tachtigste 
verjaardag). Dit alles tot 1 februari.
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Koninklijk Museum voor Schone Kunsten g
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Tot en met 31 januari 1993 is een 
boeiende tentoonstelling in groepsver
band te zien. Deze collectieve omvat een 
verrassende variatie van schilderijen, 
gouaches, aquarellen, tekeningen, gra
fiek en sculpturen van bekende binnen- 
en buitenlandse kunstenaars.

Uit talrijke reacties blijkt dat het 
KUNSTFORUM-Bulletin, hoe 
bescheiden van omvang ook, 
bijzonder wordt gewaardeerd en 
attent wordt gelezen.
Dit heel apart blad brengt u bondig 
samengevat het belangrijkste 
actuele nieuws over beeldende 
kunst, informeert u over wat er 
interessant wereldwijd gebeurt en 
kan zeker worden beschouwd als 
een betekenisvolle informatiebron. 
Vraag een proefnummer aan 
KUNSTFORUM - Lange Weide 2 - 
9820 Schelderode

Van 12 februari tot en met 7 maart 1993

JAN DE BEUS
schilderijen

WILLY PEETERS
bronzen sculpturen



Benjamin Buchloh wil de geschiedenis van de 
naoorlogse kunst beschrijven als een voortdu
rende schommeling tussen kunstuitingen die 
een autonomie tegenover de hun omringende 
wereld nastreven en andere die er bewust van 
uitgaan dat ze onvermijdelijk in een sociaal
historische context zijn verwikkeld. Bij deze 
tweede soort zijn er nog allerlei gradaties die 
gaan van een ongenadige kritiek naar een pro
bleemloze onderwerping. Als rechtgeaard 
neomarxist, geschoold in de Frankfurter Schule, 
is Buchloh er, overigens terecht, van overtuigd 
dat het autonomie-ideaal strikt genomen op een 
fictie berust, en dat, wanneer een kunstwerk 
meent zich van zijn maatschappelijke context te 
kunnen losmaken, het des te meer risico loopt er 
slechts een pure, gedachteloze weerspiegeling 
van te zijn. Vandaar dat Buchlohs belangstelling 
vooral uitgaat naar die tendensen in de heden
daagse kunst waarin pogingen worden onder
nomen om binnen het kunstwerk het probleem 
van zijn maatschappelijke geconditioneerdheid 
aan de orde te stellen. Vandaar ook zijn argwaan 
tegen elke vorm van “subjectivisme”, maar ook 
ten overstaan van kunstvormen die van het 
kunstwerk een ding willen maken dat volledig 
op zichzelf staat en naar niets anders dan zich
zelf verwijst (cfr. Minimal Art). Zo gaat Buchloh 
mee met Judds antisubjectivisme, maar niet met 
de idee van zelfreferentialiteit die Judd, geïnspi
reerd door de “Black Paintings’’ van Stella, 
consequent doortrekt. Met betrekking tot de 
Minimal Art komt Buchloh tot de constatatie dat 
“de kunst haar onderzoek niet' langer kan be
perken tot haar eigen discours, maar dat zij haar 
positie dialectisch in een gegeven historische 
realiteit moet reflecteren, enerzijds als afhan
kelijke en bepaalde vorm, anderzijds als een 
bewuste vorm van ideologische produktie die 
deze realiteit transformeert.” Dus enkel door 
een reflectie op haar materiële mogelijkheids- 
voorwaarden kan de kunst een “objectieve 
functie” verkrijgen, die het vrijblijvend karakter 
van het louter esthetische overstijgt.

De kunstenaar als historicus

Buchloh bekent zich tot een radicaal vertegen
woordiger van de Aufklarung, als hij van de 
kunst verwacht dat ze zoveel mogelijk haar 
karakter van “schone schijn” afwerpt in functie 
van een analyse van de historische factoren die 
het mogelijk hebben gemaakt dat er naast de 
sfeer van de arbeid zoiets als een aparte culturele 
of esthetische sfeer kon ontstaan. Gedurende 
een recente periode in de naoorlogse kunst, 
meent hij in deze kritische zelfanalyse van de 
kunst een gestadige vooruitgang te ontwaren. 
Bij de neo-dadaïstische afficheverscheurder de 
la Villeglé, maakt het artistiek subjectivisme 
plaats voor een anoniem procédé, waarmee de 
kunstenaar zich overgeeft aan een “collectieve, 
produktieve geste”. Bij Manzoni verkrijgt de 
anonieme geste reeds meer de helderheid van 
een concept dat de verschillende componenten 
van het artistieke handelen analytisch isoleert. 
Maar terwijl Manzoni nog ironisch met de mythe 
van het kunstenaarschap speelt, wist de 
conceptuele kunstenaar Stanley B rouwn zichzelf 
haast volledig als auteur weg achter een “zo 
neutraal en objectief mogelijke propositie”. 
Uiteindelijk belandt Buchloh dan bij Broodthaers 
en Buren die beide tot het inzicht komen dat 
gezien haar noodlottige,''institutionele 
inkapseling ("verdinglijking") het voor de kunst 
haast onmogelijk is geworden om haar “oor
spronkelijke taak", namelijk het “reveleren van 
de objectief historische condities”, na te komen. 
Beide zijn, op hun heel verschillende wijze, 
“historici” die “de historische condities onder
zoeken die de produktie en receptie van kunst, 
haar produktie- en distributievormen, haar in
stallatie- en presentatieprincipes, bepalen”. 
Binnen een dergelijk perspectief, waarin onder 
meer ook het werk van Niele Toroni, Bemd en 
Hilla Becher en Gerhard Richter wordt gesi
tueerd, kan men zonder problemen Buchlohs 
ideologiekritische, theoretische activiteit in het 
verlengde zien van eèn "autoreflectie" die reeds 
in het kunstwerk zelf aan de gang is.

Steriele tegenstelling

Een dergelijke benadering die de mythe wil 
doorprikken die zegt “dat de visuele kunsten een 
aparte zone vormen die weerstaat aan alle ra
tionaliteit”, zou men kunnen verwelkomen in 
een tijd waarin het hele kunstmilieu meer dan 
ooit op mystificatie drijft en men weer graag, 
verlost als men zich voelt van alle “grote ver
halen”, over kunst spreekt in louter emotionele 
of zelfs quasi-religieuze termen. Anderzijds 
schetst Buchloh de “dialectische schommeling” 
die zich volgens hem in de hedendaagse kunst 
afspeelt tussen “formalisme” en “historiciteit”, 
niet subtiel en beweeglijk genoeg. De twee 
termen blijven - en daar verhelpen de twee 
Adomo-citaten weinig aan - te star tegenover 
elkaar staan, zonder elkaar werkelijk in de kern 
te raken.

Zonder daarom de autonomie van de kunst te 
fetisjeren kan men zich moeilijk voorstellen hoe 
de kunst zich over haar eigen maatschappelijke 
wortels zou kunnen buigen als ze zich niet in een 
relatief autonome sfeer afspeelde. Reflectie 
vooronderstelt nu eenmaal “autonomie”, dit wil 
zeggen de transcendentie van datgene waarover 
men reflecteert. Tegelijk weten we dat deze 
“transcendentie” mogelijk is gemaakt door de 
materiële condities waar de kunst hoe dan ook 
aan gebonden blijft. Eenvoudig gesteld: kunst 
heeft het instituut nodig om zijn onafhankelijk
heid ervan te bewijzen, een onafhankelijkheid

De paradoxen van 
de ideologiekritiek

over <(Essais historiques II" van Benjamin Buchloh

In nummer 38 van De Witte Raaf besteedden we aandacht aan het eerste volume van de Franse 
vertaling van de verzamelde geschriften van de Amerikaanse kunsthistoricus Benjamin 
Buchloh. Frank Vande Veire las het tweede deel van de “historische essays”. We kunnen rustig 
stellen dat Buchloh er niet geheel onbeschadigd uitkomt

Robert Morris

I Box, 1962

die dan ook steeds ten dele fictief blijft. Maar 
slechts in deze “fictie” kan verschijnen wat aan 
gene zijde van het instituut ligt. Dit is iets wat 
Buchloh, die nog een simplistisch ideologie- 
begrip hanteert, lijkt te vergeten. Hij doet het 
autonomie-idee zonder meer af als ideologische 
schijn, als produkt van een vals bewustzijn. 
“Schijn”, zegt Adomo evenwel, “is dialectisch 
•steeds ook weerschijn van de waarheid; wanneer 
men de schijn zonder meer verwerpt, wordt men 
er pas echt goed slachtoffer van, omdat men met 
het puin tevens de waarheid offert, die nochtans 
nergens anders kan verschijnen” (cfr. 
“Prismen" ). Buchloh hoeft zich dan ook niet te 
verbazen dat wanneer een bepaald soort 
conceptuele kunst elke vorm van esthetische 
schijn afwijst met de intentie de artistieke praktijk 
te ontmaskeren als een produktievorm die zoals 
alle andere onderworpen is aan de wetten van 
produktie en consumptie, ze daarmee haar eigen 
kritisch potentieel ondergraaft. Conceptkunst, 
die consequent elke vorm van illusionistische 
esthetiek wil uitbannen en haar eigen praxis 
reduceert tot een activiteit die deel uitmaakt van 
de instrumentalistische, administratieve logica 
van de haar omringende wereld, doet daarmee 
het platform zelf eroderen waarop iets zou kunnen 
verschijnen dat aan die logica ontsnapt. Aldus 
dreigt de kunst, zoals Buchloh dan ook vaststelt, 
te verschrompelen tot de troosteloze weerspie
geling van de geadministreerde wereld die ze 
juist wilde bekritiseren.

De mythe van het autonome subject

Het probleem is dat de fatale dialectiek die 
Buchloh de conceptuele kunst toeschrijft, de 
dialectiek van zijn eigen denken is. Hijzelf heeft 
immers geponeerd dat het “door de kritische 
analyse van de eigen produktieprocedures en 
- materialen is, dat een kunstwerk zich historisch 
legitimeert”. Daarbij gelooft hij dat materieel- 
historische condities binnen het kunstwerk 
transparant zouden kunnen worden gemaakt. 
Met dit idee schiet hij echter voorbij aan de 
eigenheid van de kunst en daarmee ook aan haar 
wezenlijke historiciteit waar hij nochtans zo op 
hamert. Met de gedachte dat het artistieke sub

ject te gronde het sociaal-historische kader zou 
kunnen doorgronden waarbinnen het werkzaam 
is, herinstalleert hij immers de mythe van het 
autonome subject die hij juist wilde ontmaske
ren. Vermits de kunstenaar niets over de maat
schappelijke realiteit kan zeggen door ze zomaar 
voor te stellen - die maatschappij consolideert 
zich juist door zichzelf voortdurend voor te 
stellen - moet de kunst zich op haar eigen pro
cedures, haar eigen voorstellingsstrategieën 
terugplooien. Ze moet zichzelf “betekenen”. 
Deze “autoreferentie” is de “formalistische” 
component in elke kunst die zich op een au
thentieke wijze in de geschiedenis wil inschrij
ven. Het gaat hier niet meer om een reflectie in 
de klassieke, bewustzijnsfilosofische zin van 
het woord. Materiaal, procedures, presentatie- 
modellen en het hele institutionele apparaat dat 
de kunst omringt, kunnen onmogelijk uitputtend 
door de kunstenaar worden doorgelicht. Ze 
vormen evenmin “instrumenten” waarmee de 
kunstenaar zijn zogenaamde “concepten” zou 
“uitdrukken”. Eerder vallen ze de kunstenaar 
toe, vormen een material iteit die nooit zomaar 
object kan worden, een steeds terugwijkend 
kader waarbinnen iets pas kan worden geob
jectiveerd. De kunstenaar weigert deze 
materialiteit te instrumentaliseren, te beheersen. 
Zijn kracht blijft zijn zwakte. Maar evenmin 
geeft hij er zich probleemloos aan over. Eerder 
laat hij het historisch apriori waarin hij vervat zit 
in zijn onachterhaalbaarheid, zijn arbitrariteit, 
zijn onverbiddelijkheid oplichten, en zet daar
mee eventjes de natuurl ijke vanzelfsprekendheid 
ervan op de helling. Dit is dan ook de grens van 
Buchlohs ideologiekritische veldtocht, waarin 
het burgerlijke verleden, met al haar overgele
verde kaders, voorgesteld wordt als een ballast 
die moet worden doorgelicht en verteerd. De 
kunstenaar is nu eenmaal geen historicus die de 
historische kaders waarin zijn praktijk wortelt, 
in kaart brengt (zo noemt Buchloh Richter een 
“historicus van collectieve produktievormen”), 
maar iemand die laat voelen hoe de zwaarte, de 
gelaagdheid, de onverschilligheid van de ge
schiedenis het subject nog tot in zijn innigste, 
authentiekste, eenzaamste spreken, doorsnijdt, 
doorkruist, begrenst. De kunstenaar blijft stil

staan bij deze grens die niemand kan inhalen. 
Vandaag de dag doet deze grens zich veelal voor 
als de lijst, de opstelling, de ruimte, de tentoon
stelling, het museum, het discours, het hele 
establishment. Juist al deze onwezenlijke, “bij
komstige” poespas die het “eigenlijke” kunst- 
produkt omcirkelt, lijkt de hedendaagse kun
stenaars “wezenlijk”, omdat deze in al zijn 
trivialiteit hun werk in de kern raakt op een wijze 
die binnen dat werk niet thematisch kan uit
geklaard worden maar enkel wanhopig-ironisch 
in scène gezet.

Kunst als verlichte praxis

Broodthaers’ “museologie” “maakt de verding
lijking tot onderwerp”, zegt Buchloh iets te 
vlug. Men zou misschien beter zeggen dat hij er 
zich “onderwerpt” en zo de zaak aan het schuiven 
brengt. Het museum is voor Broodthaers niet 
zomaar een achterhaald burgerlijk bastion, een 
“secundaire” superstructuur die hij kritiseert 
vanuit het bewustzijn van de “waarlijk histori
sche rol van de kunst”, maar de obsederende 
allegorie van een verstarring die minstens zo 
oud is als de moderne mens. Broodthaers mimeert 
vol humor deze verstarring zonder direct de 
uitgang uit het museum te wijzen. Maar Buchloh 
wil het unheimlich karakter van zo’n 
melancholische mimesis bezweren door 
Broodthaers’ werk te beschrijven als een “his
torisch onderzoek” naar de oorzaken van de 
vervreemding in functie van een “toekomstige 
kunstreceptor die een historisch volledig bewust 
subject zal zijn geworden”.

Op een gelijkaardige manier leest Buchloh de 
fragmentering en confiscering van 
(serie)objecten en beelden in ready-made, col
lage en montage als een kritische analyse die de 
“verborgen factoren die de produktie van een 
oeuvre bepalen, aan het licht brengt”. Deze 
procedures, die Buchloh in navolging van 
Benjamin als “allegorisch” typeert, 
“deconstrueren” volgens hem, samen met de 
eenheid van de objecten, het subject van kun
stenaar en toeschouwer, geven hen prijs aan een 
soort anonieme verbrokkeling, maar, en dit is 
dan weer Buchloh, dit gebeurt enkel opdat ze 
zich op een meer autonome wijze zouden kun
nen reconstitueren. Hiermee doet Buchloh 
Benjamins allegoriebegrip wel geweid aan: de 
door de reductie tot hun ruilwaarde “ontwaarde 
dingen”, verschijnen volgens Benjamin onder 
de blik van de allegoricus immers niet als frag
menten of tekens van een realiteit die een belofte 
van inzicht in of verzoening met die realiteit 
beloven, maar contempleren eerder de scheiding, 
de onherstelbare dispersie.

Buchloh beschouwt kunst als een verlichte praxis 
in dienst van de realisatie van een rechtvaardig 
georganiseerde, collectieve mensen
gemeenschap. Kunst die daar niet toe bijdraagt 
is kleinburgerlijk-subjectivistisch. Hij steekt dan 
ook zijn sympathie voor de produktivistische 
ideologie van de Russische constructivisten niet 
onder stoelen of banken. Het werk van El 
Lissitsky bezit meer “esthetische gebruiks
waarde” dan dat van Kandinsky, Tatlins mo
nument voor de derde internationale natuurlijk 
meer dan zijn vlieger. Zo slaagt Buchloh er in 
om in de strepen van Buren een “constructieve 
doelmatigheid” te ontdekken, en in de doeken 
van Richter een “functionele validiteit”, terwijl 
het surrealisme en de informele kunst als vrij
blijvend individualistisch wordt afgedaan. En 
als hij de trillende, fragiele lijnen van Wols als 
"radicaal-subjectivistisch" afdoet en daar niet 

juist een loslaten wil in zien van elke subjectieve 
beheersing van het materiaal, dan zit hij dichter 
bij een orthodox marxist als Lukcs die Brecht 
boven Beckett verkoos, dan bij Adomo.

Het probleem is dat zelfs de conceptuele kunst, 
die Buchloh van heel dichtbij heeft meegemaakt, 
niet altijd zo conceptueel is als hij zou willen. 
Door bijvoorbeeld het werk “Ibox" van Robert 
Morris te beschouwen als zijnde een analyse van 
de maatschappelijke conventies die onze per
ceptie en valorisatie van het kunstobject bepa
len, reduceert hij dit werk tot een didactisch 
leerstuk: de introductie van tactiele en 
linguïstische elementen in het werk, ontzegt ons 
de directe, "retinale" consumptie van het object 
en verplicht ons na te denken over de wijze 
waarop we doorgaans van kunst genieten. Maar 
gaat het hier niet tevens om een ironische 
enscenering van onze fascinatie? De kunstenaar 
(I) geeft zichzelf bloot en opent daarmee onze 
ogen (Eye). Morris blijft hier theatraal inspelen 
op het fantasme van een reële, vleselijke aan
wezigheid (en dus met de mythe van het kun
stenaarschap) juist door deze te verbergen'ach
ter een spel waarin het linguïstische, tactiele en 
het visuele elkaar doorkruisen zonder ooit in de 
gelukkige gelijktijdigheid van een actuele per
ceptie samen te vallen. De conceptuele reflectie 
op de code kan slechts boeien wanneer ze hei
melijk de belofte blijft voeden aan een ver
schijning die iedere kritische reflectie met ver
stomming zou slaan. Dat die verschijning niet 
wordt ingevuld, tenzij op een triviale, teleur
stellende wijze, maakt van dit soort conceptkunst 
“sublieme” kunst in de Kantiaanse zin van het 
woord.

Frank Vande Veire

“Essais historiques II - art contemporain” , 
verscheen in 1992 bij de Franse uitgeverij art 
édition (99 Cours Emile Zola, 69.100 
Villeurbanne).



Bustamente, Gober, Klingelhöller, Mucha, 
Schutte, Vercruysse treden gelijktijdig voor het 
voetlicht als de neo-expressionisten in de 
schilderkunst omstreeks 1980. Het cultiveren 
van de subjectiviteit weegt echter niet op tegen 
de kunst van deze zes, die zich onmogelijk laat 
samenvatten in enkele dogma’s. De zes kun
stenaars hebben nooit de orthodoxie van de 
vooruitgang in kunst gecultiveerd, die inherent 
is aan de conceptuele kunst. Ze geloven niet in 
de breuk-gedachte zoals die via Duchamp- 
Picabia in vele recente produkties is binnenge
drongen. Waarom schrijft Alain Cueff precies 
over deze zes kunstenaars?

Fundamentele verschillen

Ze bezitten een aantal gemeenschappelijke op
ties en overtuigingen wat betreft het “bestaan” 
van het werk. Dit aspect is in de monografische 
benaderingen nooit goed uit de verf gekomen. 
Vanuit praktisch oogpunt kan men inbrengen 
dat deze zes kunstenaars allemaal in de Kunst- 
halle van Bern tentoongesteld hebben. De con
servator Ulrich Loock heeft blijkbaar behoefte 
om te laten zien dat zijn keuzes filosofische 
aanspraken maken. Nochtans verschijnen er bij 
nadere analyse meer fundamentele verschillen 
dan gemeenschappelijke kenmerken. De be
doeling is nochtans niet eréén “fictief personage” 
uit te destilleren. De gemeenschappelijke pun
ten gelden slechts wanneer men er in slaagt de 
onderlinge verschillen concreet te bekritiseren. 
Eigenlijk verraadt de titel van het boek het 
verwante ideeëngoed van vooral Cueff en 
Vercruysse, dat soms ten onrechte in de overige 
kunstenaars wordt geprojecteerd. In de 
landschapsfoto’s van Bustamante (1978-1985) 
wordt een soort “no man’s land”, een grensge
bied tussen stad en natuur op een onverschillige, 
niet-gecomponeerde manier getoond, dat als 
ondoordringbaar milieu nog het dichtst bij de 
ideeën van de tandem Vercruysse-Cueff komt. 
Het valt sterk te betwijfelen of de “Sinks” van 
Gober enkel vanuit een “mémoire 
obsessionnelle” te lezen zijn en “Untitled" (de 
reeks deuren van 1988-1989) en “Wedding
gown” , 1989, een travestierol opeisen die alle 
tegenstellingen opheft.

Terminologie

Deze tekst getuigt van een zodanige openheid 
dat er een dubbelzinnig en verwarrend taalge
bruik uit voortvloeit. Anderzijds werpt dit licht 
op onoverkomelijke moeilijkheden om te helpen 
bij de vertaling van oeuvres, die zich bewust in 
een ongrijpbare positie manoeuvreren. Het feit 
dat de auteur schijnbaar dezelfde dingen zegt 
over uiteenlopende werken, wijst op een her
haalde invraagstelling. Het ontbreekt hem niet 
aan strategische en methodische ijver. Toch 
getuigt het boek van een zeer ambigue, soms 
irriterende grondervaring, die niet in nieuwe 
begrippen gegoten wordt, maar zich verduide
lijkt in zowel almacht als onmacht. Zijn gevoelens 
willen geen polariserend effect uitlokken. Ze 
worden, zoals in het Heidegerriaanse project 
(alles is een verhullen en onthullen) veeleer in 
een circulair, samenwerkend verband gesitueerd. 
Tegenstellingen worden in opspraak, naar elkaar 
toe gebracht en de dynamische beweeglijkheid 
van de posities, maakt ze haast onvindbaar, 
onduidbaar. Begrippen worden hier nog maar 
nauwelijks uitgesproken. Begrippen zijn daarom 
iets dat “gebeurt”. De sfeer van ongrijpbaarheid 
en leegte doet denken aan de merkwaardige 
uitspraak van Heidegger waar die zegt dat “de 
plaats van god leeg is, maar dat ze niettemin 
blijft bestaan “.

Fundamentele gelijkenissen

Cueff presenteert de zes kunstenaars niet als een 
tegen-beweging. Hij trapt schijnbaar niet in een 
val door te argumenteren niet in kunst te gelo
ven. Want daartoe moet hij zich al een beeld van 
de kunst gevormd hebben.
De auteur problematiseert het beschrijvend zin 
geven, om verkeerde paden dicht te metselen. 
Het gaat minder om een vorm of een genre. Het 
handelt over een praktijk, die gedurende de 
jaren zestig door Mario Merz en Joseph Beuys 
tot een taal gekneed werd. Merkwaardig genoeg 
verdwijnen hiermee zowel Merz als Beuys de
finitief uit het vizier van de Franse criticus. Over 
de bijdrage van Daniel Buren rept hij trouwens 
met geen woord. Het werd misschien een te 
ingewikkelde en afschrikwekkende klus indien 
men de interventies en beweeglijkheid van dit 
oeuvre in rekening zou brengen. Cueff lanceert 
meteen zijn repetitieve omschrijving van de zes 
oeuvres: wat ze gemeen hebben, is “une langue 
pragmatique ouverte sur le monde”.

Wat deze werken zo dicht bij elkaar brengt, is de 
toepassing van een van de hoofdstellingen van 
Adomo’s “Aesthetische Theorie” : het kunstwerk 
heeft zijn vanzelfsprekend karakter definitief 
verloren. Daardoor gedraagt kunst zich anders 
maar twijfelt kunst tevens aan haar eigen con
cept: nl. of kunst nog wel kunst is. Deze werken 
ontwikkelen geen theoretische strategieën, die 
afgeleid zijn van het vooropgestelde idee dat dit 
alles “kunst” is. Men kan deze werken gemak
kelijk onderscheiden van modernistische posi
ties, omdat deze een lineaire lectuur van de 
geschiedenis nodig hebben om hun definities te 
legitimeren. Ook huivert de auteur voor enige 
toenadering tot postmodernistische credo’s, 
omdat ze de ideologie van de communicatie- 
maatschappij en haar simulatie (men kan ver
wijzen naar Vercruysses kritische prent 
“Baudrillards are dollars” ) gedachteloos ac-

Het kunstwerk, de plaats en 
de totale concrete desacralisator

Over “Le lieu de l’oeuvre” van Alain Cueff

Alain Cueff, hoofdredacteur van het Franse tijdschrift Beaux Arts schrijft in “Le lieu de l’oeuvre” 
over Jean Marc Bustamante, Robert Gober, Harald Klingelhöller, Reinhard Mucha, Thomas 
Schütte en Jan Vercruysse. Een gelaagde lezing door Wim Van Mulders.

Jean-Marc Bustamente

Paysage Intérieur, 1990 
foto: Marga Paz
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cepteren. De notie van “oeuvre” (“Kunstwerk” 
in het Duits) valt te begrijpen als een tegenwoor
digheid in de discontinuïteit van de wereld. Het 
is het enige nuttige begrip dat toelaat om tot het 
vooropgestelde doel te geraken.
Het komt er bijgevolg niet op aan te weten hoe, 
wanneer en waarom iets kunst is in een gesloten 
wereld, geregeld door afspraken, waarbinnen 
theorieën geconstrueerd worden, die slechts 
geldig blijven binnen het systeem. De hoofd- 
bekommernis is zich af te vragen “waar het 
kunstwerk is” in een open wereld en zonder 
enige vooraf opgelegde definitie. Aldus zal men 
verplicht worden een dergelijk werk te zien in 
een weefsel van relaties (tissu: een sleutelbegrip 
bij Roland Barthes), die een subject, een kijker 
veronderstellen aan de horizon van de 
“différence”.
De hypothese van de “plaats” (le lieu), wat 
absoluut niet metaforisch dient opgevat, laten de 
implicaties van de differentie uitkristalliseren. 
Een enquête opstarten betreffende de plaats van 
een werk, betekent niet dat men er identiteiten 
aan toekent. Men bevraagt, integendeel, het 
werk op zichzelf, los van vooraf bepalende 
categorieën. Pas dan zal men de modaliteiten 
ontdekken volgens dewelke het werk de toe
schouwer tot “subject van de plaats” aanduidt. 
De plaats van het werk is tevens de actualiteit en 
de herinnering: het werk circuleert tussen aan
wezigheid en afwezigheid. “Le lieu de l’oeuvre 
est celui de la discontinuité”.

Dit is het te bewijzen theorema dat Cueff mooi 
ingekleed op een schoteltje aanbiedt. Er volgt 
een repetitieve bewijsvoering, waarin de talloze 
herhalingen de kracht van het bewijs moeten 
ondersteunen. Het boek is opgedeeld in vijf 
hoofdstukken: “Un paradigme commun?”, “Lé 
lieu”, “Implications, accès”, “Mémoire et 
langage”, “Une pragmatique du lieu”. Tussen de 
bespreking van de oeuvres worden onderwerpen 
als het referentiële, de mythe van de ready
made, het empirisch kunstwerk, het werk als een 
worden, van Ad Reinhardt naar Bruce Nauman, 
over de spiegel, etc., tussen het narratief verloop 
geschoven om het schaap een vacht te geven. 
Cueff stelt ons gerust door te poneren dat deze 
werken niets met architectuur of meubels van 
doen hebben. De bewijsvoering is streng en 
eenvoudig: “Ce qui caractérise avant tout les 
oeuvres de Mucha ou de Schütte, c’est bien le 
fait qu’elles ne se plient à aucune catégorie mais 
n’ont de cesse de les déplacer.” Het meubel kan 
wel eens het materiële vertrekpunt vormen of de 
architectuur kan een kritiek op artistieke 
aspiraties inhouden, maar verder reikt de ver
gelijking niet. Ook de “Atopies" van Vercruysse 
of het bed in “Intérieur I" van Bustamente 
moeten niet vergeleken worden met schoor
steenmantels of een echt bed vermits de relatie 
met de referent hybridisch, discontinu en on
stabiel is. De obsessie met die referent is trou
wens ongepast, vermits dit zijn oorsprong vindt 
in de idee dat kunst zich direct in confrontatie 
stelt tot de werkelijkheid. Indien die identificatie 
zou slagen, wordt kunst een commentaar, een 
geïll ustreerde sociologie, een systeem van tekens 
dat helder en duidelijk functioneert. Neen dit is 
de verkeerde weg.
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De ready-made

Door toedoen van het “specific object” van 
Donald Judd, dat absolute autonomie nastreeft, 
dringt er zich een onverbiddelijk alternatief op: 
het werk moet kiezen tussen de autonomie of de 
volledige integratie in de communicatiesystemen 
(en er uiteraard de lege, versleten codes van 
ovememen). In dit alternatief speelt de ready
made een belangrijke rol. De geschiedenis heeft 
er weliswaar een “idée reçue” van gemaakt 
waardoor iedereen zich alles kan toeëigenen. 
Nochtans heeft men de laatste twintig jaar veel 
te weinig rekening gehouden met de originele 
context van de ready-made en de oorspronkelijke 
motivaties waardoor de ready-made eigenlijk 
een créât ie van Duchamp moet bl ij ven. Daardoor 
is de ready-made gelimiteerd en geeft hij nooit 
een expliciet antwoord op de vraag naar de 
essentie van de kunst. De ready-made is in de 
eerste plaats een provocatie en bezit zeker niet 
de dialectische macht die er later aan toegedicht 
werd.

Een interessante vraag is of alle kunst, en in het 
bijzonder het werk van deze zes kunstenaars, 
noodzakelijkerwijze moet passeren langs een 
excursie omtrent de ready-made. Dit zou ver
onderstellen dat er een universele definitie van 
kunst bestaat, die voortvloeit uit sociologische, 
historische beweegredenen. Er is op dit punt 
geen “ondervraging” meer mogelijk. Het volstaat 
om te beweren “ceci est de l'art" opdat het 
artefact het ook zou zijn. Deze idee is een nefaste 
idee en werd ingefluisterd door het instituut 
kunst om er culturele ambities mee te bevredi
gen.
Cueff stelt de hypothese voorop dat hij het 
hedendaags kunstwerk niet als een cultureel 
produkt wenst te definiëren, waarvan het resultaat 
al vooraf te berekenen valt. De ready-made en 
zijn bedenkelijke derivaten zijn er de oorzaak 
van dat het museum met een buitengewone 
“macht” uitgerust werd. Het museum bezit 
voortaan de macht om iets tot kunst te verheffen. 
Met de “Merda d’Artista” van Manzoni illus
treert de auteur de mythe van het almachtige 
museum dat noodzakelijk tot fetisjisme leidt, of 
tot het tegendeel: het ene heeft het andere nodig 
en aldus creëert men een systeem dat gesloten 
blijft voor iedere vorm van empirisme. Kortom: 
de ready-made, noch de conceptuele kunst le
veren een afdoend paradigma op.

De toeschouwer

De ontologische status van deze oeuvres is niet 
gepredetermineerd. Indien er verschillende ca
tegorieën kruisen, blijft dit het gevolg van een 
opvallend pragmatische houding. Het werk 
ontplooit zich empirisch. Elke kunstenaar creëert 
een aantal “conditions de possibilités de 
l’oeuvre”. Het ene werk (binnen één oeuvre) 
regenereert het andere zonder dat men van een 
periodisering spreekt. Elk werk onderhoudt te
vens een onvoltooide relatie met de wereld.
De relatie tussen werk en toeschouwer 
(regardeur) is noodzakelijk omdat het werk zelf 
niets representeert. Het werk verbeeldt geen 
gebeurtenis, geen beeld, geen situatie waardoor 

er ook geen stabiele interpretatie kan groeien. 
Het werk is geen substituut of niet het gevolg 
van enerlei relatie. Niets plaatst zich tussen het 
werk en zijn actualiteit. Het werk bepaalt zijn 
eigen dimensies, die niets conventioneels be
zitten omdat het een actuele presentatie is en 
geen uitgestelde representatie.

“L’oeuvre est son propre devenir, ce qui veut 
dire qu’elle devient, ici et maintenant, et non 
dans l’espace historique ou dans la projection 
idéalisée de ses significations.” Dit veronderstelt 
een kijker die niet - in de traditionele betekenis - 
contempleert want hierin bestaat er een onder
scheid tussen receptie en lectuur. Aangezien het 
werk een “worden” is, kan de kijker slechts in de 
tijdelijkheid staan waarin het werk zich ont
vouwt: dat is in de actualiteit.
De plaats is de noodzakelijke mogelijkheids- 
voorwaarde voor kunst. “C’est en elle que l’art 
est vivant - effectif, tangible - c’est elle qui le 
rend possible, lui donne les moyens d’exister èt 
non l’inverse”.

La différence

“Le Lieu” wordt beschouwd als een onverschillig 
fragment van de ruimte. De ruimte is geen 
volgepropte valies, maar is variabel en soepel en 
blijft afhankelijk van de tijd. Descartes schrijft 
“Le lieu nous marque plus expressément la 
situation que la grandeur ou la figure”. Hier 
omschrijft iemand voor de eerste maal de plaats 
als “topos”, de eerste etappe voor kennis van de 
wereld. Men denkt er niet volgens identiteits- 
principes maar volgens de differentie. Relaties 
en verhoudingen tussen de dingen worden be- 
langrijker dan het benoemen ervan. “Plaats” 
duidt altijd op een staat van anders zijn. Toch 
wordt de kijker tot geen directe participatie 
verplicht. De toeschouwer is hier slechts nodig 
in de mate dat hij waarneemt en kent in één act.

Opvallend blijft de stelling dat elk object zijn 
oorsprong vindt in de herinnering. Daarom 
verandert Cueff ready-made in “image-objet”. 
Het handelt over een tegenwoordig stellen van 
een subject in een plaats. Het “image-objet” is 
het gevolg van de (misschien) onbewuste 
Proustiaanse herinnering. Alles - de leegheid en 
volheid, de aan- en afwezigheid bij Vercruysse, 
man wordt vrouw en vice versa bij Gober, 
“Wartesaal" van Mucha gelijkt op een container 
die het nooit feitelijk wordt, Klingelhöllers werk 
bezit noch centrum, noch grens en de letters zijn 
leesbaar en toch onvatbaar, het werk staat in de 
ruimte maar heeft er geen relatie mee, etcetera - 
getuigt tegelijkertijd van “présences et absences”, 
alles vraagt om interpretatie, alles verwerpt in
terpretatie, het “image” wordt nooit een 
“imagerie”, elk werk bevestigt zijn “épaisseur 
matérielle” zonder zijn “dimension 
conceptuelle” te vergeten. Deze werken beïn
vloeden niets, zijn niet onderhevig aan 
determinismen, ze beloven niets, ze klagen niets 
aan, ze bezitten een vorm zonder een forma
lisme te etaleren en ga zo door tot in het oneindige 
dat ook al eindig wordt.

Na het lezen krijgt men toch de indruk dat Alain 
Cueff het overéén fictief, dus gedroomd, oeuvre 
heeft dat nooit fatale gebreken kan hebben en 
van zichzelf bewust is in de herhaling. Hij citeert 
trouwens Deleuze waar deze zegt: “La mémoire 
est essentiellement différence, la matière 
essentiellement répétition”. Er klinkt ook ont
zettend veel Adomo in door: geluk zonder macht, 
een huis zonder grenzen, religie zonder mythe. 
Perceptie waarin de waarnemer “in de actieve 
passiviteit van de kennis” zijn categorieën om
vormt, stromen uit de pen van Horkheimer en 
Adomo. Deze filosofen hebben het over “een 
betekenisloze sensatie die het denken tot volle 
produktiviteit brengt”, terwijl het denken zich 
anderzijds zonder terughouding overgeeft aan 
de meest opvallende indruk.” Verder is Derrida’s 
begrippenpaar binnen/buiten niet vreemd, want 
wat de filosofie als buiten categoriseert, is in 
feite reeds binnen. Net zoals Derrida niet iets 
nieuws binnen het filosofische kader brengt, 
maar erop duidt dat het er altijd reeds was, zo tilt 
Cueff de kunst van haar voetstuk. Het geschiedt 
niet door een nieuw kader te creëren, noch gooit 
hij het kader definitief overboord, maar hij opent 
zovele vastgeroeste concepten en stelt vast dat 
het een "onbeslisbare" operatie wordt. Ik leer uit 
deze oeuvres, via dit boek althans, dat niets 
dwingend en definitief is, dat alles slechts kan 
bestaan door de paradox dat het tegelijk zichzelf 
is en iets anders. Deze zes oeuvres zijn mimesis 
van mimesis, die tegelijkertijd de sacraliserende 
aura van het geïsoleerde bewaart en toch belet 
zich te verabsoluteren. Hun onnoembare god is 
de totale concrete desacralisator. De paradox is 
dat indien Cueff ook maar één moment zijn 
negaties zou opgeven, zijn tekst verwordt tot 
een gesloten systeem van negaties.

Wim Van Mulders

“Le lieu de l’oeuvre” van Alain Cueff is een 
uitgave van Kunsthalle Bern ( Hel vetiaplatz 1, 
3005 Bern, 031/430.031). Het boek telt 110 
bladzijden en verscheen in 1992.
Jean-Marc Bustamente toont nog tot 28 fe
bruari werken in het C APC-Musée (Entrepot 
Lainé, rue Foy, Bordeaux, 56.44.16.35). 
Harald Klingelhöller is nog tot 9 januari te 
gast in galerie Micheline Szwajcer, Ver la t- 
straat 14,2000 Antwerpen (03/237.11.27).
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Study; Desert 
with Lion and 
Thorn Service
Gewoonlijk woont de Kunstenaar alleen, in een grot 
die in het midden van de woestijn is gelegen. De 
woestijn is uitgestrekt, maar niet leeg; er is meer dan 
een grot. Deze zou als een mijn beschouwd kunnen 
worden, of als een soort groeve, of als een gat in een 
oud schilderij. De Kunstenaar woont in de woestijn 
hoewel de anderen dit onverstandig vinden.
Buiten de grot kan het heet of koud zijn, dag of nacht. 
Binnen is er stilte en een studio. De studio is een 
meubelstuk, iets als een kist of een verhoogd platform, 
of het prototype voor een beeldhouwwerk waarin je 
ook kunt gaan zitten. Ze staat in het midden van de 
vloer, alleen. In deze vreemde kist zijn errekken voor 
dingen als werktuigen, materialen, een schaar, een 
parelsnoer, een dossier of een hoed. Er zijn planken 
Waarop een foto van de man in een boom zou kunnen 
liggen, een schedel, een zandloper, een wig of een 
lamp. Er is een kast voor de spiegel en het mes. Er is 
een speciaal rek waarin de boeken zitten. Er is geen 
muziek in de studio, hoewel dit niet altijd het geval is. 
De Kunstenaar leidt in de woéstijn een rustig leven; 
Hij gebruikt de werktuigen en werkt aan het boek. In 
het boek verzamelt Hij verhalen over de wereld en 
over alle andere boeken; het vult zich met dit mate
riaal, maar het leert Hem veel.
De grot is gelegen in de woestijn, maar ze ligt dicht 
bij een stad. Vanuit de woestijn reikt een zandweg tot 
aan de rand van de stad. Ook de stad is een soort 
groeve; het is een model, door anderen gebouwd, 
voorzien van bars, fabrieken, winkels, restaurants en 
museums. De stad is bijna alles wat er is. De stad 
heeft dezelfde sound-track als een vechtpartij, een 
kiosk of een bazaar. Doordat Hij ervoor kiest om in 
de woestijn te werken en er alleen te leven, raakt Hij 
wijs uit de stad en helpt Hij de stad om uit zichzelf 
wijs te worden.
Er zijn heel wat dieren in de woestijn. Er is bijvoor
beeld een Leeuw. De Leeuw woont bij de Kunstenaar. 
De aanwezigheid van de Leeuw heeft verschillende 
redenen. Een van die redenen heeft iets met 
adellijkheid te maken. Een andere reden is dat de 
Leeuw het vermogen bezit om de plaats voor ons in 
een wildernis te veranderen. Er zijn nog andere 
redenen die onduidelijk zijn. Hij vervult zijn functie. 
Voor de twee elkaar ontmoetten, zat er een ijzeren 
nagel in de poot van de Leeuw. Hij baande zich een 
weg’doorheen de wildernis om hulp te zoeken, en 
vond tenslotte de grot. De Kunstenaar herstelde de 
Leeuw. (Natuurlijk legde Hij de nagel op een plank, 
ter inspiratie.) De Leeuw besloot te blijven. Soms 
slaapt Hij onder de boom, in de buurt van de grot. 
Soms slaapt Hij op een stoel in de studeerkamer. Ook 
ligt Hij soms achter een rots op de loer. De Kunste
naar houdt Hem altijd zorgvuldig in het oog: met een 
Leeuw weetje nooit waar je aan toe bent. Samen in 
de woestijn hebben de Kunstenaar en de Leeuw een 
soort ongemakkelijke vrede gesloten.
De Leeuw heeft altijd honger, eigenlijk is Hij wel wat 
aan de magere kant voor een leeuw. De Kunstenaar 
moet Hem elke dag te eten geven. (Het moet rauw 
vlees zijn.) Hij gaat de grot binnen om het leeuwevoer 
en een blikopener te halen. (Zebravlees misschien.) 
Hij smeert het eten uit op het lievelingsbordje van de 
Leeuw. De Leeuw eet alles meteen op. Heel gauw al 
heeft de Leeuw opnieuw honger. De Kunstenaar zal 
Hem morgen opnieuw te eten moeten geven, en 
overmorgen nog eens, enzovoort. Desondanks blijft 
de Leeuw mager. Maar doordat de Kunstenaar de 
Leeuw elke dag te eten geeft, voelen de andere dieren 
in de woestijn zich relatief veilig. Als de Kunstenaar 
de Leeuw niet te eten geeft, zal de Leeuw Hem haast 
zeker opeten. (Natuurlijk schijt de Leeuw elke dag in 
een kuiltje in het zand, maar dit wordt als heilzaam 
voor de woestijn beschouwd.)
De Leeuw kijkt naar de Kunstenaar, het bordje, de 
grot en de wildernis, maar vooral naar het bordje. 
Gewoonlijk ligt Hij alleen maar te slapen. Soms zet 
de Kunstenaar een hoed op om wat te gaan dansen. 
Hij moet weer leren lopen. Nu en dan ruimt de 
Kunstenaar Zijn tafel op, sluit de deur, slaat het boek 
dicht én doet niets. Dit kan erg belangrijk voor Hem 
zijn. Af en toe denken de twee erover om samen eens 
naar de stad te gaan. Ze vinden het prettig om over 
een brug te wandelen en onder de lichten te lopen. Ze 
gaan naar waar de anderen gaan; de anderen houden 

\ halt om naar hen te kijken.
De Kunstenaar probeert voortdurend om iets te vinden 
dat op een en hetzelfde ogenblik zowel het boek en de 
wereld is als datgene dat tussen die twee dingen 
bemiddelt. Dit gezochte ding is een plan dat ook een 
object is dat uitsluitend zichzelf is. Het plan en het 
object staren elkaar aan, maar altijd wijzen ze al naar 

, iets anders. Het object bevindt zich daar waar alles 
samenkomt.

. Nu en dan legt de Kunstenaar het boek neer en luistert
naar wat de Leeuw te zeggen heeft. De Leeuw helpt 
de Kunstenaar om precies datgene te vinden dat Hij 
zoekt. Op deze manier gaat het werk zijn dagelijkse 
gang. De Kunstenaar leeft verder samen met Zijn 
werk en met de Leeuw, en langzamerhand legt de 
wereld in het boek rekenschap af.

Owen Griffith & Michel Sauer

Vertaling: Eddy Bettens

De tekst “Study; Desert with Lion and Thorn Ser
vice” verscheen in “Feeding the Lion”, een uit
gave van Split Pea Press (Morningside Drive 57, 
Edinburgh EH10 5NF). De tekst “Precinct” werd 
nog niet eerder gepubliceerd. Owen Griffith, 
Michel Sauer en Thomas Bernstein stellen tot 
23 januari tentoon in galerie de zaal, 
Koornmarkt 4,2611 EE Delft (15/14.59.13). Owen 
Griffith wordt permanent vertegenwoordigd in 
België door Galerie Fortlaan 17.

Precinct ,

- Store Manifest -

A: Sewing-weave history, loom-machine antidote and fine 
wire-mesh. Table, book, anvil, sine and cosine filters; brass
bound precious stop.1 (Negative tool). Two matches in a box.

B: Total taxi-science.2 Framed in industry, preserved in salt 
and ice, woven into the city-fabric, merging into the factory 
means, caught in the web. (Packets of iron laid down to 
include all that is at stake). Building all over the place. The 
rule of glass and lead.

C: Hung in a loop, cast in the triangle-mould and exposed 
to the drift. Death by god; complete case. Big tube of kit.3

1. The thin end of the wedge.
2. Spirit-level, scale and meter stick. Reckoner, rule, plumb-line 
and drop. Gauge, plane, nail, beacon and counterweight. Water
trough with floating sight. Two spheres printed on silk. Twenty- 
four nylon bushes, a collection of dies, fifteen stocks and a tent. All 
carried in a wooden box.
3. Simple, satisfactory process.

Owen Griffith

Precinct, 1992



“Book art has remained a cottage industry 
which has survived in a technological society” 
(Martha Wilson)

Wat onderscheidt u van een gewone uitgever? 
Dirk Imschoot: Als drukkerij hadden we veel 
contacten binnen de Belgische hedendaagse 
kunstscène. Op een bepaald moment voel je dat 
de cirkel rond is en vraag je je af wat je in de 
toekomst nog meer kan doen. We wilden een 
internationale uitstraling geven aan onze druk
kerij. In 1988 bestonden we 50 jaar en op dat 
moment hebben we een fonds ter beschikking 
gesteld van de hedendaagse kunst, waarmee we 
“grensverleggende” boeken wilden maken. Als 
drukker ben je vragende partij maar als uitgever 
heb je iets te bieden. We wilden voortaan kun
stenaars benaderen en hen vragen met ons iets te 
maken. Dit initiatief leek ons interessant omdat 
er een ideeënuitwisseling tot stand zou kunnen 
komen en er anderzijds ook een directe impact 
op onze drukkerij kon verwacht worden, met 
name omdat door de confrontatie met kunste
naars, onze uitvoeringstechnieken binnen de 
drukkerij opnieuw in vraag zouden kunnen ge
steld worden.

Hebt u er ooit aan gedacht met dat fonds een 
galerie op te starten?
Dirk Imschoot: Neen, wij moeten onze plaats 
kennen. Wat is onze plaats? Een bedrijf te zijn 
dat dingen kan maken waar kunstenaars heel 
gelukkig mee zijn. Wij moeten onze mogelijk
heden in dienst stellen van de kunstenaars. Zij 
zijn de spil van het gebeuren, terwijl wij vaak 
merken dat zij in de kou blijven staan.

Wat zijn uw initiatieven, uw houding naar ga
leries en musea toe?
Dirk Imschoot: Ik maak bijna geen 
tentoonstellingscatalogi meer omdat ik een 
nauwe samenwerking wil met de kunstenaar. 
Rond een tentoonstelling hangen teveel mensen 
zoals curators, fotografen, critici - ik werp ze 
geen steen toe - maar dat is mijn bedoeling niet. 
Wij werken met levende kunstenaars en in 
nauwe samenwerking met hen.

Door het uitgeven van kunstenaarsboeken in de 
jaren '60 verzetten de betrokken conceptuele 
kunstenaars zich tegen het heersende mercantiele 
tentoonstellingscircuit. De in die periode actieve 
tentoonstellingsmaker Seth Siegelaub die met 
mensen als Douglas Hueber, Lawrence Weiner, 
Carl Andre, Robert Barry, Sol Lewitt of Joseph 
Kosuth samenwerkte en het “Xerox Book" pu
bliceerde, zette tentoonstellingen op die met 
catalogus en kunstwerk samenvielen. Hebben 
de uitgevers van kunstenaarsboeken, nu hun 
activiteit zo fel toegenomen is, die instellingen 
(musea,galeries) waartegen het initiatief aan
vankelijk gericht was, niet broodnodig om hun 
verspreiding te kunnen waarborgen?
Dirk Imschoot: Ja en neen. Als wij iets doen, 
creëren wij een tentoonstelling op een wijze die 
betaalbaar is voor mensen die erin geïnteresseerd 
zijn. Ons initiatief richt zich niet tegen galeries 
of musea. We moeten complementair zijn. 
Trouwens, een galerie die een bepaald kunste
naar brengt, heeft er alle belang bij zich voor het 
kunstenaarsboek te interesseren. Het zijn po
tentiële klanten.

Kopen ze ook?
Dirk Imschoot: We mogen dat niet overroepen. 
Voor 80% weet ik eigenlijk niet waar de boeken 
heen gaan. Wij werken met verdelers naar de 
musea, galeries en officiële instanties toe. Ik 
denk niet dat wij hen absoluut nodig hebben, 
neen, maar het is aangenaam samen te werken. 
De kunstenaar zelf speelt een grote rol in de 
verdeling omdat hij binnen een bepaald circuit 
van galeries en musea leeft. Als je hem goed kan 
bedienen, krijg je vanzelf een internationale 
reputatie. De verkoop van kunstenaarsboeken 
blijft echter minimaal. Maar aangezien de 
drukkerij achter me staat, ben ik zo vrij als een 
vogel. Een commerciële uitgeverij met boeken 
over de drie torens of de Leie zijn we nooit 
willen worden.

Wat voor publiek hebt u dan eigenlijk? Kunt u 
rekenen op (musea)bibliotheken ? Particulieren ? 
Museumbezoekers?
Dirk Imschoot: Geen enkele officiële instantie 
koopt mijn boeken. Het besluit van het gesprek 
is altijd dat ze het fantastisch vinden watje doet, 
maar dat ze er één willen krijgen. Aan officiële 
instanties heb ik de laatste vijf jaar misschien 
20 boeken verkocht. Het Museum van Gent 
heeft er 1 gekocht, de Vlaamse Gemeenschap 
10. Internationaal gezien ligt dat anders: het 
Museum of Modem Art heeft ze allemaal en het 
MOCA in LA, het Stedelijk Museum Amster
dam, verschillende musea in Frankrijk en 
Duitsland (Bremen) hebben er meerdere aan
gekocht. Met het MUHKA zijn er onderhande- 
lingen in het perspectief van de nieuwe biblio
theek. De verdeling ligt voor 60% in de VSA en 
Japan, en voor 40% in Europa (slechts voor 3% 
in België). Zo’n boekje van Baldessari kost 
maar 1500 Fr. Dat is niet veel. Maar men moet 
het wel willen betalen.

Een uitgever heeft een totaal andere relatie met 
zijn publiek dan een cömmerciële of openbare 
instelling. Een intiemere relatie?
Dirk Imschoot: Inderdaad, de kwestie van het 
publiek speelt voor de uitgever een grote rol. 
Schouderklopjes alleen zijn niet voldoende en 
dan denk ik aan de artikels die over onze boeken 
verschijnen, de tentoonstellingen die men or
ganiseert in New York (Castelli), in Rotterdam 
(The-Archives), in Ankara. Gelukkig zijn er ook

Het telefoonboek in herdruk 
en tal van andere titels

Elke kunstliefhebber die niet alleen van kijken maar ook van lezen houdt, kan men in 
boekhandels of op tentoonstellingen voorovergebogen en verdiept in de uitgestalde 
kunstenaarsboeken betrappen. In onderstaande tekst vindt u het relaas van een gesprek van 
Elke de Rijcke met uitgever Dirk Imschoot en één van zijn editors, Kaatje Cusse. Hoe kijken 
zij tegen het kunstenaarsboek aan? Wat houdt het uitgeven van kunstenaarsboeken in? Welk 
publiek komt er op af? Een gesprek over het ambacht en het concept, die het kunstenaarsboek 
maken tot wat het is: de convergentie van kijken en lezen.
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Enkele kaften van publicaties van Imschoot, uitgevers

verzamelaars die systematisch iets aankopen. 
Voor hen blijf ik het doen. Het zou op dit 
moment interessanter zijn in Parijs of New York 
te werken. In beide steden heb ik trouwens een 
bureau. Daar heb ik een achterban die me waar
deert.

Welk concept staat u voor als uitgever van 
kunstenaarsboeken ?
Dirk Imschoot: Het concept wordt bepaald in 
samenspraak met mijn editors, Kaatje Cusse, 
Bernard Marcadé, Barthomeu Mari, Cornelia 
Lauf. De ideeën komen voornamelijk van hen. 
Met Kaatje Cusse (IC-reeks) hebben we tot op 
heden 9 boeken uitgebracht. Bernard Marcadé 
(IM-reeks) lanceerde zelf het initiatief. Hij 
bouwde een reeks tentoonstellingen op in het 
PSK en wij verzorgden de edities. Het zijn ook 
kunstenaarsboeken, maar in het verlengde van 
een tentoonstelling. Deze reeks is bijna voltooid. 
Barthomeu Mari (IBM-reeks) bracht het zonet 
verschenen boek van Matt Mullican tot stand en 
werkt nu aan een boek van Antonio Muntadas.

Ziet u het kunstenaarsboek als een alternatieve 
tentoonstellingsruimte? ç
Dirk Imschoot: Dat idee is slechts later opge- 
doken. Voor mij situeert het interessante zich op 
persoonlijk vlak. Bepaalde kunstenaars zijn grote 
vrienden geworden. Neem nu iemand als 
Lawrence Weiner bijvoorbeeld, van wie we net 
een vierdubbele poster (“Show & Teil” ), een 
editie op 60 exemplaren uitgebracht hebben. 
Onlangs was Dara Bimbaum hier met wie we 
aan een boek werken. Ook met Joseph Kosuth 
werk ik graag samen. Hij heeft de poster voor 
onze tentoonstelling in Rotterdam ontworpen. 
De uitleg komt later voor mij. Ik beleef veel 
plezier aan het maken van een boek.

Maken jullie nog meer dergelijke edities en 
bewandelen jullie nog andere drukwegen?
Dirk Imschoot: Op dit moment niet. We maken 
ze omdat ze relatief verkoopbaar zijn. De kun
stenaars maken deze edities uit plezier en 
sponsoren me op die manier. We hebben wel een 
nieuwe reeks, de IL-reeks, opgestart onder lei
ding van Cornelia Lauf. De IL-reeks zal risico
volle uitgaven brengen. Het zijn onze stoot
troepen. De eerste IL-editie is een boek van de 
Franse jonge kunstenaar Michel Zumpf. De 
volgende kunstenaar die aan bod komt, is Ken 
Lum. In de IC-reeks kwamen de gevestigde 
waarden aan bod. We willen niet nog eens een 
boekje van Barry of van Weiner uitbrengen. 
Anderzijds heeft Baldessari ons gevraagd nog 
een boek met hem uit te brengen. Dat wil zeggen 
dat hij ons als uitgever waardeert. Zijn eerste 
boekje, “The Telephone book (with pearls)” ,is 
trouwens in herdruk.

Le livre est une certaine maniabilité. Pour 
peu que les livres aient un sens, ce sens est 
l’usage de lecture(Pascal Quignard)

Hoe verloopt de produktie van een 
kunstenaarsboek?
Kaatje Cusse: De keuze van de eerste zes auteurs 
(Barry, Weiner, Downsbrough, Darboven, Mertz 
en Baldessari) was voor mij heel vanzelfspre
kend. De projecten zijn ook heel vlot binnen
gekomen; vijf van de zes auteurs hadden al heel 
wat ervaring met het maken van boeken, meer 
dan ik. De produktie ervan was meestal redelijk 
eenvoudig en verliep vlot, al was het ene project 
wel arbeidsintensiever dan het andere. Zo moes
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ten er voor het boek van Hanne Darboven “One 
Century: Johann Wolfgang von Goethe” meer 
dan 800 films gemàakt worden. Christopher 
Williams daarentegen had nog nooit een boek 
gemaakt. Hij had me een project beschreven dat 
hij aan het voorbereiden was en toen hebben we 
beslist dat een luik van dat project ook in boek
vorm kon gebracht worden. Het resultaat was 
“Angola to Vietnam”, een werk dat uit meerdere 
lagen bestaat, onder meer uit een alfabetisch 
gerangschikte lijst van 27 landsnamen die 
voorkwamen in een rapport van de Independent 
Commission on Humanitarian Issues, 
“Disappeared! Technique of Terror” (1986) en 
27 foto’s van glazen bloemen uit het Botanisch 
Museum van Harvard, die met de naam van het 
land waarin ze voorkomen ondertiteld worden.

Wat is jouw aandeel in dit alles?
Kaatje Cusse: Ik heb eerst een zestal kunstenaars 
geselecteerd. Hun boeken konden rechtstreeks 
naar de repro of op de pers. Daarnaast verricht ik 
ook soms onderzoekswerk, bijvoorbeeld voor 
het fotomateriaal in Kosuths boek of voor Carl 
Andre’s boek “Carl Andre Works in Belgium”, 
dat in de voorbereidende fase verkeert. Ik ver
zorg de coördinatie tussen kunstenaar/drukker/ 
uitgever. Het boek dat we met Dan Graham 
maken, sleept al een tijdje aan. In samenwerking 
met architecte Marie-Paule Mac Donald werkte 
hij aan een rock&roll opera die in de Munt zou 
opgevoerd worden, maar nooit is doorgegaan. 
Met het libretto en de tekeningen besloten we 
dan een boekje te maken. Het is gebaseerd op de 
film “Wild in the Streets” (1968). Op dit 
ogenblik onderzoeken we de mogelijkheden om 
een aantal exemplaren als pop-upboek (boek 
met uitspringende gedeelten) uit te geven. Voor 
het project van Dara Bimbaum heb ik gedurende 
twee jaar met de auteur samengewerkt. We 
hopen dit boek in februari uit te brengen.

De kunstenaars waarmee je werkt, hebben een 
afgelijnd idee over het kunstenaarsboek. Hoe 
zou je dat definiëren? Formuleert het kritiek op 
hun werk, is het er de onderbouwing van?
Kaatje Cusse: De meesten zien het boek als één 
van de vormen waarin ze hun werk kunnen 
brengen. Het zijn mensen die niet aan het ene of 
het andere gebonden zijn. Hanne Darboven heeft 
een tijdje geleden een concert gebracht in 
Hamburg dat op CD wordt verspreid. Robert 
Barry werkt onder andere met diaprojecties. 
Mertz heeft films gemaakt. Weiner gebruikt 
film, theater, muziek. Baldessari heeft meer dan 
twintig videotapes gemaakt en levert regelmatig 
bijdragen voor boeken en tijdschriften. 
Downsbrough heeft met film, video en muziek 
gewerkt en werkt nu ook met fotografie. Kosuth 
schrijft, maakt werken en is actief als 
tentoonstellingsmaker. In zijn boek vinden we 
13 paar foto’s die in relatie gebracht worden met 
de brieven van Wittgenstein naar zijn vriend 
Engelmann. Bimbaum komt vanuit de architec
tuur, maar werkt al jaren als videokunstenaar. 
Ze maakte een plaatjesalbum op basis van 
straataffiches uit mei 1968 die systematisch 
vergroot en getransformeerd werden, zodanig 
dat door de toenemende graad van abstractie 
alleen nog een gestoord TV-beeld overblijft.

Wat vind je ervan om op deze manier met kunst 
om te gaan?
Kaatje Cusse: Als ik het niet boeiend zou vin
den, zou ik het niet doen. Het belangrijkste is dat 
er weer een ander kunstenaarsboek gemaakt 

wordt, dat de kunstenaars tevreden zijn en er 
mensen zijn die benieuwd zijn naar de volgende 
uitgave.

De laatste jaren heeft de relatie kunstenaar- 
boek (tijdschrift) een hoge vlucht genomen. 
Volgens Daniël Buren zijn de meeste 
kunstenaarsboeken betekenisloos. Hoe kijk je er 
zelf tegenaan?
Kaatje Cusse: Een kunstenaarsboek bestaat op 
zich en heeft de betekenis die men - de auteur, de 
lezer - eraan geeft. Het neemt plaats in. Het kan 
gelezen worden. De beslissing om een boek te 
maken is subjectief. De beslissing om een boek 
te lezen is dat ook. Het kunstenaarsboek is 
letterlijk en figuurlijk de plaats waar het kunst
werk kan gelezen worden. Ik wil daarbij ver
wijzen naar een uitspraak van Lawrence Weiner: 
LEARN TO READ ART.
Burens uitspraak verwondert me niet. Anderzijds 
is er wél een wildgroei in de sector ge weest. Men 
moet een onderscheid maken tussen kunste
naarsboeken en -bijdragen in tijdschriften. Een 
interventie binnen een tijdschrift kan niet los 
gezien worden van de context waarin het gebracht 
wordt. In een kunstenaarsboek valt de confron
tatie met die context weg. De confrontatie die 
overblijft, is deze met de lezer.

Beschouwingen

Kunstaarsboeken verschillen van brieven, ge
schriften, pamfletten, dagboeken of leerboeken 
omdat ze niet van programmatische, didactische 
of registrerende aard zijn. Ze zijn intiemer. Ze 
hebben een autonoom karakter en liggen in het 
verlengde van het werk. Daniël Buren heeft het 
in “Les Ecrits" over deze verlenging: als de 
kunstenaar de lijnen die het werk zelf uitgezet 
heeft, tracht te overschrijden, zal hij nieuwe 
grenzen opmerken die op hun beurt zijn onder
zoek een nieuwe dimensie zullen geven, nieuw 
leven zullen inblazen. Het kunstenaarsboek: ex
ploratie en uitbreiding van het mentaal grondge
bied. Wat zijn kunstenaarsboeken nog meer? 
Het zijn virtuele ruimten, ze houden het werk “in 
een zwevende toestand tussen woorden en din
gen” (Seth Siegelaub). Dit zwevend aspect maakt 
hen aantrekkelijk, het verleent hen armslag. En 
ondanks het feit dat het virtuele kunstwerk eer
der gedacht of verondersteld wordt dan gegeven 
is (Alain), is het even werkelijk. De beelden die 
wij in deze boeken zien, openbaren ons het 
kunstwerk zoals in werkelijkheid. We hebben 
Williams’ glazen modellen van bloemen tussen 
onze vingers, we staan tussen de met parels en 
telefoons omgeven personages van Baldessari, 
reizen mee met of tegen de letter-wijzers van 
Barry’s klokboek of zitten in Weiners theater - 
de “enig mogelijke voorstelling van het leven”. 
Tot slot: het kunstenaarsboek draagt, veel meer 
dan een literair werk, de geschiedenis van het 
boek in zich mee, omdat de wijze waarop het tot 
stand gebracht wordt en het systeem of de idee 
waarvan het de uitdrukking is, een bepaalde 
leeswijze opleggen die me de lemen schrijf
plankjes uit Sumer, de Egyptische papyrusrollen, 
de Chinese zijdedoeken, verweerde stenen of 
een stuk beschreven huid voor de geest roepen.

Elke de Rijcke

Noten

( 1 ) Kate Linker, The artist's book as an alternative 
space, Studio International nr.990, blz.75-79, 
1980.
(2)Frederik Leen, Seth Siegelaub, Conceptual 
Art; Tentoonstellingen, Forum International, 
n° 9, Sept-Okt 1991.
(3) Daniël Buren, Les Ecrits (I, II, III) (1965- 
1990), CAPC, Bordeaux.
(4) Alain, Système des Beaux-Arts, Gallimard, 
1926.
(5) Pascal Quignard, Petits Traités (I-VIII), 
Maeght, Paris, 1990.

De Imschoot Bookgallery vindt u in Onder
bergen 31,9000Gent Het adres van Imschoot, 
uitgevers: Burggravenlaan 20, 9000 Gent 
(091/22.55.08).
Informatie over tentoonstellingen van door 
Imschoot uitgegeven kunstenaars: Van 28 
februari tot 12 april vindt in Haus Lange en 
Haus Esters (Wilhelmshofallee 91/97, 4150 
Krefeld, 0251/590.808) de manifestatie 
“Künstlerbücherl” plaats met bijdragen van 
onder andere Baldessari, Buren, Weiner,... 
Tot 31 januari loopt in Galerie de l'ancienne 
poste (13, boulevard Gambetta, Calais, 
21.36.67.14) de tentoonstelling "No Figure" 
met werk van o.a. Peter Downsbrough. Van 
16 januari tot eind februari loopt in Galerie 
Yvon Lambert (108, rue Vieille du Temple, 
75004 Paris) een tentoonstelling met werken 
van Barry, Downsbrough, Graham, Toroni, 
Weiner, e.a. Lawrence Weiner stelt binnen
kort tentoon in Galerie Szwajcer (Verlat- 
straat 14, 2000 Antwerpen, 03/237.11.27). 
“Une oeuvre, des maquettes” van Peter 
Downsbrough loopt van 21 tot 31 januari in 
de Fondation pour l’Achitecture, Kluisstraat 
55,1050 Brussel (02/649.02.59). Dan Graham 
stelt van 29 april tot 1 juni in het Van 
Abbemuseum (Bilderdijklaan 10, 5611 NH 
Eindhoven, 040/38.97.30) tentoon. Dezelfde 
tentoonstelling loopt nog tot 28 februari in Le 
Nouveau Musée (11 rue Docteur Dolard, 
69605 Villeurbanne, 78.03.47.00). “Walker 
Evans & Dan Graham” , Westfâlisches 
Kunstmuseum (Domplatz 10, 4400 
Münster,0251/591.3249) van 14 februari tot 
28 maart.
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Reeds in 1959 werd het Provinciaal Museum 
van Hasselt als pretentieloos hoekgebouw aan 
het 18de eeuws begijnhof toegevoegd. Op het 
gelijkvloers biedt de centrale hal rechts toegang 
tot een auditorium en een goedgevulde kleine 
bibliotheekruimte, links geeft ze uit op een eerste 
ruime zaal met twee zijdelingse cabinetten. 
Vanuit de hal leidt een trap naar een brede 
overloop op de eerste verdieping; van hieruit 
betreedt de bezoeker rechts een tweede diepe 
ruimte en links een aaneenschakeling van een 
kleine en een grote zaal met eveneens zijdelingse 
kabinetten. Het museum herbergt geen eigen 
collectie, maar toont enkel actuele kunst aan de 
hand van receptieve en eigen tentoonstellingen. 
Ondanks zijn bescheiden omvang en zijn ligging 
in een kleine provinciehoofdstad staat hier een 
geschikte tentoonstellingsinfrastructuur ter be
schikking die nationaal jammer genoeg weinig 
aandacht trekt. Gevreesd mag worden dat de 
“Euregionale '92" hierin weinig verandering 
zal brengen.

Zeer eigenzinnig?

Frieda Brepoels, gedeputeerde voor Cultuur van 
Limburg, heeft in de catalogus een inleidende 
tekst ondertekend waarin de acht geselecteerde 
kunstenaars een profiel aangemeten wordt dat 
getuigt van “een zeer eigenzinnige houding, 
thematiek of vormgeving”. Bovendien is ze 
ervan overtuigd dat de opzet van deze 
Euregionale een “algemene tendens van de he
dendaagse kunst” signaleert. Aan de hand van 
een gratis beschikbare zaaltekst, waarin de 
kunstenaars door een broodschrijver hapklaar 
worden besproken met de nodige filosofische 
uitwijdingen, kan de bezoeker inzage krijgen in 
deze verontrustende tendens.
In de grote zaal op het gelijkvloers stelt Paul 
Devens twee werken tentoon. “12 counters” , 
een rode wandkast met twaalf vakken, bevat 
evenveel tellers die elk op hun eigen ritme 
ononderbroken doortikken. “Water Cycle 10” 
bestaat uit maar liefst tien groene met water 
gevulde vuilniscontainers, waaruit een fontein
pompje ononderbroken een waterstraal 
recycleert. Het waterdebiet schijnt bepalend te 
zijn voor de toon die een luidspreker, in een rode 
kist aan de voet van elke container, uitzendt. 
“Dankzij deze combinatie van beeld en geluid 
gaat van dit werk een sterke synesthesie uit. De 
seriële structuur van de verticaliserende con
tainers en de horizontaliserende kisten, de strakke 
ritmering van de opstelling en het berekend 
gebruik van primaire tegenover complemen

Euregionale ’92: een flop
De Euregio Maas-Rijn is een politiek-maatschappelijke samenwerkingsvorm tussen de regio 
Aken, de provincie Luik, Belgisch Limburg en het zuidelijk gedeelte van Nederlands Limburg. 
Onder de auspiciën van haar departement “Kunst en Cultuur” wordt er sinds 1986 jaarlijks 
een tentoonstelling van hedendaagse kunst uit deze subregio georganiseerd. Deze Euregionale 
wordt afwisselend samengesteld door één van de culturele instellingen uit deze regio, zoals het 
Ludwig Forum te Aken, het Bonnefantenmuseum te Maastricht, het ter ziele gegane Luikse 
Museum voor Moderne Kunst, waarvan de activiteiten voortgezet worden door het 
provinciebestuur van Luik (?), en tenslotte het Provinciaal Museum van Hasselt. Urbain 
Mulkers, directeur van het Museum voor Aktuele Kunst van Hasselt, had het voorrecht voor 
de tweede maal een Euregionale samen te stellen.

taire kleuren veroorzaken een scherpe tegen
stelling tussen het beheerste karakter van de 
visuele compositie en het op tóeval berustende 
ontstaan van de begeleidende geluiden.” Sorry, 
dit was me allemaal ontgaan.
In een aanpalend cabinet knelt Daniel Dutrieux 
acht stutten - gelijkmatig verdeeld in de ruimte - 
tussen plafond en vloer; een tapijt verbrokkeld 
krijt op de vloer herhaalt het veld op het plafond. 
De zaaltekst verduidelijkt: “De stutten vervul
len geen enkele stabiliteitsfunctie.” In de ruimte 
hiernaast concretiseert André Delalleau het 
vluchtig karakter van het geheugen als frag
mentarisch boek in een soort lessenaar-sculptuur. 
Een wonderlijk ding, bestaande uit een wagge
lende metalen staander, dat aan de ene zijde een 
eventueel nieuwsgierige onverlaat een aantal 
beschilderde plaatjes ter raadpleging aanbiedt. 
Aan de achterzijde van deze lessenaar ontwaar 
je een bengelend, tijdeloos wit plaatje in de 
vorm van een opengeslagen boek ter staving dat 
je nooit ofte nimmer het geheel kan overzien, 
laat staan begrijpen. Dit geheel dient zonodig 
nog eens beklemtoond met een reeks mixed 
media-schilderijen. Op weg naar de eerste ver
dieping wordt dit hoogstandje nogmaals herhaald 
en elders nog eens, mocht je vergeten zijn dat dit 
een zeer complex conceptueel kunstwerk is.

Zieleroerselen •

Boven presenteert Malou Swinnen een reeks 
vrouwenportretten, voorwaar voorzien van al
lerlei attributen zoals een mes, een waaier, een 
bontmantel, een gewaagd borstje, enzovoort, 
“waardoor ze zich laten transformeren in een 
type, bijvoorbeeld dat van de ongenaakbare 
vrouw die zich door haar onbevangen lichaams
expressie als onkwetsbaar voordoet, doch er niet 

in slaagt het bestaan van geheime zieleroerselen 
te verdoezelen. Dat maakt deze foto’s zo intri
gerend: de anonieme gezichten stralen typisch 
vrouwelijke emoties uit, niet door de gezichten 
zelf, maar door de keuze en manipulatie van de 
fotografe”. Men mag botweg gewag maken van 
plagiaat uit de fotografiegeschiedenis, met 
weinig zin voor variatie.
De klap op de vuurpijl is de uitgebreide ruimte 
die Günther Beckers ter beschikking krijgt. 
Waarlijk een kunstschilder uit de Euregio Maas- 
Rijn, zoals een reeks mystiekerige portret
schilderijen, enkele concerttaferelen en een se
rie aquarellen illustreren. Roel Knappstein con
strueert koele industriële materialen tot evenre
dige wandobjecten, die het bekijken waard zijn. 
Tenslotte nog één zaal, waar Gabriele Heider 
tweehonderdvijftig paneeltjes - uit een reeks 
van duizendtweehonderd! - zes rijen hoog op de 
wand heeft gespijkerd. Afkomstig uit een 
rundveefokkerij heeft de kunstenares linnen
goed uit een geërfde bruidsschat energiek ver
knipt, vervolgens onvervaard in de koemest 
gedrenkt en op een spieraam gespannen, daarna 
een stamboek van haar koeien op het doek 
gekleefd, een klad willekeurige kleur erop ge
zwierd en tenslotte het geheel in giethars ver
zegeld. Zonder ironie. Het geheel mag er zijn en 
contrasteert gevat met een reeks variaties op een 
landschap, lyrisch abstracte tekeningen en 
schilderijen van Luc Piron, die aan de overzijde 
van de zaal hangen.

Nawoord

De Heer Kramers, voorzitter van de Euregio 
Maas-Rijn, stelde in de catalogus van 1986 dat 
de Euregionalen de polsslag van een volk zou
den verbeelden en bijdragen tot de verbetering 

van zijn welzijn. Na deze representatieve en 
therapeutische definiëring van kunst, vervolgde 
Wolfgang Beckers van de Neue Galerie te Aken, 
dat de tentoonstellingen met hun catalogi een 
encyclopedie van kunstenaars uit deze regio 
zouden aanbieden, die voor de geschiedschrij
ving van allergrootste waarde zou zijn. In 1987 
stelde Urbain Mulkers dat door het vervagen 
van de Europese landsgrenzen ook de in
vloedssferen van bestuurscentra zouden af
zwakken. De cultuur was het terrein bij uitstek 
waarop dit zich zou laten voelen. Kunst was nog 
steeds een uitstekend middel om een regio te 
profileren, hoewel hij moest toegeven dat de 
kunst zich bevrijd had van haar tradities en het 
regionalisme. Maar onvermoeibaar stelde hij 
vast dat de Euregio opmerkelijke collecties en 
informatiecentra over hedendaagse kunst kon 
voorleggen, die men in geen enkele streek ter 
wereld kon aantreffen (sic!).
Kortom deze reeks tentoonstellingen is ontstaan 
uit een frustratie vanwege triomfalistische 
ambtenaren jegens officiële kunstcentra. Latere 
initiatieven getuigden van een meer nuchtere, 
bescheiden en zelfs efficiënte aanpak om zinvolle 
tentoonstellingen samen te stellen. Toegegeven, 
in het Provinciaal Museum krijgt de Heer 
Mulkers met twee personeelsleden, suppoosten 
bibliothecaris vanwege het Limburgs 
provinciebestuur slechts een kleine speelruimte 
toegemeten, als hij al niet gedwarsboomd wordt 
Maar met kwaliteit uit het onderste van de kan 
ontneemt hij de “Euregionale '92" elke 
bestaansreden. Ter aanvulling van een 
encyclopedische kunstenaarslij st beperkt de 
“Euregionale ’92" zich tot een louter museale 
presentatie van een restfractie kunstenaars, van 
wie het werk zonder enig voorbehoud aange- 
prezen wordt, wars van elke kritische aan- en 
invulling van een cultureel Euregionaal streven.

Etienne Wynants

“Euregionale ‘92" met werk van Gabriele 
Heider, Günther Beckers, Malou Swinnen, 
Luc Piron, Roel Knappstein, Paul Devens, 
Daniel Dutrieux en André Delalleau is nog 
geopend tot 28 februari 1993 in het Provin
ciaal Museum van Hasselt, Zuivelmarkt 33, 
3500 Hasselt (011/21.02.66).

In het essay “Irony by Vision”, opgenomen in 
de wondermooi uitgegeven catalogus “René 
Magritte, Marcel Broodthaers, Panamarenko, 
Jan Fabre" schreef curator/auteur Jan Hoet dat 
de Belgische kunst gekenmerkt wordt door ge
deeltelijk gestuurde onberekenbaarheden die 
gekruid worden met poëtische en ironische in
grediënten. De keuze van de Belgische deelne
mers aan Dokumenta IX bevestigde de lijn die 
Jan Hoet als typisch Belgisch omschrijft. Kun
stenaars zoals Marthe Wery, Didier Vermeiren, 
Ann Veronica Janssens of Richard Venlet, die 
aan een oeuvre bouwen dat op meer rationeel- 
reflexieve gronden steunt, bleven thuis.
Nochtans heeft ons land een rijke traditie aan 
constructief geïnspireerde kunst voortgebracht. 
Wie onlangs de dubbeltentoonstelling over de 
Belgische avant-garde in de musea in Brussel en 
Antwerpen bezocht en wie verder denkt aan 
figuren zoals Georges Vantongerloo, Amédée 
Cortier, Guy Mees en Dan Van Severen bemerkt 
dat zuivere en al dan niet “spirituele” geo-ab- 
stracte kunst een belangrijk deelfacet blijft in de 
geschiedenis van de meest recente Belgische 
kunst.
Het sculpturaal oeuvre van Willy Peters ligt 
duidelijk in de lijn van een constructivistisch 
vormvocabularium. Peters bouwt als het ware 
eigenhandig zijn beelden tot perfecte vormen 
die aanleiding geven tot zeer uiteenlopende 
bemerkingen en uitweidingen.

Over het maken van het beeld

In het prille begin van dit decennium presenteert 
hij een reeks werken met titels zoals “Core” , 
“Calyx” en "Ear" die formeel de gelijkenis 
vertonen met langwerpige Afrikaanse bootjes. 
De sierlijke en puntige vormen waren op een 
“open” sokkel geplaatst die deed denken aan een 
minimalistische tafel zonder blad. De paarsge
wijs gepresenteerde vormen waren als een 
complementair organische eenheid te beschou
wen. De fundamentele preoccupaties van de 
klassieke beeldhouwkunst kregen met deze 
werken een expliciet esthetiserende vorm. De 
complementaire relatie vorm-moule die hier 
getoond wordt in een horizontale positionering 
en de nadrukkelijke aanwezigheid van “vlek
keloos” aangebrachte kleur, zijn kenmerken die 
dit werk een traditionele en tijdloze dimensie en 
kwaliteit verlenen. Een welbekend citaat van 
Walter Benjamin is perfect van toepassing op de 
artistieke produktie van Willy Peters: “Het uniek- 
zijn van een kunstwerk is identiek met zijn 
ingebed-zijn in de samenhang van de traditie”. 
De puntige sculpturale “tweelingen” vertonen 
enige affiniteiten met de (Duitse) beeldhouw- 
kunstige visies van bijvoorbeeld Thomas Virnich 
of met het vroege oeuvre van Isa Genzken. Het 
grote verschil met de werken van Genzken, die 
vlak op de vloer worden gepresenteerd, is de 
manier van uitvoering: Peters beschouwt zich 
als een ambachtsman die de produktie van zijn 
werk nauwgezet in eigen handen houdt. De

Schoonheid in een handomdraai
In het vorige nummer van De Witte Raaf maakten we kennis met de artistieke inzichten van 
Dirk Boes, samen met Willy Peters initiatiefnemer van de Turnhoutse galerie De Oorzaak & 
Zn. Luk Lambrecht completeert het dubbelluik met enige bemerkingen bij de sculpturale 
produktie van Willy Peters.
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Willy Peters

zonder titel, 1992

ambachtelijkheid waarmee hij zijn perfect afge
werkte sculpturen concipieert, blijft een inhe
rent aspect van zijn zienswijze die stoelt op het 
“bouwen” van een beeld. De langzame en tijd
rovende constructie van zijn sculpturen is vooral 
in het meest recente werk een belangrijk gege
ven. Onder de gladde huid (oppervlak) van de 
sculptuur is een utilitaire constructie verborgen 
die de materieel dragende voorwaarde blijft 
voor het fysiek voortbestaan van het “elegante” 
driedimensionale beeld.
De genese van Peters ’ sculpturen is ontsprongen 
aan de idee dat iedere driedimensionale vorm 
een afgeleide is van een tweedimensionaal- 
geometrische figuur. Door het laten roteren en 
kantelen van een welbepaald vlak ontstaat een 
ruimtelijke, formele constellatie die mits be
hendige know-how substantieel gestalte kan 
krijgen. Zoals in een prachtig werk dat Peters 
concipieerde vooreen openluchttentoonstelling 
in Boom (1992) wordt de kijker voortdurend 
getart bij het perceptief decoderen van dit inne

mend werk.
In deze context is het interessant om te wijzen op 
het verschil tussen twee belangrijke begrippen: 
kijken en benoemen. De Amerikaanse kunste
naar John Coplans, ook de “éminence grise” van 
de kunstkritiek (medeoprichter van het legen
darische kunstmagazine Artforum) wees onlangs 
op deze dichotomie: “...yes, the shift involves 
my interest in the difference between seeing and 
naming. Seeing is about perception, naming is 
linguistic”. Coplans beschrijft vervolgens ter 
staving van zijn gedachtengang de waarneming 
van een tastbaar object zoals een tafel: 
“perception has nothing to do with the basic 
elements of a field with figure/ground 
relationships, as in Gestalt theory, or as in a 
priori set out rules. Instead, the viewer's seeing 
of the table is existential, more a matter of 
paying the closest attention to what is being 
seen. Finally, it is obvious that there is a 
discrepancy between seeing and naming”. De 
nieuwe reeks sculpturen van Willy Peters aast

op de onmogelijkheid om zowel het beeld in één 
oogopslag te overzien als het op een coherente 
manier verbaal te omschrijven. De draaiende 
beweging van vlakken tot een tastbaar beeld 
staat sokkelloos op de grond en kan nadrukke
lijk gemanipuleerd worden tot een voor de 
beschouwer aantrekkelijke stand-vorm. De 
sculptuur die uit een quasi grafische, ideële 
gedachte is ontstaan, wordt in de materiële 
hoedanigheid opnieuw een kantelbaar object. 
Het “open” laten van de definitieve vorm van 
een beeld illustreert misschien de “positieve” 
twijfel van de kunstenaar om de “ideale vorm” 
aan de toeschouwer op te dringen. In deze aan
lokkelijke beelden bespeelt Peters op een intel
ligente manier de sculptuur-sokkel problema
tiek. De grenzen in zijn sculpturen zijn ver
dwenen.
Het bekleden van een raamwerk met een fragiele 
huid, bijvoorbeeld een laagje fineerhout, zin
speelt op een dubbelzinnige manier op een 
sculpturaal absorberen van burgerlijke huise
lijkheid. Fineerhout als sublimerend laagje voor 
geveinsde authenticiteit zet ook hier de kijker op 
een verkeerd voetje: de schijnbare massieve 
zwaarte van dit beeld wordt bij het verplaatsen 
ervan ontkracht...
Het inkleuren met verf van andere werken ont
doet de sculpturen van materialiteit en laat kleur 
en vorm samenvallen tot één ondeelbaar 
perceptief feit. De in se abstracte beelden van 
Willy Peters blijven a priori aan zichzelf refe
rerende vormen die hoegenaamd geen narratief- 
decoderende zijwegen dulden.

Het jonge sculpturale oeuvre van Willy Peters 
ontwikkelt zich als een langzaam elaboreren 
van een “bouwkundig” omgaan met vlakken tot 
objecten. De esthetiserende “inhoud” verwijst 
naar zichzelf. Bij de paarsgewijs gepresenteerde 
sculpturen is de suggestie van de eenheid van de 
delen een organisch streven dat uiteindelijk 
verknocht is en blijft met de eeuwige en zichzelf 
genererende kringloop inherent aan de natuur...

Luk Lambrecht

Bronnen

Catalogus “René Magritte, Marcel Broodthaers, 
Panamarenko,JanFabre” ,Watari-Um, Tokyo, 
1991.
“John Coplans interview” , Jean-François 
Chevrier, catalogus, galerie Lelong, New York, 
1991.
Catalogus Willy Peters, “Forma deducta” .tekst 
Raf Coenjaerts, De Schakel, Waregem, 1991.

Willy Peters stelt van 6 maart tot 4 april 
tentoon in Galerie De Ziener, Stationsstraat 
55, 1730 Asse (02/452.77.86). In galerie De 
Oorzaak & Zn loopt van 6 februari tot 14 
maart een tentoonstelling van Jo Huy brechts. 
De Oorzaak & Zn, Warandestraat 23B, 2300 
Turnhout (014/41.36.33).



In de zalen van het Van Abbemuseum werd 
telkens een beperkt aantal van de monumentale 
gietvormen opgesteld die Rachel Whiteread 
bekomt door de binnenruimte van sanitaire in
stallaties, matrasachtige objecten of 
architecturale elementen uit de huiselijke om
geving te materialiseren in plaaster, rubber of 
was. De vroege werken zoals "Ghost" en 
“Ether", vervaardigd in neutraal en afstandelijk 
plaaster, functioneren zelfstandig architecturaal 
en dringen de huiskamerproporties aan de om
gevende museumruimte op. De meer recente 
werken die tegen de muren van het museum 
“leunen” - “vleien zich neer”, “strekken zich 
uit” - suggereren onmiskenbaar menselijke li- 
chamelijkheid, bijvoorbeeld “Untitled” (Double 
Amber Bed) en “Untitled”(Amber Slab).

De titels van de werken (“Ghost”, “Ether”, 
“Untitled” ) geven aan dat Rachel Whiteread 
- hoe paradoxaal dit op het eerste gezicht ook 
lijkt - de vorm op subtiele wijze ondermijnt. Zij 
maakt niet het positief beeld van bijvoorbeeld 
een badkuip, maar stelt de herinnering eraan 
aanwezig door in broos, niet tegen afbrokkelen 
bestand gips de indruk te materialiseren die deze 
vorm bij het afgieten nalaat. De toeschouwer 
bevindt zich in een toestand waarin hij is aange
wezen op zijn geheugen en dit schijnt precies de 
plaats te zijn waarheen Whiteread ons wil leiden. 
De matras, de badkuip, de gootsteen, het podium, 
de Victoriaanse woonkamer en de grafsteen 
hebben in de museumruimte weinig betekenis 
tot op het ogenblik dat zij zich in onze geest 
hebben vastgehecht en de herinnering aan le
venservaringen ontketenen. Rachel Whiteread 
wil dat het beeld werkt zonder de hulp van een 
discours, een scenario dat achtergrond verleent. 
Op deze wijze garandeert ze dat alle associaties 
van de toeschouwer tot het kneedbaar vloeiend 
oppervlak herleid kunnen worden.

De aanvankelijke voorkeur voor de kleurloze, 
plaasteren materie van de vroege werken sug
gereert verlies en vergankelijkheid. Spontaan 
associeert men deze sculpturen met graftomben. 
Bovendien is vorm die door afbrokkeling veran
dert, en die aldus laat vermoeden dat het beeld 
mettertijd zal verdwijnen, inadequaat en onze
ker.

Spookbeelden
In het Van Abbemuseum kan nog tot 31 januari de tentoonstelling “Rachel Whiteread sculp
turen 1990 -1992” bezocht worden. Catherine Cosemans ontfutselt de “negatieve vormen” van 
deze jonge Britse kunstenares (London, 1963) enkele betekenissen.

Rachel Whiteread

Ghost, 1990 
foto: Peter Cox

Koen Theys bekijkt de hem omringende wereld 
uitdrukkelijk vanuit zijn positie als kunstenaar. 
In die hoedanigheid beschouwt hij zijn eigen 
directe omgeving, het atelier waarin hij werkt, 
leeft en reflecteert als een essentieel onderdeel 
van zijn bestaan. Maar ook wat er zich buiten dit 
atelier afspeelt, benadert en verwerkt hij vanuit 
zijn standpunt als kunstenaar. Deze dualiteit - 
reflecties over, maar ook vanuit het atelier, over 
maar ook vanuit de met mensen en architectuur 
volgestouwde omgeving - maakt de grote ver
scheidenheid in materiaalkeuze en onderwerp 
inzichtelijk. Het pad dat Koen Theys volgt, 
blijkt dan ook minder chaotisch geconstrueerd 
te zijn dan aanvankelijk vermoed.

Buiten en binnen
in het werk van Koen Theys

Het oeuvre van de jonge kunstenaar Koen Theys(°1963) wordt gekenmerkt door een grote 
diversiteit aan voorwerpen en materialen, waardoor men de indruk krijgt dat hij als kunste
naar nog op zoek is naar een eigen identiteit en expressiviteit. Koen Theys weigert echter een 
gelijkluidende beeld- en vormentaal te hanteren. Hij kijkt bewust en aandachtig naar het 
traject dat hij tot nu toe afgelegd heeft en de route die hij verder wil volgen maar is niet van plan 
om een territorium te veroveren en te verdedigen binnen de naar adem snakkende kunstwereld. 
In zijn analyse van het heterogene oeuvre van Koen Theys, stoot Kurt Vanbelleghem op een 
veelbetekenende dualiteit.

Het atelier

Voor Tielt Beelden Buiten 1990 creëerde Koen 
Theys het werk “Kijkgleuf langs alle kanten” , 
dat een centrale positie inneemt in zijn oeuvre. 
“Kijkgleuf langs alle kanten" is een architec
tonische, metalen sculptuur van twee en een 
halve meter hoog, met op ooghoogte een kijk
gleuf waardoor de kunstenaar de wereld langs 
de andere kant kan observeren en verwerken 
binnen zijn eigen leefwereld. De kunstenaar is 
echter niet verplicht om door de sleuf te gluren, 
hij kan eveneens de gelegenheid te baat nemen 
om de andere kant op te kijken, zijn eigen 
leefwereld te overschouwen; hij bezit de kracht 
om te staren in de verte, in het verleden. De 
persoon langs de andere zijde van de gleuf, die 
door de kunstenaar waargenomen kan worden, 
bezit de mogelijkheid om op zijn beurt waarne
mer te worden en door de gleuf een blik te 
werpen op de wereld waarin de kunstenaar leeft 
én werkt. Als wij als buitenstaander door de 
opening naar binnen loeren, krijgen we zicht op 
de manier waarop de kunstenaar zijn kunstwer
ken vervaardigt. We merken tal van voorwerpen 
op: opgestoken middelvingers, bronzen en 
rubberen sculpturen, fotocollages en glasramen, 
allen ontstaan aan de andere kant van de gleuf, 
allen verwijzend naar de specifieke toestand 
waarin Koen Theys zich bevindt.
Het atelier is niet alleen de plaats waarin en 
waarover maar ook waarmee Koen Theys wer
ken vervaardigt, voornamelijk de alledaagse en 
alomtegenwoordige voorwerpen in het atelier 
zoals een deur, een raam, een stoffer en een blik. 
De afgietsels in rubberlatex die Koen Theys van 
deze voorwerpen maakt, worden gepresenteerd 
als op zichzelf staande identiteiten, los van de 
context die zo belangrijk bleek bij de totstand
koming ervan. Door de bewuste keuze van het 
materiaal, de polyurethaanrubber, verliezen de 
voorwerpen ook hun functie die ze in zijn atelier 
bezaten; door het rubberen raam kan geen blik 
meer geworpen worden, de deur wordt van de 
grond opgeheven, aan de muur bevestigd. Het 
voorwerp wordt object en vertegenwoordigt, 
door de meest eenvoudige vorm van representa
tie, namelijk het afgieten, een wezenlijk onder
deel van de leefruimte waarin Koen Theys zich 
als kunstenaar bevindt. Naast deze representa
tieve functie bezitten deze werken ook nog een 
andere dimensie. In één van zijn recentste wer
ken, dat in februari in Galerie Joost Declercq te 
zien zal zijn, brengt Koen Theys een reeks van

Koen Theys

. Château Classic, 1992 
Foto: Bob Goedewaagen

rubberen stoffers en vuilblikken, in aanwezig
heid van een hoopje vuil (eveneens in rubber 
-uitgevoerd) in drie basiskleuren waarmee hij 
een hint wil geven naar het modernisme uit de 
jaren ’30. De kleuren zijn echter niet zo helder 
zoals bij Mondriaan bijvoorbeeld het geval was, 
maar zijn eerder vaal en vuil geworden. Met het 
hoopje vuil en de vaalheid van de basiskleuren 
wil Koen Theys het icoon van de perfecte, 
schone kunst doorbreken, en de omringende 
vervuilde elementen uit de periferie in het cen
trum plaatsen.
Met “De twee kanten van mijn deur” behandelt 
hij opnieuw het kenmerkende van de waarne
mer en de waargenomene in de duale situatie 
waarbij de positie van beide ten opzichte van 
elkaar zeker niet vast gedefinieerd kan worden. 
Met het tonen van beide kanten van zijn eigen 
deur brengt hij de buiten- en binnenpositie naast

elkaar. Als kunstenaar bezit Koen Theys de 
mogelijkheid om beide posities op hetzelfde 
moment waar te nemen en te verwerken. Daarbij 
moet hij opnieuw vanuit zijn eigen individuali
teit vertrekken, maar belangrijk hierbij is dat hij 
zichzelf als subject nooit expliciet aanwezig zal 
stellen. De afwezigheid van de representatie van 
de persoon van de kunstenaar wordt echter der
mate benadrukt dat zijn aanwezigheid sterk ge
suggereerd wordt. Dit brengt ons terug tot het 
basisthema van zijn “Zelfportretten" uit 1989, 
waarin hij zichzelf voorstelt als de negatieve 
afdruk van een deftig geklede man in een bron
zen blok. Dit gegeven wordt door Koen Theys 
nog verder uitgewerkt in één van zijn recentste 
rubberen werken waarbij hij de twee achterste 
helften van zichzelf tegen elkaar plaatst. De 
herkenning van de figuur wordt verijdeld door 
de herhaling van dezelfde lichaamshelft. De

De recentere afgietsels daarentegen zijn uiterst 
sensueel: de was, de honing- en amberkleurige 
rubber verlenen de materie een uitgesproken 
antropomorf karakter. De plooien van een tegen 
de muur opgetrokken matras lijken op huid
plooien (“Untitled" (Double Amber Bed), 1991, 
rubberen schuim). De sculpturen nodigen uit tot 
aanraking om de afstand tussen realiteit en de 
voorstelling ervan te overbruggen. In het oeuvre 
van Rachel Whiteread trachten beide eikaars 
terrein te betreden. “Ghost" is in dat opzicht een 
voorbeeld met een voor zichzelf sprekende titel. 
In 1991 maakte Rachel Whiteread van binnenuit 
afgietsels van de vier zijden van een alledaagse 
huiskamer ergens in Londen en voegde deze 
later weer tot één sculptuur bijeen. De schoor
steenmantel, het in werkelijkheid meest solide 
element van het interieur, vormtéén holte waarop 
zwart roet een onuitwisbaar spoor nalaat. De 
nisvormige uitsparingen van ramen eh deuren 
worden uitstulpingen van de wand. Met deze 
contradictorische expressie van een kamer 
waarbij de sporen herinneren aan de activiteiten 
en emoties die zich daarbinnen afspeelden, be
lichaamt “Ghost" de ambigue grens tussen 
interieur en exterieur, deze onbestemde plaats 
waar het leven van de dromen en de dromen van 
het leven elkaar ontkennen.

Al deze termen waarmee men de sculpturen van 
Rachel Whiteread kan beschrijven, drukken een 
voorlopige toestand uit. Whiteread spreekt over 
de onzekerheid van de vorm in een cultuur die 
niet gemachtigd is de waarheid van de duisternis 
en het licht van het leven te verklaren. Meer dan 
in welke periode van de geschiedenis voelt de 
mens zich immers overweldigd door de benau
wende nadrukkelijke betekenis die alles, buiten 
hem om, op krijgt gedrukt.

Catherine Cosemans

“Rachel Whiteread sculpturen 1990 -1992” 
nog tot 31 januari in het Van Abbemuseum, 
Bilderdijklaan 10,5611 NH Eindhoven (040/ 
38.97.30).

identificatie gaat verloren, is afwezig, maar door 
de suggestieve aanwezigheid van de kunstenaar 
als afgebeelde blijkt hij als subject veel sterker 
aanwezig te zijn dan wanneer hij zichzelf ge
woon zou gerepresenteerd hebben. In de 
beklemtoning van de afwezigheid werkt de ge
suggereerde aanwezigheid sterk door.

De periferie

Deze werken zijn het resultaat van de door de 
kunstenaar van de gleuf afgewende blik en de 
observaties van zijn eigen wereld. De fotografi
sche Werken daarentegen geven het andere aspect 
van zijn waarnemingen weer. Als kunstenaar 
neemt hij de buitenwereld op; spiedend door de 
opening stelt hij de aanwezigheid van mensen 
en huizen vast. De groep mensen, waarin nie
mand op de voorgrond treedt, wordt omsloten 
door architectonische vormen en lijnen waar
binnen die massa geleid wordt. Dat deze foto
werken het resultaat zijn van observaties en 
interpretaties, gemaakt door de kunstenaar zelf, 
langs zijn kant van het ijzeren schrijn, blijkt 
duidelijk uit de verwerking van elementen uit 
zijn eigen plastisch werk in de foto’s. De om
trekken van de metalen sculptuur “Kijkgleuf 
langs alle kanten" worden in de fotocollages 
aangegeven met dikke zwarte lijnen, waardoor 
de mensenmassa als het ware 
gecompartimenteerd wordt, maar in feite toch 
haar amorfe eenheid blijft bewaren. In zijn meest 
recente fotowerken wordt de relatie kunstenaar- 
toeschouwer nog verder uitgewerkt. De massa 
kijkt naar de kunstenaar; de kunstenaar, veel 
groter weergegeven en duidelijk op de voor
grond staand, neemt de massa waar. De kun
stenaar handelt maar ondergaat ook. In andere 
recente fotocollages krijgt de architectuur alle 
aandacht. Deftige huizen, zoals men ze aantreft 
in de buitenwijken van een grootstad, worden op 
elkaar gestapeld en komen zo in het centrum van 
de blik terecht. De periferie wordt in het middel
punt geplaatst, waarbij het oorspronkelijke cen
trum wordt verloochend, net zoals er afstand 
wordt genomen van de “zuiverheid” van het 
modernisme door het vuil in het kunstwerk te 
betrekken.

De banaliteit van de werkelijkheid wordt door 
Koen Theys gerecupereerd, de kunst als 
“energetisch centrum”, zoals Beuys het stelde, 
wordt verlaten. De opgestoken middelvinger 
lijkt “fuck you” uit te drukken, maar wordt tot 
een kapstok verwerkt. Kunst kan gebruikt wor
den; wat gebruikt wordt, kan kunst zijn. Met zijn 
duale werken wil Koen Theys uiteindelijk ook 
de toeschouwer een vraag in de maag splitsen: 
welke waarnemer durft immers met zekerheid 
stellen dat hij niet waargenomen wordt?.

Kurt Vanbelleghem

Koen Theys stelt in februari en maart 
tentoon in Galerie Joost Declercq, Gewad 
23,9000 Gent (091/25.56.16).
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Werken op papier
Johan Claassen - Ronny Delrue 

Karel Dierickx - Marc Mendelson 
Pjeroo Roobjee - Christian Verhelst

■
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André Honnay

25/02 tot 28/03

Servi van Grinsven
De galerie is open van donderdag tot zondag, 
van 14 tot 18 uur en na telefonische afspraak.
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De kubieke kabinetten 
een keuze versus 
perspectief en perceptie

8 januari t.e.m. 29 januari 1993

Patrick Merckaert
1 februari t.e.m. 19 februari 1993

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30

Sint - Jozefstraat 35 (TOEGANG) en 
Lange Leemstraat 100 2018 Antwerpen
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•. KUNSTENCENTRUM Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9, 9636 Zwalm-Nederzwalm•9 Tel. & fax: 055/49 79 89

Grafiekmozaïek
Uiteenlopende grafiekvormen, papierkunst van Betsy Eeckhout en 

’ skulpturèn van Laure Frankinet en Lebuïn D'Haese.

nog t/m 17 JAN.

Gabriel BELGEONNEewas
Sinds 1966 is hij leraar grafiek aan het Hoger Instituut van de 
Franstalige Gemeenschap te Mons en tussendoor stichter of 

medestichter van grafiekevenementen en van het Centre de la Gravure 
te La Louvière. Hij is voorzitter van of zetelt in verschillende internatio

nale grafiekwedstrijden. Na ruim 17 jaar is hij weer in Vlaanderen te 
zien. Uiteraard met grafiek maar ook met tekeningen en schilderijen.

van 24 JANUARI 
t/m 28 FEBRUARI

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

25 februari - 20 maart

Olaf Mooij

en natuurlijk: 
de beste wensen 
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059/51.02.39 O WERNER 
MANNAERS 

tot 24/01

L
17/1-14/2

KATHLEEN 
HUYS
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BEATRIJS 
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UI 27/3 - 25/4
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BOUTTENS
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De galerij is open 
vrijdag 14.30 - 18u 

zat. & zon. llu - 18u

MOLEN AARSTRA AT 111 
9000 GENT 

Tel (091) 33 45 45 
84 42 63

De galerij is gevestigd in het 
project "FLORIDA" 

een renovatie 
van een oude ECO fabriek

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

De galerie is gesloten in januari.

Joris Ghekiere
schilderijen 
tekeningen

van 06/02 tot 14/03
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Dorp & Dal

Hugo
Debaere
installatie 1985 •1993

een tentoonstelling
in samenwerking
met Richard Foncke Gallery

9-31 januari 1993

de ruimte van dorp & dal 
begijnhoflaan 85
9000 gent
091-256 236

open: vrzazo 14.30- 18 u

WILLY 
PETERS 

06/03 - 04/04

Open do 
vrij - zo 
na afspraak

18.30 - 21.00 uur
15.00-18.00 uur

Adres Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86

Piet VANNESTE
10 januari - 7 februari

Guido VROLIX
21 februari - 21 maart

A 
G

E R

CLO BOSTOEN
Pieter Breughelstraat 3 
8 5 10 Kortrijk-Marke 
tel. 056/21 48 54 I fax 056/22 74 94

ven zondag t/m woensdag van 15 -19 u. 
en .op afspraak
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Twee musea tonen hun verzameling. Het 
MUHKA selecteert werken met een fotogra
fische en architecturale inslag. Het Museum van 
Hedendaagse Kunst van Gent presenteert de 
aanwinsten uit de periode 1989-1992. “De 
verzameling: een selectie” loopt tot 7 februari 
in het MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Ant
werpen (03/238.59.60). Daarna, vanaf 20 fe
bruari, programmeert het MUHKA de tentoon
stelling “EPX-YP” van de Nederlandse kun
stenaar William Engelen. “In extenso” kan nog 
tot 28 februari bezocht worden in het M,H.K., 
Citadelpark, 9000 Gent (091/21.17.03).

In het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst 
van Oostende lopen drie tentoonstellingen tot 
8 maart. "Vetn" heet een kleine expo met 
glaswerken van David Palterer. In de twee 
andere exposities neemt de Italiaan Enrico Baj 
een prominente plaats in. “11 Giardino delle 
Delizie" is de titel van een cyclus waarin Baj de 
paradijselijke ontsnapping naar de tuin der lus
ten thematiseert. Samen met Kostabi presenteert 
Baj in Oostende ook “Contaminations" , een 
28-tal schilderijen en een 1 OO-tal tekeningen die 
Kostabi en Baj samen realiseerden. Voor Baj lag 
dit samenwerkingsproject in het verlengde van 
eerdere pogingen met onder andere Jorn, Dangelo 
en Corneille. Kostabi van zijn kant is van plan 
om met 10 andere wereldbefaamde artiesten 
gemeenschappelijke projecten uit te werken, 
“niet alleen om de politieke wereld te overtuigen 
van het grensoverschrijdend karakter van de 
kunst, maar ook om aan te tonen dat de kunst een 
bron kan zijn om problemen tussen volkeren op 
te lossen”. Het PMMK bevindt zich in de Rome- 
straat 11, 8400 Oostende (059/50.81.18).

Met de tentoonstelling “Van Bruegel tot Rubens 
• De Antwerpse schilderschool1550-1650” mag 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
van Antwerpen de spits afbijten van de Grote 
Culturele Actie. We zouden nog vergeten dat de 
tentoonstelling eigenlijk op initiatief van het 
Wallraf-Richartz Museum in Keulen en in sa- 
menwerking met het Kunsthistorisches Museum 
in Wenen tot stand is gekomen. De tentoon
stelling omvat 150 kunstwerken die een zo 
volledig mogelijk beeld geven van de periode 
1550-1650. Werken van Frans Floris, Maarten 
de Vos, Pourbus, Snijders, Bruegel, Teniers, 
Rombouts, Mor, Van Dijck, Rubens en vele 
anderen werden voor de gelegenheid samenge
bracht. Nog tot 7 maart in het K.M.S.K., Leopold 
de Waelplaats, 2000 Antwerpen (03/238.78.09).

In Ruimte Morguen - uitdrukkelijk een ruimte, 
en geen galerie, zoals zo dadelijk zal blijken - 
begon op 14 november een eigenzinnig 
tentoonstellingsproject onder de titel “Cabinet 
d’Amis” , en met als ondertitel “collectieve 
accrochage met eigen motoriek en beweging” . 
In plaats van een reeks tijdelijke tentoonstellingen 
te programmeren die vervluchtigen zo gauw ze 
afgebroken zijn, bracht Ruimte Morguen een 
aantal kunstenaars samen voor een periode van 
6 maanden, met name Chris Baaten, Frederick 
Bell, François Elie, Renate Paulsen, Marc Sche
pers, Charl Van Ark, Anders Widorff. Het is de 
bedoeling om een proces op gang te brengen 
waarbij communicatie, interactie en werk
methode de belangrijkste thema’s zijn. Geïnte
resseerden worden gevraagd te komen kijken, 
en terug te keren. Meer info: Ruimte Morguen, 
Waalse Kaai 21-22, 2000 Antwerpen, 03/ 
248.08.45.

Na de sluiting van de Galerij van de Gemeen
telijke Akademie voor Beeldende Kunst van 
Waasmunster werd centraal in het gebouw een 
lokaal ingericht als kunstbibliotheek en 
tijdschriftenleeszaal. Ze is vrij toegankelijk voor 
alle kunstliefhebbers, bij voorkeur tijdens de 
lesuren van de akademie. Met ingang van het in 
september op gang getrokken schooljaar wordt 
deze bibliotheek uitgebouwd tot een kruispunt 
van artistieke informatie en gedachtenwereld, 
door middel van sporadisch geplande activitei
ten. Eén van de activiteiten betreft een 
tentoonstellingsproject waarvoorGuy Schraenen 
werd aangezocht. Onder de titel “Tegenspraak” 
brengt hij 20 kunstenaars telkens in paren van 
twee bij elkaar. “Er moet geen verband gezocht 
worden tussen de iedermaal twee geprezenteerde 
werken onderling. Ook de opeenvolging van de 
tien dubbeltentoonstellingen van het project 
berust op toeval,” aldus Schraenen. In januari 
paart Schraenen Jenny Holzer met Cesar, in 
februari Maurizio Nannucci met Dieter Roth. 
Meer info: GA, Kerkstraat 51, 9250 Waas
munster, 052/46.32.33.

Het Gentse Museum voor Sierkunst (Jan 
Breydelstraat 5, 9000 Gent, 091/25.66.76) or
ganiseert tot 28 februari twee tentoonstellingen: 
“Ruw maar hartelij’k, avantgarde design uit 
Duitsland 1980-1990” , en “Vormgeving en 
milieu, het Duitse industriedesign op weg naar 
ecologie”. De titel van de eerste tentoonstelling 
verwijst naar een tegenstelling die terug te vinden 
is in vele Duitse cultuurprodukten: een ruw, 
robuust, ongevoelig uiterlijk staat in contrast tot 
een week, gemoedsvol en stemmingrijk inner
lijk. De tweede expo raakt al een even gevoelige 
Duitse snaar: de bekommernis voor het milieu.

Van 24 januari tot 21 maart organiseert het 
Museum voor Hedendaagse Kunst Het Kruit
huis de tentoonstelling “Wiener Werkstatte 
Keramiek”. De Wiener Werkstâtte (1903-1932) 
is bij het grote publiek vooral bekend door de 
ontwerpen van Josef Hoffmann en Koloman 
Moser. Dat aan de Wiener Werkstatte van 1917 
tot 1930 ook een bloeiende keramiekafdeling 
verbonden was, is minder bekend. Het meren
deel van deze afdeling bestond uit vrouwen, 
afkomstig uit gegoede Weense kringen en af
gestudeerd aan de Kunstgewerbeschule. Op de 
tentoonstelling kan u ontwerpen bezichtigen 
van Gudrun Baudisch, Kitty Rix, Hertha von 
Bucher, Lotte Calm, Hilda Jesser, Ema Kopriva, 
Dina Kuhn, Reni Schaschl, Hedwig Schmidl, 
Susi Singer en Vally Wieselthier. Het adres: Het 
Kruithuis, Citadellaan 7, 5211 XA ‘s- 
Hertogenbosch, 073/12.21.88.

Tot 14 februari organiseert het Museum Boy- 
mans-van Beuningen in Rotterdam “Peiling 
'92", de tweede tentoonstelling in een reeks 
presentaties met werk van jonge Nederlandse 
kunstenaars die telkens in een andere kunst
instelling onderdak vinden. Peiling- 
tentoonstellingen hebben de stelregel dat werk 
getoond wordt van jonge kunstenaars die in 
Nederland wonen en hun werken nog niet veel
vuldig in musea geëxposeerd hebben. Werden 
geselecteerd: Tom Claassen, Hans van 
Houwelingen, Kiki Lamers, Peter Otto, Maria 
Roosen, Elisabet Stienstra, Elise Tak, Barbara 
Visser en Hulya Yilmaz. Verder in het Boy- 
mans: “Oxyderood”, Richard Tuttles keuze uit 
zijn werk, zijn verzameling en de collectie Van 
Beuningen-de Vriese; impressionistische gra
fiek van James Tissot en F ranse schilderkunst 
(1600-1800) uit Nederlands bezit. Meer inlich
tingen: Museum Boymans-van Beuningen, 
Museumpark 18-20,3015 CX Rotterdam, (010/ 
44.19.400).

Nog in Rotterdam presenteert Witte de With het 
werk van Stephan Balkenhol tot 24 januari. 
Meer info: Witte de Withstraat 50, 3012 BR 
Rotterdam, 010/411.01.44.

In het Musée d’art moderne van Villeneuve 
d’Ascq loopt nog tot 12 april een retrospectieve 
van Henri Laurens, één van de meest eminente 
vertolkers van de sculpturale revolutie die zich 
aan het begin van deze eeuw voltrok. De 
overzichtstentoonstelling omvat 164 werken (90 
sculpturen en 74 werken op papier), afkomstig 
uit de grote Europese, Amerikaanse en Israëlische 
musea, maar ook van galerijen en privé-col- 
lecties.

ARCHITECTUUR
In samenwerking met het Nederlands 
Architectuurinstituut van Rotterdam en het 
Stedelijk Museum van Amsterdam organiseert 
het Centraal Museum van Utrecht het eerste 
complete overzicht van het werk van de archi
tect en ontwerper Gerrit Rietveld (1888-1964). 
De expo, naar een vormelijk concept van de 
kunstenaars Jan van Grunsven en Amo van der 
Mark, presenteert 60 meubels, 1 interieur, 40 
maquettes, 250 architectuur- en ontwerptek
eningen en 85 foto’s. Tevens wordt de bezoeker 
in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen 
in het wereldvermaarde Rietveld-Schröderhuis. 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd 
een oeuvrecatalogus uitgebracht. In 1993 reist 
de tentoonstelling naar het Centre Pompidou en 
het Guggenheim Museum.

De Zwitserse architecten Jacques Herzog en 
Pierre de Meuron vormen een opgemerkt duo. 
Hun wedstrijdontwerpen, projecten en realisa
ties gaven reeds meermaals aanleiding tot dis
cussie in architectenkringen. Architectuur is voor 
Herzog en Meuron niet meer te herkennen aan 
haar traditionele vorm, haar indeling volgens 
types, haar typische stijlen met een vast vorm- 
vocabularium. Het duo zoekt naar een andere 
taal of uitdrukkingswijze, een medium waarmee 
een hedendaagse identiteit in de architectuur 
kan worden uitgedrukt. Tentoonstellingen van 
Herzog en de Meuron tonen aan dat hun con
cepten en uitdrukkingsvormen heel dicht bij de 
hedendaagse kunst staan. De samenwerking met 
diverse artiesten, zoals Enriques Fontanilles en 
Helmut Federle, beklemtoont deze gevoeligheid 
voor hedendaagse kunst maar verduidelijkt 
eveneens de autonome aspiraties van hun ar
chitectuur. Tot 7 februari introduceert deSingel 
(Desguinlei 25,2018 Antwerpen, 03/248.38.00) 
het werk van Jacques Herzog en Pierre de 
Meuron.

Het Museum van Bochum (Kortumstrasse 147, 
4630 Bochum, 0234/621.2237) bouwde een 
tentoonstelling rond de architecturale concep
ten en realisaties van het Benthem Crouwel. Dit 
Amsterdamse bureau stond onder andere in voor 
de verbouwing vaneen voormalige wolspinnerij 
tot de stichting voor hedendaagse kunst De Pont 
(cfr. DWR 40).

Nog enkele interessante tentoonstellingen in het buitenland

Parijs,
Centre Pompidou
Piazza Beaubourg
44.78.12 33
Gary Hill; Peter Fischli & David Weiss 
tot 31 januari'

Parijs ƒ'
Galerie nationale due Jeu de Paume
Place de la Concorde
42.60.69.69
Martial Raysse
tot januari'

Parijs
Musée d’Art Moderne de là Ville.dé Paris ' 
11, Avenue du Président Wilson • 
47.23.61.27
Un regard sur l’allemagne en 1992 '
tôt 17 januari .
L’expressionisme en Allemagne
lot 14 maart

Parijs
Musée de l’orangerie
Place de la Concorde t '

B2.97.48.l6
Les Nymphéas avant et après 
tot 25 januari >",

Parijs
Petit Palais
1, avenue Dutuit ' - '
42.65.12.73
Fragonard et le dessin français au XVIII° 
siècle .-C
tot 14 februari

Parijs
Renn Espace/
5, rue de Lille' ' ;
42.60.22.99'
Yves Klein 
tot 27 maart

Londen
Tate Gallery ■'
Millbank

' 71/8211313 .,
Robert Ryman ,_< : 
van 17 februari tot 25 april
Richard Serra '
tot 15 januarii

Woning ontworpen door Juliaan Lampens

De Fondation pour l’architecture brengt een 
dubbelportret van de twintigste eeuwse Britse 
architectuur met een presentatie van het werk 
van Sir Edwin Luytens (1869-1944) en Nigel 
Coates. Nog tot 31 januari op het volgende 
adres, Kluisstraat 55, 1050 Brussel (02/ 
649.02.59).

In de zomer van ’92 organiseerde de Eekse 
galerie Labo Art de openluchtmanifestatie 
“Lmdschap ’92" , een bundeling proposities 
met betrekking tot de relatie tussen kunst en 
landschap. John Quivron van Labo Art zet zijn 
onderzoek nu verder met de tentoonstelling “De 
architect en zijn omgeving”, een tentoonstelling 
met werk van de architect Juliaan Lampens. In 
november ’91 kreeg het werk van Juliaan Lam
pens reeds uitgebreide aandacht in deSingel. 
Galerie Labo Art wil echter een ander aspect 
belichten van deze architect wiens werk uit
drukkelijk in het teken van de ruimtelijkheid en 
landschappelijkheid gelezen kan worden. Juli
aan Lampens woont zelf in Eke, midden in het 
landschap waaraan hij verknocht is en dat zo 
sterk zijn ontwerpen heeft geïnspireerd: “Ik bouw

Londen
Whitechapel Art Gallery
Whitechapel High Street
71/377 0107
Tim Head 
tot 28 februari

Londen'" "
Barbican Ari Gallery
Barbican Centre
71/638 4141
14 Scandinavian artists
Eric Gill
tot7 febraan

Londen
Serpentine Gallery
Kensington Gardens
71/402.6075
Patrick Caulfield

Amsterdam
Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13
20/57,32.789
Aanwinsten 1985-1992
tot 7 februan

Düsseldorf _
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5
021I/83.8L0 '
James Turrell
tot maart
Pierre Bonnard
van 23 januari tot 12 april
Koln

Museum Ludwig
Bischofsgartenstrasse I

0221/221.23 82
Picasso

van 26 februari tot 15 mei

Munster
Westflisches Landesmuseum
Domplatz 10
0251/591.32.49

Rémy Zaugg
van 24 januari tot 14 maart
Das onene Bild. Aspekte der Moderne in
Europa nach 1945.
tot 7 februari

in de natuur, met natuurlijke materialen. Want 
de natuur is onze eerste opdrachtgever en onze 
laatste medewerker, wanneer ze de weemoed 
spreidt van haar patina, zonder aftakeling, in 
tegenstelling tot bij de mens.” Meer info: Labo 
Art, Steenweg 289,9810 Eke, 091/85.46.35.

Tot 7 februari loopt in het Rijksmuseum Kröller- 
Müller te Otterlode tentoonstelling “De Krotters 
en hun architecten” . Zo’n dertig jaar (1910- 
40) werkte het echtpaar Kröller-Müller aan de 
realisering van een breed scala van gebouwen. 
Zij deden dat in nauwe samenwerking met zes 
architecten: L.J. Falkenburg, Peter Behrens, Mies 
van der Rohe, H.P. Berlage, A.J. Kropholler en 
Henry van de Velde. De gerealiseerde gebou
wen, de talloze bouwtekeningen, oude foto’s, 
brieven en andere archivalia maken het de be
zoeker mogelijk te begrijpen wat de Kröllers 
heeft gedreven op het terrein van de bouwkunst. 
Tijdens de tentoonstelling wordt ook een video 
getoond van een computeranimatie van het “grote 
museum” dat Henry van de Velde voor de 
Kröllers wilde bouwen. Nadere inlichtingen: 
08382-1241.
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Hedendaags fotowerk uit Tsjechoslowakije is te 
zien in de Brusselse Galerie Photo Sephiha: de 
aardebruine, bekraste en gescheurde naakten van 
Vladimir Zidlicky en de barokke gefabriceerde 
portretten van Wojciech Prazmowski. Tot 6 
februari in de Tasson Snelstraat 21,1050 Brussel 
(02/537.61.94).

“Frida Kahlo, the camera seduced” bestaat uit 
een aantal portretten van deze momenteel sterk 
tot de verbeelding sprekende Mexicaanse 
kunstenares. Met werk van onder meer Manuel 
en Lola Alvarez Bravo, Imogen Cunningham, 
Gisèle Freund. Nog tot 16 januari in Liverpool 
Gallery, Stalingradlaan 26 1000 Brussel (02/ 
502.13.02).

“Viva el Peru, Carajo!” is de uitroep waarmee 
volksfotografie uit Peru in Brussel wordt voor
gesteld. Tafos zijn ondermeer ateliers waar 
boeren, arbeiders, studenten of buurtbewoners 
hun eigen bestaan fotografisch hebben vastge
legd. Van 6 tot 21 februari in Kuiturencentrum 
De Pianofabriek, Fortstraat 35a, 1060 Brussel 
(02/538.29.00).

Vanaf 28 januari staat de Brusselse Botanique 
volledig in het teken van de ongeveer 50ste 
verjaardag van het persagentschap Magnum, 
opgericht in 1947 door fotolegendes Robert 
Capa, Henri Cartier-Bresson, David (Chim) 
Seymour en George Rodger. Vandaag telt 
Magnum zo’n 36 streng geselecteerde 
reportagefotografen: van Salgado tot De Keyzer. 
Naast de tentoonstelling die tot 21 maart te zien 
is, vindt erop 16februariom 14.30uur een debat 
plaats “Autour du Droit à l’image”, en van 9 tot 
12 maart zijn er films van Magnumfotografen te 
zien. Alle inlichtingen: au Botanique, Konings- 
straat 236, 1210 Brussel (02/217.63.86).

Ook in het Antwerpse Fotomuseum worden 
fotoreportages voorgesteld. De werkzaamheden 
van Artsen Zonder Grenzen worden er in beeld 
gebracht door Sebastiao Salgado, Eugene 
Richards, Jane Evelyn Atwood, Didier Lefevre, 
Zang Hai Er, John Vink, Graciela Iturbide, 
Hugues de Wurstemberger, Bruce Gilden en 
Jeanloup Sieff. Van 14 januari tot 14 maart in het 
Provinciaal Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/216.22.11 ).

Als u dan toch op het Zuid bent kan u in het 
MUHKA tot 7 februari nog heel wat fotografisch 
werk meepikken: een selectie uit de collectie 
met onder meer Ruff, Fischer, Sherman, 
Vertessen, Boltanski, Gerz, Raynaud en Hers. 
Muhka, Leuvenstraat 32,2000 Antwerpen (03/ 
238.59.60).

Het Etnografisch Museum van Antwerpen pakt 
nog tot 28 februari uit met een geslaagde ten
toonstelling over “De Noord-Amerikaanse 
Indiaan als blank concept, Fotografie van de 
Herinnering” . Foto’s uit de periode 1850 tot 
1920 tonen aan dat wij tot op vandaag slechts 
een imaginaire indiaan voor ogen hebben, waar
genomen vanuit onze eigen verlangens, behoef
ten en vooroordelen. Aan deze expositie worden 
videovoorstellingen gekoppeld, gaande van 
D.W. Griffith tot een interview met Jimmie 
Durham. Vanaf februari vinden op woensdag 
lezingen plaats met Christian F. Feest, Herman 
Asselberghs, Jan Nederveen Pieterse en Mireille 
Holsbeke. Meer inlichtingen in het Etnografisch 
Museum, Suikerrui 19, 2000 Antwerpen (03/ 
232.08.82).

Teun Hoeks is een van de blijvers uit de 
Fotografia Buffa-richting binnen de Nederlandse 
geënsceneerde fotografie van de late jaren ‘80. 
Hijzelf is steeds hoofdrolspeler in de 
tragikomische vondsten die hij in zelf gecon
strueerde decors en in herkenbare kleuren fo
tografisch vastlegt. Leuk, maar bij tijd en wijle 
lonkt het déja vu-effect. Nog tot 23 januari in 
121 Art Gallery, Mechelsesteenweg 121, 2018 
Antwerpen (03/218.68.73).

Het fotografiemuseum van Charleroi brengt 
vanaf 23 januari een retrospectieve van Gilbert 
De Keyser, die onder meer indrukwekkende 

beelden heeft nagelaten van het Brussel uit de 
jaren ‘50. Daarnaast wordt ook aandacht be
steed aan zijn "non-figuratieve" foto’s en zijn 
beelden van landschappen, kunstenaarsateliers, 
verdwijnende beroepen, industriële archeologie. 
De tiende nationale prijs “Photographie 
Ouverte” werd dit jaar toegekend aan Lukas 
Huiler. Zijn werk is in Charleroi te zien naast dat 
van andere geselecteerden als Nicolas Springael, 
Véronique Ellena, Yvan Renelli, N.V.n.v., 
Annelies De Mey, Bernard Antkowiak, Freya 
Maes, Bert Danckaert, Lucas Jodogne, Patrick 
Poels, Sylvie Van Roey e.a. Van 23 januari tot 
14 maart 1993 in het Musée de la Photographie, 
11, avenue Paul Pastur, 6032 Charleroi (Mont- 
sur-Marchienne) (071/43.58.10).

Niet ver daar vandaan ligt het Hôtel Hannon. 
Fotografieruimte Contretype brengt van 
Barbara en Michaël Leisgen onuitgegeven 
beelden en een specifieke installatie als “Hom
mage aan Marcel Broodthaers”. Van 20 januari 
tot 7 maart.
Op donderdag 28 januari, 4, 11 en 18 februari 
wordt er het seminarie “La photographie, le 
philosophe et l’historien” georganiseerd. Henri 
Van Lier en Gaston Fernandez worden er inge
leid door Alexandre Vanautgaerden. Meer info 
via Espace Photographique Contretype, 
Verbindingslaan 1, Brussel (02/538.42.20).

Nog tot 10 januari zijn in Heusden-Zolder zoge
heten “Fotografische Installaties” te zien van 
acht kunstenaars die wel op uiteenlopende wij
zen met fotografie omgaan, maar daarom nog 
niet louter op het begrip “installatie” kunnen 
vastgepind worden. De namen: Guy Bleus, Cel 
Crabeels, Daniël Dewaele, Toni Geirlandt, 
Patrick Merckaert, Paul Sochacki, Malou 
Swinnen, Liliane Vertessen. De inleidende tekst 
in de catalogus is van de hand van Johan M. 
Swinnen. CCH, Dekenstraat40,3350 Heusden- 
Zolder (011/53.33.15).

In “Koppel-Tekens” brengen vijf critici een 
vijftal fotografen van hun keuze naar voor. Pool 
Andries stelt Alain Chabeau voor, Jean-Louis 
Godefroid - Gast Bouschet, Johan M.Swinnen - 
Bart Michielsen, Georges Vercheval het duo 
Christine Felden/Véronique Massinger en Erik 
Eelbode koos voor werk van de Australische 
Julie Rrap. Van 16 januari tot 20 februari in de 
Fotogalerij van het Cultureel Centrum, Kunst- 
laan 5, 3500 Hasselt (011/22.99.31).

Van 6 maart tot 4 april organiseert De Weer Art 
Gallery een selectie van de monumentale,-met 
een nachtkijker gemaakte foto’s, die Thomas 
Ruff toonde op de afgelopen Documenta. Ruffs 
eerste individuele tentoonstelling in België. 
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem (056/64.48.93).

Ook goed om nu al te weten is de inmiddels 
definitieve programmatie van de Internationale 
Fotoseminaries deze zomer in Aiden Biesen. Dit 
jaar worden van 18 tot 23 juli workshops en een 
tentoonstelling georganiseerd met niemand 
minder dan Lynne Cohen, Martin Parr, John 
Davies, Joan Fontcuberta en Harry Gruyaert. 
Meer info bij Aksent vzw, Herckenrodeplein 1, 
Domein Bokrijk 3600 Genk (011/23.45.30).

PUBLICATIES
In één adem uit te lezen is het boekje dat de 
Nederlandse Mariëtte Haveman schreef in op
dracht van de Stichting Amsterdams Fonds voor 
de Kunst: “Over fotografen” , Koorddansers 
boven een gat in de markt. Aan de hand van met 
anecdotes gestoffeerde beschrijvingen van 
(slechts) vijf fotografen (Disdéri, Alexandrine 
Tine en Lee Miller, Robert Capa en Diane Arbus) 
trekt ze de aanvankelijke opdracht voor dit 
boekje, het schrijven van een essay over “foto
grafie en de markt” op een boeiende, persoon
lijke manier open. Een voorbeeld: “Een element 
van goudzoekerij was onmiskenbaar aanwezig 
bij grote groepen aspirant-fotografen, maar het 
was verbonden met iets anders. Het lijkt alsof 
het juist de betrekkelijke vluchtigheid, on- 
soliditeit van het fotograferen is die zich bij de 
liefhebbers zo sterk doet gelden: het verzamelen 
van indrukken.” Uitgegeven bij Bert Bakker, 
telt 97 blz en kost ongeveer 495 fr.

Uitgegeven bij Hadewijch/Cantecleer verscheen 
het gewichtige boek met encyclopedische allu
res “De paradox van de fotografie” van Johan 
M.Swinnen. 408 blz. lang en geïllustreerd met 
450 foto’s worden thema’s aangeraakt als: crite
ria om foto’s te evalueren, hoe kijken naar 
foto’s, van afbeelding tot verbeelding, denken 
over fotografie en de fotografie zelfverzekerd, 
over de verbondenheid van fotografie en kunst 
als vorm, noodzaak en aanwezigheid. Met uit
voerige bijlagen. “De paradox van de fotogra
fie” , een kritische geschiedenis wil tegelijk een 
kijk- en leesboek zijn en kost 1950 fr.

“The Ballad of Sexual Dependency”, het foto
boek van Nan Goldin dat een neerslag vormt 
van de gelijknamige slide-serie, wordt eenzelfde 
impact op de late jaren ‘80 toegekend als inder
tijd “The Americans” van Robert Frank had op 
de jaren ‘50. Inmiddels verscheen bij Scalo 
Verlag, in samenwerking met'het Berliner 
Künstlerprogramm der DAAD een nieuw foto
boek van deze doorleefde dame. “Die Andere 
Seite 1972-1992” toont zwartwit-opnamen en 
kleur-snapshots van Goldins intense relaties in 
de internationale wereld van Queens en 
travestieten: in haar woorden het “derde ge
slacht”. DAAD Galerie heeft nog een intrige
rend fotoboek uitgegeven waarin Vaclav 
Pozarek, vanuit het gemengde standpunt 
museumbezoeker-kunstenaar-beeldhouwer, 
sculpturen vastlegt in contrastrijk zwartwit. Met 
een inleidende tekst van Ulrich Loock.
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Die andere Seite 1972-1992

Er bereikten ons ook nog twee interessante 
publicaties van de Brusselse uitgeverij La Lettre 
volée. In de collectie “Essais” verscheen een 
boek van Jacques Meuris over René Magritte. 
Meuris neemt de geschriften van Magritte tot 
uitgangspunt van zijn studie. La Lettre volée 
publiceerde ook de teksten die uitgesproken 
werden tijdens een internationaal colloquium 
over sociologie van de kunst dat plaatsvond in 
Grenoble, “se proposant d’ouvrir un espace 
d’échange à double flux, d’où puissent émerger 
les interrogations que l’artiste renvoie au monde 
qui le questionne, en leur donnant forme 
nouvelle.” Het adres van La Lettre volée: 124 
rue de la Victoire, 1060 Brussel (02/538.41.59).

Van 13 december tot 7 februari organiseert het 
ICA/Amsterdam een tentoonstelling van het 
werk van de Amerikaan Wallace Berman 
( 1926-1976). Voor het eerst is in Europa werk te 
zien van deze belangrijke catalysator van de 
Amerikaanse “beat-generation”. Op 18 januari 
is er een lezing door Arjan Dunnewind, organi
sator van het Impakt-Festival Utrecht, over 
assemblage-footage film. Info: ICA, Nieuwe 
Spiegelstraat 10, 1017 Amsterdam (20/ 
620.12.60).

Vanaf januari ’93 zal ‘t Stuc maandelijks het 
woord geven aan een film- of videomaker, of 

aan een theoreticus om een aspect van de heden
daagse beeldcultuur op een persoonlijke wijze 
toe te lichten. De lezingen gaan door op een 
maandag, van januari tot mei. De macht van de 
televisie bij politieke gebeurtenissen, televisie 
en democratie, de uitdagingen van de heden
daagse documentaire, de horror en de versnel
ling in de populaire beeldcultuur zijn de thema’s 
die aan bod komen.
In het kader van de experimentele film stelt de 
Franse cineast Jakobois op donderdag 20 ja
nuari een selectie uit zijn werk voor. De vluch
tige momenten uit zijn onmiddellijke omgeving, 
getransfigureerd tot een poëtische wereld, vor
men een belangrijk thema in zijn films.
Te vermelden is ook “Histoire(s) du cinema" 
van Jean-Luc Godard, een video waarin Godard 
zijn visie op de geschiedenis van de film weer
geeft, geïllustreerd met fragmenten uit eigen 
films en klassiekers. Vertoning op donderdag 7 
en vrijdag 8 januari telkens om 20.30 uur. Voor 
verdere info: ‘t Stuc, Van Evenstraat 2d, 3000 
Leuven, (016/23.67.73).

Van 14 tot 24 februari 1993 loopt in Berlijn het 
VideoFest als onderdeel van het filmfestival. 

Naast het officiële programma is er ook een 
retrospectieve over Franse video, installaties uit 
Groot-Brittannië en op de laatste dag een mul- 
timediagebeurtenis gerealiseerd door kunste
naars uit en rond Berlijn, waarbij theater, schil
derkunst, muziek, fotografie, literatuur en video 
zullen samengebracht worden in alle beschik
bare ruimtes van het festivalgebouw. Het thema 
is: Zeit/Bild/Leitsbild. Informatie: Medien- 
Operative Berlin e.V. Potsdamer Str. 96 W-1000 
Berlin 30, (30/262.87.14).

In Düsseldorf loopt nog tot 28 februari de ten
toonstelling “Unseen Images” . Zeven instal
laties van Bill Viola, waarvan enkel de “Nantes- 
triptych” voorheen in Europa te zien was. Het 
adres: Grabbeplatz 4, Düsseldorf 4 (0211/ 
365.783).

In Hamburg start op 4 februari de MEDIALE, 
een beurs die de toekomst van de media in kaart 
wil brengen. Alle electronische nieuwigheden 
zoals virtual-reality en HDTV worden er voor
gesteld. In de marge van het festival worden 
lezingen gepland met titels als “Back to the fu
ture with electronics?" - over de afwezigheid 
van kunst in de nieuwe media-wereld - en “Art
sponsorship as industry sees it." De situering 
van de individuele kunstenaar in dat alles komt 
ook uitgebreid aan bod in diverse colloquia. 
Gelijktijdig is er een tentoonstelling met als 
thema: “Vuur Aarde Water Lucht - de 4 Ele
menten” . Samen met nieuwe installaties van 
een twintigtal kunstenaars (waaronder Gary Hill, 
Marina Abramovic, Marie-Jo Lafontaine, 
Shigeko Kubota, Bill Viola,...) worden vier 
kunstwerken uit de jaren ’50 en ’60 getoond die 
deze vier elementen illustreren: het vuurraam 
van Jannis Kounnellis, de watertonnen van Klaus 
Rinke, de stenen cirkels van Richard Long en 
het in de lucht zwevende doek van Hans Haacke. 
Inlichtingen: Mediale-Buro, Claudia Herstatt, 
Heilwigstrasse 52, 2000 Hamburg 20 (40/ 
35556392). De mediale loopt van 4 februari tot 
10 februari. De tentoonstelling van 5 februari 
tot 28 maart.

Hommages aan pioniers van de experimentele 
film staan geregeld op het programma van di
verse kunstencentra. In het Jeu de Paume te 
Parijs loopt nog tot 31 januari de eerste grote 
retrospectieve van Jonas Mekas, underground- 
cineast uit de jaren ’50 en ’60. Mekas (Joegosla
vië) immigreerde eindjaren ’40 naar New York 
en liep daar school bij Hans Richter. Beroemd 
zijn zijn cine-diaries. Mekas was ook oprichter 
van de befaamde Filmmakers-Cooperative en 
het tijdschrift Film Culture (wat trouwens nog 
steeds bestaat). Inlichtingen: Galerie du Jeu de 
Paume, Place de la Concorde, 75001 Parijs 
(142606969).

Een interessante publicatie is IDEA, Guide In
ternational des Arts Electroniques 1992-1993, 
een tweetalige gids (Fr/Eng) met circa 
2800 adressen van instellingen, organisaties en 
kunstenaars die werkzaam in het uitgebreide 
gebied tussen kunst en electronica (zowel video, 
laserkunst, performance, computergrafiek ko
men aan bod). Inlichtingen: Annick Bureaud, 
Chaos Editions, Paris 1992. Prijs: 210 FFr.

GALERIE CD
kortrijkstraat 44 • B-8700 Tielt • 051/40.60.57

W. DAEMS - N. HAVEMAN - M. LANFER (D) 
28/1 - 27/3

opening zondagvoormiddag 24 januari 10.30 -13.00 uur

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 -10-12u3013u30-19u (niet op zondag)
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ANTWERPEN

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8
2000 Antwerpen 
03/237.45.82
Roger Raveel - grafisch werk 
van 9 februari tot 26 maart

Ado Gallery
Verlatstraat 12
2000 Antwerpen 1 
03/238.68.75 
Marie-Paule Haar 
tot 30 januari

Dennis Anderson Gallery
Scheldestraat 84
2000 Antwerpen 
03/238.78.83 
Jan Vos 
tot 30 januari

L’Anverre
Lange Herentalsestraat la 
2000 Antwerpen 1 
03/231.68.31
“Fleur purple-groen tetyzz ...” 
tot 10 maart

Kultureel Centrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 
2880 Bomem
03/889.75.63
“Het arabische paard” - Rik Van 
Lent sr. en jr. - foto’s 
tot 10 januari
“Op zoek naar schoon servies” - 
13 Vlaamse keramisten 
van 14 februari tot 7 maart

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Eugeen Deckers - schilderijen 
van 6 januari tot 29 januari
Noël Delaplace - wandsculpturen 
van 3 februari tof 26 februari

Galerie Patrick De Broek
Vlaamse Kaai 39 
2000 Antwerpen 
03/238.88.51
Willy De Sauter, Guy Massaux 
en Guy van Bossche 
tot 30 januari

Carine Campo Gallery
Leopoldstraat 53 
2000 Antwerpen 1 
03/232.62.70 
Martina Klein 
tot 30 januari

Creative Factory
Druivenstraat 20 
2300 Turnhout 
014/41.79.27
Cyriel Van Den Heuvel, Paul 
Van Hees, Renild Krols, Rik 
Hens, Bart Levandesi en Jean 
Paul Govaerts 
tot 7 februari

Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86 
2100 Deurne 
03/325.66.00
“Females” - Hilde Van Beilingen, 
Ann Rikkers, Hilde Hebbinckuys 
en Beatrijs Cuyt 
tot 24 januari

Drie Berken
Pulsebaan 80
2275 Lille (Wechelderzande) 
03/312.14.31
Roosje Michiels - aquarel en 
grafiek 
tot 24 januari

‘t Elzenveld vzw
Lange Gasthuisstraat 33-39
2000 Antwerpen 
03/223.56.11 
Victor Dolphyn 
tot 10 januari

Epreuve d’Artist
Oude Kerkstraat 64
2018 Antwerpen 
03/480.71.33
Roger Somville (B)
van 8 januari tot 24 januari
Paul Delvaux (B)
van 29 januari tot 14 februari

Etnografisch Museum
Suikerrui 19
2000 Antwerpen 
03/232.08.82
“De Noord-Amerikaanse Indiaan 
als blank concept” - fotografie 
tot 28 februari

Evira
Generaal De Ceuninckstraat 7 
2800 Mechelen
015/21.90.18
Gabi Konings - schilderijen 
tot 10 januari 
Wladyslaw Pawlik - 
bronssculpturen 
tot 7 februari

Galerij Groot-Begijnhof
Hoviusstraat 6 
2800 Mechelen 
015/20.26.74 
Dirk Lambrecht - 
bronssculpturen ,
Frans Peerlings - 
olieverfschrilderijen “uit het 
onbewuste” 
tot 10 januari
Willy Meysmans - beelden 
van 16.januari tot 14 februari 
Anne Courjaret - schilderijen 
van 20 februari tot 21 maart

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

121 Art Gallery
Mechelsesteenweg 121 
2018 Antwerpen 2 
03/218.68.73
Teun Hocks (NL) 
tot 23 januari 
Sylvie Fleury (CH) 
van 4 februari tot 20 maart

Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 
2650 Edegem 
03/457.78.40 
Pierre Hendrix 
van 16 januari tot 7 februari

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen 1 
03/226.03.06
Jonge Amerikaanse grafiek uit 
het Frans Masereelcentrum 
tot 17 januari I

‘t Kallement
Kallement 1
2160 Wommelgem 
03/353.62.36
Willy Smolders 
tot 29 januari 
Greet Peeters en Marleen Peeters 
van 31 januari tot 26 februari 
Neekes
van 28 februari tot 26,maart

Galerie Annick Ketele
Schuttershofstraat 21 
2000 Antwerpen 
03/233.07.27 
Accrochage 
tot 30 januari

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09
“Van Breugel tot Rubens, de 
Antwerpse schilderschool tussen 
1550 en 1650” 
tot 7 maart

Galerij De Lelie
Stoofstraat 9
2000 Antwerpen 1 
03/231.16.81
Jan Deckx
van 8 januari tot 1 februari
Johan Van Breukelen
van 5 februari tot 1 maart

Galerij Louiza
Louizastraat 29 
2800 Mechelen 
015/41.74.16
Jacques Michel - edelstenen en 
juwelen
Billionic - beelden 
tot 11 januari

Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 
2030 Antwerpen 3 
03/542.49.40
Herman Wittocx en Willy Van de
Velde - meubel- en artdesign 
tot 24 januari

Kunstkamer Manebrugge
Manebruggestraat 247 
2100 Deurne 
03/321.09.81
Maria Nelissen - aquarellen 
van 9 januari tot 28 januari

MUHKA
Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen 1 
03/238.59.60
“De verzameling” - een selectie 
tot 7 februari
“EPX-YP” - William Engelen - 
EPX’S
van 20 februari tot 4 april

MUHK’B’
Ernest Van Dijckkaai 19-20 
2000 Antwerpen 
03/234.25.12
Remi Blanchard - schilderijen 
tot 10 januari

One Five
Museumstraat 15 
2000 Antwerpen 
03/237.21.26 
Francois Curlet 
tot 30 januari

De Oorzaak & Zn 
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout 
014/41.36.33 
Jo Huybrechts 
6 februari tot 14 maart

Parbleu
Verbrande Entrepotstraat 9 
2000 Antwerpen 1 
03/238.36.92 
Jimi Dams (B) 
van 21 januari tot 13 februari 
Olaf Mooij (NL) 
van 25 februari tot 20 maart

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 
2000 Antwerpen 1 
03/248.08.45 
“Cabinet d’amis” - collectieve 
accrochage met eigen motoriek 
en beweging - Chris Baaten, 
Frederick Bell, François Elie, 
Renaute Paulsen, Marc Schepers, 
Charl Van Ark, Anders Widoff 
en Oded Reifenberg 
tot 30 april

‘t Scoon Huys
Britselei 37 
2000 Antwerpen 1 
03/237.36.25 
“Kunst en interieur” 
tot 10 januari

deSingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 2 
03/216.28.77
Jacques Herzog en Pierre de 
Meuron 
tot 7 februari

Sint-Lucaspassage 
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86 
"De kubieke kabinetten: een 
keuze versus perspectief en 
perceptie" 
van 8 januari tot 29 januari 
Patrick Merckaert 
van 1 februari tot 19 februari.

De Slijperij
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
Mare Cruysberghs - schilderijen 
tot 31 januari
Willy Branckaerts - schilderijen 
van 6 februari tot 28 februari

Stadsschouwburg
Theaterplein 
2000 Antwerpen 1 
03/231.97.50 
"samen-stellen" - Marcel Van 
Maele 
tot 24 januari

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

Vandergeeten Art Gallery
Minderbroedersrui 55 
2000 Antwerpen 1 
03/225.05.62 
Hedendaagse kunst uit Oost- 
Europa - schilderijen en 
beeldhouwwerken 
van 5 januari tot 30 januari

De Warande
Warandestraat 42 
2300 Turnhout 
014/41.94.94 
“Een collectie” 
tot 10 januari 
“This Way to Mars” - Luk Van 
Soom 
“Boven en onder” - Chris 
Campers, Frank Prinsen, David 
Speybrouck, Pieter Michiels en 
een twintigtal kinderen 
tot 24 januari

Kultureel Centrum Zennegat
Zennegat 14 
2800 Mechelen 
015/20.85.90 
Frans Croes 
tot 17 januari

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 
2000 Antwerpen 1 
03/216.16.26
Gottfried Hundsbichler 
van 10 januari tot 30 januari

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 
2000 Antwerpen 1 
03/233.13.45 
Michel Buylen - recente 
schilderijen 
Mark Jambers - recente 
sculpturen 
tot 17 januari

Het Zwarte Huis
Comelis Marckxlaan 16 
2550 Kontich 
03/458.09.54
Jean-Pierre Caebergs - 
schilderijen 
van 22 januari tot 7 februari

BRABANT

ABB-Galerij
Diestsestraat 269 
3000 Leuven 
016/24.37.72 
Renaat Veris - portretten 
tot 15 januari

Galerie Albert 1er
Madeleinestraat 45 
1000 Brussel 
02/512.19.44
Mireille Bastin - schilderijen 
van 8 januari tot 27 januari 
Angelos Razis - schilderijen 
van 29 januari tot 17 februari

Art & Crafts
Charleroisesteenweg 273 
1060 Brussel 
02/537.52.59
Paul Jacquette, Carole Jouffroy, 
Jean-Marie Soler, Franck 
Dourdin en Monique en Georges 
Stahl 
tot 24 januari

A.S.L.K. Galerij
Stationsstraat 1 
3150 Haacht 
Simonne De Pauw 
tot 30 januari 
Lieve Van den Eynde 
van 1 februari tot 27 maart

Atelier 18
Voorzitterstraat 18 
1050 Brussel 5 
02/511.93.49
Keramiek - groepstentoonstelling 
van 6 januari tot 30 januari

Ateliers Sainte-Anne
Huidevettersstraat 75-77 
1000 Brussel 
02/513.19.28 
“Autour du mobilier” - Jan 
Godijns, Pierre Jeghers, Victor 
Levy, Georges Lonneux, Michel 
Clerbois en Pierre Portier 
van 8 januari tot 30 januari

Galerie des Beaux-Arts
Ravensteinstraat 20 
1000 Brussel 1 
02/513.67.77 
“Becoming Visible” - Marina 
Abramov ic 
tot 30 januari

Bellevue Museum
Paleizenplein 7 
1000 Brussel 
02/511.44.25 
“De noir et d’or” - pendules 
van 20 februari tot 20 juni

Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23 
1150 Brussel 15 
02/770.53.33
Monique Mathieu - boekbanden 
tot 9 januari

Le Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
02/217.63.86 
“25 jaren schilderkunst” - Guy 
Jaspar 
tot 16 januari 
“La paupière des mots” - Edith 
Gilbert en Raymond Verbouwens 
tôt 10 januari 
“Le Prix Médiatine fête ses 10 
ans” 
tôt 17 januari

Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 
1040 Brussel 4 
02/735.66.49 
Anne-Marie Klenes - sculpturen 
van 14 januari tot 27 februari

Contretype
Avenue de la Jonction 1 
1060 Brussel 6 
02/538.42.20
Barbara & Michael Leisgen (D) - 
foto’s 
van 21 januari tot 7 maart

Contrast
Emest Allardstraat 21 
1000 Brussel 
02/512.98.59 
Hélène Legrand 
van 21 januari tot 28 februari

Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven 
016/23.56.40 
“Kunst kan klein” 
van december 92 tot januari 93 
“Wol- en woontextiel" - Door De 
Wael 
van 5 februari tot 28 februari

Catherine Fernet Art Gallery
Louizalaan 108 
1050 Brussel 
02/646.20.16 
Maria Mesterou, Kali Marquardt, 
Gérard Daran, François 
Sasmayoux, Comélia 
Moldoveanu en Madeleine 
Tezenas du Montcel 
tot 16 januari

Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59 
Sir Edwin Luytens (1896-1944) 
en Nigel Coates (01949) 
tot 31 januari

Fondation Européenne pour la 
Sculpture
Steenweg op Ter Hulpen 197 
1170 Brussel
“Beeldhouwkunst en bomen” - 
Jephan de Villiers, Philippe Le 
Docte, Anne Nuthals, Bob 
Verschueren en André Willequet 
tôt 31 januari

Ruben Forni Art Gallery
Sint-Jansstraat 35 
1000 Brussel 1 
02/513.16.08
Alberto Reguera 
tôt 13 februari

Gemeentehuis van Schaarbeek
Colignonplein 
1030 Brussel 
Léon Devos 
tot 16 januari

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 
3000 Leuven
016/22.28.93
Chris Heyman en Wouter Mulier 
van 8 januari tot 31 januari 
Afdeling Beeldende Kunsten 
P.I.T.T.E.L.
van 5 februari tot 28 februari

Galerie Rodolphe Janssen 
Livornostraat 35
1050 Brussel 5
02/538.08.18
Jean-Marie Bijtebier en Bemd 
Lohaus 
tot 9 januari

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20
1060 Brussel 6
02/343.88.80
“Un peu de tout” - Werner 
Cuvelier, Bernard Villers, Jean- 
Pierre Ransonnet, Jacqueline 
Mesmaeker, Luc Coeckelberghs, 
Patrick Vanden Eynde en Steve 
Kaspar 
tot 30 januari

Liverpool Gallery
Stalingradlaan 26 
1000 Brussel 
02/502.13.02 
“Frida Kahlo - The Camera 
Seduced”
Jaime Palacios 
tot 16 januari

Galerie Meert Rihoux
Kanaalstraat 13 
1000 Brussel 1

• 02/219.14.22
Robert Mangold 
januari en februari

Oude Sint-Nikolaaskerk
Sint-Nikolaasplein 5
1120 Brussel 
02/216.67.48 
Michel Linthout - sandpapers 
Hubert Verbruggen - sculpturen 
tot 17 januari
Hubert Verbruggen 
tot 31 januari 1993 
“Oasis”
van 4 februari tot 7 maart

Omroepgebouw
Flageyplein 18 
1050 Brussel 
02/646.80.80 
G. Anselmo, B. Nauman, H. 
Dupraz, M. Aubry, M. Cloots, M. 
Kasimir, M. Plompteux, F.
Gonzales-Torres
van 27 februari tot 3 april

Osiris Gallery
Boîtier Gallery 12 
1000 Brussel 
02/511.09.21 
Kate Malone 
tot 23 januari

Passage K* - College Cardinal 
Mercier
Chaussée de Mont-Saint-Jean 83 
1420 Braine-l’Alleud
02/386.15.52
“loin d’ici... bien ailleurs” - 
Isabelle Wets - foto’s 
van 11 januari tot 5 februari

Kuiturencentrum Pianofabriek
Fortstraat 35a
1060 Brussel 6
02/538.09.01
“Viva El Peru, Carajo!" - 
volksfotografie uit Peru 
van 6 februari tot 21 februari

Rabier Cy Art
Minimenstraat 3-7 
1000 Brussel 
02/512.42.62 
Mahdjoub Ben Bella 
tot 6 februari

Galerie Le Sacre du Printemps
Lange Haagstraat 10-12 
1050 Brussel 5 
02/511.70.31
:Jo Delahaut, Henri Kerels, Kurt 
Lewy en Guy Vandenbranden 
van 5 januari tot 30 januari

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6 
02/537.65.40
Antonio Ségui - recent werk 
tot 30 januari

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6 
02/537.65.40
Gottfried Wiegand - oliewerken 
van 1 februari tot 27 maart

Kultureel Centrum Strombeek-
Bever
Gemeenteplein 
1853 Strombeek-Bever 
02/267.41.56
Marokkaanse kunstenaars uit 
België en Marokko 
tot 11 januari 
“Op zoek naar schoon servies” - 
13 Vlaamse keramisten 
van 16 januari tot 7 februari

Herman Teirlinck Galerij
Uwenberg 14 
1650 Beersel 
02/376.45.57 
Adrien Versaen 
van 9 januari tot 7 februari 
Filip Denis 
van 13 februari tot 14 maart

Transit
Tiensevest 39 
3010Kessel-Lo 
016/22.62.44
Christa Nâher (D) en Max Mohr 
(D) 
tot 17 januari
Luk Berghe (B) 
van 31 januari tot 21 februari

Vertigo Modern Art Gallery
Muntstraat 38 
3000 Leuven 
016/23.81.91 
“Provence” - Moscowitz 
tot 13 januari

Galery VUB
Pleinlaan 2 / Triomflaan, 
toegang 6 
1050 Brussel 5 
02/641.30.87
Dees De Bruyne 
tot 28 januari

Galerij Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
Hedendaagse Roemeense kunst 
van 16 februari tot 19 maart

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86 
Wemer Mannaers 
tot 24 januari 
Willy Peters 
van 6 maart tot 4 april

LIMBURG

Fotogalerij Kultureel Centrum 
Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
"Koppel-tekens" 
van 15 januari tot 20 februari 
Paul Sochaki
van 26 februari tot 12 april

Kultureel Centrum Heusden- 
Zolder
Dekenstraat 40
3550 Heusden-Zolder 
011/53.33.15
Fotografische installaties - Guy 
Bleus, Cel Crabeels, Daniël 
Dewaele, Toni Geiriandt, Patrick 
Merckaerts, Paul Sochacki, 
Malou Swinnen en Liliane 
Vertessen 
tot 10 januari
Luk Vanderhallen
van 17 januari tot 28 februari 
Daniel Leppens 
(Fotografiecircuit) 
van 8 januari tot 3 februari

II Ventuno
Thonissenlaan 23 
3500 Hasselt 
011/25.22.27 
“Abstrakto Figuratief’ - Hans 
Arp, Paul Van Ostaijen, Mare 
Eemans,... 
tot 28 januari
Stefan Custers & Lucas Pellens 
Patrick Selinger 
tot 28 januari

PICS Dommelhof 
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt 
011/64.27.05
“One Size - Many Views” - 
Herman Maes, Fred Boffin, Willy 
Peters,...
van 9 januari tot 7 februari

Provinciaal Museum 
Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt 
011/21.02.66
Euregionale 1992 
tot 28 februari

Galerij Tamara - CC Hasselt 
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
011/22.99.31
Herman Gordijn
van 15 februari tot 7 maart
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Galerij Arcade
Philippe de Denterghemlaan 1 
9831 Deurle
091/81.05.51
Philippe Bouttens - schilderijen 
en keramiek
Tjok Dessauvage - keramiek 
tot 17 januari

Galerij Belvu
Kammerstraat 2 
9000 Gent
091/24.44.23
“Straatlopen” - Page 84 - foto’s 
tot 31 januari

Paule De Boeck Fine Arts 
Groenestaakstraat 57
9030 Mariakerke 
091/36.15.30
“Eenheid in diversiteit” - Jef 
Snauwaert - tekeningen en kleine 
beeldhouwwerken 
tot 31 januari

Galerie Joost Declercq
Gewad 23 
9000 Gent 
091/25.56.16 
Sophie Ristelhueber 
Berlinde De Bruyckere 
tot 23 januari
Koen Theys 
februari-maart

Galerij G. De Keulenaer
Molenaarstraat 111 
9000 Gent 
091/84.42.63
Femand De Keulenaer - 
beeldhouwwerk
Tekeningen van diverse artiesten 
tot 10 januari
Katleen Huys - schilderijen en 
tekeningen 
van 15 januari tot 14 februari

Huis Derave
Onderstraat 65

9000 Gent 
091/23.04.06
Michel Bracke - grafisch werk 
tot 31 januari

Di-Art
Vrijheidsplein 1
9160 Lokeren 
091/48.06.42
Frans Minnaert - schilderijen 
tot 7 februari

Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm 
055/49.79.89
Grafiekmozaïek

Laure Frankinet - sculpturen 
Lebuïn D’Haese - keramiek , 
tot 17 januari
Maria Avati - mezzotint in kleur 
van 24 januari tot 28 februari

Dorp & Dal
Begijnhoflaan 85 
9000 Gent 
091/25.62.36 
“Installatie 1985-1993” - Hugo 
Debaere 
van 10 januari tot 31 januari

Richard Foncke Gallery 
Sint-Jansvest 18 
9000 Gent 
091/23.81.28 
Hugo Debaere 
tot 10 januari

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 
9000 Gent 
091/22.00.33 
Günter Damisch - 
schilderijen en 
bronzen 
Hommage aan Kurt 
Kocherscheidt 
van 15 januari tot 28 
februari

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

Gemeenschapsonderwijs 
- Middenschool
Loystraat 70 
9220 Hamme 
Het Brabants 
fauvisme 
Forum 93 
van 21 februari tot 1 
maart

‘t Hof te Puttens 
Wichelsestraat 20-22 
9340 Lede 
053/80.51.30
Jef Wauters, Bernard 
Bosschaert, Andreas 
Vanpoucke, Maurice 
De Vos, Leo Van 
Cauwenbergh, Mieke 
Selleslagh, Alfred 
Blondel 
tot 17 januari

Galerie In Situ 
Arbeidsstraat 106 
9300 Aalst 
053/71.06.46
Marcel Berlanger 
tot 7 februari

"Revealing/Hiding" - Chlanda, 
Karolyi, Terhorst, Jonsson, 
Buisman, Lambertin, ... 
van 20 februari tot 28 maart

Gallery Kerkgate
Kerkgate 35 
9700 Oudenaarde 
055/45.64.83
Herman Hertogs, Lea
Vanderstraeten, Luc Van Parijs, 
Christianne De Venter, Jef 
Wauters en Armand Blondeel 
tot 31 januari

Kunstforum
Langeweide 2 
9820 Schelderode 
091/62.59.58
Groepstentoonstelling 
tot 31 januari
Jan De Beus - schilderijen 
Willy Peeters - bronzen 
sculpturen 
van 12 februari tot 7 maart

Labo Art vzw
Steenweg 289 
9810 Eke 
091/85.46.35
Winterwisseling 
tot 31 januari 
“De architect en zijn omgeving” - 
J. Lampens 
van 7 februari tot 28 februari

Galerie Sofie Lachaert 
Zwartezustersstraat 20 
9000 Ent 
091/25.72.44 
“The link to 1993” 
tot 18 januari

Latem Molen
Molenstraat la 
9830 Sint-Martens-Latem 
091/82.52.52 
“Latemse meesters rond de 
eeuwwisseling” 
tot 25 januari

Kultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 
9160 Lokeren 
091/48.28.05 
Rein Callebaut en Jean-Pierre 
Laus - schilderijen 
januari

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2 
9000 Gent 
091/23.82.26
Zesde Wintersalon - nieuwe 
aanwinsten 
tot 30 januari 
Lut Lenoir 
van 6 februari tot 6 maart

Mahieu Galerie
Serpentstraat 22-24 
9000 Gent 
091/30.77.00
Leo Copers, Denmark, Jan Fabre, 
Panamarenko, Marc Raes, Liliane 
Vertessen
van 8 januari tot 28 februari

De Media
Molenstraat 165 
9900Eeklo 
091/77.93.94
“Sixties underground magazines” 
van 8 januari tot 3 februari

More Gallery 
Kloosterstraat 44
9120 Beveren-Waas 
03/775.20.19
Reyniers - beelden en schetsen 
tot 10 januari
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Moving Space
Grauwpoort 19 
9000 Gent
091/25.31.56
“Artists for tomorrow” - Axel 
Claes, Vincent Deroder, Diego 
Joosten en Kris Vandessel 
van 9 januari tot 14 februari 
Ian Kane
van 27 februari tot 4 april

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark
9000 Gent
091/21.17.03
“In extenso” - aanwinsten 1989- 
1992
“Omtrent Documenta IX - 
souvenirs” - Ronny Heirman - 
foto’s
tot 28 februari

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5
9000 Gent
091/25.66.76
“Ruw maar hartelijk” - Avant- 
garde design uit Duitsland (1980- 
1990)
“Vormgeving en milieu” - Het
Duitse industriedesign op weg 
naar de ecologie
Chris Scholliers en Frank 
Steyaert - keramiek 
tot 28 februari

Netwerk
De Ridderstraat 28
9300 Aalst
053/78.89.81
“De platte grond” - Roel Goussey 
tot 15 januari
Anne Decock
van 23 januari tot 19 februari

P-art
Noordstraat 20
9000 Gent
091/33.36.61
Nico Vrielink 
tot 17 januari

Patershol
Hertogstraat 17 
9000 Gent
“Orbis Pictus” - Edwin Carels - 
zes instalramen rond het thema 
van de ver(af)beelding 
tot 17 januari

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59
9300 Aalst
053/77.22.97
Jean-Pierre Ransonnet 
tot 24 januari

Galerij Pluto
Plotersgracht 7
9000 Gent
Rufijn De Decker, Jan Smets, 
Hubert De Decker en Françoise 
De Smet 
tot 10 januari

Richter
Lokersebaan 12
9111 Belsele-Waas
03/772.11.82
Ziggurat - avant-garde 
meubelobjecten
Paul De Ryck - schilderijen 
tot 17 januari

Galerij Pim De Rudder
Hoogstraat 6
9960 Assenede
091/44.50.57
Marc Leyman en Jean De Groote 
van 9 januari tot 31 januari

.8,2

Grote Zavel 21 - B-1000 Brussel
Place Du Grand Sablon 21 - B-1000 Bruxelles 
Tel.: (02) 512 31 20 & 5122286- Fax: (02) 5123129

Brussels - Tokyo - Nagasaki - Osaka

-----------------Heurts d’ouverture:----------------- •
Du mardi au samedi de 09.00h à 21.00h 
Lundi et dimanche de 10.00h à 18.00k

----------------------- Openingstijden:------------------------
Dinsdag tot zaterdag van 09.00 u tot 21.00 u
Maandag en zondag van 10.00 u tot 18.00 u

5

Stedelijk Museum Sint-Niklaas 
Zamanstraat 49
9100 Sint-Niklaas 
03/777.29.42
Leo Bervoets (1892-1978) 
tot 17 januari

Galerie S 65
Tragel 6
9300 Aalst 1 
053/70.02.17 
Dan Van Severen 
tot 23 januari

Galerie Denise Van De Velde
Tragel 7 
9300 Aalst 
053/78.75.47
Kleine sculpturen, objecten en 
grafiek
van 6 januari tot 30 januari

V.M.H.K.
Hofbouwlaan 29
9000 Gent 
091/22.38.96 
Ricardo Brey 
Nieuwe edities 
van 8 januari tot 6 februari 
Marie-José Burki 
februari

Galerij Oscar de Vos 
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem 
091/82.68.38
“Landschappen uit de Leiestreek" 
tot 25 januari •

De Vuyst Kunstgalerij 
Kerkstraat 24-52
9160 Lokeren 
091/48.54.40 
"Huldetentoonstelling - 30 jaar 
galerij De Vuyst”
André Van Schuylenbergh 
tot 8 februari

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo
091/73.70.06
“Werken op papier” - Johan 
Claassen, Ronny Delrue, Karel 
Dierickx, Marc Mendelson, 
Pjeroo Roobjee en Christian 
Verheist 
tot 17 januari 
André Honnay
van 21 januari tot 21 februari 
Servi Van Grinsven
van 25 februari tot 28 maart

WEST-VLAANDEREN

AD Gallery
Romestraat 6
8400 Oostende
059/51.02.39
Joris Ghekiere - schilderijen en 
tekeningen
6 februari tot 14 maart

Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41-43
8500 Kortrijk 
056/22.41.87 
André Deroo 
tot 17 januari

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Kunstenaars van de galerij 
van 6 januari tot 18 januari 
Carl Goethals - recente 
schilderijen
Jeannot Bewing (L) - 
beeldhouwwerken in metaal 
van 22 januari tot 1 maart

■ ■■ CALL II R Y w yDielemaN
JGe & üBronze. Mtemnatona/

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

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

DG

Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3 
8510Marke 
056/21.48.54
Piet Vanneste - objecten 
van 10 januari tot 7 februari 
Guido Vrolix 
van 21 februari tot 21 maart

Galerij J. Boudry 
Gasthuisstraat 16 
8970 Poperinge 
Noël Vandorpe 
van 13 februari tot 28 februari

Bruges La Morte
Krom Genthof 1 
8000 Brugge 
050/33.89.56 
“Tekeningen” - Bagnoli, 
Balkenol, Brandl,... 
tot 24 januari

Galerie CD
Kortrijksestraat 44 
8700 Tielt 
051/40.60.57
Walter Daems , Nina Haveman 
en Mathias Lanfer 
van eind januari tot eind maart

Galerij Desko 
Hoogledestraat 92 
8610 Kortemark 
051/56.70.02 
“Eenheid en verscheidenheid” 
met werk van en samengesteld 
door Achiel Pauwels 
tot 30 januari

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
056/64.48.93 
Jiri Georg Dokoupil 
van 30 januari tot 28 februari

Galerie Dialoog 92
Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende 
059/70.14.19
Dirk Michiels, Aldous Eveleigh 
en Hugo De Leener 
tot 31 maart

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 
8450 Bredene 
059/32.13.28 
Lutgard Wittocx 
van 17 januari tot 31 januari

Holmenshoeve
Tempelhofstraat 6 
8433 Slijpe-Middelkerke 
059/30.25.16
Jacques Bruynseraede 
tot 12 januari

In ‘t nieuw museum
Hooistraat 42 
8000 Brugge 
Peter Six - schilderijen 
tot 31 januari

Kultureel Centrum Kortrijk 
Hazelaarstraat 7
8500 Kortrijk 
056/22.07.68 
Dominique Vandewalle - grafiek 
van 9 januari tot 31 januari 
Provinciale Prijs Beeldende 
Kunst van West-Vlaanderen 
van 6 februari tot 28 februari

Vera Van Laer Gallery 
Elisabethlaan 160 
8300 Knokke-Heist 
050/61.06.06 
Clark Clarysse 
van 23 januari tot 28 februari

Kunsthuis Loosveldt 
Romestraat 41
8400 Oostende 
059/70.52.73
Kiny Copinga, Suzy De Laet, 
Luk De Meyer, Piotr Szurek, 
Jozef Walczak,... 
tot 17 januari

Kunstgalerij Minotaurus
Veldmaarschalk Fochstraat 18 
8000 Brugge 
050/33.17.31
Jeffrie Devriese, Guido 
Dobbelaere, Jef Innegraeve en 
Mamix Hoys 
tot 16 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” 
tot 18 januari

Galerij De Peperbusse 
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende
059/70.28.80
“Het jaar na Maastricht” - 22. 
Oostendse kunstenaars 
van 15 januari tot 31 januari 
Nicol Rodriguez - schilderijen en 
etsen
Erik De Chatenier - keramiek 
van 12 februari tot 4 maart

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11, 
8400 Oostende 
059/50.81.18 
“Vetri” - David Palterer 
tot 8 maart
“II giardino delle delizie" - 
Enrico Baj
“Contaminations” - Enrico Baj & 
Kostabi
tot 8 maart

Que Van - Juweelcreatie 
Dumortierlaan 112
8300 Knokke-Heist 
050/61.01.02
“druk werk” - Jan Vandeweghe 
tot 10 januari

Roussel-Blanquaert Art 
Gallery
Oude Burg 4 S
8000 Brugge 
050/34.54.30
Hugo Duchateau 
tot 10 januari

Kultuurcentrum De Schakel
Schakelweg 8 
8790 Waregem 
056/62.13.40 
Jean Georges Massart 
van 29 januari tot 28 februari

Galerij Spaarkrediet 
Vlamingstraat 62 
8000 Brugge 
050/33.71.81
Pierre Goetinck - beelden 
tot 17 januari

Très
Zwevegemstraat 30 
8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Kunstenaars uit de permanente 
collectie
van 8 januari tot 1 februari 

Ann Maes - beeldhouwwerk 
Brigitte Pattyn - schilderwerk 
van 5 februari tot 1 maart

Kunstgalerij Ernest Verkest 
Ieperstraat 45 
8700 Tielt 
051/40.16.33
Wintersalon - schilderijen en 
beelden
van 16 januari tot 21 februari 
Mariette Teugels - sculpturen 
van 28 februari tot 28 maart

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 
8200 Brugge 
050/31.14.05
Knut Kersse - tekeningen 
Gerrit Germonpre - 
beeldhouwwerk 
tot 31 januari

Galerie De Zwarte Maan
A. Brearstraat 13-15 
8300 Knokke-Heist 
054/41.78.10 
Jan Van Ael 
tot 31 januari
Walter De Rycke, Jan Saudek, 
Cyr Frimout, Marcel Marien, 
Frank Maieu en Benitti
Cornelis

van 1 februari tot 15 maart

De volgende Witte Raaf ver- 
schijnt op 1 maart 1993 . 
Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór / 
15 februari 1993 op het re- 
daktieadres.
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Galerie
LABO ART

vormgeving

tot 31/01

WINTERWISSELING

DÉ WITTE BEER

KNUT KERSSE
tekeningen

GERRIT GERMONPRE
beeldhouwwerk

van 07/02 tot 28/02 T/M ZON. 31 JAN. '93

DE ARCHITEKT EN ZIJN
OMGEVING | openingsuren

open op woensdag en vri/dag (van 15 ■ 19 u.) 
^aterdag en zondag (van 14 - 13 u.)

J ULIAAN LAMPENS
BRUGGE

Galen, 
DE WITTE 
\BEER_-

onderstraat 21 b-9000 gent 091-24 27 12

iedere zondag 
maandag 
dinsdag 
woensdag

van 
van 
van 
van

11 tot 17
17 tot 19
17 tot 19

uur 
uur 
uur

15 tot 19 uur

al.
fonou

KA.M VvFsE

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

j Witte Beerstraat 7. 8200 St.Andnes-Brugge - Tel. (050) 31 14 05 |

aures - ! (050)343689 I

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

— SA Tentoonstelling
BEELD VAN DE VROUW

17/12/92 tot en met 06/02/93

"Huis an dinurgonhië"
tekeningen en grafiek 

van

BBL, Zetel Kortrijk 
Grote Markt 50 - 8500 Kortrijk 

tel.056/23.24.42

Hundelgemsesteenweg 82
9820 Merelbeke 
Tel. 091/31.52.65

Heeft de eer u uit te nodigen 
op de tentoonstelling:

Wintersalon

met medewerking van 
André De Man, Robert De Man, 

Hilde Van de Walle, Raymond Boonaert, 
Jean Marc Lecocq, e.a.

ROGER 

SOMVILLE 
8/1/93 - 24/1/93

PAUL 

DELVAUX 
29/1/93 -14/2/93

GAZOVIC
5/3/93 - 21/3/93

openingsuren
ma/vr - 8.30 tot 12.30 uur - 13.30 tot 16.00 uur 

za - 9.00 tot 12.00 uur

rondleidingen op afspraak - catalogus voorhanden

tot 31 januari

Open:
elke dag van 9u30 tot 12uur 

en van 13u3O tot 19uur 
Zaterdag en zondag van 10 tot 12uur 

en van 14u30 tot 18uur 
Dinsdag gesloten 

Toegang vrij

Openingsuren 
donderdag tot en met zondag 

van 14 tot 18 uur en na afspraak

Tel: 03/480.71.33

Oude Kerkstraat 64 - 2018 Antwerpen

Jean Del ville - Sybille. 1890

Wiertz - Wappers - Frederic - Delville - Rops 
Van Rysselberghe - Permeke - Wouters - Verduyn 

Wittevrongel - De Hem - Douard - Montigny - Tapta 
Axell - Vertessen - Lafontaine - Canestraro - Tasseel 

e . v . a .
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* TEKENTAFELS
NESTLER © ecnastyl

PLANAFDRUKPAPIER

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

* PLAN- tekenkasten LANDMEETGERIEF

gRETTHAUPr

kevico
* NC-SCRIBER

r@tring MEITOH
1 NESTLE

C DA" Reigerstraat 47 Gent OI Ml I • Tel. 22.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

* PLOTTER MATERIAAL
sEDTLER i®tring

* TECHNISCH TEKENGERIEF
■©tring stAEDTLER

STANDARDGRAPH

GRAFISCH MATERIAAL

Latraat Ellil
MEcaNonM

KUNSTGRAFIEK

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN

hik

Charbonnel-Graphic Chemical - Artool
Van Glnkel Persen

• ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN
• OOSTERSE PAPIEREN

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 
179 fr per kg 
183 fr per kg 
158 fr per kg 
19frper I.
299 fr per kg

148 fr per I.

r

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

.S 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.

L

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
TEL. (056) 22 3151 TEL. (056) 215118
FAX ( 056 ) 22 77 37

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

Koffie- en Theeschenkerij

"Huis dHan Rnurgonhië"
Hundelgemsesteenweg 82

9820 Merelbeke
Tel. 091/31.52.65

Hoogpoort 37 a • 9000 Gent
Maandag gesloten • Open van 11.30 tot 01.00 uur

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

INLIJSTEN VAN KUNST 
KUNST VAN INLIJSTEN

KADEROPHANGSYSTEMEN

Op aanvraag sturen wij U graag prijs + dokumentatie

((,•

«

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

Dinsdag gesloten.

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

1

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

"Bij een goede auto hoort

een goede garage"

Tel. 091/ 25.53.20 - 25.53.15

Kunstcentrum
Kunstkelder

1/ 10 *AN 10 4 N\ JAAR / 
*2

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA CoLPAEa

*9 o* 4 4 {

„Öf ynuùen pluint’
VRIJDAGMARKT 12 KUNSTCENTRUM - 9000 GENT - TEL. 091/2569 05

COLPAERT KERAMIEK & KLEI
ALLES VOOR BOETSEREN EN POTTENBAKKEN 1EÊ

KWALITEITSBENODIGDHEDEN VOOR DE KERAMIST

GROENDREEF51 9000 GENT Tel.091/26.28.26 - Fax 091/37.00.67

- K

- M 
— I 
■- E
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UITSTAPPEN

Lissabon
21. - 28 februari 1993

De “Witte Stad” noemden de Moren hun ge
liefde Europese nederzetting. Na hun vertrek 
werd het een centrum van waaruit nieuwe werel
den werden ontdekt. De geur van de Moorse 
cultuur en sensualiteit hingen er nog toen de 
waren uit het Verre Oosten én het Verre Westen 
de stapelmarkten van Lissabon veroverden. De 
stad, de modernste van haar tijd, baseerde haar 
rijkdom op de verre continenten, haar emoties 
bleven evenwel verankerd in een Moors-Afri- 
kaans verleden. Zo is dat nu nog.
Lissabon is een stad met heel veel gezichten, een 
levende, kosmopolitische metropool en een dorp 
met de ontwapenende charmes ervan, elke wijk 
vertelt een geschiedenis, elk monument een 
verhaal. Lissabon is een stad om te beleven bij 
dag en bij nacht.

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, minibar en alle sani
tair. Het ontbijt gebeurt in buffetvorm. Het hotel 
beschikt over een restaurant op de bovenste 
verdieping (panoramisch zicht).

PRAKTISCH

Prijs
De prijs is 32.850 fr en omvat
- De lijnvlucht heen en terug Brussel -Lisboa
- Het transfer) 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 vooreen eenpersoonskamer bedraagt
5.500 fr.

Gezien steeds meer personen zich telefonisch 
inschrijven maar verzuimen te betalen en daar
door weer anderen verhinderen om bepaalde 
activiteiten mee te maken wegens volzet, zal 
voortaan “zonder pardon” het reglement toege
past worden. We herhalen het nog even voor alle 
duidelijkheid.
Wie inschrijft voor uitstap of rondleiding dient 
ervoor te zorgen dat de betaling bij ons geïncas
seerd is binnen de 10 dagen na opgave van 
inschrijving, zoniet vervalt de inschrijving auto
matisch en komt die op een wachtlijst terecht 
met verlies van voorrang. Annuleren kan maar 
moet dan wel 5 volle werkdagen vooraf, het 
inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort minus 
200 fr administratiekosten.
Wanneer u inschrijft voor een uitstap wilt u dab 
niet vergeten heel duidelijk uw opstapplaats te 
vermelden?

Tilburg - Eindhoven 
30 januari 1993

Amsterdam
13februari 1993

Twee belangrijke tentoonstellingen van totaal 
verschillende aard vragen in Amsterdam onze 
aandacht. Enerzijds is er in de Nieuwe Kerk de 
reeds geprezen expositie “Terug naar Pompeji, 
de bedolven stad” en anderzijds de vast intri
gerende tentoonstelling in het Stedelijk Museum 
gewijd aan de hedendaagse Russische kunstenaar 
Ilya Kabakov onder de titel “Russian World”. 
Daarnaast is er natuurlijk nog veel te beleven. In 
het Stedelijk lopen er nog twee andere ten
toonstellingen o.m. foto’s van Annie Leibovitz 
en in het Allard Pierson-museum is er een ten
toonstelling over Minoïsch Kreta.

Data
Van zondag 21 tot en met zondag 28 februari 
1993.(* * data gewijzigd van zaterdag naar 
zondag!)

Inschrijving
Kan enkel door betaling van een voorschot van 
12.850 fr per persoon (+ de eventuele toeslagen 
voor single en verzekeringen).

Programma
Lissabon en omgeving hebben ontzettend veel 
te bieden, een week is amper voldoende voor 
een kennismaking. Even een opsomming: het 
Nationaal Museum voor Oude Kunst (met onder 
meer Bosch en Dürer), 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 (even
eens van de Gulbenkian-stichting) toont op dat 
moment een interessante tentoonstelling van 
Helio Oiticica), de Sé (een van de grote 
Romaanse monumenten van het Iberisch 
schiereiland), het castelo Sâo Jorge (de cita
del) en de befaamde Alfamawijk, de be
roemde lift van Eiffel die op een originele 
wijze de beneden- met de bovenstad ver
bindt, de toren van Belém, het Covento de 
Jerönimo (als een voorbeeld van de 
Manuelstijl), de “Azulejos” die her en der de 
gevels sieren, diverse andere kerken en 
kloosters. Al het hier genoemde wordt be
zocht en wie al meer is mee geweest met 
Amarant weet dat we ook trachten een be
zoek te brengen aan het atelier van een beel
dend kunstenaar. Uiteraard zal ook een avond 
fado’ s in een of ander klein restaurant niet op 
uw programma mogen ontbreken, U doet dat 
best in kleine groepjes in de “echte” (minder 
op toeristen afgestemde) restaurants.

Reisbureau
Deze reis wordt ingericht in samenwerking met 
het reisbureau De Buck Travel nv onder 
licentienummer A 1053.

Reisvoorbereiding
Een samenkomst van de deelnemers wordt 
voorzien op zaterdag 23 januari 1993 om 
15.00 uur.

In het vorige nummer van “De Witte Raaf’ kon 
u een artikel lezen over de De Pont-Stichting, 
een nieuw privé-initiatief te Tilburg waar nog 
tot 31 januari de tentoonstelling “De Opening” 
te bezichtigen is. Hendrik Driessen, gewezen 
conservator bij het Van Abbe-museum en nu 
directeur van de Stichting, zal voor ons het 
initiatief toelichten.
Na de middag zetten we koers Eindhoven om er 
in het Gemeentelijk Van Abbe-museum vooral 
aandacht (bij de maquette) te hebben voor de 
geplande uitbreiding en uiteraard ook voor de 
lopende tentoonstellingen met enkele video- 
installaties van Gary Hill, een overzicht van 
werk van Rachel Whiteread en diareeksen van 
Marcel Broodthaers.

Vertrekplaatsen en -uren
Brugge
Station kant Sint-Michiels
Gent
St.-Pietersstation kant buffet
Antwerpen
Station Berchem voorkant

8.30 uur

9.15 uur

8.45 uur

Programma
11.00 uur Tilburg De Pont 

inleiding door H. Driessen 
bezoek “De Opening”

14.00 uur vertrek naar Eindhoven
14.45 uur Van Abbe-museum

begeleid bezoek
18.30 uur terugreis

Prijs
Amarantleden 780 fr
Niet-leden 880 fr
De prijs omvat de busreis, fooi chauffeur, toe- 
gangsticketten tot de beide instellingen, inlei
ding en rondleiding, documentatie.

Begeleiding
Voor de inhoudelijke begeleiding deden wij 
beroep op Karei Degryse, historicus aan het 
Seminarie voor Koloniale Geschiedenis te 
Gent.

Utrecht
6 februari 1993

Reis '
Vliegtuigreis met Sabena-lijnvlucht.' 
Brussel 11.25 uur - Lisboa 13.15 uur 
Lisboa 14.05 uur - Brussel 17.45 uur 
(uren onder voorbehoud)

De beroemde lift van Eiffel die de benedenstad met de 
bovenstad verbindt

RONDLEIDINGEN

Voor de allereerste keer loopt er een grote 
overzichtstentoonstelling met werk van de ar
chitect en vormgever Gerrit Rietveld (1888- 
1964). De tentoonstelling gaat daarna naar het 
Centre Pompidou in Parijs en naar het Guggen- 
heimmuseum in New York. Amarant richt een 
tweede uitstap in om u de kans te geven om een 
exquise verzameling van originele stukken te 
bewonderen en het beroemde Schröderhuis te 
bezoeken.
De inschrijvingen worden strikt beperkt tot 96 
personen en zijn enkel definitief na ontvangst 
van betaling. Er zijn momenteel nog een twin
tigtal plaatsen, telefonisch aanmelden is dus een 
vereiste.

Van Bruegel tot Rubens
14 februari 1993

Kunst in België sinds 1980 
14 maart 1993

Vertrekplaatsen en -uren
Brugge
Station kant Sint-Michiels
Kortrijk
Parking Hallen bushalte
Gent
St.-Pietersstation kant buffet
Antwerpen
Station Berchem voorkant

7.15 uur

7.15 uur

8.00 uur

8.45 uur

Aankomst
te Amsterdam rond 11.00 uur

Terugreis
uit Amsterdam vanaf de Dam (Koninklijk Pa
leis) om 19.00 uur stipt

Prijs
We voorzien liefst vier mogelijkheden met tel
kens de prijs respectievelijk vöor de leden en 
voor de niet-leden. Vergeet uw keuze niet te 
vermelden bij inschrijving.
De prijs omvat de busreis, fooi chaufeur en 
documentatie en alnaargelang uw keuze de 
tickets met begeleiding voor de tentoonstellin
gen.
Cat. I enkel de verplaatsing 650 /75O fr
Cat. II met Kabakov 760 /865 fr
Cat. Ill met Pompeji 870 /975 fr
Cat. IV met Kabakov en Pompeji 980 /1090 fr

Parijs I
6 maart 1993

In het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
wordt er een reusachtige tentoonstelling gewijd 
aan het Duits Expressionisme, liefst 450 werken 
zijn er verzameld waaronder grote topstukken. 
Het is dus een ideale gelegenheid om een on
voorstelbare collectie van Die Brücke en Der 
Blaue Reiter eens samen te zien. We konden 
voor 120 personen tickets en begeleiding re
serveren en dat is dan ook een limiet die we 
moeten respecteren, zaak is dus van vlug te 
reageren. Overigens is er in Parijs zoals steeds 
nog meer te zien. Nog maar onlangs zijn de 
prestigieuze nieuwe zalen van het Louvre geo
pend. Ontworpen door de Milanees Italo Rota 
herbergen ze liefst 700 werken uit de 18de en 
19de eeuw, 150 daarvan werden nog nooit aan 
het publiek getoond. In het Jeu de Paume staan 
twee tentoonstellingen geprogrammeerd m.n. 
“Martin Barré, peintures depuis 1980” en “David 
Rabinowitch”.

*i

De Antwerpse schildersschool (van 1550 tot 
1650)was in deze periode van de Spaanse 
overheersing, van de Reformatie en de Contra
reformatie, het centrum van de Vlaamse schil
derkunst en toonaangevend in Europa. 
Honderdvijftig geselecteerde kunstwerken ge
ven een schitterend overzicht van deze periode. 
Ze werden bijeengebracht in samenwerking met 
het Walraf-Richartzmuseum (Keulen) en het 
Kunsthistorisches Museum (Wenen) uit collec
ties van Washington tot Sint-Petersburg.
Rondleiding op zondag 14 februari e.k. om 
11.00 uur. Afspraak in de inkomhal van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen.

Inschrijven vooraf noodzakelijk!
Amarantleden 275 fr
Niet-leden 310 fr

Het heeft lang geduurd voor het Museum van 
Moderne Kunst te Brussel een belangrijke ten- , 
toonstelling wijdde aan de kunst van de jaren7 
tachtig en later. Misschien is de komende ten
toonstelling een eerste stap in de goede richting? 
Zevenentwintig kunstenaars die de jaren tachtig 
bij ons mede vorm hebben gegeven worden nu 
aan het publiek getoond, Amarant wil deze 
tentoonstelling niet links laten liggen maar sa
men met u aan een kritische blik onderwerpen. 
We bezoeken de tentoonstelling onder begelei
ding van Amarantdocenten op zondag 14 maart 
e.k. om 14.30 uur. We spreken af in de inkomhal 
van het Museuum voor Moderne Kunst, 
Koningsplein te Brussel.

Inschrijven vooraf noodzakelijk!
Amarantleden 260 fr
Niet-leden 290 fr

Vertrekplaatsen en -uren
Brugge
Station kan St-Michiels
Kortrijk
Parking Hallen bushalte
Gent
St-Pietersstation kant buffet
Antwerpen
Station Berchem voorkant

Aankomst
te Utrecht rond 10.30 uur

7.15 uur

7.15 uur

8.00 uur

8.45 uur

Terugreis
om 19.00 uur

Prijs
Amarantleden 1.000 fr
Niet-leden. 1.200 fr
De prijs omvat de busreis, fooi chauffeur, toe- 
gangsticket Centraal Museum en Rietveld- 
tentoonstelling, toegangsticket Schröderhuis, 
rondleiding in de tentoonstelling en in het 
Schröderhuis, documentatie.

Vertrekplaatsen en -uren
Antwerpen
Station Berchem voorkant 6.30 uur
Brugge
Station kant Sint-Michiels 6.30 uur
Gent
St.-Pietersstation kant buffet 7.15 uur
Jezus-Eik
Kerk hoofdingang 8.00 uur
Kortrijk
Parking Hallen bushalte 8.00 uur
Strombeeek-Bever
Cultureel Centrm 7.30 uur
Temat
C.C. De Ploter hoofdingang 7.00 uur

Aankomst
te Parijs tussen 11.00 en 11.30 uur.

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

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden respectief 
enkel de reis of de reis met begeleid bezoek aan 
de tentoonstelling omtrent het Expressionisme 
in Duitsland. Telkens wordt de prijs voor leden 
en niet-leden gegeven.
Cat. I enkel de reis 750 /850 fr
Cat. II reis en tentoonstelling 1050/1160 fr 
De prijs omvat de busreis, fooi chauffeur, do
cumentatie en alnaargelang het toegangsticket 
tot en de begeleiding in de tentoonstelling 
“Figures du moderne: l’Expressionisme en 
Allemagne 1905 - 1914".
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CURSUSSEN AGEND GEZOCH

Beuys
Nauman

LESSENPLAN

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

2. Joseph Beuys. 
Installaties en tekeningen.

3. Bruce Nauman. Performances, 
sculpturen en video-installaties.

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

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

Jacob Jordaens 
(1593-1678)

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 Peetere.

LESSENPLAN

I Maniërisme en mythologie
II Jordaens’ oeuvre:

een overzicht
III Jordaens’ plaats in het

17de eeuwse Antwerpen
IV Jordaens en zijn tijd:

een confrontatie naar onderwerp

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)
Hetcursusgeld kan u overschrijven oponze 
rekening nr. 001-0289768-08 met 
vermelding van de cursuscode (Beuys- 
Nauman=F8, Jordaens=Jordaens), naam, 
adres en telefoonnummer.

INFORMAT1EB0N
NAAM VOORNAAM

STRAAT NR. BUS

POSTNUMMER GEMEENTE

TELEFOON

is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen

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

(paasvakantie 93)
• Griekenland (paasvakantie 93)
• Istamboel (mei 93)
• Rouen en omgeving

(hemelvaartverlof 93)

Informatie wordt gestuurd van zodra beschikbaar.

Hebben

Henri Matisse
Joan Miró
Edward Hopper 
Henry Van de Velde 
en Jacob Jordaens |
elkaar ooit ontmoet?

Enkel in het nieuwe cursusprogramma van 
Amarant

Dit voorjaar worden lessenreeksen gewijd; 
aan voornoemde heren. Zij staan immers in 
het middelpunt van de kunstactualiteit. " .

Naast het stevige, bekende basispakket 
kunstgeschiedenis, waarvan U hiernaast een 
samenvatting /indt, zijn dit ook nieuwko
mers: een cursus over symbolisme en deca
dentie door Peter R. De Smet, een lezingen
reeks over de kunstfilosofie van Heidegger 
door Paul. Willemarck en een lessenreeks 
“Vorm en Kleur in een museum” (Patrick 
Vertaak en Damien Deceuninck) toegepast 
op de collectie van het Groeningemuseum te 
Brugge

Vraag nu uw exemplaar van de Extra Cursus- : 
editie van De Witte Raaf! >' ■ ■ ' '

Bel, schrijf ot fax naar
Amarant vzw
Hoogpoort 50
9000 Gent
tel. 091/33.03.24•
fax. 091/33.42.36?J

LIDGELD
ABONNEM

i

U hebt het al gemerkt: De Witte Raaf is meer 
geworden dan een verzameling nieuwtjes en 
persberichten. U krijgt nu iedere keer een stevig 
nummer in de bus met een reeks artikels waar u 
rustig kunt naar teruggrijpen. Aan dit blad wordt 
verder gewerkt, dat zult u in de loop van dit jaar 
duidelijk merken. Het abonnementsgeld wordt 
(zeer ten dele) aangepast aan de toegenomen 
kostprijs en wordt op 500 fr per reeks van zes 
nummers gebracht, hiervoor krijgt u De Witte 
Raaf bij u thuis en bent u zeker van uw exemplaar. 
Bent u lid en wilt u dat blijven of wil u de grote 
schare leden komen vervoegen dan betaalt u 
vanaf heden 850 fr voor een volledig 
jaar lidmaatschap U ontvangt dan niet alleen 
een lidkaart maar om de twee maand ook De 
Witte Raaf en u hebt ineens recht op gevoelige 
reductie van alle Amarantactiviteiten (een 
activiteitenpakket dat overigens steeds maar 
toeneemt). Doen! zou ik zeggen.

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

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

/ = start cursus

JANUARI
13 / Jordaens, Deume
19 / Beuys-Nauman, Brussel
23 • Info-samenkomst Lissabon
30 • Daguitstap naar Tilburg & Eindhoven 

Stichting De Pont, Van Abbe-museum

FEBRUARI
06 • Daguitstap naar Utrecht 

"Gerrit Rietveld"
13 • Daguitstap naar Amsterdam 

“Terug naar Pompeji, de bedolven stad”, 
"Russian World" Ilya Kabakov

14 • Begeleid bezoek "Van Breugel tot 
Rubens", Antwerpen

15 ✓ Ontwikkelingen naar en in de 
abstracte kunst, Ternat

20 / De kunst van negro-Afrika, Elsene
21 • Vertrek reis naar Lissabon
24 / De zestiende eeuw of de "renaissance" 

van het Noorden, Gent
/ De barok, Antwerpen

MAART
01 / Egypte: graven, tempels en paleizen, 

Aalst
• De Griekse kunst, Kortrijk 
✓ De Italiaanse renaissance, 
Sint-Niklaas
/ Het historisch expressionisme, 
Antwerpen

02 / Egypte: graven, tempels en paleizen, 
Gent
/ Over symbolisme en decadentie, 
Kortrijk
• Van het realisme tot de eerste 
abstracten, Antwerpen
/ De jaren vijftig, Turnhout 
/ De macht van het subject, 
Gent en Brussel

03 / De kunst van Etrusken en Romeinen, 
Antwerpen & Gent
/ Over symbolisme en decadentie, 
Deume
/ De jaren vijftig, Leuven
/ Mythologie, Antwerpen
/ De macht van het subject,
Oostende en Brugge
Z Hopper, Antwerpen

04 Z Mésopotamie: 8000 jaar beschaving, 
Antwerpen
Z De kunst van Egypte, Brugge
Z Van het realisme tot de eerste 
abstracten, Tielt
Z De jaren vijftig, 
Gent en Strombeek-Bever
Z De macht van het subject, 
Antwerpen en Mechelen

05 • Opening tentoonstelling. 
Gele Zaal, Gent

06 • Daguitstap naar Parijs 
"Expressionisme in Duitsland" 
Z Vorm en kleur in een museum, 
Brugge
Z Film als kunstvorm: een introductie, 
Gent

08 • Z Rococo en classicisme, Jezus-Eik
Z Hopper, Deume

09 Z De vroege middeleeuwen. 
Oudenaarde
Z Hopper, Gent

10 Z Kunst in de jaren 60, Lokeren 
Z Museum en tentoonstelling, 
Antwerpen
Z Kleur, Heusden-Zolder
Z Jordaens, Gent en Brugge

11 Z Kunst in de jaren 60, Gent
Z Museum en tentoonstelling, Gent
Z Jordaens, Antwerpen ’

13 • Info-samenkomst Italië, Griekenland
14 • Begeleid bezoek "Kunst in België 

sinds 1980", Brussel
20 • Daguitstap naar Maastricht 

"European Fine Art Fair"
24 Z Matisse, Antwerpen
26 Z Matisse, Gent
27 • Daguitstap naar Düsseldorf 

"Bonnard"

a

Amarants tweemaandelijkse tijdschrift “±40A5” 
vat alle informatie voor de kunstenaar op over
zichtelijke wijze samen. In “±40A5” vindt de 
kunstenaar info over wedstrijden, cursussen, 
colloquia, lezingen, workshops en berichten over 
beurzen, stipendia, veranderende wetgeving, 
nieuwe galeries en zoekertjes of jobadvertenties 
voor kunstenaars. Wij vragen alle belang
stellenden relevante informatie aan ons over te 
maken. Deadline voor opname van informatie in 
het volgende nummer van “±40A5” (dat ver
schijnt op 1 maart 1993) is dezelfde als deze van 
De Witte Raaf: 15 februari.

Abonnementsvoorwaarden: zie colofon.

Amarant blijft voortdurend op zoek naar docen
ten (m/v) kunstgeschiedenis. Wie intensief be
gaan is met beeldende kunst en kunstgeschiede
nis op een actuele inspirerende manier, neemt 
zeker contact op (tel. 091/33.03.24, vragen naar 
Erik Eelbode). Voor de volgende onderwerpen 
worden op relatief korte termijn lesgevers ge
zocht:
• Niet-Westerse culturen
• Recente kunstgeschiedenis
• Romantiek
• Dada & surrealisme

in samenwerking met
NOORDSTARFONDS v.zW.
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Overzicht verschijningsdata
De Witte Raaf:

nr. 42 I maart 1903 
(deadline 15 februari)
Teksten over Edward Hopper. Lucianolabra, 
Kunst i België in de jaren '80, Geschilderd 
of geschreven (Roland loons. Mariene 
Dumas,...

nr. 43 i mei 1993 
(deadline 15 april)

nr. 44 I juli 1993 
(deadline 15 jun)
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