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afgiftekantoor Gent X DE WITTE RAAF
Rendez (-) vous
Van de tentoonstelling “Rendez (-) 
vous”, de enige groots opgezette ten
toonstelling van het Museum van He
dendaagse Kunst van Gent dit jaar, 
waarin door Gentenaars geliefkoosde 
voorwerpen geïnstalleerd worden door 
Jimmie Durham, Ilya Kabakov en 
Henk Visch, vindt u in dit nummer 
slechts één beeld. Toch staat bijna het 
gehele nummer in het teken van 
“Rendez (-) vous”. Bij de uitwerking 
van deze aflevering heeft “Rendez (-) 
vous” immers als een centrifuge ge
functioneerd die de diverse eraan ont
trokken onderwerpen weliswaar aan 
elkaar klit maar waarvan het centrum 
zich pas prijsgeeft als de tentoonstel
ling voor geopend wordt verklaard. 
Ilya Kabakov schreef “De afvalman”, 
waarin zijn belangstelling voor chaos 
(afval) en de strategieën om chaos te 
bemeesteren in relatie wordt gebracht 
met het object (in de meest ruime bete
kenis van het woord). De museale ten
toonstelling en installatie vormt het 
onderwerp van de tekst van Steven 
Jacobs.
Naast een discussie over het object en 
de museale installatie opent “Rendez 
(-) vous” ook de discussie over wat een 
museum de erin tentoongestelde ob
jecten aandoet. In zijn bespreking van 
werken van Guillaume Bijl en William 
Engelen evalueert Mare Holthof de 
etalage als kritische metafoor. Wim 
Van Mulders confronteert de visies 
van Marcel Broodthaers en Leo 
Copers.
In een gesprek met Boris Groys ty
peert Ilya Kabakov de installatie op de 
volgende manier: “An installation is 
close to an intermediate sphere, in 
which we understand that we are in a 
theatre.” Even daarvoor vertelt 
Kabakov over een stuk op Broadway 
waarin de toeschouwers uitgenodigd 
werden om op de scène te komen om de 
scenografische trukendoos te komen 
inspecteren: “But the place was not 
demystified as a result - on the contrary, 
it acquired an additional mystery and 
an additional intrigue.” Scène, decor 
en kostuum staan centraal in de ana
lyse van enkele theaterstukken in “Cor
respondentie” van Koen Brams ; Bart 
Meuleman bespreekt “De tijd dat we 
nog niets van elkaar wisten ", de ophef
makende theatertekst van Peter 
Handke die enkel middels regie
aanwijzingen een passage van acteurs 
op de scène organiseert, en de inter
pretatie van het Nederlandse gezel
schap Maatschappij Discordia. Hoe 
de inrichting van de badkamer de ge
bruiker veroordeelt tot “een choreo- 
grafie van het zuivere zelf’, kan u 
lezen in de tekst van Erik Maertens.
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... Hij gooide nooit iets weg.

... Hij zat in zijn hoek (al zijn hele leven lang 
woonde hij in een kamertje in de verste 
uithoek van een grote meergezinswoning) 
en ging haast nergens heen, behalve naar 
zijn werk, vanwaar hij altijd weer snel naar 
huis terugkeerde. Hij woonde helemaal al
leen. Al zijn tijd bracht hij in zijn kamer 
door; naar de keuken en de andere gemeen
schappelijke ruimten ging hij alleen als het 
echt nodig was. Wat hij in zijn kamertje 
deed, bleef voor alle bewoners van de over- 
volle meergezinswoning een raadsel.
De meergezinswoning bevond zich in een 
oud gebouw dat al jaren niet meer gereno
veerd was. Gewoonlijk werd ze bewoond 
door toevallige huurders, die doorgaans na 
een tijdje verhuisden naar een nieuwe flat, 
waarna hun plaats door anderen werd inge
nomen. De gangen, de keuken en de ge
meenschappelijke bergkamer (zo werd het 
kamertje genoemd waarin de huurders de 
bovenmaatse dingen bewaarden die niet in 
hun kamer konden, zoals grote ladenkasten, 
koffers, oude koelkasten) werden wekelijks 
schoongemaakt en kregen elk jaar een grote 
beurt, maar toch lag er altijd een berg nog 
bruikbare spullen. Niemand wist van wie ze 
waren en waarvoor ze dienden, en evenmin 
was duidelijk of de eigenaars van de spullen 
nog in de meergezinswoning verbleven of 
al vertrokken waren.
Die spullen lagen verstrooid in alle hóeken, 
hingen aan elke muur, stonden tot vlakbij de 
deur en zoomden de hele hal af. Daardoor 
kreeg de flat het uitzicht van een myste-
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rieuze grot, vol stalactieten en stalagmieten, 
waartussen een nauw gangetje, dat verlicht 
werd door een peertje met een lichtsterkte 
van twintig kaarsen, je naar de altijd open 
keukendeur in de verte voerde.
Veel van die toevallige spullen, waarvan 
niemand wist wie ze had achtergelaten, af
gedankt en vergeten, slingerden altijd rond 
op de trappen (vier hoofdtrappen en vier 
achtertrappen) van ons vier verdiepingen 
tellende gebouw.
Naast en boven de meer omvangrijke din
gen-grote kleerkasten, gietijzeren kachels, 
sofa’ s en ander huishoudelijk gereedschap - 
waren kleinere spullen gestapeld - buizen, 
kisten, oude emmers, gebroken en nog hele 
flessen... De lange rij van deze dingen leek 
op een ononderbroken processie; ze kwam 
tot aan de halfronde poort van ons gebouw 
en liep zelfs over in de straat. Het was alsof 
dit allegaartje stiekem naar buiten gluurde, 
alsof het op iemand wachtte, alsof het hoopte 
een tochtje of een reis te kunnen maken... 
Daarom werd niemand in ons gebouw, en 
zeker niet in onze meergezinswoning, ooit 
door afval verrast - noch door het uitzicht, 
noch door de hoeveelheid. Toch kwam er 
een tijd dat zelfs de huurders van onze 
woning nummer 8, gebouw nummer 4 aan 
de Pryanishnikovlaan oprecht geschokt 
waren.
De omstandigheden waarin dit gebeurde 
waren als volgt.
Al jarenlang woonde er in onze meergezins
woning een “watermeter”. Hoewel niemand 
hem ooit gezien had, werd dit als vaststaand

aangenomen, en kinderen die zich slecht 
gedroegen en luid schreeuwend door de 
gang renden dreigde men ermee dat hij ieder 
ogenblik te voorschijn kon springen om hen 
“op te eten”. Hij woonde in de kamer van de 
huurder over wie we het in het begin van dit 
verhaal hebben gehad. Op een keer, toen het 
al flink koud was geworden en het noodza
kelijk was “de verwarming na te kijken”, 
kregen we het bezoek van drie mannen die 
helemaal onder het smeer zaten en moer
sleutels bij zich hadden. Ze wilden weten 
waar de “watermeter” was. Oom Misha, de 
huurder die “verantwoordelijk” was voor de 
woning, wees naar de deur waarachter de 
“watermeter” blijkbaar woonde. De deur 
was op slot. De vettig vuile mannen “had
den dienst” en moesten “de verwarming aan 
de praat krijgen”, en aangezien de huurders- 
verantwoordelijke er bij was, samen met 
andere getuigen, besloot men de deur open 
te breken, wat in een wip was gebeurd. 
Er was geen “watermeter” in de kamer. De 
mannen met de moersleutels gingen weer 
weg, maar het duurde een hele tijd voor 
degenen die samen met Oom Misha naar 
binnen waren gegaan, weer bij hun positie
ven waren gekomen. Ze bleven als aan de 
grond genageld staan en keken verbijsterd 
rond.
Van de vloer tot de zoldering was de kamer 
gevuld met de meest uiteenlopende soorten 
afval. Toch was dit geen walgelijke, stin
kende vuilnisbelt, zoals die bijvoorbeeld te 
vinden was op onze binnenplaats of in de 
grote vuilniscontainers die bij de poorten



van ons gebouw stonden. Het was een gi
gantisch warenhuis van de meest uiteenlo
pende zaken, die gerangschikt waren vol
gens een bijzondere, en men zou haast 
zeggen zorgvuldig in stand gehouden orde. 
In een hoek stond een piramide van vlakke 
spullen, en langs de muur stonden allerlei 
soorten dozen en bokalen netjes bij elkaar 
in de juiste kist. Tussen neerhangende tros
sen afval stonden rekken waarop myriaden 
dozen, lompen en stokken zorgvuldig wa
ren gerangschikt. Haast alle rekken waarop 
deze spullen waren uitgestald waren voor
zien van een nauwkeurige aanduiding, en 
op elk stuk was een uit vijf of zes cijfers 
bestaand nummer gekleefd en een 
identificatielabel vastgehecht. Er lagen ook 
nog dingen op een tafel die in het midden 
van de kamer stond, maar die hadden nog 
geen label: stapels papier, manuscripten... 
Oom Misha, de huurdersverantwoordelijke, 
boog zich over een van de manuscripten en 
begon te lezen: "Afval" (een artikel).

Afval
“De meeste mensen hebben onder hun ta
fel, hun bureau, hun krantenrek, hun 
telefoontafeltje stapels papier liggen, hele 
stapels van al het papier dat elke dag ons 
huis binnenstroomt. Ons huis staat letter
lijk onder een regen van papier: tijdschrif
ten, brieven, adressen, kwitanties, notities, 
enveloppen, uitnodigingen, catalogussen, 
programma’s, telegrammen, inpakpapier, 
enzovoort. Nu en dan besluiten we om deze 
stromen, deze watervallen van papier te 
sorteren en in groepjes te ordenen, en deze 
groepen zijn voor iedereen verschillend: 
een groep voor de waardevolle papieren, 
een groep voor de herinneringsbrieven en 
de geheugensteuntjes, een groep voor de 
prettige herinneringen, een groep voor de 
onvoorziene omstandigheden - iedereen 
heeft zijn eigen leidraad. De rest wordt 
natuurlijk bij het afval gegooid. Juist dit 
onderscheid tussen de belangrijke en de 
onbelangrijke papieren is zo moeilijk en 
vervelend, maar iedereen beseft dat het 
noodzakelijk is, en na iedere sortering is 
alles weer min of meer in orde, tot de 
volgende zondvloed.
Maar als je deze sorteringen, deze zuiverin
gen zou weigeren, als je zou toelaten dat de 
stroom van papier je overspoelt, omdat je 
vindt dat het toch onmogelijk is om het 
belangrijke te scheiden van het onbelang
rijke - is dat geen waanzin? Wanneer is 
zoiets mogelijk? Is het mogelijk als iemand 
in alle eerlijkheid niet meer weet wat in zijn 
papieren belangrijk is en wat niet, waarom 
het ene selectieprincipe beter is dan het 
andere, en wat het verschil is tussen een 
stapel nuttige, noodzakelijke papieren en 
een stapel afval?
In dat geval groeit in zijn bewustzijn een 
totaal andere correlatie: moet alles, zonder 
uitzondering, wat hem in de vorm van een 
enorme papierzee onder ogen komt, ofwel 
als waardevol ofwel als afval worden be
schouwd, moet alles ofwel worden bewaard 
ofwel worden weggegooid? Als een derge
lijke relatie eenmaal gegeven is, worden de 
weifelingen die dergelijke keuzes altijd 
begeleiden in de hoogste mate folterend. 
Een eenvoudig, spontaan gevoel zegt dat 
alles waardevol is, dat alles zijn belang 
heeft. Iedereen die ooit zijn verzamelde 
papieren heeft doorgenomen of herordend 
is met dit gevoel vertrouwd: het is de herin
nering die verweven is met alle gebeurte
nissen waarmee deze papieren verbonden 
zijn. Als we ons deze papieren symbolen en 
getuigenissen ontzeggen, ontzeggen we ons 
ook een deel van onze herinneringen. In 
onze herinnering wordt alles even waarde
vol en betekenisvol. Elk plekje in onze 
herinnering is verbonden met alle andere. 
Ze vormen ketens en verbindingen die uit
eindelijk ons leven omvatten, het verhaal 
van ons leven.
Als we ons dit ontzeggen, dan nemen we 
meteen ook afscheid van degene die we in 
het verleden zijn geweest, en in zekere zin 
houden we op te bestaan.
Maar anderzijds zegt het eenvoudige, spon
tane gezond verstand ons ook dat er in deze 
berg behalve belangrijke papieren, gedenk
waardige prentkaarten en dierbare brieven 
niets is dat niet totaal waardeloos is, afval 
zonder meer. Want hoe zou je deze enorme 
stapel papier uit het verleden anders noe
men - al die kwitanties voor dingen die we 
ooit hebben gekocht, al die oude treinkaart
jes of bioscooptickets, die reprodukties die 
we cadeau hebben kregen of die we zelf 
hebben gekocht, die tijdschriften en kran
ten die we lang geleden hebben gelezen, al 
die kattebelletjes over dingen die we heb
ben gedaan of juist niet hebben gedaan, 
maar die nu in elk ge val niet meer te verhel

pen zijn. Maar waar komt de onthechte blik 
vandaan die vanop een afstand op onze 
papieren wordt geworpen? Waarom moe
ten we het met deze afstandelijke blik eens 
zijn, waarom moeten we hem laten beslis
sen over de waarde of de onbruikbaarheid 
van deze spullen? Waarom moeten we naar 
het verleden kijken vanuit het heden, zodat 
we het niet eens meer als het onze kunnen 
beschouwen, zodat we het - nog erger - 
gaan zien als iets dat we ons moeten verwij
ten, iets waarom we moeten lachen?
Wie is in staat, wie heeft het recht om mijn 
leven van buitenaf te bekijken, zelfs als 
ikzelf die onthechte ander ben, maar dan 
alleen op dat moment, het moment waarop 
deze papieren uit het verleden worden on
derzocht? Waarom zou het gezonde ver
stand sterker zijn dan mijn herinneringen, 
sterker dan de vele momenten van mijn 
leven die opgeslagen liggen in de papier- 
flarden die me nu zo vreemd en nutteloos 
voorkomen?
Men zou natuurlijk kunnen opwerpen dat 
deze herinneringen alleen voor mij bestaan, 
en dat voor de anderen, die niet vertrouwd 
zijn met mijn herinneringen, deze berg pa
pieren niet meer is dan wat waardeloze 
rommel. Goed, maar waarom moet ik af
stand doen van mijn herinneringen, alleen 
omdat ze opgeslagen zijn in flarden die er 
van buitenaf uitzien als afval?
Dat is iets wat ik niet kan begrijpen.
Deze gebundelde, in mappen verzamelde 
papieren zijn het continue, ononderbroken 
weefsel van een volledig leven, zoals het er 
vroeger uitzag en nog altijd uitziet. En 
hoewel de inhoud van deze mappen mis
schien een wanordelijke hoop pulp lijkt, 
verbergen ze voor mij een heleboel, mis
schien wel alles. Vreemd genoeg heb ik het 
gevoel dat deze berg afval, die vuile troep 
waarin belangrijke papieren en gewone 
snippers ongeordend door elkaar liggen, 
het enige echte en authentieke weefsel van 
mijn leven vormt - hoe belachelijk en ab
surd deze berg rommel er van buitenaf ook 
uitziet.”

Oom Misha sloeg de ogen op en keek 
verbijsterd in de kamer rond. Hij zag hoe 
zijn buren rond het afval samentroepten. 
Werktuiglijk ging hij naar een rek waarop 
dicht opeengepakte mappen lagen, van het 
soort dat doorgaans wordt gebruikt voor 
boekhoudkundige dossiers. Hij trok een 
map uit de stapel te voorschijn en las: 
"Afvalroman, deel 19”. De map bestond uit 
zorgvuldig geklasseerde bladen papier 
waarop de meest uiteenlopende rommel 
was gekleefd - kwitanties, enveloppen, een
voudige papiersnippers of stukken karton, 
eindjes touw, enz. Onder elke flard stond 
een cijfer, en erboven een asterisk, het 
symbool dat in boeken naar een noot ver
wijst. Oom Misha keek snel even achterin 
de map, en zag dat de laatste bladzijden 
inderdaad commentaren op deze losse stuk
jes afval bevatten. Zo verwees het sterretje 
bij het onder het nummer 8 geclassificeerde 
tramkaartje naar een noot waarin te-lezen 
stond: “Ik was op weg naar Maria Ignatievna 
met wat spullen, het regende en ik had geen 
regenjas bij me, ik had hem thuis achterge
laten.” Een naald, die samen met een draad 
boven het nummer 48 was gekleefd, kreeg 
het volgende commentaar mee: “Ik vond 
dit op 17 februari onder mijn tafel, maar ik 
had het niet meer nodig”...
...Oom Misha begon stilaan te begrijpen 
wat er rondom hem aan de hand was. En 
toen hij bij een grote bundel oude laarzen, 
blikjes en andere dergelijke rommel kwam, 
kon hij al raden wat er op de witte vierkant
jes stond die aan elk object waren vast- 
gehecht. Nog meer commentaren, inder
daad: onder een paar oude schoenen stond 
te lezen: “Ik leende die van Nikolaï vorig 
jaar, maar ik heb ze niet teruggegeven, om 
de een of andere reden heb ik er niet aan 
gedacht..onder een oud blikje waarop 
nog roestige vlekjes tomatensaus zaten, las 
hij dit: “Volodya en ik hebben samen gege
ten toen hij op weg vanuit Voronesh hier 
langskwam.” Om de een of andere reden 
voelde de huurdersverantwoordelijke zich 
niet op zijn gemak. Hij keek om zich heen. 
Hij was als enige in de kamer achtergeble
ven. De andere huurders van de meergezins
woning hadden blijkbaar geoordeeld dat de 
zaakjes van deze huurder toch niet zo inte
ressant waren, en waren naar hun eigen 
kamers teruggekeerd. Ook de huurders
verantwoordelijke besloot weg te gaan, 
vooral omdat het donker begon te worden 
en er steeds minder licht doorheen het grote 
maar stoffige raam kwam. Maar toen hij 
zich al vlakbij de deur een weg probeerde te 
banen doorheen tientallen kartonnen dozen 
boordevol papieren, getuigschriften, certi
ficaten en andere documenten, waarop te 
lezen stond “Boek des Levens, deel 18-26”, 

bleef Oom Misha staan bij een enorme 
hoop manuscripten, en hij besloot nog één 
keer zijn nieuwgierigheid te bevredigen. 
Hij haalde zijn bril weer boven, boog zich 
over het blad en las het volgende:

Een stort
“De hele wereld, alles wat me hier omringt, 
komt mij voor als een grenzeloos stort, 
eindeloos en onbeperkt, een onuitputte
lijke, eindeloos gevarieerde zee afval. In 
het afval van een enorme stad voel je de 
machtige adem van haar hele verleden. Dit 
hele stort is vol van flitsen, sterrengetwinkel, 
reflecties en fragmenten van een hele cul
tuur: boeken, een oceaan van geïllustreerde 
magazines, allerlei spullen die ooit door 
iemand werden gebruikt... Achter deze 
kisten, flessen en zakken rijst een ontzag
wekkend verleden op. Alle verpakkingen 
die de mens ooit nodig heeft gehad liggen 
hier en zijn hun vorm niet kwijtgeraakt, ze 
zijn niet iets doods geworden toen ze wer
den weggegooid. Ze bewaren hun voorbije 
leven, ze schreeuwen het uit... En het ge
voel dat het voorbije leven in al die spullen 
één is, dat het nog niet dood is gegaan, 
wordt gecombineerd met het besef van de 
onafhankelijkheid van elke component en 
doet een beeld ontstaan... het is moeilijk te 
zeggen om welk soort beeld het gaat... 
misschien is het een beeld van een kamp 
waarin alles gedoemd is om te vergaan 
maar toch blijft vechten om te overleven; 
misschien is het een beeld van een bescha
ving die langzaam wegzinkt onder de druk 
van onbekende cataclysmen maar waarin 
toch nog iets gebeurt. Wie op zo’n stort 
komt, wordt overweldigd door het besef 
van een weids, kosmisch bestaan. Dat besef 
heeft niets te maken met een gevoel van 
verwaarlozing, van het leven dat wegglijdt; 
het is precies het omgekeerde - het gevoel 
dat het leven terugkeert, weer bij het begin 
terugkomt, want zolang de herinnering blijft 
voortbestaan zal alles wat met het leven 
verbonden is blijven voortleven.
Toch vraag ik me af waarom de vuilnisbelt 
en het beeld ervan mijn verbeelding gaande 
houden, waarom ik er altijd naar terugkeer? 
Omdat ik het gevoel heb dat de mens die in 
dit land leeft gewoonweg stikt in zijn eigen 
leven, middenin het afval, omdat je er ner
gens mee terecht kunt, omdat je het niet 
kunt wegvegen; we zijn de grens tussen de 
ruimte van het afval en de ruimte van het 
niet-afval kwijtgeraakt. Alles is bedolven 
onder afval - onze woningen, onze straten, 
onze steden. We hebben geen plaats meer 
om het weg te gooien - het blijft in de buurt. 
Het leven om me heen zie ik als afval, 
uitsluitend afval. Omdat het alleen maar 
van de ene plaats naar de andere wordt 
gebracht, verdwijnt het niet. Iemand komt 
de trap af met de afvalemmer, verliest on
derweg de helft van de inhoud, weet zelf 
eigenlijk niet meer zo goed waarheen en 
waarom hij met de emmer onderweg was, 
en gooit tenslotte de emmer maar weg, 
zonder dat hij ooit zijn bestemming heeft 
bereikt... En de geleidelijke versmelting 
van de twee ruimten - de ruimte waar het 
afval vandaan moet worden gehaald, en de 
ruimte waar het naartoe moet worden ge
bracht - deze coincidentia oppositorum 
waarover ze het op school altijd hadden, 
werkt als een reële eenheid, een onlosma
kelijke verbondenheid. Wat is het verschil 
tussen een bouwterrein en een stort? Het 
gebouw aan de overkant van de straat is al 
achttien jaar in aanbouw, en er is geen enkel 
verschil met de ruïnes van de gebouwen die 
afgebroken moesten worden om het te kun
nen bouwen. Het nieuwe gebouw, dat nu al 
een hele tijd een ruïne is waarin je nu en dan 
wat mannen ziet samentroepen, raakt mis
schien ooit wel af, al schijnen de plannen 
voorbijgestreefd én al verscheidene keren 
hertekend te zijn, men zegt zelfs dat zé 
verloren zijn gegaan en de eerste verdie
ping staat bijna onder water... Als je het 
goed bekijkt, is het moeilijk uit te maken of 
het in aanbouw is of wordt afgebroken. 
Misschien de twee, tegelijkertijd?
Natuurlijk kun je die hele eenheid ook 
vanuit een optimistische hoek bekijken. 
Een stort verslindt alles en houdt het voor 
altijd vast, maar bovendien brengt het ook 
voortdurend iets nieuws voort: het is de 
plaats waar scheuten ontspruiten, loten, 
nieuwe projecten, ideeën, een zeker en
thousiasme, hoop op de wedergeboorte van 
iets, al beseft iedereen heel goed dat het 
allemaal zal worden bedekt met nieuwe 
lagen afval.
Maar toch vraag je jezelf soms af - zijn er in 
andere landen dan geen enorme belten, 
bestaat daar geen afval, zijn daar alleen 
maar schone produkten ? Ooit was ik op 
bezoek bij familie in Tsjechoslowakije, en 

ik weet nog dat ik het meest onder de indruk 
kwam van de properheid. Waarom is alles 
daar zo netjes? Welbewust keek ik in alle 
hoeken - bij ons zijn die altijd vuil, ze 
worden nooit schoongeveegd - en ze waren 
even netjes als het midden van een kamer 
bij ons. Ik weet nog van mijn kinderjaren 
dat wij alleen in het midden even schoon
maken, zodat we kunnen zitten en eten. De 
randen en de hoeken doen we later wel 
eens, ooit, wantje kunt ze toch niet zien en 
er is niemand die er ooit een kijkje gaat 
nemen. In Tsjechoslowakije is het evenmin 
nodig om een kijkje te gaan nemen in de 
hoeken, maar toch zijn ze kraaknet. Het 
lijkt wel alsof ze daar de hele tijd niets 
anders doen dan schoonmaken, poetsen, de 
afvalemmer buitendragen - waar halen ze 
de tijd vandaan! - en alles wordt ergens 
anders heengebracht, niet zomaar vlakbij 
ergens achtergelaten, alles wordt buiten
gedragen en ergens ver weg gebracht. En 
toen drong het plots tot me door: hoe zou
den ze hun rommel in de buurt kunnen 
achterlaten, als het gebouw waarin ze wo
nen zo kraaknet is, en de gebouwen daar
naast, daarvoor, en daarachter ook... er is 
gewoon nergens plaats om het afval te 
storten, en dus moet het worden wegge
bracht, naar ergens ver weg... Bij ons wordt 
het afval zomaar ergens naast het gebouw 
gedumpt, je hoeft het alleen maar over de 
drempel te dragen, tot waar het niemands
land begint, er is ergens een achterplaats en 
daar gooien alle buren hun rommel - kijk 
eens hoeveel land wij hebben dat aan nie
mand toebehoort. En als je het land achter 
ons huis bekijkt, het land dat een vuilnisbelt 
geworden, wat zie je dan? Keert het niet 
naar ons terug, is het niet alsof het dreigend 
bij onze muren opdoemt, als een vijand die 
een vesting omsingelt, die keer op keer naar 
ons gebouw terugkeert, het onder de voet 
loopt?
En als het nog erger was? De gedachte 
alleen al is angstaanjagend - wat als ons 
hele land, ons hele enorme grondgebied 
een stort was voor de rest van de we
reld?...”

In de kamer was het al donker. “De bewo
ner kan elk moment thuiskomen,” dacht 
Oom Misha, de huurdersverantwoordelijke. 
Hij baande zich een weg naarde deur, ging 
buiten, en deed de deur zorgvuldig achter 
zich dicht. Ter vervanging van het gebro
ken slot maakte hij de twee beugels op de 
deur heel secuur aan elkaar vast met een 
stukje papiertouw dat hij uit zijn zak had 
gehaald. In een lusje van de knoop schoof 
hij zorgvuldig een stukje papier waarop hij 
had geschreven:

“Opengemaakt op bevel van UZPXO om 
12.20 om de verwarming na te kijken. Neem 
voor verdere informatie contact op met het 
kantoor van UZPXO.
Huurder verantwoordelijk voor woning 
nr. 8

Parkhomenko M.O.”

Ilya Kabakov

Vertaling: Eddy Bettens

In de catalogus van de tentoonstelling 
“10 Characters” die in 1988 in Ronald 
Feldman Fine Arts (New York) plaats
vond, werd deze tekst voor de eerste keer 
gepubliceerd. Een fragment van deze 
tekst wordt gepubliceerd in de catalogus 
van “Rendez (-) vous”. De tentoonstel
ling “Rendez (-) vous” waaraan naast 
Ilya Kabakov ook Jimmie Durham, Henk 
Visch en Huang Yong Ping participeren, 
loopt nog tot 27 juni in het Museum van 
Hedendaagse Kunst, Citadelpark, 
9000 Gent, 091/21.17.03.
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Hottentottententententoonstellingstenten
Museale installaties van Zaugg, Van der Mark/Van Grunsven, Beel & Co

Naast een discussie over het object roept 
“Rendez (-) vous” onder andere ook op 
tot een gedachtenwisseling over de 
museale installatie. Steven Jacobs over
loopt de geschiedenis van de museale 
installatie en analyseert de ideeën van 
enkele kunstenaars en architecten over 
de (museale) tentoonstelling, met name 
Zauggs ontwerp voor de Giacometti-ten- 
toonstelling, Van der Mark en Van 
Grunsvens vormgeving van de Rietveld- 
tentoonstelling en “Verhaal van een Me
tropool” van Beel & Co.

Terwijl gedurende de jaren ‘70 door ver
schillende kunstenaars allerlei museale ex
perimenten werden ondernomen en in be
paalde gevallen het museum zelfs resoluut 
de rug werd toegekeerd, kende het daarop
volgende decennium een ware heropleving 
van de schilderkunst. Niet toevallig viel 
deze honger naar beelden samen met een 
heropstanding van het museum-als-tem- 
pel. Maar de kunst, die door de geborgen
heid van deze tempel werd geherbergd, 
veroverde de tentoonstellingsruimte lang 
niet zo assertief als dat in de jaren ‘60 en ‘70 
het geval was. Conservators en tentoon
stellingsmakers werden in een positie ge
dwongen waarbij ze zich moesten ontpop
pen tot regisseurs of meta-kunstenaars die 
de totaliteit van de aanwezige kunstwerken 
van een artistieke meerwaarde moesten 
voorzien. Dat sinds Broodthaers’ museum- 
ficties de rol van de kunstenaar en deze van 
de tentoonstellingsmaker sterk op elkaar 
begonnen te gelijken illustreert reeds het 
nagenoeg identieke karakter van een voor
stel uit 1973 van de Franse kunstenaar 
Christian Boltanski om alle objecten die 
een persoon in zijn leven hebben omringd 
tentoon te stellen en de Grootvader-ten- 
toonstelling van Harald Szeemann in 1974 
waarin het nalatenschap van zijn grootva
der geëxposeerd werd.
Verschillende kunstenaars blijven echter 
tot vandaag de dag gefascineerd door de 
osmose van de functies van kunstenaar en 
tentoonstellingsmaker en ruilen de verf, de 
klei of het geschreven woord als artistiek 
medium in voor het fenomeen van de kunst
tentoonstelling. Vooral een aantal kunste
naars die op één of andere manier onder het 
banier van de conceptuele kunst worden 
gerangschikt, zoals de Amerikaan Joseph 
Kosuth, stellen met behulp van een aantal 
tentoonstellingsprojecten de traditionele 
geïnstutionaliseerde benadering van de 
tentoonstellingsvorm in vraag. Met ten
toonstellingen als “The Play of the 
Unmentionable ” (Brooklyn Museum, New 
York, 1990)en “The Play of the Unsayable" 
(onder meer in het PSK, Brussel, 1990) 
profileerde Kosuth zich zeker niet als een 
kunsthistoricus of curator, maar als een 
kunstenaar voor wie betekenis, in plaats 
van kleuren of vormen, het basismateriaal 
vormt waarmee kunst gecreëerd wordt,

Vom Bild zur Welt

Een totaal andere invulling van deze be
langstelling treffen we aan bij de in 1943 in 
Zwitserland geboren Rémy Zaugg. Van 
Zaugg verscheen onlangs “Vom Bild zur 
Welt” , naar aanleiding van een tentoon
stelling te Münster en Bremen. In deze 
bundel van recent geschreven teksten van 
en over Zaugg treedt vooral de bekommer
nis omtrent de plek van het kunstwerk op de 
voorgrond. Zowel op theoretisch als prak
tisch niveau leverde Zaugg gedurende zijn 
gehele artistieke loopbaan immers com
mentaar op de tentoonstellingscondities van 
zijn eigen werk en dit van anderen (zoals 
Balthasar Burckhard, Pierre Klossowski en 
Alberto Giacometti). Reeds sinds de vroege 
zeventiger jaren spitste Zaugg zijn aan
dacht toe op de epifenomenen van de waar
neming van een kunstwerk. In een tekst als 
“Die List der Unschuld. Das Wahmehmen 
einer Skulptur" (1982) analyseerde hij 
bijvoorbeeld met een ongeziene nauwkeu
righeid een sculptuur van Judd en toonde 
hij aan dat een voorwerp niet door middel 
van een onmiddellijke indruk, maar slechts 
door een produktieve waarnemings- 
inspanning zijn vorm verkrijgt. Ook de 
tentoonstelling “A Sheet of Paper” (Eind
hoven, 1984) waarbij een stuk bruin pakpa
pier, dat met olieverf uit dezelfde kleur 

werd beschilderd, als basis vooreen gehele 
reeks werken diende, getuigde van een 
gelijkaardige, systematische precisie - een 
precisie die ook van de bezoeker van de 
tentoonstelling werd verwacht. “U kijkt 
naar vellen papier met een precisie die U bij 
andere schilderijen helemaal niet aan
wendt,” schrijft Zaugg. Het monochrome 
schilderwerk is immers zo goed als on
zichtbaar geworden. De onzichtbaarheid 
van het kunstwerk is trou wens iets dat Zaugg 
ook zal transformeren naar het niveau van 
de tentoonstelling.
Een ander stokpaardje van Rémy Zaugg is 
de verhouding van een monumentale sculp
tuur tot zijn stedelijke context, wat zich 
bijvoorbeeld weerspiegelde in zijn opge
merkte bijdrage aan “Skulptur Projekte 
Münster 1987" . Zaugg stelde voor om 
twee bronzen sculpturen uit 1912 (“Magd 
mit Ochse” en “Bauer mit Pferd” ) in de 
totaal gewijzigde stedebouwkundige con
text van de Ludgeriplatz terug op te stellen. 
Aan dit project, dat heel wat ophef in de 
plaatselijke pers veroorzaakte, wordt in 
“Vom Bild zur Welt” heel wat aandacht 
besteed.
Ook Zauggs inrichting van de Giacometti- 
tentoonstelling in het Musée d’Art Mo
derne de la Ville de Paris (1991) komt in 
deze publicatie ruimschoots aan bod. Zoals 
in het project voor Münster is het echter ook 
hier Zauggs bedoeling als kunstenaar- 
tentoonstellingsmaker onzichtbaar te blij
ven. Zaugg gaat in tegenstelling tot iemand 
als Kosuth het tentoongestelde kunstwerk 
niet demonstratief manipuleren. Toch eist 
Zaugg evenmin de universele geldigheid 
van een museale neutraliteit voor zich op. 
Integendeel, de bescheidenheid van zijn 
artistieke ingreep wordt jüist mogelijk door 
doelbewust op het oeuvre van Giacometti 
in te spelen. Giacometti was natuurlijk ook 
zelf een kunstenaar die op een meesterlijke 
wijze met de perceptie van zijn werken was 
begaan. Denken we maar aan de aandacht 
die hij schonk aan de verhouding tussen de 
rechtopstaande positie van de toeschouwer 
en deze van zijn werk en aan de divergentie 
tussen het eigenlijke kunstobject en zijn 
waarneming wanneer de complexe materie 
tot een Gestalt werd gesilhouetteerd. Zaugg 
trachtte precies de interesse in de leegte of 
de onbegrensde ruimte duidelijk te maken 
die Giacometti zowel in zijn tekeningen en 
schilderijen virtueel weergaf als met zijn 
sculpturen materieel wist te suggereren. 
Een hoogtepunt van de tentoonstelling 
vormden ongetwijfeld de miniatuur- 
figuurtjes die Giacometti in de jaren 1940- 
46 vervaardigde en die elk afzonderlijk in 
reusachtige nissen op een vrij grote afstand 
van de toeschouwer werden geplaatst. Maar 
deze afstand was dan ook de enige! Glazen 
vitrines werden hierdoor overbodig gemaakt 
en het gevoel dat de toeschouwer zich toch 
in dezelfde ruimte als de kunstwerken be
vond werd versterkt door de alom
tegenwoordigheid van het grijswit en door 
gebruik te maken van een nivellerend bo
venlicht, dat in museumkringen voor schil
derijen ronduit wordt geprezen, maar voor 
sculpturen vaak als steriliserend wordt be
schouwd. Zaugg trachtte elke theatraliteit 
te vermijden waarbij de toeschouwer als 
een voyeur vanuit het donker de met spots 
belichte kunstwerken begluurt.

Zelfbewustzijn

Toch is de versmelting van de activiteiten 
van de kunstenaar en de tentoonstellings
maker niet iets dat volledig nieuw is of zo 
maar uit de lucht komt gevallen. De inte
resse voor het fenomeen van de tentoon
stelling is immers kenmerkend voor de 
tendens tot auto-reflectie die inherent is aan 
het modernisme. En dit geldt zowel voor 
zijn conceptuele variant, waarbij het kunst
werk als een institutionalistische splijtzwam 
wordt gepostuleerd, als in zijn formalis
tische variant zoals bijvoorbeeld bij Frank 
Stella, die de restruimte tussen zijn naast 
elkaar opgehangen “Shaped Canvasses” 
met zowel de negatieve ruimten in zijn 
schilderijen als met intervallen in de mu
ziek vergeleek. Zeker sinds de praktijk van 
de historische avant-gardes rond WO I is 
de tentoonstelling in al haar aspecten het 
jachtterein geworden van het moderne, ar
tistieke zelfbewustzijn. Twee belangrijke,

De Giacometti-tentoonstelling in het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (zaalzicht)

artistieke verwezenlijkingen dienen in deze 
context aangestipt te worden. Ten eerste, 
Marcel Duchamps ready-mades waarbij 
een object enkel zijn legitimiteit als kunst
werk verkrijgt door het feit dat het tentoon
gesteld wordt. Niet een verzameling kunst
werken maakt een tentoonstelling of mu
seum, maar omgekeerd, het instituut mu
seum transformeert individuele objecten 
tot kunstwerken - en dit geldt zowel voor 
urinoirs als voor middeleeuwse retabels en 
eertijds verguisde impressionistische schil
derijen. Ten tweede, de tentoonstellings- 
ontwerpen van de pioniers van de geome
trische abstractie, die evenzeer een uitdruk
king vormen van het zelfbewustzijn van de 
moderne kunst, dat zich door middel van 
het tentoonstellen meent te kunnen openba
ren.
Tentoonstellingen waarop de avant-garde 
zich in de 19de eeuw aan het publiek had 
voorgesteld - of deze nu door officiële 
instanties waren georganiseerd zoals de 
’’Salon des Refusés” of door de kunste
naars zelf zoals de beruchte impressionisten
tentoonstellingen - waren immers op een
zelfde wijze opgevat en ingericht als de 
tentoonstellingen waarop de academische 
kunst te kijk werd gezet. Plaatsing en pre
sentatie van het kunstwerk werden pas sinds 
de eeuwwisseling doorslaggevend voor de 
interpretatie ervan. Vroege indicaties hier
van zijn bijvoorbeeld de japonistische ach
tergronden die Whistler voor zijn schilde
rijen creëerde, de als een Gesamtkunstwerk 
opgevatte tentoonstelling van de Wiener 
Sezession in 1902 en het Maisön Cubiste 
uit 1912.
Een beslissende stap naar een fundamen
teel nieuwe tentoonstellingsopvatting werd 
pas door kunstenaars als Mondriaan, 
Lissitzky en Rietveld gezet, die het ten
toonstellen van kunstwerken niet alleen 
formeel, maar net als Duchamp, conceptueel 
herdefiniëren. In hun tentoonstellings- 
ontwerpen wordt de nieuwe abstracte, 
geometrische vormentaal immers utilitair 
toegepast - en het was immers de betrachting 
van de historische avant-gardes om kunst 
opnieuw praktisch te maken. Maar de 
nieuwe vormentaal wordt enkel en alleen 
aan zichzelf ten dienste gesteld: de neo- 
plastische en constructivistische tentoon- 
stellingspaviljoenen stellen met andere 
woorden enkel zichzelf tentoon. In El 
Lissitzky’s “Proun-ruimte” worden geen 
afzonderlijke, reeds bestaande composities 
opgehangen, maar bevindt de toeschouwer 
zich in en interageert dynamisch met het 
kunstwerk. In zijn “Demonstrationsraüme ” 
moet de ruimte met behulp van een aantal 
optische effecten, vooraleer de toeschou
wer individuele kunstwerken heeft beke
ken, zelf de principes van de nieuwe kunst 
duidelijk maken. Belangrijk voor deze kun
stenaars is dat in hun revolutionaire ont
werpen de toeschouwer participeert: hij 
moet zich bewegen en zelfs panelen ver
schuiven om de ruimte te kunnen ervaren 
en net als bij Eisensteins opvatting over de 

cinematografische montage, moet de toe
schouwer bewust worden gemaakt van zijn 
aanwezigheid in een artificiële context - in 
plaats van de illusie te wekken dat hij zich 
in een tijdloze en neutrale museumruimte 
bevindt. Ook in de “Ruimte-kleur-compo- 
sitie vooreen tentoonstellingsruimte " , die 
in 1923 door Vilmos Huszar en Gerrit Riet
veld werd ontworpen, zijn de kleur- en 
structuurelementen zo aangebracht dat ze 
de beweging van de toeschouwer door de 
ruimte, en dus ook zijn ervaring ervan, 
mede bepalen. Meubilair van Rietveld is in 
dit interieur opgesteld, maar de ruimte vormt 
niet langer een achtergrond voor de ten
toonstelling van objecten, maar lijkt enkel 
en alleen zichzelf in zichzelf tentoon te 
stellen.

Van Grunsven/Van der Mark

Gerrit Rietveld bleef overigens lange tijd 
actief als tentoonstellingsvormgever - zo 
verzorgde hij ondermeer na WO II een aan
tal belangrijke De Stijl-tentoonstellingen. 
Het is dan wellicht ook geen gemakkelijke 
opdracht om het werk, dat van een bewust
zijn van zijn tentoonstellingswaarde ge
tuigt, zélf tentoon te stellen. Deze opdracht 
werd door het Centraal Museum te Utrecht 
toevertrouwd aan het kunstenaarsduo Jan 
Van Grunsven en Amo Van der Mark. Hun 
belangstelling voor de presentatiecontext 
van het kunstwerk, die zich ook in andere 
van hun realisaties manifesteert, speelde in 
het geval van de Rietveld-tentoonstelling 
duidelijk in op het onderscheid dat men 
traditioneel maakt tussen twee types van 
tentoonstellingen. Eén benadering is die
gene die men aantreft in archeologische en 
historische musea waarin specifieke 
artefacten worden vergezeld van informa
tie over de context waarin deze objecten 
zijn tot stand gekomen of werden gebruikt. 
De tentoonstellingsobjecten vormen in dit 
geval het basismateriaal van de archeologie 
of de geschiedschrijving: het zijn materiële 
sporen van een cultuur die we aan de hand 
van deze objecten kunnen reconstrueren. 
Een andere manier van tentoonstellen tref
fen we aan in de kunstmusea: hier worden 
objecten getoond omwille van hun artis
tieke waarde, die als tijdloos en als inherent 
aan het object wordt beschouwd. Uitvoe
rige uitleg lijkt hier overbodig, van de toe
schouwer wordt immers verondersteld dat 
hij deze objecten in hun onmiddellijkheid 
esthetisch begrijpt.
Architectuurtentoonstellingen horen in prin
cipe eerder in het eerste type thuis. In die 
zin zijn ze steeds saai en louter documen
tair. Het tentoongestelde illustreert slechts 
de realisaties die eigenlijk in situ moeten 
bekeken worden. Elk interessant architectu
raal ontwerp overstijgt natuurlijk deze di
chotomie, maar in het geval van Rietveld 
wordt ze nu precies geproblematiseerd. Een 
voor de hand liggend voorbeeld is natuur
lijk diens “Berlijnse stoel” (1923), onder
deel van de voornoemde tentoonstellings-
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wer moet kritisch en zich bewust van zijn 
eigen particuliere, historische condities blij
ven. In de tentoonstelling in het Hessenhuis 
wordt de toeschouwer nu precies aan de 
hand van een eigentijdse vormgeving be
wust gemaakt van het artificiële karakter 
van zijn omgeving en van de historische 
afstand die hem van de tentoongestelde 
objecten scheidt - maar, en dit is belangrijk, 
precies door het bewustzijn van die afstand 
worden de materiële sporen uit de Gouden 
Eeuw hem opnieuw een stukje dichterbij 
gebracht.
Zoals in de constructivistische tentoonstel
lingsruimten zal ook in “Verhaal van een 
Metropool ” de tentoonstellingsarchitectuur 
niet beperkt blijven tot een decoratieve 
organisatie van sokkels, schermwanden en 
vitrines. Niettegenstaande het een heksen
toer vergt om alle catalogusnummers er 
binnen te krijgen, wordt ook hier de ruimte 
zelf tentoongesteld. Door de bestaande 
wanden niet te benutten en door de vloer te 
verheffen wordt het Hessenhuis van 
tentoonstellingsruimte tot tentoonstellings- 
object getransformeerd. Dit effect wordt 
bovendien versterkt doordat we als toe
schouwer het Hessenhuis op een ongebrui
kelijke manier aan de zijkant zullen betre
den: we gebruiken het gebouw niet voor de 
oorspronkelijke functie waarvoor het is 
opgetrokken, maar verschaffen ons een toe
gang tot het gebouw om het te aanschou
wen . Het Hessenhuis is immers een 
architecturaal object dat in een tentoonstel
ling over dit onderwerp niet mocht ontbre
ken.

Steven Jacobs

De Rietveld-tentoonstelling in het Centraal Museum van Utrecht (detail armstoel aluminium 1942)

ruimte, en die natuurlijk een gebruiksvoor
werp is, maar tevens oogt als een abstracte 
compositie. De traditionele onderdelen - 
poten, armen, zit- en rugvlak - zijn volledig 
geabstraheerd tot een asymmetrische 
assemblage van geometrische vlakken. 
Zoals de stoel tot kunstwerk wordt, dat 
omwille van zijn tentoonstellingswaarde 
wordt gevalideerd, gaan Van Grunsven en 
Van der Mark hem dus ook als kunstwerk 
tentoonstellen. Toch werd op deze retro
spectieve nu juist niet de neo-plastische 
Rietveld extra onder het voetlicht gebracht, 
maar werd ruim aandacht besteed aan het 
latere, gemakshalve als zakelijke of'functio
nalistische omschreven werk van deze ar
chitect. Als model werd zelfs voor een soort 
van index gekozen, een chronologisch ge
rangschikte opsomming die als het ware 
weigert de werken in een ruimere, docu
mentaire context te plaatsen. Dit expliciet 
archiverende standpunt vormt in die zin de 
pendant van het neutrale en definitieve beeld 
dat door de samenstellers van de catalogus 
en de tentoonstelling, Marijke Küper en Ida 
van Zijl, werd beoogd. De grondig uitge
werkte monografie was trouwens ook let
terlijk aanwezig op deze overigens klassiek 
ogende tentoonstelling; meer zelfs, de ten
toonstelling werd zelfs letterlijk door de 
catalogus gedragen. De stoelenreeks die de 
rode draad van de tentoonstelling vormde, 
werd op een nauwelijks van de grond uit
stijgende sokkel opgesteld, die uit losse 
bladen uit de catalogus bestond. Deze bla
den werden op een laag ribkarton bevestigd 
en afgedekt door een laag acrylaat in ver
schillende transparantielagen en tonen. 
Bovendien sloot de ordening van de meu
bels aan op de leesrichting van de catalogus
bladen, die dus als modulaire eenheden 
fungeerden voor zowel de sokkels als de 
ribkartonnen platen op de wand, die teke
ningen, foto’s, documenten en maquettes 
droegen.. In tegenstelling tot Zaugg, die 
kleine Giacommetti-beeldjes van hun gla
zen stolp bevrijdde, beschermden het op
vallende glas en perspex niet alleen de 
informatie, maar moesten ze, volgens de 
publieksfolder, tevens de weerspiegeling 
van de bezoeker terug in de museale ruimte 
werpen. De installatie van Van Grunsven 
en Van der Mark vormde in die zin zeker 

een reflectie op de verhouding tussen het 
individuele werk en het totale oeuvre die bij 
elke retrospectieve tentoonstelling moet 
worden onderzocht. Eigenaardig genoeg 
oogde de Rietveld-retrospectieve minder 
didactisch dan de Malevitsj-tentoonstelling 
in het Stedelijk Museum enkele jaren gele
den. Maar Van Grunsven en van der Marks 
bijdrage was dan ook zeer bescheiden; van 
een kunstwerk was slechts op een 
conceptueel niveau sprake en het werd on
getwijfeld door het merendeel van de toe
schouwers zelfs over het hoofd gezien.

Beel

De onzichtbaarheid van de bijdrage van 
Van Grunsven/Van der Mark is ongetwij
feld omgekeerd evenredig met deze van 
architect Stéphane Beel aan de in het kader 
van Antwerpen 93 opgezette tentoonstel
ling “Verhaal van een Metropool” . Op 
deze door Jan Van der Stock georgani
seerde expositie, vanaf 25 juni in het 
Hessenhuis, zal de toeschouwer elke vorm 
van traditionele museale sacraliteit worden 
ontzegd. De toeschouwer zal immers on
dergedompeld worden in een kaleidosco- 
pische overdaad die eerder doet denken aan 
een 17de eeuws rariteitencabinet of aan een 
eigentijds pretpark dan aan een museale 
tempel. Samen met zijn medewerkers Erik 
Van Daele en Bernard Van Eeghem ging 
Stéphane Beel uit van de onmogelijkheid 
om het groezelige Hessenhuis als klassieke, 
museale ruimte te hanteren. Er werd dan 
ook voor een totaal andere benadering ge
kozen waarbij de ruimte en het lineaire 
tentoonstellingsparcours op tal van manie
ren werd gemanipuleerd: rechthoekige ver
trekken worden afgewisseld met ronde of 
grillige kamers, hoge schermwanden met 
lage afscheidingen, tot aan de nok 
volgestouwde vertrekken met lege, aan de 
moderne smaak beantwoordende ruimten. 
Onverwachte, perspectivische doorkijken 
en bruuske overgangen zullen de bezoeker 
op zijn zoektocht doorheen de ruimten uit 
verschillende kleuren en materialen moe
ten begeleiden.
Net als de Rietveld-tentoonstelling houdt 
“Verhaal van een Metropool” het even
wicht tussen het documentaire en het artis

tieke. Zoals de titel aangeeft, wordt wel 
degelijk een verhaal verteld (in tegenstel
ling tot de opsomming bij Rietveld), maar 
enkel aan de hand van kunstwerken (en dan 
nog niet de eerste de beste). Kunstwerken 
uit de Gouden Eeuw staan er in de eerste 
plaats op zichzelf. Oude manuscripten of 
gedrukte teksten worden enkel in het 
tentoonstellingsconcept opgenomen in zo
verre ze als precieuze kunstwerken gewaar
deerd worden. Tekstpanelen of computer
schermen die ons informatie zouden kun
nen verschaffen over het leven in de 16de 
eeuw worden achterwege gelaten. De stad 
wordt dus niet gereconstrueerd, er wordt 
slechts een samenhang gesuggereerd tus
sen de tentoongestelde objecten, maar deze 
samenhang wordt niet als een bewezen en 
vastomschreven historisch feit gepostu
leerd. Toch is “Verhaal van een Metro
pool” ook geen kunsthistorische tentoon
stelling in de zin dat de organisatoren geïn
teresseerd zouden zijn in stijlevoluties of in 
specifieke iconografische thema’s. De 
kunstproduktie fungeert hier nog wel dege
lijk in haar totaliteit als een venster op de 
cultuur.
Net zoals in de constructivistische 
tentoonstellingsontwerpen wordt de toe
schouwer opnieuw van zijn artificiële con
text bewust gemaakt. Hij wordt wel niet 
ingeleid in een nieuwe, beeldende vormen
taal, maar hij wordt er op gewezen dat we 
op de Antwerpse Gouden Eeuw niet vanuit 
een waardenvrij en tijdloos standpunt te
rugkijken. De complexloze nostalgie die in 
de 19de eeuw werd gekoesterd kan nu niet 
meer zijn dan een potsierlijk folkloristisch 
verschijnsel. Nu de demon van een extreem 
en onverdraagzaam nationalisme weer de 
kop opsteekt, zou een dergelijk enthou
siasme zelfs niet langer zo onschuldig blij
ven als het lijkt. Maar van de weeromstuit 
ontstaat echter ook het gevaar om de multi
culturele tolerantie van het Antwerpen uit 
de 16de eeuw eveneens tot mythische pro
porties op te blazen. Het Vlaams Blok, dat 
zich de laatste tijd tracht op te smukken tot 
de ware behoeder van de democratische 
waarden, waarschuwde zelfs al voor een 
“didactische tentoonstelling als “Verhaal 
van een Metropool" , als zijnde kenmer
kend voor totalitaire regimes”. De toeschou-

“Vom Bild zur Welt” van Rémy Zaugg 
verscheen bij Verlag der Buchhandlung 
Walther König, Ehrenstrasse 4,5 Köln 1. 
De tentoonstelling van Alberto 
Giacometti vond van 30 november 1991 
tot 15 maart 1992 plaats in het Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris 
(11, Avenue du Président Wilson, Parijs, 
47.23.61.27). Van 29 januari tot 
14 maart 1993 stelde Zaugg tentoon in 
het Westfâlisches Landesmuseum, 
Domplatz 10, 4400 Münster (0251/ 
59132.49) en van 26 maart tot 9 mei 1993 
in de Gesellschaft für Aktuelle Kunst, 
Teerhof 20d, 2800 Bremen (0421/ 
500.897). Galerie Ronny Van de Velde 
(Ijzerenpoortkaai 3, 2000 Antwerpen, 
03/237.25.16) bereidt een tentoonstelling 
van Rémy Zaugg voor.
De Rietveld-tentoonstelling was van 
28 november 1992 tot 20 maart 1993 in 
het Centraal Museum Agnietenstraat 1, 
te Utrecht te zien. De tentoonstelling reist 
naar het Guggenheim Museum te New 
York en het Centre Pompidou te Parijs. 
Jan Van Grunsven en Arno Van der 
Mark maken deel uit van “O.C.I.” dat 
samen met Christoph Draeger van 4 no
vember tot 22 december 1993 een ten
toonstelling concipieert in ADO-galery, 
Verlatstraat 12, 2000 Antwerpen (03/ 
238.68.75) in het kader van de 
tentoonstellingenreeks “Critical 
Distance”.
De tentoonstelling “Verhaal van een 
Metropool” vindt van 25 juni tot 10 ok
tober plaats in het Hessenhuis, 
Falconrui 53, 2000 Antwerpen. Meer 
inlichtingen: 03/234.11.88. Steven 
Jacobs’ essay “Het verhaal van een ten
toonstelling” wordt als epiloog in de 
tentoonstellingscatalogus opgenomen.
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KUNSTHALLE
LOPHEM v.z.w.

CENTER FOR CONTEMPORARY ART

Gesprek met Patrick Van Caeckenbergh 
over zijn vroeger en actueel werk 
op zondag 16 mei -15 uur stipt. 

Met dia en video.
Vooraf reserveren noodzakelijk op 

tel. Kunsthalle Lophem (050) 84 02 63 
of fax (050) 84 02 64.

31 maart tot 28 mei 1993
woensdag - zaterdag van 14 uur tot 18 uur 
zondag van 10 uur tot 13 uur
maandag en dinsdag gesloten

Torhoutsesteenweg 52 A
B-8120 Loppem-Zedelgem (Bruges) 

tel. (050) 84 02 63 - fax. (050) 84 02 64
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Please don’t touch
Hedendaagse kunst die reflecteert over 
de etalage, loopt zelf het gevaar hopeloos 
ten prooi te vallen aan het burgerlijke 
“bitte nicht berühren" en als antiquari
sche kritiek feitelijk ten achter te lopen 
op de socio-economische realiteit. Mare 
Holthof schetst een beknopte geschiede
nis van de etalage en becommentarieert 
de vertraagde invoering van de kapita
listische logica in de kunstwereld.

“EPX-YP”, zo heet het project dat de Ne
derlander William Engelen recent in het 
MUHKA toonde. Op foto’s prijzen manne
quins tentoonstellingselementen aan uit de 
catalogus van Engelen Product 
eXposystems , een half-fictieve firma ge
specialiseerd in vitrinekasten, reclame
zuilen, en zitelementen. Die worden door 
Engelen ook getoond - alsof het MUHKA 
een verkoopruimte voor etalagemateriaal 
is. Het interessantste aan deze tentoonstel
ling is echter een op briefpapier van het 
MUHKA gesteld schrijven aan de muur 
waarin gevraagd wordt om de getoonde 
zitelementen vooral niet écht te gebruiken. 
Tijdens de jongste Documenta stelde 
Guillaume Bijl wassen beelden van de op
richter van de Documenta, Jan Hoet, en 
Joseph Beuys tentoon in een tot etalage 
omgebouwde inkom van het Kasselse 
Kaufhof. Als het zonlicht op de etalage 
scheen, werden automatisch de jaloezieën 
ervan gesloten. Bijl (en Hoet?) kozen 
blijkbaar partij vóór de naamloze vakman 
die de wassen beelden gemaakt had en 
tégen Beuys. Want zou er een mooiere 
hommage voor vetkunstenaar Beuys denk
baar zijn dan het tonen van een smeltend 
wassen beeld van hem?
Maar nee: kunst mag niet smelten, mag niet 
aangeraakt worden, men wapent haar tegen 
elk contact. Het zitvlak van de vermoeide 
toeschouwer in het MUHKA zou de ob
jecten van Engelen kunnen ontheiligen (ja, 
erdoor kunnen zakken omdat ze slecht ge
maakt zijn); de zon zou het afgietsel van 
Beuys kunnen ontmaskeren tot wat het is: 
bijenwas. Kunst hoort in een etalage thuis, 
hoort als een gevaarlijk dier achter een 
veilige ruit die het beschermt tegen elk 
contact met het publiek: “please don’t 
touch”.
Het werk van Engelen of Bijl gaat door 
voor een kritische reflectie op moderne (nu 
ja, in feite niet zo moderne) verkoops- 
technieken. Hun installaties nemen de 
commercialisering, het tot spektakel wor
den van de kunst op de korrel. Maar hun 
kritiek blijft uiteindelijk dubbelzinnig zo
als het waarschuwend briefje van Engelen, 
of de jaloezieën van Bijl duidelijk maken. 
Ze lijken terug te schrikken voor de ultieme 
consequenties van hun projecten. Werk als 
dat van Bijl en Engelen roept de vraag op: 
“Heeft de kunst de etalage ontdekt?”. Maar 
hun aarzeling, hun inconsequentie doet de 
vraag opkomen of het misschien niet net 
omgekeerd is. Misschien lopen zij, hoe 
vooruitstrevend hun werk binnen de 
kunstcontext ook is, achter op de sociale 
realiteit. Misschien zijn het niet kunstenaars 
die de etalage ontdekken als artistieke uit
drukkingsvorm, maar is het de etalage die 
de kunst heeft ontdekt.
Dat is trouwens een evolutie die al een tijdje 
aan de gang is. Werk van Marcel Duchamp, 
toch de minst uitstalbare van alle kunste
naars, werd vorig jaar in galerie Ronny Van 
de Velde in glazen toonkasten gestopt. Het 
Lam Gods is een tiental jaren geleden 
dankzij een creditcard-firma tot etalagepop 
omgebouwd, musea wapenen hun kunst
werken met plexiglas. Als er nog een waar
devol voorwerp te zien is, dan is het steeds 
vaker achter pantserglas. De verzekerings
premies rijzen de pan uit. De angst voor 
aanraking lijkt in de moderne kunstwereld 
tot een dwangneurose te zijn uitgegroeid.

Foedraal/Etui

De etalage zoals die opduikt in het werk van 
Bijl, Engelen,... is het symbool bij uitstek 
van het burgerlijke “bitte nicht berühren”. 
Historisch gezien verving de etalage de 
open kramen waar men vrijelijk de koop
waar kon betasten op het moment dat men 
technisch in staat was om voldoende grote, 
glazen ruiten te vervaardigen. Maar men 
ging maar glazen ruiten maken, en in eta
lages gebruiken, op het ogenblik dat de 
sociale noodzaak ontstond om de koopwaar 
af te schermen van het publiek. Op het 
ogenblik namelijk dat men koopwaren niet 
meer ruilde (ze niet meer moest keuren en 
betasten om hun waarde te schatten), maar
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ze - tegen een vaste prijs - kocht met geld: 
toen kopen een symbool van burgerlijke 
welstand werd. Toen het niet meer be
langrijk was wat men kocht, wel: voor 
hoeveel en waar. Toen er een duidelijke 
scheiding (de etalageruit) moest aange
bracht worden tussen zij die enkel konden 
kijken (buiten), en zij die kwamen kopen 
(binnen). Muiters, oproerkraaiers, revolu
tionairen en hooligans hebben het altijd 
geweten: de etalageruit is het symbool bij 
uitstek van de klassenmaatschappij. Zij gaat 
altijd als eerste aan diggelen.
Walter Benjamin heeft een paar mooie 
bladzijden geschreven over het 19de eeuwse 
burgerlijk interieur die veel te maken heb
ben met de uitvinding van de etalage. In 
“Paris, die Hauptstadt des XIX. 
Jahrhunderts” (“Passagen-Werk” ,p.53) 
schrijft hij: “Het interieur is niet enkel de 
wereld maar ook het etui van de burger. 
Wonen betekent sporen nalaten. In het in
terieur worden ze benadrukt. Men bedenkt 
allerlei overtrekken en hoezen, foedraals 
en etuis waarin de sporen van de alledaagse 
gebruiksvoorwerpen afgedrukt worden. 
Ook de sporen van de bewoners drukken 
zich in het interieur af. Het detectiveverhaal 
dat die sporen natrekt, ziet het licht. In de 
“Filosofie van het meubilair” zowel als in 
zijn detectiveverhalen ontpopt Poe zich als 
de eerste fysionoom van het interieur. De 
misdadigers uit de eerste detectiveromans 
zijn noch gentlemen noch apaches maar 
burgers.”
Hoewel Benjamin het niet expliciet ver
meldt, is het niet moeilijk om ook in de 
etalage een vorm van etui, van foedraal te 
herkennen. Een etui dat tegelijk toont en 
afschermt, dat een voorafspiegeling is van 
hoe het begeerde voorwerp in het burgerlijk 
interieur zal inpassen nadat het - nogmaals 
zorgvuldig verpakt - thuis besteld zal zijn. 
Ook in de etalage laat het voorwerp (vooral 
een duur ding als een juweel) een spoor 
achter als het gestolen wordt. De ware 
betekenis van “Ne pas toucher, s.v.p.” is: 
“Niet stelen a.u.b.”
De etalage is een altaar, een monstrans voor 
de koopwaar. Wie het heilige voorwerp 
aanraakt, doorbreekt de magie. Icono
clasten, van de vroege Christenen die in het 
Egypte van de 5de eeuw de afgodenbeelden 
vernielden, hun protestantse collega’s uit 
de tijd van de beeldenstorm, de krankzinni
gen nu die in musea oude meesters met mes 
of vitriool te lijf gaan, tot de revolutionairen 
of autonomen die vitrines en etalages insla
gen, hebben steeds - tevergeefs - die bur
gerlijke consecratie van kunst en koopwaar 
gecontesteerd.

Het spektakel

Maar de etalage in de kleine Parijse 
passagewinkeltjes die Benjamin zo inte
resseerden, waren maar een aanloop. De 
consumptie evolueerde. De Bon Marché, 
het eerste van de grote warenhuizen, werd 
op zijn huidige lokatie, op de rand van het 
6de en 7de arrondissement opgericht in 
1869. “De grote warenhuizen maakten, zou 
men kunnen stellen, een einde aan de privé- 
consumptie. Ze maakten een aankoop tot 
een min of meer onpersoonlijke vaardig
heid.” (T.J.Clark)
In 1893 vertoonde de Bon Marché in één 
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van zijn uitstalramen een speelgoedversie 
van de ijsbaan in het Bois de Boulogne . In 
1909 toonde men het landschap van de 
Noordpool in de etalage aan de rue de Bac, 
een Jeanne d’Arc-uitbeelding in de rue de 
Babylone en een vliegtuig met draaiende 
propeller en ander lichtgevend speelgoed 
boven de trap in de rue de Sèvres. Het was 
een traditie die de Parijse warenhuizen tot 
vandaag voortzetten: met de kerstdagen 
stelt men er een feeëriek tafereel tentoon. 
In zijn “The Bon Marché - Bourgeois 
Culture and the Department Store, 1869- 
1920” besluit Michael B.Miller: “Het wa
renhuis, monumentaal, theatraal, fantas
tisch, werd zelf een attractie waarmee het 
publiek naar de etalages gelokt werd en die 
van hun reis een buitengewone ervaring 
maakte.” Winkelen werd een spektakel. 
Het was de tijd waarvan Balzac schreef: 
“Het grote gedicht van de etalage zingt zijn 
strofes vol kleuren van de Madeleine tot 
aan de porte Saint-Denis.”
Niet iedereen was opgetogen over het tot 
spektakel worden van de waren. De kwaliteit 
leed eronder; Zola’s roman “Au Bonheur 
des dames” vertelt hoe de kleinhandelaar 
met zijn kwaliteitsparaplu’s blijft zitten 
omdat iedereen rommel in het warenhuis 
ernaast gaat kopen. Genevoix slaakte de 
kreet: “Ik ken jullie modieuze handelszaken ! 
Alles doen jullie omwille van het modieus 
vertoon. In plaats van kwaliteitsprodukten, 
solide en harmonieus maar duur, zal jullie 
etalage stukje bij beetje gevuld worden met 
dubieuze rommel, opvallend, smakeloos 
en goedkoop. Tot wij tenslotte zullen komen 
tot één groot variététheater van glinsterende 
winkels die ongetwijfeld allemaal bijzon
der duistere zaakjes doen (...).”
Wie herkent in die typisch 19de eeuwse 
reacties voor of tegen het tot spektakel 
worden van de koopwaar in etalage en 
warenhuis, niet de gelijkenis met de 
kunstwereld vandaag? Zijn bepaalde mo
derne musea en tentoonstellingen niet het 
artistieke equivalent van de warenhuizen 
en wereldtentoonstellingen van weleer?

De logica van de kassa

Rosalind Kraus schreef in nummer 54 van 
het tijdschrift October een artikel over “The 
Cultural Logic of the Late Capitalist Mu
seum” . Zij combineert er twee observaties: 
één dat kunstwerken vervangbare produk- 
ten geworden zijn. Vooral voor 
minimalistische werken geldt nu: “Als het 
oorspronkelijke object vervangen kan 
worden zonder dat de oorspronkelijke be
tekenis in het gedrang komt, is het her- 
fabriceren ervan niet controversieel.” Niet 
iedereen is daar echter van overtuigd en 
schandalen als het overschilderen van een 
Barnett Newman met de verfrol, illustreert 
de schizofrene situatie waarin de kunst
wereld zich bevindt. Kraus tweede obser
vatie is dat museumdirecteuren hun collectie 
als roerend kapitaal gaan beschouwen, als 
koopwaren die verhandeld kunnen wor
den. Ja, waar gespeculeerd mee kan worden 
op de kunstbeurs. Even vlug een Picassootje 
verkopen om recent werk aan te schaffen 
dat straks goed in de markt ligt, u kent dat 
wel. Kraus constateert terecht (zich daarbij 
steunend op Frederic Jameson) dat aan beide 
fenomenen eenzelfde oorzaak ten grond

slag ligt: het doordringen van economische 
principes tot in de kunst. Met anderhalve 
eeuw vertraging geldt de kapitalistische 
logica van de vrije markt nu ook, steeds 
meer, voor de kunstwereld.
Als Kraus (en Jameson) gelijk hebben en de 
kunstwereld inderdaad steeds meer in de 
greep komt van wat voor de enen “de vrije 
markt” en voorde anderen “het kapitalisme” 
is, dan is het tegelijk evident en merkwaardig 
dat nogal wat kunstenaars teruggrijpen naar 
de etalage als metafoor. Het is evident 
omdat die kunstenaars impliciet beseffen 
dat kunst een koopwaar geworden is. Maar 
tegelijk is het een merkwaardige metafoor 
omdat de etalage zo’n voorbijgestreefde, ja 
nostalgische, vorm van warenspektakel is. 
Zeker, etalages bestaan nog, zoals er ook 
nog markten bestaan waar men op ancien 
régime-manier over de prijs kan onder
handelen. Maar de etalage hoort in de 
passages en winkelstraten van de 19de eeuw 
thuis.
De laat 20ste eeuwse vorm van winkelen is 
de tocht - liefst met karretje - door een met 
produkten volgestopte warendoolhof met 
slechts één uitgang: de kassa. Roland 
Barthes schreef erover: “Gisteren in het 
Casino-warenhuis van Anglet met E.M. 
Wij staan in fascinatie voor deze 
Babylonische tempel van de waren. Het is 
waarlijk het Gouden Kalf: een opeensta
peling van rijkdommen (tegen lage prijzen), 
een verzameling van soorten (geklasseerd 
per genre), een ark van Noé van dingen (van 
Zweedse klompen tot aubergines), een 
verscheurende opeenhoping van karretjes. 
Wij weten opeens zeker dat de mensen om 
het even wat kopen (wat ik trouwens zelf 
ook doe); ieder karretje is, als het halt houdt 
bij de kassa, de onbeschaamde staalkaart 
van de gewoonten, driften, perversies, 
manies en grillen van de koper; bewijs: in 
de kar die voor ons rijdt als een koets, was 
er absoluut geen noodzaak om de pizza te 
kopen die er in cellofaan verkommert. Ik 
zou (bestaat ze?) een geschiedenis willen 
lezen van het warenhuis. Wat gebeurde er 
voor de “Bonheur des Dames”? (Roland 
Barthes, “Délibération” , in: “Essais 
Critiques IV” ).
Aan dat ideale consumptiemodel: de su
permarkt, is de kunst nog lang niet toe. Het 
geplande Mass MoCa (Massachutes Mu
seum of Contemporary Art) is wel een in 
oude fabriekshallen gevestigd synchronisch 
(dus niet-historisch, geheugenloos) museum 
dat aan één of een groep kunstenaars gewijd 
is. Maar de kassa staat er nog altijd bij de in- 
en niet de uitgang. Jeff Koons vervaardigt 
misschien al wel geschikte produkten voor 
zo’n kunsthypermarkt (allicht een kruising 
tussen MUHKA en IKEA) maar op veel te 
kleine schaal. Het is blijkbaar zelfs tot een 
handige jongen als Koons nog niet door
gedrongen datje “Ushering in Banality” 
niet één keer maar vele honderdduizenden 
keren kunt verkopen zonder dat het iets aan 
de artistieke waarde ervan verandert (inte
gendeel: het werk zou aan kracht winnen, 
zijn titel pas écht waar maken).
Vreemd toch hoe kunst schatplichtig blijft 
aan consumptiemodellen uit voorbije eeu
wen. Merkwaardig, die achterstand op de 
socio-economische realiteit. Opmerkelijk, 
dat vasthouden aan een semi-religieus 
warenfetisjisme. Bizar, dat maar niet los 
weten te raken uit de retabelmentaliteit en 
het relikwie-syndroom. “Il faut être 
absolument moderne,” schreef Rimbaud. 
En Walter Benjamin ( “Passagen-Werk” , 
p. 56) constateerde (en zijn opmerking heeft 
niets aan actualiteit ingeboet): “De non- 
conformisten rebelleren tegen het uitleve
ren van de kunst aan de markt. Zij troepen 
samen rond het banier van de l’art pour 
l’art. Uit die slogan ontstond de opvatting 
van het Gesamtkunstwerk waarmee men de 
kunst immuun trachtte te maken tegen de 
techniek. De gewijde atmosfeer waarmee 
dit gecelebreerd werd, is echter maar de 
tegenhanger van de platte manier waarop 
de waren verheerlijkt worden. Beide maken 
abstractie van het sociale leven van de 
mens.”

Mare Holthof

De tentoonstelling “EPX-YP” van 
William Engelen vond van 20 februari 
tot 4 april plaats in het MUHKA. Gale
rie Isy Brachot (Louïzalaan 62 A, 1050 
Brussel, 02/511.05.25) presenteert nog 
tot 10 juni “De geschiedenis van de 
Documenta” (Arnold Bode, Jan Hoet en 
Joseph Beuys) van Guillaume Bijl.
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“Duistere Musea” en
het “Musée d’Art Moderne Département des Aigles”

De “Duistere Musea” van Leo Copers, 
nog tot 30 mei te zien in het Provinciaal 
Museum van Hasselt, roepen onvermij
delijk de reflecties van Marcel 
Broodthaers over het museum in herin
nering. Wim Van Mulders confronteert 
de stellingen van Copers en Broodthaers 
over het kunstwerk in het tijdperk van 
de museale recuperatie.

Wat bij Marcel Broodthaers irriteert, is de 
opvatting van de negatieve rol van de kun
stenaar die erin bestaat troebele boodschap
pen te leveren, net zoals de economie twij
felachtige produkten op de markt brengt. 
De raadselachtige krachten van kunst- 
produkten rivaliseren met de commerciële 
structuur als officiële fictie van onze tijd. In 
1974 zegt Broodthaers nadrukkelijk: “Mijn 
inziens kan er geen onmiddellijk verband 
bestaan tussen kunst en boodschap, minder 
nog wanneer die boodschap politiek ge
richt is.” Hij plaatst bij een uurwerk, een 
spiegel, een pijp de uitdrukking Fig. 1, Fig. 
2, Fig. 0. Het logo Fig. geeft het voorwerp 
een illustratief karakter. “Die voorwerpen, 
spiegel en pijp, onderworpen aan eenzelfde 
nummertekening worden de onderling ver
wisselbare elementen op een theater- 
verhoog. Hun bestemming gaat verloren.” 
Belangrijk blijft dat Fig. 1,2,0 een figurale 
verschijning bezitten. De afkortingen Fig. 
hebben een slechtzittend letterpakje aan. 
In de zich uitbreidende en wijzigende ana
lytische arbeid van Marcel Broodthaers 
zoeken de elementen hun plaats. De ge
bruikte elementen keren in een ondermij
nende functie terug. De terreinmanoeuvres 
hebben tot doel de ideologie van de kunst 
en de kunst als ideologie in beeld te krijgen.

Met zijn fictief museum “Le Musée d’Art 
Moderne Département des Aigles ” spoort 
Broodthaers plaatsen op waar de kunste
naar spreekt, zich tot iemand richt, door
heen een produktie (=de fictie) een tribune 
verwerft om het geheel te overschouwen. 
Hij tuimelt een wereld binnen die geschie
denis heeft, reeds gestructureerd is. Hij 
fixeert objecten die niet tot de kunst beho
ren om tenminste het décor van de kunst te 
construeren. Daartoe zullen deze elemen
ten van statuut veranderen want het mu
seum wijzigt post-facto de definitie van het 
kunstwerk.
Het briljante discours van Broodthaers ver
dwijnt bij Copers achter een protserige, 
statische façade. In de “Duistere Musea ” 
lijmt Copers de typografie van namen van 
musea aan het museum als bedrijfsnaam . 
Copers visualiseert tekens voor bestaande 
musea, die een identiteit krijgen door hun 
visitekaartjes, drukwerk, catalogi. Noch
tans behoudt het museum een institutionele 
dimensie. Tenslotte representeert het mu
seum de rol die de kunstenaar in een maat
schappij speelt of gespeeld heeft. Net als 
Broodthaers vreest Copers dat het museum 
de communicatie deformeert en blokkeert. 
Het kunstwerk verdwijnt achter het mu
seum als bedrijfsnaam. Het museum is het 
placebo van het kunstwerk.

Blindheid

Eind jaren ‘70 zit Copers, in het zwart 
gekleed, met een zwarte map op schoot, en 
leest de tekst “Ymomlice” , bestaande uit 
zelfbedachte woorden. Dit is geen - door 
Broodthaers bestempelde - “gekopieerde 
kunst”. Copers speelt geen intertextueel 
taalspel, maar fabriceert nodeloos, een ba
naal allegaartje van onzinnige, dode woor
den. Hij is een knutselaar met 
vanzelfsprekendheden. Niemand begrijpt 
dan ook “Ymomlice” . Het is het etaleren 
van een objectief waardenverval. Alleen de 
monotone stem van de kunstenaar is het 
uitdrukkingsloos instrument van een serie 
enigmatische, ceremoniële klankuitstotin- 
gen. Copers stapt in een onleesbare tekst. 
Kunst kan geen zinvolle samenhang zonder 
meer zijn. Het is geestdodend nihilisme 
zonder allusies.
Op Goede vrijdag, 30 maart 1980, zit hij 
van 20.00 tot 21.00 uur in het zwart gekleed 
zichtbaar achter het raam langs de straat
kant. Buiten is het donker. De zwarte figuur 
is verlicht - als een mannequin, als een 
koopbaar object, als een consumptieartikel, 
terwijl de rosse buurt van de stad dichtbij
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Leo Copers

Duistere Musea (foto: M. Kint)

ligt - en verbindt zich met de nachtelijke 
sfeer. Kunst verwordt tot een theatrale pose. 
Een uitwisseling tussen kunst en museum, 
kunst en kijker veronderstelt een noodza
kelijk verlies.
In verband met de “Duistere Musea” sprin
gen ook de vroegere guerilla-tentoonstel- 
lingen in het oog. Leo Copers bezoekt mu
sea en mamoettentoonstellingen. Tijdens 
zijn bezoeken tovert hij een witte wandel
stok te voorschijn, waarin een oog 
gegraveerd is, en zet een zwarte bril op. Hij 
tikt met de witte stok voorzichtig tegen 
muren en obstakels, en baant zich een weg. 
Het beeld van de blinde in een context, 
waar alles op intensief en doordringend 
kijken afgestemd is, grenst aan een bijtend, 
korzelig cynisme. Het is de uiting van een 
twijfel in verband met wat kijkers waarne
men . Vanzelfsprekend viseert Copers uit
wassen van het culturele leven dat in een 
vervelend, plat kunsttoerisme ontaardt. 
Broodthaers merkt in 1974 op: “Het is 
logisch dat een officiële instelling als het 
museum vastroest in de verveling. Dat is 
natuurlijk een romantisch standpunt, maar 
wat kan ik daaraan doen?”
In Copers’ tentoonstelling “ZONDER TI
TEL - SANS TITRE - UNTITLED - OHNE 
TITEL" van 1991 in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel, hangen in één zaal 
klassieke schilderijen (eind 19de, begin 
20ste eeuw) verborgen achter een doorlo
pend, ondoorzichtig, bruin gordijn. Om iets 
te zien (van de schilderijen) moet men 
achter het gordijn kruipen. Bruine gordij
nen (dit nostalgisch retro-effect) en musea 
heroïseren schilderijen en maken er een 
uniek fenomeen van. Het is een letterlijke 
omkering van de 19de eeuwse inrichting 
van een museumzaal: gordijn voor werk in 
plaats van andersom. De toeschouwer blijft 
op afstand terwijl de kunst haar zuiverheid 
achter dikke muren en gordijnen tracht te 
bewaren. Copers verwerpt symbolisch het 
instituut museum als een onvruchtbare hy
pothese. Toch kan hij, evenmin als 
Broodthaers, de metafysica van de indivi
dualiteit en de nostalgie uitbannen.
Blindheid en verbod veronderstellen een 
gebrekkige visie. (Bitter maar ook para
doxaal merkt Broodthaers op dat niemand 
ooit nieuwsgierig was naar de tekst van de 
dichtbundel “Pense-bête” , die hij met gips 
dichtgemetseld had. Hij lokt het taalkundig 
geweld zelf uit en declameert: “Niemand 
werd ooit bewogen door het verbod.”). Maar 
het is misschien de taak van de blinde 
ziener te reflecteren over een traditie en 
vanachter zijn duistere bril meer in het 
vizier te krijgen.

Accumulatie

In "Duistere Musea " wordt het archiveren 
en collectioneren van musea - het verber
gen van kunstschatten - en de kreupele 
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reactie van de kijker ertegenover, aan de 
orde gesteld. Van een twintigtal internatio
nale musea werd de naam, volgens het 
lettertype dat het betreffende museum zelf 
gebruikt, op een papieren drager getekend. 
Met verschillende dunne lagen zwarte verf 
werden de namen van deze instellingen 
overschilderd tot ze wegdeemsterden. Door
heen de zwart-grauwe tonaliteiten schrijft 
Copers namen van kunstenaars uit de be
treffende collectie - de kunstenaarsnamen 
bepalen immers het gezicht en de uitstra
ling van het museum en omgekeerd. De 
onleesbaarheid van de namen van de kun
stenaars toont het museum als een 
obscurantistisch instituut dat alles stock
eert, inkapselt en bevriest.
Hij besteedt aandacht aan de typografische 
letter (de boekdrukletter) van elk beschre
ven museum. Net zoals er soorten musea 
zijn, bestaan er velerlei lettertypen. De let
tertypen vormen families. Belangrijker is 
dat er met elk lettertype tegemoet gekomen 
wordt aan een groot aantal mogelijkheden 
betreffende inhoudelijke en esthetische 
behoeften van een tekst, titel of naam. Nu 
zijn de aanduidingen van musea eigenlijk 
al logo’s. Logotype betekent figuur, ont
werp, waarin letters verwerkt zijn, dienend 
als herkenningsteken van een bedrijf of 
instelling. De Fig. van Broodthaers blijft 
ambigu en vlottend. Het logo van Copers 
ontstaat uit overvloed en in een massa- 
klimaat. Uit het logo leidt men de sfeer, het 
gezicht, de aura van een museum af. Het is 
een eenvoudige prothese van Broodthaers’ 
slechtzittend letter-pakje. Copers stelt vast 
dat alles gereduceerd wordt tot object, tot 
indifferent teken en aldus verdwijnt in een 
stagnerende positie. Kijken naar “Duistere 
Musea" is kijken naar de leegte van de 
kunst. Door kunst aan tijd en plaats te 
binden, tovert hij de aura en continuïteit 
ervan weg. De kunst komt tot stilstand in 
het ogenblik waarin het museum zichtbaar 
wordt als vormelijke, holle constructie. Zo 
staat de National Galerie Berlin gedrukt in 
een fors, stoer rechtlijnig type, terwijl het 
British Museum bestaat uit fraaie, 
archaïserende, plechtstatige letters. Het 
MUseum van Hedendaagse Kunst Antwer
pen (men schrijft hoofdleterU in MUseum!) 
vertoont het nerveuze, jachtige van zijn tijd 
en wordt samengeknepen tot MUHKA.

Dat de kunstenaar de naam van het museum 
laat dichtslibben onder lagen zwart en hand
geschreven namen van kunstenaars uit de 
collectie is ingegeven door de vergrijzing 
van elke recente geschiedenis. Niets staat 
een definitieve academisering van elke 
museumcollectie (het mausoleum van de 
kunst) in de weg. De musea vertellen, reeds 
in hun logo en de namen van kunstenaars, 
dat er een tijd moet geweest zijn waarin dit 
alles echt dramatisch, vitaal, expressief, 
tumultueus en met sprongen verliep. Er is 

een bloedige komedie aan voorafgegaan en 
er waren pakkende effecten nodig om op
gemerkt te worden.
Over zijn “Musée d’Art Moderne Départe
ment des Aigles” , waar soms veel, soms 
niets te zien is, schrijft Broodthaers: “Dit 
Museum is een fictie. Nu eens neemt het de 
vorm aan van een politieke parodie op 
kunstmanifestaties, dan weer die van een 
artistieke parodie op politieke gebeurtenis
sen. Overigens doen de officiële musea (...) 
dat ook.” Doch de fictie biedt de mogelijk
heid de werkelijkheid te vangen en datgene 
wat die werkelijkheid verbergt te ontmas
keren.
De “Duistere Musea " toont als reeks een 
engagement met terugwerkende kracht. De 
kunstenaar ligt bedolven onder het puin 
van een cultuur, die accumulatie en eeu
wigdurende conservatie tot haar intellec
tuele identiteit heeft verheven. Vooral in de 
19de eeuw wordt de kunst ondergedom
peld in de stroom van de geschiedenis. 
Kunst ontvangt haar waarde in de orde van 
de geschiedenis. Men voegt altijd iets toe 
zodat de kunstgeschiedenis verder haar 
beloop kent. Doch in hoeverre brengt de 
kunst de wereld daarbuiten nog in beeld? 
De onzichtbare gelijkenis tussen de dingen 
zichtbaar maken, zoals de allegorie van 
Broodthaers dat kon, wordt saai, voorspel
baar en irrelevant. Beeld en begrip worden 
in “Duistere musea ” van elkaar geschei
den. Doch ze kunnen elkaar niet meer 
becommentariëren: ze verdrinken in eikaars 
beeld. De eindigheid van een titel contras
teert nog maar nauwelijks met de oneindig
heid van het zwart, dat niet meer ruimtelijk 
functioneert. Op zich zijn de “Duistere 
Musea" haast seriële werken. Men kan ze 
gemakkelijk met de blik verstaan, om ze 
buiten de voorstelling (van een merknaam 
betreffende kunst) verder te denken. Ze 
bezitten de cohesie van een stijl, wat ten
slotte niets anders is dan een regulerend 
vermogen dat de samenhang van de tekens 
tot stand moet brengen.
Op een moment dat musea als groot
warenhuizen van de kunst ingericht wor
den, kan men kunst alleen nog maar als, 
esthetische gebruikswaar voorstellen. Daar
door verliest kunst haar geldigheid voor het 
heden. Aangezien kunst ontkracht wordt 
door de commerciële en culturele, bewa
rende context, kijkt men niet meer naar 
kunst uit het verleden ten behoeve van de 
kunst in het heden, en vice versa. Men stelt 
de vraag naar kunst binnen het empirisch 
veld eenvoudig niet. Systematische, verge
lijkende observaties van het kunstobject 
verworden tot uitvergrote advertenties op 
museummuren. “Mensen zien niets,” zegt 
Leo Copers.
Het klinkt katheder-achtig wanneer men 
beweert dat pas als de kunstenaar het heer
sende cultuurpatroon kan aanvaarden en in 
zijn kunst bevestigen, hij weer tot de massa 
kan spreken. In de “Duisteremusea” toont 
zich niets meer. Daarom blijft dit binnen 
onze consumptiecultuur een even exotisch 
- en daarom soms zo druk bezocht - als 
marginaal verschijnsel.
Daarnaast toont de reeks panelen misschien 
beschaafde, conservatieve remmingen. Het 
is een picturale geste die overtroefd wordt 
door een logo als mikpunt. Broodthaers 
werkt een analyse van kunst, discours, pre
sentatie en commercie uit. Copers produ
ceert een flux van monotone continuïteiten 
met een emotionele ondertoon.
Kunst is geen categorie van de 
zichtbaarheid, maar versterkt, door middel 
van een rituele herhaling, de eigen banale 
algemeenheden. Copers gebruikt de kunst 
om de kunst als een artificiële constructie te 
tonen. Het is eenvoudigweg een eindeloze 
parodie op hooggestemde vormen van mas
sacultuur.

Wim Van Mulders

“Duistere Musea” kan nog tot 30 mei 
bezocht worden in het Provinciaal Mu
seum voor Aktuele Kunst, Zuivel- 
markt 33, 3500 Hasselt (011/21.02.66). 
Eveneens tot 30 mei lopen in het mu
seum nog twee andere solo-tentoonstel- 
lingen, met werk van André Bertels en 
Jan Van Munster.
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Correspondentie
Enkele stukken

Zegt Ilya Kabakov tegen Bons Groys: 
“Isn’t it like -1 want to repeat the word 
- a dream? Isn’t it like a journey across a 
stage without a play. Some people, of 
course, experience this and understand 
how extremely intriguing it is - to wan
der about a stage when the lights are 
switched off and the auxiliary lamps are 
burning in the wings. You encounter 
elephants, thrones, improbable knights. 
And you understand that you are dealing 
with the theatre, but... (...) An installation 
is close to an intermediate sphere, in 
which we understand that we are in a 
theatre. On the other hand, this is a new 
kind of theatre, which resembles life in a 
different way. A strange kind of play is 
performed before us. I think that it is 
extremely appropriate in this context to 
use all the terminology of the surrealists. 
Dream, Night, Appearance, Strangeness 
- they flutter about all the time in the 
presence of an installation.” (“Life of 
Flies”, p. 264)
Vertelt Ilya Kabakov: “Iedereen die ooit 
zijn verzamelde papieren heeft doorge
nomen of herordend is met dit gevoel 
vertrouwd: het is de herinnering die ver
weven is met alle gebeurtenissen waar
mee deze objecten verbonden zijn. Als 
we ons deze papieren symbolen en getui
genissen ontzeggen, ontzeggen we ons 
ook een deel van onze herinneringen. In 
onze herinnering wordt alles even waar
devol en betekenisvol. Elk plekje in onze 
herinnering is verbonden met alle an
dere. Ze vormen ketens en verbindingen 
die uiteindelijk ons leven omvatten, het 
verhaal van ons leven.” (“De afvalman ” ) 

kerheid uitdagender. In “On wings of art” 
kon ik dan weer meer genieten van de 
speelse - alhoewel zeer doordachte - dialo
gen, de geraffineerde eenvoud waarachter 
zich een duidelijke structuur verschool. 
Schijnbaar oppervlakkig gebabbel dat plots 
uitgleed in onnoemelijke diepten. In “Ab
solute kunst" zagen we ook heel wat meer 
beeldmateriaal (ongeveer het dubbele van 
de huidige voorstelling): dia’s (gemaakt 
van video’ s) werden op gedrapeerde lakens 
geschenen. Timmers en Warning zijn wer
kelijk in de huid van de kunstenaars gekro
pen, hebben hun spel verlegd naarde straat, 
de academie, de winkel, de kunstmarkt. De 
beelden die van dit spel getuige zijn, wor
den vertoond in de voorstelling. (13/7/89) 
(“On wings of art” ; Onafhankelijk 
Toneel)

Het meisje krijgt geen naam, zij heet kort
weg: het kleine meisje, terwijl de voor 
iedereen grote meneer oude man genoemd 
wordt. Dat de tegenstelling tussen het meisje 
en de man op de scène niet klein versus oud 
maar in de eerste plaats het verschil in 
lengte betreft, is geniaal. Wat is immers in 
de ogen van een klein meisje een oude 
man : een groot man. Hoe groter, hoe ouder. 
Op deze logica van het kind wijst Lauwers 
door voor de rol van oude man Mil Segers, 
een uitzonderlijk groot man te casten. Een 
sprookjesfiguur. Een bemiddelaar tussen 
realiteit en fictie, leven en dood. Als de 
ouders van het meisje gestorven zijn, leidt 
de oude man het meisje in in de dood. 
(29/1/90)

( “ça va ” ; Needcompany)

“De voorstelling kost 50 fr. meer, maar je 
krijgt er wel een boekje bij.” Een kijkboek 
met foto’s van Wagners familie, citaten, 
overdrukken van zijn partituren etc. De 
acteurs komen op en vertellen het leven van 
Wagner, 80 minuten lang: flarden van me
ningen over Wagner, citaten van Wagner, 
feiten. Afwisselend verteld dooréén van de 
vier acteurs, zonder elkaar in de rede te 
vallen. Dan is ér een pauze, en na de pauze 
vertellen de acteurs Verder maar het chro
nologische overzicht dat voor de pauze 
domineerde, blijft afwezig. Geregeld ont
staan er ook dialogen. Onderwerp van ge
sprek: Wagners meesterwerk, de “Ring der 
Nibelungen” .
Het leven, verteld, het leven zoals het op
licht in fragmenten (van brieven, opmer
kingen van anderen, dagboeken). De voor
stelling wil geen volledig (juist) zicht op 
dat leven werpen, eerder demonstreert ze 
op welke manier een leven object wordt 
van allerlei operaties: gesleutel van het 
subject zelf - “ik dacht toen... maar nu...” 
- van zijn omgeving, tot er verzinsels ont
staan, sprookjes, maar ook interpretaties 
die hout kunnen snijden natuurlijk. 
(20/2/90)
(“Van Wagner”, Dito’Dito) 

onder de aandacht wordt gebracht. Maar 
matigen tegelijkertijd te hoog gespannen 
pretenties. Er wordt enkel aangegeven welke 
verwachtingen de rechtstaande zou kun
nen inlossen, wat het profiel zou kunnen 
zijn van diegene die op de stoel, de lege 
stoel zou kunnen plaatsnemen. De acteurs 
modelleren de afwezige, schetsen de con
touren en blazen lucht in iets dat op Richard 
Wagner zou kunnen lijken. (19/3/90) 
(“Van Wagner”, Dito’Dito)

In “Stella” heeft Anne-Teresa de 
Keersmaeker ten overvloede gebruik ge
maakt van elementen uit vorige voorstel
lingen. De op het eerste zicht volstrekt 
onbepaalde ruimte, de ruimte waarin al die 
elementen convergeren, samenkomen, 
noem ik botweg een repetitieruimte . Deze 
ruimte - het negatief van het decor van 
“Bartok/aantekeningen” en
“Microcosmos’’ - bleek bij uitstek ge
schikt om voortdurend in de tijd te blade
ren: vooruit (bij het creëren van een nieuw 
historisch toneelfeit) en achteruit (bij het 
hanteren van elementen uit eerdere crea
ties). Ik heb op geen enkel moment - en dit 
is zeer belangrijk - het gevoel gehad dat er 
geciteerd werd. Ik zag opnieuw enkele 
momenten die ik in mijn geheugen gegrift 
had tot leven komen. Hoe kan ik de pom
poenen vergeten, de sanseveria’s, de kos
tuums uit “Ottone, Ottone” , het decor uit 
“Bartok, aantekeningen ” , de bewegingen 
uit “Rosas danst rosas” en “Elena’saria” . 
Ik kan dat niet vergeten, maar tegelijkertijd 
besef ik dat er met die elementen iets nieuws 
gebeurt, dat ze nog niet uitgeput zijn, dat ze 
opnieuw kunnen gebruikt worden, een 
nieuwe waarde krijgen. Deze onbepaalde 
ruimte definiëren, legt uiteindelijk teveel 
restricties op aan de verbeelding. De 
repetitieruimte is ook een ongelukkige de
finitie omdat ze de verhoudingen tussen de 
meisjes te zeer bepaalt. Omdat juist die 
verhoudingen, die relaties tussen die vrou
wen onbepaald dienen te blijven, omdat de 
relaties teveel verschuiven om ze in een 
interpretatie onder één noemer te brengen. 
(15/4/90)
(“Stella” ; Rosas) 

scène komen gerend, naar de overkant lo
pen , vervolgens terug opduiken aan de 
kant waaruit ze eerst kwamen aanlopen (en 
dus niet uit de kant waarin ze verdwenen). 
Een belangrijk deel van het stuk (en het 
belangrijkste deel van de fysieke inspan
ning van de dansers) speelt zich af achter de 
doeken, ongezien voor het publiek. Of toch 
niet? Want zien we geen op basis van de op 
de scène verrichte inspanningen te ver
moeide, buiten adem zijnde lichamen? Meer 
dan een goede helft van het stuk speelt zich 
af aan de kritische grens tussen scène en 
coulissen, tussen gezien en ongezien. De 
dansers lijken de blik van de toeschouwers 
naar de rand te willen trekken, in een po
ging de blik nog een tikkeltje verder achter 
de coulissen te doen belanden waar dansers 
zich opwarmen, beheersen, waar zij kijken 
naar wat er zich op de scène afspeelt en zich 
klaarhouden om in te springen op het juiste 
moment, waar de dansers lachen, zich ont
laden (of acteren de dansers ook in de 
coulissen en horen deze gedragingen bij het 
spel?).
De dansers fladderen over de scène, de 
lichamen zweven over het hout zoals hun 
gewaden - doorschijnend zijden gewaden 
die het naakte lichaam nauwelijks verhul
len, sluiers met patronen in een ontwerp 
van Rauschenberg - langs hun lichamen 
glijden. Vederlicht. Het oog volgt nu eens 
deze dan gene danser, en als alle dansers op 
een bepaalde plaats blijken samen te ko
men, tracht het oog de configuratie, de 
structuur op het spoor te komen. Elke dan
ser een universum, en de choreogafie een 
botsen - zacht botsen - van die universa. 
Synchroniteit is ook het thema van de in
stallatie van Rauschenberg: over en naast 
elkaar vloeiende beelden van grote mo
menten uit de geschiedenis van mens en 
machine; over en naast elkaar geprojec
teerde beelden op de zijden gewaden van de 
dansers. Het blikken naar de coulissen is 
het toevoegen van een additionele wereld 
aan de hypersynchrone wereld op de scène. 
(10/10/90)
( “Set and Reset ” ; Trisha Brown Company)

“On wings of art” is een bewerking van de 
voorstelling “Absolute kunst” die ik vier 
jaar geleden zag tijdens het Klapstuk-festi- 
val. Een grondige bewerking. Het basis- 
verhaal is hetzelfde: twee kunstenaars - een 
oude en een jongere - beleven de twijfel. 
Het verhaal wordt zonder gêne, maar met 
de inzet van alle mogelijke middelen - zelfs 
met behulp van de schaduw van objecten - 
aan de toeschouwers verteld. Slechts en
kele sleutels, enkele fragmenten van het 
verhaal kreeg de toeschouwer in “Absolute 
kunst” : het avontuur was groter, de onze-

Op het smalle speelvlak staan drie stoelen. 
Voor de pauze zij n deze drie stoelen perma
nent bezet. Als een acteur opstaat, wordt de 
lege plaats even later ingenomen door de 
rechtstaande acteur. Na de pauze staan bijna 
even permanent twee acteurs recht, één 
stoel vrijlatend. Deze minimale ingrepen 
typeren de regisseur, organisator Ritsema. 
Eerder dan een personage neer te laten 
zetten, dat het type Wagner zou interprete
ren, laat hij Wagner als een aanwezig- 
afwezige in het decor waren. De recht- 
staande/de lege stoel - beide focusseren de 
aandacht. Roepen diegene op die volop

De zonder meer robuuste lichamen van de 
danseressen werden in leren pakken ge
perst tot aan de navel, onder de navel 
waaierde het pak open tot een lange, brede 
leren rok (waaronder ze een zwarte, lange 
broek droegen). In de dans is vanzelfspre
kend het gehele lichaam betrokken, en in 
“Flesh and Blood " wordt dit principe tot in 
het krankzinnige doorgevoerd: de danser
essen vragen uitdrukkelijk aandacht voor 
de bewegende vinger- en voetkootjes, de 
mimiek wordt sterk gecontroleerd, geen 
enkele spier of zenuw ontsnapt aan het 
dictaat van de choreografie, maar het meest 
essentiële element van het lichaam in een 
dansvoorstelling, de benen, waarmee zo
veel dansers en danseressen trots willen 
uitpakken, wordt gemaskeerd achter een 
lederen gordijn, een golvend oppervlak, 
een blinkend scherm. Wat de lichamen in 
“Flesh and blood” - letterlijk - drijft, 
waarmee deze lichamen doorheen de ruimte 
bewegen, wordt aan het oog onttrokken. 
Het oog van de toeschouwer schuift vanzelf 
naar de gezichten, de handen, de vingers en 
de vingerkootjes, ongeveer het enige dat 
niet verhuld wordt door kledij. (17/9/90) 
(“Flesh and Blood” ; Cholmondeleys)

Ik zit op een plaats waar ik naast de scène 
zicht heb op een deel van de coulissen en zie 
hoe bepaalde dansers uit de coulissen, op de 

Misschien heb ik teveel nadruk gelegd op 
die ene breuk die ik uit de voorstelling 
“Julius Caesar" gelicht heb, met name de 
dood van Caesar. Is het stuk geen perma
nente opeenvolging van breuken? Eigen
aardig genoeg heb ik nu pas oog voor de 
vele keren dat de scène leeg geweest is, of 
bijna leeg, voor de vele gebeurtenissen die 
het stuk voortdurend doen kantelen - slechts 
één zo’n gebeurtenis is de dood van Caesar, 
een ander is de dood van Portia, nog een 
ander de vonkende ruzie tussen Cassius en 
Brutus, en Lauwers legt zelf een arbitraire 
breuk in het stuk: de spot die op het hoofd 
van de souffleur dreigt te tuimelen maar er 
net boven blijft hangen. Ook in Peyskens’ 
“Julius Caesaer ” werd het stuk verhakkeld 
door het talloze keren heen en weer schui
ven van de wand die de scène aan het oog 
onttrok, wat me stoorde. Dit stuk comman
deert echter eerder een in de verf zetten dan
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wel een uitvlakken van de verschillen. 
(15/11/90)
(“Julius Caesar” ; Needcompany)

Zachte klanken maken zich meester van de 
Rode Zaal, alles doordringende klanken, 
geproduceerd met vioolstokken op allerlei 
voorwerpen, efemere, fragiele, brutale klan
ken. Dan neemt een persoon plaats achter 
een tafeltje en begint een tokkelpartituur op 
het witte hout dat op het tafeltje ligt. Die 
getokkelde klanken worden versterkt, en 
twee dansers gehoorzamen aan het hen 
gedicteerde ritme. Maar meer dan aan de 
man achter het tafeltje, gehoorzamen de 
dansers aan het helse kabaal dat uit de vloer 
opstijgt; de dansers luisteren naar de klank 
die vanaf het tafeltje, naar beneden, door
heen de vloer geleid wordt. Dit is geen 
machtsspelletje zoals op het eerste zicht 
lijkt, neen, deze scène focust de aandacht 
op de dansvloer die later in de voorstelling 
nog uitdrukkelijker in het spel betrokken 
wordt: als andere dansers op het toneel 
verschijnen en zich op stenen voortbewe
gen - het contact met de dansvloer vermij
dend. Als die dansvloer opgebroken wordt, 
plaatsmaakt voor een niet geleidend, of 
nauwelijks geleidend plastic vloertje. 
(4/12/90)
(“The weight of a hand" ; Wim 
Vandekeybus)

van de realiteit. Altijd speelt iedereen het 
theater parten. De Keersmaeker wil de con
trasterende emoties, die allemaal verenigd 
liggen in de Rashomon-samenvating van 
Fumiyo Ikeda, en die onherroepelijk in 
verband worden gebracht met originaliteit 
en authenticiteit, uitkristalliseren, om af
stand te nemen van de realiteit van het 
drama en tegelijkertijd een gooi te doen 
naar het drama van de realiteit. (26/3/91) 
( “Stella ” ; Rosas)

—eddühna 
AA-A:

Net voordat de voorstelling begon, dacht 
ik: welke idioot zou nu het licht uitdraaien 
om het publiek ten teken te geven dat het 
moet zwijgen omdat het spektakel gaat 
beginnen? Is het dichtslaan van de deur 
door Fumiyo Ikeda dan niet voldoende? 
Nauwelijks een minuut later bleef het licht 
nog volop boven het publiek branden al- 
hoewel lkeda allang aan haar indrukwek
kende monoloog begonnen was. Enkel het 
burgerlijk theater hanteert het doven van 
het licht nog als teken dat nu een andere 
wereld spreekt. Anne-Teresa De Keers
maeker laat beide werelden in elkaar 
vloeien. Theater begint niet met een draai 
aan de lichtknop. Theater is iets dat aan
vangt met een kleine zwaai naarhet publiek 
( “Moeders ” ; Dito’ Dito) of een korte krach
tige lawaai- en dansstoot (Lalala Human 
Steps). (20/5/91) 
(“Stella” ; Rosas)

Slechts één scène, de lachscène met name, 
overleefde mijn tweede bezoek niet. Toch 
vind ik de lachscène, meer bepaald het 
falen van deze scène, ongelofelijk belang
rijk en cruciaal in mijn interpretatie van 
“Stella” . Het lachen deed me gruwelen 
omdat ik het spel volkomen doorzag en als 
vals beoordeelde. Maar was het huilen, 
jammeren, verleiden, mediteren, dansen dan 
authentieker? Maar natuurlijk niet. En ei
genlijk maakte ik niet meteen deze associ
atie, deze tussen het lachen en jammeren 
bijvoorbeeld, maar passeerde ik nog een 
andere klip, deze van het hoesten. In de 
voorstelling wordt ontzettend veel gehoest, 
vooral in de lachscène. Achter het hoesten 
van een acteur kan je als toeschouwer ei- 
génlijk onmogelijk iets anders vermoeden. 
Het hóesten in “Stélla” verlegt de limie.t 
waar het spel in de noodzakelijkheid of de 
realiteit overgaat. ïn “Sielld”. wordt die 
breuklijn bespeeld, de naad tussen opzet en 
noodzaak. Het 'verleggen Van die grens 
bevraagt niet zozeer het realistische van 
het spel of hét theatermaar hét théatrale

Op het moment dat ik het gevoel kreeg dat 
de voorstelling naar zijn einde toeliep - een 
gelijkaardig achtergrondmuziekje werd 
gespeeld, en daarop werd gedanst wat op 
een conclusie leek, de scène was voor de 
rest onbespeelbaar geworden; op de achter
grond daagden roadies op die het decor 
begonnen af te breken - op dat moment 
haalt de acteur die het meest op de scène 
had verbleven - het meest cynische perso
nage dat ik ooit mocht aanschouwen - een 
pancarte te voorschijn met het Duitse woord 
Pause : hij loopt de scène af, keert terug en 
draait het bord om waarop de Italiaanse 
vertaling van pauze verschijnt. Daarna 
gaat hij zitten, en doet verder waarmee hij 
bezig was - de meest smakeloze attributen 
bovenhalen. Niet alleen deze man doet ver
der, iedereen volvoert zijn aangevangen 
handelingen: de dansers blijven hun op 
wegwerpgebaren gebaseerde dansen her
halen, de roadies ruimen op, de muziek 
blijft spèlén. Het publiek komt in conflict 
mét zijn verlangens: zal het blijven wach- 
ten tot het gedaan is - maar eindigt he t wel ? 
-of stapt het resoluut óp en gaat het zich 
laven aan een drankje. Een grandioos mo
ment omdat het stricte spel van theater- 
conventies - het dichtschuiven van het doek. 

het afgaan van de spelers, het stoppen van 
de muziek, het aanfloepen van de verlich
ting boven het publiek - herschapen wordt 
tot een mistig moeras, een mijnenveld. Nie
mand kan zich na dit ingenieus in elkaar 
zittend moment op zijn gemak voelen: niet 
degene die de zaal voortijdig verlaat, want 
die vreest toch dat hij iets mist. Maar ook de 
achterblijvers voelen zich in de steek gela
ten door de conventies: zij blijven knarsen- 
tanden tot de muziek en de lichten verlos
send doven. (20/5/91)
(“Palermo, Palermo” ; Pina Bausch)

Alhoewel ik wist dat de twee acteurs door 
vrouwelijk naakt omkranst zouden wor
den, onderging ik toch een lichte schok toen 
ik beide door naakt geflankeerd zag. Dat 
had te maken met het domme feit dat ik als 
eerste in de zaal gekatapulteerd werd en 
geconfronteerd werd met vijf roerloze, twee 
aangeklede en drie naakte lichamen. Op dat 
moment was er geen mij aankledende massa 
van mensen. Niet de acteurs werden beke
ken, maar ik; de eerste kijker, bekeken en 
getaxeerd op zijn reacties.
Dat ene moment, nauwelijks meer dan een 
fractie van de gehele duur van de voorstel
ling uitmakend, werd met elke stap die ik 
deed in de richting van de door mij uitgeko
zen plaats opgelost. Met elke stap verdunde 
de taxerende blik van de in de sofa gezeten 
acteurs want elke stap betekende niet alleen 
een opschuiven in de richting van een vei
lige plek, maar ook een steeds meer 
omstuwd worden door andere toeschou
wers. Totdat het punt bereikt werd dat het 
aantal ogen die de acteurs bekeken, de ogen 
van de acteurs overtrof.
De tijd die zich afspeelde tussen het mo
ment waarop ik als eerste de zaal betrad en 
het moment waarop de lichten A uitgingen 
en de lichten B aangingen en het muziekje 
begon en eindigde, was net lang genoeg om 
als kijker af te rekenen met de naakte licha
men. Niet het dramatische belang van de 
naakte lichamen stond in die tussenperiode 
centaal, maar de naakte lichamen op zich; 
assymetrieën, volumes, afmetingen, hou
dingen enz.
Ik weigerde te geloven dat die naakte da
mes daar enkel zaten omdat de voorstelling 
de begrenzing van het mannelijk ik en het 
ontsnappen aan die begrenzing 
thematiseerde. De naakte lichamen wegen 
ook op het acteren. De acteurs moeten met 
hen rekening houden alhoewel ze zelf geen, 
of nauwelijks betekenis genereren. Vooral 
de dame die tussen beide in zit, laat haar 
invloed gelden. Over haar heen moeten de 
acteurs praten. Hun aanwezigheid creëert 
een typisch theatrale spanning en druk; 
ballast die de essentie van het theater vat. 
(12/1/92)
(“Manieren” ; Dito’Dito)

Het decor van “De natuurlijke dochter” 
was alleen maar aantrekkelijk totdat Mieke 
Verdin en Willy Thomas uitdrukkelijk voor 
het decor plaatsnamen; vanaf dat moment 
vervulde het me ook met een intellectueel 
genot. Voor een scherm gaan staan dat uit 
dezelfde materie is gemaakt als het kos
tuum dat je draagt, is een conceptueel 
manoeuver. Het decor situeert het spel niet 
maar zuigt de lichamen die ervoor staan op. 
Blijven over: twee wiebelende en babbe- 
lende hoofden. Stemmen, zinnen, retoriek: 
kortom, het woord. Het decor is het scherm 
waarachter de acteurs plaatsnemen (als ze 
niet spelen), maar fungeert ook als een filter 
dat enkel het gezicht - enkel de woorden - 
doorlaat. Ook de mimiek en de gelaatsuit
drukking worden de toeschouwer immers 
ontnomen, vermits het scherm op een be
hoorlijke afstand van de toeschouwer staat, 
een goede tien meter schat ik. Deze opvat
tingen over theater zet het decor uiteen. 
Op dezelfde wijze waarop het kostuum iets 
over de acteur vertelde - op de rug van Guy 
Dermul prijkte bijvoorbeeld een wolf - gaf 
de inrichting van de zaal commentaar op de 
inhoud van het stuk. Dit stuk, deze intrige 
vergt letterlijk dat zijn personages zich op 
respectabele afstand van elkaar plaatsen in 
de ruimte die zich uitstekend leent tot een 
verbeelding van hiërarchie, omdat ze zich 
in de lengte uitstrekt, een behoorlijk lang 
speelvlak verschaft. (Een analogie: in 
“Mythologies” van Jan Decorte moesten 
de toeschouwers plaatsnemen in een kuil. 
Wilden ze het toneelstuk volgen dan moes

ten ze hun nek rechten. Slechts één god 
wilde zich tussen de mensen wagen, maar 
dan nog op een loopplank: zijn zwart ge
lakte, glanzende schoenen bevonden zich 
aldus op ooghoogte van de toeschou
wers. . ,)(6/7/92)
(“De natuurlijke dochter” ; Dito’Dito en 
Stan)

In de voorstelling van “Restauratie” die ik 
zag, nam één acteur het défilé van de voor
werpen voor zijn rekening. Ik zag onder 
andere een olifant, een broodrooster (?), en 
aldoor iemand die zich in de nabijheid van 
die objecten gelukkig voelde.
(11/8/92)
(“Restauratie” ; Maatschappij Discordia, 
Dito’Dito en Stan)

Achter de titel van het boek “The Minus 
Man” van Michelangelo Pistoletto, gaat 
ook een theaterstuk schuil waaraan 
Pistoletto en de rest van de twaalf leden 
tellende Zoo-groep een tijdje werkten. 
Pistoletto vertelt op welke manier dit stuk 
gemaakt werd, welke bedoelingen zijn 
collega’s hadden en wat hij onder The Mi
nus Man verstaat. “The exercises in The 
Minus Man lasted four months. When 
everybody had worked out their own piece 
and their own part, at the first rehearsals, 
each entered into the character of The Mi
nus Man.” Repetities en oefeningen, dat 
zijn momenten waarop de groep verzamelt 
en ideeën uitwisselt. De groep speelt het 
stuk niet vooraf, de samenkomsten moeten 
enkel mogelijk maken dat de groep de con
frontatie met immediacy en contingency 
aankan. (De vergelijking met de werkwijze 
van Discordia is treffend. Als Pistoletto op 
een bepaald moment een aantal scènes in 
herinnering brengt, krijgt de vergelijking 
een tastbare inhoud. “The actors go into the 
wings and come back with something in 
hand: one with a musical instrument, one 
with a stool one with a book, one with a 
bunch of flowers. One for instance continues 
to bring our objects, almost as though he 
wanted to empty out the area backstage.”). 
In het cahier noteert Pistoletto wat hij onder 
The Minus Man verstaat. The Minus Man 
is het chiffre dat zich met een dergelijke 
opvatting aan het theater en het leven waagt. 
“He’s to be represented as a little puppet 
that lives in the pocket of one character 
after another, maybe once by mistake he 
can fall out the pocket while a character 
takes out his handkerchief to blow his nose 
with a roar. (...) In short the Minusman is 
something to be kept in a pocket.” (6/3/93) 
("A Minus Artist” ; Michelangelo 
Pistoletto)

Koen Brams ;
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Nageaapte melancholie

Het Nederlandse theatergezelschap 
Maatschappij Discordia staat voor 
spel(plezier) en sterke scenografische 
beelden die omwille van uiteenlopende 
redenen - speelsheid, eenvoud, bitter
heid,... - na de voorstelling nog vele ja
ren blijven nazinderen. Bart Meuleman, 
als theatermaker verbonden aan 
Dito’Dito dat samen met Stan en Maat
schappij Discordia gedurende drie maan
den opgaat in De Vere om diverse tek
sten uit het theaterrepertoire te spelen, 
bespreekt één werkstuk van Discordia, 
”De tijd dat we nog niks van elkaar wis
ten”. Maar eerst delft hij in zijn geheu
gen enkele beelden op die hem toelaten 
de theaterpraktijk van Discordia te ty
peren.

Toen ik voor het eerst een voorstelling van 
Maatschappij Discordia zag, moest ik vast
stellen dat er zo weinig te zien was. Er stond 
een oude zetel, aan weerskanten daarvan 
een speler, en in de zetel een derde speler 
die de zetel tot nut maakte. Op de achter
grond herinner ik mij een kast, en ondertus
sen ging in volle vaart, zo’n anderhalf uur 
lang, Heinar Kipphardts komedie 
“Schakespeare dringend gesucht” voor
bij. De zetel zag ik meermaals terug in 
andere Discordia-voorstellingen. De spe
lers trouwens ook.
Vergeleken met andere toneelervaringen 
trof mij de armoede van het beeld, en met 
die armoede ook de warmte. De snelheid 
van het praten en het voor mij ongewone 
toneelbeeld stonden een natuurlijk verlo
pend gesprek niet in de weg. De spelers 
waren ook niet druk bezig mij van alles 
duidelijk te maken. Lange tijd was mij niets 
méér zichtbaar dan het verweerde leer, het 
hout en de mensen die praatten, tot ik, 
zonder dat er iets wezenlijks veranderde - 
het spel ging gewoon door - een halve se
conde lang een schrij vers werkkamer zag in 
het holst van de nacht. Nog later: een res
taurant waar iemand de rekening niet kon 
betalen. Nog later: een politiebureau tij
dens een verhoor. Nog later, veel later, kon 
ik deze aangename ervaring naar waarde 
schatten. Ik begreep het grote respect van 
deze voorstelling voor mijn verbeeldings
vermogen. Het werd niet bestookt met al
lerlei bedoelingen, het kreeg ruimte om af 
en toe heel intens te zien, te voelen, te 
begrijpen. Zoveel jaren later bedenk ik daar 
een moraal bij. Men moet zuinig zijn op 
zijn verbeelding.
De afwezigheid van nadruk is eerder zeld
zaam in het theater. Het theater wil graag 
duidelijk zijn. Niet in naturalistische zin, 
want van de onmogelijke ambitie naar de 
natuur voor te stellen is het al lang afgehol
pen door film en televisie. Het theater is 
graag duidelijk in theatrale zin. Het wil 
doordrukken dat het codeert en transfor
meert. Anders nog: het pleit voor de be
scherming van de verbeelding. Alleen heeft 
het die nieuwe taak te hard aan de borst 
gedrukt, als een slechte verliezer die zich 
krampachtig wil revancheren. Meerduidig
heid is daarbij een sleutelbegrip, een mo
rele kwalificatie zelfs - ook voor de kritiek 
en de theaterwetenschap. Er moet een be
wijs geleverd worden, een bewijs van een 
lees- en decodeerbare complexiteit. Welnu, 
het evenwicht tussen die beoogde com
plexiteit - de theatrale vermomming van 
een bepaalde werkelijkheid - en de 
krampachtigheid waarmee men ze zicht
baar wil maken, houdt het theater goed
deels in een wurggreep.
Voorstellingen van Discordia confronteren 
me niet met dit probleem. Niet dat ze me 
niet aan het denken zetten, integendeel. 
Maar ze bevrijden me uit die wurggreep. Ze 
garanderen vrijheid, zoals ik al zei, en ze 
stoppen soms met het grootste gemak het 
hele medium in hun broekzak. Tijdens het 
voorwoord op “Measure for Measure" 
(Shakespeare) toonde Jan Joris Larners een 
blokkendoos en sprak daarbij de histori
sche woorden: “Dit is de mise-en-scène”. 
Alle dramaturgische vragen bij de toeschou
wers waren daarmee meteen opgelost. Het 
karakteristieke voorwoord is trouwens niet 
het enige dat de toeschouwer steeds weer 
op zijn gemak stelt. De nog onbespeelde 
ruimte biedt iedere keer een blik van her
kenning, van meubels, materialen, kleuren 
en natuurlijk vooral mensen. De herinne
ring aan de huiskamer, de plaats bij uitstek 
waar we binnen zijn, duikt altijd op. De 

onechte dreiging van een buiten krijgt geen 
kans. Geen valse pathetiek. Bij Discordia 
zijn we altijd veilig, hoe tragisch de verha
len ook mogen aflopen.

In november ’92 ging Discordia’s vertol
king van “De tijd dat we nog niks van 
elkaar wisten ” ( 1 ) in première, de voorlo
pig laatste toneeltekst van Peter Handke die 
bij verschijnen onmiddellijk de aandacht 
trok omdat hij uitsluitend uit regie-aanwij- 
zingen bestaat: hij gebiedt, met als locatie 
de Place Vélizy, een eindeloze parade van 
voorbijgangers die in het passeren het spe
cifieke van hun individuele vluchtigheid 
prijsgeven. Kwaadsprekers beweerden dat

De tijd dat we nog niks van elkaar wisten

foto: Bert Nienhuis

Handke lui was, dat hij er zich makkelijk 
vanaf maakte door van achter het raam te 
noteren wat er over het plein liep. Maar die 
bewering doet de schrijver onrecht aan. 
Handke was niet lui, hij was moe. Het stuk 
komt ook niet uit de lucht vallen. Enkele 
van zijn recente teksten kondigden het al 
impliciet aan. Via “Namiddag van een 
schrijver” (2) langs het “Essay over de 
moeheid" (3) slaagde hij erin om een hem 
oude, kwellende paradox te overwinnen 
door hem te laten voor wat hij was. In 
“Namiddag van een schrijver" gaat hij de 
uitdaging nog maar eens aan; hij wandelt 
eerst in een boog omheen Salzburg, dan, de 
stoute schoenen aangetrokken, dwars door 
het consumerende hart van de stad. Maar 
het bekomt de gevoelige slecht. De drei
gende blikken van de winkelende massa 
jagen hem opnieuw naar huis (“In huis 
brandde licht, dat hij had aangelaten voor 
wanneer hij terugkwam”). Maar het “Es
say over de moeheid" brengt de verlossing 
die de titel al in het vooruitzicht stelt. In een 
vraaggesprek met zichzelf roept de auteur 
alle hem herkenbare vormen van moeheid 
voor de geest, waarmee hij iedere keer ook 
zijn eigen levensgeschiedenis aanroert. De 
nog steeds niet volgroeide economische 
dictatuur maakt dat in toenemende mate tot 
een verslag, niet van het krachteloze verzet, 
maar van het verzet van de krachteloosheid. 
Nochtans wordt de troost steeds schraler. 
Hoe ouder hij wordt, constateert hij, hoe 
minder mensen om de moeheid mee te 
delen. “Essay over de moeheid” beschrijft 
het verhaal van een zich isolerende. Tot hij, 
die bewuste namiddag, na een lange 
vliegtuigrit, te moe om te gaan slapen, in 
Central Park verzeild geraakt, en voor één 
keer de wereld kan nemen zoals hij is. Wat 
een openbaring, wat een verzoening tussen 
de vermoeide en de voorbijgangers. “Maar 
geen denken aan dat wij, een van hen en ik, 
verder dan dat iets met elkaar gemeen had
den; ik wilde niets van hen, het was me al 
genoeg eindelijk een keer op die manier 
naar hen te kunnen kijken. En het was ook 
werkelijk de blik van een goede kijker (...). 
Het kijken van deze moeë was een activi
teit, het deed iets, het greep in: de acteurs 
van het spel werden er beter door, nog 

mooier. Bijvoorbeeld doordat ze zich in de 
blik van zulke ogen meer tijd gunden. Deze 
langzame wimperslag liet hen gelden, liet 
hen tot hun recht komen. Van hem die zo 
keek werd op zijn beurt door de moeheid 
het ik-zelf, het eeuwig onrustwekkende, als 
door een wonder weggenomen: alle ver
dere verwringingen, aanwensels, tics en 
zorgenfronsen van hem afgevallen, niets 
anders meer dan de vrijgeworden ogen, 
eindelijk zo ondoorgrondelijk als die van 
Robert Mitchum.” In een laatste, overtref
fende trap in dit verslag, een wensdroom. 
“Op deze trap zat de moeë God, moe en 
machteloos, in zijn moeheid echter - een 
graad moeër nog dan ooit een menselijk 
moeë - alomtegenwoordig, met een blik 
die, werd hij door de gezienen, waar ook ter 

wereld, zich bewust gemaakt en toegelaten, 
toch een soort macht had.” Die God veroor
looft Handke zich te zijn in “De tijd . 
Bevrijd van zijn zorgen, maar ook onthe
ven van de zelfverplichting zijn personages 
het woord te geven, te engageren, laat hij 
hen zien op het moment dat hij ze nog niet 
kent, als passanten. Handke vervult daar
mee een droom die menig schrijver koes
tert, namelijk te kunnen ontsnappen aan het 
(laten) spreken, het woord ondubbelzinnig 
te kunnen verruilen voor het beeld. Zo 
verschijnen achter elkaar tientallen, mis
schien wel honderden figuren van divers 
pluimage, die je net de tijd geven hen te 
bekijken en in vrede met ze te zijn, alvorens 
ze verdwijnen. Sommigen herkennen we 
zo, zoals het oude vrouwtje met het 
boodschappenkarretje, of de skateboard- 
jongen. Anderen blijven vaag, ongedefi
nieerd. Weer andere verdienden hun spo
ren in de Bijbelse geschiedenis (Abraham 
en Isaac) of in de kunst (Papageno). Handkes 
arbeid bestond er voornamelijk in de pa
rade een ritme te verlenen - er zijn regelma
tig pauzes, sommige groepen defileren snel
ler of uitgebreider dan andere - en iedere 
opkomst te definiëren op een wijze, verge
lijkbaar met de syntaxis van een sierlijke 
zin.
“De tijd...” is als een zucht uit een barst in 
de eeuwenoude aardkorst. Het is een kracht
toer, een wensdroom, een zeer tijdelijk rust
punt. Een bevrijding van de zwaarte van de 
geschiedenis, maar één die er niet in kan 
slagen de herinnering aan dat gewicht daad
werkelijk te doen vergeten. Vandaar mijn 
gemengde gevoelens bij deze mooie parti
tuur. Ze troost niet echt, niet sterk genoeg.

In de voorstelling van Discordia wordt de 
Place de Vélizy tot een tien meter lange 
lichtstreep, waarmee een houten schutting 
parallel loopt (4). In tegenstelling tot de 
wereldpremière in Wenen krijgt de realiteit 
van de flaneur die een terras gevonden 
heeft geen kans. Het plein is opgedoekt. Er 
is geen ruimte meer om te verschijnen, er is 
plaats om te demonstreren. En een focus die 
beveelt: aandacht, concentratie. Een veel 

grotere ingreep staat de toeschouwer echter 
nog te wachten. De tientallen voorbijgan
gers verschijnen niet zomaar, uit zichzelf, 
ze komen tevoorschijn nadat Jan Joris 
Larners, die met een tekstbrochure aan het 
begin van de lichtstreep heeft postgevat, 
een of meerdere opkomsten hééft voorgele
zen. En dan gebeurt het, iedere keer weer, 
Lamers leest, en een of meerdere van de 
andere spelers imiteert de opdracht naar 
eigen goeddunken. Niet ter illustratie van 
het gelezene, maar als naâperij. Niet het 
beeld dat ze via de beschrijving waar moe
ten maken trekt de aandacht, maar zijzelf, 
hun spel, hun plezier. In de imitatie is niet 
het beeld belangrijk, maar het gebaar. Het 
beeld vervaagt dan ook ten dele, en daar
mee ook zijn cultus, die van de afstand, de 
contemplatie, de troostende weldadigheid. 
Iemand verschijnt met een blad van een 
kool op zijn hoofd. Het is een soldaat. 
Iemand racet met een stuk krantepapier 
over de vloer. Het is de skateboardjongen. 
Hier lijken wel kinderen aan het werk, het 
soort mensen dat met alles wat het vindt de 
wereld tracht te imiteren. Wat natuurlijk 
niet alleen amusant is, maar soms ook heel 
oneerbiedig.
De pauzes die Handke liet, benutten de 
Discordianen om in snel tempo en zeer 
slordig al spelend nog eens samen te vatten 
wat in een voorbij deel de revue passeerde. 
Ze imiteren hun eigen imitaties. Wat aan 
beeldpuin nog overbleef, wordt nu hele
maal weggeveegd. Een opruimende, opge
ruimde actie. Dat is niet stout, dat is een 
tikkeltje baldadig. Deze voorstelling wei
gert de geschiedenis op sleeptouw te ne
men. Ze veegt er haar voeten aan, ze schudt 
ze van zich af. En dat met een gebaar dat de 
belofte van de onbekommerdheid wel de
gelijk weet te vervullen. Iemand had het na 
afloop over Tati. Zelf moest ik onophoude
lijk aan de vrolijke arbeid van kinderen 
denken, als ze met moddervoeten over een 
pasgeboende vloer lopen, of op straat in 
plassen stampen. Hoe ze spiegelende op
pervlakken enteren.
Discordia ironiseert noch persifleert de tekst 
van Handke. Het ontdekt gewoon wat er 
gebeurt als je een droom, die als droom niet 
echt aan de zwaarmoedigheid kon ontsnap
pen, plots werkelijkheid kunt laten worden. 
Je krijgt een kinderspel. Of toch iets dat die 
energie, die baldadigheid, die levensvat
baarheid in zich draagt. Toneel, als het 
goed is.

Bart Meuleman

Noten

( 1 ) “Die Stunde da wir nichts voneinander 
wussten"., Peter Handke, Suhrkamp.
(2) “Namiddag van een schrijver” , Peter 
Handke, (vert. Hans Hom), de Prom.
(3) “Essay over de moeheid” , Peter Handke, 
(vert. Hans Hom), de Prom.
(4) In de Toneelschuur te Haarlem, waar de 
voorstelling in première ging, en waar ook 
de gebruikte foto werd genomen, was van 
die houten wand nog geen sprake. Een van 
de muren van de zaal deed dienst als wand. 
Voor latere voorstellingsreeksen werd be
sloten een aparte houten wand te construe
ren.

Van 4 tot 8 mei worden er nog voorstel
lingen van De Vere (Maatschappij 
Discordia, Stan & Dito’Dito) geprogram
meerd in de Toneelschuur, Smeden
straat 23, Haarlem. Daarna keert het 
gezelschap terug naar België voor voor
stellingen op 10 en 11 mei in ‘t Stuc, Van 
Evenstraat 2d, Leuven (016/23.67.73) en 
van 14 tot 22 mei in de Monty, Montig- 
nystraat 3, Antwerpen (03/238.64.97). De 
laatste voorstellingen van De Vere vin
den waarschijnlijk van 24 tot 28 augus
tus en eveneens in de Monty plaats.

12



MUSEUM 0 VOOR

üUrkunst N

Henry van de Velde
Een Europees kunstenaar en zijn tijd

Henry van de elde was een sleutelfiguur in de Europese 
moderne kunst tussen het einde van de 19de en het 
midden van dé 20ste eeuw. Voor het eerst wordt aan 
de veelzijdigheid van dit artistieke genie de passende 
aandacht besteed. Schilderijen en tekeningen, 
typografische vormgeving, textielontwerpen, sieraden, 
tafelzilver, porselein en keramiek, meubelen en 
complete huisinterieurs worden in hun oorspronkelijke 
vorm, in ontwerpen, foto's en modellen tentoongesteld.

Sauskom(1903 -1904) in het bezit van het Museum voor Sierkunsten 
ontwerp: Henry van de Velde 

uitgevoerd door Sâchsischen Porzellan Manufaktur van Meissen

tel 091 / 25 66 76 tot 4 augustus ■ Jan Breydelstraat 5
fax 091 / 24 45 22 open: dinsdag tot zondag • 9.30 -17.00 uur | 9000 Gent

Lamp: Luminator
Fontana Arte
Pietro Chiesa 1933 
3-zit zetel: Raffles 
de Padova
Vico Magestretti 1989
1 -zit zetel: Arianna
Driade
Rodolfo Dordoni 1992
Vaas: Cobalt+Amber
Alter Ego
David Palterer 1991 
Klant: Walter Ertyelt 
Galery The Waterfront 
Gent
Architectuur 
verbouwing:
Surplus Johan Decoker

SURPLUS
MEUBELGA LERIJ & ONTWERPBUREEL

ZWARTEZUSTERSSTRAAT 9 9000 GENT TEL. 091/235294 VANAF 26 JUNI: 09/2235294 FAX: 091/240305 VANAF 26 JUNI: 09/2240305
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JOSEPH BEUYS DIE MULTIPLES

TENTOONSTELLING
van zondag 4 april 

tot en met 
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3650
------------------------------------------------ci

OPENINGSTIJDEN
4 • 10/11 • 17/18 • 24/25 april 1993 
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Een theater van het zuivere zelf

In de jaren ‘50 betrok men zijn badkamer- 
uitrusting nog bij de sanitaire bouwstoffen . 
De badkamer had een duidelijk omschre
ven hygiënische functie en zowel de toe
gemeten ruimte als de uitrusting ervan wa
ren navenant. Als architectonisch arrange
ment van kamers was en is de woning in de 
regel niet meer dan een verkaveling van de 
ruimte op grond van een klassement van 
bezigheden die men onder de gezamenlijke 
noemer wonen brengt. In die opdeling was 
de badkamer de plek waar men zich van 
zijn afval ontdeed: zweet, talg, stront, 
schilfertjes, teen- en eikelkaas, dode huid 
en haar. Wat men uitscheidde, werd hier 
afgevoerd middels een batterij sanitaire 
toestellen en een achter of in de muur 
gekatapulteerd darmstelsel. Het was de 
kamer waar men kwam om zich te wassen 
en eventueel om er zijn behoefte te doen, 
niet meer en niet minder. Tegenwoordig is 
dat anders. Voordat men zich een badka
mer aanschaft, schuimt men royale toon
zalen af waar verkopers met een soms aan
doénlijk sérieux spreken over de badkamer 
als woon- en comfortruimte . In die evolu
tie speelt niet alleen de technische 
optimalisering van de badkameruitrusting 
een rol maar ook de ontwikkelingen in de 
vormgeving en de stoffering van de badka
mer in zijn geheel. Doorgaans is de badka
mer als ruimte groter geworden en het de
sign heeft er zijn sporen nagelaten. 
Keramiekfabrikanten bieden series aan 
waarbij wastafel, bad, douchebak, bidet en 
wc om ergonomische redenen weliswaar 
een verschillende verschijningsvorm heb
ben maar tegelijk van de ontwerper ge
meenschappelijke vormkenmerken meekre
gen. In bepaalde gevallen worden ook 
geassorteerde badkamermeubelen aange
boden. Vorm, afwerking en kleuraccent 
van de accessoires kunnen afgestemd wor
den op die van het kraanwerk en de 
betegeling wordt gekozen in overeenstem
ming met het keramiek. De groei van het 
aanbod en van het assortiment toebehoren 
en toestellen leidt tot een vormgeving en 
inkleding van de badkamer waarbij het 
geheel van interne vorm- en kleur- 
verwijzingen door de wiskundige neutrali
teit ervan de ruimte een zekere autonomie 
geven. De badkamer, die haar bestaans
reden ontleende aan de functionele toewij
zing van een hygiënische praktijk aan een 
welbepaalde plek, krijgt door die vorm
technische evolutie een zelfstandigheid die 
ruimte vrijmaakt voorde eeuwenoude sym
bolische resonanties van het concept wa
ter. Met die technische en vormelijke evo
lutie interfereert dan weer een her
interpretatie van de hygiënische praktijk, 
die nu onder het ruimere lichaams
verzorging valt en aldus een ontwikkeling 
van Pflege naar Bildung heeft doorge
maakt.

Als scène voor de choreografie van het 
zuivere zelf staat of valt de badkamer met 
de verscheidenheid van de sanitaire toestel
len die erin opgesteld staan en de mate 
waarin debiet, temperatuur en afvoer van 

het water beheersbaar zijn, kortweg: met de 
graad van techniciteit van zijn uitrusting. 
Wastafel, douche, badkuip, bidet en wc zijn 
elk op zich ergonomisch zo ontworpen dat 
men in een bepaalde lichaamshouding een 
bepaalde hygiënische ingreep kan doen op 
delen van of op het hele lichaam. Zittend, 
rechtopstaand of liggend wast, baadt of 
ontlast men zich. Elk van die toestellen is 
voorzien van kraanwerk dat op een be
paalde manier water voorziet in functie van 
de specifieke handelingen waarvoor het 
toestel is ontworpen. Er is de gewone 
wastafelmengkraan voor de lavabo, de 
douchegarnituur voor de badrand, de hand- 
douche of een combinatie van handdouche 
en ingebouwde hoofd- en zijdouche voor 
de uitrusting van de douchebak, er is de 
kraan met parabolische uitloop voor het 
bidet en er is het hevelmechanisme voor de 
wc. Een beetje badkamerarchitect legt het 
tegenwoordig zo aan dat hij of zij een keur 
van sanitaire toestellen voorziet en voor 
hun onderlinge positie rekening houdt met 
wat de activiteitsruimte wordt genoemd: de 
ruimte die het toestel inneemt plus de ruimte 
die men nodig heeft om het comfortabel te 
gebruiken, dit wil zeggen zonder tegen een 
ander toestel te stoten. De optelsom van al 
die activiteitsruimtes geeft hem een richt
snoer voor het aantal vierkante meter dat 
moet worden ingecalculeerd, al hangt een 
en ander ook wel af van de manier waarop 
de toestellen onderling gepositioneerd zijn. 
De opstelling van de sanitaire toestellen is 
volledig vrij maar de organisatie ervan moet 
zo gebeuren dat er zich geen enkele botsing 
meer kan voordoen. Er wordt dus niet al
leen voor de ergonomie van de uitrusting 
gezorgd maar ook voor de ergonomie van 
de badkamer als geheel. Van een zekere 
hoekigheid en houterigheid die gepaard 
gaat met de afgemeten passen en handge
baren binnen een beperkte ruimte evolueert 
de manier waarop men zich door de badka
mer beweegt naar de sierlijkheid en gratie 
van een wereldwijd ballet.

De meest zichtbare exponent van de 
techniciteit van de badkamer is ongetwij
feld het kraanwerk. Enerzijds wordt de 
evolutie in de bouw ervan bepaald door het 
wegwerken van bepaalde ongemakken zo
als een gebrekkige regelkwaliteit, kalksteen- 
vorming door hard water en het druppelen 
als gevolg van versleten leertjes. Ander
zijds speelt de verhoging van het gebruiks
gemak een rol. Naarmate de gebreken wor
den verholpen stijgt de mate waarin men 
totale controle over debiet en temperatuur 
van het water heeft, een ontwikkeling die 
gepaard gaat met gracieuzer wordende ge
baren om de kraan te bedienen. Grofweg 
gaat die evolutie als volgt. Aparte kraantjes 
voor warm en koud water worden opeen 
bepaald moment door mengkranen vervan
gen: warm en koud worden nog wel met 
aparte kraantjes toegevoerd maar het ge
mengde water stroomt naar buiten uit een 
en dezelfde uitloop. Op dit systeem ver
schijnen dan varianten zoals de driegats- 
combinaties, die een aparte doorvoer voor 
de uitloop en de kraantjes hebben, en de 
eengatsversies, waarbij de kraantjes op de 
behuizing rond de bek zitten. In de loop van 
de jaren ‘60 doet de eengreepsmengkraan 
zijn intrede. De techniek is totaal anders. 
Terwijl men voordien via een draai- 
beweging aan de knoppen een vlakke 
klepafsluiter of een V-afsluiter bediende en 
zo meer of minder opening in het kraanhuis 
liet, beweegt men nu de greep van onder 
naar boven en van rechts naar links. Die 
simpele en soepele beweging volstaat om 
twee van uitsparingen voorziene keramische 
schijven te draaien en over elkaar te schui
ven en zo tegelijkertijd de hoeveelheid door
stromend water en de temperatuur te rege
len. De techniciteit is hier bijna volmaakt: 
in het hart van de armatuur zitten schijven 
van keramiek waarvan beweerd wordt dat 
ze de hardheid van diamant benaderen en 
eventuele kalksteen gewoon pletten in de 
bijna naadloos over elkaar schuivende be
weging van de schijven. Deze genadeloze 
kern wordt zo soepel en gracieus bediend 
dat de techniek zich in de sfeer van de 
alchemie begeeft. Veeleer dan een bijna 
19de eeuws vroegindustrieel draaien aan 
handwielen is dit een schier profetisch ge
baar waarmee men een storm tot bedaren 
brengt. Die wijziging in de structuur van 
het gebaar vindt zijn contrapunt in het ver
anderde aspect van het uitstromende water. 
De verbeterde regelkwaliteit zorgt voor een 
gelijkmatiger waterstraal en in de uitloop 

van de kraan wordt een mousseur gemon
teerd die het water een zacht schuimend 
karakter geeft. Uit de kraan loopt geen 
vadzig straaltje meer dat ternauwernood 
nog de indruk geeft aan de valwet te beant
woorden maar een overvloedige en krach
tige stroom met een eigen dynamiek die 
men met een minimum aan inspanning vol
ledig onder controle heeft. In de badkamer 
worden beweging en gebaar niet minder 
dan de belichaming van gratie en myste
rieuze kracht.

Tegenhangers van de keramische schijven 
die kalksteen vergruizen, zijn de stiften in 
de douchekop die met een eenvoudige draai- 
beweging aan de kop door de watergaatjes 
prikken en zo de kalkafzetting wegwerken. 
Maar de douchekop heeft nog meer in zijn 
mars. Met gelijkaardige vloeiende bewe
gingen wordt de impact van de waterstraal 
veranderd: van een normale douchestraal 
naar een harde watermassage of een zachte 
waterval. Bubbelbaden zijn hier natuurlijk 
nog sprekender. Het regelen van de kracht 
van de water- en luchtstralen gebeurde aan
vankelijk nog met een pneumatische bedie
ning maar vandaag is er een afstandsbedie
ning voorhanden waarmee men languit lig
gend de massage stuurt. Een aardigheidje 
zijn de geprogrammeerde massagecycli die 
men in sommige modellen terugvindt: de 
massage gaat dan gradueel van zacht naar 
heel hard en omgekeerd. Hier begint men 
een glimp op te vangen van een soort nood
lot, een ontketening van het brute geweld 
van water dat geënsceneerd wordt. Som
mige benamingen laten overigens weinig 
aan de verbeelding over en de pulsator is er 
maar één van. Als alomtegenwoordige 
middenstof die de bloedcirculatie stimu
leert en het lichaam activeert kan het mas
serende water al zijn connotaties van zui
verheid, leven en regeneratieve kracht hun 
beslag doen krijgen.

De beheersing van het water geldt niet 
alleen de toevoer maar ook de afvoer. De 
techniciteit stelt een zo optimaal mogelijk 
evenwicht in van enerzijds water dat steeds 
uitbundiger en energieker binnenstroomt 
en anderzijds het met uitscheiding aller
hande verontreinigd water dat steeds dis
creter wordt afgevoerd. De plaats van de 
wc-pot is niet eenduidig. De regel is min of 
meer de volgende. Voorziet men één wc, 
dan wordt die in een aparte ruimte geïnstal
leerd. Opteert men voor twee toestellen, 
dan komt er een in het gastentoilet terecht 
en één in de badkamer. Niettemin kiezen 
sommige bouwheren ervoor om ook die 
tweede wc in een aparte ruimte onder te 
brengen. Het probleem van de plaats van de 
wc hangt dus onverbrekelijk samen met de 
ontlasting die functioneel anders ligt dan 
het wassen en baden dat met de andere 
sanitaire toestellen in de badkamer wordt 
geassocieerd. Het discreter worden van het 
afvoeren uit zich vooral in het gaandeweg 
verder weren van vormen en geluiden die 
afvoer suggereren. Op het eind van de vo
rige eeuw waren de closetpotten met spoel- 
reservoir een ware revolutie op het gebied 
van de sanitaire techniek omdat het water 
tegelijk de pot leegde, schoonmaakte en via 
de stankafsluiter ook nog effectief 
ontgeurde. Ook hier, in de evolutie van de 
bediening van de toiletpot, valt een ontwik
keling naar een steeds gracieuzer bediening 
af te lezen. Het spoelreservoir, dat eerst in 
de hoogte is aangebracht, wordt bediend 
door aan een ketting te trekken. Dat is een 
hevelbe weging waar een zekere kracht voor 
nodig is en die een valbeweging vanuit de 
stortbak duidelijk hoorbaar maakt. De bijna 
brute kracht van het vallende water antici
peert nog de zwaarte van de stront die moet 
weggespoeld worden, iets wat met het zo
genaamde duoblok al veel minder het geval 
is. Het spoelreservoir zit dan aan de rugkant 
en veroorzaakt veel minder geluid. De be
diening is minder intensief aangezien een 
eenvoudige hef- of drukbeweging volstaan 
om het water door de pot te doen stromen. 
De pneumatische bediening, waarbij een 
zachte druk op een knop een magneetklep 
bedient die het hevelmechanisme in wer
king zet, versoepelt de bediening nog ver
der. De vormgeving van het keramiek heeft 
in dezelfde evolutie een verandering onder
gaan. De S-vorm van de stankafsluiter on
der aan de pot, die duidelijk reminiscenties 
aan het darmkanaal oproept, prononceert 
zich steeds minder nadrukkelijk en wordt 
uiteindelijk helemaal onzichtbaar doordat 
de hele pot gestalte gekregen heeft in een 

paar vloeiende lijnen van de ontwerper. Het 
wandcloset, dat geen voet meer heeft waar
mee het op de vloer rust maar rechtstreeks 
op de wand gemonteerd wordt, suggereert 
al helemaal geen afvoer meer, te meer om
dat het spoelreservoir in de muur wordt 
ingebouwd. Dat de afvoer via de muur 
gebeurt is zonneklaar maar de wandpot 
trekt de aandacht zozeer op zijn ostenta
tieve zweven dat die functie naar de hori
zon van de waarneming gedreven wordt. 
Zoals bij plastische chirurgie de rimpels 
worden weggewerkt door eerst een insnij
ding te maken en dan het vel aan te spannen 
heeft de scherpe pen van de ontwerper alle 
organische plooien strak opgespannen in 
de richting van de muur. Tot hier toe is aan 
de beweging van het afvegen echter nog 
niets veranderd. Daar brengt de douchewc 
verandering in. Met een druk op de knop 
zwenkt een teleskopische sproeiarm uit die 
een straal water met een instelbare intensi
teit op lichaamstemperatuur richting bil
naad mikt. De arm zwenkt automatisch 
terug. Naargelang van de gesofistikeerdheid 
van het systeem moet men zich dan ofwel 
alleen nog met papier afdrogen of de föhn 
in werking zetten. Bij dat laatste systeem 
wordt bij het gebruik ervan ook nog auto
matisch een luchtverfrisser geactiveerd die 
de lucht door een koolstoffilter voert. Dat 
houdt een ingrijpende verandering in de 
praktijk van het afvegen in omdat men niet 
langer hoeft te controleren in hoeverre men 
nog meer papier nodig heeft om proper te 
zijn en tegelijk wordt de moderne mens een 
oplossing geboden voor het probleem van 
de plaats van de wc-pot. Met de onder- 
douche zoals de douchewc ook wel wordt 
genoemd, verschuift de onlasting als acti
viteit zich naar de sfeer van het wassen die 
op zich al niet meer geassocieerd wordt met 
schoonmaken maar met een tonifiërende 
vrijetijdsbesteding. De publiciteit windt er 
immers geen doekjes om: men wast zijn 
gezicht toch ook niet met een vel papier.

De organisatie van de badkamer is niet 
alleen meer gericht op een door zuiver 
medische preoccupaties ingegeven licha
melijke hygiëne maar appelleert in toene
mende mate ook aan een metafysische zui
verheid. Hygiëne komt in de sfeer terecht 
van het meer algemene gezondheid dat op 
haar beurt een ruimere betekenis gekregen 
heeft dan het louter lichamelijk in orde zijn. 
Lichaamsverzorging is meer dan een 
hygiënische praktijk. Er wordt voor het 
lichaam een toegevoegde waarde gecreëerd: 
door aan een gezond lichaam te bouwen 
wordt ook de gemoedsrust en de geestelijke 
balans hersteld. De mensen die men van
daag in de beelden van badkamers ziet 
rondlopen blinken in hun vel en hebben met 
het bad- of douchewater niet in de eerste 
plaats alle vuil maar vooral alle stress laten 
weglopen. Men is niet alleen of zelfs in de 
eerste plaats proper maar vooral een ander 
mens. Het water dat er uit de kranen loopt, 
is meer een belofte van zuiverheid dan 
water om zich mee te wassen. De glans en 
de gladheid van muren, vloeren en uitrus
ting zijn de beate tekens van een techniek 
en een vormgeving die in hun voorbijgaan 
de hygiënische eis van properheid en 
onderhoudsgemak hebben ingewilligd en 
zich nu aan hun symbolische taak wijden: 
in de wieg van hun schittering metafysi
sche troost bieden. De voegen in de 
betegeling zijn geen voegen meer maar 
accentueren de seriële ritmiek van het pure 
oppervlak; de alomtegenwoordige glans, 
die niet zozeer uitbundig is maar discreet of 
plechtig, suggereert de naadloze oneindig
heid van een binnenstebuiten gekeerd zelf 
en is de voorafbeelding van de tijdloze 
perfectie waar de gebruiker zich kan aan 
spiegelen. Eigenlijk beloven deze badka
mers het eeuwige leven. Ze worden de plek 
waar in de eerste plaats de ziel wordt 
gesoigneerd en alles in de richting van de 
perfectie en dus naar de hemel wijst. Als 
ruimte in de woning is het de plek bij uitstek 
waar men alleen in vertoeft en het samen
spel van techniciteit, vormgeving en sym
boliek maakt het tot een scène waar het 
theater van het zuivere zelf wordt 
geënsceneerd. De soepele en elegante 
choreografie die in het gebruik van de bad
kamer ontstaat, brengt de gebruiker in con
tact met het leven, de zuivering, en het 
regeneratieve alsof het een laag van het zijn 
is waarvan men geleerd heeft hoe men ze 
moet aftappen.

Erik Maertens
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Weekdagen van 14-18 uur • Zondag 10-18 uur 
Maandag en dinsdag gesloten. Open 2de Pinksterdag.

Tentoonstellingen

14 mei t/m 6 juni 1993

JOZ. DE LOOSE
bronzen sculpturen

in studio 1

PAUL BARTELS
schilderijen

01/05 •31/05

JEF VAN GRIEKEN
pastels - etsen - acryl

MAURICE BRAMS
marmer- en bronssculpturen

05/06 ■ 04/07

THEO HUMBLET
grafiek - schilderijen

POL LEMAIRE
sculpturen in hout en steen 

open elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur 
en op afspraak

Galerij Groot-Begijnhof
Hoviusstraat 6 - 2800 Mechelen

Tel. - Fax. 015/20.26.74 Privé 015/41.03.84
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Gelijktijdig loopt ook een collectieve tentoonstelling aan de 
wand met een boeiende en verrassende variatie van schilderijen, 
gouaches, aquarellen, tekeningen en grafiek van bekende 
binnen- en buitenlandse kunstenaars die doorloopt t/m 4 juli.

Uit talrijke reacties blijkt dat het KUNSTFORUM-Nieuwsbulletin, 
hoe bescheiden van om vang 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
Langeweide 2 - 9820 Schelderode

Kunstforum is al verschillende jaren uitgever van 
KUNSTPOCKETS. In deze nieuwe reeks verschenen reeds: 
1. José Vermeersch, 2. Corneille, 3. Pierre Alechinsky, 4. Bram 
van Velde, 5. Kees van Bohemen, 6. Zao Wou-Ki, 7. René 
Carcan, 8. Reinhoud, 9. Co Westerik, 10. Constant, 11. Roger 
Wittevrongel, 12. Anneke Schat, 13. Jacques Doucet, 
14. Dionyse, 15. Frans Minnaert, 16. Karei Appel, 17. Joz. De 
Loose, 18. Bruno Dyckmans, 19. Ronald Tolman, 20. Jan 
Cremer, 21. Rudy Pillen, 22. Jits Bakker, 23. Etienne Desmet, 
24. Gerrit Germonpré, 25. Armand Demeulemeester, 26. Jan 
Van Den Driessche, 27. Ernest Joachim. Nieuwe edities zijn in 
voorbereiding. Het is verrassend hoe deze handige boekjes er 
in slagen op treffende wijze een beeldend kunstenaar voor te 
stellen. Deze formule doet het uitstekend en de belangstelling 
overtreft werkelijk alle verwachtingen. Elk deeltje is prima 
verzorgd, mooi papier, 64 blz. boeiende illustraties in kleur en 
zwart-wit, vlot leesbare, goed gedocumenteerde tekst van 
deskundige, gewaardeerde auteurs. Onder alle opzichten een 
sympatieke artistieke identiteit van de kuntenaar.
Op verzoek wordt een lijst toegestuurd met opgave van de nog 
beschikbare titels. Kunstforum, Langeweide 2, 9820 
Schelderode, Tel. 091/62 59 58 - Fax 091/62 47 75.

* *, I _

Huize 
Sint-Jacobus

Johan De Wit
2 mei - 29 mei

Yves De Smet
6 juni -18 juli

Elisabeth Begijnhof 
Provenierstersstraat 11

9000 Gent
091/23 30 98

open elke dag van 12.00 tot 24.00 uur 
zon- en feestdagen 10.30 -14.30 en 19.00 tot 01.00 uur 

dinsdag gesloten



Terugblik 
tweede deel

Op een moment dat het vage ge
bruik van het concept identiteit 
als hinderlijk ervaren wordt en de 
“Vlaamse identiteit” allerlei sym
bolen opgespeld krijgt die vervol
gens ingekleurd worden, een bete
kenis opgelepeld krijgen, op een 
moment dus dat niet alleen een 
resem dialecten en andere streek- 
bieren, een vlag en een soort volks
lied voor Vlaanderen staan, maar 
ook culturele ambassadeurs, en 
zelfs een voetbalploeg in het voor
uitzicht worden gesteld, op zo’n 
moment is men oprecht blij dat 
een tentoonstelling met de keurige 
en naïeve titel “Kunst in België na 
1980” georganiseerd wordt. Men 
is blij omdat achter deze heldere 
formulering een onduidelijke rea
liteit schuilgaat die onophoudelijk 
verwart en tot denken aanzet. 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië 
onder één hoedje vangen, is kiezen 
voor het avontuur. Gevreesd mag 
worden dat in de toekomst een 
dergelijke oefening, tenminste als 
enkele beleidsmakers nog sterker 
hun verwoestende stempel op het 
(cultuur)beleid kunnen drukken, 
naar het rijk van de onzuivere fan
tasie verwezen zal worden.
Behoudens deze lovende commen
taar geeftde tentoonstelling “Kunst 
in België na 1980” jammer genoeg 
enkel aanleiding tot ongemak, 
woede en ergernis. Beperken we 
ons tot het ongemak en de woede, 
want de ergernis geldt enkel de 
bezoeker van de meest onbedui
dende tentoonstelling sinds jaren. 
Omdat zelfs de meest onbedui
dende tentoonstelling zich een pu
bliek kan aanmeten naargelang het 
beschikbare publicitaire budget, 
kan “Kunst in België na 1980” 
echter niet onbesproken blijven.

De aanleiding voor deze tentoon
stelling ligt in het voornemen van 
voormalig galeriehouder Alain 
Noirhomme om het verschijnen 
van een gelijknamig boek bij het 
Mercatorfonds - het vervolg op 
het boek van Karei Geirlandt, Phil 
Mertens, Jean Dypréau en Wim 
Van Mulders - gepaard te laten 
gaan met een expositie waarin 
werk gepresenteerd wordt van een 
aantal artiesten waarvan het be
lang ook tot buiten onze grenzen is 
doorgedrongen. Alhoewel de uit
gave van het boek uitgesteld wordt 
tot februari 1994, onder meer 
omwille van het ontbreken van een 
inleidende tekst waarvoor Flor Bex 
aangezocht werd, wordt aan de 
tentoonstelling niet verzaakt 
Noirhommes ambitieuze plannen 
worden gedeeld door de art 
consultants Slegten & Toegemann 
en financieel ondersteund door 
sigarettenfabrikant Philip Morris. 
In de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België vin
den zij de ruimte om hun tentoon
stelling in onder te brengen. In 
plaats van een tentoonstelling in 
eigen beheer en naar eigen inzich
ten in te richten, geeft de “Konink
lijke” het initiatief uit handen, met 
een gebrek aan financiële midde
len schermend. Deze oplossing ech
ter, laten we duidelijk wezen, deze 
nieuwe tentoonstellingsmodali- 
teiten, legt het museum geen wind
eieren; geld voor aankopen, wordt 
betoogd. Aan het maken van ten
toonstellingen wordt verzaakt, ten
zij wilde ideeën rijpen in hoofde 
van een tentoonstellingsmaker die 
geldpotten weet te versieren. Net 
zoals Eliane De Wilde, hoofd
conservator van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van 
België, weigert Alain Noirhomme 
deze constructie als ondoeltreffend 
en schadelijk te duiden. De wrevel 
en het ongenoegen die deze onge
hoorde methodiek desondanks 
gewekt heeft, kunt u echter zelf 
afleiden uit het hiernaast afge
drukte gesprek.

Un point de vue sur l’art belge?
Koen Brams Hoe bent u op het idee geko
men om een boek en een tentoonstelling te 
wijden aan de Belgische kunst sinds 1980? 
Alain Noirhomme Ik ben een praktisch 
ingesteld iemand. In belangrijke galeries en 
internationale kunstbeurzen, op de kunst
markt dus, kon ik vaststellen dat de Belgische 
kunst sinds “Initiatief ’86” en “Chambres 
d’Amis” een plaats en een stem kreeg in 
dialoog met de internationale kunst. In be
langrijke thematische of andere tentoon
stellingen konden Belgische kunstenaars 
zich sinds lang manifesteren. Het werd tijd 
om dat ook te waarderen in een speciale 
tentoonstelling.
Koen Brams Waarom hebt u het Brusselse 
Koninklijk Museum van Schone Kunsten 
als locatie voor deze tentoonstelling geko
zen?
Alain Noirhomme Ik vond dat deze ten
toonstelling in Brussel moest plaatsvinden 
omdat ze kunstenaars uit Vlaanderen, Wal
lonië en Brussel samenbracht. Alle proble
men die te maken hebben met die dwaze 
dichotomie die bestaat tussen Vlaanderen 
en Wallonië wilde ik omzeilen - wat trou
wens ook de kunstenaars doen. Ik ging dus 
op zoek naar een neutraal terrein, en in 
België is Brussel het enige neutrale terrein. 
In dit museum zijn we in de nog enige 
bestaande nationale instelling die zich met 
beeldende kunst bezighoudt.
Koen Brams Afgezien van het Paleis voor 
Schone Kunsten...
Alain Noirhomme Dat is geen nationale 
instelling, maar een parastatale.
Koen Brams Maar het is toch een neutraal 
terrein?
Alain Noirhomme Ja, dat klopt maar daar 
speelt een beetje het toeval, toen ik met het 
idee van deze tentoonstelling in mijn hoofd 
rondliep, heb ik in eerste instantie mijn 
vraag gericht tot dit museum dat me positief 
geantwoord heeft. Ik wilde ook de uitdaging 
aangaan om in deze structuur te werken en 
er een nieuwe oriëntatie aan te geven. Het is 
interessant om dit werkinstrument te hante
ren voor andere tentoonstellingen dan de 
klassieke die er reeds in plaatsvonden.
Koen Brams Maar is het een interessant 
werkinstrument? Kan men in dit museum 
hedendaagse kunst tonen?
Alain Noirhomme Het is zeker niet de 
ideale ruimte. Zeker niet. Men mag zeggen 
dat dit gebouw geen grote architecturale 
verwezenlijking is. Maar er zijn ook voor
delen aan deze plek verbonden. Het is een 
zeer zichtbaar instrument. Ik wilde niet in 
de Hallen van Schaarbeek werken of in een 
andere voormalige industriële ruimte in de 
periferie van de stad. Dit is een tentoonstel
ling voor het grote publiek, niet voor de 
specialisten. De specialisten kunnen hier 
niets nieuws leren.

Koen Brams Ik wilde u ook ondervragen 
over het criterium om tot een selectie van 
artiesten te komen...
Alain Noirhomme .. .in de pers heeft men 
het gebrek aan wetenschappelijke onder
bouw van deze tentoonstelling bekritiseerd. 
Voor mij raakt deze kritiek kant noch wal 
want op het moment dat men aan de slag 
gaat met hedendaagse kunst kan men niet 
ontsnappen aan subjectiviteit. Men werkt 
met de kunstenaars, met hen kiest men de 
werken waarin de beschikbare ruimte een 
dominante rol speelt, en het verlangen mee
speelt om een tentoonstelling te maken die 
een bepaalde - dramatische, discursieve - 
opbouw heeft.
Koen Brams U zegt dat men u verweten 
heeft geen wetenschappelijke aanpak aan
gekleefd te hebben, maar toch hebt u een 
streng en objectief criterium gehanteerd: de 
bekendheid van de kunstenaar in het buiten
land.
Alain Noirhomme Het is inderdaad relatief 
objectief maar ik ben me ervan bewust dat 
men me ook daarin kan bekritiseren. Wat 
dat betreft is er een probleem met de titel 
van de tentoonstelling. Als je in dit soort 
instelling werkt, word je geconfronteerd 
met de noodzaak om te schematiseren en 
alles zeer helder te formuleren. Een titel als 
“Un point de vue sur l’art Belge” zou mis
schien beter de lading van deze tentoonstel
ling gedekt hebben. We hebben bijvoor
beeld geen video-kunstenaars getoond om
dat de videokunst een overzicht krijgt in het 
MUHKA maar ook omdat deze ruimte niet 
geschikt is om video’s te tonen. Ik kon die 
video(installaties) enkel tonen door ze te 
isoleren van de rest van de tentoonstelling, 
wat ik niet wilde. In Oostende vond nog 
maar pas de tentoonstelling “Modernism in 

painting ” plaats, dus kon ik me permitteren 
om minder schilders te tonen. Met deze 
tentoonstelling wilde ik de heterogeniteit 
van de Belgische kunst tonen vanuit het 
standpunt van een mogelijke “coexistence”. 
Ik wilde tonen dat in België de beeldende 
expressie zeer autonoom is, dat de artiesten 
een persoonlijk oeuvre ontwikkelen, maar 
dat de werken van deze artiesten “samen 
kunnen leven”. Met de combinatie van het 
werk van Guy Mees, dat ik als “artistiek” 
zou willen karakteriseren, en het werk van 
Johan Muylle dat eveneens tussen 
aanhalingstekens een eerder populaire 
iconografie aankleeft, wil ik aantonen dat 
zulke uiteenlopende artistieke visies samen 
kunnen gaan. De idee die aan deze tentoon
stelling ten grondslag ligt, is om het publiek 
te informeren over de kwaliteit van de actu
ele Belgische kunst, en die actualiteit bepaal 
ik niet maar alle instanties die intervenië
ren: galeristen, museummensen, critici. Het 
feit dat bepaalde werken hier niet getoond 
worden maar later toch beschouwd zullen 
worden als belangrijk voor de geschiedenis 
van de Belgische kunst is niet mijn pro
bleem. Omdat ik niet als scheidsrechter wil 
optreden en de geschiedenis niet wil 
sanctioneren.
Koen Brams Het grote publiek wordt ech
ter voorgehouden dat deze artiesten nog niet 
in België maar wel reeds in het buitenland 
succes hadden ja zelfs nu pas voor het eerst 
in België geïntroduceerd worden.
Alain Noirhomme Het is inderdaad op een 
ongelukkige wijze geformuleerd. Ik heb 
weinig ervaring. Op dit moment zou ik alles 
anders aanpakken - een duidelijker stand
punt innemen. Waarom hebben we op dat 
criterium van de buitenlandse bekendheid 
gehamerd? Omdat we bang waren dat we 
constant zouden getelefoneerd worden door 
deze of gene gemeenschap met de vraag 
waarom er niet meer Vlaamse of Waalse 
kunstenaars opgenomen zijn. Op die vragen 
kon ik antwoorden dat enkel de buiten
landse bekendheid mij interesseerde. On
danks alles heeft deze formulering toch nog 
positieve kanten. Ze heeft tamelijk heftige 
reacties uitgelokt. België is een apathisch 
land, als ik van bij het begin had gezegd dat 
deze tentoonstelling mijn persoonlijke voor
keur zou weerspiegelen en enkel mijn per
soonlijke voorkeur dan zou deze tentoon
stelling misschien onopgemerkt voorbij zijn 
gegaan. Ik ben een weinig bekende per
soonlijkheid in België.
Koen Brams Het feit dat een weinig be
kende persoonlijkheid zou aankondigen dat 
enkel zijn subjectieve keuze zou weerspie
geld worden in een overzichtstentoonstelling 
zou volgens mij nog meer stof hebben doen 
opwaaien.
Alain Noirhomme Dat is mogelijk maar 
ten aanzien van het museum zou dat toch 
een onhaalbare kaart zijn geweest om deze 
tentoonstelling op die manier té presente
ren. Zelfs nadat het museum mijn project 
had goedgekeurd, bleef het balanceren tus
sen loyale samenwerking en een gebrek aan 
solidariteit. Zelfs tot op de dag van vandaag 
weten ze zich nog niet te situeren ten op
zichte van de tentoonstelling. Een andere 
reden die me ervan weerhouden heeft om 
me uitdrukkelijk te affirmeren, is niet een 
gebrek aan ambitie maar wel een poging om 
een ander beeld op te hangen van de ten
toonstellingsmaker, niet de tentoonstellings
maker als diegene die alle beslissingen 
neemt. Op een bepaalde manier heb ik me 
willen uitwissen ten voordele van de arties
ten.
Koen Brams Hoe verklaart u de afwezig
heid van Jean-Marc Navez?
Alain Noirhomme Als we ons criterium 
strict zouden gevolgd hebben zou Navez 
zeker moeten geselecteerd zijn maar ik wilde 
enkel artiesten presenteren waarvan het werk 
volstrekt origineel is, waarvan het werk een 
nieuwe visie uitstraalt. Het oeuvre van Jean- 
Marc Navez is uiteindelijk een zeer klassiek 
oeuvre dat problemen op het gebied van de 
esthetica aan de orde stelt die bekend zijn. 
Koen Brams Maar er zijn toch ook kunste
naars in deze tentoonstelling opgenomen 
die een bepaald probleem dat reeds als be
kend mag verondersteld worden tot in den 
treure uitgewerkt hebben, Rombouts/Droste 
bijvoorbeeld?
Alain Noirhomme Aan welk historisch 
kunstenaar denkt u?
Koen Brams Magritte bijvoorbeeld.
Alain Noirhomme Natuurlijk heeft de se
lectie van sommige kunstenaars ten nadele 
van andere ook te maken met de sympathie 
voor een bepaald oeuvre.

Koen Brams Hoe hebt u de accrochage van 
de werken aangepakt?
Alain Noirhomme In dialoog met de kun
stenaars natuurlijk. Er zijn dingen die jij 
beter weet dan de artiesten maar er zijn ook 
dingen die zij beter weten omdat zij een 
betere en vooral fysieke kennis van hun 
werk hebben. Ze weten perfect hoe een 
werk kan functioneren en hoe niet, maar er 
zijn ook oplossingen die ik geforceerd heb. 
Koen Brams Ik apprecieerde vooral de zaal 
waarin werken van Raoul De Keyser uit 
1982 in dialoog traden met werken van 
1992, en dit ensemble op zijn beurt uitge
speeld werd tegen twee sterk van elkaar 
verschillende werken van Bemd Lohaus.
Alain Noirhomme De Keyser en Lohaus 
hadden veel schrik om samen tentoon te 
stellen wat voordien nog niet gebeurd was. 
Ze hebben mijn voorstel geaccepteerd, me 
het vertrouwen gegeven en de stukken be
paald die zouden kunnen functioneren in 
deze confrontatie. We moeten de logica van 
de autoritaire tentoonstellingsmaker verla
ten die eerst de kunstenaars selecteert, ver
volgens de werken die tentoongesteld zul
len worden en tenslotte zelf de werken op
hangt. Ik hecht veel waarde aan het weder
zijdse respect tussen tentoonstellingsmaker 
en kunstenaar.
Koen Brams Waren er artiesten die per se 
met een andere artiest tentoon wilden stel
len, of juist niet?
Alain Noirhomme Die menselijke proble
men hebben zich slechts in minieme mate 
voorgedaan omdat ik misschien geen grote 
tentoonstellingsmaker ben maar wel een 
tamelijk goed diplomaat. Ik heb voorstellen 
gedaan, gevraagd of de met elkaar gecon
fronteerde artiesten het met eikaars werk 
konden vinden. Wat de keuze van de wer
ken betreft, heb ik vooral de sfeer die het 
ensemble van de werken uitstraalt, laten 
prevaleren. Een relatie tonen die aan de 
beelden ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld het 
samenbrengen van Thiery Decordier en Jan 
Vercruysse die voor mij twee kunstenaars 
zijn die dicht bij elkaar staan op het niveau 
van de emotie, niet op het niveau van de 
theoretische reflectie over hun werk.
Koen Brams Wat wilde u met de confron
tatie tussen Dujourie en Tordoir aantonen? 
Alain Noirhomme Dat is mijn fout. Dat 
zou ik zo niet meer aanpakken. Het is een 
moeilijke combinatie omdat ze de werken 
teveel in de richting van de decoratie duwt. 
Maar wat dan weer zeer amusant is, is het 
feit dat het publiek veel van deze installatie 
houdt.
Koen Brams En de cabinetten op de eerste 
verdieping?
Alain Noirhomme Dat is inderdaad ook 
problematisch. Ik ben verstrikt geraakt in de 
problemen die de ruimte me stelde. Het 
werk van Delvoye vereist een grotere ruimte. 
De selectie van de werken van Fabre is om 
die reden beperkt gebleven tot wat we nu 
tonen - geen kisten, of een doek.

Koen Brams U wil een tentoonstelling 
maken voor het grote publiek maar u pre
senteert slechts een of twee werken van een 
artiest. Op die manier kan de toeschouwer 
toch geen inzicht verwerven in de com
plexiteit van de oeuvres van de door u gese
lecteerde kunstenaars.
Alain Noirhomme Er is altijd een beper
king in wat men kan tonen, bekijk de 
Documenta bijvoorbeeld, kregen de bezoe
kers van de Documenta een duidelijk en 
coherent beeld van het oeuvre van een ar
tiest: neen. Ook daar toonde men slechts 
enkele werken.
Koen Brams De mogelijkheid bestaat dat u 
deze tentoonstelling ook in het buitenland 
presenteert. Zal u er dan voor opteren om 
meerdere werken van dezelfde kunstenaar 
te tonen?
Alain Noirhomme Zeer mogelijk, we gaan 
een andere tentoonstelling maken. Maar 
dan nog moetje per artiest de vraag stellen 
of het wel nodig is om meerdere werken te 
tonen. Van Johan Muylle bijvoorbeeld dien 
je misschien niet meer dan een werk te 
tonen, meerdere werken voegen niets toe 
aan de visie die de toeschouwer op basis van 
een werk kan ontwikkelen. Van 
Caeckenbergh daarentegen vraagt dat men 
meerdere werken van hem zou tonen opdat 
het door hem gecreëerde universum dat uit 
een veelheid van elementen bestaat recht 
zou gedaan worden. Met meer ruimte had ik 
nog steeds van sommige artiesten slechts 
een werk getoond, maar misschien vijf wer
ken van een andere.
Koen Brams Waarom hebt u vooral be-
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kende werken geselecteerd, werken die zich 
in openbare collecties bevinden?
Alain Noirhomme Dat was een van de 
grootste problemen waarmee ik geconfron
teerd werd. Het museum wilde vooral zelf 
aangekochte werken tentoonstellen of wer
ken die in het bezit zijn van musea in het 
binnen- of buitenland of die aangekocht 
werden door de verschillende gemeenschap
pen van het land, als een garantie voor de 
niet-commerciële bedoelingen van deze 
tentoonstelling. Het museum was bang dat 
de galeries handel zouden drijven in het 
museum en dat wij door de galeries beïn
vloed zouden worden in onze keuze voor 
bepaalde werken. Daarnaast wilden we een 
publiek aanspreken dat deze werken toch 
niet kent. Ook vanuit economische over
wegingen was het totaal onhaalbaar om een 
prospectieve tentoonstelling te maken. Geen 
enkele sponsor zou het geld voor nieuwe 
kunstwerken op tafel gelegd hebben. In 
sommige gevallen hebben we toch het werk 
van de kunstenaar zelf gekozen, gewoon
weg omdat ik of de kunstenaar bepaalde 
werken zeer graag wenste te tonen.
Koen Brams Moet een tentoonstelling voor 
het grote publiek dat u met deze tentoon
stelling ambieert om geslaagd genoemd te 
mogen worden niet ook altijd een tentoon
stelling zijn die door specialisten 
geapprecieerd wordt?
Alain Noirhomme Daar ben ik het mee 
eens. Het heeft geen zin om een VTM- 
tentoonstelling te maken. Ik denk dat deze 
tentoonstelling ook voor de specialisten 
werkt. Ik ben een groot tegenstander van de 
mening dat een werk slechts een keer mag 
getoond worden: dat is pas de ware con
sumptie van de beelden. Het werk van 
Thiery De Cordier is toch geen werk dat 
men na een tijdje beu gezien is.
Koen Brams Dat klopt maar ik wil naast 
dat beeld van Thierry De Cordier, beelden 
van hem zien die ouder zijn en nog nooit 
getoond werden, of zijn meest recente.
Alain Noirhomme Met veel plezier, als ik 
drie keer zoveel plaats had gekregen. In 
deze ruimte kon ik echt niet meer tonen.
Koen Brams Dan moet ik nogmaals de 
vraag stellen waarom u hier deze tentoon
stelling wilde organiseren.
Alain Noirhomme Als u van mij wilt ho
ren dat dit geen "geschikt werkinstrument 
is... wel, het is geen geschikt werk
instrument maar het is de enige beschik
bare museale ruimte in Brussel naast het 
Paleis voor Schone Kunsten. Ik heb het 
Paleis voor Schone kunsten niet 
gecontacteerd omdat het zijn eigen 
programmatic heeft.
Koen Brams Ook het Museum voor Schone 
Kunsten heeft een eigen programmatic, 
waarom ging je dan niet in eerste instantie 
naar het Paleis voor Schone Kunsten?
Alain Noirhomme Waarschijnlijk omdat 
ik schrik had dat men mijn voorstel zou 
weigeren. Misschien had ik inderdaad toch 
eerst naar het Paleis voor Schone Kunsten 
moeten toestappen.
Koen Brams Er is niet alleen het probleem 
dat er teveel bekende werken tentoongesteld 
worden maar ook in de catalogus werden 
teksten opgenomen die reeds gepubliceerd 
werden, en het merendeel van de teksten 
zullen opnieuw gepubliceerd worden in het 
boek dat uitgegeven wordt door het 
Mercatorfonds.
Alain Noirhomme Maar het zijn allemaal 
originele teksten. Er is slechts een tekst die 
wij overgenomen hebben en dat is de tekst 
over Leo Copers.
Koen Brams De tekst van Leen De Backer 
over Mare Luyten is een gereduceerde ver
sie van de tekst in de catalogus die uitgege
ven werd naar aanleiding van zijn tentoon
stelling in het MUHKA. Ook de inleidende 
tekst van Bernard Marcadé is een reprise. 
Alain Noirhomme Maar dat is een uitste
kende tekst die een synthese maakt van zijn 
ideeën over de Belgische kunst en ik zie 
niet in waarom hij plots en systematisch 
andere standpunten zou moeten innemen. 
Ten aanzien van die tekst accepteer ik geen 
enkele kritiek, het is een verdere ontwikke
ling van eerder gepubliceerde gedachten. 
Wat de teksten over de kunstenaars betreft, 
hadden wij een overeenkomst die 
stipuleerde dat wij de teksten zouden over
nemen die verschijnen in het boek over de 
kunst in België na 1980.
Koen Brams Ik vind niet dat Bernard 
Marcadé plots andere inzichten moet ver
tolken over de Belgische kunst maar zijn 
ideeën zijn wel bekend, moeten die dan 
nogmaals vertolkt worden?
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Alain Noirhomme Maar wie leest. 
Artstudio?"
Koen Brams De visie van Marcadé wordt 
gedeeld door een aantal andere auteurs die 
hun ideeën over de Belgische kunst reeds 
formuleerden. Ik heb geen probleem met 
hun stellingen, alleen word ik als toeschou
wer met een tentoonstelling geconfronteerd 
die mij bekende beelden van bekende ar
tiesten toont, krijg ik een catalogus te lezen 
die reeds gepubliceerde teksten bundelt, of 
teksten presenteert die later in nog luxueu
zer vormgeving het licht zullen zien en 
bovendien een inleidende tekst die een vi
sie ontwikkelt die ook al jaren opgeld maakt. 
Waarom hebt u geen eigen visie op de 
Belgische kunst ontwikkeld?
Alain Noirhomme Met deze tentoonstel
ling wilden we een synthese presenteren. Ik 
zou zeer graag nog andere tentoonstellin
gen met Belgische kunstenaars maken 
waarin ik een meer persoonlijke visie zou 
willen ontwikkelen. Voor de eerste ten
toonstelling op deze schaal achtte ik me 
niet capabel om een volstrekt originele vi
sie te schetsen.
Koen Brams U had zich kunnen omringen 
met tentoonstellingsmakers uit binnen- en 
buitenland, misschien ware een contact met 
buitenlandse curators nog het interessantst 
omdat deze een eigenzinnige, vernieu
wende, zeker een onafhankelijke visie zou
den hebben kunnen geven?
Alain Noirhomme Ik heb daar wel aan 
gedacht, bijvoorbeeld aan Nicolas 
Bouriaud, maar ook in dat geval hebben de 
omstandigheden anders beslist.
Koen Brams In plaats van een oorspronke
lijke visie aan bod te laten komen, hebt u 
beslist om teksten te reproduceren, of te 
publiceren vooraleer ze hernomen zullen 
worden in het boek dat uitgegeven wordt 
door het Mercatorfonds.
Alain Noirhomme Dat is hun probleem. 
Dat is nu het probleem van het Mercator
fonds. Als het boek tegelijkertijd met de 
tentoonstelling uitgekomen zou zijn, zou 
men kunnen beslissen wat men zou kopen, 
de catalogus bij de tentoonstelling of het 
boek. Nu sommige mensen te laat teksten 
inleveren voor het boek zodat de uitgave 
van het boek grote vertraging oploopt, moet 
inderdaad de vraag gesteld worden of deze 
teksten die nu reeds in de catalogus afge
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drukt werden opnieuw moeten gepubliceerd 
worden.

Koen Brams Het museum wilde absoluut 
dat er vooral werken uit openbare collecties 
opgenomen werden in de tentoonstelling 
opdat geen commerciële belangen zouden 
kunnen meespelen in de selectie van de 
kunstenaars en de werken. Bent u niet on
der druk gekomen van de galeries?
Alain Noirhomme Neen. Weet u waarom? 
Omdat het collega’s zijn.
Koen Brams U hebt dus met de galeries 
aan deze tentoonstelling gewerkt?
Alain Noirhomme Ik was in de galeries als 
ik het nodig vond om er naartoe te gaan en 
ik heb bepaalde zaken gevraagd.
Koen Brams Met welke galeries?
Alain Noirhomme Met alle galeries die de 
kunstenaars representeren die aanwezig zijn 
in de tentoonstelling. Galeries zijn uitste
kende instrumenten want zij hebben zich 
meestal het best gedocumenteerd over het 
werk van de artiest waarmee zij werken.
Koen Brams Hoe verklaart u de aanwezig
heid van Michel Mouffe in deze tentoon
stelling?
Alain Noirhomme (zet de bandrecorder 
af)
Koen Brams En Johan Muylle?
Alain Noirhomme Johan Muylle is een 
boeiend kunstenaar die bijna een synthese 
brengt van de bekommernissen die de 
Belgische kunstenaars bezighouden. In de 
lichtheid en makkelijkheid van de uitdruk
kingswijze zit hij tussen het drama dat de 
werken van Vercruysse of De Cordier uit
drukken, en de ironie en de humor van een 
aantal hier aanwezige artiesten, en van een 
onthechting waarvan het werk van Walter 
Swennen of Jacques Charlier getuigt. Vele 
van deze kunstenaars praten over de dood 
maar nooit op een morbide manier, hun 
werk jaagt u niet de stuipen op het lijf, 
nochtans wordt de vraag op een juiste wijze 
aan de orde gesteld.

Koen Brams U hebt reeds meermaals ge
sproken over de samenwerking met de kun
stenaars, die u als positief beleefde. In mijn 
contacten met enkele kunstenaars bleek dat 
het engagement ten aanzien van deze ten
toonstelling niet onverdeeld groot is.
Alain Noirhomme Dat is een realiteit waar

aan men niet kan ontsnappen. Je mag niet 
van een artiest als Panamarenko verwach
ten dat hij zich engageert voor een tentoon
stelling als deze maar we werkten op een 
boeiende wijze samen binnen de proporties 
die deze tentoonstelling stelde. Ik vond het 
noodzakelijk Panamarenko in deze tentoon
stelling op te nemen omdat zijn werk is 
blijven interageren met de Belgische kunst 
in de jaren ’80.
Koen Brams Hebt u met de artiesten ge
sproken over de veranderingen die zich 
voltrokken hebben in de jaren ’80?
Alain Noirhomme Nee, artiesten zijn daar 
niet in geïnteresseerd. Ze zijn met hun 
eigen werk bezig, ze hebben daar mis
schien wel een mening over, als je hen 
expliciet de vraag stelt. Trouwens ik ben 
niet als een reporter te werk gegaan, dat is 
een andere job.
Koen Brams Welke ontwikkelingen heb
ben zich volgens u voorgedaan in de kunst 
in België in de jaren ’80?
Alain Noirhomme Er zijn structuren ver
schenen om met hedendaagse kunst om te 
gaan, voordien waren er geen geschikte 
structuren. Er is een museum in Oostende 
opgericht, een in Antwerpen, dit museum 
in Brussel is opengegaan. In Charleroi heeft 
Laurent Busine een tentoonstellingsbeleid 
kunnen ontwikkelen dat zich vooral op de 
hedendaagse kunst richt. Dat lijkt me de 
belangrijkste ontwikkeling in de jaren ’80. 
Deze ontwikkeling heeft trouwens gevol
gen gehad voor de kunstkritiek - de oprich
ting van Artefactum bijvoorbeeld: voor
dien was er ook niets op dat gebied.
Koen Brams Wat vindt u van de kwaliteit 
van de structuren die het licht zagen in de 
jaren ’80?
Alain Noirhomme Vanuit een louter 
architecturaal standpunt zou mijn voorkeur 
zeker naar het museum van Gent uitgaan, 
dat lijkt een ideale ruimte om kunstenaars 
aan te bieden, en tentoonstellingen in te 
organiseren, niet te groot, het vraagt een 
aantal renovaties maar voor de rest: ideaal. 
Het MUHKA is een catastrofe op 
architecturaal vlak. Het hergebruik van een 
industrieel pand stoort me niet maar men 
heeft te veel willen maskeren. Het museum 
van Oostende is geen slecht museum, men 
zou misschien enkele vaste wanden kunnen 
bouwen om de interne architectuur te orga
niseren. Wat er in België ontbreekt, is een 
heldere en veel kleinere structuur. In Brus
sel heeft men echt behoefte aan een “lichte” 
structuur, type Kunsthalle of Porticus.

Koen Brams Het belangrijkste en mis
schien wel enige argument dat pleit voor 
deze tentoonstelling is het uitgangspunt: 
kunst in België. Misschien is dit wel de 
laatste keer dat een tentoonstellingsmaker 
een dergelijk geografisch standpunt durft 
innemen.
Alain Noirhomme De eerste en de laatste 
keer, inderdaad.
Koen Brams En dat betreur ik, dat een 
accrochage van Vlaamse en Waalse arties
ten misschien niet meer onder de noemer 
van Belgische kunst gepresenteerd zal wor
den.
Alain Noirhomme Dat heeft niets met na
tionalisme te maken, toch voor mij niet, 
meer met vriendschap. Is dat in de tentoon
stelling te zien, ik weet het niet. Het is 
alleszins een dimensie die ontbreekt in vele 
tentoonstellingen die ik de afgelopen jaren 
bezocht. Vanuit een machinaal standpunt 
gemaakt, met welgekozen acteurs die op 
hun status staan, die hun posities verster
ken, dat interesseert me niet. Misschien is 
dit de laatste tentoonstelling die ik gemaakt 
heb; ik ben geen carriërist.

“Kunst in België na 1980” loopt nog tot 
30 mei in de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, Museum
straat 9,1000 Brussel (02/508.32.11).
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Teksten
Het banket van Trimalcion

“Orthodoxie (...) Applaus”, het vijfde 
cahier van het project “Vertoog en 
literatuur” van Antwerpen ’93 verza
melt, naast de hier afgedrukte bij
drage van de Franse tentoonstellings
maker en kunstcriticus Yves 
Aupetitallot, teksten van Roberto 
Calasso, Herman De Dijn, Eric De 
Kuyper, Mark Elchardus, Nikola 
Georgiev, Juan Goytisolo, Clement 
Greenberg, Lorand Hegyi, Dirk 
Lauwaert, Geert Lernout, Michel 
Maffesoli, Jan Muylle, Arthur 
Schopenhauer, Patrick Vander- 
meersch en Villiers de 1’Isle Adam. 
In “Het banket van Trimalcion” te
kent Yves Aupetitallot een weinig flat
terend beeld - de combinatie van een 
overdadige feestdis, een oliedomme 
gastheer en een gefrustreerde dichter 
- dat zijn ervaringen bij het bezoek 
aan de negende Documenta typeert. 
De aanloop van de steeds problemati
scher geworden relatie tussen kunst
werk (kunstenaar) en publiek, situeert 
Aupetitallot bij de Salon van 1746. 
Zijn historisch overzicht stopt eerst in 
1930 als alle partijen die zich om di
verse redenen tussen kunstwerk en 
publiek hebben gepropt - critici, 
tentoonstellingsmakers, overheid, 
politieke partijen... - en hun diverse 
posities gekenschetst zijn. Een tweede 
stop valt samen met Documenta 5 van 
Harald Szeemann: de jaren ’70, kunst 
is ten prooi gevallen - en etaleert - de 
wetmatigheden van de consumptie
cultuur. Aan het einde van zijn tekst 
schrijft Aupetitallot: “Het is beslist zo 
dat een nieuw type artistieke ruimte, 
een andere relatie met het publiek, 
een ander publiek, moeten worden 
uitgevonden.”

Thomas Struth

Bezoekers van het Louvre, 1989

Zeker Aupetitallots project “Unité” 
mogen we als een poging begrijpen 
om een nieuw type artistieke ruimte 
en een andere relatie met het publiek 
uit te vinden. In de “Unitéd’Habitation 
Le Corbusier” van Firminy (op een 
goede 15 kilometer van St. Etienne) 
realiseert Aupetitallot een multi
mediale tentoonstelling in de appar
tementen van het gedeeltelijk leeg
staande gebouw van Le Corbusier. 
Niet minder dan 30 projecten, van 
onder andere Fareed Armaly, Judith 
Barry, Andrea Fraser, Regina Moller, 
Christian-Philipp Müller, Heimo 
Zobemig en, niet te vergeten, de over
gebleven bewoners van het flatgebouw 
willen een relatie ontwikkelen met het 
gebouw, en bij uitbreiding, zijn en 
onze leefomgeving.
Enkele van deze artiesten werden 
eveneens door Yves Aupetitallot, 
Iwona Blazwick en Carolyn Christov-

I Bakargiev geselecteerd voor een ten
toonstelling in het Muhka in het ka
der van Antwerpen ’93. Aupetitallot 
werd tenslotte ook door Luk 
Lambrecht gevraagd om een tentoon
stelling in de reeks “Critical distance” 
in galerie Ado te verzorgen.

In het derde deel van De Witte Raaf 
treft u naast de tekst van Yves 
Aupetitallot ook nog een bespreking 
aan van het boek “Ce que nous voyons, 
ce qui nous regarde” van de Franse 
kunstfilosoof Georges Didi- 
Huberman, en teksten over twee ten
toonstellingen in de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst 
van Gent, met werk van de Israëliër 
Ido Bar-El en de Tsjech Vladimir 
Kokolia.

Ik bewaar een blijvende herinnering aan 
enkele literaire archetypen, enkele van die 
zogenaamde “basis”-teksten die in school
boeken uitvoerig worden geciteerd en als 
stukjes van in het diepste van het wezen 
verborgen kinderjaren van tijd tot tijd aan 
de oppervlakte komen, het bewustzijn mede 
tot stand brengen en het heden nieuwe 
levenskracht geven. Heb ik mij bijvoor
beeld Europa’s zuidoostelijke grens beter 
voorgesteld dan bij het geluid van het slaan 
van de schilden van de legioensoldaten 
tijdens de slag bij Actium - bij die groet aan 
de Apollotempel, tegelijkertijd afscheid van 
de herinnering aan Alexander, van zijn 
droom de landen aan de overzijde van de 
Egeïsche Zee te verenigen? Deed de jong
ste Documenta niet evenzeer op verwarde, 
subjectieve en incorrecte wijze denken aan 
het hoogtepunt uit Petronius’ “Satiricon” , 
het festijn bij Trimalcion? De hoofd
personages en het decor ervan kwamen 
weer naar boven: de architecturale praal 
van het paleis, de rijke meubelen en schil
derijen, de opeenvolging van de gerechten 
waarvoor de kok zich alsmaar tracht te 
overtreffen door het bedenken van nieuwe 
schotels die mogelijk de verbazing van de 
disgenoten kunnen opwekken, de parvenu 
Trimalcion die een gedicht improviseert en 
er maar op los praat, de opportunistische 
disgenoten die op het einde van de maaltijd, 
dronken, een parodie van de begrafenis van 
hun gastheer of van de jonge Encolpius ten 
beste geven... Speelde Jan Hoet Trimalcion, 
Encolpius, of was hij alle personages tege
lijk: de opdrachtgever, het publiek, de ge
desillusioneerde dichter, een heilige 
drieëenheid verenigd in de ene messias- 
figuur van een verscheurde, uiteengespatte 
Christus? Maar zou hij bewust zo’n stand
punt hebben uitgewerkt of zou hij enkel een 
symbolische figuur zijn, ongelukkige en 
instemmende erfgenaam van een lang, al in 
de 18de eeuw ingezet proces - een lijdens
weg die naar het Duitse Golgotha leidt en 
waar elke statie van de kruisweg de relatie 
van de kunstenaar met zijn opdrachtgever 
ten gunste van een onbepaald geheel - het 
publiek - en van zijn veronderstelde en 
verhoopte uitdrukking, het applaus, en zelfs 
de populariteit, vertroebelt? Die zoektocht 
naar de door het publiek geformuleerde 
consensus gaat veel verder dan een voldoe
ning, een genoegen bij de opvoering. De 
verhouding van de opdrachtgever tot de 
groep die hij wil verleiden, is dubbelzinnig, 
gelet op het feit dat hij het wil opvoeden om 
een breder domein dan de kunst te hervor
men en dat het instrument van die verove
ring de kunstenaar zelf is.

De Salon van 1746 symboliseert het ver
trekpunt van die kruisweg. Voor het eerst 
bezetten intellectuelen als dusdanig de 
kunstkritiek, die ze in zijn premoderne ge
daante inluiden. Zij moeten weliswaar eerst, 
het hoofd biedend aan de tegenstand van de 
schilders, de gegrondheid van hun nieuwe 
functie vastleggen, ze omschrijven als die 
van raadgever van de schilder en uitlegger 
van het genie van zijn inspiratie, maar zij 
betwisten vóór alles de kunstsmaak van 
hun tijd. Een van hen, La Font de Saint- 
Y enne, publiceert zijn “A l’ombre du grand 
Colbert” , waarin hij de teloorgang van de 
historiestukken betreurt, van de grand goût 
zoals de Académie royale de peinture et de 
sculpture die in de 17de eeuw kon bepalen. 
Hij meent de oorsprong ervan te ontwaren 
in de evolutie van het privé-binnenhuis- 
decor dat opgang maakt. De overdaad aan 
uitgezaagde versierselen boven de deuren, 
spiegels en witte zolderingen versierd met 
vergulde fantastische voorstellingen laat 
slechts weinig plaats over voor de heroïsche 
afmetingen van de historiestukken. Hij be
treurt tevens de voorkeur van de verzame
laars van die tijd voor de Vlaamse en Hol
landse schilderkunst. Verzamelingen als 
die van Madame de Verrue, prins de 
Carignan, graaf de Lassay of Antoine de la 
Rocque bevatten al te veel kleine 
intimistische en anekdotische genrestukken. 
Wouwermans, de schilder van ruiter- 
stukken, wordt te hoog aangeslagen, en de 
prijzen van zijn schilderijen stijgen bij elke 
openbare verkoop (de schilder van genre
stukken zou hooguit aanspraak moeten ma
ken op de taak de schilderijen vóór de 
opening van de Salon van een laagje vernis 
te voorzien, de vernissage). La Font de 
Saint-Yenne en de meeste critici van de 
tweede helft van de 18de eeuw beijveren 

zich op grond van die vaststelling de smaak 
van hun tijdgenoten te wijzigen, in te gaan 
tegen de consensus, de orthodoxie van het 
ogenblik. Zij steunen daarbij op de officiële 
kringen van het regime, de opeenvolgende 
directeurs-generaal van de gebouwen van 
de koning, en de Académie royale de 
peinture et de sculpture. Die machtscentra 
zullen een wederopleving van de hiërarchie 
van de genres mogelijk maken, zoals 
Félibien die in de 17de eeuw had geformu
leerd; dat wil zeggen dat het schilderij, het 
voorgestelde onderwerp, worden gerang
schikt naargelang van hun morele of filoso
fische inbreng: het historiestuk bekleedt er 
een dominerende plaats, terwijl het stille
ven helemaal onderaan komt te staan in een 
rangorde waarin de voorkeur naar de men
selijke figuur gaat. Crébillon Fils had in 
1736 in het voorwoord van zijn roman “Les 
égarements du coeur et de l’esprit” al 
gepleit voor een literaire inhoud die niet op 
picareske avonturen stoelde, maar op da
den die tot de orde van het waarschijnlijke 
behoorden, waarvan de morele inhoud de 
lezer tot lering kon strekken. Het gaat erom 
de expressie, de passie te bevoordelen - 
leerling-schilders worden uitgenodigd naar 
het theater te gaan of deel te nemen aan 
wedstrijden voor “la tête d’expression” -, 
de deugd te prijzen - d’Angivilliers 
overheidsbestellingen loven de vroomheid 
van de heilige Lodewijk, de edelmoedig
heid van Marcus Aurelius of de moed van 
admiraal de Coligny. De veelheid van der- 
gelijke tegelijk morele, historische en soms 
nationale onderwerpen duidt op het bewust 
uitwerken van een iconografisch pro
gramma met opvoedend karakter; de spreuk 
“De ziel moet de menselijke geest vernieu
wen” draagt de goedkeuring weg van de 
hele intellectuele klasse van die tijd. Het 
intellectueel en theoretisch onderwijs van 
de Academie wordt uitgebreid, de oproep 
tot het oprichten van het Louvre-museum 
wordt nadrukkelijker in duidelijker en al
gemener bewoordingen geformuleerd. 
Versailles, waar het grootste deel van de 
koninklijke verzamelingen was onderge
bracht, was geleidelijk aan ontoegankelijk 
geworden voor de bezoekers; de praal- 
ruimten zoals Mignards kleine zaal waren 
tot appartementen verbouwd. Die eis, die 
Diderot in zijn artikel “Musée" in de 
Encyclopédie samenvat, is geenszins een 
uitdrukking van een patrimoniale bedoe
ling ten opzichte van een soevereine collec
tiviteit. De voornaamste drijfveer heeft met 
diezelfde pedagogische intentie te maken. 
De koninklijke administratie, die mede
plichtig is aan die aanmaningen, organi
seert in 1750 een openbare voorstelling van 
110 schilderijen in het Luxemburg-paleis 
en luidt zo de geschiedenis van de tijdelijke 
tentoonstelling in. Die pedagogie van het 
tonen heeft echter hoofdzakelijk tot doel de 
opleiding van de jonge kunstenaars dankzij 
het rechtstreeks contact met de meester
werken uit het verleden te verrijken; het 
publiek als verzameling van niet-gediffe- 
rentieerde individuen is bijkomstig. Wan
neer in 1793 het Museum voor het eerst 
wordt opengesteld, is het vijf dagen lang 
enkel voor kunstenaars toegankelijk; het 
publiek krijgt maar drie dagen de gelegen
heid het te bezoeken.

Die premoderne toestand, dat vertrekpunt 
van de kruisweg, is een voorafbeelding van 
het Franse model dat sedert het begin van 
de 20ste eeuw verbonden is aan een open
bare, sociale vervulling van het culturele 
als uitdrukking van de gemeenschap: “Het 
is zo dat sommige landen nooit groter zijn 
dan wanneer zij groot zijn voor de andere. 
Frankrijk, dat is niet een op zichzelf ge
plooid Frankrijk. Voor de hele wereld is het 
tegelijk de kruistochten en de Revolutie; 
langs alle Europese wegen staan er graven 
van Franse ridders; langs alle Europese 
wegen staan er graven van Franse revolu
tionairen. De betekenis van ons land op
nieuw opnemen, dat is willen zijn voor 
allen wat wij in ons hebben kunnen dragen. 
Wij moeten het grootste aantal werken voor 
het grootste aantal mensen kunnen bijeen
brengen.” (André Malraux, uittreksel uit 
zijn toespraak bij de inhuldiging van het 
Maison de la culture te Bourges, 1964). 
Applaus en populariteit hebben een 
erkenningswaarde voor het werk dat aan 
het oordeel van het publiek wordt onder
worpen, maar ook en vooral de betekenis 
van een nationale gemeenschap die bereid 
is via een sterk geïnstrumentaliseerde cul

tuur, in eenzelfde beweging, eenzelfde ver
strengeling, haar identiteit, haar modem 
karakter en haar sociale samenhang te be
palen.
In het begin van de 20ste eeuw, op het 
cruciaalste moment van het tot stand ko
men van dat moderne, precies op het ogen
blik waarop de politieke en artistieke avant- 
gardes zich structureren en doen gelden, 
komen geleidelijk aan de regels voor het 
aanpakken en het beheren van het cultuur- 
fenomeen door de politieke wereld tot stand. 
De aanvankelijke zwakte en tweeslachtig
heid van die aanpak door een socialistische 
partij waarvan de syndicalistische wortels 
en de traditie van neutrale patronages de 
inhoud en de ambitie beperkten, dient hier 
te worden onderstreept. Het marxisme ont
kleedde de filosofische en esthetische di
mensie van die aanpak. Het was in de eerste 
plaats een economisch en sociaal model dat 
een langzame verovering van de parlemen
taire macht binnen de republikeinse instel
lingen via verkiezingen beoogt. Die kente
ring van de eeuw, doordrongen van Henri 
Bergsons empirisme, van “de eenheid en de 
continuïteit van het ik” en van de toepas
sing van de evolutionistische theorie op het 
maatschappelijk domein, vertoonde wei
nig neiging tot welke vorm van breuk ook, 
zelfs niet op epistemologisch vlak. De pijn
lijke herinnering aan het verlies van een 
gedeelte van het nationaal grondgebied en 
aan de burgeroorlog spoorde aan tot een 
feilloze consensus omtrent de institutio
nele en culturele grondslagen van die jonge 
republiek. De socialisten droegen, met het 
verwerpen van elk revolutionair romantis
me, van elke idee van discontinuïteit en 
cesuur, tot die tijdgeest bij. De culturele 
referenties waar zij zich op beroepen en 
waarrond zij tot een consensus uitnodigen, 
zijn die van de neutrale republikeinse school. 
De school voegt, als democratische 
smeltkroes van de natie, haar onderschei
den sociale componenten samen door mid
del van een taal, die het instrument wordt 
van een innerlijke kolonisatie die in haar 
kring het gebruik van minderheidstalen of 
dialecten verbiedt. Zij identificeert ze te
vens met een gemeenschappelijk cultureel 
bezit dat als klassiek bestempeld wordt en 
gekenmerkt wordt door een geordend, ge
matigd en gestructureerd denken, beli
chaamd in de exemplarische figuren van 
een grote nationale cultuur. De Verlich- 
tings-filosofen en Victor Hugo zijn tegelijk 
de symbolische figuren van dat Franse ge
nie en van de vooruitstrevende intellectueel 
die verknocht is aan “la cause du peuple”, 
het volksbelang. Tijdens Victor Hugo’s 
nationale begrafenis communiceert de in 
publiek omgevormde massa in eenzelfde 
elan om tegelijkertijd de auteur van “Les 
misérables” én de Republiek te huldigen. 
De politieke avant-garde zal haar benade
ring van de cultuur niet buiten dat referen
tiekader tot stand kunnen brengen. 
Madeleine Rebérioux citeert enkele geïso
leerde contestatiepogingen, de wil “... de 
banden die op cultureel vlak de arbeiders
beweging en de grote Franse traditie met 
elkaar verbonden, door te snijden”: Jules 
Guesde verzocht in 1879 "... de kabel die 
onze arbeiders nog in de radicale of burger- 
lijk-jacobijnse wateren hielden, doorte snij
den”; Paul Lafargue roept in 1891 op tot het 
aanklagen van “de burgerlijke cultuur”; 
Martinet tracht in 1912 de proletarische 
cultuur van vakmanschap en bedrevenheid 
tegen de burgerlijke artistieke cultuur op te 
stellen. De politieke avant-garde, die in de 
onmogelijkheid verkeert die orthodoxie te 
overschrijden, houdt het bij de consensus 
en richt haar inspanningen op de sociale 
ongelijkheden in de verspreiding van die 
“grote cultuur”. De bourgeoisie wordt be
schreven als de erfenisjager van die 
gemeenschapscultuur, die aan het volk moet 
worden teruggeschonken. Dan duiken 
kleine informele structuren op, geanimeerd 
door intellectuelen die de Dreyfus-zaak 
dichter bij de socialistische partij had ge
bracht en die wensten “naar het volk toe te 
gaan”. Dat is ook de doelstelling van de 
Universités populaires, de Ecole socialiste, 
de Education sociale, het Musée social, de 
Coopération des idées of het Château du 
peuple. Daar geeft Elie Faure van 1905 tot 
1908 een reeks voordrachten die de eerste 
versie van zijn “Histoire de l’art” vormen: 
“Om te onderwijzen zag ik mij verplicht te 
leren, vlottende ideeën vast te leggen, de 
enorme chaos van bewegingen en kleuren 
waarin het epos van de universele mens
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zich aan mij voordeed, in vaste vormen op te 
sluiten... Mijn “Histoire de Tart" is uit die 
gesprekken met het Parijse volk voortgeko
men.” Naar het volk toe gaan veronderstelt 
het gebruik van een consensuele weg, waar
rond verschillende sociale groepen zich 
konden verenigen, zich solidair konden op
stellen om een homogeen geheel te vormen. 
Maar die consensus impliceerde het ver
werpen van elk experimenteel speurwerk 
dat noodzakelijkerwijze de syntactische re
gels moest verwerpen van die cultuur waarin 
de taal het geprivilegieerd instrument van 
de sociale bemiddeling en praktijk is, het 
instrument “van de actie en de geestelijke 
bevrijding”. De toenmalige literaire en ar
tistieke ondernemingen die beetje bij beetje 
de conventies van hun taal loswrikten, kon
den niet op de instemming rekenen van een 
politieke avant-garde die er zich op toe
legde een kunst te bepalen die diezelfde 
conventies eerbiedigde. De taak toegewe
zen aan elke vorm van hedendaagse kunst
uitdrukking is die van een sociale moraal 
stoelend op de realistische beschrijving van 
“de massa van de lijdenden en de 
geëxploiteerden“ in een taal die vrij is van 
elke acrobatiek en vervalsing.

De wil van de politieke avant-gardes zich 
met cultuur in te laten blijft identiek in de 
periode tussen de beide wereldoorlogen en 
valt dan samen met het engagement van een 
aanzienlijk aantal kunstenaars en intellec
tuelen. De politieke gebeurtenissen, de ge
volgen van de “terugkeer naar de orde” 
ingeluid na de oorlog en de verspreiding van 
Andreï Jdanovs ideeën leiden samen tot een 
militant denken over de sociale rol van de 
kunst en tot het aannemen van Jacques 
Soustelles ordewoord: “Laten wij de deuren 
van de Cultuur openzetten. Laten wij de 
muren afbreken die een aan een elite van 
geprivilegieerden voorbehouden cultuur 
omringen als een mooi park dat de armen 

niet mogen betreden.” Die overtuiging de 
culturele erfenis aan het volk terug te schen
ken vertolkt zich in het in allerlei gedaanten 
aan de oppervlakte komen van bewegingen 
en structuren voor volksopvoeding en van 
theater- en kunstcoöperaties... of van vere
nigingen die de collectieve verspreidings- 
en scheppingsvormen bevoordelen. Léo 
Lagranges jeugdherbergen verbonden so
ciale vrijetijdsbesteding met het beoefenen 
van amateurkunsten en met de intellectuele 
confrontatie; het bij de communistische partij 
aanleunende Maison de la culture overkoe
pelt een twintigtal pluridisciplinaire natio
nale groeperingen: Alliance du cinéma 
indépendant, Association française des 
écrivains pour la défense de la culture, enz., 
en een honderdtal lokale afdelingen in de 
provincie: Association des maisons de la 
culture de Marseille, Lyon, Nantes,... De 
volksvereniging van de Amis des musées 
ijvert voor het openstellen van het Louvre ’ s 
nachts en het organiseren van rondleidin
gen. Het terugschenken van dat cultureel 
goed aan de geproletariseerde arbeiders
klasse biedt de mogelijkheid de objectieve 
voorwaarden voor haar geestelijke bevrij
ding te scheppen en de sociale en politieke 
band van de nationale gemeenschap te ver
sterken. De organische harmonisatie van de 
sociologische componenten van die natie 
rond een orthodoxie, een culturele consen
sus, vormt in Louis Aragons ogen de enige 
bescherming tegen de opkomst van het fas
cisme: “Ik wil pogen hier te tonen hoe het 
leven nationale verbanden onder de mensen 
creëert, die de voorwaarden vormen voor 
het tot stand komen van een cultuur, wat 
erop neerkomt dat ik hier wil aantonen dat 
het verdedigen van de cultuur en het verde
digen van de natie op hetzelfde neerkomt...” 
Natie en cultuur zo doen samenvallen geeft 
aanleiding tot het definiëren van een 
transhistorische nationale cultuur die als 
inspirerende kracht functioneert voor elk 

hedendaags engagement. Een nieuwe se
lectieve lectuur van de kunstgeschiedenis, 
van “de Franse traditie”, voedt de kritiek 
van de Renaissance, bakermat van het be
ginnende kapitalisme, van het individua
lisme en van het beslag leggen op de cultuur 
door de bourgeoisie. De middeleeuwen daar
entegen verheerlijken de samenhang van 
een homogeen sociaal weefsel waarin de 
kathedralen de veruitwendiging zijn van 
een collectieve, volkse schepping. Die ver- 
wijziging naar het zich herbronnen aan de 
middeleeuwen als sociaal en cultureel mo
del komt veelvuldig voor. Zo zegt Albert 
Gleizes: "... tussen Rome en Saint-Savin 
hebben de jonge schilders er belang bij voor 
Saint-Savin te kiezen”; of Marcel Gromaire: 
“De romaanse kust, en nog meer de gotiek, 
kunst van de ondervinding van het volk, 
komen voort uit het land zelf... Ik beweer 
dat de middeleeuwen voor ons, westerlin
gen, de eerste grote tijd van plastisch rea
lisme is, die het volk voor zich moet opeisen 
als zijn goed, en die wij met een kinderlijke 
eerbied moeten bestuderen.” De zin van het 
gezamenlijke scheppen terugvinden, “naar 
het volk toe gaan”, die ordewoorden bren
gen Jacques Copeau ertoe het theater “du 
Vieux-Colombier" te sluiten en zich in Bour
gogne te vestigen, waar hij met zijn troep 
leerlingen, “les Copiaux”, in open lucht 
optreedt voor een volks publiek. Hij doet de 
herinnering aan Romain Rollands Théâtre 
du peuple herleven, en aan het experiment 
van Maurice Pottechers en Firmin Gémiers 
Théâtre national populaire, dat bij zijn rond
reizende optredens in een grote tent in lan
delijke gebieden beroeps- en amateuracteurs 
bijeenbracht. Dezelfde ideeën brengen 
Femand Léger ertoe te ijveren voor een 
nieuwe collectieve opstelling van de kunst 
en een omvorming van het reële via de 
muurschilderkunst en haar verband met de 
architectuur: “Het kleine schilderij zet zijn 
weg voort. Het is een strikt individuele 

creatie, het verliest zijn openbare waarde... 
Het is voortgekomen uit de Italiaanse Re
naissance, gelijktijdig met de opkomst van 
het individualisme en het kapitalisme... Zij 
(de muurschilderkunst) zal zich in een col
lectieve vorm uiten... Die vrijheid, die 
nieuwe ruimte, kunnen, samen met andere 
sociale middelen, bijdragen tot het omvor
men van de individuen, tot het wijzigen van 
hun manier van leven.” Hij staat niet alleen 
met zijn standpunt. Ook de groep Art mural 
en de architecten van het Maison de la 
culture betrachten het modelgericht maken 
van een sociale kunst die afwijkt van de 
wetten van het figuratieve realisme, dat wil 
zeggen de verzoening tot stand brengen van 
de vereisten van hun politieke overtuiging 
met het behoud van vormexperimenten, zich 
tegelijkertijd bezighouden met een volks 
publiek dat men geestelijk wil bevrijden en 
de instrumenten eigen aan hun discipline ter 
discussie stellen. De vastberadenheid van 
de kunstenaars ten opzichte van een sociale 
kunst mag dan in het algemeen overheersen, 
de esthetische wegen om die te bereiken, 
zijn uiteenlopend, soms zelfs tegenstrijdig 
en conflictueel. Dat is ongetwijfeld één van 
de fundamentele vragen van het moderne in 
de jaren ’ 30: hoe naar het publiek en naar het 
volk toe gaan zonder de esthetische zoek
tocht te hoeven verzaken en zonder naar een 
academisch en op het verleden gericht vo
cabularium te hoeven teruggrijpen?

De aandrang en de kracht van de oproep van 
de kunstenaars en de intellectuelen tot een 
culturele gemeenschap zullen worden ge
hoord en overgenomen door de politieke 
macht en zijn administratie, die een ontwerp 
van institutioneel landschap opzetten en 
enkele wetgevende maatregelen nemen met 
betrekking tot de overheidsbestelling (het 
1 %), het sociaal statuut van de kunstenaar... 
Vóór de oorlog zijn er weinig echte realisa
ties, maar het denkwerk en de geformu-
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leerde hypothesen strekken ertoe de staat, 
als uitdrukking van een nationale collecti
viteit, te belasten met de taak die wil tot 
socialisering van de cultuur materieel op 
zich te nemen via het oprichten van instel
lingen die haar in staat zouden stellen zich 
uit te leven en zichzelf gestalte te geven. 
Minister van Onderwijs en Beeldende kun
sten Jean Zay had daar een eerste concrete 
uitwerking aan gegeven door het theater 
“de 1’Opéra” en het theater “de l’Opéra- 
Comique” te nationaliseren, ze aan de na
tionale gemeenschap terug te schenken. De 
kwestie van de instelling is scherp en om
streden. In 1936 vindt binnen het Maison de 
la culture het debat plaats over de hervor
ming van het officieel kunstonderwijs; in 
hetzelfde jaar publiceren de Cahiers de la 
République des lettres, des sciences et des 
arts een enquête over de musea.

Zoals voor elk slecht verhaal dat een reeds 
honderd keer afgewezen romanstramien zou 
gebruiken, ben ik geneigd te zeggen: “U 
kent het vervolg”, wat mij in dit geval 
ontslaat van de Vervelende verplichting de 
volgende hoofdstukken van die geschiede
nis een voor een té behandelen. Maar de 
algemene betekenis ervan is wel die van 
een geleidelijk verslappende greep van de 
kunstenaar op de bestemming van zijn werk 
- soms zelfs met zijn instemming - en op de 
wijze waarop ermee omgegaan wordt. On
geveer gelijktijdig verschijnen het publiek 
en de onbepaalde en veranderende groep 
die de bemiddelaar is, degene wiens spon
tane functie het is een band te organiseren 
en te leggen tussen de kunstenaar en een 
anoniem geheel, het publiek. De aanvanke
lijk intellectuele en kritische, vervolgens 
politieke en administratieve bemiddelaar is 
niet alleen de getrouwe brenger van het 
goede nieuws; hij tracht er de inspirator van 
te zijn. Van orakel en muze van de kunste
naar wordt hij zijn opdrachtgever, hij hult 
zich in de kleren van de privé-verzamelaar 
en bestelt voor de wording van een collec
tief, de sociale groep. Het applaus, de popu
lariteit steunen op een wil tot hervorming 
en tot sociale, zelfs politieke consensus. De 
paradox van dat opzet is dat op het ogenblik 
zelf waarop het zich in Europa lijkt te 
vervullen via het opgetogen bouwen van 
culturele instellingen, musea..., 
socialiseringsruimten bestemd voor het 
aantrekken en het bijeenkomen, de decen
tralisatie en de uitstraling, zich de crisis van 
het moderne en van de belichaming ervan - 
de staat en zijn unitaire cultuuropvatting - 
aankondigt. De opkomst van de consump
tiemaatschappij en van de massacultuur 
werkt die crisis ruimschoots in de hand. 
André Malraux had gepoogd dat “opko
mende gevaar” te bezweren: “Als wij wil
len dat Frankrijk zijn taak opnieuw op zich 
neemt, als wij willen dat er tegenover de 
meest verachtelijke film en televisie iets 
staat dat telt...". Maar de realiteit en de 
epistemologie van een socialisering van de 
cultuur lijken aan de bemiddelaar te moe
ten ontsnappen. De afbrokkeling van de 
door de staten opgezette structurele net
werken werd in de hand gewerkt door het 
negeren van de institutionele ruimten die 
bestemd waren voor sociale en culturele 
experimenten, door het uiteenspatten van 
diens ontologische grenzen en de extreme 
mobiliteit van diens overbepaalde ruimten. 
De unitaire en historische cultuuropvatting 
zelf wordt ter discussie gesteld als model 
voor de kennis en de omvorming van de 
realiteit, als paradigma van de consensus. 
Dankzij haar reproduceerbaarheid en de 
algemene esthetisering van het sociale veld 
buiten de institutionele grenzen maakt de 
massacultuur ze ongeldig en belichaamt ze 
krachtig de doelstellingen die de hare kon
den zijn. “De media doen heel wat meer dan 
informatie verspreiden; zij produceren con
sensus, instelling en intensifiëring van een 
gemeenschappelijke taal binnen het so
ciale...; het gaat over de middelen van de 
massa, in de zin dat zij haar als zodanig 
uitmaken, als publieke sfeer van de consen
sus, de smaken en een gemeenschappelijk 
gevoel” (Gianni Vattimo).

Dat is de verschuiving die meer precies en 
concreet van Arnold Bodes Documenta 4 
naar Harald Szeemanns Documenta 5 leidt. 
Documenta heeft voor zijn initiatiefnemer 
Bode in het naoorlogse Duitsland als essen
tiële taak de Duitse cultuur binnen Europa 
opnieuw een grondslag te geven, het 
barbarendom af te wijzen. De tentoonstel
ling wordt opgebouwd als een pedagogisch 
proces: zij voedt het publiek op, confron-
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teert het met de kunst, hoofdvoorwaarde 
voor de hergeboorte van de menselijke geest. 
Documenta is dan de kathedraal waar de 
sociale en politieke consensus wordt gehul
digd van een Duitse natie die dan pas tot het 
orkest van de Europese landen van het 
Atlantisch verdrag is toegetreden. Wan
neer het publiekDocumenta toejuicht, juicht 
het de herboren Duitse democratie toe. 
Bodes testament. Documenta Urbana, moest 
in de stad zelfde teruggevonden en rond het

artistiek feit gekristalliseerde sociale ho
mogeniteit symboliseren. Zijn opvolger 
heeft dat testament niet kunnen uitvoeren: 
“Aanvankelijk had men die Documenta 
Urbana gepland, in zekere zin de heer Bo
des droom, en anderzijds had men de 
Documenta Seminarie, de heer Brocks 
droom. Het ene noch het andere kan echter 
borg staan voor een gebeurteniskarakter 
van Documenta dat op zichzelf mensen 
naar Kassei kan lokken. Die stad heeft ten

zeerste behoefte aan bezoekers tijdens 
Documenta. Na enige..., na een ogenblik 
nadenken, was er één enkelemogelijkheid 
om opnieuw een kwart miljoen bezoekers 
hiernaartoe te krijgen. Dat wil zeggen door 
gebruik te maken van het prestige dat de 
kunst in de wereld heeft, maar natuurlijk 
door haar ietwat te gebruiken om iets an
ders te zeggen... Documenta 5 is, denk ik, 
voor veel mensen een stabiliseringselement 
en voor heel wat kunstenaars die denken 
dat zij nog subversief zijn, denk ik, die nu 
voelen dat er niets anders opzit dan in die 
museumcontext te blijven, die de enige is 
die hun werk betekenis kan geven” (Harald 
Szeemann in Jef Cornelis, Documenta 5, 
1972).
Documenta heeft een nieuwe opzet. 
Szeemanns woorden draaien rond een wel
willende herinstrumentalisering van de 
kunstenaar (hij is niet meer “subversief’), 
van zij n bereidheid opnieuw binnen de gren
zen van de ruimte te treden die de sociale 
groep hem voorbehoudt: het museum, en 
rond de zeer duidelijke overgang van de 
kunst naar de cultuur, naar de cultuur
industrie. Het publiek bestaat niet meer uit 
eenheden van een sociale groep die men 
moet opvoeden om de maatschappij te ver
anderen, maar uit consumenten die het 
imago van de stad en haar plaatselijke han
del een meerwaarde bezorgen. De opdracht
gever, de stadsbestuurder-hervormer is be
heerder en winkelier geworden.

Is het derhalve verwonderlijk dat bij het 
bezoek aan Documenta het festijn van 
Trimalcion aan de oppervlakte komt? Dat 
banket was zo overdadig dat wij van een 
orgie zouden moeten gewagen, een orgie 
die zoals elke overdaad tot walging en 
afwijzing leidt. Die afwijzing is sinds en
kele maanden zichtbaar doorheen tal van 
initiatieven, colloquia, tentoonstellingen en 
publikaties die zich tot doel stellen het door 
de openbare kunst verlaten terrein opnieuw 
in te nemen. Ik ben er niet zeker van dat het 
verlangen na Documenta een tentoonstel
ling op touw te zetten, de weg moet opgaan 
van de reactivering van een oud en zeer 
moeilijk te vernieuwen schema, tenzij het 
afgemeten wordt naar de diepgaande socio
logische veranderingen van de jongste twin
tig jaar (wat ongetijfeld tot het vaststellen 
van een onmogelijkheid zou leiden).
Noch de openbare kunst noch Documenta 
kunnen de sociale band vormen tussen de- 
mocratie en massaconsumptie, taak die per 
uitstek die van de media is. Het is beslist zo 
dat een nieuw type artistieke ruimte, een 
andere relatie met het publiek, een ander 
publiek, moeten worden uitgevonden; wan
hopig naar een oplossing uitziend zouden 
wij onophoudelijk Trimalcions verzadigde 
gasten moeten zijn en zijn toespraken en 
gedichten toejuichen.

Yves Aupetitallot

Vertaling: Willy Devos

Bovenstaande tekst wordt gepubliceerd 
in het vijfde cahier van het project “Ver
toog en literatuur” van Antwerpen ‘93. 
Op maandag 27 september vindt op de 
Ark, het drijvend theater op de Schelde, 
de presentatie van de zes Cahiers plaats. 
De Cahiers zijn in de handel verkrijg
baar vanaf 1 oktober.
“Unité” kan van 1 juni tot 30 september 
bezocht worden in de Unité d’Habitation 
Le Corbusier, Septième rue, 
42700 Firminy (77.56.50.98). De tentoon
stelling in het MUHKA (Leuvenstraat 
32,2000Antwerpen, 03/238.59.60) waar
voor Yves Aupetitallot, Iwona Blazwick 
en Carolyn Christov-Bakargiev tekenen, 
loopt van 19 september tot 28 novem
ber. Op voorstel van Yves Aupetitallot 
presenteert galerie Ado (Verlatstraat 12, 
2000 Antwerpen) Regina Moller van 16 
september tot 30 oktober in de cyclus 
“Critical Distance”.

2 2



Het beeld is gestructureerd als een drempel
De Franse kunsthistoricus en filosoof 
Georges Didi-Huberman (1953) bracht 
onlangs een opmerkelijk boek uit met de 
intrigerende titel “Ce que nous voyons, 
ce qui nous regarde”. Het aantreden 
van het beeld wordt er gezien als een 
dialectisch proces. Didi-Huberman stelt 
dat een beeld zich slechts toont in een 
complexe constellatie waarin het ons ook 
aankijkt.

Met zijn uitspraak “what you see is what 
you see” (1964) schreef Frank Stella het 
minimalistisch object een absolute autono
mie toe. Ook Donald Judd stond deze idee 
voor in zijn artikel “specific objects” ( 1965). 
Beide definiëren specifieke objecten als 
niet-illusionistisch, als objecten waarach
ter geen introspectieve of autobiografische 
thematiek schuilgaat met een zuivere 
geometrische vorm die niet antropomorf is, 
wars van elk iconografisch programma. 
Het zijn objecten die zich buiten elk ruim
telijk of tijdsbestel plaatsen, ze zijn a-histo- 
risch en schitteren in een absoluut heden. 
Didi-Huberman bestempelt deze 
minimalistische visie (“je ziet watje ziet”) 
als tautologisch . De tautologische 
beschouwingswijze polariseert subject en 
object. Elke wisselwerking wordt onmoge
lijk. Na het object beschouwd te hebben, 
keert het subject volgens Didi-Huberman 
het object de rug toe. Het subject ontkent 
dat er verder nog iets te zien is. Maar ook de 
tegengestelde beschouwingswijze die ge
kenmerkt wordt door een geloof in een 
overkoepelende synthese, waarbij het ob
ject niet op zichzelf maar als deel van een 
hoger bestel beschouwd wordt, is het mik
punt van scherpe kritiek. Hier treedt het 
zichtbaar object toe tot een fictief model 
waarin het zich kan herorganiseren, her
schikken en in een droom verderleven. De 
teleologisch georïenteerde geloofs- 
beschouwing ontkent, net zoals de 
tautologische beschouwing, een tijd en een 
ruimte die inherent zijn aan het object, een 
dubbele dimensie die noodzakelijk is opdat 
het object tot zijn recht zou kunnen komen 
als volume dat het subject aankijkt.

Het gestelde dilemma tautologische be- 
schouwing-geloofsbeschouwing is volgens 
Didi-Huberman een fictief dilemma. In geen 
van beide gevallen is er sprake van een 
wisselwerking tussen subject en object, noch 
van de kijkervaring zelf. In geen van beide 
gevallen kijkt het object ons aan. Didi- 
Huberman stelt zich dan ook tot doel uit dit 
kunstmatige dilemma los te raken. Maar 
waarom vertrekt hij juist vanuit dit dua
lisme, vanwaar het belang van juist deze 
twee beschouwingswijzen als expliciet re
ferentiekader voor het hele boek? Wat is 
met andere woorden het uitgangspunt van 
“Ce que nous voyons, ce qui nous 
regarde ” ? vinden het in een uitspraak 
van Walter Benjamin waarin deze zegt dat 
de 19de en 20ste eeuw beheerst worden 
door de mythe en de moderniteit. Volgens 
Didi-Huberman ligt de mythe aan de basis 
van de geloofsbeschouwing en de moderni
teit aan de basis van de tautologische be
schouwing. Het minimalisme is een be
langrijk moment in de 20ste eeuwse kunst 
omdat de bovengenoemde beschouwingen 
er, tegen de gangbare interpretaties in, met 
elkaar verstrengeld raken. Om dat te kun
nen staven verdiept Didi-Huberman zich in 
“Art en Objecthood” , een werk over het 
minimalisme van de hand van de Ameri
kaanse kunstcriticus Michael Fried, waar
uit hij uitspraken haalt die niet meer stroken 
met de tautologische minimalistische ziens
wijze - uitspraken die scheuren tot stand 
brengen in het 19de en 20ste-eeuwse di
lemma tussen tautologie en geloof, tussen 
twee aan elkaar tegengestelde visies op het 
beeld. Hij vestigt er de aandacht op dat 
Michael Fried de . zogenaamde “specific 
objects” als “niet-specifiek” ervaart omdat 
ze hun aanwezigheid aan de kijker ppdrin- 
gen. Ze brengen de kijker in een ongemak
kelijke, verwarrende toestand waarbij hij in 
een intersubjectieve relatie tot het object 
komt te staan, iets wat Judd en Stella in hun 
theoretische uitlatingen afzwoeren. Maar 
in plaats van de dubbelzinnige 
verwevenheid van specificiteit (tautologisch 
karakter) én aanwezigheid (intersubjectieve 
ervaring) uit te diepen, raakt Fried verstrikt 
in hun dualiteit, wat hem tot het besluit 
drijft dat de minimalistische kunst vanthea- 
traal-illusionistische aard moet zijn, •

Didi-Huberman is Fried dankbaar om zijn 
analyse omdat ze hem in staat stelt verder te

Sol LeWitt

Burned Cube Containing an Object of Importance but Little Value, 1968

bouwen op datgene waarin deze laatste 
faalde, met name zijn scherpstelling, zijn 
gebrek aan inzicht, zijn vervallen in een 
nieuw dualisme. Het discours van Didi- 
Huberman bestaat erin dit verouderde, 
manicheïstisch debat te ontstijgen door zich 
te concentreren op hetgeen zich tussen sub
ject en object afspeelt, op het tussenin. Hij 
vestigt daartoe dan ook de aandacht op de 
scheuren binnen het minimalisme. Robert 
Morris zou bijvoorbeeld, via èen andere 
duiding van het begrip “specific” gezegd 
hebben dat het object door zijn abrupte, 
sterke verschijning een onvertaalbaar en 
onthutsend kijken ontlokt. Maar ook Sol 
Lewitt, Bruce Nauman, Carl André en 
vooral Tony Smith die een hoofdrol toe
bedeeld krijgt in dit exposé, maakten en 
maken volgens Didi-Huberman abstracte 
objecten die op menselijke maat gebouwd 
zijn, die zelf “een soort subject” worden 
maar er iconografisch niet op lijken. Didi- 
Huberman wil de binaire polen van het 
minimalistisch debat, specificiteit (tautolo
gie) en aanwezigheid/mythe (geloof), 
deconstrueren, dat wil zeggen dooreen
schudden en openen, niet om een transcen
dente synthese te bewerkstelligen, maar 
om alle aandacht te focaliseren op de breu
ken die zich tijdens de kijkervaring in het 
beeld zelf voordoen. Het oog wordt tijdens 
het kijken steeds verontrust, het kijken is 
een opengereten operatie. Didi-Huberman 
haalt uit naar Judd, Stella en Fried omdat zij 
“gedroomd hebben van een perfect, een 
puur oog”, dat losstaat van de authentieke 
kijkervaring.

Wat is een authentieke kijkervaring? Om 
deze te definiëren verlaat Didi-Huberman 
het minimalistisch kader en grijpt naar 
Freud, meer bepaald naar diens beschrij
ving van de Fort-Da ervaring. De kijk
ervaring is analoog aan de beweging van 
het garen dat nu eens in en dan weer buiten 
het kijkveld van het kind rolt. Ze kent een 
dialectisch verloop. Het merkwaardige is 
nu dat het garen, een zichtbaar object, zijn 
verdwijning in zich draagt. Wanneer het 
garen verdwijnt als zichtbaar object, wordt 
het volgens Didi-Huberman een zichtbaar 
beeld. Een zichtbaar beeld onderscheidt 
zich van èen zichtbaar object. Het beeld is 
“een symptoom”, een teken van iets dat 
verloren is, dat niet expliciet zichtbaar in 
het kijkveld aanwezig is, het is een rest van 
iets dat verdwehen is . Net zoals de 
minimalistische objecten tróuwens die niet 
antropomorf zijn in de zin dat ze een zekere 
gelijkenis met de mens vertonen, maar een 
“symptoom” of 'teken zijn dat naar een 
menselijke dimensie verwijst én tegelijker
tijd elke iconische gelijkenis tenietdoet.

Het beeld overstijgt met andere woorden de 
traditionele zichtbaarheid die gebouwd is 
op de oppositie zichtbaar/onzichtbaar. Didi- 
Huberman vindt de opheffing van deze 
binaire tegenstelling terug in de aanteke
ningen van de minimalist Tony Smith. Deze 
beschrijft een nachtelijke rit tijdens de
welke de wegmarkeringen door de duister
nis gewist worden en waar in de verte de 
met fabriektorens en gekleurde verlichting 
bezaaide heuvels oplichten. Wat dichtbij is, 
ziet Tony Smith niet, wat veraf ligt, licht 
op. De oppositie tussen dichtbij/duidelijk 
zichtbaar en veraf/haast onzichtbaar wordt 
opgeheven. De grens tussen beide barst. 
Tony Smiths contact met de nacht - die hier 
naar voren treedt als metafoor - vestigt de 
aandacht op het probleem dat de objecten 
hun verlies in zich dragen . De nachtelijke 
ervaring ontneemt de objecten hun stabili
teit, toont met andere woorden hun 
fragiliteit, hun eigenheid om zich aan ons te 
onttrekken. Ze dringt ons een intens en 
bijna voelbaar (zowel optisch als tactiel) 
volume op dat zijn scherpe kanten verduis
tert. Dat volume komt op ons af en kijkt ons 
aan. Het is een authentiek beeld dat zich in 
de gescheurde nacht manifesteert. Het au
thentieke beeld is een dialectisch beeld 
want het ontplooit en onttrekt zich in de 
dynamiek zelf tussen zichtbaar/onzichtbaar 
en binnen/buiten. De plaats van het dialec
tisch beeld is een plaats die zich zowel voor 
als in ons situeert. Het is een plaats, een 
ruimte die zowel een fenomenologisch als 
ontologisch karakter heeft.

De ruimtelijke en temporele dimensie van 
het beeld, de plaats waar het beeld zich 
vormt, leert ons iets meer over de natuur 
zelf van het dialectisch beeld. De referentie 
naarde minimalistische sculptuur verdwijnt 
hier omzeggens volledig om plaats te ma
ken voor een logisch opgebouwd en bijna 
uitsluitend theoretisch, kunstfilosofisch dis
cours. Met dialectiek verwijst Didi- 
Huberman naar “een verbale, meer bepaald 
een levendige, dynamische dimensie, waar
door het beeld aantreedt, die in het beeld 
gestalte geeft aan hetgeen het onophoude
lijk verontrust”. Zijn verbale lectuur van 
het beeld wordt hem ingegeven door Wal
ter Benjamin. In “Paris, Capitale du XXè 
siècle. Das Passagen-Werk” stelt Benja
min dat het beeld tot wording komt waar het 
verleden het heden in een bliksemflits ont
moet om een constellatie te vormen. Het 
beeld is een dialectiek in stilstand. Dé rela
tie tussen heden en verleden is bijgevolg 
niet van temporele maar van beeldende 
aard. Het beeld wordt gekenmerkt dooreen 
slingerbeweging tussen geheugen (verle
den) en verlangen (toekomst), door een 

dubbele afstand, twijfelend tussen aanwe
zigheid en vërlies. Deze dubbele afstand is 
de ruimtelijke en temporele dimensie tus
sen subject en object, het is de plaats en het 
moment waarop het beeld zich terugtrekt, 
zich verstopt en weer aan de oppervlakte 
komt. De dubbele afstand die de plaats 
kenmerkt waar het beeld zich vormt, valt 
samen met wat Benjamin de aura noemt, 
“onvergelijkelijke verschijning van het 
verre, hoe dicht het zich ook moge bevin
den”. De aura is het kritisch moment en de 
plaats waar het beeld zich toont als verlies, 
waar het tijdens ons kijken zelf aankijkt, het 
is een schokmoment, een onvoorstelbaar 
moment, het hart van de dialectiek. Doch 
opdat het beeld in deze dubbele afstand tot 
zijn recht zou kunnen komen, heeft het tijd 
nodig. Didi-Huberman formuleert dat als 
volgt: “De blik laat de verschijning de tijd 
om zich als gedachte te ontwikkelen”. Er is 
dus tijd nodig opdat het beeld als authen
tiek, als dialectisch beeld zou kunnen erva
ren worden, een ervaring die zich volgens 
Didi-Huberman en met Benjamin als rug
gesteun expliciet afspeelt op een verbaal 
niveau (“als gedachte”).

Het dialectisch beeld toont zich op een 
kritisch moment. De tijd (als herinnering en 
als verlangen) waarin dit beeld aantreedt, 
heeft geen archaïsch of nostalgisch (geloofs
beschouwing) noch een uitsluitend heden
daags (tautologische beschouwing) karak
ter, maar ontwikkelt zich op kritische wijze, 
geeft vorm aan een kritisch beeld. Onder 
een kritisch beeld moet men een beeld in 
crisis verstaan, een beeld dat het beeld 
bekritiseert, dat onze zienswijze in vraag 
stelt. Het is een dubbelzinnig beeld, “het 
zichtbare beeld van de dialectiek” (Benja
min). Volgens Didi-Huberman is het be
grip différance (“een steeds uitgestelde 
aanwezigheid”) van Jacques Derrida de 
dialectische uitdrukking bij uitstek voor de 
opheffing van de oppositie tussen aan- en 
afwezigheid, waardoor het beeld zich als 
verlies kan tonen. Het beeld is niet het teken 
(“la trace”) van de aanwezigheid maar van 
de verwijdering, van het verlies. In Didi- 
Hubermans visie overlappen Derrida’s 
trace , Benjamins aura en zijn eigen defi
nitie van hetdialectischbeeld elkaar. Voort
gaand op Derrida’s definitie van de vorm 
(“slechts een vorm is vanzelfsprekend, 
slechts een vorm heeft of is een essentie, 
slechts een vorm treedt op dergelijke wijze 
aan”) waarbij het zichtbaar beeld tegelij
kertijd “vorm” en “tegenwoordigheid” is, 
kenschetst Didi-Huberman het dialectisch 
beeld als een “intense vorm”. Onder “vorm” 
begrijpt hij de relatie tussen de verschil
lende “zijvlakken van een kristal” of “de 
wijze waarop objecten vorm aannemen in 
functie van een voorstelling”.

In dit betoog stelt Didi-Huberman dat de 
kijkervaring uit twee momenten bestaat: 
het subject ziet dat het beeld zich aan zijn 
kijken onttrekt en tegelijkertijd ziet het iets 
verschijnen wat zich verbergt. Er treedt een 
verwarring op in het kijken van het subject, 
een desoriëntatie die wordt veroorzaakt door 
een grens die begint te trillen en opgeheven 
wordt. Op dat moment opent zich een drem
pel en het is op dat ogenblik en op die plaats, 
in de scheuring zelf, dat het beeld zich toont 
als verlies. De drempel is de motor van elke 
dialectiek. Als geometrische vorm geeft hij 
een kader, een visuele ondersteuning aan 
de wording van het beeld: “Kijken is regi
streren dat het beeld gestructureerd is als de 
wereld voor en in me : het is ontoegankelijk 
en houdt ons op afstand, hoe dicht het zich 
ook bevindt (...). Dat wil eenvoudigweg - 
en niet alleen op een allegorische wijze - 
zeggen dat het beeld als een drempel ge
structureerd is . Een kader van een open 
deur, bijvoorbeeld. Een merkwaardige, te
gelijkertijd open en gesloten ruimtelijke 
structuur. Een gat in de muur, of een scheur, 
maar dan als constructie”. De kijker wordt 
door dit zichtbaar beeld bekeken. Hij wordt 
rechtstreeks aangekeken door wat er over 
blijft als het beeld zich op afstand houdt en 
riskeert te verdwijnen als zichtbaar object.

Elke de Rijcke

Georges Didi-Huberman, “Ce que nous 
voyons, ce qui nous regarde”, Paris, Les 
Editions de Minuit, Collection Critique, 
Paris, 1992,201 blz.
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Schaduwschilderen
Nadat eerder reeds drie werken van Ido 
Bar-El in de tentoonstelling “In extenso, 
1989-1992” gepresenteerd werden, 
programmeerde de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst te Gent 
van 19 maart tot 18 april de eerste solo- 
tentoonstelling van deze Israëlische 
kunstenaar die “bijna onzichtbare 
flarden van schoonheid” aan verloren 
voorwerpen schenkt

Ido Bar-El bedrijft een bescheiden, povere 
vorm van schilderkunst. Het schilderij is 
een ding, een bewerkt voorwerp. Eigenlijk 
ook een dubbel-ding; Ido Bar-El schildert 
objecten op objecten. In de straten van de 
stad, als iedereen slaapt loopt hij langs 
afgedankte, verwaarloosde, waardeloze, 
gebruikte dingen , verwaardigt ze een blik 
en raapt ze op: kistjes, een apotheekdoos, 
schuiven, planken, hout. Op dezelfde 
achteloze, vluchtige wijze bewerkt hij het 
objet-trouvé tot drager, beschildert het 
verstrooid met een paar lagen verf, witachtig 
of iets geel met smoezelige vlekken of veel 
kleuren. Steeds schemert het object erdoor. 
Het krijgt een tweede leven in deze artistieke 
recyclage (het wordt een kunstwerk). Even 
onbeholpen, anekdotisch en tegelijk 
nietszeggend vindt een geschilderd beeld 
zijn plaats boven of in het ding, als spoor 
van een aanwezigheid, als afdruk van een 
vluchtige waarneming. Een paar 
supermarktkarretjes, een takel’, een 
technisch diagram, kaarsen in een stolp, 
maar ook ondefinieerbare vegen en strepen, 
vage aanduidingen van iets dat gezien is 
zonder het echt gezien te hebben. Geen idee 
welke richting je gedachten hier uitkunnen. 
Ido Bar-El zegt over de fietspomp die in 
vrolijke strepen op een lichtkleurige plaats 
is gezet dat ze dient “om de betekenis op te 
pompen”. De fietspomp zie je op de 
achterkant van een beweegbaar paneel dat 
dichtklapt op een andere beschilderde plank

Ido Bar-El

zaalzicht (foto: Julien Revis)

tegen de wand. Je vouwt het werk open om 
het te bekijken, alsof je bladert in een boek. 
Binnenin vind je dus lucht, waar je ballonnen 
mee kan oplaten en verhalen mee kan 
opblazen.

Ido Bar-El associeert zich met waardeloze 
schemerobjecten. Hij verstopt erzich achter, 
beschermt ze, geeft ze een plaats en maakt 
zich vlug uit de voeten. In ruil tonen de 
objecten iets van hun vorige levens. De 
dingen des levens worden poëtisch als je ze 
met liefde behandelt en blootstelt aan zoveel 
aandachtige blikken. Een oud katrolsysteem

staat ondersteboven in bruin steno genoteerd 
op de bodem van een wit gelakte kast met 
tussenschot die aan de muur is bevestigd. 
Ze wekken stille vermoedens omtrent hun 
eigen bestaan als ondingen, hun 
geschiedenis en materiaal. Vaak gaat het 
om mechanische modellen en vereen
voudigde techniek. Een object-beeld (of 
een verzameling verwante objecten) hoort 
steeds afzonderlijk bij een object-drager. 
Bar-El tekent schaduwen die vergankelijk 
zijn zoals de eerste fotogrammen. Vooral 
een manier van omgaan met alledaagse 
dingen wordt hier concreet. Ze worden niet

doodgedrukt in een begerige nadrukkelijke 
omhelzing. Ze worden onrechtstreeks 
benaderd, gezien en aan hun nieuw lot 
overgelaten. Bar-El ziet af van enige 
bewuste toevoeging van betekenis.
Men kan deze werken nog beter waarderen 
vind ik als ze schalks en onopvallend, op 
een marginale plaats, ergens nergens 
hangen, net onder de zoldering bij voorbeeld 
of half verborgen waar niemand ze 
verwacht, zoals een klein, eenvoudig, wit 
kistje met gekleurde tekens in de inkomzaal 
van de Vereniging, dat zich niet aan je 
opdringt maar verschijnt als je even niet 
keek.
Wat me vooral bijgebleven is, zijn de poëzie 
en de kleuren. Wordt het banale toch 
getransformeerd tot schoonheid? En ook, 
de omgekeerde wereld van de schilderkunst 
die gereduceerd wordt tot bijna niets, 
wanneer alles wat ze niet kan zijn, is 
weggegooid. Maar als je even niet kijkt, 
kijkt het terug, het gedumpte overschot van 
de schilderkunst. In het afstand doen van de 
aanspraken van de esthetiek en van de illusie 
gaat Bar-El nog het verst, dat is een van de 
beweegredenen van zijn nachtelijke 
omzwervingen waar hij als bij toeval wil 
getroffen worden door vrijwel onhoorbare 
stemmen en bijna onzichtbare flarden van 
schoonheid.

Inge Henneman

Ido Bar-El stelde van 19 maart tot 
18 april tentoon in de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst, 
Hofbouwlaan 29 te Gent (091/22.38.96). 
In juni opent een tentoonstelling van Ido 
Bar-El in het Tel Aviv Museum of Art 
(P.O. Box 33.288, 61.332 Tel Aviv, 03/ 
695.73.61).

De blik van het geschilderde
Nog tot 23 mei loopt in de Vereniging een 
tentoonstelling met werken van Vladimir 
Kokolia in het kader van het Time Festi
val. Het werk van Vladimir Kokolia - 
zijn beelden, muziek of teksten - staat in 
het teken van vragen over onze waarne
ming en van vragen over onze waarne
ming van deze vragen.

Het vraagteken is een levende lijn met een 
punt dat het verdwijnpunt van de oneindig
heid aangeeft. De gebogen lijn van dit te
ken, die herinnert aan de ronding van een 
opengesperd oog, is een symbool van ener
gie die de impuls geeft aan het proces van 
materiewisseling. Maar het zijn geen een
voudige vragen, waarop ook geen duide
lijke antwoorden zijn. Daarom geeft hij met 
zijn werk geen kant-en-klare antwoorden, 
het is niet zijn taak als kunstenaar om het 
geachte publiek gerust te stellen of met zijn 
vragen te irriteren. Zijn taak is, zoals hij zelf 
vaak benadrukt, dienaar te zijn van de we
reld die door de handen en het hoofd, door 
het transparante oog van de kunstenaar 
zichzelf goed kan zien, zich verder kan 
vermenigvuldigen ad infinitum. Hiermee 
wordt ook de meest complexe vraag ge
steld, die niets te maken heeft met mysterie. 
Maar misschien wel met fenomenologie?

In een van Kokolia’s vroege tekeningen 
zien wij een model van menselijke waarne
ming dat als een belangrijke sleutel tot zijn 
latere werk kan dienen. We zien een figuur 
- een naakte en schematisch weergegeven 
mens - wiens visuele waarneming bepaald 
is door het feit dat hij is wat hij ziet. De 
wereld is een verlengstuk van zijn zintui
gen en zijn lichaam is het middelpunt van 
micro- en macrocosmos, het is een as, een 
motor waar alles omheen draait. Een spi
raal, een fractaal, een centrifuge van energie- 
velden van onze denkwereld of van een 
soort mentaal sterrenstelsel. Het is een 
menselijke figuur - een teken, een orna
ment - een pennetrek. Een gelijkaardig 
beeld, maar dan als illustratie, vinden we 
bij Ernst Mach, een Weense filosoof van 
het fin de siècle die zich over het probleem 
van empirische gegevens en onze waarne
ming boog, of in de laatste werken van de 
filosoof Edmund Husserl. Ook Mallarmé 
zag de wereld als een allesomvattend, nooit
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“Ik liep een keer door het midden van een veld om een omweg te vermijden. Ik keek om me heen, mijn schoenen 
vertrapten de natte kluiten, de lucht zoog zich vol met het bruin van de aarde. Aan de hemel groeiden grijze 
zwammen. Ik zag dat het in alle richtingen bijna even ver was tot aan de rand van het veld. Ik liep langzaam, af 
en toe rende ik. Ik was in het midden. ” (Vladimir Kokolia)

voltooid boek. Heel belangrijk is dat de 
reusachtige carrousel van de waarneming 
waarin de getekende beschouwer van 
Kokolia’s tekening zich beweegt een open 
systeem is dat overvloeit in de wijde we
reld. De grens tussen beschouwer en het 
beschouwde is vaag, want wie kan met 
zekerheid zeggen wat ding is en wat scha
duw, wat lichtbron is en wat weerspiege
ling, wat oppervlak en wat diepte, wat bo
ven en wat beneden, wat binnen en wat 
buiten,als wij almaar draaien met ditenorme 
stelsel van onze waarneming?

Misschien heeft het iets te maken met per
spectief. Kokolia houdt zich veel bezig met 
verschillende perspectieven als uitgangs
punt voor de opbouw van zijn schilderijen. 
De klassieke Europese modus van het per
spectief en het visuele is bepaald door het 
euclidisch paradigma: lichtstralen creëren 
rechte lijnen wanneer ze van een object 
afstoten of breken in transparant materiaal.

Hierdoor kan men de reële vorm van het 
object en de verhoudingen ten opzichte van 
de omgeving waarnemen en bepalen. Voor 
onze oriëntatie is wel een binoculaire ma
nier van zien en een juiste afstand van het 
object nodig. De klassieke Europese schil
derkunst is gebaseerd op het bewaren van 
deze ideale afstand tussen subject en object 
en tussen de schilder en zijn model. Vanuit 
perceptueel standpunt, dat ook ontologi
sche consequenties heeft, is de kijker of 
beschouwer dus het middelpunt van het 
universum en beweegt dat middelpunt met 
hem mee. Maar bij het schilderen straalt 
ook het object een eigen krachtveld uit, 
richting oog van de schilder, en nodigt het 
uit de juiste afstand op te geven om een 
andere positie, misschien in of achter het 
doek, in te nemen.

Het doek is dan de seismograaf van de 
dialoog tussen de schilder en het geschil
derde, waarin ook andere soorten perspec

tieven te vinden zijn. Kokolia verwerkt in 
zijn schilderijen vaak klassieke onderwer
pen uit de kunstgeschiedenis zoals het land- 
schap, het naakt, het portret. Maar door het 
verplaatsen van het gezichtspunt creëert hij 
verbazingwekkende interpretaties van con
ventionele onderwerpen. Hij schildert een 
portret van een hoofd van binnenuit gezien, 
een naakt met vier borsten, een bomenlaan 
tegelijk van boven en van beneden gezien. 
Het is niet duidelijk of het oog van de 
schilder of de blik van het geschilderde als 
uitgangspunt voor het schilderij diende. 
Voor Kokolia is beschouwen en schilderen 
een kwestie van empathie, van invoelen, 
van verplaatsing in het andere, of het nu een 
mens, een dier, een ding of een landschap 
is. De wereld van zijn schilderijen wordt 
gevormd door een weefsel van elkaar tot in 
het oneindige doorkruisende stelsels van 
emotionele perspectieven, van aantrek
kende en afstotende krachtlijnen, van ener
gie en lichtstralen. En de schilder moet 
hoofdzakelijk in staat zijn dit levende, vi
brerende samenstel doorheen zijn doek of 
papier te laten treden. Zonder verbeelding, 
zonder geweld, zonder willekeur van de 
schepper.

De aandacht voor metriek, voor verhoudin
gen tussen vlakken en lijnen in Kokolia’s 
schilderijen getuigt van de muzikale com
positie die aan de kleuren en vormen ten 
grondslag ligt. Het geluid, de vibratie is ook 
een samenklank van verhoudingen tussen 
de vormen die uit de ruimte van het schilde
rij opkomen. Daarom zijn de verschijnse
len, de wezens van het schilderij omsingeld 
door een klinkende ruimte die met dezelfde 
aandacht is behandeld als het object zelf. 
De figuur kan niet bestaan zonder de ruimte, 
ze is door de omgeving bepaald zoals de lijn 
haar omgeving bepaalt. De materie vormt 
zich in de figuur, de figuren vormen een 
ornament, een blauwdruk van de structuur 
die tegelijk transparant en ondoordringbaar 
is. De ruimte is niet leeg, maar klinkt door 
de echo van haar eigen beeld. Harmonie is 
de opperste bestaansvorm waarin een schil
derij zich kan bevinden.

Milos Vojtechovsky en Hank Geerts
2 4
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dertussen: eer greep uit de I<umstactualiteit

In het kader van het voor de tweede maal ge- 
organiseerdeTimefestival vinden naast “Rendez 
(-) vous” enkele tentoonstellingen en manifes
taties plaats in galeries en andere ruimten voor 
beeldende kunst.
Tot en met 8 mei herbergt Opus Operandi, Stu
diecentrum Hedendaagse Kunst, een uitgebreide 
delegatie van het kunstenaarscollectief Neue 
Slowenische Kunst (NSK) uit Ljubljana. Sinds 
1984 overkoepelt NSK diverse artistieke afde
lingen, gaande van muziek (Laibach), beeldende 
kunst (Irwin), theater, dans,... die onder het 
communistisch regime in het voormalig Joego
slavië een alternatief vormden voor de officiële, 
gesubsidieerde kunstinstituten. NSK onderzoekt 
het symbolisch geladen gebruik en de 
betekenis(verschillen) van beelden, taal, mu
ziek en algemene omgangsvormen van reli
gieuze, staatkundige en artistieke ideologieën in 
zowel het Oostblok als het Westen. Zo compo
neerde de Irwin-groep voor de tentoonstelling 
“Kapital” een wand met deskundig ingelijste 
schilderijen, walmend van fragmenten uit de 
christelijke, communistische en nazi-cultuur. 
De nauwgezet geschilderde taferelen in deze 
eclectische iconostasis combineerden probleem
loos Malevich* suprematisme met sociaal-rea- 
listisch werk, christelijke ikonen en folkloris
tische motieven zoals het edelhert, romantisch 
symbool van het Sloveens verzet.
Het nieuw “Ambassade ’’-project, een installa
tie van schilderijen, muziek, video, foto’s, 
performance en publicaties, omkadert een 
colloqium rond het thema “New (Dis)order" , 
na Moskou en Gent op weg naarde Biënnale van 
Venetië. Veertien deelnemers uit Ljubljana, 
Zagreb en hun Moskou-connectie gaan een open 
gesprek aan met Belgische kunstenaars en filo
sofen om de respectievelijke ideologische ach
tergronden van kunst in Oost-, Midden- en West- 
Europa te onderzoeken.
Aansluitend volgt een colloquium over kunst en 
psychoanalyse in aanwezigheid van de profes
soren Zizek (Ljubljana), Geerardyn (KUL), 
Quackelbeen en Dyck (RUG) en een reeks over 
“Le Grand Verre" van Marcel Duchamp. Voor 
meer informatie kan men terecht bij Opus 
Operandi, Tentoonstellingslaan 32 te Gent (091/ 
25.57.58).
Galerie De Buck introduceert de jonge Cubaan 
Ibrahim Mirando, die zich in een recent in 
Kunst & Museumjournaal gepubliceerd artikel 
mocht verheugen in de belangstelling van Paolo 
Herkenhoff: “De tekeningen van Ibrahim 
Mirando maken van de kaart van Cuba een 
hagedis. Hij benadrukt zowel het eilandachtige 
als het kosmogene karakter van de cultuur van 
het eiland. Met zijn veranderingen van de kame
leon speelt hij met de historische instabiliteit 
van Cuba en haar al honderd jaar durende strijd 
voor blijvende onafhankelijkheid.” De exposi
tie loopt tot 30 mei in galerie De Buck, Zuid- 
stationstraat 25-27, 9000 Gent (091/25.10.81). 
Voor galerie Fortlaan 17 werkt de Brit Roy 
Grayson twee projecten uit, “Decor-Decoy" , 
een solopresentatie, en “The space between” , 
een selectie van vijf Engelse kunstenaars, 
Anthony Wilson, Stephen Hepworth, Edward 
Harper, Keith Tyson en Rachel Nooney. Roy 
Grayson vat deze tentoonstelling op als een 
samenkomst van min of meer gelijkgestemde 
vrienden. “De kunstenaars erkennen dat er een 
ruimte is - een ruimte ertussen - waarin de al dan 
niet affirmerende repliek van de blik van de 
toeschouwer kan ontstaan. Het is in die repliek 
dat het werk afgesloten en voltooid is.” Meer 
informatie: Fortlaan 17, 9000 Gent (091/ 
22.00.33).
In galerie Richard Foncke (Sint-Jans vest 18, 
9000Gent, 091/23.81.28) vinden eveneens twee 
tentoonstellingen plaats. Van Harald Thys en 
Jos De Gruyter wordt de video “Koning Ro ” 
getoond, van Veerle Meeussen foto’s.

Théo van Rysselberghe, neo-impressionist 
( 1862-1926) in het Gents Museum voor Schone 
Kunsten presenteert schilderijen, tekeningen, 
affiches en boekontwerpen van deze mede-op- 
richter van de kunstenaarsvereniging Les XX. 
Zeer jong actief, prospecteerde hij vooral in 
Parijs naar vernieuwend werk; zo introduceerde 
hij in België Seurat, Signac en Toulouse-Lautrec. 
Diep onder de indruk van Seurats streng neo- 
impressionisme assimileerde hij, samen met 
Willy Finch, Georges Lemmen en Henry van de 
Velde, deze divisionistische kleurentheorie. In 
tegenstelling tot hen maakte van Rysselberghe 
deze schilderstijl wel ondergeschikt aan een 
realistische weergave van zijn onderwerp. De 
tentoonstelling ontdubbelt de aandacht thema
tisch op gezelschapsportretten (of activiteiten 
van zijn selecte vriendenkring) en idyllische 
landschappen in de verschillende gehanteerde 
stijlen. Tot 6 juni in het museum ontworpen 
door zijn broer Charles van Rysselberghe, 
Citadelpark, Gent (091/21.71.09). Een catalo
gus is beschikbaar.

Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan no
digde galerie Ado kunstcriticus Luk Lambrecht 
uit naar eigen inzicht en vrij van enige inmen
ging een volledig jaarprogramma samen te stel
len. Onder het vaandel “CriticalDistance” pre
senteert deze cyclus achtereenvolgens werk van 
Wilhelm Mundt (25/3-8/5), Richard Venlet ( 13/ 
5-26/6), Michael Bach (1/7-31/7), John Currin 
(5/8-4/9), Regina Moller (16/9-30/10) naar het 
voorstel van gastcurator Yves Aupetitallot en

Dan Graham

foto: Kristien Daem

tenslotte Christoph Draeger samen met Office 
for Cultural Intelligence (4/11-22/12). 
Lambrecht ontleent de titel van zijn project aan 
F. Jamesons boek “Postmodernism or the cultural 
logic of late modernism” waarin de postmoderne 
oorzaken van het wegkwijnen van een authen
tieke levenshouding besproken worden. Met 
kritische afstandelijkheid gewapend, dient de 
kunstenaar, de criticus en de toeschouwer zich 
nu des te meer te onderscheiden van de vlot 
voorgeschotelde hedendaagse kunstactualiteit. 
Aan de hand van een schets van de omstandig
heden en betekenis van de hedendaagse kunst- 
produktie, het concept tentoonstelling, het com
municatieproces en de socio-economische on
derbouw van het actueel kunstgebeuren moti
veert Lambrecht zijn tentoonstellingscyclus in 
de begeleidende publicatie. Na afloop van elke 
tentoonstelling verschijnt een afzonderlijke ca
talogus met een bijdrage van een door de kunste
naar aangewezen criticus. Galerie Ado bevindt 
zich in de Verlatstraat 12 te Antwerpen (03/ 
238.68.75).

In het kader van Antwerpen ’93 speelt op 16 en 
22 mei “Silent screams and difficult dreams” , 
het tweede deel van de operatrilogie “The minds 
of Helena Troubleyn” van Jan Fabre op mu
ziek van Eugeniusz Knapik in de Vlaamse Opera. 
Bij Ronny Van de Velde exposeert Jan Fabre 
zijn plastisch beeldenuniversum, waarin hij op 
een paradoxale wijze jongleert met de ordinaire, 
kitscherige, passionele, argeloze, illusoire, ma
gische, reflecterende, provocerende, irriterende 
en agressieve facetten van zijn bewustzijn. De 
tentoonstelling loopt van 8 mei tot 11 juli in de 
Ijzerenpoortkaai 3, te Antwerpen (03/ 
216.30.47). In co-editie met de galerie geeft 
Uitgeverij Kritak een boek uit met gesprekken 
van Fabre met Jan Hoet en Hugo De Greef, 
directeur van het Kaaitheater te Brussel.

Kunsthalle Lophem, een initiatief van de Stich
ting Kunst en Projecten, is een nieuwe 
tentoonstellingsruimte voor actuele kunst dat 
een vijftal tentoonstellingen van internationaal 
niveau per jaar plant en uitsluitend gefinancierd 
wordt door opbrengsten van eigen publicaties 
en maecenaat. Tot 28 mei etaleert Patrick Van 
Caeckenbergh er zijn eerste solo-tentoonstel- 
ling sinds twee jaar met dertien niet eerder 
vertoonde werken in een tent, aangevuld met 
vijf werktekeningen. Onder de titel “Het Leven 
Zelf, deel 1, Ik sprak met viervoeters, vogels en 
vissen" ontpopt hij zich tot een verweten
schappelijkte versie van Franciscus van Assisi. 
Ook Van Caeckenbergh bouwt gestaag zijn 
oeuvre uit om dan, zoals reeds eerder gebeurde 
in “het gebergte " of “Abracadabra " , een 

panoramische blik te gunnen. In zijn installaties 
versmelten zich steeds diverse assimilatie- en 
associatieprocessen, gevoed door een honger 
naar wetenschappelijke en pedagogische struc
turen en een subjectieve besluitvorming. For
meel accumuleert hij blote feiten in een causaal 
verband tot een zeer twijfelachtig, maar 
omsluierend en ontwapenend fantasme; een 
vergulde pil. Deze ontmoeting van een hersen
cel en een spermatozoïde op een dissectietafel 
kan nog tot 28 mei aanschouwd worden in de 
Kunsthalle Lophem, Center for contemporary 
art, Torhoutsesteenweg 52A, Zedelgem (050/ 
84.02.63).

Met een omvangrijke aankoop en schenking van 
Amedée Cottiers werk uit de collectie van zijn 
weduwe en Yves De Smet breidt het 
Groeningemuseum zijn collectie moderne kunst 
- met ondere andere werk van Van Severen, 
Raveel en De Keyzer - in stilte uit. Eenrepresen- 
tatief geheel van liefst negen schilderijen, dertig 
tekeningen en een maquette vertegenwoordigen 
er het ten onrechte minder bekend oeuvre van 
Amedée Cortier (1921-1976). Hij concen
treerde zich op de ordening van het rechthoekig 
vlak door een concrete behandeling van de dra
ger met zuiver aangebrachte kleurvlakken van 
een warme intensiteit. Zijn abstract en 
minimalistisch onderzoek munt uit in een su
blieme kleur- en ruimtewerking van elk be
scheiden doek of veelluik. Dit afgerond ensem
ble nog tot 4 juli in het Groeningemuseum, 
Dijver 12, te Brugge (050/33.99.11).

Het Van Abbemuseum presenteert een tentoon
stelling van Dan Grahams werk rond het thema 
architectuur aan de hand van werken voor tijd
schriften, maquettes, paviljoens, films en video- 
installaties. Met een dialectische opstelling van 
licht-en video-apparatuuren zowel spiegelende 
als doorzichtige glaswanden als basismaterialen 
voor zijn installaties, confronteert Dan Graham 
de toeschouwer meteen simultane en tegelijker
tijd vertraagde reflectie van zijn eigen bewegin
gen in een gegeven ruimte. In en door zijn 
onderzoekende benadering tot de installaties 
wordt de toeschouwer zich bewust van zijn 
ruimtelijke waarneming en ervaring - en de 
mogelijke misleiding ervan - doordat hij er de 
centrale generator van wordt. Bij deze interes
sante tentoonstelling verschijnt er tevens een 
catalogus met een achttal teksten van Graham en 
een inzichtelijk essay van Birgit Pelzer. Ook 
wordt “Bateau Tableau ” ( 1973), het vijfde luik 
in de reeks diawerken van Broodthaers getoond, 
en “Nature Libre" , een uiteenzetting over hoe 
de natuur als afbeelding binnen de kunst tot 
beeld werd gepromoveerd in de Land-art. Van 

15 mei tot 4 juli in het Stedelijk Van 
Abbemuseum, Bilderdijklaan 10 te Eindhoven 
(040/38.97.30).

Op grandioze wijze faalde men in eigen land 
onlangs een zinnig vertoog te formuleren over 
schilderkunst en menige vluchtige uitspraken 
verhinderen een brede en diepgaande benade
ring van dit medium. Te Wenen formuleren 
Kaspar König en Hans-Ulrich Óbrist aan de 
hand van 300 schilderijen van 40 internationale 
kunstenaars de verschillende facetten waarin de 
schilderkunst zich nu manifesteert. Het hetero
geen gezelschap in “Broken Mirror” verenigt 
onversaagde coryfeeën als Eugène Leroy met 
Gerhard Richter, Georg Baselitz, Raoul De 
Keyzer, voorts Marlene Dumas, René Daniels, 
tot Michael Bach, Luc Tuymans en Herbert 
Brandl toe. Beide curatoren nemen uitdrukke
lijk afstand van een puur historische benadering 
of een uitwijdende legitimatie vanuit de jaren 
’ 80. Gesteld wordt dat de schilderkunst met haar 
beperkte middelen en elementaire technieken 
niet vanuit een verdedigende maar een verdui
delijkende positie het debat van de artistieke en 
maatschappelijke premissen in de kunst aan
kaart. Gelijkmatig verdeeld over twee naburige 
ruimten loopt de tentoonstelling van 26 mei tot 
25 juli in de Kunsthalle en in Halle B van het 
beurzenpaleis, Messeplatz 1 te Wenen (00/43/ 
1/526.01.24). Van 14 oktober tot 6 januari 1994 
verhuist de tentoonstelling naar de 
Deichtorhallen in Hamburg.

Architectuur

Aan Henry van de Velde (1863-1857) wordt 
eindelijk een overzichtstentoonstelling gewijd 
die zijn omvangrijk en veelzijdig levenswerk 
aan een ruim publiek bekend maakt. Zijn teke
ningen, schilderijen, architectuur, onderricht, 
geschriften, vormgeving van typografie, textiel, 
meubilair, zilver- en aardewerk worden gesi
tueerd in de beslissende sociale, economische 
en politieke context die van de Velde van België 
naar Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Ne
derland dreef. Hij was een zeer geëngageerd lid 
van progressieve kunstkringen als Les XX, L’Art 
Indépendant en Association pour l’Art, en met 
Auguste Vermeylen medeoprichter van het eer
ste Vlaams literair tijdschrift Van Nu en Straks. 
De Schone Kunsten verzakend legde hij zich toe 
op de toegepaste kunst en werkte zo mee aan de 
ontwikkeling van de Belgische art nouveau. In 
Weimar richtte hij een school voor toegepaste 
kunst op, die hij tot 1914 leidde en dié de 
voorloper was van Gropius’ Bauhaus. Enige tijd 
in Nederland als privé-architect aangesteld bij 
de firma Kröller-Müller keerde hij naar België 
terug om in opdracht van de overheid in 1926 het 
Institut Supérieur des Arts Décoratifs in Ter 
Kameren te stichten. Zijn onderricht en archi
tectuur formuleerde er een alternatief voor de 
radicaal modernen en de traditionelen. Als één 
van de voorvechters van de moderne architec
tuur, streefde hij een eigentijdse rationele vorm
geving na in harmonie met regionale bouwstij
len en -materialen. Van 1936 tot ’43 verrichtte 
hij - misschien te doortastend - esthetische con
trole in opdracht van het Ministerie van Open
bare Werken. De tentoonstelling werd samen
gesteld in samenwerking met diverse buiten
landse musea en is voorzien van een degelijke 
catalogus. Tot 4 augustus in het Museum voor 
Sierkunsten, Jan Breydelstraat 5 te Gent (091/ 
24.45.22). In de door van de Velde ontworpen 
Gentse universiteitsbibliotheek belicht een ten
toonstelling zijn bibliofiele publicaties en on
derwijs aan de rijksuniversiteit van 1926 tot ’36. 
Deze tentoonstelling is een initiatief van Inter
bellum en de R.U.G., enkel geopend tijdens de 
week gedurende dezelfde periode.

Aan twee van de tien geselecteerde architecten 
voor het Belgisch paviljoen op de architectuur- 
biënnale van Venetië wordt momenteel aan
dacht gewijd.
Geheel uitzonderlijk verleent galerie S65 haar 
ruimte aan architect Christian Kieckens voor 
een tentoonstelling over zijn opmerkelijke 
architectuurprojecten van de afgelopen drieja
ren, waaraan hij in eigen beheer de uitgave van 
een boek koppelt. Zijn architectonische orde
ning van de ruimte wordt gethematiseerd door 
perspectief, maatverhoudingen, intervallen, ge
combineerd met elementen uit allerlei heden
daagse cultuuruitingen. Onder de titel “Form is 
one Function too " van 30 april tot 5 juni te zien 
in galerie S65, Tragel 7 in Aalst (053/700217).

deSingel sluit zijn jaarlijkse programmatic met 
een presentatie van José Van Hee’s werk. José 
Van Hee inspireert zich vanuit de vormelijke 
gegevens van het omringend landschap en ge
bouwen, en impressies die ze eruit genereert. 
Accumulerend tot een chaos aan gegevens, kris
talliseert ze hieruit een streng geordende con
structie, die een poëtische zeggingskracht ont
leent aan haar voorliefde voor het gebruik van 
natuurlijke materialen, gedempte kleur- en 
textuurschakeringen en degelijk ambachtelijk 
werk. Van 14 mei tot 20 juni loopt deze tentoon
stelling, voorzien van een catalogus, in deSingel, 
Desguinlei 25 te Antwerpen (03/248.38.00).

26



•dertussem- een greew uit «e kuunstactunanliteit

Veelzeggend zijn de argumenten - of het gebrek 
daaraan - waarmee zelfs doorwinterde 
Vlaams(ch)efotocritici de tentoonstelling “Ant
werpen 93, een stad gefotografeerd” als non
chalant en verwarrend van de hand wijzen. 
Vooral de bewering als zouden de vijf interna
tionale fotografen die voor dit project werden 
aangezocht, het “eigen Antwerpse karakter heb
ben gemist”, klinkt dezer dagen op zijn minst 
klef en niet weinig verdacht.
John Davies, Heinz Cibulka, André Gelpke, 
Hans Aarsman en Bernard Plossu hebben, elk 
binnen hun eigen idioom, een authentieke en 
globaal beschouwd, inspirerende visie op Ant
werpen neergezet, die zonder blozen als een 
aanrader kan getipt worden. U kan daarvoor nog 
tot 13 juni terecht in het Provinciaal Museum 
voor Fotografie, Waalse Kaai 47,2000 Antwer
pen (03/216.22.11).
De zomertentoonstelling aldaar (vanaf 25 juni) 
wordt onder de titel “Jonge Helden” de wereld 
ingestuurd. Een tragische tegenspraak, consta
teert samensteller Pool Andries, want het be
grippenpaar “Jonge Helden” suggereert im
mers tegelijk overwinning en nederlaag. Een 
ambiguïteit die men ook in het werk van vele 
hedendaagse kunstenaars zou kunnen herken
nen.
Hoewel bij het ter perse gaan nog enigszins 
onder voorbehoud, zal u deze stelling wellicht 
kunnen verifiëren aan de hand van het werk van 
Anne Denis, Paul Sochacki, Alain Chabot, 
Michel Couturier, Stephen Sack, DeniseCoenen, 
Dirk De Neef, Dirk Braeckman, Patrick Poels, 
Bart Michielsen. Tot 19 september.

Op 5 juni wordt in Charleroi de anthologie “Pour 
une Histoire de la Photographie en Belgique” 
voorgesteld, een 500 pagina’s tellend boekwerk 
in een redactie van de wetenschappelijke equipe 
van het Musée de la Photographie met histo- 
risch-kritische teksten van een veertiental, au
teurs en een repertorium van Belgische fotogra
fen sinds 1839. We komen hier in een volgende 
editie uitvoeriger op terug. Deze geschiedenis 
van de fotografie in ons land wordt ruim toege
licht met een uitgebreide tentoonstelling, die in 
meer dan duizend beelden de evolutie van de 
fotografie in België, vanaf de daguerrotypie 
over de picturalistische tableaus en het surrea
lisme tot de hedendaagse creatie. Drie 
tentoonstellingsmakers voegen daar hun per
soonlijke kijk aan toe: gàleriste Catherine 
Mayeur, Jean-Louis Godefroid van Contretype 
en Alain D’Hooghe. Tot 5 september in het 
MuséedelaPhotographie, 11 avenue Paul pastur, 
6032 Charleroi (Montjsur-Marchienne) 
(071.43.58.10).

“Nature réelle, nature virtuelle” wil Bob 
Verschuerens efemere sculpturen uit natuur
lijke materialen verbinden met de foto-installa- 
ties van de Canadese Ariane Thézé. En dit in het 
notoir art nouveau interieur van het Brusselse 
Hôtel Hannon. Fotografie wordt er één van de 
sculpturale elementen, een integrerend bestand
deel van een totale installatie. Nieuwsgierigheid 
kan bevredigd worden in Espace Photographique 
Contretype, Verbindingslaan 1, 1060 Brussel 
(02/538.42.20).

“Le Voyage Mexicain 1965-1966” is een van de 
eerste fotoreeksen van globetrotter Bernard 
Plossu. Meteen van bij het begin blijken de 
objectieven van zijn omgang met fotografie 
duidelijk. Plossu (Vietnam, 1945), toen amper 
twintig jaar, gaat in complete vrijheid zijn gang 
met àlle parameters van de zwartwitfotografie 
(hij lapt het kader aan zijn laars, lijkt zich niets 
aan te trekken van scherpstelling, vermijdt 
belichting, gruwt van compositie,...); van meet 
af aan is hij Diane Arbus’ uitspraak indachtig dat 
het belangrijk is om “slechte foto’s” te maken. 
Veel foto’s ook in elk geval. Bernard Plossu lijkt 
soms vergroeid met zijn camera, alsof hij niets 
van het bruisende, sensuele leven waaraan hij 
ten volle deelheeft, wil laten verloren gaan.
Met "On the road" van Jack Kerouac als 
handleiding bereisde Plossu in 1965 Mexico. Er 
waren nog geen hippies, het was de tijd van de 
Beatniks: beelden van een ballade in het land 
van de Maya’s. Deze foto’s worden nu - voor 
Plossu’s doen ongewoon - op groot formaat 
(40x60) getoond in het Centre Régional de la 
Photographie, Nord Pas de Calais, Place des 
Nations 59282 Douchy-les-Mines (27.43.56.50) 
van 15 mei tôt 4 juli.

“La main de l’homme “ is het resultaat van zes 
jaar reportagewerk van Magnumfotograaf 
Sebastiao Salgado (1944). Niet meteen een 
wereldschokkend origineel thema, de werkende 
mens in alle continenten, maar Salgado’s merk
waardige, esthetiserende benadering kan garant 
staan vooreen sterke tentoonstelling. Zijn oplei
ding als economist zal wellicht niet vreemd zijn 
aan.het feit dat Salgado dit project wil presente
ren als een “archeologische studie van de mens 
en zijn erfenis aan produktiegoederen”. Als bij 
een heuse star staat een hele wereldtournee van 
deze nieuwe Salgado-tentoonstelling op stapel, 
samen met de wereldwijde publicatie van een 
nieuw fotoboek. Naar aanleiding van "La main

Bernard Plossu

Le Voyage Mexicain

de l’homme" in Parijs, wordt nr. 55 van de 
Photo Poche-reeks aan Salgado’s oeuvre ge
wijd. Nog tot 28 juni, samen met de laureaat van 
de Prix Nièpce Jean-Claude Coutausse in het 
Centre National de la Photographie, Palais de 
Tokyo, 13 avenue Psdt Wilson, 75016 Paris 
(45.35.43.03).

Er hangt een ietwat licht in het hoofd makende 
pseudo-geconditioneerde reflex aan elke Mai 
de la Photo in Reims. Wellicht onlosmakelijk 
verbonden met de hoge dosissen fotografie (en 
champagne) die daar elk jaar opnieuw de arge
loze fotofanaat voor de voeten geworpen wor
den. De komende maand mei staan er in elk 
geval niet minder dan 15 fototentoonstellingen, 
geconcentreerd rond gastland Italië, op stapel. 
Een greep daaruit, met als criterium “veelbelo
vend”. Een aantal gastcuratoren konden op
nieuw hun gang gaan: Christian Gattinoni maakte 
“Chroniques de l’autre Mémoire” met onder 
meer Luca Patella, Giordano Bonora,... David 
Balsells stelt een "Voyage Imaginaire" voor 
aan de hand van foto’s van Claude Nori, Pere 
Formiguera, Martin Garcia, Douglas Keats, 
Bernard Plossu, Françoise Nunez,... De Italiaanse 
collectie van de FRAC met onder andere Paolo 
Giolo, Luigi Ghirri is te zien in het Fonds 
Régional d’Art Contemporain en Claude Nori 
maakte bij de Jezuïeten de tentoonstelling 
"Contraste Sicilien" . Encore une fois le 

paysage ” , is een voorstel van Gabriele Basilico. 
In het bisschoppelijk paleis presenteert Marc 
Vaudey “The Morgue" van Andres Serrano en 
voor foto’s rond Pier Paolo Pasolini kan u te
recht in het Café le Palais. Waar we eveneens 
naar uitkijken is "Genius Loci", in het Château 
du Grand Jardin, een project van Chantal Grande 
over de taal van de klassieke architectuur geïn
terpreteerd door hedendaagse kunstenaars als 
Mimmo Jodice, Gabriele Basilico, Axel Hütte, 
Thomas Struth, Eric Poitevin, Anne en Patrick 
Poirier. In Reims en omstreken van 5 tôt 30 mei 
in een organisatie van Priorité Ouverture. Voor 
meer info en een overzicht wende men zich tot 
de Mairie de Reims, op het nummer 26.40.54.53 
binnenpost 1498.

Echt gek kan men desgewenst worden van 4 juni 
tot 4 juli met Fotofeis-Scottish International 
Festival of Photography: meer dan 100 foto
tentoonstellingen over de hele lengte en breedte 
van Schotland, geconcentreerd rond vier thema’ s 
en steden - Edinburgh en “Family" , Glasgow 
en “Views from the Edge" , Aberdeen en 
“Photography Plus " , Inverness en “New 
Imaging ” . Een opsomming vergeten we liever, 
wel als indicator een aantal highlights onder de 
her en der tentoongestelde fotografen: Ralph 
Eugene Meatyard, Nan Goldin, Sally Mann, 
Sylvia Plachy, Jürgen Klauke, Luis Gonzalez 
Palma, Jane Evelyn Atwood,... Een uitvoerige
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Tip voor fotoboek-adepten: IRIS (International 
Research for Image Selection) is een Frans 
berichtenblad dat een door een wisselende jury 
samengestelde keuze uit een driehonderdtal in
ternationale fotoboeken bevat. En niet de min
ste. Zo suggereerde het selectiecomité van het 
eerste IRIS-nummer (met onder meer Roland 
Topor, William Klein, Bernard Lamarche-Vadel 
en Jean-Louis Godefroid) bijvoorbeeld volgende 
naar verluidt onmisbare fotoboeken, telkens 
voorzien van een kleine beoordeling (en de 
prijs): Lisette Model, Mare Trivier, “La 
Photographie Humaniste”, “SignsoftheTimes" 
van Martin Parr, Tony Ray-Jones, 
“Chronophotographies ’’ van Pierre De Fenoy 1, 
Germaine Krull, Inge Morath, Dirk Braeckman, 
"Dieux de la nuit” van Michel Séméniako, 
“Ruskaïa” van Luc Choquer en “Going East” 
van Max Pam. IRIS wordt u gratis thuisgestuurd 
na simpele aanvraag bij Librairie Marval, 7 Place 
Saint-Sulpice, 75006 Paris (43. 25.33.33).

Publicati ■
“Metrocubo d’infinito” is één van de “Ogetto 
in meno" (minus objecten) van Michelangelo 
Pistoletto uit 1966. Zes spiegels werden aan 
elkaar gebonden, met de reflecterende zijde naar 
binnen, en omvatten precies één kubieke meter 
oneindigheid. “We kunnen de oneindigheid bin
nen in de kubus alleen maar raden: een onophou
delijke en oneindige herhaling van spiegelbeel
den. We kunnen slechts beseffen dat er in de 
kubus een oneindigheid opgesloten zit, een af
gebakende oneindigheid, bijna op menselijke 
schaal. Net als de doos die een fototoestel per 
slot van rekening is, die hoe klein ook, als een 
zwart gat, oneindige hoeveelheden van de we
reld kan absorberen”. Zo luidt een van de moge- 
lijke verbindingen die Jorge Molder legt in zijn 
bijdrage voor het boek dat, naar goede gewoonte, 
de tentoonstelling “Michelangelo Pistoletto e 
la Fotografia” in Witte de With vergezelt en 
toelicht.
Het lijkt anders niet meteen de meest voor de 
hand liggende connectie: Pistoletto en fotogra
fie. Pistoletto's werk kent geen bijzondere toe
passing van de fotografie, heeft aan de fotogra
fie ook geen “essentiële bijdrage” geleverd. 
Toch schuilt in zijn specifieke omgang met 
fotografie een reservoir aan reflecties omtrent 
het medium. Bedenkingen omtrent de relatie 
fotografie en beeldende kunst, die door Witte de 
With al eerder werden aangekaart in tentoon
stellingen en publicaties als “De Afstand” of 
“WalkerEvans & Dan Graham” .

Voor het boek "Michelangelo Pistoletto e la 
fotografia" werd in elk geval opnieuw een 
beroep gedaan op de Franse kunsthistoricus en 
fotofilosoof Jean-François Chevrier. Zijn essay 
"De protagonist" wil aantonen dat het gehele 
oeuvre van Pistoletto fotografisch bepaald is. 
Meest duidelijk lijkt het voortdurende en syste
matische beroep van de kunstenaar op fotogra
fische modellen en apparaten in de bekende 
spiegelschilderijen. Chevrier relativeert echter, 
onder meer door de reflecterende schilderijen te 
plaatsen tegen een zich wijzigende historische 
context. Een van zijn conclusies en gefundeerd 
uitgewerkte linken naar de fotografie, is dat een 
essentieel principe van Pistoletto de revelatie 
van de tijd is, “dat wil zeggen van het ogenblik
kelijke: het plotseling naast elkaar en samen
bestaan in de ervaring van de toeschouwer van 
een feitelijke, beweeglijke reproduktie en een 
ander beeld - het beeld van iets anders - dat in het 
verleden is geregistreerd”.
Ook Jorge Molder, zelf fotograaf, werkt in zijn 
essay “Duplex" aspecten van het fotografische 
karakter van de kunst van Pistoletto uit. De 
dimensie van de tijd en het spiegelbeeld vormen 
leidmotieven. De fotografie versterkt de 
tijdelijkheid van het beeld, aldus Molder. “Ze 
introduceert in het heden een verleden dat nooit 
definitief kan worden afgebakend. Er heerst een 
permanente beweeglijkheid die de fotografie 
een onafscheidelijke medeplichtige van de spie
gel maakt.” Dit werkzame effect van het heden, 
dat het overschrijden van de tijd mogelijk maakt, 
is van doorslaggevende betekenis in het werk 
van Pistoletto. Zijn keuze voor de fotografie 
wordt volgens Molder gestuurd door haar over
eenkomst met het spiegelbeeld - de gelijkenis - 
“het ware reflecterende karakter van het foto
grafische beeld”. Reflecterend verwijst in deze 
zin zowel naar het samenstellende karakter van 
de reflecties. “Foto’ sen spiegels spelen hier een 
spel van duurzaamheid en verandering, waarin 
het concrete en het abstracte met elkaar wedijve
ren.” En juist door de voortdurende accumulatie 
van gegevens ontdekt de fotografie het univer
sele en abstracte karakter van dingen.
“Michelangelo Pistoletto e la Fotografia" is 
een hoogst stimulerend boek bij een belangrijke 
tentoonstelling die nog tot 16 mei te zien is. Prijs 
49,50 fl., verkrijgbaar via Witte de With, Cen
trum voor hedendaagse kunst. Witte de 
Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/ 
411.01.44).
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Ondertussen = een greep uit de kunstactualiteit

m

Op zondag 16 mei worden de eindwerken van 
de in ‘t Stuc georganiseerde videocursus ver
toond. De videotapes zijn geen afgewerkte pro- 
dukties, maar geven wel een idee over de manier 
waarop er gewerkt wordt in de cursus (onder 
leiding van Peter Misotten). Toegang gratis.
In aansluiting op haar maandelijkse experimen
tele film-programmatie organiseert het Stuc van 
5 tot 11 juli een workshop voor experimentele 
film. Onder leiding van twee ervaren buiten
landse filmmakers, Yann Beauvais (F) en Jürgen 
Reble (één van de drijvende krachten achter het 
onlangs ontbonden Schmelzadin ) kunnen de 
cursisten zelf experimenteren met de artistieke 
mogelijkheden van een aantal filmtechnieken, 
zoals het zelf ontwikkelen van filmpellicule, het 
maken van filmcopieën en het inkleuren en 
tinten van de pellicule met behulp van chemica
liën en metalen. Er zal tevens aandacht worden 
besteed aan het monteren en grafisch bewerken 
van found-footage film. Inschrijvingsprijs: 
7000 fr./8500 fr. In het inschrijvingsgeld is alle 
gebruik van materiaal inbegrepen. De uiterlijke 
inschrijvingsdatum is 20 mei. Inschrijvingen en 
informatie: Stuc, E.Van Evenstraat 2d, 3000 
Leuven (016/23.67.73).

Op 1 april ging in het kader van Antwerpen‘93, 
het project Eldorado van start dat zijn aandacht 
voorbij de grenzen van de traditionele film
cultuur richt. Een boeiende, doordachte 
programmatie, niet altijd even overzichtelijk 
gepresenteerd maar wie de moeite doet om het 
overvolle programma uit te pluizen zal verbaasd 
zijn over de kwaliteit. Een greep uit het aanbod 
voor de maanden mei en juni.
Van 1 tot 7 mei is er Fade To Black, dat in 
14 onderdelen een selectie van de meest uiteen
lopende aanwendingen van zwarte filmstroken 
in de film toont. Zowel integraal zwarte films 
(Stan Brakhages film “Passage Trough: a 
Ritual" ) en flickerfilms waar zwart en wit 
elkaar heel snel afwisselén als films van Duras 
(het zwart als literaire resonantieruimte) staan 
op het programma. Van 11 tot 17 mei wordteen 
overzicht getoond van Belgische avant-garde 
film- en videomakers van De Keukeleire tot 
Smolders, van Zeno tot Decostere. “Het zijn 
films of video’s die in de vrije tijd gedraaid 
worden, los van iedere traditie of voorbeeld,

Marina Abramovic

Becoming visible

tegen in plaats van dankzij de instituties” (Mare 
Holthof). Aan de Oostenrijkse avantgarde wordt 
aandacht besteed van 22 tot 31 mei met werk 
van pioniers Peter Kubelka en Kurt Kern, en van 
de nieuwe generatie die voornamelijk met su- 
per-8 werkt. De praktijk van het super-8 filmen 
is ook het thema voor de maand mei van het 
maandelijks geprogrammeerde onderdeel expe
rimentele film telkens in samenwerking met het 
Stuc en samengesteld door Willem De Greef 
(vrijdag 21 mei). Ook de filmclub Het Kwade 
Oog heeft hier een onderkomen gevonden en 
vertoont op 18 mei “Reminiscences of a journey 
to Lithauania" de verfilmde dagboeken van 
Jonas Mekas. Maandelijks is er ook telkens een 
mediaspecial. Op 28 mei komen een aantal on
afhankelijke video-en televisiemakers uit het 
voormalige Joegoslavië hun werk vertonen en 
hun positie duidelijk maken in een debat dat zal

handelen over de rol van de media in de burger
oorlog. In de expositieruimten op de eerste 
verdieping worden installaties en multimediaal 
werk tijdelijk tentoongesteld. Zo zal in de maand 
mei de video-installatie “II Combattimento di 
Trancedi e Clorinda" van Ana Torfs, Els 
Opsomer en Jurgen Persijn te zien zijn. Voor een 
volledig programma vraagt u het maandelijks 
tijdschrift aan op het volgende adres: Eldorado, 
Meir 50, 2000 Antwerpen (03/233.85.71).

In Dortmund (Museum am Ostwall) loopt van 
2 mei tot 20 juni de eerste retrospectieve in 
Duitsland van de Italiaanse mediakunstenaar 
Fabrizio Plezzi ( 1940). Er zijn een 12-tal instal
laties te zien, gerealiseerd in de periode 
1976-1993.De kunstenaar woont en werkt in 
Venetië. Water is een steeds terugkerend thema 
in zijn werken, zowel in zijn natuurlijke vorm,

als als opgenomen videobeeld. De combinatie 
van een molenrad volgepropt met monitoren 
waarop beelden van stromend water te zien is, 
draaiend boven een bak gevuld met echt water is 
beeld dat Plezzi's praktijk typeert. Voor meer 
info: Museum am Ostwall, Ostwall 7, 
4600 Dortmund (0231/542.24.16). In het mu
seum Ludwig te Keulen toont Plezzi één van zijn 
recentste installaties “Bombay Bombay”, geïn
spireerd op een aan een rivier gelegen wassalon 
in Bombay. Info: Museum Ludwig Köln, An der 
Rechtschule, Bischofsgartenstr 1 (0231/ 
221.23.82).

Voor wie liever een workshop in het buitenland 
volgt, is er in Berlijn tussen 11 juni en 9 juli een 
zomeracademie voor film- en mediakunsten met 
als thema: reflecties op mediaen samenleving in 
het nieuwe Europa. Er zijn colloquia, semina
ries, filmprogramma’s, fotografie, tentoonstel
lingen,... Voor meer info: Heimat Babylon 
Akademie der Künste, Abteilung Film- und 
Medienkunst, Hansaetenweg 10, 1000 Ber
lijn 21 (030/39.000.70).

Tussen 11 juli en 7 augustus loopt in New York 
“Montage 93 - The international Festival of 
the Image”. Werk van een 300-tal kunstenaars, 
18 tentoonstellingen, workshops, demonstraties 
over de laatste technologieën, performances, 
lezingen en symposia. Voor meer info: 1/ 
800.724.43.32.

“Frischluft” is de titel van een tentoonstelling 
in het Wilhelm Lehmbruck Museum van 
Duisburg waar tot 30 mei installaties te zien zijn 
van Marina Abramovic, Flatz, Christian 
Boltanski, Cathérine Ikam, Bill Viola en Bruce 
Nauman. De installatie van Boltanski is te zien 
in de voormalige Mühlenwerken Küppers, 
Philosophenweg 57. Verder loopt er een ten
toonstelling over videokunst in de jaren ‘80 in 
het Kindermuseum. Voor meer info: Wilhem 
Lehmbruck Museum, Friedrich Wilhelm- 
Strasse 40, 4100 Duisburg (0203/283.32.94).

In Linz loopt van 14 tot 18 juni “Ars 
Electronica”. Hoofdthema is “Genetic Art- 
Artificial life ” . Er is een symposium met inter
nationale genetici, tentoonstellingen, video’s 
over kunst en wetenschap, mediaprojecten en 
een internationale competitie met betrekking tot 
computer. Het festival wordt georganiseerd door 
ORF-Ars Electronica, Frankstrasse 2a, 4020 
Linz, Oostenrijk (43/732/69.00.267).
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tot 23/05/93

Nikolaus 
Moser

van 29/05 tot 27/06/93

6 
( 
00 O
E o m

PATRICK
MERCKAERT

24/04 - 30/05

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

Adres Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86

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

Tel. & fax: 055/49 79 89

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

Henri & Simone JEAN

SM BS? a

I
E.

»

Dit Frans kunstenaarspaar werkt doorgaans met zijn tweeën aan het 
kreatieproces van hun werk grafiek, schilderijen, kunstenaarsboeken.

T/M 16 MEI.
In de wintertuin skulpturen van Laure FRANKINET 

In de binnentuin skulpturen van Leonie KIRSCHFINK-HEYNEN

Groeten uit Nederland
Zeven Nederlandse topkunstenaars gunnen een kijk op hun kunst : 

•grafiek van Jan CREMER, Klaas GUBBELS, Ger LATASTER, 
LUCEBERT, Jan SIERHUIS, Co WESTERIK 

• keramisch skulpturen van Mark BRUSSE
VAN 23 MEI T/M 20 JUNI.

In de binnentuin skulpturen van Leonie KIRSCHFINK-HEYNEN
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AALST

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 
9300 Aalst 
053/71.06.46
Marie-Paule Feiersen 
tot 15 mei
Haraldur Jonsson en Jan Eric 
Visser 
van 22 mei tot 3 juli

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 
9300 Aalst 
053/77.22.97
Victoria Bell 
tot 16 mei

Galerie S 65
Tragel 6 
9300 Aalst 
053/70.02.17 
“Form is one function too” - 
architectuurprojecten van 
Christian Kieckens 
tot 5 juni

Netwerk
De Ridderstraat 28 
9300 Aalst 
053/78.89.81
Hillebrand Van Kampen (NL) 
tot 11 juni

ANTWERPEN

Bouwcentrum
Jan Van Rijswijcklaan 191 
2000 Antwerpen 
03/232.84.28
“De panoramische droom. 
Antwerpen en de wereldtentoon
stellingen 1885, 1894, 1930.” 
(A 93)
van 12 juni tot 31 augustus

Eeuwfeestkliniek 
Harmoniestraat 68

1000 Antwerpen 
015/41.04.22
Pol Lemaire - beeldhouwwerken 
tot 26 mei

Epreuve d’Artist
Oude Kerkstraat 64 
2018 Antwerpen 
03/480.71,33
Tsanev Stoyan (BUL) 
tot 9 mei
Paul Wunderlich (D) 
van 15 mei tot 6 juni 
Frans Minnaert (B) 
van 12 juni tot 27 juni

Galerie Annick Ketele
Schuttershofstraat 21 
2000 Antwerpen 
03/233.07.27 
Kaat Van Doren 
van 13 mei tot 26 juni

Galerie Van Sant
Waalse Kaai 43 
2000 Antwerpen 
03/216.34.47 
Katsuhiko Usui 
tot 31 mei

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8 
2000 Antwerpen 
03/237.45.82
Veerle Rooms - grafisch werk 
van 11 mei tot 2 juli

Galerij Edith
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 
03/216.31.38
Elisabeth Josza 
tot 25 mei

Galerij Hugo Minnen
Museumstraat 2 
2000 Antwerpen 
03/248.54.05
Cornelius Rogge (NL) 
tot 22 mei
Gery De Smet (B) 
van 3 juni tot 10 juli

Gallerij Haeste
Lange Doornikstraat 27 
2000 Antwerpen 
03/233.12.70
Hedendaagse religieuze kunst 
van 14 mei tot 30 mei

James Van Damme Gallery 
Vlaamse Kaai 17-18(1° verd.) 
2000 Antwerpen 
03/216.93.55
Cel Crabeels 
tot 22 mei

Kapelgalerie
Sint-Willibrordusstraat 39 
2060 Antwerpen 
03/235.37.20
Toon Dries - retrospectieve 1935- 
1990 
tot 19 mei

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Chris Van Buggenhout 
van 5 mei tot 28 mei 
Gerard Vanhove 
van 2 juni tot 29 juni

Museum Plantin-Moretus 
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen 
03/231.03.60
“De botanica in de Zuidelijke 
Nederlanden” (A 93) 
tot 13 juni

Onze-Lieve-V rouwekathedraal 
2000 Antwerpen 
03/457.49.05 
“Camera Gothica” - Gothische 
kerkelijke architectuur in de 19de 
eeuwse fotografie 
tot 30 mei
Antwerpse retabels van de 15de 
en 16de eeuw (A 93) 
van 26 mei tot 3 oktober

Provinciezaal 
Jezusstraat 28 
2000 Antwerpen 
03/231.57.93 
“Filip Tas’ portretten van 
Antwerpse kunstenaars” 
tot 26 mei
“Qin - dynastie: krijgers en 
relicten”
van 25 juni tot 22 augustus

Sint-Lucaspassage 
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86 
Jan Carlier 
tot 19 mei 
7 x video 
van 1 juni tot 18 juni

‘t Scoon Huys 
Britselei 37 
2000 Antwerpen 1 
03/237.36.25 
Walter Brems - 
mixed media en grafiek 
tot 9 mei

Ado Gallery
Verlatstraat 12 
2000 Antwerpen 1 
03/238.68.75 
Wilhelm Mundt 
(Critical Distance) 
tot 8 mei 
Richard Venlet 
(Critical Distance) 
van 13 mei tot 26 juni 
Michael Bach 
(Critical Distance) 
van 1 juli tot 31 juli

Camigallery
Jezuïetenrui 9 
2000 Antwerpen 1 
03/232.23.23
Andréa Matthijs - aquarellen 
van 4 mei tot 31 mei
Mark Cannoodt - aquarellen 
van 1 juni tot 30 juni

Centrum ‘t Elzenveld 
Sint-Jorispoort 27 bis 
2000 Antwerpen 1 
03/223.56.11 
Jan Vanriet 
tot 16 mei

De Zwarte Panter 
Hoogstraat 70-74 
2000 Antwerpen 1 
03/233.13.45 
Werner Mannaers en 
Philip Aguirre Y Otegui 
tot 23 mei 
Dre Peeters en
Lieve Ulburghs 
van 29 mei tot 27 juni

Galerie Francis Van Hoof 
Reyndersstraat 12-16-18 
2000 Antwerpen 1 
03/232.08.80 
“Licht lucht water” -
Bert De Keyser 
“After all these years” - 
Manu Janssens 
tot 16 mei

Galerij De Lelie
Stoofstraat 9 
2000 Antwerpen 1 
03/231.16.81
Bogaerts Diane 
tot 24 mei
Eleonor van de Ryt 
van 28 mei tot 21 juni

Galerij Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14
2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27 
Lee Friedlander 
tot 8 mei
Marthe Wery, Ann Veronica 
Janssens en Bernd Lohaus 
van 13 mei tot 26 juni

Gallery Ronny Van De Velde 
Uzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen 1 
03/216.30.47
Jan Fabre 
van 8 mei tot 11 juni

Hessenhuis 
Falconrui 53

2000 Antwerpen 1 
03/232.84.28
Antwerpen, verhaal van een 
metropool (16de-17de eeuw) (A 
93) 
van 25 juni tot 10 oktober

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen 1 
03/226.03.06
TVideo - Beeldende kunst en 
televisie 
april - mei
Jan Kiemeneij en de avant-garde 
te Antwerpen ca. 1920 
juni - juli

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09
Jacob Jordaens (A 93) 
tot 27 juni

Kredietbank Zaal Fernand 
Collin
Eiermarkt 20 
2000 Antwerpen 1 
03/223.49.22 
James Ensor - etsen 
tot 7 mei

Lens Fine Art
Mechelsesteenweg 146 
2000 Antwerpen 1 
03/237.68.57
Alechinsky, Dierickx, Elias, 
Klossowski, Lucassen, ... 
tot 30 juni

MUHKA
Leuvenstraat 32 
2000 Antwerpen 1 
03/238.59.60 
“Architectures” - 
Philippe Starck 
tot 30 mei
Retrospectieve van de Belgische 
Video-installatie 
van 27 juni tot 29 augustus

Parbleu
Verbrande Entrepotstraat 9 
2000 Antwerpen 1 
03/238.36.92
Armande Franssen (NL) 
van 6 mei tot 29 mei
Sylvie Bélanger (CAN) (Video7) 
van 10 juni tot 3 juli

Provinciaal Centrum Arenberg
Arenbergstraat 28 
2000 Antwerpen 1 
03/232.86.20
Theaterfoto's van Herman 
Selleslags 
tot 30 mei

Provinciaal Museum voor
Fotografie
Waalse Kaai 47 
2000 Antwerpen 
03/216.22.11 
“Antwerpen 93, een stad 
gefotografeerd” - 
John Davies, Hans Aarsman, 
Andre Gelpke, Heinz Cibulka en 
Bernard Plossu 
tot 13 juni

Rubenshuis
Wapper 9-11 
2000 Antwerpen 1 
03/232.47.47
Rubens Cantoor (A 93) 
van 15 mei tot 27 juni

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 
2000 Antwerpen 1 
03/216.16.26
“Give the people what they want” 
- Marlene Dumas 
tot 8 mei

121 Art Gallery
Mechelsesteenweg 121 
2018 Antwerpen 2 
03/218.68.73
Keith Haring 
tot 26 juni

deSingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 2 
03/216.28.77
José Van Hee 
van 14 mei tot 20 juni

Galerij Elias
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
Jef Van Hove 
tot 25 mei
Bob Van Den Bempt 
van 28 mei tot 22 juni 
Sisa Fotografisch 
van 25 juni tot 20 juli

Galerij Enzo
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
Fred Michiels 
tot 25 mei
Bob Van Den Bempt 
van 28 mei tot 22 juni 
Sisa Fotografisch 
van 25 juni tot 20 juli

Galerij Jeanne Buytaert
Jan Van Rijswijcklaan 204 
2020 Antwerpen 2 
03/238.66.99 
Fons Brasser 
van 15 mei tot 19 juni

Openluchtmuseum voor 
Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 
2020 Antwerpen 2 
03/827.15.34
Nieuwe beelden voor het 
Middelheim (A 93) 
vanaf 6 juni

Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 
2030 Antwerpen 3 
03/542.49.40
Janon Siegers (Fotografiecircuit) 
van 7 mei tot 1 juni
Jean Alleyn (Fotografiecircuit) 
van 4 juni tot 28 juni

Campo & Campo 
Grotesteenweg 19/21
2600 Berchem 
03/218.47.77
“Zes Belgische abstracten uit de 
André Garitte Foundation” - 
René Guiette, Kurt Lewy, Jean 
Milo, Luc Peire, Jean Rets en 
Guy Vandenbranden 
tot 13 mei

Kultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 
2600 Berchem
03/239.59.08
“Paradise Lost” - Andy 
Goldsworthy, Jan Kaila, Peter 
Fend, Hugo Debaere, Bob 
Verschueren, Marc De Roover, 
Kim Abeles
tot 13 juni

Kunstkamer Manebrugge 
Manebruggestraat 247
2100 Deurne 
03/321.09.81 
Kris Raskin 
van 8 mei tot 27 mei 
Sonja Craen 
van 5 juni tot 24 juni

ASSE

Galerie De Ziener 
Stationsstraat 55
1730 Asse
02/452.77.86
Patrick Merckaert 
tot 30 mei

ASSENEDE

Galerij Pim De Rudder
Hoogstraat 6 
9960 Assenede 
091/44.50.57 
Renaat Ramon 
tot 23 mei 
Hedendaagse Roemeense kunst 
vah 30 mei tot 20 juni

BEERNEM

Sint-Amandus
Reigerlo 10 
8730 Beemem 
050/78.84.72
Josepha Baetens - aquarellen 
tot 28 mei

BELLEGEM

Harmagedon
Sasboslaan 7
8510 Bellegem 
056/21.65.65
Tjok Dessauvage - keramiek 
Maggy Vught - mixed-media 
Veronique Viame - kunstjuwelen 
tot 17 mei

IBREDENE

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22
8450 Bredene
059/32.13.28
Jos De Nil - retrospectieve 
tot 16 mei
Dan Méaux (Fr)
van 12 juni tot 27 juni

BRUGGE

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7
8200 Brugge
050/31.14.05
Camiel Van Breedam
tot 9 mei
Patrick Storms
van 22 mei tot 27 juni

Groeningemuseum
Dijver 12
8000 Brugge
050/33.99.11
Presentatie van de aankoop en 
schenking Amédée Cortier 
tot 4 juli

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

Novotel Brugge Centrum
Katelijnestraat 65b
8000 Brugge
Emiel Hoorne, Hervé Martijn en
Lieven Vercruysse 
tot 13 juni

Amphora Finippon 
Oudstrijderslaan 14 
8200 Sint-Andries-Brugge 
050/38.83.42
Ann Naets - Katelijn Rijckoort 
tot 15 mei

BRUSSEL

Arsenal du Charroi
Louis Schmidtlaan/Waverse 
Steenweg 
1040 Brussel 
02/732.88.22 
“B’Art Code” 
tot 16 mei

Artiscope
Sint-Michielslaan 35 
1040 Brussel 
02/735.52.12 
Amerikaanse kunstenaars van de 
galerie 
mei
Umberto Mariani 
van 6 juni tot 15 september

Bellevue Museum
Paleizenplein 7 
1000 Brussel 
02/511.44.25 
“Van goud en zwart” 
tot 20 juni

Catherine Fernet Art Gallery 
Louizalaan 108 
1050 Brussel 
02/646.20.16 
“Métamorphoses” - Bruno 
Monvoisin 
Cornélia Moldoveanu - beelden 
tot 29 mei

Centre Rops 
9 Rue Brialmont 
1030 Brussel 
02/219.66.79 
Hans Laagland 
tot 9 mei
Mireille Hindricq 
van 11 mei tot 30 mei

Christine CoImant Art Gallery 
Collegestraat 27 
1050 Brussel 
02/511.17.27
Simonetta Jung en Carlos Munoz 
van 7 mei tot 12 juni

Contrast
Ernest Allardstraat 21 
1000 Brussel 
02/512.98.59
Wides - originele etsen 
“Couple en inbricat”.- Emile 
Hecq 
van 4 mei tot 30 mei
J.M. Boomputte - olie op doek 
van 3 juni tot 4 juli

Etablissement d’en face 
52, rue d’Artois 
1000 Brussel 
02/514.04.39 
Christian Lemmerz 
van 6 mei tot 27 mei 
Laurent Chambert 
van 3 juni tot 20 juni

Galerie 2016 
Steénstraat 16 
1000 Brussel 
02/502.81.16 
Paul De Rijck - schilderijen 
tot 22 mei
Marc Jurt (CH) - schilderijen en 
voorwerpen 
van 28 mei tot 26 juni

Galerie Albert 1er 
Madeleinestraat 45 
1000 Brussel 
02/512.19.44
Suzanne Dufoing - schilderijen 
van 7 mei tot 19 mei
Georgina Iserbyt - schilderijen 
van 21 mei tot 9 juni

Gemeentehuis van Schaarbeek 
Colignonplein 
1030 Brussel 
02/218.79.98 
Godefroid Devreese - 
beeldhouwwerken 
van 15 mei tot 19 juni 
Gilbert Pierre 
mei en juni

Generale Bank
Koningin Astridplein 7 
1090 Brussel
Hilde Van de Walle - grafiek en 
schilderijen 
van 5 mei tot 26 mei

Le Cheval de Verre 
Sint-Jacobsgang 13 
1000 Brussel 
02/513.97.14
“Sculptures et mobilier de verre” 
- Jean-Claude Ourdouillie 
tot 9 mei
Amoruso Giampaolo (B) 
van 14 mei tot 26 juni

Le Miroir d’Encre 
Brugmannlaan 20-22 
1060 Brussel 
02/346.41.94
“Aqua-Plan” - Jocelyne Coster - 
serigrafie en acryl op doek 
van 6 mei tot 5 juni

Maison des Arts Gaston Williot 
Haachtsesteenweg 147 
1030 Brussel 
02/218.79.98
Roland Palmaerts, Charvin 
Dumas en Lapointe 
tot 22 mei

Osiris Gallery
Bortier Gallery 12’ 
1000 Brussel 
02/511.09.21
Alison Britton - keramiek 
tot 5 juni

Plateau 
Herdersstraat 30 
1050 Brussel 
02/514.52.07 
“Illuminations” - Stephen Sack 
tot 15 mei
Trudo Engels 
van 25 juni tot 10 juli

Ruben Forni Art Gallery 
Milcampslaan 67 
1040 Brussel 
02/733.53.76
Raul Meel - schilderijen 
tot 31 mei

Vlaams Instituut voor het 
Zelfstandig Ondernemen 
Bischoffsheimlaan 23 
1000 Brussel 
02/218.60.93
Herfstselectie 
tot 31 mei

Galerie des Beaux-Arts 
Ravensteinstraat 20
1000 Brussel 1 
02/513.67.77 
Niele Toroni 
tot 26 juni

Galerie L’Oeil
Ravensteinstraat 7 
1000 Brussel 1 
02/512.86.83 
Jos De Mey 
tot 16 mei

Galerie Meert Rihoux 
Kanaalstraat 13 
1000 Brussel 1 
02/219.14.22 
Robert Adams 
tot 15 mei 
Ian Wallace 
mei

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 1 
02/511.37.04 
Monique Frydman 
tot 23 mei

Gemeentekrediet - Passage 44
Kruidtuinlaan 44 
1000 Brussel 1 
02/214.43.09 
“Waals expressionisme” 
tot 27 juni

Kon. Musea vr Schone Kunsten 
van België
Museumstraat 9 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
Jacob Jordaens 
tot 16 mei
Kunst in België na 1980 
tot 30 mei

Les Maitres de Forme 
Contemporains
Coudenberg 62 
1000 Brussel 1 
02/51 1.58.36 
“Boîtes” - Gert Brams 
tot 22 mei

Museum voor Moderne Kunst 
Koningsplein 1-2 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30
“Kunst in België na 1980” 
tot 30 mei

Racines
Ravensteinstraat 5 
1000 Brussel 1 
02/511.10.49 
Blondel 
tot 16 mei

Business Faculty 
Sint-Lendriksborre 6 
1120 Brussel 12 
02/268.10.20
Jacques ‘t Kindt 
tot 19 mei

Bibliotheca Wittockiana 
Bemelstraat 21-23 
1150 Brussel 15 
02/770.53.33
Arrabal - Anne Goy 
tot 22 mei 
Clotilde Lambert 
van 18 juni tot 31 juli

Galerij Ten Weyngaert 
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
Suzy De Laet - collages, 
schilderijen en foto- en schilder- 
collages 
van 11 mei tot 11 juni
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Le Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
02/226.12.11 
Richard Texier 
tot 16 mei
Bruno Dufour-Coppolani - 
schilderijen 
tot 30 mei

Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70 
1210 Brussel 21 
02/218.71.19
Erik Colpaert 
tot 21 mei 
Lajos Keresztes 
van 3 juni tot 2 juli

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
02/230.70.45 
“Schrifturen” - Pauline Kufferath 
tot 8 juni

Atelier 18
Voorzitterstraat 18 
1050 Brussel 5 
02/511.93.49 
Haguiko - keramiek 
van 5 mei tot 29 mei

de Carnière Art Gallery
Avenue Jeanne 30
1050 Brussel 5 
02/646.00.23 
F. Gerin en F. Gutman 
van 6 mei tot 30 mei 
S. Richir en F. Cluts 
van 3 juni tot 30 juni

Galerie Camomille
Vilain XiV-straat 30 
1050 Brussel 5 
02/649.23.68
Patrick Corillon, Yu Hirai en 
Gwendoline Robin 
van 8 mei tot 5 juni

Galerie Etienne Tilman 
Stassartstraat 59
1050 Brussel 5 
02/512.11.21
“Les roses tatouées” - Jacques 
Charlier 
tot 12 juni

Galerie Le Sacre du Printemps 
Lange Haagstraat 10-12
1050 Brussel 5 
02/511.70.31 
“Abstractie in België 1930 - 
1990” - A. Cortier, J. Delahaut, 
W. Hoeboer, ...
van 4 mei tot 5 juni

Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat 35
1050 Brussel 5 
02/538.08.18 
Patrick Tosani (in de galerie), 
Véronique Ellena, Ulrich 
Meister, Jean-Christophe Robert 
en Thomas Thiel (in de biblio
theek) 
tot 29 mei
Balthasar Burckhard en Franz 
West (in de galerie), François 
Hers, Guy Massaux en Marc Ver 
Eist (in de bibliotheek) 
van 3 juni tot 31 juli

Contretype
Avenue de la Jonction 1
1060 Brussel 6 
02/538.42.20 
Ariane Thézé (Q) en Bob 
Verschueren (B) - sculpturale en 
fotografische installatie 
tot 6 juni

Galerie Debras-Bical 
Overwinningsstraat 215
1060 Brussel 6 
02/538.54.66 
“autour de Noise” 
tot 29 mei

Galerie Fontainas
Cité Fontainas 4a/43
1060 Brussel 6 
02/537.34.16 
Mig Quinet 
tot 9 mei

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20 
1060 Brussel 6
02/343.88.80
Philippe Mayaux 
tot 5 juni
“Document/Photo”
van 25 juni tot 18 september

Galerie Lucien Bilinelli 
Charleroisesteenweg 169 
1060 Brussel 6 
02/538.16.41
“Documents anciens” - Jacques 
Lizène 
tot 29 mei

Galerie Pascal Polar 
Charleroisesteenweg 185
1060 Brussel 6 
02/537.81.36 
Costas Tsoclis 
tot 17 juni 
Tsoclis, Desguin, Quentin, 
Caminiti en Scarpa 
van 25 juni tot 3 september

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumlaan 14
9831 Deurle
091/82.51.23
Tentoonstelling in het kader van 
Flanders Technology Internatio
nal - Guy Mees, Heimo Zobernig, 
Wolfgang Spanier, Pep Agut 
van 2 mei tot 4 juli

DIEST 
--—66-5558565556658

Foyer van het Kultuurcentrum 
Begijnhof
3290 Diest
Tweejaarlijkse prijs van de
Provincie West-Vlaanderen voor
Beeldende Kunst 1992 
tot 16 mei

Galerij Argile
Neufchâtelstraat 5a
1060 Brussel 6 
02/534.02.99 
Jan Prins 
tot 29 mei

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6 
02/537.65.40
“Emergences” - Gabriel 
Belgeonne, Joan Miró, Marthe 
Veile,...
tot 29 mei

Trefentrum De Zeyp
Van Overbekelaan 162
1080 Brussel 8 
02/428.37.38 
Geert Opsomer - grafiek 
tot 14 mei

CHARLEROI

-GALMAARDEN
Provinciaal Trefcentrum 
Baljuwhuis
Kammeersweg 2 
1570 Galmaarden 
054/58.95.11
Luc Van Cauter 
van Imei tot 16 mei

GEEL

De Slijperij 
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
Pool Riemiz - 
schilderijen 
van 1 mei tot 23 mei 
Jan-Frank Demeulemeester - 
beeldhouwwerken 
van 29 mei tot 20 juni

GENT

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 
6032 Charleroi/Mont-sur- 
Marchienne
071/43.58.10
Hans Finsler ( 1891 -1972), Mare
Trivier, Jean-Jacques Louvigny 
tot 16 mei

Arabesque
Burgstraat 21 
9000 Gent 
091/33.00.69 
"Mexico City. Distrito Federal. 
De stad."
Luk Gobyn - schilderijen 
tot 16 mei

DEURLE

EDEGEM

Huis Hellemans
Strijdersstraat 14 
2650 Edegem 
03/457.78.40 
“Dialoog Woord en Beeld” 
van 15 mei tot 6 juni

EKE

Labo Art vzw
Steenweg 289 
9810Eke 
091/85.46.35 
“Canoa” -
John Quivron 
tot 16 mei
Peter De Prez - 
houtsculpturen 
van 23 mei tot 27 juni

Piet Vanneste "Ba(r)ldakijn" (1993)

Arsenal du Charroi, Brussel (foto: Manfred Jade)

Centrum vr Kunst en Cultuur
Sint-Pietersplein 9
9000 Gent
091/22.07.91
Eindejaarswerken Beeldhouw
kunst Academie
van 20 mei tot 17 juni

Galerie Fort laan 17
Fortlaan 17

9000 Gent
091/22.00.33
“Twee projecten” - Roy Grayson
- “Decor - Decoy” en “The Space 
Between” (met A. Wilson, S.
Hepworth, E. Harper, K. Tyson 
en R. Nooney)
tot 13 juni

Galerij G. De Keulenaer
Molenaarstraat 111

9000 Gent
091/84.42.63
Diegoo Joosten - schilderijen 
Gerry Vanbillemont - installaties 
van 9 mei tot 13 juni

Galerij Ptuto
Plotersgracht 7
9000 Gent
091/33.33.14
Lucien Cornelis, Etienne Dewulf 
tot 23 mei

Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26
9000 Gent
091/35.37.00
“Vijf kunstenaars” - Anne Boons, 
Peter Mortens, Claude Dendauw- 
Imbo, Geert Opsomer en Filip 
Fierens
van 14 mei tot 26 juni

Huis Derave 
Onderstraat 65

9000 Gent 
091/23.04.06 
Christine De Pelsmaeker 
Michel Braecke 
tot 31 mei

Moving Space
Grauwpoort 19 
9000 Gent 
091/25.31.56 
“Presence” - Ian Kane 
tot 30 mei
Jacques *t Kindt 
tot 30 mei

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
091/21.17.03 
“Rendez (-) vous” 
tot 27 juni

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark 
9000 Gent 
091/22.17.03
Theo Van Rysselberghe 
tot 6 juni
Legaat Simon-Wolfskehl 
van 26 juni tot 29 augustus

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent 
091/25.66.76 
“Henry van de Velde. Een 
Europees kunstenaar en zijn tijd” 
tot 4 augustus

Opus Operandi
Tentoonstellingslaan 32 
9000 Gent
“Irwin NSK Embassy Gent” 
tot 8 mei

P-art
Noordstraat 20 
9000 Gent 
091/33.36.61 
Heidi Adcock - églomisés 
Carla Ferilli - schilderijen 
Dirk De Keyzer - bronzen 
tot 23 mei
Jan Wille - schilderijen 
van 28 mei tot 4 juli

Patershol
Hertogstraat 17 
9000 Gent 
“Orbis Pictus” - 
Edwin Carels - zes instalramen 
rond het thema van de 
ver(af)beelding 
tot 27 september

Peep-O Artolux's artcore 
peepshow
Twaalfkameren 111 

9000 Gent 
091/24.08.44 
Veerle Meeussen 
van 2 mei tot 23 mei 
Myga El Z 
van 13 juni tot 4 juli

Chosen with Care vzw
Guffenslaan 36
3500 Hasselt
011/23.27.55
Vincent Spaas en Paul Sochacki 
tot 3 juni

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt 
011/21.02.66 

Jan Van Munster, Leo Copers en 
André Bertels
tot 30 mei

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54
2880 Hingene
03/889.57.05
H. Pinte en N. Monheim
tot 13 juni
C. De Schepper en W. Dijck 
van 18 juni tot 29 augustus

Galerie Sofie Lachaert 
Zwartezustersstraat 20 
9000 Gent 
091/25.72.44 
“Afrodisiaks” -
Els Ongenae 
tot 25 mei

Stedelijke Openbare Biblio
theek
Graaf van Vlaanderenplein 40 
9000 Gent 
091/25.33.30
Henry van de Velde 
tot 15 mei

Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst 
Hofbouwlaan 29
9000 Gent 
091/22.38.96 
Vladimir Kokolia 
(Time Festival) 
tot 23 mei

Campo Santo Kapel 
Antwerpsesteenweg 
9040 Sint-Amandsberg 
091/25.49.18
Ria Bosman, Johan Boutelegier, 
Vincent De Roder en Ignace De 
Vos 
tot 31 mei

LHOOGSTRATEN
Hotelschool Spijker
Gelmelstraat 62

2320 Hoogstraten
03/314.46.81
“Namen voor beelden/Beelden
voor namen”
tot 23 mei

KEMMEL

Kunstgalerie Het Labyrint
Dries 29
8956 Kemmel
057/44.65.81
Rik Verdru - tekeningen en 
schilderijen 
tot 23 mei

J KWAREMONT

Galerij Theaxus
Ommeganckstraat 3
9690 Kluisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53 
Ann-Marie Jonckheere - 
textiel
Janine Verdonckt - 
wandsculpturen
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten 
van 19 mei tot 14 juni

HASSELT

Fotogalerij C.C. Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
01 1/22.99.31 
Dirk De Herder 
tot 23 mei 
Stephen Feldman 
van 26 mei tot 27 juni

Galerij Tamara - CC Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31
Antoon De Clerck 70 jaar 
tot 22 mei

HINGENE

KNOKKE

Galerie Jos Jamar
Phillippartpad 1 
8300 Knokke 
050/51.56.63
“Die Multiples” - Joseph Beuys 
tot 30 mei

Vera Van Laer Gallery 
Elisabethlaan 160
8300 Knokke-Heist
050/61.06.06
Jim Lutes
van 8 mei tot 13 juni 
Martin Paulus 
van 20 juni tot 18 juli

KONTICH

Het Zwarte Huis
Comelis Marckxlaan 16
2550 Kontich 
03/458.09.54 
Danielle Goffa - juwelen 
van 14 mei tot 30 mei

KORTEMARK

Galerij Desko
Hoogledestraat 92 
8610 Kortemark 
051/56.70.02
Keramiek uit Catalonië 
tot 6 juni

KORTRIJK

Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41-43 
8500 Kortrijk 
056/22.41.87
“Carrefour” - Jean Ampe, Mark 
Boekaert, Johan Louncke, Luc 
Verbist, Rik Delrue, Paul Pattyn 
tot 30 mei

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Horst Becking (D) - 
recente schilderijen 
tot 31 mei
Grafiek, schilderijen en 
beeldhouwwerken 
van 3 juni tot 17 juli

G. Vandewiele
Nieuwstraat 2
8500 Kortrijk 
056/20.12.42 
Jacques Barry - schilderijen 
tot 15 mei

Gallery Object 
Handboogstraat 20 
8500 Kortrijk 
Johan Louncke 
van 7 mei tot 5 juni

Geo Gyselinck Galerie
Wijngaardstraat 26 
8500 Kortrijk 
056/22.08.24 
“Jem Jender & Co” -
Wouter Deruytter 
tot 15 mei

Kultureel Centrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7 
8500 Kortrijk 
056/22.07.68 
"Stimulans‘93" - 
Biënnale Beeldende Kunst 
van 29 mei.tot 20 juni

Kultureel Centrum Oude
Dekenij
Sint-Maartenskerkhof 8 
8500 Kortrijk 
056/20.02.96
“Mensen” -
Annelies De Mey 
van 10 mei tot 3 juni 
Daniel Leppens - 
infraroodfotografie 
van 7 juni tot 2 juli
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Très
Zwevegemstraat 30 
8500 Kortrijk 
056/21.41.89 
Gie Devos 
tot 10 mei

KRUISHOUTEM

Stichting Veranneman 
Vandevoordeweg 2
9770 Kruishoutem 
091/83.52.87
Eugène Dodeigne - 
sculpturen en tekeningen 
Hans Vandekerckhove - 
schilderijen
José Vermeersch - 
sculpturen 

van 15 mei tot 3 juli
ILAHULPE

-ITS-ART-IST- 
31 Place Favresse 
1310LaHulpe 
02/653.72.96 
Michel Ueli en 
Thierry Bontridder 
tot 30 mei

LEUVEN

Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven 
016/23.56.40 
“Uit vriendschap gegeven” - 
kunstjuwelen 
tot 11 mei
“Luister van Leuven” 
van 12 mei tot 30 mei 
Zomersalon 

juni - juli - augustus

Galerij Belarte
Kortestraat 3 
3000 Leuven 
016/22.26.22
Nico Vrielink (NL) - schilderijen 
Nicolas Morin (F) - vazen 
Frédéric Morin (F) - sculpturen 
Gérard Baudoin (F) - flacons 
van 15 mei tot 26 juni

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron 
Mechelsevest 108 
3000 Leuven 
016/22.28.93 
Luk Mutsaerts 
van 7 mei tot 30 mei
Nikolay Panayotov 
van 4 juni tot 20 juni 
Pop Art - grafiek 
van 25 juni tot 29 augustus

Vertigo Modern Art Gallery
Muntstraat 38 
3000 Leuven 
016/23.81.91 
“Visions” - 
Hervé Stiénon du Pré - 
schilderijen 
tot 12 mei

LOKEREN

Di-Art
Vrijheidsplein 1
9160 Lokeren

091/48.06.42
Els Heyvaert - 
tekeningen, grafiek en 
schilderijen

tot 29 mei
Groepstentoonstelling 
van 1 juni tot 7 juli

LOPPEM

Kunsthalle Lophem v.z.w.
Torhoutsesteenweg 52A
8210 Loppem-Zedelgem 
050/84.02.63
“Het leven zelf deel 1: ik sprak 
met viervoeters, vogels en 
vissen” -
Patrick Van Caeckenbergh 
tot 28 mei

OOSTDUINKERKE

Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76 
8670 Oostduinkerke 
058/51.47.57
Luis Salazar - schilderijen
Luc Ledene - sculpturen 
tot 16 mei
Lilian Adcock - schilderijen
Eddy Walrave - sculpturen 
van 6 juni tot 1 augustus

OOSTEEKLO

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo
091/73.70.06
Gert Van Weyenberg 
van 6 mei tot 6 juni 
“Kollektief 93” 
van 10 mei tot 29 augustus

Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein
8400 Oostende 
059/80.53.35
“100 jaar museum voor Schone 
Kunsten Oostende”
tot 31 mei
Arlette Vereecke -
schilderijen
van 15 mei tot 13 juni
15de Europaprijs voor 
schilderkunst van de stad 
Oostende
van 19 juni tot 31 augustus

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11

8400 Oostende
059/50.81.18
“Art means business” -
Woody van Amen
“Seven Crimes, One Case” 
van 16 mei tot 21 juni

SINT-BAAFS-VLJVE 5
xss.RcSCSossa-MS-/6013.853368522868888888880.5888

André Demedtshuis
Sint-Bavostraat 15
8710 Sint-Baafs-Vijve 
056/60.79.05
“4de Biënnale Beeldend 
West-Vlaanderen” - 

Jean Godecharle, Tjok 
Dessauvage, José Vermeersch, 
Eric Bruneel, Piet Moerman,... 
van 8 mei tot 30 mei

SINT-IDESBALD

Art Gallery Piatno
Zeepannelaan 2a 
8670 Sint-Idesbald 
058/51.85.63
Guy Vandenbranden - 
schilderijen
Hilde Van Sumere - 
sculpturen 
tot 16 mei
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TOURNAI

L’atelier 56
89, Avenue Elisabeth 
7500 Tournai 
069/21.40.16
Eric Fourrez - schilderijen 
tot 23 mei

TURNHOUT

De Oorzaak & Zn
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout 
014/41.36.33
Peter Buggenhout 
van 8 mei tot 13 juni

De Warande
Warandestraat 42 
2300 Turnhout 
014/41.94.94
“Vijf uit de Duitstalige Gemeen
schap van België” - Benoit 
Christiaens, Francis Feidler, 
Wilfried Gentke, Simone Huby 
en Mathieu Schouteden 
“Sculptuur3” - Marc Bogaerts- 
Raymond Minnen-Frank Prisen 
tot 23 mei

WOMMELGEM

‛t Kallement
Kallement 1

2160 Wommelgem 
03/353.62.36
Felix en Bob Stikkers 
tot 28 mei

ZONNEBEKE ---

Kultureel Centrum De Poort
leperstraat 5
8980 Zonnebeke 
051/77.04.41
“Lichtekooi” - Rudy Bogaerts, 
Dirk Braeckman, André Jasinski, 
N.V. n.v. en Paul Sochacki 
tot 15 mei

ZOTTEGEM

Galerij Schockaert's 
Molenstraat 10
9620 Zottegem 
“Torens en licht” 
tot 15 mei

ZWALM

Hof ten Doeyer 
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm 
055/49.79.89
Henri & Simone Jean - grafiek, 
schilderijen en bibliofiele boeken 
tot 16 mei
Zeven Nederlandse top- 
kunstenaars - grafiek en 
keramische sculpturen 
van 23 mei tot 20 juni 
Laure Frankinet - metalen 
sculpturen
Corneille - grafiek en multiples 
van 27 juni tot 5 september

Transit
Tiensevest 39
3010 Kessel-Lo
016/22.62.44
Norbert Radermacher 
tot 23 mei
Thomas Huber (CH) 
van 6 juni tot 11 juli
I LIEGE

Daniel Dewaele

Galerie CD, Tielt (foto: F.Goethals)

MARKE OOSTENDE

Galerie Cyan 
48-50 Rue Cathédrale
4000 Liège 
041/22.32.27 
André Lambotte 
tôt 30 mei 
Charles Bezie 
van 4 juni tot 4 juli

fi LE&
Galerie Liliane Lanens 
Werf 15 
2500 Lier 
03/489.03.27 
Frank Maieu 
tôt 19 mei

Galerij Cio Bostoen
Pieter Breughelstraat 3
851OMarke 
056/21.48.54
T. Bogaert, C. Coornaert, J. De
Groote, W. Engels, M. Thomaes 
tot 16 mei

MECHELEN

AD Gallery
Romestraat 6 
8400 Oostende 
059/51.02.39
Joseph Willaert - 
schilderijen

tot 23 mei 
Nikolaus Moser 
van 29 mei tot 27 juni

OTEGEM

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a
8553 Otegem
056/64.48.93
“Uit het prentencabinet”
tot 23 mei
Stephan Balkenhol
van 5 juni tot 11 juli

ERIXENSART ;

SINT-NIKLAAS

LLLE

Galerij ‘t Zand 
Balsakker 28 
2275 Lille 
014/55.47.90 
Ingrid Ledent 
tôt 14 mei

Drie Berken
Pulsebaan 80
2275 Lille (Wechelderzande) 
03/312.14.31
Urbain Grard en Jos Donne 
tôt 9 mei

• Lo

Galerij Groot-Begijnhof
Hoviusstraat 6
2800 Mechelen
015/20.26.74
Jef Van Grieken - pastels, etsen 
en acryl
Maurice Brams - marmer- en 
bronssculpturen 
tot 31 mei
Theo Humblet - grafiek en 
schilderijen
Pol Lemaire - sculpturen in hout 
en steen 
van 5 juni tot 4 juli

I MIDDELKERKE
Holmenshoeve
Tempelhofstraat 6

8433 Slijpe-Middelkerke 
059/30.25.16
Katarina De Cooman
tot 11 mei

2 NEERPELT

Galery Caesar 
Hogebrugstraat 11-13 
8647 Lo 
058/28.95.82
A. Thielemans - 
schilderijen
E. Antoin - 
keramiek 
tot 16 mei

PICS Dommelhof 
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt
011/64.27.05
Caly Velazquez-Rodriguez, Nina 
Haveman en Ann Francx 
tot 23 mei
Leerlingen van de lagere graad 
van de noordlimburgse academie 
voor beeldende kunsten 
van 12 juni tot 27 juni

Galerie Dialoog 92 
Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende 
059/70.14.19 
Peter Simoen - 
schilderijen 
Patrick Steen - 
beeldhouwwerk 
tot 5 juni

Galerie Transparence
Avenue Léopold 63
1330 Rixensart
010/41.56.82
Ales Vasicek en Bohumil Elias 
tot 5 juni

Stedelijke Akademie voor 
Schone Kunsten
Boonhemstraat 13 
9100 Sint-Niklaas 
03/776.33.00 
Urbain Van Duyse 
van 9 mei tot 29 mei

SINT-TRUDDEN

Tilbury’s Art Gallery • 
Minderbroedersstraat 18 
3800 Sint-Truiden 
011/68.97.79 
Jan Desmarets - 
bronzen beelden 
tot 11 mei

S( HELDERODE TIELT

Galerij De Peperbusse 
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Dominique Vertenten - 
schilderijen 
van 7 mei tot 27 mei
Rik Delrue - 
keramiek 
van 4 juni tot 24 juni

Kunsthuis Loosveldt 
Romestraat 41
8400 Oostende 
059/70.52.73 
Jean-Pierre Caumiant - mixed 
media en sculpturen 
van 7 mei tot 6 juni

Museum Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 

8400 Oostende 
059/80.53.35 
James Ensor en Emile Verhaeren 
tot 31 mei 
“De huizen van Ensor” 
van 1 juni tot 31 december

Kunstforum
Langeweide 2 
9820 Schelderode 
091/62.59.58
Joz. De Loose - sculpturen 
Paul Bartels - schilderijen 
van 14 mei tot 6 juni

SCHOTEN

Kultureel Centrum Schoten
Kasteel dreef 61
2900 Schoten
03/658.55.12
Victor Renty 
van 4 juni tot 13 juni
USINT-AMANDS 2

Provinciaal Museum Emile
Verhaeren
Kaai 22
2890 Sint-Amands
052/33.08.05
Brangwyn, een illustrator voor 
Verhaeren 
tot 31 oktober

Galerie CD
Kortrijksestraat 44 
8700 Tielt
051/40.60.57
Robert Devriendt - schilderijen
Daniel Dewaele - installaties, 
objecten en fotowerken 
tot 26 juni

Kunstgalerij Ernest Verkest 
leperstraat 45 
8700 Tielt 
051/40.16.33
Ernest Albert (1990-1976) - 
retrospectieve met olieverven, 
aquarellen en tekeningen 
van 9 mei tot 6 juni

ITIENEN “ H

Stedelijk Museum “Het 
Toreke”
Grote Markt 6 
3300 Tienen 
016/81.99.97
Patrick Merckaert 
tot 31 mei

De volgende Witte Raaf ver- . 
schijnt op 1 juli 1993. Gege
vens voor de agende. moeten 

Imen zijn vóór 15 juni 1993 
het redactieadres
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diart 1
DE WITTE BEER

Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren
Tel. 091/48.06.42

Art Gallery & Antiques

grafisch werk en juwelen van

t/m zon. 9 mei
CAMIEL VAN BREEDAM

van zat. 22 mei t/m zon. 27 juni
PATRICK STORMS

PAUL

WUNDERLICH
15/5/93 - 6/6/93

openingsuren
op woensdag en vrijdag van 15 tot 19 uur 
op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

BRUGGE

Galen)
IDE WirTE
\ BEER--

Markt

tekeningen en grafiek van

FRANS

MINNAERT
12/6/93 - 27/6/93

tot 29 mei 1993
ELS HEYVAERT
TEKENINGEN - GRAFIEK - SCHILDERIJEN

van 1 juni tot 7 juli 1993
GROEPSTENTOONSTELLING 354)

Rohou V •9
Kortnik

Open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur 
zaterdag: 10-18 uur, zondag: 15-18 uur 
gesloten op maandag en vrijdag
(en op zondag vanaf 1 juni 1993)

Witte Beerstraat 7 • 8200 Brugge (St-Andries) 
(op 300 m buiten de Smedenpoort) 
tel. (050) 31 14 05 • (050) 34 36 89

Openingsuren 
donderdag tot en met zondag 

van 14 tot 18 uur en na afspraak

telefoon 03/480.71.33

Oude Kerkstraat 64 - 2018 Antwerpen

Galerie
LABO ART

tot 16/05

JOHN QUIVRON
"Canoa"

van 23/05 tot 27/06

PETER DE PREZ
houtsculpturen
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DIEGO 
JOOSTEN

VAN SANT 
GALERIE

iedere zondag 
maandag 
dinsdag 
woensdag

van 11 tot 17 uur 
van 17 tot 19 uur 
van 17 tot 19 uur 
van 15 tot 19 uur

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

20/6 - 22/8

ZOMER-
TENTOONSTELLING

De galerij is open 
vrijdag 14.30 - 18u 

zat. & zon. 11u - 18u

MOLENAARSTRAAT 111
9000 GENT

Tel (091) 33 45 45
84 42 63

van 03/05 tot 31/05/93

KATSUHIKO USUI
(Japan)

Aquarel Schilderijen

van 19/07 tot 23/08/93

JOS T'SEYEN
(België)

Beelden Polyester Brons

VAN SANT GALERIE 
biedt u de werken aan van de 

volgende kunstenaars (in permanentie)

BLANCHARD REMI (FR) 
KATSUHIKO USUI (JP) 
MAUR-ICE (B) 
LEBON LUC (B) 
T'SEYEN JOS (B) 
VAN GIEL EDUARD (B) 
VILLAS (B)

QUIK (USA) 
VELTER YVES (B) 

VAN DE MERT (B) 
X-MAL (B) 

NESGEN WILLY (D) 
H W PAUCKSTADT (D)

WAALSE KAAI 43 
B-2000 ANTWERPEN 

telefoon (03) 216 34 47

open 
woensdag - zondag 

14.00 -16.00 uur of na afspraak
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TEKENTAFEL»
I OJecnaslyl 

murOH UNC

PLAN-TEKENKASTENEëm AKCHMf
kewyvco

NESTLER

NAidIoS

* PLANAFDRUKPAPIER

* LANDMEETGERIEF

Kvff)

NC-SCRIBER
r@tring mnT•H

4 NESTLE

* PLOTTER MATERIAAL
sEDTLER r@tring

★ TECHNISCH TEKENGERIEF ,

★ GRAFISCH MATERIAAL

Letraset Ellsle
MEcNORMN

• KUNSTGRAFIEK

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

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

r©tring sCAEDTLER
STANDARDGRAPH Charbonnel-Graphic Chemical - Artools

Van Ginkel Persen

• ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

• OOSTERSE PAPIEREN Koffie- en Theeschenken

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

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

INLIJSTEN VAN KUNST 
KUNST VAN INLIJSTEN

J.M. LESAFFRE N.V. KADEROPHANGSYSTEMEN

TUINSTRAAT 21-23 VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK
TEL. (056) 22 3151 TEL. (056) 215118
FAX ( 056 ) 22 77 37

Op aanvraag sturen wij U graag prijs + dokumentatie

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

SPATZ Reigerstraat 47 Gent 
Tel. 22.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN
PLASTIEKVERF droogveegvaste goede kwaliteit, in dozen van 5 kg
PLASTIEKVERF voor binnen en buiten, extra afwasbaar in 5 kg
Zuivere OLIEVERF voor binnen en buiten, in dozen van 1 kg
Luxe LAK glans, satijn of mat, zeer sterk, in dozen van 1 kg
GRONDVERF PRIMER zeer goede dekkracht, in dozen van 1 kg
ROESTWERENDE VERF (op basis van loodmenie of zinkfosfaat)
MASTIEKKLEEFMASSA voor het dichtmaken van daken in zink, roofing, enz. in dozen van 5 kg
WHITE SPIRIT in verpakking van klant
MUURESIN extra villavert, 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 
179fr per kg 
183 fr per kg 
158 fr per kg 
19 fr per I.
299 fr per kg

148 fr per I.

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

F RAME Knokke 
Lippenslaan 199 - 8500 Knokke 
Tel. en Fax. (050) 62.10.68

F RAME Aalter
Brugstraat 188 - 9880 Aalter
Tel. (091)74.80.60
Fax. (091) 74.80.70

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA

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

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

Kunstcentrum ,
Kunstkelder -es®

„he unuhen pluim"
VRIJDAGMARKT I2 KUNSTCENTRUM - 9000 GENT - TEL. 091/25 69 OS y
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Kortingen bij afname in grotere verpakkingen.

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

ETSPERSEN OP 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) 
tel en fax 051/50.39.92 • vanaf 06/07/93 051/50.54.92

"Bij een goede auto hoort
een goede garage"

Galerie Moeder Ciska
Renaissance van het Noordenlaan 28 - 8735 Blankenberge 

PRESENTEERT

Henri Matisse
recente tekeningen

2 mei tot 15 juni

Tel 091/ 25.53.20 • 25.53.15
Of misschien had hier toch beter uw advertentie gestaan. Dit kan vanaf volgend nummer!

091/33.03.24
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Brengt in juli een tiental lessenreeksen op 
vakantiemaat in Gent en Antwerpen, gecombi
neerd met uitstappen, rondleidingen, bezoeken. 
Augustus wordt gedomineerd door een heus 
project, geconcentreerd rond het gegeven Mu
seum'. : een cursus, een uitstap en ontmoetingen 
met conservators, curators en collectioneurs.
We onthullen hier al een en ander, maar in juni 
kan u àlles aan de weet komen over de 
zomerprogrammatie van Amarant in een uitge
breide extra zomereditie van De Witte Raaf.

Juli

GENT

• Van Middeleeuwen tot Memphis:
Een inleiding tot de toegepaste kunsten, met 
Dominique Dumon;
Vier voormiddagen brengen een internationaal 
kunsthistorisch kader aan, in de namiddagen 
volgt een aansluitend bezoek aan diverse Gentse 
musea, privéwoningen, galeries,... 
(voor- en namiddagen van 06 tot 09/07).

• Mythologie: een kennismaking
In vier namiddagen maakt u kennis met de grote 
verhalen uit diverse culturen. Deze worden op 
vrijdag 9 juli geïllustreerd aan de hand van de 
collectie van het Oudheidkundig Museum in 
Leiden. Begeleider is Louis Hulstaert. 
(namiddagen van 05 tot 08/07).

• De Vroege Middeleeuwen in Gent
Vier voormiddagen brengen u een situering van 
de romaanse kunst in Europa, in de namiddag 
wordt telkens op zoek gegaan naar wat in Gent 
is overgebleven uit of verwijst naar die vroege 
middeleeuwen, (voor- en namiddagen van 26 
tot 29/07).)

• Henry van de Velde
Tijdens vier namiddagen zet docent Luc Verpoest 
leven en werk van deze fundamentele architect, 
ontwerper en kunstenaar uiteen. Uiteraard wordt 
een bezoek aan de tentoonstelling in het Mu
seum voor Sierkunst in deze reeks betrokken, 
(namiddagen van 26 tot 30/07).

• Beeldende taal: Museum voor Schone 
Kunsten Gent

Dé basiscursus voor wie zich niet vrijblijvend 
met kunst(geschiedenis) wil inlaten. Theoreti
sche en practische inzichten worden getoetst 
aan de collectie van een museum. Docent is 
Damien Deceuninck.
(voor- en namiddagen van 06 tot 09/07).

• Osiris, Kruis en Halve Maan
Een vergelijkende kennismaking met de Oud- 
Egyptische, de Koptische en de Islamitische 
cultuur, geconcretiseerd in het Museum voor 
Kunst en Geschiedenis in Brussel. Docent en 
gids is Peter R. De Smet.
(voor- en namiddagen van 12 tot 15/07).

• Matisse
Laatste kans om in twee namiddagen een nuch
tere indruk op te doen van een blijkbaar ontstel
lend tot de verbeelding sprekend kunstenaar. 
Docent is Jean-Luc Vanhove.
(namiddagen op 15 en 16/07).

ANTWERPEN

• Piero della Francesca
Patrick Verlaak gaat gedurende vijf namidda
gen op zoek naar draagwijdte en impact van 
deze overdonderende kunstenaar uit de vroege 
renaissance. Slot: Mattheusevangelie (Pasolini), 
(namiddagen van 12 tot 16/07).

• Symbolisme en decadentie
Met als leidmotief het symbolistische vrouwen
beeld - tussen madonna en hoer - worden aspec
ten van de 19de eeuwse kunst geëxploreerd door 
Peter R. De Smet. Aansluitend volgt een bezoek 
aan de collectie van het Hôtel Charlier in Brus
sel. (voor- en namiddagen van 19 tot 23/07).

• Renaissance in Antwerpen
Tijdens vier voormiddagen wordt een globaal 
beeld opgehangen van de renaissance in onze 
contreien, ‘s namiddags worden effectieve spo
ren opgezocht in Antwerpen. Docente is Kathleen 
Joris, (voor- en namiddagen van 26 tot 29/07).

• Beeldende Taal: Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen

Ook in Antwerpen biedt Damien Deceuninck de 
mogelijkheid tot een verhelderende kennisma
king met de grammaire van de beeldende kunst, 
(voor- en namiddagen van 19 tot 23/07).

Augustus

LESSENREEKS

• Situerende lessenreeks Museum en tentoon
stelling: een stand van zaken .Van Salon des 
Refusés tot Centre Pompidou
In vier dagen kan u in Gent een compacte versie 
bijwonen van deze essentiële cursus van Steven 
Jacobs. De vijfde dag wordt voorbehouden voor 
een uitstap naar het anti-museum Insel 
Hombroich..
(voor- en namiddagen van 02 tot 06/08).

ONTMOETINGEN

Musea worden u voorgesteld door hun conser
vator, tentoonstellingen worden u verklaard door 
hun curator, collectioneurs gunnen u een blik op 
hun collectie.
Volgende ontmoetingen staan bijvoorbeeld op 
stapel:

- met Georges Vercheval van het Musée de 
la Photographie in Charleroi, meteen krij
gen we de kans vooreen bezoek aan een grote 
overzichtstentoonstelling van Belgische fo
tografie (11 augustus);

- met Robert Hoozee van het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent (25 augustus);

- met Françoise Dierkens van het Horta- 
museum en met Jean-Louis Godefroid van 
Hôtel Hannon-Contretype in Brussel (24 
augustus);

- met Bart Cassiman, projectleider heden
daagse beeldende kunst Antwerpen 93, be
zoek aan Het Sublieme Gemis en de actuele 
projecten in Middelheim (18 augustus);

- met Ronald Van de Sompel, curator van het 
Museum voor Hedendaagse Kunst in Ant
werpen, met bezoek aan de overzichtsten
toonstelling Belgische video-installaties 
( o.v. 12 augustus)

Rondleidinge Najaar 1
■
In Uitvoerin Agend

Jacob Jordaens 
15 mei 1993

De tentoonstelling “Jacob Jordaens” grijpt plaats 
in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
te Antwerpen van 27 maart tot 27 juni.
Na de dood van Rubens in 1640 en kort daarop 
die van Van Dyck in 1641, werd Jordaens 
beschouwd als de leidinggevende figuur van de 
Vlaamse schilderkunst. Tot in de jaren 1660 
stond hij aan het hoofd van een atelier dat werkte 
voor de belangrijkste opdrachtgevers van zijn 
tijd, waaronder het Hollandse hof. Hij stierf in 
1678 op vierentachtigjarige leeftijd. Hij had 
Antwerpen nooit verlaten en bleef er geëerd 
ondanks zijn afwijkend geloof en dat was in die 
tijd een prestatie.
Amarant heeft 5 rondleidingen gereserveerd die 
alle plaats vinden op zaterdag 15 mei om 
12.00 uur.

Inschrijven vooraf noodzakelijk!
Amarantleden
Niet-leden

330 fr
370 fr

Henry van de Velde 
29 mei 1993

De grote overzichtstentoonstelling rond het werk 
van Henry van de Velde in het Museum voor 
Sierkunst te Gent kunnen we uiteraard niet links 
laten liggen. Docent Steven Jacobs zal u rond
leiden op zaterdag 29 mei. We voorzien in eerste 
instantie twee rondleidingen m.n. om 14.00 en 
om 15.30 uur. Wil het uur van uw voorkeur bij 
uw inschrijving opgeven a.u.b., bij grote be
langstelling worden nog rondleidingen op an
dere dagen ingelegd.

Inschrijven vooraf noodzakelijk!
Amarantleden 250 fr
Niet-leden 280 fr

Het is ons een eer en een genoegen u reeds een 
glimp te gunnen in onze programmatic voor 
komend najaar. Naast het pakket vertrouwde 
lessenreeksen staan u vanaf oktober ondermeer 
volgende nieuwe cursussen te wachten:

• Spiegel en Masker.
Heden en verleden van Mexico.
met Joris Capenberghs

• Iconologie van de westerse kunst
Een historiek van voorstellingssystemen.
met Jan Muylle

• Korte Geschiedenis van de Kunstkritiek.
Van Diderot naar Deleuze.
met Sonja Van Ballaert

• Yves Klein.
met Jan Middendorp

• Gerhard Richter.
met Hans Martens

• Geschiedenis van het Ding.
met Damien Deceuninck

• Film en Plastische Kunst.
met Marc Holthof, Mare Bekaert, Edwin 
Carels, Stefaan Franck en Bert Beyens

• Una passegiata attraverso l’Italia.
Renaissance-architectuur in Italië.
met Rudy De Meulemeester 

• e.a.

Alles en nog meer in de extra-cursuseditie van 
De Witte Raaf, vanaf 15 augustus!

Een abonnement op De Witte Raaf? 
Het kan!
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Lezing
Rendez (-) Vous; een tweespraak

Tot 27 juni toont het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent hoe Jimmie Durham (U.S.A.), 
Ilya Kabakov (Rusland) en Henk Visch (NL) 
met in bruikleen gegeven lievelingsobjecten 
van Gentenaars een tentoonstelling opbouwen. 
Het hele opzet waarin objecten, bruikleengevers, 
kunstenaars, het museum en bezoekers elkaar 
kruisen is uiterst ongewoon als tentoonstellings- 
concept en levert als dusdanig een grote hoe
veelheid discussiemateriaal op; het verband tus
sen stad en museum, de functie en de plaats van 
een museum en kunst in een samenleving, de 
symboolfunctie van objecten, enzovoort.

In de overtuiging dat het museum en de betrok
ken kunstenaars aan de hand van tentoonstel
ling, catalogus en de mediabelangstelling vol
doende gelegenheid krijgen hun project voor te 
stellen, nodigt Amarant Frank Vande Veire en 
Lieven De Cauter uit om als kritische buiten
staanders dit project in zijn verschillende aspec
ten te evalueren. Beide kunstfilosofen publi
ceerden reeds meermaals heldere en genuan
ceerde bijdragen over kunst en cultuur in ver
schillende tijdschriften.
Ruim twee weken na de opening van “Rendez 
(-) Vous” wordt ook het publiek de gelegenheid 
gegeven aan de discussie deel te nemen.

Op zondag 16 mei om 11.00 uur stipt in de 
Gele Zaal , Nonnemeersstraat 26 te Gent. 
Inkomprijs bedraagt 150,- fr (reductie- 
houders 130,-fr, Amarantleden 100,- fr).

/ = start cursus

MEI

01 • Vertrek reis naar Istamboel
03 / Miró, Deume
08 • Begeleid bezoek "Hopper", Brussel

• Begeleid bezoek "Theo Van 
Rysselberghe", Gent

09 • Begeleid bezoek "Theo Van 
Rysselberghe", Gent

15 • Begeleid bezoek "Jacob Jordaens", 
Antwerpen

18 ✓ Jordaens, Bonheiden
16 • Lezing "Rendez (-) vous", Gele Zaal, 

Gent
20 • Vertrek reizen Barcelona en Rouen
27 ✓ Jordaens, Deum
29 • Begeleid bezoek "Henry van de 

Velde", Gente

JUNI
05 / Henry van de Velde, Antwerpen
12 • Daguitstap naar Essen en Wuppertal

• Daguitstap naar Parijs "Matisse"
26 • Info-samenkomst reis Venetië

JULI

03 • Daguitstap naar Bonn
05 ✓ Beeldende taal, Gent

✓ Mythologie, Gent
09 • Daguitstap naar Leiden
12 • Egypte, Gent

• Piero della Francesca, Antwerpen
15 / Matisse, Gent
19 / Beeldende taal, Antwerpen

/ Symbolisme, Antwerpen
26 / De vroege middeleeuwen, Gent

• De renaissance, Antwerpen
/ Henry van de Velde, Gent

AUGUSTUS
02 / Museum en tentoonstelling, Gent
06 • Daguitstap naar Insel Hombroich
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Rouen
20 - 23 mei 1993

Voor de reis naar Rouen onder begeleiding van 
Dominique Dumon zijn er nog een aantal plaat
sen beschikbaar. Een stevig programma, een 
goed hotel in het oude centrum en een van alle 
comfort voorziene luxecar vormen de ingre
diënten voor een geslaagd verlengd weekend.

Prijs
13.500 fr. Voor inschrijving en informatie belt u 
ons best op of stuurt u een faxbericht.
(i.s.m. De Buck Travel lie. A 1053)

Henry van de Velde 
in Duitsland 
19-24 september 1993

Naar aanleiding van de grote tentoonstelling 
rond Henry van de Velde die na een aantal 
Duitse musea het Museum voor Sierkunst te 
Gent aandoet, richt Amarant een reis in met de 
bedoeling om in concreto kennis te nemen van 
de architectuur van de meester en zijn tijdgeno
ten. Doelbewust is hier gekozen voor een be
perkt aantal plaatsen die van grote betekenis zijn 
in het oeuvre van Van de Velde. Uiteraard is er 
naast aandacht voor architectuur ook nog de 
mogelijkheid om andere cultuurhistorische as
pecten bij de bezoeken te betrekken, we denken 
hier bijvoorbeeld aan de gereconstrueerde 
Sempergalerie te Dresden waar de oude mees

ters nog maar sedert kort hun plaats hebben 
teruggevonden. Het wordt in elk geval een ont
dekkingstocht in het voor velen nog onbekende 
gebied van het voormalige Oost-Duitsland.
De reis wordt begeleid door een Van de Velde- 
kenner bij uitstek, met name onze docent 
architectuurgeschiedenis Luc Verpoest. Hij 
werkte ook mee aan de catalogus van de ten
toonstelling en is verbonden aan de KUL.

Programma
19 september 
vertrek uit België naar Weimar 
20 september
bezoeken te Weimar: oude stad met 19de-eeu wse 
uitbreiding, Kunstschule en Kunstgewer- 
beschule, “Hohe Pappeln” (woning van Van de 
Velde) en Nietzsche-Archiv
21 september
Weimar - Jena - Gehra - Chemnitz - Dresden met 
bezoeken onderweg aan diverse woningen en 
het Abbe-monument (Jena)
22 september
Dresden met bezoek aan de reconstructie van de 
18de-eeu wse stad met de werken van Semper en 
vertrek naar Dessau
23 september
bezoeken te Dessau met vooral aandacht voor 
Bauhaus, de Bauhaus-woningen van Gropius en 
anderen, de woonwijk Torten (Gropius), het 
Arbeitsamt en de historische stad met museum 
voor oude kunst
24 september
vertrek uit Dessau naar België

Prijs
De prijs is 26.950 fr en omvat
- De rondreis zoals in het programma omschre

ven per luxecar.
- Alle overnachtingen op basis van een twee

persoonskamer met ontbijt.
- Btw, baantaksen en fooi chauffeur.
- Inhoudelijke en praktische begeleiding en 

documentatie.
- De toeslag voor een eenpersoonskamer be

draagt 4.000 fr.

Geïnteresseerden kunnen uitgebreide informa
tie en een inschrijvingsformulier aanvragen op 
het gekende adres.
(i.s.m. De Buck Travel lie. A 1053)

Cursus-medewerkers (M/V)

Amarant is met lessenreeksen kunstgeschiede
nis zowat alomtegenwoordig in Vlaanderen. 
Om ons en onze docenten bij te staan in prakti
sche beslommeringen (als daar zijn: diaprojector 
bedienen, aanwezigheidslijsten bijhouden,...) 
zoeken we voor komend najaar opnieuw een 
aantal gemotiveerde medewerkers. Als vrijwil
lig medewerker krijg je een jaar gratis lidmaat
schap en volg je uiteraard de door jou gekozen 
cursus gratis. Een belangrijke vereiste is wel dat 
je bij elke les aanwezig kunt zijn. Voor meer 
inlichtingen: 091/33.03.24, vragen naar Erik 
Eelbode of Filip De Keyser.

Bonn
3 juli 1993

Vorig jaar werd te Bonn de indrukwekkende 
Kunst- und Austellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland voor het publiek geopend. De be
kende tentoonstellingsmaker Pontus Hulten is 
daar directeur en zorgt er voor zeer degelijke 
tentoonstellingen met een grote uitstraling. Op 
het moment van ons bezoek lopen er drie ten
toonstellingen: een overzicht van het werk van 
Alexander Calder (met o.m. twaalf zeer monu
mentale sculpturen), “Dansende Beelden” (een 
tentoonstelling van Asafo-vlaggen van de Fante 
in Ghana) en tenslotte "Sehsucht" (het pano
rama als entertainment voor het grote publiek in 
de 19de eeuw). Steven Jacobs zal ons in enkele 
tentoonstellingen rondleiden en ook aandacht 
besteden aan de architectuur van het gebouw 
(van de Weense architect Gustav Peichl).
Naast die Bundeskunsthalle is er in Bonn nog 
heel wat te beleven: er is nog het Rheinisches 
Landesmuseum (mettot4juli de tentoonstelling 
“Das Land am Meer”, het Hollandse landschap 
in de 17de eeuw), het Kunstmuseum Bonn en 
het Bonner Kunstverein. U kunt in die vereni
ging een overzichtstentoonstelling van Mariene 
Dumas bezoeken (haar eerste grote individuele 
tentoonstelling in Duitsland).
Bonn ligt op dezelfde afstand als Parijs en is dus 
best te doen als daguitstap. Het is de eerste 
zaterdag van de maand en traditiegetrouw blij
ven ook de winkels dan geopend tot 17.00 uur.

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

6.15 uur

7.00 uur

7.45 uur

Aankomst
te Bonn tussen 11.00 en 11.30 uur

Terugreis
uit Bonn om 18.30 uur stipt

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden respectief 
enkel de reis (Cat. I) of de reis met een gecom
bineerd toegangsticket tot de Bundeskunsthalle 
en het Kunstmuseum Bonn samen met een bege
leiding door Steven Jacobs (Cat. II). De eerste 
aanduiding geeft de prijs voor de leden, de 
tweede voor de niet-leden.
Cat.I 900fr/1.000 fr
Cat. II 1.250 fr/1.390 fr

Leiden
9 juli 1993

Op vrijdag 9 juli is het Rijksmuseum van Oudhe
den te Leiden ons doel, in het kader van zijn 
zomercursus Mythologie geeft Louis Hulstaert 
er een paar rondleidingen. Het museum bevat 
een niet onbelangrijke collectie oudheden uit de 
prehistorie, de Egyptische, Griekse en Romeinse 
culturen met in de Taffeh-zaal een heuse 
Nubische tempel. Naast dat museum heeft Lei
den ook nog ander belangrijks te bieden zoals 
het vermaarde Rijksmuseum voor Volkenkunde 
met vooral opmerkelijke kunstwerken in de 
Aziatische en Amerikaanse afdelingen. In het 
Stedelijk Museum De Lakenhal is er schitterend
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is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen

1993
• Rouen en omgeving

(hemelvaartverlof 93)
• Venetië met de Biënnale (augustus 93)
• Henry van de Velde in Duitsland

(september 93)
• Boedapest (herfstverlof 93)
• Egypte (november 93) 

Informatie wordt gestuurd van zodra beschikbaar.

werk te zien van Lucas van Leyden en dat is echt 
niet alles. De oude stad als zodanig is een bezoek 
zeker waard.

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

6.30 uur

7.15 uur

8.00 uur

Aankomst
te Leiden tussen 10.00 en 11.00 uur

Terugreis
uit Leiden om 19.00 uur stipt.

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden respectief 
enkel de reis (Cat. I) of de reis met een toegangs
ticket tot het Oudheidkundig Museum met een 
begeleiding door Louis Hulstaert (Cat. II). De 
eerste aanduiding geeft de prijs voor leden, de 
tweede voor niet-leden.
Cat. I 650 fr/730 fr
Cat. II 850 fr/950 fr

Insel Hombroich
6 augustus 1993

Insel Hombroich is iets biezonders, het is geen 
echt museum maar het is wel een collectie, een 
verzameling van interessante kunstwerken van 
nu en vanuit het verleden, vanuit diverse cultu
ren ook, die geconfronteerd worden met mekaar 
in verschillende daartoe ontworpen paviljoe
nen. De paviljoenen zijn sculpturen op zich en 
zijn ingeplant in een natuurdomein dat de con
frontatie tussen kunst en natuur mee bewerkt. 
Een bezoek aan Insel Hombroich is een erva
ring. Steven Jacobs zal in de bus een inleiding tot 
het bezoek verzorgen gezien het domein zich 
eigenlijk niet leent tot rondleidingen. In de 
inkomprijs is het gebruik van een eenvoudig 
buffet (dat de ganse dag ter beschikking is) 
begrepen. U kunt dus af en toe eens verpozen en 
een hapje eten of wat drinken. Insel Hombroich 
ligt bij Neuss in de buurt van Düsseldorf en 
Keulen.
Dit bezoek maakt ook deel uit van de zomer- 
museum-cursus die door Steven Jacobs wordt 
gegeven, voor de deelnemers aan de cursus is 
een aparte all-in-prijs voorzien: Amarantleden: 
4.100 fr en niet-leden: 3.660 fr.

Vertrekplaatsen en -uren
Kortrijk
Parking Hallen, bushalte
Gent
Sint-Pietersstation, kant buffet
Antwerpen
Station Berchem, voorkant

6.30 uur

7.15 uur

8.00 uur

Aankomst
bij Insel Hombroich tussen 10.30 en 11.30 uur.

Terugreis
uit Insel-Hombroich om 18.00 uur stipt.

Prijs
Amarantleden 1.260 fr
Niet-leden 1.400 fr
Deze prijs omvat de busreis, de fooi voor de 
chauffeur, alle taksen, de inleiding door Steven 
Jacobs en de toegang tot het-domein en de 
paviljoenen inclusief landelijk buffet.

VOORNAAM 

NR.

GEMEENTE

BUS

1994
□ Mexico
• Syrië
□ Egypte (Delta)
O Wenen
• New York
a Andalusië
• Berlijn

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 belangstellen
den relevante informatie aan ons over te maken. 
Deadline voor opname van informatie in het 
volgende nummer van “+40A5" is dezelfde als 
deze van De Witte Raaf: 15 juni.
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Terugblik (derde deel): foto en video. '
Henry Van de Velde, vandaag.
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