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Openbaar Hier; daar, tegenover

\n”Oeffentlichkeit und Erfahrung”, 
wijden Oskar Negt en Alexander Kluge 
een hoofdstukje aan gedenktekens, 
deze veelal vanwege de overheid ge
pleegde aanslagen op de openbare 
ruimte, die in een immer veranderende 
(politieke) context slechts ten prooi 
vallen aan duivestront en steeds maar 
verslechterende ecologische omstan
digheden. Het is noodzakelijk zowel de 
eerste gedaante van een monument te 
bewaren, als de diverse, in de loop van 
de tijd, veranderende opvattingen 
(over deze ingreep in de openbare 
ruimte) te materialiseren, luidt het plei
dooi van Negt en Kluge. In een door 
Witte de With georganiseerd debat 
met Marianne Brouwer en Ludger 
Gerdes, maakt ook Kasper König dui- 
delijk dat, naast een verkeerde 
inschatting van de betekenis van de 
openbare ruimte, ook de tol van de 
voortschrijdende tijd (en wisselende 
opvattingen) door kunstenaars onder
schat wordt.
In een gesprek met de Zwitserse kun
stenaar Rémy Zaugg, die in 1987 een 
opmerkelijke bijdrage leverde tot 
"Skulptur Projekte” in Münster, 
voorts stedebouwkundige analyses van 
Dijon en Basel uitwerkte en geselec
teerd werd voor “Sonsbeek 93",wor- 
den deze problemen onderzocht. Zijn 
antwoorden kaderen in een globale 
opvatting over de rol van de kunste
naar in de maatschappij. In Zauggs 
visie speelt de spanning tussen het pri
vate en het openbare een essentiële rol. 
Uitgangspunt van elke artistieke in
terventie situeert zich namelijk in het 
atelier, de private, mentale ruimte die 
aanspraak kan maken op het open
bare, voor zover ze oproept tot een 
in vraagstelling van het bewustzijn van 
de andere zonder de (geestelijke) ont
wikkeling van de andere in de weg te 
staan.
Mark Manders, ook al een deelnemer 
aan “Sonsbeek 93”, en voorts geselec
teerd voor “Scuola”, de Vlaams-Ne- 
derlandse afvaardiging in Venetië, pre
senteert zijn autobiografie als een ge
bouw. In deze (zich immer (?) wijzi
gende) virtuele ruimte waarvan ons 
naast de plattegrond ook de erin aan
wezige objecten ter beschikking wor
den gesteld, nodigt Manders ons uit. 
Na het verblijf, wordt de artistieke 
ingreep, het gebouw, tot een herinne
ring, een gehéugenspoor herleid. In 
deze aflevering treft u een voorlopig 
grondplan van zijn gebouw aan, en 
twee uittreksels.
Tenslotte worden twee openluchtten
toonstellingen - en de mogelijkheden 
van het park als tentoonstellingsruimte 
- besproken: Steven Jacobs over 
Middelheim en Ilse Kuijken over 
"Zoersel ’93”.
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Rémy Zaugg

Zicht op de tentoonstellingsruimte en “Kanale, Himmel, Eisenbahnbrücke, Wind, Schiffe, Lagerhauser, Wolken, Hafenkrâne”,
een werk in neon op de brug over de Elbe, Kunstverein Hamburg, 1992

Koen Brams Uw artistieke ingrepen wor
den steeds voorafgegaan door een rigou
reuze analyse van alle componenten van het 
probleem waarvoor u zich gesteld ziet. 
Omdat we in dit gesprek het vraagstuk van 
de openbare ruimte willen behandelen, zou 
ik u eerst willen vragen wat u daaronder 
verstaat?

Rémy Zaugg In een negatieve bepaling valt 
de openbare ruimte samen met alles wat 
zich buiten het atelier bevindt. Maar uitein
delijk kan ook de openbare ruimte als een 
atelier, als zeer gesloten in plaats van open 
beschouwd worden. Ik kan de openbare 
ruimte ook privatiseren. De kapitalistische 
logica stuurt onverminderd aan op een ver
dere privatisering van de openbare ruimte. 
Men koopt een huis, een huizenblok, een 
volledige buurt...
Maar stelt een kunstenaar de vraag niet op 
een andere wijze? Moet de openbare ruimte, 
of de private ruimte wel gedefinieerd wor
den? De titel van mijn laatste boek, “Vom 
Bild zur Welt”, geeft reeds een aanwijzing 
dat een definitie niet noodzakelijk is. Het 
schilderij staat wel voor het private, maar 
richt zich ook naar de wereld, het gemeen
schappelijke, wat ieder toebehoort. Deover- 
gang van het schilderij naar de wereld heeft 
vooral te maken met een verandering van 
houding. Als ik in de openbare ruimte ope
reer, moet ik met anderen overleg plegen, 
tracht ik met anderen tot een vergelijk te 
komen. Wanneer ik voor een schilderij 
plaatsneem, doe ik uitsluitend wat ik wil.

Koen Brams Om het even waar dit schilde
rij zich bevindt?

Rémy Zaugg In eerste instantie bevindt het 
zich niet om het even waar, maar in het 
atelier. Wanneer ik me voor een schilderij 
bevind, betrek ik een private ruimte.

Koen Brams En als u voor een schilderij in 
een museum staat, eigent u zich dan deze 
ruimte toe?

Rémy Zaugg Een werk in een museum 
maakt reeds deel uit van de openbare ruimte. 
Op dat moment heeft de maatschappij be
slist om een werk aan de openbare ruimte te 
schenken. Het werk wordt gemeengoed. 
Als het schilderij zich nog in het atelier 
bevindt, is het van mij. Ik sta er alleen voor, 
ik kan het verbranden. Ik doe ermee wat ik 
wil.

Koen Brams Op welke manier dringt de 
openbare ruimte zich in het atelier op, op 
welke manier oefent ze invloed uit?

Rémy Zaugg Theoretisch is er geen in
vloed, maar in de mate waarin ik een sociaal 
ingesteld individu ben, beïnvloedt de we
reld me.

Het atelier

Koen Brams In “Vom Bild zur Welt” zegt 
u dat u zich nog geregeld terugtrekt in het 
atelier.

Rémy Zaugg Vanaf mijn twintigste con
centreerde mijn creatieve arbeid zich in het 
atelier. Ik bestudeerde de schilderkunst. 
Maar ik wil me geen vijftig jaar met het
zelfde probleem bezighouden, temeer daar

ik op een bepaalde manier de schilderkunst 
onder de knie heb. Wat moet ik dan nog 
uitrichten in het atelier? Doen alsof de schil
derkunst me nog interesseert? Gedurende 
jaren heb ik me beziggehouden met het 
uitzoeken wat een koude en een warme toon 
is, met de schilderkunst van Cézanne. Nu 
we steeds maar ouder kunnen worden, en je 
op een bepaald moment een probleem 
bemeesterd hebt, moet je je bedrinken, je 
zelfmoorden, in plaats van je eindeloos te 
herhalen? Ik wil mijn kennis ten dienste 
stellen van een nieuw en nog complexer 
project: de stad. Bijvoorbeeld in het project 
voor Sonsbeek stel ik in de eerste plaats een 
urbanistisch probleem aan de orde. Zonder 
deze urbanistische dimensie, zou ik er hele
maal niet aan begonnen zijn.

Koen Brams Als u in het atelier werkt, hebt 
u dan de indruk dat u zich isoleert?

Rémy Zaugg Nogmaals, het is een meta
foor. Wanneer ik over het atelier praat, heb 
ik het over de uiteenzetting van mezelf met 
mezelf. Ik kan me ook confronteren met 
mezelf als ik in de stad wandel. Ik heb lang 
gedacht dat de kennis die ik verworven heb 
in het atelier, en de kennis die ik ontwikkeld 
heb in de stad, identiek zijn, maar dat is niet 
het geval. Wat doet een artiest anders in een 
atelier dan zich met zichzelf uiteenzetten, in 
verhouding tot een object dat hij maakt, of 
in verhouding tot een doek dat hij schildert ? 
Hoe zichzelf te onderwijzen? Door naar de 
televisie te kijken? In de wereld leert men 
zichzelf niet kennen, aan de universiteit al 
evenmin. In die zin voel ik me dikwijls 
alleen in de wereld, en zeer ontmoedigd.



Koen Brams In zeer veel van uw projecten 
duikt het boek op. In Documenta 7 presen
teerde u een boek in een vitrine. Ook in 
Munster hebt u een boek getoond. Is het 
boek eveneens een metafoor voor deze 
terugtrekking uit de wereld? Het boek als 
een private ruimte, is dat de essentiële bete
kenis van het boek in uw werk?

Rémy Zaugg Het boek als een private 
ruimte die deel uitmaakt van de openbare 
ruimte. Het is overal aanwezig. Het is op x- 
aantal exemplaren beschikbaar. Het circu
leert. Een private ruimte in de zin dat ik er 
op elk moment alleen een dialoog mee kan 
aangaan. Het zit in mijn broekzak, het is bij 
mij, ik kan me aan dit kleine volume over
leveren, maar tegelijkertijd kan het zich 
overal elders in de wereld bevinden. Zoals 
een cinemazaal, de zaal is openbaar, maar 
ook gesloten. Tegelijk is het donker, of 
nacht. Men zit dus alleen in zijn zetel, en 
toch is het een openbare ruimte. Het private 
en het publieke gaan onophoudelijk in el
kaar over. Nu zitten we hier met zijn tweeën 
in deze ruimte, deze ruimte is openbaar 
geworden, of toch tenminste semi-open- 
baar, als u vertrekt, definieer ik deze ruimte 
terug als een private ruimte. De televisie, 
bijvoorbeeld, is dat geen openbare ruimte? 
Hij vernietigt misschien zelfs de private 
ruimte. Als het private vernietigd wordt, 
verliest het publieke alle betekenis. Als een 
van de twee noties ophoudt te bestaan, heeft 
de andere geen betekenis meer.

De stad: Arnhem

Koen Brams In uw tentoonstelling in Ham
burg, maar ook in Arnhem, toont u werken 
binnen en buiten die met elkaar in relatie 
staan. De toeschouwer die het werk buiten 
bekijkt, wordt verplicht zijn visie op te 
schorten en in relatie te brengen met wat hij 
binnen ziet. Bevraagt u met deze werken de 
voortdurende overgang van openbaar naar 
privaat en vice versa? En vereisen de ten
toongestelde werken deze voortdurende 
overgang?

Rémy Zaugg Neen, de werken kunnen in 
relatie tot elkaar maar ook apart bekeken 
worden. Voor Sonsbeek besloot ik een werk 
te maken op de John Frostbrug, op de 
Nelson Mandelabrug en een voorstel te 
doen voor de ruimte tussen beide bruggen. 
Als het donker wordt, heb ik gemerkt, dooft 
ook de betekenis van deze buurt uit. De 
ruimte tussen deze twee bruggen wordt niet 
benut, wordt integendeel een duistere, on
betekenende plek. De bewoners aan beide 
kanten van de Rijn hebben niets met elkaar 
te maken, staan niet met elkaar in verbin
ding. De brug krijgt enkel een technische 
functie toebedeeld, overbrugt niet echt, heeft 
geen culturele betekenis. De brug is enkel 
instrument: transporteert. Door beide brug
gen middels woorden in neon met elkaar in 
relatie te brengen, open ik de ruimte tussen 
beide bruggen, dit niemandsland. Ik tracht 
enkel datgene te laten spreken dat er reeds 
is, ook de woorden op de bruggen vertellen 
enkel over wat reeds aanwezig is: de ge
schiedenis van Nederland (Indonesië), de 
stroom, de verte, boten, kortom elementen 
die er reeds zijn. Dat uiteindelijk slechts het 
werk op de John Frostbrug werd gereali
seerd, heeft te maken met financiële rede
nen. Het gehele project omvat twee brug
gen en een urbanistische studie over dit 
deel van de stad Arnhem. Volgend jaar zou 
het werk op de tweede brug moeten gerea
liseerd worden. Bij het uitwerken van het 
project werd ik gevraagd om in een vlakbij 
gelegen galerie werken te tonen, een uitno
diging waar ik op in ging, omdat de relatie 
met het werk op de brug gelegd kan wor
den. Deze relatie markeert binnen en bui
ten, interieur en exterieur.

De stad: Basel

Koen Brams In twee teksten analyseert u 
de notie van de grens, of het kader. In de 
eerste tekst stelt u kritische vragen bij de 
aanwezigheid van het kader rond een ge
schilderd doek, in de andere, een 
urbanistische studie van Basel, werkt u de 
notie van de grens uit.

Rémy Zaugg Als men spreekt over open
baar en privaat gaat men ervan uit dat er 
ergens een grens tussen beide bestaat. Maar 
deze grens is een illusie, deze grens veran
dert permanent. Vroeger ging men ervan 
uit dat er een grens was die het ene van het 
andere afbakent. Men ging er bijvoorbeeld 
ook v an uit dat er binnen het kader zoiets als 
kunst bestaat, en buiten het kader alles 
behalve kunst. Pollock onderzocht deze 
grens bijvoorbeeld en heeft het schilderij 
op zijn manier geopend. Ik wil dat het 
schilderij deel uitmaakt van de ruimte. Een
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Rémy Zaugg

Urbanistische studie van Basel, 1991

werk zonder ruimte bestaat niet. Zonder 
raam, muren, bodem genereert het geen 
enkele betekenis. Het werk leeft ook van de 
context, en de context leeft van het werk. 
Werk en context vormen een organisch 
geheel. Ik geloof niet meer in de notie van 
de grens. Het is een illusie die in het leven 
geroepen is om ons bestaan eenvoudiger te 
maken. In het geval van Basel heeft men 
met een slecht geweten - dat weet ik zeker 
omdat men tracht te verbergen wat men 
heeft uitgericht - een stad als een fort ge
bouwd. Basel, een stad met een internatio
nale roeping, omgeven door twee landen, 
Duitsland en Frankrijk, is volledig op zich
zelf teruggeplooid.

Koen Brams Basel wil zich niet alleen 
beschermen tegen de buurlanden maar ook 
tegen interne krachten en elementen. Pre
cies deze elementen, zoals kerkhoven (de 
dood) en psychiatrische instituten worden 
verbannen naar de grens, zij vormen de 
grens.

Rémy Zaugg De elementen die hen schrik 
aanjagen schijnen te worden gebruikt om 
de buitenwacht de stuipen op het lijf te 
jagen. De krachten waarvoor men angst 
heeft, heeft men naar de rand, de grens 
geschoven. Als we de notie van de grens 
onderzoeken, kunnen we ons ook vragen 
stellen in een ander belangrijk debat, met 
name over het wezen van de kunst. Met die 
grote gouden kader heeft men de context 
voor het beeld in bescherming willen ne
men. Als ik het kader verwijder, valt het 
schilderij dan samen met de gehele wereld?

Koen Brams Welk proces brengt u op gang 
met uw urbanistische studie van Basel?

Rémy Zaugg Ik hoop dat de mensen, de 
beleidsverantwoordelijken zich bewust 
worden van wat ze hebben aangericht. Vanaf 
het moment dat dat bewustzijn er is, kunnen 
oplossingen uitgewerkt worden. Vooraleer 
oplossingen aan te dragen, moet je eerst 
haarfijn analyseren hoe de situatie in elkaar 
zit, dat is altijd mijn methode geweest.

Koen Brams Hebt u al oplossingen voor 
Basel in petto?

Rémy Zaugg De tekst over Basel die nu 
voor het eerst gepubliceerd werd, is slechts 
het eerste deel van een veel omvattender 
project dat ik uitwerk met twee architecten, 
Herzog en de Meuron. We hebben reeds 
voorstellen gedaan maar ze werden niet 
weerhouden, misschien omdat men de tekst 
nog niet gelezen had.

De stad: Dijon

Koen Brams In een gesprek met Thomas 
Wulffen stelt u: “Zowel het private als het 
openbare hebben geen vaste structuur, ze 
moeten integendeel steeds opnieuw weer 
uitgedacht worden.” Wat is de verantwoor

»
at

jh

isenbahnli

“e1$*
Nndstation der Strafienbahn

doz
» 
c

b e 0f S9-p,S■M

/

X
d 4

delijkheid van de kunstenaar in dit perma
nente proces?

Rémy Zaugg De kunstenaar dient een 
morele functie te bekleden. De kunstenaar 
moet een exemplarisch werk leveren; als 
hij daartoe niet in staat is, is hij immoreel. 
Iets exemplarisch bewerkstelligen, zonder 
toegevingen, alle gezichtspunten analyse
ren, wat zeer veel vergt, en geen toegevin
gen doen, risico’s nemen. Een kunstenaar 
is een moedig mens.

Koen Brams Xavier Douroux en Claude 
Patriat die meewerkten aan “Vom Bild zur 
Welt” vragen niet alleen dat de kunstenaar 
een morele positie zou innemen maar ook 
dat hij zou samenwerken met diegenen die 
een mandaat hebben gekregen om de open
bare ruimte te transformeren. Zij roepen de 
kunstenaar op om samen te werken met 
politici.

Rémy Zaugg Werken in de openbare ruimte 
betekent de krachten bundelen. Een kun
stenaar die zich in de openbare ruimte be
geeft, moet samenwerken met anderen, in 
de ware geest van de Renaissance. Alberti, 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, deze 
kunstenaars werkten ook in de openbare 
ruimte. Dat waren niet alleen schilders, 
geen specialisten op een beperkt terrein, 
maar cultuurdragers. Dat is wat op dit mo
ment ontbreekt: iemand die een algemeen 
beeld heeft.

Koen Brams De kunstenaar moet aan de 
verlokking van de toegeving weerstaan maar 
wordt tegelijk opgeroepen om samen te 
werken, is dat niet om problemen vragen?

Rémy Zaugg En conflicten, natuurlijk, er 
zijn heel wat conflicten. Bijvoorbeeld in 
Dijon. Men vraagt me voor een bijzonder 
specifiek probleem, de bouw van een nieuw 
museum. Na enkele maanden geef ik te 
kennen dat eerst een ander probleem, van 
een grotere, met name urbanistische orde, 
om een oplossing vraagt. Een klassiek ar
chitect zou het museum neergepoot heb
ben, en niet eens begrepen hebben dat de 
stad met een ander, veel urgenter probleem 
worstelt. Ik heb met mijn opdrachtgevers 
gepraat, met de politici en hen overtuigd dat 
eerst een ander probleem aangepakt moest 
worden.

Het museum

Koen Brams U hebt heel wat teksten ge
schreven over de plaats van het kunstwerk 
in het museum. In deze teksten analyseert u 
situaties waarin het kunstwerk niet functio
neert, en stelt u concrete oplossingen voor 
opdat een onmiddellijk en ongestoord con
tact tussen kunstwerk en toeschouwer zou 
kunnen plaatsvinden. U beschrijft alle ele
menten van de strikte en controleerbare 
context waarin het kunstwerk tot de toe
schouwer kan spreken. Hoe kan een kunst

werk in de openbare ruimte, toch een wei
nig controleerbare context, functioneren?

Rémy Zaugg Een in het atelier gemaakt 
kunstwerk dat men in de stad plaatst, kan 
niet functioneren. De stad is een chaos, er is 
zoveel lawaai, er zijn zoveel dingen. Het 
kunstwerk dat in een atelier gemaakt is, 
moet daar blijven, of in het museum opge
steld worden, dat is hetzelfde. Het werk dat 
ik nu realiseer voor Sonsbeek, wordt door 
de plek zelf gevraagd. Mijn werk onder
werpt zich aan wat reeds aanwezig is in de 
stad.

Koen Brams De in het atelier gemaakte 
kunstwerken komen terecht in het museum, 
dat is een ruimte...

Rémy Zaugg ...een gespecialiseerde 
ruimte, in het leven geroepen om alleen 
maar datgene te herbergen wat aan het 
atelier ontsproten is.

Koen Brams Een museum is een openbare 
ruimte, maar uw medeburgers kunnen deze 
plaats vermijden en ervoor kiezen niet met 
kunstwerken om te gaan. Ten overstaan 
van werken in de openbare ruimte kan men 
niet kiezen er niet mee om te gaan.

Rémy Zaugg Als ik sommige interventies 
van kunstenaars in de stad tegenkom, zeg ik 
bij mezelf, tiens, deze mensen hebben zich 
vergist, zij hebben geprobeerd de openbare 
ruimte te privatiseren.

Koen Brams U begrijpt deze interventies 
als privatiseringen?

Rémy Zaugg Of als een egoïstische in
greep van iemand die zich inbeeldt dat de 
ruimte hem toebehoort. Ik beschouw deze 
interventies als overtollig, als objecten die 
toegevoegd worden aan de chaos. Kan de 
toeschouwer zich uiteenzetten met het 
kunstwerk? Kan hij zich nog uiteenzetten 
met die chaos van objecten en bewegingen 
om hem heen. Misschien zou men moeten 
opteren voor kleine objecten in plaats van 
objecten die wel in het oog springen maar 
waarmee men zich niet kan uiteenzetten.

De stad: (Basel)

Koen Brams Hebt u nooit een werk in de 
openbare ruimte gezien dat werkt?

Rémy Zaugg Toch wel, het werk van 
Tinguely in Basel, zijn eerste fontein. In 
eerste instantie omwille van zijn verhou
dingen: niet te groot, niet te klein. Het staat 
in een rustig hoekje opgesteld, met er te
genover de Kunsthalle, vlakbij een restau
rant, een park, een café onder bomen. Er 
zijn steeds mensen, de fontein beweegt. Er 
gaat iets absurds van uit dat een onmiddel
lijke metafoor is voor de stad. Eigenlijk 
praat deze fontein over de stad. Het be
weegt, maar niet te spectaculair. In de win
ter groeit de fontein vol met ijs.

Koen Brams Zijn er ook openlucht
sculpturen die u niet begrijpt, maar die u om 
een of andere reden fascineren?

Rémy Zaugg Nu beschrijft u een bepaald 
model van een sculptuur, dat me plausibel 
voorkomt. Ik zou me zeer bescheiden ob
jecten kunnen voorstellen, kleine dingen, 
in de stad achtergelaten. Geen kermis, geen 
monument, geen herdenkingsteken, een 
klein bescheiden ding, verspreid in de stad. 
Maar dan komen we dichtbij het private, in 
de schaduw van de stad. Voor ons is de stad 
steeds uitgebreid, iets dat zich opdringt, 
maar misschien kan het ook andersom.

Koen Brams Oefent het kleine object zo’n 
aantrekkingskracht op u uit omdat het alle 
gewicht van de wereld lijkt te kunnen dra
gen, zoals u treffend getoond hebt in uw 
inrichting van de Giacometti-tentoonstel- 
ling in Parijs?

Rémy Zaugg Ja, de gehele wereld komt en 
vertrekt opnieuw, zoals in een eenvoudige 
ademhalingsbeweging.

Koen Brams U vindt het een aanfluiting 
dat kunstenaars zich willen opdringen aan 
de anderen.

Rémy Zaugg Ook de stadstuinier wil zich 
opdringen aan de stad. Hij plant zijn bloe
men om het even waar, hij houdt geen 
rekening met het geheel. Kijk om je heen. 
Overal zie je objecten en prullen, iedereen 
heeft zijn ding gedaan. Hier staat een bank, 
een andere heeft er een bushokje naast 
gezet, wat verder een teken dat een tram
halte aangeeft dat in het blauw geverfd is. 
Waarom? Omdat dé administratie ooit be-
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slist heeft dat al die tekens in het blauw 
moeten geverfd worden. Daar staan de 
parkeermeters, en een vuilbak. Iedereen 
heeft zijn klein dingetje toegevoegd, nie
mand heeft aan het geheel gedacht. Artis
tieke interventies in de openbare ruimte 
zijn vaak niet meer dan vervuiling, voort
komend uit het egoïsme van een kunstenaar 
die zich wil opdringen aan de openbare 
ruimte.Welke veranderingen betrachten 
deze werken in de openbare ruimte?

Koen Brams Hebt u een hypothese?

Rémy Zaugg Neen, omdat ik daar nog 
nooit over gediscussieerd heb. Alvorens 
me daarover uit te, spreken, zou ik een 
studie moeten maken over deze logica, en 
praten met de mensen. Mijn observaties 
beperken zich tot wat de stadsreiniger - die 
in de winter ook de sneeuw verwijdert - met 
sculpturen voorheeft. Wat doet een 
stadsreiniger met de bijeengeveegde sneeuw 
als hij een openbare sculptuur opmerkt? Hij 
veegt alle sneeuw tegen de sculptuur. Intuï
tief voelt hij aan dat die plek verzadigd is, 
en dat men er nog wat aan kan toevoegen. 
Een beetje meer of minder, dat speelt geen 
rol. Waar zet men de bakken met zand, dat 
men in de winter gebruikt om op de sneeuw 
te strooien opdat men niet zou uitglijden? 
Steevast in de buurt van een telefooncel, bij 
gebrek aan een telefooncel dan maar vlak
bij een sculptuur. Een sculptuur is een ob
ject als een ander. Objecten trekken objec
ten aan.

De galerie

Koen Brams In de catalogus van de ten
toonstelling in Mai 36 Galerie hebt u wer
ken gepresenteerd naast objecten.

Rémy Zaugg De schilderijen waren in de 
wereld.

Koen Brams Dichtbij objecten, dingen. 
Hebben de dingen de schilderijen aan
gezogen?

Rémy Zaugg De schilderijen zijn zeer be
scheiden. Ze wilden enkel het beeld actua
liseren. Het was de fotograaf die ze daar 
gehangen heeft.

Koen Brams Stelt u de context in vraag 
door deze ingreep, door er schilderijen in 
op te hangen?

Rémy Zaugg Dat is uw interpretatie. In de 
zin dat ik de context toon, in de positieve 
zin van het woord, heb je gelijk. Ik stel de 
context tentoon. Het schilderij is minder 
zichtbaar dan de cactus bijvoorbeeld. De 
grens tussen het schilderij en de objecten, 
de grens is niet meer. Het schilderij dat 
altijd het centrum is geweest, op een sokkel 
werd geplaatst, moet bijna niets worden 
opdat wat normaal de periferie is, centrum 
zou worden. Het schilderij is bescheiden in 
afmeting, alles wat het schilderij omgeeft, 
is groter, of meer gekleurd. Ik veeg de grens 
uit.

Koen Brams U hebt hetzelfde schilderij in 
24 verschillende contexten geplaatst, op 
deze manier neemt het schilderij toch op
nieuw een centrumfunctie waar?

Rémy Zaugg Ook dat is een interpretatie. 
Het schilderij werd op verschillende plaat
sen gefotografeerd om iets duidelijk te 
maken, de context fotograferen zonder schil
derij had geen zin. Het schilderij actuali
seert datgene wat het omgeeft, de wereld, 
maar niet noodzakelijk vanuit het feit dat 
het in het centrum staat.

Koen Brams U beschouwt het schilderij 
als een gebruiksvoorwerp, als een nuttig 
instrument?

Rémy Zaugg Ja, een instrument zoals een 
hamer.

Koen Brams U roept uw medeburgers op 
om uw schilderijen te gebruiken, maar dat 
is natuurlijk ook maar een metafoor?

Rémy Zaugg Nee, nee. Ze kunnen mijn 
schilderijen gebruiken om zich uiteen te 
zetten met zichzelf. Met behulp van een 
zeer doordachte strategie, slaag ik erin de 
muren, de vensters te tonen. Worden muren 
en vensters geactualiseerd. Het buiten komt 
binnen, de wereld wordt “verwerkelijkt”.

Koen Brams En het bewustzijn van de 
kijker wordt geactualiseerd?

Rémy Zaugg Inderdaad dat interesseert 
me het meest, het subject. De wereld be
staat maar doorheen het subject.

Rémy Zaugg

“Ochs und Pferd" op de Ludgeriplatz, Münster, 1992

Koen Brams Het schilderij is een instru
ment om het subject de wereld te tonen.

Rémy Zaugg Voor ons wel, maar op een 
goede dag zal men er geen behoefte meer 
aan hebben.

Koen Brams Wat is de toekomst van de 
sculptuur in de openbare ruimte?

Rémy Zaugg Ik stel de vraag op een andere 
manier: welke bijdrage van de kunstenaar - 
naast zijn private praktijk in het atelier - kan 
de maatschappij, de stad ten nutte komen? 
Zopas las ik een artikel waarin gesteld werd 
dat niet veel artiesten tegemoet komen aan 
de noden van de stad. Een jonge kunstenaar 
kan wellicht ook niet veel uitrichten in de 
stad omdat de stad te ingewikkeld in elkaar 
zit. Aangezien de wereld complex is, moet 
de kunst dat ook zijn. In de openbare ruimte 
werken, betekent dat men moet werken met 
een ingenieur, een jurist, een politicus. De 
kunstenaar die met al deze mensen kan 
werken en zijn inzichten kan doen gelden, 
zal toch al een zekere leeftijd hebben, een 
zekere ervaring, en een zekere cultuur. Als 
ik nuttige arbeid heb kunnen verrichten ten 
dienste van mijn medeburgers, zij het slechts 
met het maken van schilderijen, dan vind ik 
dat ik geslaagd ben, dat ik mijn tijd niet 
verprutst heb.

De stad: (Arnhem)

Koen Brams Zelfs als u al de indruk hebt 
gehad nuttig te zijn geweest voor een stad, 
bent u er dan zeker van dat die bijdrage 
nuttig zal blijven, nemen we deze interven
tie in Arnhem, zal ze ooit haar nut verlie
zen?

Rémy Zaugg Neen, integendeel, deze bij
drage is slechts een begin. Met een begin 
bedoel ik dat er werk moet gemaakt worden 
van de oprichting van gebouwen tussen de 
twee bruggen. Nu houdt de stad daar op, en 
heeft men geen zin om te gaan wandelen 
langs de Rijn, omdat deze aan de periferie 
van de stad ligt, en men houdt niet van de 
periferie. Als de twee bruggen met elkaar in 
relatie worden gebracht en gebouwen op
gericht worden, zal er tot ‘s avonds toe 
bijzonder veel volk verblijven op deze plek.

Koen Brams Zou het u storen dat een 
project op een bepaald moment zijn nut zou 
verliezen?

Rémy Zaugg Helemaal niet. Het is slechts 
een instrument. In ieder geval is het neon 
een zeer broos materiaal, een eenvoudig 
steentje kan dit project om zeep helpen. Het 
is geen brons. Met brons kan ik niet werken. 
Weet u waarom? Omdat brons onmiddel
lijk in verband gebracht wordt met eeuwig
heid. Als een project niet meer nuttig is, 
mag het verdwijnen.

Koen Brams Met uw weigering om brons 
te gebruiken, zegt u dat uw projecten be
perkt zijn in de tijd?

Rémy Zaugg Het is ongelofelijk dat er nog 
steeds kunstenaars zijn die gebruik maken 
van brons, en het soms nog beschilderen 
ook, alsof het hout, of een goedkoop mate
riaal betrof. Ze willen aanspraak maken op 
eeuwigheid. Het stoort me helemaal niet 
dat men van sommige van mijn ingrepen 
niet eens weet dat ik ze bedacht heb. Wat 
me interesseert, is het bewustzijn, en niet 

objecten. In dit project in Arnhem bespreek 
ik de slag die zich hier vijftig jaar geleden 
voltrok. Drie woorden wil ik vertalen in 
vier talen, corresponderend met de vier 
landen die bij de slag betrokken waren, 
Polen, Nederland, Duitsland en Groot- 
Brittannië. De woorden: “hier; daar, tegen
over”. In de gemeenteraad van Arnhem 
hebben verschillende leden zich echter ver
zet tegen het feit dat deze woorden ook in 
het Duits zouden vertaald worden.

De stad: Münster

Koen Brams In Münster hebt u met bron
zen sculpturen gewerkt, “Magd mit Ochs” 
en “Knecht mit Stier”, de werken van Karl 
H. Bernewitz. U trof de werken uit de 
negentiende eeuw vlakbij het gemeente
huis in uiterst penibele omstandigheden 
aan. Op uw aangeven kregen ze een plaats 
toegewezen waarin ze hun door u geïnter
preteerde functie opnieuw konden opne
men...

Rémy Zaugg Maar deze interventie is nog 
steeds niet voltooid. Onlangs ontving ik 
een brief van de burgemeester van Münster 
die me over mijn bijdrage en de ermee 
gepaard gaande problemen, interpelleerde.

Koen Brams Wat is de laatste ontwikke
ling? Wat is er van de sculpturen geworden, 
staan ze nog steeds op de plaats waar u ze in 
1987 geplaatst hebt?

Rémy Zaugg Ja, ze staan daar nog steeds. 
Op illegale wijze. De stad had me toelating 
gegeven om ze daar te plaatsen gedurende 
de tentoonstelling. Daarna moesten ze te
rug afgevoerd worden, maar ze staan er nog 
steeds.

Koen Brams En men heeft u nog steeds 
geen honorarium betaald voor deze bij
drage?

Rémy Zaugg Neen. Momenteel bereid ik 
een publicatie voor die alleen maar over dit 
werk zal handelen, met een volledig over
zicht van de geschiedenis van dit werk, en 
met alle documenten.

Koen Brams U hebt de toenmalige functie 
van de werken van Bernewitz onderzocht 
en geïnterpreteerd. U schreef deze werken 
toe dat ze de bezoeker van Münster ont
haalden. Op basis van deze interpretatie 
hebt u de werken op een plaats gezet waar 
ze deze functie min of meer terug opnamen. 
Uw bijdrage kon op grote instemming re
kenen van de bevolking van Münster die 
bevestigd werd in haar nostalgische gevoe
lens. Waarom hebt u deze interpretatie niet 
willen uitschakelen. Of wilde u met deze 
nostalgische gevoelens afrekenen door een 
honorarium te eisen indien de werken van 
Bernewitz op de door u aangegeven plaats 
na de tentoonstelling bleven staan?

Rémy Zaugg Ik heb alleszins een discussie 
in Münster, en ver buiten Münster, los
geweekt over mijn bijdrage, de werken van 
Bernewitz, kortom over de wijze waarop 
men met deze oude werken, en mijn in
greep omging. En deze discussie woedt nog 
steeds in alle hevigheid verder. Onlangs 
werd ik uitgenodigd voor een solo-tentoon- 
stelling in Münster. Tijdens de vernissage 
heb ik een redevoering gehouden die uit
sluitend over mijn sculptuurproject han
delde. De burgemeester heeft hier weet van 

gekregen en mij een brief gestuurd waarin 
hij stelde niet op de hoogte te zijn van deze 
geschiedenis.

Koen Brams Wat zijn jouw plannen met de 
sculpturen?

Rémy Zaugg Ik weet het niet, ik ben geen 
inwoner van Münster, ik kan alleen maar 
vaststellen dat de huidige oplossing ver
keerd is.

Koen Brams Wat is de beste oplossing 
voor de sculpturen?

Rémy Zaugg Het gehele plein is afschu
welijk.

Koen Brams U wilt het gehele plein dus 
aanpakken?

Rémy Zaugg Ik zou een voorstel kunnen 
uitwerken. In 1997 vindt een nieuwe editie 
van "Skulptur Projekte" in Münster plaats. 
Men heeft me gevraagd om een theoreti
sche tekst te schrijven. Ik heb hen geant
woord dat ik zeer geïnteresseerd ben om 
een dergelijke studie te maken maar dat 
eerst het probleem van mijn vorige bij drage 
moet geregeld worden. Als men dit een
voudig probleem, de plaatsing van de sculp
turen van von Benewitz, de inrichting van 
het plein en de juiste inschatting van mijn 
bijdrage niet kan oplossen, dan moet men 
ook niet aan een derde editie van “Skulptur 
Projekte” beginnen.

Koen Brams Vindt u het problematisch dat 
de sculpturen niet meer de betekenis, ja, 
misschien zelfs de tegenovergestelde bete
kenis genereren die u ermee beoogde?

Rémy Zaugg Ze produceren een negatieve 
betekenis, ze zijn contraproduktief, dat 
klopt. Maar de betekenis die ze nu produce
ren is alleszins waardiger dan op het mo
ment dat ik ze aantrof.

Koen Brams Misschien bekleedden de 
sculpturen een minderwaardige positie, 
maar misschien was de situatie veel helder
der dan nu.

Rémy Zaugg Münster is een zeer conser
vatieve stad, in die zin reflecteert de hui- 
dige plaatsing van de sculpturen perfect de 
context.

Koen Brams De positie mag dan al de 
conservatieve instelling van de stad weer
geven maar de confrontatie die u met uw 
ingreep beoogde, de confrontatie van de 
inwoners van Münster met hun houding ten 
opzichte van sculpturen, ten opzichte van 
kunst, ten opzichte van hun stad, realiseert 
u niet met de huidige plaatsing van de 
sculpturen. U moet de discussie blijven 
voeden, zoals u onlangs hebt gedaan naar 
aanleiding van uw tentoonstelling in 
Münster, hopend op een deblokkering van 
de situatie. Op deze manier komen we terug 
terecht in onze discussie over de toekomst 
van een project in de openbare ruimte. U 
moet uw projecten in de openbare ruimte 
steeds opnieuw evalueren?

Rémy Zaugg Werken in de openbare ruimte 
houdt steeds een risico in, maar dit risico is 
de moeite waard. Op elk moment moetje de 
situatie terug uitvinden, evalueren, zoals je 
telkens alles opnieuw in vraag moet stellen 
als je in het atelier werkt.

Koen Brams Onderzoekt u uw projecten in 
de openbare ruimte vaak opnieuw?

Rémy Zaugg Niet zo vaak. Elk project 
staat ook op zich, heeft een eigen geschie
denis en een eigen logica. Ik bedien me niet 
van een truukje dat ik herhaal. Elk project 
heeft een specifiek proces, en van geen 
enkel project kan ik stellen dat het proces 
reeds een eindpunt heeft bereikt. Nog geen 
enkel project is beëindigd.

Bovenstaande tekst is de eerste versie 
van een bewerking van een interview 
met Rémy Zaugg. De aan hem gestelde 
vragen vormen eveneens het uitgangs
punt voor een door Rémy Zaugg zelf 
geschreven bijdrage. “Sonsbeek 93” kan 
nog tot 26 september bezocht worden. 
Info over Sonsbeek: Telefoonstraat 3, 
6811 AS Arnhem (085/42.90.60). Later 
dit jaar heeft Rémy Zaugg een eenmans- 
tentoonstelling in Galerie Ronny Van de 
Velde. “Vom Bild zur Welt” van Rémy 
Zaugg verscheen bij Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 
Ehrenstrasse 4,5 Köln 1.
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voorlopig grondplan 
zelfportret als gebouw - 28-05-1993
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Zittend in mijn luie stoel val iknaar achteren. 
Ik grijp me vast aan wat woorden en even 
ben ik buiten mijzelf: ik loop op een brede 
weg. omgeven door bomen, eenI Rousseau- 
achtig bos. Na ongeveer elke honderd meter 
moet ik rechts afslaan. Na een tijd word ik 
door een jonge jongen voorbij gerend maar 
ik kan hem nog grijpen waarna ik hem 
rustig vermoord, het was al met hem 
afgesproken. Nu begin ik te rennen en na 
een poos kom ik weer bij mijzelf terecht; ik 
spring op ; ik loop onrustig dóór mij n gebouw 
maar ik kan zeer helder denken. Ik herinner 
mij het volgende: loofhout, loofhuttenfeest, 
Friedrich Loos, metaalbewerking.

Mark Manders 

fragment uit zelfportret als gebouw

Mark Manders

fragment uit zelfportret als gebouw - 22-05-1993
(hond / desire / desire / - / desire / desire / desire / - / desire / bundeling van vergissingen)
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Ut hortus picturis et poësis: 
nieuwe beelden in het Middelheim

Het park en het museum zijn instellingen 
die demarqueren, afgrenzen: in het mu
seum wordt het verheven domein van de 
kunst gescheiden van de banaliteit van het 
dagelijkse leven, terwijl het park zelf het 
grensgebied tussen de bewoonde wereld en 
de woestenij belichaamt. Zowel in het park 
als het museum wordt de chaos beteugeld 
en krijgt alles een weldoordachte plaats: 
het museum onderwerpt zijn (op al dan niet 
arbitraire wijze) bijeengebrachte objecten 
aan het ordenend apparaat van de cultuur
geschiedenis, terwijl in het park de natuur 
wordt gedomesticeerd. De natuur wordt er 
getemd en gekneed tot een artificieel object 
dat zich schikt in de wetmatigheden van 
een wereldbeeld: in het geval van de klas
sieke Franse tuin wordt de natuur bekeken 
en georganiseerd volgens de principes van 
een cartesiaans raster, terwijl zij in het 
andere archetype, de Engelse landschaps
tuin, wordt herschapen tot een geheel dat 
beantwoordt aan de vroegromantische no
tie van het pittoreske.

Land Art

Schütte en de “Two Figures for 
Middelheim ” van Juan Munoz bijna letter
lijk hun toevlucht tussen het gebladerte 
langsheen hoge boomstammen, op veilige 
afstand van de kunsttoerist. Deze kunst
werken neemt slechts de bezoeker waar die 
aandachtig het grillige patroon van het bos
pad volgt. En mogen we deze Holzwege 
(cfr. Heidegger) niet interpreteren als een 
grillige denkpiste die breekt met de recht
lijnige logica van het museale parcours? 
Ook de geabstraheerde en gestileerde beeld- 
tekens van Matt Mullican lijken de gebor
genheid van een plek op te zoeken: zijn in 
blauwe hardsteen gegraveerde picto
grammen hebben zich genesteld langsheen 
de oevers van de beek die het domein vol
gens een kronkelende en in een vijver uit
mondende diagonaal doorsnijdt. Ut Hortus 
Picturis et Poësis: zoals Schilderkunst en 
Poëzie dient de Tuin te zijn. Voor Mullican 
wordt het dictum zelfs op zijn kop gezet: 
net als het park genereert het kunstwerk een 
kosmologisch model waarin de chaos van 
de natuur binnen de orde van een wel
bepaald discours ondergebracht wordt.

De vraag naar de betekenis van de relatie 
tussen sculptuur en park en dus ook tussen 
cultuur en natuur werd in de loop van de 
afgelopen decennia niet zozeer door 
landschapsarchitecten, maar door beeldende 
kunstenaars aan de orde gesteld. Het expli
ciet teruggrijpen van enkele vertegenwoor
digers van de Land Art op het ideeëngoed 
van 18de eeuwse landschapsontwerpers en 
theoretici van “the Picturesque” die aan de 
moderne notie van het natuurschoon ge
stalte gaven, kan als een pendant beschouwd 
worden van het toenemend ecologisch be
wustzijn, waarin een esthetische waarde
ring van de natuur hoe dan ook een belang
rijk filosofisch principe is. De manier 
waarop bijvoorbeeld Robert Smithson het 
begrip “site” invulde - “One does not 
impose, but rather expose the site” - herin
nert zelfs aan het belang dat Alexander 
Pope in het begin van de 18de eeuw hechtte 
aan de Genius Loei in het ontwerp van een 
tuin. Smithson leverde dan ook felle kritiek 
op de traditionele beeldentuin waarin sculp
turen tot decoratieve elementen gedegra
deerd worden. “Could one say that art 
degenerates as it approaches gardening”, 
vraagt Smithson retorisch. Het gebrek aan 
een wezenlijk verband tussen beeld en plek 
in de conventionele beeldentuin wordt ook 
door Ian Hamilton Finlay geuit: “The 
contemporary ‘sculpture park’ is not - and 
is not considered to be - an art garden, but 
an art gallery out-of-doors. It is a parody of 
the classical garden native to the West”. 
Land Art heeft de notie sculptuur ingrij
pend gewijzigd, en ook invloed uitgeoe- 
fend op de sculptuur die in het museum of 
in een conventionele beeldentuin tentoon
gesteld wordt.

Nieuwe beelden

Dit aspect is ook van betekenis in de ten
toonstelling van de nieuwe beelden die de 
aan bloedarmoede lijdende collectie van 
het Openluchtmuseum voor Beeldhouw
kunst Middelheim komen vervoegen. Bart 
Cassiman, projectleider hedendaagse beel
dende kunst van Antwerpen 93, stelde voor 
om de Biënnales tijdelijk op te schorten en 
een tiental kunstenaars de opdracht te ge
ven nieuwe beelden voor het Middelheim 
te creëren. Het bijzondere is dat de nieuwe 
sculpturen voor de vaste collectie van 
Middelheim gepositioneerd worden. Met 
dit manoeuvre moet de doodgewaande be
langstelling voor hedendaagse kunst van 
het Middelheim, dat omzeggens van de 
belangrijkste artistieke stromingen uit de 
jaren ‘60, ‘70 en ‘80 verstoken is gebleven, 
opnieuw tot leven worden gewekt. Aange
zien het precies de bedoeling van deze 
expositie is bij het recente verleden aan te 
sluiten, biedt de tentoonstelling weinig ver
rassingen. Alle kunstenaars zijn voldoende 
bekend en wie nooit van Deacon, Genzken 
of Munoz heeft gehouden zal hier wellicht 
zijn gading niet vinden. De verworven 
kunstwerken kunnen enkel nieuwe 
asscociaties bij de beschouwer verwekken 
door rekening te houden met de plek waarop 
ze opgesteld worden: de openlucht, het 
park.
De werken van Harald Klingelhöller en

Didier Vermeiren

Place, 1993 (foto: © Kristien Daem)

Didier Vermeiren roepen in relatie tot de 
hen toegewezen plek specifieke reflecties 
op. Het gaat hier immers om twee kunste
naars die niet onmiddellijk met openlucht
sculpturen geassocieerd worden - voor 
Vermeiren was het zelfs de eerste keer dat 
hij een werk buiten realiseerde. Beide zijn 
er echter in geslaagd hun eigen vormentaal 
van een meerwaarde te voorzien door ze 
met het park te confronteren. “Die Furcht 
verlafit ihren Ge genstand und geht über in 
Hass” is de Heideggeriaanse titel van een 
op het eerste gezicht uit twee volumes be
staande sculptuur van Klingelhöller. Deze 
volumes bestaan uit de op elkaar gesta
pelde, in elkaar geschoven en tegen elkaar 
aanleunende heldere vormen van de zestien 
letters uit de titel die van hun semantische 
context worden losgekoppeld. Zoals ge
woonlijk zijn zelfs de lettertekens als zoda
nig niet herkenbaar. Het resultaat is een 
complexe, onontcijferbare assemblage van 
geometrische vormen die de gekartelde bin
nenkant van een slot oproept: de betekenis 
sluit zich in zichzelf op. Het introverte 
karakter van Klingelhöllers sculptuur wordt 
versterkt door het feit dat ze als het ware de 
neiging vertoont bescherming te zoeken 
onder de dichte begroeiing van een 
rododendron. Bovendien is dit werk niet 
vervaardigd uit houten of bordkartonnen 
elementen die het assemblage-proces van 
zijn binnenhuissculpturen oproepen, maar 
uit blauwgrijze basaltlavasteen die het zo
wel een monolithischer karakter als een 
primitief en archaïsch trekje verleent: de 
beide volumes ogen als mysterieuze tekens 
die sedert eeuwen aan de natuurkrachten 
zijn blootgesteld.
Met Place heeft Vermeiren, de-kunstenaar- 
van-de-sokkels, de beschermende context 
van het museum verlaten. Een sokkel heeft 
eigenlijk precies dezelfde functie als een 
museumen een park: hij markeert een grens, 
creëert een aparte plek. Een sokkel in een 
museum is een pleonasme. (Het is dan ook 
niet toevallig dat het museum als instituut 
de rol van de verdwijnende sokkel is gaan 
ovememen.) In het Middelheim verschaft 
Vermeiren echter een plek voor de kunst 
temidden van een aan banden gelegde, in 
kaart gebrachte en dus gemusealiseerde 
natuur. Opvallend is vooral het feit dat de 
vierkante, witte, stenen sokkel, die op zijn 
hoeken de op wielen rustende open bron
zen structuren draagt, niet met zijn volle 
oppervlak op het grasperk rust, maar er als 
het ware met een suprematistisch effect 
bovenuit zweeft.

Efemeer

Het inspelen op het efemere karakter van 
een pseudo-natuurlijke omgeving als alter
natief voor de statica van de zogenaamd 
neutrale museumruimte treffen we overi
gens ook aan in de realisaties van Genzken, 
Schutte, Munoz, Deacon en Panamarenko. 
De droom van de onthechting van de zwaar

tekracht vinden we expliciet terug in 
Panamarenko’S “Archaeopterix Litho- 
grafica”: een klein, grappig bewegend 
vogelskelet dat vanop een drie meter hoge, 
van zijn schors ontdane boomstam er maar 
niet in slaagt het luchtruim daadwerkelijk 
te veroveren of op de enorme grasvlakte te 
landen. Naast een bijna van de materie 
ontkoppelde lichtheid roept deze pale
ontologische aspirant-vogel, die wel
licht zelf nog moelijkheden had om te vlie
gen, zijn tegendeel op: de last van de zwaar
tekracht en het gewicht van de geschiedenis 
zoals deze zich concreet vertaalt in fossie
len. De archaeopterix, veel ouder dan de 
kunstmatigheid van het instituut museum 
en van het park, mist hier in Middelheim 
ook de geborgenheid van het museum: de 
eerste krachtige windstoot is voor deze 
kwetsbare vogel ongetwijfeld fataal.
Ook Richard Deacons monumentale sculp
tuur “Never Mind” lijkt het midden te hou
den tussen de aarde en de lucht. Als een 
gestroomlijnde zeppelin lijkt deze sculp
tuur zich van het grasveld los te koppelen, 
terwijl men in deze beukehouten structuur 
ook een reusachtige boon- of knol vorm kan 
zien, die precies een organische verbon
denheid met de aarde suggereert. “Never 
Mind” staat daarenboven strategisch opge
steld en vormt als het ware de navel van 
Middelheim-laag. Net als “Never Mind” 
fungeert ook Bemd Lohaus’ installatie als 
een blikgeleider: het begeleidt, stuwt de 
wandelaar naar Kirkeby’s realisatie. 
Lohaus’ karakteristieke zware balken kon
den geen betere plek toegewezen krijgen 
dan hier in het Middelheimpark. Niet alleen 
lijken de in bijna horizontale positie ge
brachte houten balken uit een bomengroep 
te schieten, bovendien verkrijgen ze op het 
licht hellende terrein een bijna tellurische 
massiviteit, die in een museale ruimte slechts 
verbeeld kan worden.
Eigenaardig genoeg werken de twee 
“Fenster” van Isa Genzken in Middelheim 
niet als blikgeleiders. Alhoewel Genzkens 
“Fenster” in openlucht hun functie als ver
vreemdende doorkijken maximaal vervul
len, hebben ze ditmaal hun rol als eye 
catcher achterwege gelaten. Integendeel, 
de “Fenster” zijn in het struikgewas ver
borgen. Enkel de wandelaar die in de buurt 
komt, merkt ze op. Van de 18de eeuwse 
follies hebben ze wel de associaties met de 
ruïne overgenomen. Net als Genzkens be
tonnen sculpturen lijken ook haar “Fenster” 
in staal en epoxyhars een catastrofe te heb
ben overleefd. Het transparante epoxy-hars 
en het stalen vlechtwerk en de hoge sokkels 
verkrijgen in het park het vergankelijke 
karakter dat het sublieme en melancholische 
van de gebouwde, romantische ruïnes uit 
de 18de eeuwse landschapstuinen oproept. 
Maar de hedendaagse ruïne is zich bewust 
van haar inauthenticiteit, in plaats van zich 
te ontbloten verbergt ze zich in het struik
gewas. Net als Genzkens “Fenster” zoe
ken de “Tausend Zungen" van Thomas

Baksteen

De meest in het oog springende realisatie in 
het park is evenwel het bouwsel dat Per 
Kirkeby in de typische, Vlaamse, hand- 
gevormde fermette-baksteen optrok. Maar 
in plaats van een misplaatste rurale bom
bast weet de Deense kunstenaar hiermee 
een heldere eenvoud te evoceren. Vanop 
afstand oogt het geheel als een compositie 
van in elkaar geschoven kubische en 
cilindrische elementen, waarvan de geo
metrische eenvoud, de onderlinge propor
ties en zelfs de modulaire structuur (met de 
baksteen als eenheid) de specific objects 
van de minimal art oproepen. Volstrekt 
vreemd aan de traditie van de minimal art is 
de architecturale schaal van deze sculptuur. 
Belangrijk is bovendien dat de schaal ertoe 
bij draagt dat het geheel niet langer als een 
Gestalt onmiddellijk waarneembaar is. In
tegendeel, het nochtans zeer eenvoudige 
grondplan kan je als beschouwer en bezoe
ker van deze constructie niet meteen door
gronden. De horizontaliteit van het exterieur 
wordt binnenin zelfs volledig omgezet in 
een gotisch verticaliserend effect, waarbij 
zelfs de open bovenkant het geheel een 
surreëel karakter verleent. Ook hier wordt 
de associatie met de ruïne opgeroepen, er 
ontstaat immers dezelfde indruk als bij de 
rechtopstaand gebleven stenen muren van 
abdijen waarvan het houten dakgebinte is 
verdwenen. Juist de architecturale referen
ties maken Kirkeby’s creatie, die zelfs in 
tweede instantie als een gebouw (voor het 
tentoonstellen van kleinere sculpturen bij
voorbeeld) kan functioneren, in weerwil 
van zijn eigen opvattingen daaromtrent die 
hij in interviews prijsgeeft, tot een eigen
tijds equivalent van de eertijdse follie.

Niettegenstaande Cassiman erin geslaagd 
is kunstenaars zowel op een nadrukkelijke 
als subtiele wijze te laten inspelen op de 
specifieke tentoonstellingscondities, lijkt 
de toekomst van Middelheim met deze 
werken voor een groot stuk gehypothekeerd. 
Niet zozeer omdat de bewering dat deze 
tentoonstelling voor het Middelheim een 
nieuw vertrekpunt betekent met de nodige 
scepsis dient te worden onthaald, maar 
omdat een verdere uitbreiding van de col
lectie problematisch is: realisaties als déze 
van Lohaus, Kirkeby, Deacon en Panama
renko eisen elk op hun manier heel wat 
ruimte op. De nieuwe museum vleugel zit al 
tjokvol. Voor nieuwe beelden wordt het 
uitkijken naar een uitbreiding van het park, 
of kunnen sommige (oude) beelden in de
pot worden ondergebracht?

Steven Jacobs

Het Openluchtmuseum voor Beeldhouw
kunst Middelheim kan dagelijks bezocht 
worden vanaf 10.00 tot 21.00 uur (juni, 
juli), tot 20.00 uur (augustus), tot 19.00 
uur (september), tot 17.00 uur (oktober, 
november, december). Maandag geslo
ten.

6



HET SUBLIEME GEMIS
EEN TENTOONSTELLING OVER HET GEHEUGEN VAN DE VERBEELDING

Jean-Marc Bustamante, René Daniels, 
Thierry De Cordier, Lili Dujourie, 
Luciano Fabro, Fortuyn/O’Brien, 
Robert Gober, Cristina Iglesias, 
Niek Kemps, Harald Klingelhöller, 
Jannis Kounellis, Juan Munoz, 
John Murphy, Michelangelo Pistoletto, 
Gerhard Richter, Thomas Schiitte, 
Ettore Spalletti, Mitja Tusek, Luc Tuymans, 
Jan Vercruysse, Didier Vermeiren, 
Jeff Wall, James Welling, 
Franz West, Rachel Whiteread

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN 
25 JULI-10 OKTOBER

"VERTREKKEN VANUIT EEN NORMALE SITUATIE
EN DEZE HERVERTALEN
IN ELKAAR OVERLAPPENDE EN MEERVOUDIGE LEZINGEN
VAN CONDITIES UIT HEDEN EN VERLEDEN"

Fareed Armaly, Judith Barry, 
Zarina Bhimji, Sylvia Bossu, 
Patrick Corillon, Fausto Delle Chiaie, 
Mark Dion, Eugenio Dittborn, 
Jimmie Durham, Maria Eichhorn, 
Andrea Fraser, Renee Green, Bethan Huws, 
Ann Veronica Janssens, Laurie Parsons, 
Mathias Poledna, Luca Vitone

MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN [MUHKA] 
19 SEPTEMBER - 28 NOVEMBER

■werpen 93
Culturele hoofdstad van Europa

info Antwerpen 93: [32] [3] 226.93.00



Veldslagen in het park: 
over Zoersel ‘93

Het leek verleidelijk. Het hield een belofte 
in. Geen muren, geen vloeren meer. Weg 
met dat kunstlicht. Opgekrast die 
sacraliserende leegtes. De tijd van de 
museumzalen en hun pretentieuze verhe
venheid was voorgoed voorbij. Opgebaard 
en weggeborgen. Eindelijk. Vreugdekreten 
alom.
De retoriek is ondertussen gekend en moet 
ergens in de loop van de laatste vijfen
twintig j aar zijn ontstaan. Kunstenaars ont
vluchtten massaal de musea om zich uit te 
leven in de vrijheid die enkel de werkelijke 
werkelijkheid hen kon bieden. Per
formances konden overal plaatsvinden be
halve op plaatsen gecontamineerd door het 
burgerlijk theater. Kunstwerken werden 
gemaakt van aarde, tijd of het bestaan zelve. 
De Amerikanen trokken met hun bulldo
zers de woestijnen in. Christo deed hele 
stadsadministraties bezwijken. Het grote 
19de-eeuwse project, industrialisatie, mo
dernisme, kortom vooruitgangsideologie en 
al wat daarbij kwam kijken, kon de aftocht 
beginnen blazen, met de overjaarse - zeker 
zo burgerlijke - farce van het museum op 
kop. Leve de revolutie. Leve de vrijheid. 
Geen gezever meer.

Misschien is het zo gegaan. Waarschijnlijk 
waren het vurige tijden en is het antago
nisme sinds de heetste fase in de vroege 
jaren ’70 nooit meer zo heftig bevochten. 
Of het nu wordt uitgedrukt in termen van 
strijd, bevraging, onverzoenlijke verzoe
ning of in verbeten dialoog, over de jaren 
heen lijkt er een consensus te zijn gegroeid 
over het feit dat kunst van doen heeft met 
een (diepe) verbondenheid tussen cultuur 
en haar begrenzingen, onder andere en niet 
in het minst, die met de “natuur”. Zo be
schouwd zijn zelfs de meest revolutionaire 
werken uit de jaren ’70 niet verstoken van 
restauratieve trekjes en kan men de huidige 
kunsthistorische fase rustig restauratief 
noemen. Tegenwoordig, zegt men, gaat het 
er allemaal wat kalmer aan toe.

Continuïteit

Voor de zesde keer is Zoersel deze zomer 
aan een openluchttentoonstelling 
toe. “Zoersel ’93 ” lijkt in vele opzichten op 
de vorige editie, “Zoersel ’90”, toen een 
selectie van overwegend jonge kunstenaars 
werd gevraagd werk te realiseren in de 
context van bos, weiland, vijver, of gras
perk in het domein van het Kasteel van 
Halle, tevens gemeentehuis van Zoersel. 
Opnieuw zijn alle elf deelnemers Belgen; 
de continuïteit met de vorige tentoonstel
ling werd beklonken met de beslissing van 
de curatoren Flor Bex en Peter de Kort: 
“Uitsluitend de participanten van Zoersel 
1990 werden ditmaal niet in aanmerking 
genomen.”
In 1990 werd gesteld dat het park niet voor 
ongerept, natuur of woestenij werd geno
men, maar als culturele constructie: als 
park, getemde chaos, getekend en in stand 
gehouden door menselijke inbreng zoals 
daar zijn: het gemeentehuis (Kasteel van 
Halle), een Hermes-sculptuur op een sok
kel, een boswachtershuisje. De fit-o-me- 
ters staan nog steeds in het bos, voor wan
delaars zijn er paadjes. Een gemeentepark 
is de grote Wüste nog niet. Flor Bex lijkt die 
mening te delen. Alhoewel.

In de catalogus nuanceert hij zijn stelling- 
name: “Het museum of de galerij van van
daag is over het algemeen een beschutte, 
geaseptiseerde presentatieruimte, een so
ber interieur met kunstlicht, dat liefst de 
buitenwereld uitsluit. Het park daarente
gen is een reële ruimte, functionerend in 
een natuurlijke context. De vier elementen: 
aarde, water, lucht en vuur, de oerkrachten 
bepalen er de eeuwige beweging van de 
natuur zelfs indien ze, zoals hier, dienstbaar 
en geordend werd door de mens met een 
afwisseling van bos, grasperken, water
partijen en weiland.”
Hij vervolgt: “Ook in de landschaps
architectuur spelen de seizoenen. De 
tijdsgebondenheid is steeds voelbaar; een 
tijd om weer op te bloeien, een tijd om weer 
in te slapen - geboorte, dood, afwezigheid, 
aanwezigheid.” En dartelende everzwijn- 
tjes? Prozaïsch gaat hij verder: “Vooroor
delen van individuele en algemene cultu-

Berlinde De Bruyckere

Onschuld kan een hel zijn, 1993

rele aard vormen bij de perceptie minder 
bezwaren.”
Goedkoop romanticisme volstond nog niet, 
blijkbaar tillen gras en bomen je ook als bij 
toverslag uit boven de lasten van culturele 
overwegingen en sta je in Zoersel plotse
ling oog in oog met het al, grazend in het 
aards paradijs.

Uiteraard is het aan de kunstenaar om in te 
gaan op, of om concreet te werken met wat 
voorhanden is. Imperatieven zijn er niet. 
En men kan inderdaad wijzen op het ver
vloeien van grenzen: de ruimte is niet ge
conditioneerd door architecturale geplogen
heden als muren, vloeren, daken. In het 
park zijn die grenzen doorlatende membra
nen. Misschien is het hier vanzelfspreken
der dan elders dat kunstwerken hün eigen 
kaders creëren, dat ze zelf de condities 
scheppen waarbinnen kunst als kunst gele
zen wordt. De organisatortwijfelt niet. Nog 
even in de catalogus: “In deze omgeving 
kan de kunstenaar zich vrijer bewegen, ver 
van de referentieloze eenvormigheid van 
de traditionele tentoonstellingsruimte of de 
beslotenheid van het atelier. Zijn verbeel
ding kan al dan niet relaties aangaan met de 
realiteit en nieuwe benaderingen vorm ge
ven.”

In situ

Van de meeste deelnemers kan worden 
gezegd dat ze werken in situ realiseerden, 
waarmee ze alvast op vormelijk niveau 
ingingen op de omgeving. Ludwig 
Vandevelde en Berlinde De Bruyckere 
werkten met de bomen, Leo Copers in de 
vijver, Jürgen Voordeckers op het pad. Hun 
werken werden specifiek voor deze ten
toonstelling geconcipieerd en zouden niet 
in een binnenruimte opgesteld kunnen wor
den. Dat is op zich geen reden tot waarde
ring, noch van de individuele werken, noch 
van de tentoonstelling.
Deze kunstenaars zijn op zoek gegaan naar 
het meest direct voorhanden zijnde kader 
dat in deze omgeving geboden wordt. Hun 
werken zijn stuk voor stuk varianten van de 
kunsthistorische categorie parksculptuur. 
de sculptuur die bestemd is voorde eeuwig
heid, traditioneel uitgevoerd wordt in duur
zaam brons en uitgaat van de menselijke 
figuur.
Toegegeven, parksculpturen vind je nor
maal niet tot aan hun oogbollen in het 
water. Leo Copers goot zijn vier allegori
sche hoofden wel in brons, elk zo’n 50 cm 

hoog en wijzend naar één van de vier wind
richtingen. Het zijn verzinnebeeldingen van 
respectievelijk de Rechtspraak, de Wel- 
sprekendheid, de Rechtvaardigheid en de 
"Geschiedenis. De sokkel in de hoogte is 
ingewisseld voor verzonkenheid in het duis
tere diep, het klassieke modélé reikt slechts 
tot iets onder het wateroppervlak en de 
zichtbaarheid. Maar kan het nostalgischer? 
Jürgen Voordeckers imiteerde het brons 
voor zijn eveneens lichaamloze hoofd in 
epoxy; een waterstraal spuit met hoge druk 
uit een gat in zijn voorhoofd en spoelt het 
pad voor zijn ogen weg. Maar (o mens, wrat 
op de aardkorst) kan het retorischer?
Zonder brons maar met een even zware 
hand klonk Berlinde De Bruyckere ringen 
van gegalvaniseerd metaal rond drie boom
stammen, aan die ringen staven en aan elk 
daarvan een “goeiendag”. De formatie is 
zichtbaar langs de kant van een bospad. 
Maximaal contrast met de omgeving: haar 
inbreuk op de tijd en de onverstoorbaarheid 
speelt zich af in koud op warm, in bruut op 
schoon, in macht op onschuld. Dapper 
drama.

Aan overstatements ontbreekt het “Zoersel 
’93" niet. Zonder revolutionair vuur, maar 
met alle pathos van de Centaurenstrijd 
wreekt geschiedenis, vervreemding én in
dustrie zich op de kommerloosheid van 
tijd, lot, god, enzovoort.
Minder als Parksculptuur dan als curiosum 
zou ik het werk van Ludwig Vandevelde 
willen benaderen en zijn bijdrage verkie
zen boven de anderen in deze categorie. Het 
discours is hetzelfde maar de omvang be
scheidener. Zijn inbreuk houdt zelfs iets 
van een verontschuldiging in; ze is bereid 
zich te verschuilen, als om de wandelaar 
niet te storen. Van het prototype (zeg maar 
Hennes, op zijn sokkel in het park) hield hij 
enkel het paar oren over die hij in brons en 
in vijftigvoud over de stammen van de 
bomen verspreidde. De charme van “Over 
schaduwen en klanken” is dat ze ornamen
ten zouden kunnen zijn, of vergissingen. 
Overigens is.dit werk een zoveelste les in de 
teloorgang van het eens heel gewaande 
lichaam.

Misschien stemt de setting toch tot naden
ken, over kunstwerken als bruggen tussen 
inbreuk en continuïteit, bijvoorbeeld. Ann 
Veronica Janssens realiseerde een techno
intrusion, een geluidsinstallatie die een 
wetenschappelijke catalogus van vogel- 
lokroepen via luidsprekers het bos instuurt. 

Integratie is hier bewust en gewild schijn, 
het werk des te overdadiger aanwezig. Het 
is gelijk aan zijn effect. Omgekeerd bij Jan 
Fabre: zo flagrant “pseudo” durfde geen 
van de anderen te zijn. Rijen blauwe krui
zen staan in volle zichtbaarheid op het gras : 
achter het kasteel. Een insektenkerkhof op 
volgroeide mensenmaat is een fantasma- 
gorische verschijning. De namen (veron
dersteld echt) blijken wonderlijk, de flair is , 
een herinnering waard, het effect (niet eens ) 
zo treurig) gaat tenminste met je gedachten 
aan de haal.

Binnen

Naast de bomen en weiden heeft het do
mein ook zo zijn grootmoedershutjes. Weer 
werden binnenruimten benut: de schuur 
door Philip Huyghe en Jan Van Oost, het 
boswachtershuisje door Michel François. 
Voor Jan Van Oost zijn vier muren zo goed 
als vier andere; de uitwerking van zijn 
dummy vraagt niets van de omgeving. Zijn 
plaasteren dame, een sensueel lijk met zwart 
haar en gekleed in zwart fluweel, zit ineen
gedoken in een hoekje. Dit blijft goedkoop 
succes, geoogst met weinig meer dan de 
smaak van het taboe.
Eerder met lussen in de tijd, gesloten cir
cuits, windstille leegtes werkten Michel 
François en Philip Huyghe in de door hen 
opgezochte locaties. Beide maakten de 
omgeving daartoe operatief. Door het oog 
van een videocamera zit François dicht op 
de dingen, te dicht, zodanig dat bewegende 
werkelijkheid - dieren en dansende mensen 
in het gras - is herleid tot reeksen gegevens. 
Tekens van onbegrepen lichamelijkheid, 
zonder nog een zicht op de verbanden. De 
blik van de voyeur? Obsédé? Mars
mannetje? Dit lichaam is enkel óog; zonder, 
huid, zonder deelachtigheid aan het omge
vende. Huyghe werkte direct met het ter
rein. Hij maakte luchtopnames van mensen 
en kinderen die op het gras staan te zwaaien 
en naar boven kijken. Als gespiègeld in het 
water dagen die beelden terug op van onder’ 
een houten observatorium, een cleane, la- 
trine-achtige constructie rondom de wan- 
den van de schuur. Te ver van de dingen? 
Met een even groot “onbegrip” als gevolg? 
Ze vullen elkaar vreemd aan, deze werken.' > 
Zonder schokkende revelaties te zijn, ma- | 
ken ze efficiënt en coherent gebruik van | 
hun kaders.

"Geaseptiseerd" of “reëel”, in het museum" » 
of uit het museum, een tentoonstelling blijft j 
een kwestie van kunst-kaders uitgezet inde 
werkelijkheid. Kunstwerken worden niet 
beoordeeld op de kwaliteit van het kader | 
maar op hun gebruik daarvan. Moet een 
museum-kader opdringeriger zijn dan een ! 
niet-museum-kader? Nieuwe antwoorden I 
heeft “Zoersel ’93" daar niet op gevonden ] 
en dat moest allicht ook niet. De interes-1 
santé “voorstellen” zijn wel zo schaars, dat I 
je de lust bekruipt om in-situ tentoonstel- I 
lingen af te schrijven als oubollig en passé. 1 
Dat zou voorbarig moeten zijn.
Want er is nog de zeshonderd vierkante I 
meter kunst, waar de werken van Raf Thys I 
en Roland Van Den Berghe samen goed I 
voor zijn. Met de variaties op vierkant en : 
kubus in verschillende materialen van Thys | 
en de post-fluxus rommel van Van Den I 
Berghe is Zoersel niet meer van de kakafonie | 
te redden. Zagen zij het park dan echt als | 
geconserveerde eeuwigheid waartegen de 
kunst haar bruutste middelen moest inzet
ten, om een titanengevecht te leveren tus
sen Cultuur en Natuur, Breuk en Continuï- 
teit, Kader en Tijd? Waartoe dan?
Langs de paadjes loop je van de ene | 
gigantenstrijd naar de volgende, en van 

gigantenstrijden wordt men moe.

Ilse Kuijken

“Zoersel 93” vindt tot 29 augustus plaats 
in het Domein Kasteel van Halle (E34, 
afrit nr. 20). Meer info: 03/384.00.00 
(Gemeentehuis van Zoersel).
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Terugblik Histoire(s) de la vidéo Belge

derde deel

Aanleiding voor een terugblik was de 
tentoonstelling “Kunst in België na 
1980” die onlangs in de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van Bel
gië georganiseerd werd. In een eer
ste reeks bijdragen peilden we naar 
het recente museumbeleid (in Gent 
en Amsterdam), de kunstkritiek en 
de visie van Paul De Vylder. Een 
tweede bijdrage bestond uit het in
terview met Alain Noirhomme, cu
rator van de tentoonstelling “Kunst 
in België na 1980”.
In het derde, en voorlopig laatste 
deel - tenzij de geruchten dat het 
boek over kunst in België na 1980 
dat door het Mercatorfonds aange- 
kondigd, vervolgens uitgesteld en 
tenslotte afbesteld werd, onjuist zou
den blijken - gaan we in op twee 
tentoonstellingen die de Belgische 
geschiedenis van twee media willen 
schetsen, met name de fotografie en 
de video-installatie.

Het MUHKA programmeert een re
trospectieve van Belgische video-in- 
stallaties die het werk van negentien 
videasten bundelt. Voor een artikel 
over deze tentoonstelling deden we 
een beroep op Albert Wulffers, die 
in zijn hoedanigheid van voormalig 
(festival-)organisator (World Wide 
Video/Den Haag), criticus en wegbe
reider van het genre, het best ge
plaatst is om de diverse produkties 
van commentaar te voorzien. Aan
gezien de tentoonstelling pas een 
week voor de publicatie van De Witte 
Raaf voor geopend werd verklaard, 
en enkele produkties voor onze spe
cialist onbekend waren, en bleven, 
vermits het materiaal ook niet aan
wezig was op het moment dat hij 
zich documenteerde voor dit artikel, 
konden enkele produkties niet (zo
als ”Salle Julien Lahaut / Public non 
admis” (1992) van Paul de Vylder), 
of slechts summier besproken wor
den. Zoals Godards “Histoire(s) du 
cinéma” doet Wulffers’ werkstuk 
nog het meest denken aan een schets
boek waarin veelal door het geheu
gen geschonken notities onverwachte 
parallellen en contrasten doen op
lichten.

De geschiedenis van de fotografie is 
vooral gegroeid rond de teksten van 
enkele auteurs uit Frankrijk en 
Groot-Brittannië - waar de fotogra

fie uitgevonden werd - en uit Duits
land en Amerika - waar ze het sterkst 
tot ontwikkeling kwam. Zo bekeken 
is het project “Pour une histoire de la 
Photographie en Belgique” van het 
Musée de la Photographie van 
Charleroi, een belangrijke, een moe
dige en bewonderenswaardige on
derneming. Van dergelijke breed op
gevatte anthologieën en overzichts
tentoonstellingen met meer dan dui
zend foto’s zijn echter bijna evenzo- 
vele valabale verslagen mogelijk. 
Niet voor niets opent conservator 
Georges Vercheval de catalogus met 
Kierkegaard: “Elke synthese wekt 
de lach der góden...”. Om onze syn
these niet te laten verzanden in ons- 
kent-ons-tirades of déjà vu-registra- 
ties, leek het aangewezen een be
voorrecht buitenstaander aan te zoe
ken om over deze tentoonstelling te 
berichten. Melchior De Wolff, Ne
derlands journalist (De Volkskrant) 
en stafmedewerker letteren van de 
Rotterdamse Kunststichting, kwam 
en zag dat het (in grote lijnen) goed 
was. Hij paste twee mogelijke ver
deelsleutels toe op deze massa: het 
surreële en het sociale, en breekt 
onder meer een lans voor familie- 
fotografie als een tot nog toe ten 
onrechte sluimerend instrument 
voor sociale geschiedenis.

Hoe greep te krijgen op het onderwerp? 
Zullen wij het concentrisch benaderen of 
beginnen wij toch maar bij het begin? “Maar 
waar is dat begin?”, vraag ik mij met Gerard 
Reve af. In 1967 verschijnt “128 vel schrijf
papier” vanC. Buddingh’enK. Schippers, 
waarin van de laatste het gedicht “Twee
maal James Grieve” is opgenomen, dat 
besluit met de regel: “Je kan eigenlijk wel 
van alles doen voor je een appel eet”. Een 
variatie op dat gedicht duikt onder de titel 
“Bezigheden ” eveneens in 1967 op in “Een 
cheque voorde tandarts ” van J. Bernlef en 
K. Schippers; de slotregel luidt dan aldus: 
“Je kan eigenlijk wel van alles doen voor je 
naar het werk van de Nieuw Realisten, de 
Pop- Zero- of Fluxus-kunstenaars kijkt of 
luistert.” Als de apotheose toch maar wordt 
voorafgegaan door “Je kan een appel eten” 
kunnen we net zo goed met Fluxus begin
nen, bij het begin dus, maar hopelijk zullen 
wij op weg naar het werk van Frank Theys 
en Bernard Queeckers enkele malen stevig 
van het rechte pad afwijken en verdwalen.

Wolf Vostell en Nam June Paik, de twee 
belangrijkste Fluxus-kunstenaars die zich 
met video hebben ingelatén, fungeren ook 
als boegbeelden voor de haat/liefde-ver- 
houding van kunstenaars ten opzichte van 
televisie. Hoofdrollen in de visualisering 
van dit relatieprobleem zijn weggelegd voor 
de monitor en de camera, die zich uitputten 
in het gesloten circuit. De “TV Buddha” 
(1974) van Paik, een boeddhabeeld dat 
eindeloos naar zijn eigen beeld op het beeld
scherm zit te kijken, is daarvan terecht het 
meest beroemde voorbeeld.
Het begrip smaak wordt terzijde geschoven 
en een conceptuele benadering geprefe
reerd boven een visuele. Het maken is kunst, 
volgens Robert Filliou, en het tentoon
stellen leidt tot anti-kunst, wat door Ben 
Vautier in één adem als onzin en noodza
kelijk wordt bestempeld. In navolging van 
Yves Klein moet ook Jacques Lizène in 
vervoering zijn geraakt door de wan
smaak - hetgeen wezenlijk verschilt van 
zowel goede smaak als het ontkennen van 
smaak - getuige zijn “waardeloze beelden” 
en “middelmatige tekeningen”. In “Absence 
du sujet filmé”, een ongecompliceerd ge
compliceerde installatie, verstopt het beeld 
zich achter zijn origineel en wellicht - "un 
train peut en cacher un autre” - verstopt op 
zijn beurt de kunstenaar zich achter de 
monitor voor het zingen van middelmatige 
liedjes. Het idee achter deze opstelling is 
van eenzelfde eenvoud en doeltreffendheid 
als het met een sluitertijd van 1/30 seconde 
door Ben Vautier vervaardigde zelfportret, 
dat hij de titel “Un trentième de seconde de 
ma vie” meegaf. (Ik word ook herinnerd 
aan door Buren achter andere schilderijen 
verstopte schilderijen van zijn eigen hand.) 
Diezelfde Vautier waarschuwde voor het 
tentoonstellen van Fluxus-relikwieën, maar 
mijns inziens is er veel te zeggen voor 
museale reconstructies, waarin ik mij be
vestigd voel door de in 1989 gehouden 
expositie “Video-Skulptur”. Daar bleek het 
oudere werk de tand des tijds vaak met 
verve te hebben doorstaan. En ook de in
stallatie van Lizène kan tot die categorie 
worden gerekend; deze ontstond immers in 
1971 en dat is slechts twee jaar na Bruce 
Naumans pionierswerk, de “Live/Taped 
Video Corridor”. Ik ben trouwens wel be
nieuwd of Lizène kiest voor een getrouwe 
reconstructie of voor een min of meer aan
gepaste remake.

Dit onverdachte relaas over video als on
derdeel van de kunst(geschiedenis) dient 
verstoord te worden door een onweten
schappelijk gezichtspunt. In “Histoire(s) 
du cinéma” komt Jean-Luc Godard met 
een door haar futiliteit uitermate belang
wekkende ontdekking: Cocteau, Renoir en 
Vigo hebben hun voornaam Jean gemeen. 
Die constatering maakt de geschiedenis tot 
zijn geschiedenis. Mij wordt een andere 
naam in de schoot geworpen: Jacques; drie
maal Jacques. Van de eerste gaan wij nu 
naar de tweede: Jacques Lennep. Hoewel 
zijn opstelling van een aquarium voor een 
monitor verwantschap met Paik doet ver
moeden, wijst een project als “Musée de 
l’homme” in een andere richting. Binnen 
dit meerjarenproject werden door Lennep 
diverse personen gedocumenteerd, waar
onder een voetbalsupporter, een Christus- 
vertolker en - Lenneps alter ego - een 
zondagsschilder. De aandacht ging daarbij

Marie Delier

Femmes Voilées, 1987

niet zozeer uit naar hun fysieke kenmerken, 
maar vooral naar hun ambities, waarmee ze 
uitgebreid voor het voetlicht mochten tre
den. Vermits hun streven naar beroemd
heid zich mocht verheugen in artistieke 
aandacht werd die beroemdheid uiteinde
lijk verworven. Ook de schilderkunst wordt 
door Lennep onder de loupe genomen (Van 
Eycks Arnolfini en zijn vrouw en van Goghs 
zelfportret met afgesneden oor) en daarmee 
bevindt hij zich in het gezelschap van Leo 
Copers en Stefan de Jaeger.

Marcel Duchamp zou aan de wieg hebben 
kunnen staan van Lenneps “Musée de 
l’homme” - de mens als ready made - maar 
ook in Copers’ “Mona Leo " herkennen we 
de hand van de meester. Met “Mona Leo” 
kiest Leo Copers voor wellicht het meest 
geciteerde schilderij - of is dat toch 
Gabrielle d'Estrées et sa soeur? De tranen 
van Mona Lisa zijn nog echter dan die van 
het even beroemde huilende jongetje. Met 
een bulderende lach neemt Copers echter 
afstand van de mysterieuze en spreekwoor
delijke glimlach die miljoenen in vervoe
ring heeft gebracht en nog brengt.

Voor “La mort de Narcisse ” liet Stefan de 
Jaeger zich inspireren door het schilderij 
van Magritte waarop een van de rug ge
ziene man zijn eigen achterhoofd in de 
spiegel voor hem ontwaart. Dankzij het 
gesloten circuit en vervanging van de spie
gel door een monitor kunnen wij de erva
ring van de door Magritte geportretteerde 
man aan den lijve ondergaan. De Jaeger 
experimenteerde ook met polaroids en wel
licht moet deze installatie in het verlengde 
daarvan worden gezien. Dat dit werkstuk 
de lof zingt van nieuwe beelden die wij van 
onszelf kunnen krijgen - zoals ik ergens 
las - durf ik betwijfelen. Gaf Magritte ons 
met “Reproduction interdite” copyright 
over ons eigen gezicht, met”La mort de 
Narcisse ” schijnt De Jaeger te betreuren of 
te bejubelen dat wij dat recht zijn kwijtge
raakt. Of is dat ook te ver gezocht en gaat

het slechts om een onderzoek naar de mo
gelijkheden van een nieuwe techniek?

Jo Huybrechts plaatst in zijn sculptuur 
“Electronisch beeld en rail” (1989) - het 
woord installatie zou hier geheel misplaatst 
zijn - een rail met de kopse kant tegen het 
glas van het beeldscherm. Zijn videobeelden! 
weigeren fictie vanwege de door hem eraan 
toegekende eigenschappen: het ontbreken 
van gewicht en ruimtelijkheid. De rail be
klemtoont de gewichtloosheid van het beeld. 
Het zou nog sterker zijn als het videobeeld 
geen monitor nodig had om zichtbaar te 
worden (het verschil in gewicht tussen een 
aan- en uitgeschakelde monitor zal wel 
verwaarloosbaar zijn, maar gewicht is er) 
en het beeld aan zichzelf genoeg had. Des
alniettemin balanceert de sculptuur over
tuigend tussen stilstaande beweging en be
wegende stilstand.

De derde Jacques heet Charlier, die met 
“Interlude” (1983) niet met een vroeg werk 
vertegenwoordigd is, maar door het ge
bruik van het gesloten circuit wel aansluit 
bij de beginperiode van de videokunst. 
Bovendien handelt “Interlude” opnieuw 
over het spanningsveld tussen werkelijk
heid en afbeelding-, voor zover er van wer
kelijkheid sprake kan zijn als die zelf afge- 
beeld wordt. De werkelijkheid is een came
raman die slechts oog heeft voor wat in zijn 
oculair terechtkomt. De camera die hem op 
zijn beurt in de gaten houdt, heeft ook een 
beperkt zicht. De televisie stelt de kijkers 
gerust door de waarheid te tonen; jammer 
genoeg valt het naderende onheil buiten het 
kader.

In het werk van Danny Matthys wordt 
allerlei apparatuur gebruikt om tot simul
tane en/of complexe waarneming te ko
men. De rol van camera’s, monitoren, 
polaroidcamera, recorder en microfoon is 
zo belangrijk dat deze hulpmiddelen een 
welverdiende plaats op de generiek worden 
toebedeeld. Het Droste-effect in overtref-
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fende trap in deze werken uit het tweede 
deel van de jaren ‘70 blijft ondanks de 
verminderde kwaliteit van de videobanden 
overeind, maar mij overviel toch wel het 
gevoel naar iets achterhaalds te kijken. Dat 
is helemaal niet erg en historisch gezien is 
elk stadium van een ontwikkeling van be
lang, maar ik begrijp de aanwezigheid van 
een overigens - goed doordachte - registra
tie van een performance op een tentoonstel
ling van video-installaties absoluut niet. 
(Ook de videowerken van Lili Dujourie uit 
de jaren ‘70 zijn in eerste instantie vervaar
digd als op zichzelf staande werken, die in 
1983 voor het eerst in een decor werden 
gepresenteerd.) Hetzelfde geldt voor 
Matthys’ "Building” maar daar heb 
ik - ondanks de eveneens verminderde 
beeldkwaliteit - aanzienlijk meer van ge
noten, omdat deze video uit 1975 één van 
die zeldzame voorbeelden is waarin 
performance en registratie tot een werke
lijke symbiose - een videografische realisa
tie - zijn uitgegroeid. Bovendien spreekt 
deze performance mij wel aan: Je kan met 
de lift naar boven gaan en dan weer naar 
beneden of je kan daar de trappen voor 
nemen.

In 1983 presenteerde Michèle Blondeel de 
video “La dame du lac” in het decor 
waarin de video was opgenomen. Dat leek 
mij overbodig voor een produktie met deze 
cinematografische kwaliteiten, waarmee ik 
niets nadeligs over de beelden van andere 
installaties wil zeggen. Nu zal een ander 
decor geconcipieerd worden, naar ik heb 
begrepen. Hoewel ik twijfel aan de noodza
kelijkheid van een te bouwen bioscoop, die 
mijn aandacht maar afleidt van een vrouw 
die mij misschien wel probeert te bereiken 
met haar liefdesbrieven, houd ik het voor
lopig maar op het voordeel van de twijfel, 
omdat deze oplossing alleszins een verbe
tering betekent.

In “Radio Matonge” (1987) van Walter 
Verdin is orale overlevering het onder
werp. Acht personen vertellen vier verhaal
tjes; de tweede persoon heeft die gehoord 
van de eerste, de derde van de tweede; de 
vierde van de derde enzovoort. Bij het 
doorgeven ondergaat het verhaal de nodige 
wijzigingen en in het beste geval komt het 
volledig verminkt terug bij de bron met de 
verzekering dat het echt waar is, “want het 
was op televisie en daar liegen ze niet”. 
Verdin geeft de metamorfosen echter niet 
al te gemakkelijk prijs. Hij ontdeed zich 
van de volgorde en verstrooide op wille
keurige wijze zowel verhalen als vertellers 
over vier monitoren. De oorspronkelijke 
teksten zijn dan wel leesbaar aanwezig en 
de vertellers zijn voorzien van een cijfer
code die hun plaats in de volgorde aanduidt, 
toch zou het mij verbazen als iemand in 
staat blijkt het hele proces van veranderin
gen na te vertellen.

Het orale aspect is zeer nadrukkelijk aan
wezig in “Femmes voilées” (1987) van 
Marie Delier, die evenals Verdin muziek 
componeert. Het gemompel van drie vrou
wen richt zich tot niemand, niet tot de 
andere vrouwen en zeker niet tot het al dan 
niet aanwezige publiek. De drie vrouwen 
schijnen zich slechts bewust van hun eigen 
aanwezigheid op deze verkeerde plek, op 
dit verkeerde moment.

Van de voor deze tentoonstelling geselec
teerde kunstenaars is Marie-Jo Lafontaine 
internationaal de meest bekende, zeker sinds 
de commotie rond “Les larmes d’acier” , 
de video-installatie die Lafontaine in 1987 
in Kassel toonde. Als je pathos en extase in 
een dwingende vorm giet, waarbij je bo
vendien wel degelijk de macht van de posi
tie achter de camera hanteert, mag het geen 
verwondering wekken dat Lafontaine ver
weten werd de macht te esthetiseren. Ik 
begrijp waarover Lafontaine het heeft, maar 
ik begrijp Pier Paolo Pasolini beter en 
zeker Rainer Werner Fassbinder, die met 
zijn choreografie van een gevecht in 
“Querelle” inhoudelijk in de buurt van 
Lafontaine komt, maar qua vormgeving er 
mijlenver vandaan. Misschien heb ik wel 
de meeste problemen met de sculpturen die 
de monitoren herbergen; die verwijzen niet 
naar macht, maar zijn het: ongenaakbaar, 
zonder twijfel, zonder humor, zoals de 
monoliet in Praag. Ondanks mijn bezwa
ren en ondanks de herhaling van een be-

Koen Theys

Wereldbol met huisjes (detail), 1987

proefd procédé - zoals delay om verleden 
en toekomst in het heden aanwezig te 
stellen - zal ik zeker niet aan “Jeder Engel 
ist schrecklich” (1992) voorbijlopen, want 
daarvoor is de thematiek van Lafontaine te 
belangwekkend, nu zij de onlusten van Los 
Angeles tot onderwerp heeft genomen. 
Bovendien ken ik van Lafontaine ook de 
weergaloze fotoserie “Savoir, retenir et 
fixer ce qui est sublime

Macht en erotiek treffen wij ook in ruime 
mate aan in het oeuvre van Annemie Van 
Kerckhoven, kortweg AMVK. Vergelij
ken wij de vormgeving van Lafontaine met 
die van AMVK, dan kunnen we net zo goed 
de Penthouse naast een contactblaadje met 
ingezonden amateurkiekjes leggen. Ik ben 
wel gevoelig voor de wanstaltigheid van 
zo’n blaadje of voor de bewuste lelijkheid 
en onaantrekkelijkheid van AMVK’ s schil
derijen. Haar installatie “Verdeel en heers/ 
De vijfde kracht ” is een fragmentarische en 
dagboekachtige weergave van wat Greta 
van Broeckhoven de levensstijl van AMVK 
noemt, die eigenlijk exact overeenkomt 
met haar oeuvre, dat fascinatie voor het 
perverse en verbodene verraadt. Die fasci
natie verklaart zij door haar “hang naar het 
juiste”. Voorlopig leidt dat tot meer chaos 
dan orde, wat niet zo erg is, maar wel als je 
op zoek bent “naar het juiste” en daarop zo 
vaak geen greep lijkt te hebben, wat ener
zijds sympathiek is, maar anderzijds leidt 
tot onbedachtzaam gestoei met symbolen 
en riten die niet zonder reden in een kwaad 
daglicht staan. (Wat moet ik denken van 
een dubbelportret van een meisje vóór en 
nâ het bezoek aan Hitlers geboorteplaats? ) 
Het bijbehorende proza - afkomstig uit het 
gedachtengoed van rozenkruisers of 
vrijmetselarij? - kan ik maar moeilijk ver
teren.

Gorik Lindemans is opgeleid tot grafisch 
vormgever wat zijn liefde of obsessie voor 
boeken zou kunnen verklaren. Lindemans 
exposeert boeken door die pagina na pa
gina in te lijsten of door die pagina na 

pagina op video vast te leggen. Fotoboeken 
over “Die Karpaten ” of “Das Germanische 
Volksgesicht” of stripverhalen verkeren zo 
in hun eigen metafoor, in een archaïsche 
teletekst die te bekijken is in de doven
bibliotheek. In het MUHKA presenteert 
Lindemans “Le Nord. L’Europe et le 
monde”.

In al zijn werk gaat Jacques-Louis Nyst in 
gezelschap van Daniele weer op weg naar 
het duidelijk omschreven doel dat hij niet 
kent, zichzelf afvragend of hij misschien 
wel niets is. Van die tocht maakt hij de film 
van zijn leven. Het bloed van de dichter 
kruipt waar het niet gaan kan en in navol
ging van Cocteau omzeilt hij de valkuilen 
van de waarheid en net zoals Herbert 
Achternbusch zal hij het aanraken van de 
grond bij het zich voortbewegen wel al te 
voor de hand liggend vinden. De draad van 
het verhaal voert hopelijk naar iets dat door 
zijn nutteloosheid volstrekt onontbeerlijk 
is. Jacques-Louis & Danièle Nyst zijn in 
Antwerpen vertegenwoordigd met “Comme 
s’il y avait des pyramides”. Persoonlijk 
prefereer ik hun werken voor één monitor, 
omdat ik mij dan beter kan concentreren; ik 
ben namelijk net zo traag als de achtste 
geleerde uit een verhaal van Nyst.

Frank & Koen Theys werkten min of meer 
broederlijk samen aan hun bewerking van 
“Der Ring des Nibelungen’’ van Richard 
Wagner, waarin de macht van het goud uit 
Wagners opera gerelateerd wordt met de 
macht van de televisie hedentendage Twee 
delen van deze televisiebewerking vonden 
onder de titel “Lied van mijn land” hun 
voltooiing. Daarna gingen de broers elk 
hun eigen weg. Koen Theys borduurt in 
“Wereldbol met huisjes” (1987) nog wel 
verder op het thema van hun magnum opus 
door ideeën met betrekking tot het begrip 
Gesamtkunstwerk te confronteren met 
ideeën van McLuhan omtrent the global 
village. Het resultaat: als kippen zonder 
kop mogen wij ons zo lang het duurt over
geven aan ongelimiteerde partnerruil, waar

bij de televisie ons voor verveling behoedt 
door het uitzenden van beelden van een 
kneuterige replica van het dorp Wereld, 
waarvan wij - zonder het te weten - al heel 
lang geen bewoners meer zijn.

Met Frank Theys-ben ik bij mijn twee 
favoriete video-installaties van deze retro
spectieve aanbeland. (Het hadden er ook 
drie kunnen zijn, maar dan had “II 
combattimento ” van Ana Torts deel moe
ten uitmaken van de tentoonstelling.) Bin
nenkort ga ik een derde opstelling van Frank 
Theys’ “Oratorium for 1 player and 8 
monitors ” (1989) ondergaan en ik kijk daar 
nu al reikhalzend naar uit. Met minimale 
middelen wordt een optimaal effect be
reikt, zoals dat hoort bij een muzikaal drama 
zonder toneelschikking. Epiek en lyriek 
komen aan bod in het zich door voetbal
supporters toegeëigende “ You ’ll neverwalk 
alone”, dat in deze installatie wordt ver
tolkt door achtmaal dezelfde zanger, waar
mee Theys aantoont dat het bewust gebruik 
van meer dan één monitor voor één en 
hetzelfde beeld van een andere orde is dan 
het willekeurig verveelvoudigen. In deze 
opstelling roept de vermenigvuldiging im
mers vragen op over de verhouding tussen 
het individu en de groep. Oratoria hebben 
een ernstige, meestal bijbelse inhoud; Theys 
houdt zich keurig aan de regels van het spel, 
waaruit mag blijken dat zijn opinie over 
onze cultuur niet al te rooskleurig 
is - hopelijk heeft hij niets tegen voetbal - 
wat hem echter niet heeft verleid tot het 
gebruik van het vocabulaire van de onheils
profeet, gelukkig maar. De situatie kan 
bovendien op elk moment een andere rich
ting uit. De uit de cassette bevrijde video
band cirkelt als partituur rond de muziek
standaards. De videoband is uiterst kwets
baar en als er iets gebeurt, dan valt niet één, 
maar vallen acht zangers stil.

De installatie van Bernard Queeckers is 
het best te omschrijven als een werkstuk 
voor twee monitoren, waarop zich een cir
kelvormig verhaal afspeelt dat geen begin 
en einde kent en daardoor lijkt op “Gevan
gen!” van Gerben Hellinga, een door een 
spiraal bijeengehouden, eeuwigdurend 
boekwerkje waarin op elk willekeurig mo
ment begonnen kan worden. Achternbusch 
wist in een van zijn films dankzij video de 
dromen van een Indiaan zichtbaar te ma
ken; Queeckers stelt zich terughoudender 
op en laat ons staren naar de dobbers van 
twee hengelaars. Maar dan mogen wij mee
dromen met de kunstenaar die de toeschou
wer droomt die de protagonist droomt die 
de tegenspeler droomt die de kunstenaar 
droomt die de toeschouwer droomt... ad 
infinitum. Onder vrolijk gekwinkeleer laat 
Queeckers zijn teksten door het beeld rol
len. Elk tekstfragmenteindigt met een woord 
als “schrijft” of “leest”, dat gevolgd wordt 
door een dubbele punt. Het volgende frag
ment begint weliswaar met aanhalings
tekens, maar wordt daar niet mee afgeslo
ten, omdat het net als het voorafgaande 
uitloopt op een dubbele punt. Na kennis
name van “Dispositif’ (1989) kan je nooit 
over de grootte van de verschalkte vis op
scheppen; de vis van de fantasie heeft geen 
begin en geen einde en is dus onmetelijk.

Albert Wulffers

De “Retrospectieve van Belgische video- 
installaties” vindt nog tot 29 augustus 
plaats in het MUHKA, Leuvenstraat 32, 
2000 Antwerpen (03/238.59.60).
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De sabotage van de werkelijkheid

Er zijn verschillende motieven om de ten
toonstelling “Pour une Histoire de la 
Photographie en Belgique”, in het Musée 
de la Photographie in Charleroi, als een 
buitengewoon indrukwekkend initiatief te 
begroeten. In de eerste plaats omdat een 
dergelijke inventarisatie nog niet eerder 
was gemaakt. In de tweede plaats vanwege 
het hoge niveau van wat de samenstellers 
uit de archieven te voorschijn hebben geto
verd. En in de derde plaats vanwege de 
intelligentie waarmee het overzicht - al
thans gedeeltelijk - is samengesteld.

Om met dat laatste te beginnen: de 
onderhavige expositie is bij mijn weten de 
eerste waarbij geprobeerd is om de fotogra
fie niet uitsluitend als fotografie te benade
ren, maar haar zoveel mogelijk te behande
len in het licht van de geschiedenis. Dat 
betekent dat de bezoeker zo min mogelijk 
wordt lastig gevallen met allerlei pseudo- 
theorieën over fotografie als “medium”, 
fotografie als “kunst”, en wat dies meer zij. 
In de plaats daarvan is gekozen voor watje 
zou kunnen noemen: de manier waarop de 
fotografie de sociale geschiedenis, in dit 
geval van België, heeft weerspiegeld. Het 
duidelijkst wordt het geformuleerd door 
Mark Van Gysegem, die op bladzijde 285 
van de catalogus schrijft: “Eerst en vooral 
is àlle fotografie, omdat het ons omrin
gende, zichtbare, vastgelegd wordt, altijd 
voor een deel sociale fotografie.”
Het leggen van dat verband is even ambiti
eus als gevaarlijk. De stelling dat de foto
grafie een van de meest sprekende symbo
len moet zijn geweest van de burgerlijke, 
19de-eeuwse maatschappij is, hoezeer zij 
ook voor de hand ligt, nog maar nauwelijks 
onderzocht, en wat een van de mooiste 
cultuurhistorische onderzoeksgebieden zou 
kunnen zijn is bij wijze van spreken nog 
niet voor een honderdste in kaart gebracht. 
De fotografie en het burgerlij k gezin - beide 
typische voortbrengselen van de 19de eeuw 
- zijn ongeveer even oud. In beginsel is dat 
volstrekt toevallig, maar het merkwaardige 
is dat foto’s zo naadloos in de burgerlijke 
cultuur bleken te passen, dat er vrijwel 
onmiddellijk na de technische perfec
tionering van de fotografie een definitieve 
materiële gedaante voor dat huwelijk werd 
bedacht: het familie-album. De vanzelf
sprekendheid waarmee de belangrijke ge
beurtenissen in het bestaan werden vastge
legd, en de uniforme manier waarop dat 
werd gedaan, demonstreert tot in de klein
ste details hoe de fotografie niet alleen 
werd gebruikt voor de weergave van die 
gebeurtenissen, maar vooral ook als een 
symbool met een eigen iconografie die aan 
strikte regels was gebonden. Het familie
portret, huwelijksfoto’s, de geboorte van 
een nieuw familielid, foto’s gemaakt bij de 
uitreiking van een diploma of een promo
tie, tijdens de vakanties - het is allemaal 
generaties lang volgens vrijwel identieke 
schema’s vastgelegd, en er is zelfs nog een 
tijd geweest (nu onvoorstelbaar) dat in zo’n 
album ook de post mortem-portretten van 
overleden grootouders en huisdieren wer
den geplakt. Geplakt, want het burgerlijk 
gezin bleef nu eenmaal voor eeuwig bij 
elkaar, en de moderne noodzaak om het 
verleden bij elke echtscheiding in zijn ge
heel te retoucheren bestond nog niet. (Je 
zou zelfs kunnen beweren dat de ondergang 
van het burgerlijk gezin, in de laatste twin
tig, dertig jaar, op zijn beurt weer wordt 
weerspiegeld in de huidige insteekalbums, 
waaruit alle kinderen en echtgenotes die 
niet meer ter zake doen, snel en adequaat 
kunnen worden verwijderd.)
Het is jammer dat het familieportret nog 
nooit het onderwerp is geweest van een 
serieuze tentoonstelling, en dat ook de lite
ratuur op het onderhavige punt nogal onbe
nullig is gebleven. Ook de tentoonstel
ling “Pour une Histoire de la Photographie 
en Belgique " staat er niet werkelijk bij stil, 
al zijn er natuurlijk uit de beginjaren van de 
fotografie allerlei voorbeelden te zien en is 
er zelfs een reeks “Vie de familie”, van 
Yves Auquier uit 1974, in het overzicht 
opgenomen. Wel hebben de samenstellers, 
en het lijkt erop dat dat van tevoren zo was 
afgesproken, voortdurend de nadruk ge
legd op het sociale aspect, waarbij in een 
paar gevallen conclusies zijn getrokken die 
zonder overdrijving als vernieuwend kun
nen worden aangemerkt.
Het opmerkelijkst is dat gedaan in de bij
drage die Marc-Emmanuel Mélon voor de 
catalogus heeft geschreven, en waarin hij

Hélène Martiat

Autoportrait N°1, 1990

het picturalisme zoals dat in het laatste 
kwart van de vorige eeuw is ontstaan, op
nieuw heeft geïnterpreteerd. “Het is”, 
schrijft Mélon, “mijn overtuiging dat deze 
stroming ons het beeld geeft van een so
ciale klasse op een kritiek moment van haar 
geschiedenis. En daarmee bedoel ik niet 
zozeer de lage, maar wel de hoge burgerij.” 
Dat kritieke moment valt samen met het 
verlies aan politieke invloed en de econo
mische teruggang waarmee de gegoede 
burgerij vanaf de jaren ’80 van de 19de 
eeuw werd geconfronteerd. De economi
sche crisis van omstreeks 1885, de opkomst 
van het socialisme en de roep om invoering 
van het algemeen kiesrecht, werden bege
leid door wat Mélon omschrijft als een 
“diepgaande malaise” in de hogere krin
gen, die bij wijze van reactie hun toevlucht 
namen tot een wereldbeeld waaruit de 
rauwheid en het alledaagse zorgvuldig 
waren weggeretoucheerd. Men keerde te
rug naar een maagdelijke natuur die ge
makkelijk kon dienen om het soort drome
rige symboliek uit te drukken waarvoor in 
de reële, politieke context absoluut geen 
plaats meer was. Het subjectivisme, onver
brekelijk met de picturalistische kunst
opvatting verbonden, de nadruk op inspira
tie, expressie en een niet mis te verstane 
gevoeligheid, stonden elk voor zich in dienst 
van de ontroering die van zo’n pictura
listische opname moest uitgaan: het ging 
niet langer om het realiteitsgehalte, maar 
om de suggestie - niet om het scherpe, maar 
om het vage.
Parallel hiermee liep de keuze van het on
derwerp. Men fotografeerde niet de stad, 
maar het platteland, niet de moderne fabrie
ken, maar een geïdealiseerde wereld, die 
voor zover ze al ooit had bestaan thans bijna 
spoorloos was verdwenen: herderinnetjes 
tussen het kreupelhout, bijbelse motieven, 
taferelen van een onwerkelijk aandoende 
onschuldigheid. Pierre Dubreuil - de 
Clarence White van België - schiep een 
wereld van wit licht en gesluierde grijs
tinten (en van een indrukwekkende senti
mentaliteit), waarin de veiligheid van het 
eigen interieur en het volledig ontbreken 
van de barre buitenwereld tot bijna grenze
loos naïeve proporties zijn teruggebracht. 
Léon Bovier maakte in 1896 een afbeel
ding van het dode lichaam van Christus, 
compleet met een geschminkte verwon
ding in de borststreek en een treurende 
Maria die een arm om zijn matte voeten 
heeft geslagen. Gustave Marissiaux, een 
van de grondleggers van de driekleuren
synthese, concentreerde zich op Ingres- 
achtige naaktportretten waaraan elke sug
gestie van pornografie volledig ontbrak, en 
die in het geheim moesten worden gemaakt 

omdat de fotograaf bezorgd was dat zijn 
nog ongepatenteerde procédés voortijdig 
bekend zouden worden. Een universum 
van innige tevredenheid, en tegelijkertijd 
een schaduwwereld die steeds minder ver
band hield met wat zich in de echte werke
lijkheid afspeelde.
Maar diezelfde Marissiaux was ook de 
bedenker van een van de merkwaardigste 
projecten in de geschiedenis van de 
Belgische fotografie. In 1904 vervaardigde 
hij een reeks documentaire stereofoto’s in 
het steenkoolbekken van Luik. Het betrof 
een opdracht van het Syndicat des 
Charbonnages Liégeois, die een omvang 
bereikte van 450 negatieven. Marissiaux 
liet echter zien dat de picturalistische werk
wijze niet uitsluitend hoefde te resulteren 
in mierzoete kitschtaferelen en dat ze ook 
tot een soort “verborgen directheid” kon 
leiden, dat wil zeggen: tot het soort foto’s 
waarvan men 90 jaar later kan vaststellen 
dat ze weliswaar voor een deel in scène zijn 
gezet, maar die tegelijkertijd begrepen kun
nen worden als een van die zeldzame docu
menten die vooral laten zien wat eraan 
ontbreekt. Anders dan bij de Amerikaanse 
fotograaf Jacob Riis, die letterlijk wilde 
laten zien “how the other half lives”, zijn de 
mijnwerkers van Marissiaux door de toege
voegde heroïek van schaduw en licht ach
teraf zulke sprekende getuigen van hun 
eigen sociale ellende.
Het zou, denk ik, te ver voeren om daarin 
een voorbode te willen zien van het surrea
lisme, alhoewel elke poging om het enorme 
succes van het Belgische surrealisme te 
verklaren - met inbegrip van de surrea
listische fotografie - toch op de een of 
andere manier zou moeten bewijzen dat 
deze beweging niet helemaal uit de lucht is 
komen vallen. De behoefte om de ene rea
liteit te vervangen door de andere, die in 
essentie de grondslag heeft gevormd voor 
het picturalisme, keert in elk geval op een 
opzienbarende manier terug in de late jaren 
‘20, niet alleen bij René Magritte maar ook 
bij figuren als Paul Nougé, Georges Thiry, 
Raoul Ubac, Marcel Lefranc en E.L.T. 
Mesens. (Ik zei al hoe buitengewoon nuttig 
deze inventarisatie is, en hoe imposant het 
materiaal dat men aan de oppervlakte heeft 
gebracht, maar het is misschien een goed 
idee om nog eens een aparte tentoonstelling 
te wijden aan de Belgische surrealistische 
fotografie.)
Het effect van deze surrealisten en de uit
straling die ze hebben op de omringende 
niet-surrealistische fotografen is niet op 
een eenvoudige manier te benoemen, maar 
zoals ze in Charleroi met elkaar worden 
geconfronteerd levert het af en toe de in
druk op dat er in de jaren ‘30 een alles 

overheersende sfeer van onwerkelijkheid 
over de Belgische fotografie is neergedaald. 
Een van de merkwaardigste beelden is een 
foto van Antoon Dries, getiteld “Vacances ”, 
en zo te zien ergens gemaakt op de kade van 
Oostende. Een simpele compositie van een 
oplopende straat, met aan het eind vaag en 
onscherp een witte gevel (een strandhotel, 
een havengebouw, waaraan niets opvallends 
valt waar te nemen). Rechts in het beeld een 
vrouw achter een inktzwarte kinderwagen. 
Ze draagt een witte jurk, er ligt een schaduw 
over haar gezicht, haar uitdrukking is niet te 
zien. De bovenzijde van het beeld wordt 
afgesloten door een egale, grijze lucht, 
waarin enkel wat vage contouren van sluier- 
bewolking. Maar samen leveren die ele
menten een onweerstaanbare suggestie op. 
Wat vervoert die mevrouw in die kinderwa
gen? Het lijkt dat ze glimlacht, maar is dat 
werkelijk zo? Wat is er zojuist gebeurd? 
Wat gaat er zo dadelijk gebeuren? Waaraan 
dankt die foto die Raoul Hynckes-achtige 
spanning, en hoe komt het dat hij dagen 
later nog tientallen keren per dag op mijn 
inwendig netvlies wordt geprojecteerd? 
De catalogus bevat een essay van Jacques 
Meuris waarvan de strekking is dat de foto
grafie misschien niet zonder een zekere 
dosis surrealisme kan bestaan. Meuris sug
gereert dat er talloze fotografen zijn ge
weest die zich er vermoedelijk niet eens 
bewust van waren dat ze naast de “nor
male” werkelijkheid ook nog bezig waren 
een onder- of bovennormale werkelijkheid 
vast te leggen. Zo, op papier, is dat mis
schien een wat gratuite bewering, en het 
zou mooier zij n geweest wanneer dat stand
punt nog wat was toegelicht, maar mis
schien is het niet eens nodig. Het gevoel 
van onechtheid, de inhoudelijke barrières 
die in de meest diverse beelden liggen op
gesloten, en het misschien typisch Belgische 
vermogen om de werkelijkheid zodanig te 
presenteren dat ze er niet als werkelijkheid 
uitziet, datgene wat Raoul Ubac “le sabo
tage de la réalité” heeft genoemd — dat 
alles maakt deze selectie tot zo’n buitenge
wone belevenis. (Zeker voor iemand als ik, 
afkomstig uit een land waar het surrealisme 
altijd is gemeden als de pest en door bijna 
geen sterveling begrepen.)

De twee belangrijkste lijnen van de ten
toonstelling, de sociale en de surreële, lo
pen parallel en ze snijden elkaar vermoede
lijk in het oneindige. Maar in de geënsce
neerde fotografie uit de jaren ‘80 is soms al 
te zien wat men zich bij dat snijpunt onge
veer moet voorstellen. Op een prachtig 
zelfportret van Hélène Martiat uit 1990, 
tegelijkertijd luguber en half-picturalistisch 
van opzet, zit de fotograaf, gekleed in wat 
geloof ik een bustier heet, te lezen onder 
een affiche van Irving Penn. Het interieur 
van de kamer is volledig verwoest, het 
behang is van de muur gescheurd, overal 
ligt viezigheid. Het sociale heeft definitief 
ingebroken in de binnenwereld van het 
interieur; alles wat “echt” zou moeten zijn 
bestaat niet, en allés wat bestaat ziet eruit 
als iets wat beter niet had kunnen bestaan. 
Daarbinnen zit het personage, te lezen. 
Onder een affiche van een beroemde mode
fotograaf. Twintig jaar geleden zou ieder
een zo’n zelfportret nog ironisch hebben 
genoemd, toen was men immers nog bezig 
de werkelijkheid te saboteren. Maar die 
fase ligt achter ons en de kunstenaar is God.

Melchior de Wolff

“Pour une Histoire de la Photographie en 
Belgique” kan nog tôt 5 september be
zocht worden in het Musée de la 
Photographie, 11, avenue Paul Pastur, 
6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne) 
(071/43.58.10). Naast een uitvoerig his
torisch en thematisch parcours doorheen 
de Belgische fotografie, worden ook drie 
visies op hedendaagse fotografie gepre
senteerd, met name van Catherine 
Mayeur, Alain D’Hooghe en Jean-Louis 
Godefroid. Het bijbehorende boek bevat 
een veertiental historisch-kritische tek
sten van uiteenlopende kwaliteit, met 
Engelse en hoogst wankele Nederlandse 
vertalingen. Een repertorium van een 
tweeduizendtal fotografen, actief in Bel
gië sinds 1839 sluit het boek af (496 blz./ 
2300 fr.).
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Teksten
De vorige aflevering van De Witte 
Raaf was grotendeels aan “Rendez (-) 
vous” gewijd zonder op de tentoon
stelling en het onderliggend concept 
in te gaan. Werden wel behandeld: 
enkele probleemstellingen waarover 
de tentoonstelling een uitspraak leek 
te kunnen doen: over de museale in
stallatie, bijvoorbeeld, over de vitrine 
(of de etalage), over het museum, over 
de scène. Twee hoogst opmerkelijke 
bijdragen sloten het thematische ge
deelte van het nummer af: een inkijk 
in de opslagplaats van de Belgische 
goochelaar met objecten, Guillaume 
Bijl, en een tekst over de recente evo
luties met betrekking tot de inrichting 
van de badkamer die op zijn minst 
deed uitschijnen dat zelfs aan de nul- 
graad van de artistieke interventie 
behoorlijk wat inhoudelijke preoccu
paties, ja zelfs, inhoudelijke rijkdom 
ten grondslag liggen.
Het nummer werd ingeleid door een 
tekst van Ilya Kabakov, een tekst van 
1988 die een van de eerste realisaties 
van deze Russische kunstenaar in het 
Westen begeleidde. In “De afvalman ”, 
een prachtige vertelling, ligt ook de 
kiem van Kabakovs bijdrage aan 
“Rendez (-) vous”. Als de verteller in 
de ruimte met al het afval van de 
watermeter terecht is gekomen, treft 
hij niet enkel rommel aan, maar ook 
een uitgebreid classificatiesysteem dat 
de objecten verbindt met de notities 
van de afvalman. “Een naald, die sa
men met een draad boven het num
mer 48 was gekleefd, kreeg het vol
gende commenaar mee: ‘Ik vond dit 
op 17 februari onder mijn tafel, maar 
ik had het niet meer nodig’...”. De 
relatie tussen object en bericht die 
Kabakov ook in “Rendez (-) vous” 
aanwendde, is van het uiterste belang, 
zoals Frank Vande Veire in zijn bij
drage over “Rendez (-) vous” duide
lijk maakt. Naast het object gelegd, 
zuigt het verhaal alle aanspraken op 
het Emotionele, Individuele en Per
soonlijke uit het object weg. Aanspra
ken die niet alleen de door de Gentse 
inwoners aangedragen objecten beo
gen maar ook de tentoonstelling en 
het eraan ten gronslag liggende con
cept, zoals Frank Vande Veire in 
“Rendez (-) vous”, het fantasma (en) 
zijn grens” aantoont.

De Witte Raaf (ontwerp: Henry van de Velde)

Naar aanleiding van de tentoonstel
ling “Henry van de Velde. Een Euro
pees kunstenaar en zijn tijd” in het 
Gents Museum voor Sierkunsten heb
ben we een aantal teksten van en over 
deze “sleutelfiguur in de Europese 
moderne kunst tussen het einde van 
de 19de en het midden van de 20ste 
eeuw” samengebracht. Van de Veldes 
flamboyante artikel over het Antwerps 
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten is voor Luc Verpoest de aan
leiding om Van de Veldes zogenaamde 
eerste Belgische periode te overlopen. 
Zijn tweede Belgische periode komt 
aan bod in Steven Jacobs’ beschrij
ving en analyse van een van de 
architecturale getuigen van deze pe
riode, de Polikliniek A. Martens waar
rond sinds kort een polemiek woedt 
omdat het gemeentebestuur van 
Deinze over de plaatsing van dit ge
bouw op de monumentenlijst een ne
gatief advies gegeven heeft. Het arti
kel over de nieuwe vleugel van het 
Museum voor Hedendaagse Kunst 
Antwerpen staat strikt genomen bui
ten de thematische aspiraties van dit 
gedeelte van De Witte Raaf. Mare 
Dubois toont echter dat de oprichting 
van dit nieuwe museum ook in het 
licht van de geschiedenis moet gesi
tueerd worden.

De eerste betekenis heeft nog iets burger
lijk bezadigds: rendez-vous: afspraak, sa
menkomst, ontmoeting. In de tweede reeks 
associaties zijn zowel religieuze als esthe
tische connotaties in het spel: rendez vous: 
geef je (over), sta (iets van) jezelf af, en 
ook: geef gehoor aan, onderwerpje, laatje 
vermurwen, geef je gewonnen, zwicht. Maar 
tevens: zetje over, laatje overzetten, verta
len, weergeven, uitdrukken. En natuurlijk, 
als bij een annunciatie: begeef je naar. Hoe 
dan ook: publiek en museum, publiek en 
kunst moeten dichter bij elkaar gebracht 
worden. Hun onderling contact moet be
vorderd, geïntensifieerd worden. En be
langrijk hierbij is dat het publiek dit contact 
op een meer actieve, geëngageerde wijze 
moet helpen realiseren om zijn alom be
treurde toestand van inertie, verstrooid
heid, onverschilligheid te doorbreken en 
om zelf een bijdrage te leveren, om te 
participeren aan het creatief proces, zij het 
op bescheiden wijze, namelijk aan de eerste 
fase ervan: de keuze van het materiaal. 
Doordat het publiek wordt verleid tot een 
primaire medeplichtigheid aan de totstand
koming van het kunstwerk, krijgt elke hou
ding die op distantie wijst bij voorbaat een 
ijdele bijklank. Door zijn giften is het pu
bliek reeds zodanig met het project 
verwikkeld dat alle ironie, kritische 
afstandelijkheid of gewoon verveling 
slechts een doorzichtig defensiemecha
nisme, een ongeloofwaardige pose kan zijn. 
Dit geldt in wezen ook voor de niet- 
bruikleengever. Vanwege de onmiskenbaar 
“humane” bekommernis die aan het hele 
evenement ten grondslag ligt, heeft zijn 
eventuele scepsis met betrekking tot de 
artistieke relevantie al gauw iets van een kil 
snobisme, zeker wanneer hem door het 
museum wordt verteld dat hij in zijn per
ceptie van de tentoonstelling niet aan kunst 
hoeft te denken (cfr. de perstekst van Bart 
De Baere). Aan wat dan wel? Ongetwijfeld 
aan een “rendez (-) vous”; aan een soort 
platform waar de mensen de gelegenheid 
wordt geboden iets van zichzelf te geven en 
elkaar, via de bemiddeling van een kunste
naar, in die gift te ontmoeten.
De titel van de tentoonstelling wijst op een 
retoriek die ons vandaag de dag vanuit alle 
kanten overspoelt. Een retoriek die perma
nent oproept tot “participatie”, een retoriek 
die de individuen wil “motiveren”, 
“sensibiliseren”, die hen dag in dag uit 
aanzet, uitdaagt, verleidt tot “communica
tie”, een retoriek die met andere woorden 
de abstractie, de onpersoonlijkheid, de dis
tantie die eigen is aan het medium (televi
sie, radio, theater, museum) verdoezelt door 
voortdurend te hameren op het belang van 
het publiek en zijn persoonlijke inzet en 
inbreng. Zoals we dagelijks ervaren leidt 
dit goedbedoelde personalisme niet tot een 
diversifiëring of verfijning van het me
dium, maar brengt het met zich mee dat 
steeds meer aspecten van de intieme le
venssfeer door de code van de media wor
den opgeslorpt: een code die steeds minder 
zegt maar het fantasma van de communica
tie, van het directe, onbemiddelde meele
ven, de Grote Ontmoeting enkel tauto
logisch ensceneert.
In wezen zegt de spektakelmaatschappij 
niets anders dan: “rendez (-) vous”, dit wil 
zeggen: “laten we elkaar ontmoeten, laten 
we communiceren, blijf niet in je schulp 
zitten, geef iets van jezelf, er is plaats op de 
scène voor iedereen.” (De Reality Shows, 
waarin men bijvoorbeeld twee, al jaren in 
onmin met elkaar levende familieleden, 
aanzet elkaar in de studio, en directe voor 
het eerst opnieuw te ontmoeten, leggen de 
obsceniteit van deze strategie bloot.) 
De tentoonstelling “Rendez (-) vous” is 
geenszins tot een ordinair mediagebeuren 
te herleiden, maar het valt niet te ontkennen 
dat in het concept van de tentoonstelling 
(dat, maar daarover straks meer, niet los
staat van wat er uiteindelijk te zien is) een 
retoriek meespeelt die sterk verwant is met 
die van de media. Deze laatsten fluisteren 
ons voortdurend toe: “Wij beïnvloeden, wij 
manipuleren jullie niet. Wij staan trouwens 
niet aan de andere kant van de barrière, wij

Rendez (-) vous: 
het fantasma (en) zijn grens

“L’amour c’est donner ce qu’on n’a pas” 
Jacques Lacan

zetten niet zomaar een spektakel neer, maar 
wij zijn er enkel voor jullie, wij vertolken, 
willen althans vertolken wat jullie zijn. 
Daarom: kom naar ons toe, wij willen we
ten wat jullie willen, voelen, denken, ver
langen, zodat wij steeds dichter bij jullie in 
de huiskamer kunnen zijn.”
Deze strategie, die onophoudelijk alludeert 
op de betrokkenheid van het publiek en 
aldus de fictie creëert van een waarachtige 
nabijheid, miskent de structurele realiteit 
van de scène en de grens die ons ervan 
scheidt. Op deze wijze wordt de macht van 
het medium gemaskeerd. Zo zegt het mu
seum met “Rendez (-) vous” : “wij zijn 
geen machtsbolwerk, wij zijn geen zelfge
noegzaam instituut dat vaste waarden 
brengt, maar zetten onze eigen positie op 
het spel. Wij zijn niet bang van onzeker
heid, chaos. Wij nodigen jullie zelfs uit ons 
te overspoelen met jullie rommel. Het gaat 
ons trouwens helemaal niet om Kunst met 
een grote K. Het gaat om een “attitude”, een 
“mentale ingesteldheid”, een “vitale con
frontatie”, enzovoort. Niet de Kunst dus 
maar het Leven zelf.”
Dit vitalistisch jargon verdonkeremaant 
natuurlijk het feit dat de ruimte van het 
museum (van een gerenommeerd museum 
met een gerenommeerd conservator die 
gerenommeerde kunstenaars onder zijn 
hoede neemt) bij voorbaat waarborgt dat 
het om een artistiek gebeuren van de hoog
ste plank zal gaan. Deze ruimte is in haar 
abstractie bij voorbaat gezuiverd van alle a- 
esthetische banaliteit en concrete materia- 
liteit waar ze zegt zich voor open te stellen. 
Meer nog: door deze openheid bewijst het 
museum meer dan ooit zijn onaantastbare 
soevereiniteit, namelijk dat het niet gaat om 
wat getoond wordt, maar om het feit dat het 
in het museum getoond wordt.
Bart De Baere in de perstekst van “Rendez 
(-) vous”: “Er was van te voren niet de 
verwachting dat de kunstenaars ‘kunstwer
ken’ zouden maken.” En even verder: “Mis
schien is dit de reden waarom hier het hart 
van de kunst kan worden gevonden.” (1) 
Het “hart van de kunst”? De Ontroering? 
De Emotie? Het Leven zelf? In elk geval 
wordt deze typische dialectiek waarin de 
ogenschijnlijke desinteresse in kunst om
slaat in een ultieme vorm van kunst, voor
gesteld als een mirakel dat de kunstenaar 
voltrekt, terwijl deze omslag reeds verze
kerd is door het museuminstituut dat hei
melijk alles wat vanuit de maalstroom van 
het leven binnen zijn muren terechtkomt 
altijd al tot kunst heeft bestempeld.

Het gaat hier niet om een bewuste, gewiek
ste zet van het Gentse Museum voor He
dendaagse Kunst, maar om een symptoom 
van de crisis van de avant-garde. Kort ge
schetst: wat in de avant-garde gebeurt, heeft 
te maken met het op een dissonante wijze 
binnenbreken van het materiële, banale, 
efemere, enz. in de ruimte van de esthe
tische voorstelling. Men kan spreken van 
een soort weigering om tot een volledig 
geslaagde, esthetische sublimering te ko
men, tot een voorstelling of een beeld dat 
zich van alle materialiteit heeft ontdaan, 
een beeld dat zich in een volstrekt andere 
ruimte dan die van de toeschouwer zou 
bevinden. Vandaar bijvoorbeeld de 
uitschakeling, of minstens de doorschrap- 
ping of ontwrichting van het beeld en de 
nadruk op de materialiteit van de uitdruk
kingsmiddelen (verf, doek, kader, sokkel) 
of het binnenbrengen van tastbare objecten 
in het beeldvlak. Een aanwezigheid die niet 
louter voorwerp is van visuele contempla
tie komt in de ruimte van de voorstelling 
binnengeslopen.
Sommige avant-gardistische tendensen 
willen met de “illusionistische” ruimte van 
de voorstelling zonder meer komaf maken 
en de “reële” ruimte van de toeschouwer 
veroveren. Een van de fundamentele erva
ringen van de voor- en naoorlogse avant- 
garde is geweest dat telkens wanneer men 
de grenzen tussen het concrete leven en de 
kunst wilde uitwissen, deze grenzen zich 
buiten de wil van de kunstenaars hertrokken, 
niet alleen omdat hun pogingen werden 

gerecupereerd maar ook omdat ze zich, de 
macht van de code onderschattend, al te 
zeer tevreden stelden met imaginaire vor
men van grensoverschrijding.
Wat we nu sinds geruime tijd meemaken is 
een uitholling van dit soort anti-kunst, en 
dit door een vrijblijvende cultivering van 
het a- of anti-esthetische, van de over- 
spoeling van de kunst door het concrete, 
materiële, tactiele, banale, enz. Het “Rendez 
(-) vous ’’-concept lijkt hiervan een typische 
uiting. De avant-gardistische geste van het 
doorbreken van de scène van de voorstel
ling, van de wederzijdse doordringing van 
kunst en leven, wordt nog maar een keer 
herhaald, en dit binnen een ruimte waarin 
alles reeds bij voorbaat binnen de smetteloze 
sfeer van de voorstelling is opgenomen. Op 
die manier worden de grenzen die de kunst 
hoe dan ook van het leven afbakenen - 
grenzen waarvan het museum het para
digma vormt - niet werkelijk aan de orde 
gesteld. Het enige dat gebeurt, is dat de 
opheffing van die grenzen ons even binnen 
de grenzen van het museum worden voor
gedroomd.
Het gaat er niet zozeer om dat het gesugge
reerde rendez-vous tussen de kunst en het 
concrete leven van de mensen, of tussen de 
mensen onderling onder het dak van de 
kunst, onwaarachtig is - alsof dit rendez
vous zich ooit in werkelijkheid zou kunnen 
of moeten doorzetten. De droom van de 
integratie tussen kunst en leven, van een 
esthetiek die zou plaatsvinden binnen de 
ruimte van het concrete leven, is ongetwij
feld een naïef-romantische en zelfs ronduit 
gevaarlijke mythe. Een ideologisch stand
punt wordt evenwel ingenomen als men 
door een vitalistische retoriek deze breuk 
die er hoe dan ook tussen de kunst en het 
leven bestaat, toedekt door op imaginair 
vlak een verzoening te simuleren. Het 
fantasma van een geslaagd rendez-vous 
(ontmoeting en overgave) tussen kunst en 
publiek functioneert op die manier als een 
alibi voor het niet bevragen van hun feite
lijke en diepgewortelde scheiding.
Met een duidelijk voorbeeld van deze 
vitalistische ideologie werden we gecon
fronteerd op het einde van een debat over 
Documenta 9 toen Jan Hoet het beeld van 
het kleurrijke interieur van een straatarm 
gezin in een Braziliaans dorp tegenover het 
kraaknette interieur van een steenrijke 
kunstverzamelaar plaatste. De chaos van 
het leven wordt hier romantiserend gesteld 
tegenover een burgerlijke wereld die de 
kunst monddood maakt door haar in een 
steriele orde onder te brengen. Deze tegen
stelling, politiek reeds bedenkelijk, is als 
statement over kunst abstract en in zijn 
utopisme krachteloos. Het alternatief voor 
de sclerosering van de kunstervaring in de 
burgerlijke maatschappij is niet een roman
tisch vitalisme (waarmee men trouwens 
steeds onvermijdelijk in de buurt komt van 
een irrationalistisch cultuurpessimisme van 
rechtse signatuur), niet de droom van een 
kunst die zich in het volkse leyen onder
dompelt - de burgerlijke maatschappij, met 
haar slecht geweten, leeft van die nostalgie 
- maar een kunst die de begrensdheid van 
haar scène en daarmee het wezenlijk mo
ment van vervreemding, van non-commu- 
nicatie dat haar eigen is, binnen zichzelf 
reflecteert en daarmee het vanzelfsprekend 
karakter van haar begrenzingen aan het 
wankelen brengt.
Eigen aan een dergelijke vitalistische es
thetica is dat zij, hoewel ze zelf weet dat 
haar ideaal uiteindelijk onbereikbaar en 
hersenschimmig is, er niettemin behagen in 
schept het publiek telkens weer met het 
fantasma van het waarlijke rendez-vous te 
verleiden. De onvermijdelijke mislukking 
ervan anticipeert men met een flinke dosis 
ironie en dubbelzinnigheid, en door uitein
delijk terug te vallen op een onkritisch 
autonomieconcept, waarbij in het geval van 
“Rendez (-) vous” het hele discours dat 
men zelf in gang gezet heeft over de actieve 
participatie van het publiek, als uiteindelijk 
onwezenlijk en secundair afgedaan wordt, 
en eigenlijk slechts een voorwendsel blijkt 
te zijn voor de celebrering van de Kunste-
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Henk Visch

Rendez (-) vous (foto: Dirk Pauwels)

naar en zijn Kunst die in staat zijn de 
grootste banaliteit, de grootste verschei
denheid in de eenheid van een universele 
vorm te doen oplossen.

Om de strategie van deze dialectiek van 
dichterbij te bekijken, en vooral om er de 
religieuze, meer bepaald christelijke struc
tuur van bloot te leggen, is het nodig even 
dieper in te gaan op wat er eigenlijk gebeurt 
wanneer een vermaard museum de inwo
ners van een stad uitnodigt om voor zich
zelf uit te maken wat hun “geliefkoosd 
voorwerp” is en dit tijdelijk ter beschikking 
te stellen van vier kunstenaars van wie 
verwacht wordt dat ze deze massa voorwer
pen tot een kunstwerk zullen omsmelten. 
Aan het gevraagde object zijn persoonlijke 
herinneringen verbonden die te maken kun
nen hebben met vriendschap, liefde of an
dere onvergetelijke ervaringen. Het object 
verwijst in elk geval naar een ervaring die 
voorbij is, in verregaande mate kan ver
vaagd zij n, maar houdt tegelijk die ervaring 
op een of andere manier levendig. Vermits 
het object in de plaats komt van iets dat 
voorbij is, verloren is, is de term fetisj- 
object in deze context zeker niet slecht 
gekozen. De fetisj in de Freudiaanse zin 
van het woord is een zeer ambigu object. 
Enerzijds wijst het op een loochening van 
het verlies. De fetisj doet dienst als een 
substituut waarmee ik het verlorene alsnog 
bij me denk te kunnen houden. Anderzijds 
is er ook een erkenning van het verlies: ik 
weet wel dat het slechts om een substituut 
gaat. Met de fetisj rouw ik eindeloos om 
iets waarvan ik niet echt afscheid kan ne
men. Maar tegelijk getuig ik van een zekere 
aanvaarding van het verlies doordat ik de 
fetisj niet werkelijk koester, doordat ik er al 
bij al weinig aandacht aan schenk. Dit is het 
bevreemdende: het zogenaamde “gelief
koosde object” is niet zozeer iets dat men 
liefkoost, maar iets dat men niet wegkrijgt.

Men neemt het niet vast om het te koeste
ren, maar om het nog maar eens niet weg te 
gooien. Het wordt al bij al met relatieve 
onverschilligheid, onachtzaamheid behan
deld. Daarom is het meest zuivere fetisj- 
object misschien een object waarvan men 
zich niet bewust is, en waarvan men zich 
hoogstens zou bewust worden indien men 
het kwijtspeelde. Het is door deze verhou
ding van onachtzaamheid of onbewustheid 
tegenover het object dat het zoveel kan 
oproepen. Juist omdat ik er zo weinig bete
kenis aan hecht, kunnen er zoveel beteke
nissen in sluimeren.
Het “geliefkoosd object” komt dus zelden 
binnen de cirkel van mijn bewuste aan
dacht en net dit maakt het mogelijk dat 
doorheen dit object, maar dan buiten mijn 
intentie om, het verleden mij kan door
spoken. Het object herinnert me aan heel 
wat, maar die herinneringen blijven door
gaans in het ongewisse. Het herinnert als 
het ware in mijn plaats zonder dat ik zelf 
expliciet iets hoef te herinneren. De fetisj 
staat voor iets wat in mezelf voortleeft, iets 
waarvan ik geen afscheid genomen heb 
zonder dat ik er nochtans bewust hoef mee 
begaan te zijn. Het incarneert iets wezenlijks 
in mezelf dat buiten mezelf is gebleven, iets 
“ex-tiem” (cfr. Lacan). Vandaar dat het 
“geliefkoosd object” zoiets als het teken is 
van een mislukt rendez-vous met mezelf. 
Datgene waar het object voor staat, kan me 
wel plots onverhoeds overvallen, zoals bij 
Prousts “mémoire involontaire”, om dan 
weer in de vergetelheid te verdwijnen. Maar 
nu komt het museum naar mij toe en vraagt 
me dit object aan te wijzen en eventueel 
zelfs het verhaal dat erin sluimert te expli
citeren, alsof men me vraagt om mijn mis
lukt rendez-vous met mezelf alsnog te doen 
plaatsvinden. Ik word ten eerste uitgeno
digd voor mezelf én voor een officiële 
instelling te bekennen welk object voor mij 
van grote betekenis is (tegenover mezelf is 

het moeilijk om me daar aan te onttrekken !) 
en ten tweede te zeggen waarom het die 
betekenis heeft. En tot die bekentenis ver
leidt men mij door de verwachting te schep
pen dat mijn object via allerlei duistere 
omwegen, via de kunst dus, op een of 
andere manier voor principieel iedereen 
betekenis zou kunnen krijgen.
Is het mogelijk niet op deze uitnodiging in 
te gaan? Is men er al niet op ingegaan van 
zodra de vraag is gesteld? Is er niet op 
ingaan ook niet een vorm van er op ingaan? 
Hoe dan ook, ingaan op deze uitnodiging 
houdt in dat het object leegloopt, dat het 
verleden eruit wegtrekt. Ik weet nu immers 
duidelijk voor mezelf waar het voor staat en 
dat het eigenlijk op zichzelf waardeloos is, 
dat het geen waarde heeft buiten het verhaal 
en de emoties die ermee verbonden zijn. 
Het object verliest zijn aura en wordt een 
doorzichtig teken. De onopvallende aan
wezigheid van het object, de achteloosheid 
waarmee ik het behandelde, vormden een 
soort sluier tussen mijn (bewuste) zelf en 
mijn herinneringen, een sluier waar door
heen het verleden in mij kon leven zonder 
te worden geëxpliciteerd. Doordat het op 
vraag van het museum als lievelingsobject 
wordt aangeduid, verliest het deze intieme 
vreemdheid. Het treedt uit zijn halfslaap en 
wordt niet alleen voor mezelf en anderen 
objectiveerbaar als iets betekenisvol, maar 
groeit, eens in de ruimte van het grote 
“Rendez (-) vous” geplaatst, samen met 
talloze andere objecten uit tot een algemeen 
leesbaar symbool van het Individuele, Per
soonlijke, Emotionele.
Vandaar het gevaar voor sentimentalisering, 
een gevaar dat eigen is aan de media en dat 
te maken heeft met de expliciete valorisering 
en moralisering van de persoonlijke emo
tie. Het sentimentele is geen emotie maar 
een hysterische vraag naar en een pleidooi 
voor emotie. Daarom is de fetisjist niet 
sentimenteel. Hij kan dat wel altijd worden; 

en hij wordt het vóór hij het zelf weet 
wanneer hem wordt gevraagd betekenis, 
waarde te hechten aan zijn fetisj, dit wil 
zeggen, de staat van latentie waarin zijn 
fetisj vertoeft op te heffen en zijn fetisj te 
communiceren. (2) Met deze communica
tie wordt het object van zijn wezenlijke 
ambiguïteit beroofd. Het vormt dan niet 
langer het stomme teken van iets dat uit het 
(bewuste) verhaal van het subject is wegge
vallen, maar een teken waarmee het subject 
tenoverstaan van de collectiviteit omtrent 
een intiem aspect van zijn bestaan “beslist” 
(cfr. Bart De Baere).
Problematisch is niet dat de “oorspronke
lijke betekenis” die achter het gekozen ob
ject schuilgaat in een anonieme zee van 
objecten verdrinkt, maar dat alle objecten, 
als compensatie voor die anonimisering, 
universeel leesbaar worden, dit wil zeggen 
gelijkgeschakeld worden tot tekens die ge
zamenlijk de waarden van het Persoon
lijke, Intieme, enz. moeten belichamen. Dat 
er bij vele bruikleengevers een zekere iro
nische terughoudendheid is, dat er kan 
worden valsgespeeld en ongetwijfeld is 
valsgespeeld, heeft met een weerstand te
gen deze nivellerende universalisering te 
maken. Maar deze ironische distantie, die 
gedragen wordt door het (post)modeme 
bewustzijn dat alles wat vandaag de dag op 
de scène van de openbaarheid terechtkomt, 
dat alles wat object van collectieve commu
nicatie en zichtbaarheid wordt niets anders 
dan hol en leeg kan zijn, deze distantie 
verhindert vreemd genoeg niemand om het 
spel mee te spelen, om het fantasma van het 
“Rendez (-) vous” te helpen voeden.
(De media zelf teren steeds meer op die 
ironie, op de fascinatie voor een communi
catie waarvan men heimelijk de leegte door
ziet én geniet. Denk aan het praatprogramma 
“Zeg ‘ns euh". Enkele “personaliteiten” 
moeten gewoon enkele minuten over een 
willekeurig onderwerp volpraten zonder
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euh te zeggen, iets waar zij uiteraard niet in 
slagen. De kijker geniet het meest van het 
moment waarop de vlotheid van de com
municatie stokt en het discours zijn holheid 
toont.)
Van de talloze in bruikleen gegeven objec
ten is de biografische achtergrond onachter
haalbaar, de authenticiteit onzeker. Maar 
men weet - men heeft het zich laten vertel
len - dat er achter die objecten een betekenis 
schuilgaat, achter de eventuele leugen een 
intieme waarheid. De tentoonstelling drijft 
op die fascinatie, op de curiositeit voor in 
hun singulariteit totaal onleesbaar gewor
den ervaringen. Er is immers geen enkel 
verband tussen de visuele en materiële 
kwaliteit van de objecten en hun persoon
lijke betekenis. De objecten drukken strikt 
genomen op zichzelf niets uit, stellen niets 
voor, verbeelden niets. Technisch uitge
drukt: hun relatie met de ervaringen van de 
schenkers is niet metaforisch maar 
metonymisch; het enige dat we weten of 
willen geloven is dat elk object zich ooit in 
de nabijheid van een ervaring heeft opge
houden. Zo drukt de pen van Flaubert in een 
Flaubertmuseum niets uit, ze leert mij niets 
over de schrijver, maar roept enkel het 
beeld op dat ik mij reeds van de schrijver 
had gevormd; men moet reeds Flaubert 
kennen en in zijn genie geloven. Zo ook 
met “Rendez (-) vous men heeft ons lang 
voor de opening van de tentoonstelling 
verteld dat geliefkoosde objecten van men
sen tentoongesteld zullen worden, en net 
zoals Flauberts pen voor de Flaubert-fan, 
voeden deze objecten, nog totaal afgezien 
van hun materiële en visuele eigenschap
pen, het fantasma van een werkelijke aan
wezigheid. Men heeft ons verteld dat het 
om een “Rendez (-) vous ” gaat: dat we hier 
oog in oog, ja, lijf aan lijf staan met een 
opeenhoping van verschrikkelijk intieme, 
intense, vreugdevolle, pijnlijke ervaringen. 
Nog vóór elke visuele appearance weten 
we dat, voelen we dat, zoals de christen in 
de kapel waarin een splinter van Christus’ 
kruis wordt bewaard die splinter niet eens 
hoeft te zien: hij voelt hem, gelooft in hem, 
het verhaal is hem sinds zijn kindertijd 
verteld, en zelfs als hij een “verlicht” Chris
ten is en weet dat die splinter waarschijnlijk 
niet authentiek is, voelt hij een aanwezig
heid. Niemand schenkt trouwens aandacht 
aan die splinter, maar iedereen knielt en 
voelt; men kan zijn rendez-vous met de 
Heer niet missen.

Alle gesociologiseer (zoals over de heden
daagse kunstliefhebber-pelgrim) dat analo
gieën legt tussen religie en wat in de kunst
wereld - in casu een evenement als “Rendez 
(-) vous” - gaande is, blijft vrijblijvend 
zolang het niet stilstaat bij wat religie ei
genlijk is en bij de wijze waarop kunst zich 
daar wezenlijk van onderscheidt. Het min
ste dat van onze westerse, christelijke reli
gie kan gezegd worden, is dat ze gebouwd 
is op een heilsverwachting. Ooit zal dit 
leven, dat hier en nu geen vervulling kent, 
aan het Absolute raken, zich met de Vader, 
die ons nu streng en onbegrijpelijk kan 
lijken, verenigen. In bepaalde rituelen wordt 
deze vereniging niet enkel in het vooruit
zicht gesteld, er wordt tevens op vooruitge
lopen door deze op geregelde tijdstippen in 
scène te zetten. De moderne theologie twij
felt aan de realiteit van de transsubstantiatie 
en ziet de communieviering eerder als een 
symbolisch gebeuren dat refereert naar een 
toekomstig heil in de Hemel. Door deze 
Entzauberung van de religie gaat het ver
langen naar de werkelijke Aanwezigheid 
steeds meer gepaard met de hysterische 
klacht om het uitblijven ervan.
Het moderne humanisme erft van het Chris
tendom deze heilsverwachting: de werke
lijk levende mens is slechts een schaduw 
van het humane ideaal dat men zich voor 
ogen stelt. Een keer dit ideaal bereikt, zul
len alle mensen hun domheid, wreedheid, 
infantiliteit achter zich gelaten hebben en 
zichzelf en elkaar werkelijk ontmoeten. 
Media, reclame, commerciële film doen 
voor een groot deel niets anders dan, met 
een onwaarschijnlijke onverschilligheid 
voor de wezenlijke en feitelijke onenigheid 
waarin de mens met zichzelf en de anderen 
leeft, deze grote Ontmoeting ensceneren of 
het uitblijven ervan sentimenteel betreu
ren. Het valt niet te ontkennen dat een 
project als “Rendez (-) vous” de signatuur 
van deze moderne communicatiecultus 
draagt. In de objecten vermengen zich de 
eenzame, normaal voor de vergetelheid 
bestemde zieleroerselen van honderden 
mensen. Het museum weet uiteraard dat er 
hier niet werkelijk een ontmoeting plaats
vindt - dat weet de priester of de quizmaster 
ook - maar verwacht niettemin van de kun
stenaar dat hij met een magisch gebaar 
gestalte zal geven aan het geloof in zo’n

Jimmie Durham

Rendez (-) vous (foto: Dirk Pauwels)

Gilbert Demeyere

“Bombardon”
Bespeeld door de heren Henri Van Gele (t) en Louis Verdonck in de 

Koninklijke Fanfare Echo der Leie van Sint-Denijs-Westrem.
Symbool aanwezig bij elke festiviteit in het kader van 
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ontmoeting, een geloof waarvan de mensen 
blijken te getuigen door hun bereidheid om 
samen met anderen iets van het diepste van 
zichzelf op een openbare scène prijs te 
geven en zich in die prij sgave te herkennen. 
De mensen ontmoeten elkaar hier dus niet, 
maar maken zich enkel medeplichtig aan 
het geweldige Idee of het gesublimeerde 
Beeld van zo’n ontmoeting, waarvan ze 
zich dan nadien in gezamenlijke eenzaam
heid kunnen vergapen: Imagine...
Dit is althans wat in de mise-en-scène van 
Henk Visch gebeurt. Hij problematiseert 
op geen enkele wijze het concept van 
“Rendez (-) vous”, maar sentimentaliseert 
het. De objecten verliezen bij hem volledig 
hun weerbarstig, onzinnig, banaal karakter. 
De breuk tussen de visuele en materiële 
presentie van de objecten en de persoon
lijke ervaringen die daarin zijn uitgeveegd, 
strijkt hij glad door alle voorwerpen samen 
met zijn kunstwerken te verweven tot een 
collectief, sprookjesachtig droomverhaal. 
Het fantasma van het grote rendez-vous 
wordt hier gecultiveerd inzoverre we uitge
nodigd worden gezamenlijk te verzinken in 
het nostalgische beeld van een kindertijd 
die we geacht worden te delen, een beeld 
waarin de talloze uiteenlopende herinne
ringen voor hun uitveging worden schade
loos gesteld doordat ze tot het hogere, im
materiële niveau van de Kunst worden ver
heven.

Heel anders is het antwoord van Ilya 
Kabakov. In tegenstelling met Visch wil hij 
de “anekdotiek” waar de tentoonstelling op 
teert niet zomaar “overstijgen”, maar hij 
neemt het “Rendez (-) vous” -concept zo
danig ernstig dat hij er zowel de obsceniteit 
als de onmogelijkheid van blootlegt. Door 
de abstracte zichtbaarheid waaraan hij met 
vitrinekasten de objecten overlevert, toont 
hij, zeker wanneer hij er de persoonlijke 
verhalen nog bijneemt, wat het museum wil 
doen: de intieme ervaringen van het pu
bliek betekenis geven, mobiliseren, er voor 
zorgen dat ze niet verloren gaan maar circu

leren, participeren, communiceren,... 
Kabakov laat de intimiteiten zichzelf inder
daad aangeven, overgeven, weergeven. 
Gevolg is dat de objecten dood naast hun 
verhaal liggen. Het woord hiernamaals is 
hier op zijn plaats omdat we de ervaring 
hebben van een radicale breuk, de ervaring 
namelijk dat het subject en zijn ervaring 
niet daar aanwezig zijn waar ze “communi
ceren”, waar ze hun rendez-vous vieren, dat 
die ervaring, op het moment dat ze in het 
domein van een algemene leesbaarheid 
komt, zich van het subject afscheurt en als 
iets vreemds en onwezenlijks voor hem 
komt te staan. Deze vreemdheid kan niet 
geïnterpreteerd worden als het effect van 
een artistieke sublimering. Juist door de 
verhalen in hun diversiteit te incorporeren, 
schort Kabakov het proces van sublimering, 
van universalisering op, niet om de objec
ten voor de uitwissing van hun betekenis te 
behoeden, maar om ons te confronteren 
met de uitwissing zelf die met elke 
betekenistoekenning in het spel is.
Niet zijn onleesbaarheid maar zijn 
leesbaarheid, zijn hysterische etalering en 
thematisering, scheurt het object van zijn 
schenker af. Kabakov, door de voor hem 
typische nadruk op de museale strategieën 
van presentatie en catalogisering, waarmee 
hij binnen het museum de grenzen van het 
museum opnieuw aanbrengt, wijst op deze 
scheuring. Hij wijst op de grens tussen de 
subjecten en het rendez-vous waaraan ze 
deelnemen. Hij zet het bevreemdende en 
doodse karakter van de openbaarheid waarin 
de fetisjen en hun verhalen elkaar ontmoe
ten, zodanig in de verf dat de gaping ont
huld wordt tussen de subjecten en de scène 
waarop ze geacht worden zichzelf prijs te 
geven en zich te (laten) verenigen. Met de 
markering van deze gaping ontregelt 
Kabakov het hysterisch “Rendez (-) vous 
fantasma, niet door er zich wijsneuzig iro
nisch buiten te stellen, maar door het 
fantasma juist als een radicaal buiten te 
affirmeren, dit wil zeggen als een voor het 
subject afgesloten scène. In de plaats van 

aan de fetisjen een hogere, “algemeen men
selijke” betekenis te geven, toont hij de 
sprakeloze, ontoegankelijke uitwendigheid 
waarin ze belanden wanneer ze transparant 
worden door zich tot hun betekenis te be
kennen. Vandaar dat dit “hiernamaals” de 
realisatie van het fantasma niet hallucineert, 
ons evenmin verleidt met een gesublimeerd 
of onirisch beeld dat ons geloof of onze 
hoop op zo’n realisatie moet sterken, maar 
het fantasma in zijn wezenlijke begrensd
heid doet oplichten, namelijk als een grens 
waar ik tegelijk intens bij betrokken ben en 
buitengesloten ben, een scène die mijn ver
langen structureert door het af te palen. Op 
die manier zet Kabakov het “Rendez (-) 
vous” -concept los. Op die manier door
kruist de kunst het religieuze fantasma. 
Het Rendez-vous kan enkel doorgaan bin
nen de grenzen van een open crypte waarin 
de fetisj waarmee ik iets van mezelf mee
deel, verschijnt als het teken van mijn ver
deeldheid, mijn niet samenvallen met me
zelf. Het fantasma van het “Rendez (-) 
vous” laat mij toe te genieten in zoverre 
mijn genot daarin, als op een plaats buiten 
mezelf, wordt opgehouden, en daardoor 
iets is waarin ik telkens niet opga. De open
gesloten scène waarop de voorwerpen wor
den uitgestald, houdt derhalve geen “ver
raad” in van mijn “innige” verhouding met 
mijn fetisj, maar confronteert me met de 
gespletenheid, het gemiste rendez-vous met 
mezelf waarvan die fetisj het symptoom 
is. (3)
In Kabakovs museale enscenering komt 
iets mij tegemoet van de onverschilligheid, 
het onvermijdelijk moment van afwezig
heid van de mensen bij de scènes die hun 
leven hebben gestructureerd. Kabakov sluit 
geenszins de communicatie af, maar ont
hult melancholisch hoe het slechts vanuit 
deze wezenlijke non-communicatie met 
zichzelf is, vanuit een grens die hen van 
zichzelf scheidt, dat de mensen zich aan 
elkaar “overgeven”. Men kan slechts geven 
waar men zelf niet bij kan, wat men zelf niet 
heeft.
In het “Rendez (-) vous” -concept wijst 
niets op een reflectie over deze grens waarop 
subjecten met elkaar communiceren. Maar 
toch kan het niet anders dan dat men heime
lijk geniet van de mislukking van het 
“Rendez (-) vous ” (zoals van de teleurstel
ling van sommige schenkers), omdat men 
weet dat de realisatie ervan enkel gruwelijk 
en obsceen kan zijn. In elke hysterische 
vraag naar een werkelijke ontmoeting of in 
de esthetisch-religieuze cultivering van zijn 
belofte, is er onvermijdelijk een pervers 
genot aan het geënsceneerd, opgezet en dus 
uiteindelijk onwerkelijk karakter ervan in 
het spel. Het mooie aan Kabakovs installa
tie, het mooie aan de kunst is dat ze niet 
heimelijkop deze perversiteit inspeelt, maar 
haar affirmeert door de scène als scène, en 
daarmee de leegte die steeds in haar huist, 
aan de orde te brengen.

Frank Vande Veire

(1) Vergelijk: “Weg van de kunst. Daarom 
juist zo’n fascinerende kunst, het werk van 
de Duitse kunstenaar Michael Buthe. Deze 
paradox is vanzelfsprekend op heel wat 
kunstenaars van toepassing. Hij vormt trou
wens één van de wezenlijke karakteristie
ken van vele “avant-garde” kunstenaars die 
zich zoveel mogelijk onttrekken aan de 
condities van de kunst, om hun drijfveren 
en impulsen veeleer te vinden in een reali
teit weg van de kunst, bij voorkeur in die 
van de levensactiviteit zelf.” (Jan Hoet in 
de catalogus van de tentoonstelling van 
Michael Buthe, 1984)
(2) Een vergelijking zou hier kunnen ge
maakt worden met Duchamp voor wie het 
belangrijkste criterium van de ready-made 
was dat het een object was dat hem onver
schillig, apathisch liet.
(3) Het is dan ook niet zo dat “de heelheid 
van het object overeenstemt met de heelheid 
van de eigenaar”, zoals Visch ergens be
weert, maar de afgescheurdheid van het 
object wijst juist op de gedeelde subjectivi
teit van de eigenaar.

“Rendez (-) vous” (Jimmie Durham, Ilya 
Kabakov, Henk Visch & Huang Yong 
Ping) liep van 29 april tot 27 juni in het 
Museum van Hedendaagse Kunst, 
Citadelpark, 9000 Gent (09/221.17.03). 
Deze tekst is de uitgebreide versie van 
een lezing die Frank Vande Veire uit- 
sprak binnen de Amarant-lezingencyclus 
“In Uitvoering” die op 16 mei met een 
gesprek van Frank Vande Veire met Lie
ven De Cauter van start ging in de Gele 
Zaal.
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Le Nouveau Musée d’Anvers
In een doodgeboren wijk, temidden van 
een stuk braakliggend land dat armtierig 
lelijk omheind is, in een achterbuurt waar 
de doodse stilte van de schaamte op je 
weegt; in een wijk waar dit onwaar
schijnlijk en mislukt monument ter 
Trotsering van de Schelde geplaatst werd 
in het centrum van de vergulde armoede 
en krampachtig aan hun administratieve 
wedde vasthangende mensen, waar men 
willekeurig - minder uit misprijzen dan 
uit spontaniteit - de meest groteske, de
coratieve uitvergrotingen heeft opgesta
peld, als symbool van de afstand die de 
minder verheven en dagdagelijkse be
kommernissen van de ware Kunst 
scheidt; in die wijk heeft men het nieuwe 
Antwerpse museum ingeplant. Het is een 
groot bouwwerk; een verzorgde architec
turale reconstructie; klaarblijkelijk op
gebouwd uit bestaande elementen; een 
volgzame kopie in een zogenaamd neo- 
griekse stijl, volstrekt overbodig en waar
deloos.
Het gevelwerk en de zuilengalerijen wil
len de grootsheid van het bouwwerk ge
stalte geven; de zijgevels en het achterste 
gedeelte lijken op huurkazernes. Daar- 
rond liggen, tot luister van het spektakel, 
de traditionele peterselieplantsoenen. In 
de plaats van het nu reeds in volle aanleg 
zijnde kortgeschoren, kinderachtige 
plein, had men een hoogbegroeiing moe
ten aanplanten die met haar weelderige 
takken alles zou overwoekeren. Men zou 
zo snel mogelijk allerhande klimplanten 
zoals wilde druivelaars, blauwe regen en 
passiebloemen de muren moeten opstu
ren, zodat de natuur het monument kan 
inpalmen opdat wij korter aan zijn ver
velende uitstraling zouden blootgesteld 
worden.
Van bij de ingang al strekken zich links 
en rechts de vleugels met schilderijen en 
beeldhouwwerken uit; frontaal bevindt 
zich de trappenzaal die op dezelfde wijze 
als het voormalige lokaal is ingericht; 
men heeft ze rond om rond volgestouwd 
met stroperige schilderijen van De Keyser 
die doffer en betekenislozer zijn dan ooit. 
Deze in gevlamd marmer gehulde en 
onmiskenbaar vulgaire zaal is buiten 
haar muren een smerige, etterende zweet- 
buil. Nochtans ondersteunen twee - door 
welk mirakel - onbevlekte en troosteloze 
witmarmeren kariatiden de gang die naar 
de schilderijvleugel leidt.
Een harmonieuze lichtverdeling en een 
goed ogende, rood gesmoorde achter
grond, waartegen de schilderijen vol
gens een uit Duitsland geïmporteerd en 
beslist na te volgen systeem opgehangen 
zijn, geven je een aangenaam voorgevoel 
en zouden het voorteken kunnen zijn 
van de goede smaak waarop deze - te 
rijkelijke en weelderige - installatie zou 
kunnen berusten, voor zover je niet ogen
blikkelijk gegrepen wordt door de hate
lijke en heiligschennende vernislaag 
waaronder het merendeel van de schil
derijen stikt. Het volstond niet alle om
lijstingen te vergulden - wat de lelijkheid 
van deze irrationele kaders nog in de 
verf zette -, men hoefde zonodig de vernis- 
kruik overal met zich mee te sleuren en 
er kwistig gebruik van te maken.
Bepaalde doeken zijn voorgoed verlo
ren. De wonderbaarlijke Titiaan bij voor
beeld heeft na deze bezoedeling zijn on
doorgrondelijke, grijze fijnzinnige 
charme moeten prijsgeven; de perfecte, 
matte vleeskleur en de ongrijpbare ach
tergrond zijn in vernis opgegaan; deze 
zeldzame parel van onschatbare waarde 
is voorgoed vergooid. En nog tal van 
andere doeken - zoals de ’'Verheerlijking” 
van Van Ey ck - waarvan ik geen nota heb 
kunnen nemen wegens mijn te haastig 
bezoek, temidden van de gonzende drukte 
van het laatste moment net voor de offi
ciële opening, zijn hetzelfde lot beschoren. 
En dan komen we in de Rubenszaal; we 
moeten er tot onze spijt vaststellen dat de 
Rubensdoeken uit onze kathedraal er 
niet in opgenomen werden; in een an
dere zaal hangen de schilderijen van Van 
Dijck; vervolgens wordt men naar de 
zeer bijzondere, ronduit schitterende en 
perfecte triptiek van Quinten Matsijs 
geleid, die afzonderlijk in een zaal werd 
opgesteld en - ik geef het toe - toegewijd 
op een gebeeldhouwd altaar werd ge
plaatst In de Gotische Zaal geldt een 
gelijkaardige en even smaakvolle opstel
ling. Men groepeerde er de doeken op 
kleiner formaat die door een vuilgroen 
fluweel omkaderd zijn en achter glas 

beschermd zitten. Nochtans storen ook 
hier één of twee verkeerde opstellingen: 
de “Heilige Barbara”, een juweeltje van 
Van Eyck, wordt er verpletterd onder de 
aangrenzende en zwaar overladen Van 
Orley en onder een portret dat op be
twistbare wijze werd toegeschreven aan 
een Vlaams Gotisch schilder. De triptiek 
van Van Der Weyden, die zich ook in 
deze zaal bevindt, hangt wel goed. Dat
zelfde geldt voor nog een aantal andere 
schilderijen, voor een “Verrijzenis” van 
Van Orley bijvoorbeeld dat, net zoals het 
onbekende meesterwerk “Portret van 
Simon de Vos”, een zelfportret, op inne
mende wijze uit de Hospitiumgalerij werd 
gehaald.
We staan hier voor een staaltje van uit
zonderlijke Kunst, dat met alle omrin
gende, ijdele, oppervlakkige aanplakbil
jetten de vloer aanveegt. Een echt ju
weeltje waaruit het leven intenser spreekt 
dan uit de mooiste Rembrandt - een mi
rakel dat op de meest eenvoudige wijze 
voltrokken wordt. In de ogen van de 
schilder welt, zoals het sap van het mys
terie dat zijn geweldig hoofd omkranst, 
de Gedachte op, waarna Zij openspringt 
als een schitterende, onweerstaanbare 
en onvergetelijke bloeseming.
In dit museum bevinden zich veel, teveel 
dingen die men meende te moeten laten 
heropleven; heel wat zalen zijn ontegen
sprekelijk overbodig, om nog maar te 
zwijgen over de moderne vleugel die men, 
na het afval - een tiental doeken - eruit 
weggeknipt te hebben, in veiling had 
moeten brengen. Men krijgt stellig de 
indruk dat speciaal voor dit museum 
allerhande documentaire doeken bijeen
gebracht werden: zichten op vermelde 
vestingen of op lokale ruïnes die slechts 
een archiefwaarde hebben en op geen 
enkele artistieke waarde kunnen bogen. 
Daardoor zou de bestemming van het 
museum weliswaar gewijzigd kunnen 
worden. Moet het eigenlijk wel iets an
ders voorstellen dan het Pantheon waar
toe alleen de triomfators van de kunst 
toegang kunnen verkrijgen en waar wij 
vroom de Zuiverste Gedachte en de Hoog
ste Belichamingen van de Kunst moeten 
gaan vereren?
Eén volledige zaal wordt voorbehouden 
aan de portretten van - en door! - de 
leden van het Antwerps academisch 
korps. Deze zaal zal omgedoopt worden 
tot folterkamer. Kan men zich een meer 
verfijnde foltering voorstellen dan aan 
de stoelen van deze zaal vastgebonden te 
worden: het zou even doeltreffend en 
mensonwaardig zijn als de elektrische 
stoel! En eigenlijk zou ik jullie daar niet 
opmerkzaam op mogen maken. Want 
zal ik er niet als eerste het slachtoffer van 
worden? Sinds mijn laatste bijdrage aan 
L’Art Moderne word ik overal gesigna
leerd en sporen de mij vriendelijkst gezin- 
den me aan tot “voorzichtigheid”!
Dat komt ervan als je een slecht karakter 
hebt! Maar jullie, lezers, zullen jullie 
voor me bidden als ik in deze vergeet
hoek mocht sterven?

Henry van de Velde

(Correspondance particulière de L’Art 
Moderne, 21/9/1890, blz. 302-303)

Vertaling: Elke de Rijcke

In het nummer van 21 september 1890 van 
het tijdschrift L’Art Moderne publiceert de 
3 3-jarige kunstschilder Henry van de Velde 
dit korte artikel over “Le Nouveau Musée 
d’ Anvers”. Het betreft hier uiteraard het 
toen pas voltooide Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten aan de Leopold de 
Waelplaats, naar het ontwerp van de 
Antwerpse architecten Jean-Jacques 
Winders (1849-1936) en Frans Van Dijk 
(1853-1939), iets oudere tijdgenoten van 
Henry van de Velde dus. Het verhaal is een 
scherpe afrekening van Henry van de Velde 
met alles wat voor hem in de 19de eeuw 
fout is gegaan betreffende kunst, architec
tuur, stedebouw, het kunstonderwijs aan de 
Academie... En daarvan lijkt het nieuwe 
museum zowat de uiteindelijke synthese te 
zijn. Het jaar nadien ontwerpt hij zijn eerste 
tapijten, waarvan hij er een tentoonstelt op 
het salon van de Brusselse kunstenaars
kring Les XX in 1892. Tijdens de winter 
van 1892-1893 maakt hij met zijn tante 
Maria Elisabeth De. Paepe-van Halle het 
grote wandtapijt “Èngelenwake " dat in fe- 
bruari-maart 1893 tentoongesteld wordt op 
het laatste salon van Les XX. Het is zijn 
definitieve afscheid van de vrije kunsten, 
de definitieve overstap naar de toegepaste 
kunst en de architectuur. Alleen zij hebben 
nog maatschappelijke betekenis, alleen op 
dit vlak kan een kunstenaar nog een maat
schappelijke rol van betekenis spelen, zo
als Van de Velde zelf schrijft in “Première 
prédication d’art”, zijn eerste essay over 
toegepaste kunst, gepubliceerd in decem
ber 1893 - januari 1894 in L’Art Moderne: 
“De ontwikkeling van het ideeëngoed en de 
sociale levensomstandigheden stellen zich 
niet meer uitsluitend tevreden met het doek 
of het standbeeld. Het is waanzin slechts op 
hen terug te vallen als neerslag van ons 
materieel bestaan, net zoals het een illusie 
is te geloven dat zij aan alle behoeften van 
de hedendaagse kunst voldoen”.

Het museum is zowat de Stadtkrone van het 
Antwerpse Zuidkwartier, gebouwd op de 
vrijgekomen gronden na de sloping tussen 
1874 en 1876 van de 16de-eeuwse citadel 
van de hertog van Alva: een gebied van 
108 ha waarvan 49 ha havengebied moest 
blijven. De Société Immobilière de 
Belgique, die reeds in 1865 de rechten op 
de Zuidergronden had verworven, stichtte 
in samenwerking met de stad Antwerpen 
de Société Anonyme du Sud d’Anvers voor 
de aanleg van de nieuwe wijk. Bij Konink
lijk Besluit van 18 september 1875 werd 
het “Plan d’appropriation de la Citadelle du 
Sud” van Th. van Bever goedgekeurd. Het 
jaar nadien werd begonnen met de aanleg 
van de 64 straten van de wijk. “Het Zuid 
heeft een typische geometrische aanleg die 
duidelijk gecopieerd is op de toenmalige in 
Frankrijk gebruikelijke projecten: belang
rijk zijn de perspectieven op grote gebou
wen - Museum, Hippodroom (gesloopt, 
nvda), Zuidstation (idem, nvda) - of stand
beelden (...). Twee hoofdwegen doorsnij
den het gebied: de Amerikalei (aangelegd 
op de ca. 1864 gesloopte Spaanse vesting) 
en de weg gevormd door Volkstraat, 
Leopold De Waelplaats, en Emiel Banning- 
straat, beide samenlopend voor het (...) 
Zuidstation en laatst genoemde via de 
Nationalestraat (...) verbonden met de 
Groenplaats”.
Deze ambitieuze stadswijk wordt door 
Henry van de Velde in de eerste volzin van 

zijn artikel meteen weer met de grond ge
lijk gemaakt. Zijn opmerking heeft onge
twijfeld te maken met het schitterende 
scherm van exuberante gevels van riante 
burgerwoningen langs de hoofdstraten dat 
de ook hier aanwezige armoede moet ver
bergen. Het lijkt wel een maatschappelijke 
kritiek van de huidige verzaveling van de 
Vlaamse en de Waalse kaai... Mikpunt bij 
uitstek voor Van de Velde is het - in relatie 
tot de werkelijke maatschappelijke situatie 
van het laat-19de-eeuwse Antwerpen - mis
plaatst pompeuze monument voor de 
vrijmaking van de Schelde (in 1863) op de 
Marnixplaats. Het werd opgericht in 1883, 
tien jaar na een door het stadsbestuur van 
Antwerpen uitgeschreven wedstrijd. Op de 
Marnixplaats komen acht straten samen 
met monumentaal, perspectivisch zicht op 
het 20 meter hoge monument voor 
Mercurius en Neptunus. Het lijkt de ge
beeldhouwde vertaling van een ander, ge
schreven monument: Guillaume Beetemé’ s 
“Anvers, métropole des arts et du com
merce”, gepubliceerd in 1886.
Het Schelde-monument werd ontworpen 
door Jean-Jacques Winders, laureaat van 
de wedstrijd van 1873. In 1877 werd 
Winders ook eerste laureaat van de “Prijs
kamp voor het oprichten van een Museum 
voor Schoone Kunsten”, onder het motto 
“Kunst brengt Gunst!”. Maar omdat elk 
van de zes bekroonde inzendingen het vast
gelegde budget overschreed, werd een 
nieuwe wedstrijd ingericht voor de zes 
laureaten. Winders won opnieuw. Het uit
eindelijke ontwerp kwam tot stand in sa
menwerking met Frans van Dijk, wiens 
wedstrijdinzending was opgevallen omwille 
van de interieurinrichting. Het uiteinde
lijke resultaat wordt door Henry van de 
Velde in enkele rake zinnen afgemaakt. 
Winders was duidelijk niet de beste vriend 
van de jonge Henry van de Velde. Ander
zijds lijkt juist de “neo-Vlaamse renais
sance”, waarvan Winders toch een van de 
belangrijkste propagandisten was in het 
laatste kwart van de 19de eeuw, en meer 
bepaald diens opvattingen over de architec
tuur van het wonen, dan toch weer niet 
zover af te liggen van wat Henry van de 
Velde zelf in toenemende maté zal bezig
houden. Herman Stynen wijst hierop in een 
artikel over Winders waarin hij meer be
paald verwijst naar Winders’ redevoering 
over “La maison” tijdens de jaarvergade
ring van 1907 van de Koninklijke Acade
mie van België. (2) In 1882-1883 bouwde 
Winders in de Tolstraat - een van de acht 
straten naar de Marnixplaats en het Schelde- 
monument - zijn eigen woning, “De Pas
ser”, als een maison-manifeste : “De Passer 
legt getuigenis af van zijn kunnen én van 
zijn geloof in een heropleving en mogelijk 
geactualiseerde toepassing van de Vlaamse 
renaissance als de goede, zoniet de exclu
sieve weg die het bouwen in België zou 
moeten volgen”. Meer dan twee decennia 
later - de Art Nouveau van Victor Horta is 
dan al voorbij en Henry van de Velde werkt 
sinds 1900 in Duitsland aan de verdere 
ontwikkeling van zijn architectuur, in een 
reeks van belangwekkende landhuizen - 
formuleert Winders in zijn lezing zijn op
vattingen over de woning. In een analyse 
van de tekst stelt Stynen, Winders uitvoerig 
citerend: “De rode draad in zijn (Winders, 
nvda) verhaal is die van een dubbele wer
king: van de beschaving op de architectuur 
enerzijds en ook van de architectuur op de 
beschaving anderzijds. Winders stelt het 
morele en sociale belang van de woning 
voorop. (...) Van het ‘ideale’ huis - deze 
miniatuursamenleving, kern van elke men
selijke organisatie, oercel van de gemeen
schap - hangt Winders een tijdloos beeld 
op. Het huis moet in de eerste plaats een 
thuis zijn. Om dit laatste uit te drukken 
gebruikt hij het Engelse begrip home. Het 
verlanglijstje is veelomvattend: het huis 
moet grote, comfortabele, aangename en 
verleidelijke ruimtes bevatten, waar allen 
zich verenigen, waar ieder zijn plicht doet, 
waar de vader zijn verheven zending van 
opvoeder vervult, waar de moeder haar 
tedere goedheid uitstraalt, waar gelukkige 
en dartele kinderen zich laten leiden door 
de voorbeelden die zij ontvangen en waar 
ze door de gelukkige invloed van dit gloed
volle en warme milieu, op een natuurlijke 
manier hun ‘menselijke’ opvoeding vol
tooien. De woning moet practisch en 
hygiënisch zijn, de woning moet artistiek 
zijn. Dit woonideaal wordt door Winders 
op een vanzelfsprekende wijze probleem
loos geëxtrapoleerd op de ganse gemeen
schap in het algemeen en op de arbeidende
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klasse in het bijzonder: Hoe 
eenvoudig ook de woning, 
zij kan én moet comfortabel 
zijn en een schoonheids- 
karakter bezitten (...). In het 
huis waar hij koning is, moet 
ook de arbeider een manne
lijke waardigheid voelen en 
een edele en nuttige bestem
ming vervullen; de zeer een
voudige woning moet beval
lig en mooi zijn (...) opdat 
elkeen zich, na volbrachte 
taak, met plezier zou kunnen 
ontmoeten, opdat elkeen met 
het oog en het hart er levende 
lessen van orde, smaak, spaar
zaamheid, doorzettingsver
mogen en werk zou kunnen 
opnemen (...). Het huis is le
vende opvoeding, moraal en 
actie. ”
We menen bij het lezen van 
Winders’ tekst de moralise
rende, predikende Henry van 
de Velde van de jaren ‘90 te 
horen, en Stynen besluit dan 
ook terecht: “Méér dan voor 
een stijlperiode heeft Winders 
gekozen voor een levens
wijze. We kunnen spreken 
van een uitgesproken identi
ficatie met het humanistisch 
ideaal zoals dit in de renais
sance aangezet werd en een 
eerste formulering kreeg. Het 
aantonen van het sociale en 
maatschappelijke belang van de weldoende, 
morele werking van een harmonieuze, 
(stijl)zuiver geconcipieerde omgeving op 
de psyche van de bewoners is de uiteinde
lijke bedoeling van de tekst. (...) Het zijn 
dezelfde intenties die Henry van de Velde 
ertoe zullen aanzetten het concept en de 
bouw van ‘zijn’ “Bloemenwerf” in eigen 
handen te nemen”. In een interessante bij
drage in de bundel “Henry van de Velde in 
Hagen ” ontwikkelt de Duitse architectuur- 
historicus Karl-Heinz Hüter een boeiende 
analyse van Van de Veldes landhuizen, 
vertrekkend van een studie van Walter Ben
jamin over het interieur. (3) De 19de-eeuwse 
burgerij privatiseerde de buitenwereld bin
nen de muren van zijn woning: “Zijn salon 
is een loge in het theater van de wereld”, 
schrijft Benjamin. Maar rond de eeuwwis
seling treedt een fundamentele verandering 
op. Het individu - de familie - sluit zich nu 
af van de buitenwereld, van de heersende 
maatschappelijke normen (of van de drei
gende, nieuwe maatschappelijke ontwik
kelingen?). Voortaan gelden alleen nog de 
allerpersoonlijkste waarden; individualise
ring vervangt privatisering. “Bij Van de 
Velde verschijnt het huis als uitdrukking 
van de persoonlijkheid”, schrijft Waker 
Benjamin, “en het ornament in dit huis is 
wat voor een schilderij de handtekening 
is". Henry van de Velde heeft voor zichzelf 
vier woningen gebouwd: in Ukkel (1895), 
Weimar (1907), Wassenaar (1920-21) en 
Tervuren (1927-28). “Voor hem is het huis 
(zoals voor Winders in 1882-83, nvda) bio
grafisch en ideologisch de kern van zijn 
oeuvre”, besluit Hüter.

De verontwaardiging van Van de Velde 
neemt nog toe als hij het museum binnen
gaat, en meer in het bijzonder de trapzaal 
achter de hal. Maar het zijn vooral de mo
numentale schilderijen van Nicaise de 
Keyzer (1813-1887) die hem tot een regel
rechte afrekening met een stuk van zijn 
eigen verleden inspireren. Ze hebben de 
glorie van de Antwerpse Schildersschool 
tot onderwerp en waren oorspronkelijk ge
maakt voor het oude Museum van de Ko
ninklijke Academie voor Schone Kunsten, 
in 1839-43 gebouwd naar het ontwerp van 
Pierre Bourla (1783-1866) in het voorma
lig Minderbroedersklooster (sinds 1810 
Academie). Nicaise De Keyzer was van 
1855 tot 1879 directeur van de Academie. 
Zijn werk staat als het ware model voor het 
19de-eeuwse, academische traditionalisme 
dat er gehuldigd werd: “Zijn omvangrijke 
oeuvre aan historische taferelen, genre
stukken en portretten kleeft de kwalijke 
reputatie van het academisme aan. Inder
daad was hij een consequent voorstander 
van het primaat van de historieschildering, 
gehecht aan de picturale waarden van het 
verleden, vertrouwend in de ‘school’ als de 
noodzakelijke voorwaarde om tot een ge
degen schilderkunstig métier te komen en 
overtuigd dat kunst veredelde natuur is”. (4) 
Een van De Keyzers leerlingen was Charles

Leopold De Waelplaats
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Verlat (1824-1890), die van 1869 tot 1874 
de Kunstschule in Weimar leidde en vanaf 
1877 zelf schilderkunst doceerde aan de 
Antwerpse academie. Henry van de Velde, 
die vanaf 1880 lessen volgt aan de Acade
mie, wordt tijdens het derde (en laatste) jaar 
van zijn opleiding uitgenodigd om in het 
privé-atelier van Verlat te komen werken. 
Susan Canning omschrijft Verlat als “een 
romantisch-realistisch schilder, bekend voor 
zijn verfijnde portretten van burgerlijke 
beschermheren, en zijn humoristische of 
dramatische dierenschilderijen”. (5) En met 
betrekking tot de invloed van Verlat op de 
jonge Van de Velde besluit zij als volgt: 
“Op het eerste gezicht werd Van de Velde 
blijkbaar weinig door Verlat beïnvloed. 
Van de Velde nam inderdaad de compositie 
en techniek van zij n leraar niet over. Verlats 
invloed op zijn werk was van een subtielere 
aard: hij doordrong de jonge kunstenaar 
met een diep respect voor zijn Vlaams 
artistiek erfgoed. Bovendien moedigde 
Verlat hem aan die erfenis via directe ob
servatie van de natuur te hernieuwen. Tij
dens de periode die hij in Verlats atelier 
doorbracht, schilderde Van de Velde land
schappen in de natuur (in Kalmthout, nvda) 
en zijn eerste naar het leven geschilderde 
portretten”. In oktober 1884 verlaat Van de 
Velde het atelier van Verlat en vertrekt naar 
Parijs. Twee jaar eerder had hij op de Drie
jaarlijkse Tentoonstelling in Antwerpen 
Manets “Bar au Follies Bergères” gezien. 
“Dat schilderij”, stelt Canning, “overtuigde 
hem van de revolutionaire mogelijkheden 
van het impressionisme en wakkerde zijn 
verlangen aan om aan de artistieke avant- 
garde deel te nemen. (...) Van de Velde 
(was) ook teleurgesteld in de behouds
gezindheid van zijn leraar, zoals hij liet 
doorschemeren in een esssay dat hij later 
over hem schreef (in L’Art Moderne, X, 
21.11.1890, p.34-49, naar aanleiding van 
het overlijden van Verlat, nvda). Ondanks 
zijn progressieve ideeën over het schilde
ren in de natuur, beschouwde Verlat de 
moderne Franse kunst als een bedreiging 
voor de integriteit van de Vlaamse cultu
rele traditie. Van de Velde verwierp die 
visie, hij streefde ernaar om zijn Vlaamse 
artistieke identiteit met de modernistische 
kunst van Frankrijk te verruimen”.
In het voorjaar van 1885 bezoekt Van de 
Velde de kunstenaarskolonie in Barbizon. 
Bij zijn terugkeer in België ontmoet hij de 
kunstschilder Emile Claus (1849-1924) die 
hem suggereert zich terug te trekken in de 
landelijke omgeving van Wechelderzande 
in de Antwerpse Kempen. Hij blijft er wo
nen en werken tot eind 1887. Ondertussen 
verwerft hij een plaats op de artistieke scène. 
Hij is in 1886 medestichter van de 
Antwerpse kunstenaarskring L’Art Indé
pendant. In 1887 ziet hij op het vierde salon 
van de Brusselse, in 1883 opgerichte 
kunstenaarskring Les XX Georges Seurats 
“Dimanche à la Grande Jatte ” wat hem op 
het spoor van het neo-impressionisme zet. 
In november 1888 wordt hij samen met 

Georges Lemmen en Auguste Rodin toege
laten als lid van Les XX. In 1888 en 1889 
exposeert hij zelf werken op het salon van 
de kring: hij behoort voortaan tot de artis
tieke avant-garde van het land en wordt als 
dusdanig ook uitgenodigd om deel te ne
men aan tentoonstellingen van andere, 
gelijkgezinde avant-gardegroepen, ook in 
het buitenland. Zo exposeert hij in 1890 
met les Indépendants in Parijs.
“Naarmate Van de Velde door zijn verbon
denheid met de avant-garde meer zelfver
trouwen kreeg, begon hij ook kritische es
says te schrijven waarin hij zijn theoreti
sche en artistieke ideeën uiteenzette”, 
schrijft Susan Canning. In 1890 wordt hij 
correspondent voor het weekblad L’Art 
Moderne, dat sinds de oprichting ervan in 
1881 geleid wordt door Edmond Picard en 
Emile Verhaeren. Hij schrijft recensies over 
het culturele leven in Antwerpen “waarin 
hij steeds weer (zei) dat er in Antwerpen 
behoefte was aan een onafhankelijk 
modernistisch kunstklimaat, vrij van tradi
tionele en academische vooringeno
menheid” (Susan Canning). Het scherpe 
septemberartikel over het nieuwe museum, 
naar aanleiding van de opening ervan, blaakt 
van dit zelfvertrouwen, laat Van de Velde 
zien aan de vooravond van een radicale 
heroriëntatie in zijn artistieke praktijk: van 
de vrije schilderkunst naar de toegepaste 
kunst en uiteindelijk de architectuur.

In het artikel over het museum besteedt 
kunstschilder Henry van de Velde uiteraard 
ook uitgebreid aandacht aan de tentoon
gestelde collectie. Hij laat zich overigens 
over het algemeen heel erg lovend uit over 
de opstelling van de schilderijen. En hij 
bewondert Titiaan, Rubens, Van Dyck, 
Quinten Metsys, De Vos, Van Orley, Van 
der Weyden en Van Eyck. In zijn mémoires 
vertelt Van de Velde over het bezoek dat de 
Franse dichter Stéphane Mallarmé in fe
bruari 1890 aan Antwerpen bracht. Na een 
lezing in de Cercle Artistique bezocht 
Mallarmé onder begeleiding van Henry van 
de Velde en zijn vriend, de dichter Max 
Elskamp, onder andere het Museum voor 
Schone Kunsten en in het bijzonder de Van 
Ertborn-collectie Vlaamse primitieven. “Hij 
(Mallarmé, nvda) had voor elk van de on
schatbaar mooie panelen van de beroemde 
collectie in een vrome en sprakeloze be
wondering gestaan. Twee kleine werken, 
de “Heilige Barbara ” van Van Eyck en de 
“Eva” van Cranach, troffen hem dermate 
dat hij ons zijn ontroering trachtte over te 
brengen ...”, schrijft Van de Velde in zijn 
mémoires. Hij voegt eraan toe dat hij er 
evenwel niet in geslaagd was “hem warm te 
maken voor de befaamde portretten noch 
voor de grote meesterwerken die nochtans 
de trots uitmaken van de Vlaamse schilders 
uit de Renaissance “. (6)

Het artikel in L’Art Moderne eindigt met 
een ultieme diatribe tegen de verfoeide, 
19de-eeuwse kunst en in het bijzonder te

gen de Antwerpse academie. 
Van de Velde gebruikt het 
soort termen waarmee Adolf 
Loos op zijn beurt Van de 
Velde zou aanpakken. “De 
tijd zal komen dat de inrich
ting van een gevangeniscel 
door prof. Van de Velde als 
een verzwaring van de straf 
zal beschouwd worden”, 
schreef Loos. En Van de 
Velde, over de zaal in het 
museum met zelfportretten 
van leden van het Antwerps 
academisch corps: “Deze 
zaal zal omgedoopt worden 
tot folterkamer. Kan men 
zich een meer verfijnde 
foltering voorstellen dan aan 
de stoelen van deze zaal vast
gebonden te worden: het zou 
even doeltreffend en mens
onwaardig zijn als de elek
trische stoel”. Men kan niet 
ontkennen dat hier een 
hoogst oorspronkelijke geest 
werkzaam is, met inzicht en, 
zoals eerder gesteld, een 
groot zelfvertrouwen. Hij 
hekelt het vullen van de 
museumzalen met het soort 
“documentaire doeken - 
zichten op gesloopte ves- 
tingswerken, plaatselijke ruï
nes van uitsluitend historisch 
belang, zonder enige artis
tieke waarde” - en lijkt dan 

de nobele bedoelingen van een Museum 
voor Schone Kunsten in hoogst academi
sche termen te verdedigen: “Moet het ei
genlijk wel iets anders voorstellen dan het 
Pantheon waartoe alleen de triomfators van 
de kunst toegang kunnen verkrij gen en waar 
wij vroom de Zuiverste Gedachte en de 
Hoogste Belichamingen van de Kunst moe
ten gaan vereren?” Misschien is dit wel 
ironisch bedoeld: merkte hij eerder, in de 
eerste paragraaf van het artikel, niet op dat 
het nieuwe museum ver weg werd gebouwd 
van het alledaagse stadsleven “(...) minder 
uit misprijzen dan uit spontaniteit, als sym
bool van de afstand die de minder verheven 
en dagdagelijkse bekommernissen van de 
ware Kunst scheidt”. Driejaar later verlaat 
Van de Velde definitief de schilderkunst, 
die hij niet langer als een maatschappelijk 
relevante artistieke praktij k beschouwt, voor 
de toegepaste kunst en de architectuur. 
Voortaan zal hij zich inzetten voor de Kunst 
van het Alledaagse.

Luc Verpoest
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De tentoonstelling “Henry van de Velde. 
Een Europees kunstenaar en zijn tijd” 
loopt nog tot 4 augustus in het Museum 
voor Sierkunst, Jan Breydelstraat 5,9000 
Gent, 09/225.66.76. In het april/mei/juni- 
nummer van Openbaar Kunstbezit 
schreef Herwig Todts een essay over het 
Koninklijk Museum voor Schone Kun
sten van Antwerpen. Losse nummers en 
abonnementen: Kasteelstraat 97, 
8700 Tielt, 051/42.42.99.
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Polikliniek Dr. A. Martens
“Die dokter Martens is toch van de proper
ste niet”, zei Mama.
"t Schijnt dat die kliniek van hem... enfin, 
ge verstaat me... dat ze van overal komen, 
van Duitsland en Frankrijk, de rijke vrou
wen voor... ge verstaat me...”

Hugo Claus, “Het verdriet van België”.

Op het moment dat Henry van de Velde 
( 1863-1957) in verschillende Duitse steden 
en nu ook in Gent met een groots opgezette 
tentoonstelling wordt geëerd, gaf het 
schepencollege van Deinze op een potsier
lijke manier een negatief advies aangaande 
de plaatsing op de monumentenlijst van 
één van de belangrijkste realisaties van 
deze architect in ons land. Volgens het 
schepencollege van deze provinciestad is 
de polikliniek die Van de Velde in 1932 
langs de weg Gent-Kortrijk bouwde archi
tectonisch waardeloos! Alle makkelijk 
weerlegbare ad hoe argumentaties, die door 
het schepencollege worden ingeroepen om 
het gebouw niet op de lijst van beschermde 
monumenten te plaatsen, kunnen onbespro
ken blijven. We willen hier uitsluitend in
gaan op het feit dat de voormalige polikli
niek vanuit architectuurhistorisch oogpunt 
wel degelijk een bijzonder waardevol ge
bouw is.

Tweede Belgische periode

Het gebouw dateert uit de zogenaamde 
tweede Belgische periode van Henry van 
de Velde. De toen al wereldberoemde ar
chitect kwam na een kwarteeuw werkzaam
heden in Duitsland en Nederland in 1925 
naar België terug. Naast zijn activiteiten als 
hoogleraar aan de Gentse universiteit en als 
directeur van het pas opgerichte Hoger In
stituut voor Sierkunsten in de voormalige 
abdij van Ter Kameren, was Van de Velde 
ook nog bijzonder actief als architect. Wat 
deze tweede Belgische periode zó interes
sant maakt, is dat Van de Velde als toen al 
meer dan zestig jaar oude pionier van de 
moderne beweging aansluiting zocht bij de 
nieuwe naoorlogse generatie van jonge, 
modernistische architecten, zonder daarbij 
zijn eigen artistieke persoonlijkheid op te 
geven. Van de Velde was ongetwijfeld tot 
inzicht gekomen dat zijn onmiskenbaar 
originele bijdrage aan de ontwikkeling van 
het modernisme niet langer van toepassing 
was op de drastisch gewijzigde omstandig
heden van de naoorlogse samenleving. 
Ontwerpen zoals het Museum te Hoenderloo 
(1921 -26), dat in opdracht van het echtpaar 
Kröller-Müller werd getekend, of zijn in
zending voor de wedstrijd voor de 
Antwerpse Linkeroever (1926) illustreren 
dat deze symbiose niet zonder problemen is 
verlopen. Alhoewel beide fascinerende 
ontwerpen in de twintiger jaren tot stand 
zijn gekomen, worden ze nog overheerst 
door de vooroorlogse ritualistiek van het 
Gesamtkunstwerk. Hun Babylonisch en 
Assyrisch aandoende monumentaliteit 
wordt nog volledig gedragen door de on
rust van de Jugendstil: zowel in het exterieur 
als interieur valt er geen hoekje te bespeu
ren dat niet is bezwangerd door een 
architecturaal drama. Pas in een aantal an
dere realisaties, zoals de polikliniek van 
Dr. Martens, zal Van de Velde er werkelijk 
in slagen de kracht van vroegere meester
werken, zoals het Werkbundtheater te 
Keulen (1914) met zijn vakkundig in elkaar 
geschoven volumes en golvende beton- 
massa’s, te vertalen in een naoorlogs idi
oom.

Landing

Het was wellicht dezelfde man, de toenma
lige Minister voor Kunst en Wetenschap
pen Camille Huysmans, die Van de Velde 
terug naar België had gehaald en hem in 
contact bracht met dokter A. Martens. Deze 
hoogleraar interne ziekteleer, die zich had 
ingezet voor de vervlaamsing van de Gentse 
universiteit, had toen reeds een ruime be
kendheid verworven met zijn dieetleer. 
Onder zijn patiënten vinden we beroemde 
politici zoals Camille Huysmans, Edouard 
Anseele en Paul Henri Spaak en beroemde 
figuren uit de artistieke wereld zoals Stijn 
Streuvels, Felix Timmermans, Albert 
Saverys en Henry van de Velde zelf.
Aan Van de Velde gaf Dokter Martens een 
tweeledige opdracht: naast de bouw van 
een polikliniek, moest Van de Velde ook 
een woning voor de dokter ontwerpen. Deze 
woning, “Villa Landing" (1934), bestond 
uit een combinatie van strakke, rechthoe-

Polikliniek Dr. A. Martens (ontwerp: Henry van de Velde)
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kige elementen en afgeronde volumes. Het 
plastisch, ritmisch effect werd bovendien 
versterkt door het afwisselend spel van 
baksteengebruik en wit bezetwerk. Be
paalde onderdelen van de villa in beton of 
baksteen, zoals de sokkel, vensterbanken, 
de overkragende kroonlijst en de ingangs- 
luifel werden onbepleisterd gelaten en zo
doende gearticuleerd. De op deze wijze 
verkregen uitgesproken horizontaliteit werd 
door middel van een tuin- en terrasaanleg 
langsheen de Leie-oever bekrachtigd. Bij 
het terras ontwierp Van de Velde een sok
kel voor het beeld “Jongeling met Schelp ” 
van Georges Minne, met wie de architect 
reeds aan het begin van deze eeuw had 
samengewerkt. Het interieur van de “Villa 
Landing” werd gekenmerkt door een sub
tiel kleurgebruik waarbij met behulp van 
witte plafonds, crèmekleurige wanden, 
zwarte lambrizeringen en grijze marmeren 
vloeren een evenwichtige compositie werd 
gecreëerd. Van dit oorspronkelijke interi
eur is echter nauwelijks iets overgebleven. 
Na een kleine verbouwing in de jaren ‘40, 
waarvoor Dr. Martens Van de Velde naar 
verluid in Zwitserland opzocht, werd deze 
villa in 1982 op een platvloerse wijze om
gebouwd tot restaurant. Hierbij werd niet 
alleen de inwendige structuur met een niets
ontziende vernielingsdrift aangepast aan 
de nieuwe bestemming, maar werd ook het 
exterieur nagenoeg verminkt. De garage
deur werd dichtgemaakt, verschillende ven
sters werden vergroot, een stuk werd aan
gebouwd, in twee gevels werden bloem
bakken gemetseld en één volume werd be
kroond door een gedrocht dat het midden 
houdt tussen een luchtafweergeschuts- 
koepel en een serre.

Dynamisch continuüm

Aan de overzijde van de weg Gent-Kortrijk 
bouwde Van de Velde in opdracht van Dr. 
Martens reeds twee jaar eerder de polikli
niek, nu vrijwel het enige gebouw dat 
architecturaal iets te betekenen heeft te
midden de - zij het inderdaad soms interes
sante - banaliteit van de lintbebouwing langs 
de steenweg. Het feit dat “Villa Landing” 
tot een karikaturale afspiegeling is gewor
den van wat het ooit was, is al voldoende 

reden om datgene wat tot dusver nagenoeg 
intact is gebleven als monument te klasse- 
ren. De polikliniek is overigens niet alleen 
een meesterwerkje van interbellum-archi- 
tectuur, maar tevens representatief voor 
Van de Veldes tweede Belgische periode: 
we vinden er de nieuwe, naoorlogse vormen
taal in terug, maar een aantal elementen 
roepen Van de Veldes karakteristieke voor
oorlogse experimenten op. Zo bemerken 
we in de polikliniek een doordachte 
stereometrische benadering: het gebouw 

oogt als een compositie van zorgvuldig in 
elkaar geschoven, eenvoudige, geometri
sche volumes.
Typerend echter is dat Van de Velde zich 
niet tevreden stelde met de zuivere kracht 
van volumes op zich; het gebouw moest 
ook op verschillende wijzen tot leven wor
den gebracht. Hiervoor maakte hij onder 
meer dankbaar gebruik van bruine Neder
landse baksteen: de getemperde, expres
sieve baksteenbehandeling van de polikli
niek vertoont trouwens overeenkomsten met 
de vormentaal van de Amsterdamse School, 
terwijl de metselwijze het werk van Frank 
Lloyd Wright oproept, waardoor Henry 
van de Velde wellicht via Nederlandse en/ 
of Duitse tussenschakels is beïnvloed. De 
volledig in baksteen (in tegenstelling tot 
“Villa Landing”) opgerichte gevels ver
sterken overigens de horizontaliteit van de 
uit één bouwlaag bestaande polikliniek. 
Deze horizontale dynamiek wordt natuur
lijk gekatalyseerd door een typisch Van de 
Velde-kenmerk: de afgeronde hoeken die, 
zoals in Van de Veldes allereerste meubel
ontwerpen van voor de eeuwwisseling, een 
vloeiende verbinding tot stand brengen tus
sen orthogonale vlakken. De ritmische op
eenvolging van curven speelt trouwens in 
op de plaatsing van het gebouw: het hoek- 
perceel is gesitueerd aan een kruispunt waar 
twee straten elkaar niet in een rechte hoek 
ontmoeten. De ronding van het gebouw, 
waarin grote glas-in-staal-partijen zijn ver
werkt, weerspiegelt deze situatie, terwijl de 
twee in een L-vorm in elkaar gehaakte 
basisvolumes zich daartegen afzetten. In 
plaats van een statische compositie van 
volumes ontstaat een plastisch en dyna
misch continuüm, waarvan de horizontale 
stuwing wordt geïntensifieerd door de ge
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tande dakrand, de vormgeving en plaatsing 
van de ramen en luifels. Een markant detail 
is bijvoorbeeld de bovendrempel van het 
gebogen hoekraam die overvloeit tot een 
luifel aan de ingang. In deze contrapuntische 
dispositie van rechthoekige en gebogen 
vlakken herkennen we Van de Veldes vroe
gere fascinatie voor het lineaire ornament 
waarbij twee op elkaar in werkende kracht
lijnen werden verabsoluteerd tot twee el
kaar stimulerende natuurkrachten. De 
ritmiek van de curven zet de beschouwer 
overigens ook aan om het gebouw niet 
statisch, vanuit één standpunt te beschou
wen, maar om rond het gebouw te lopen - 
een effect dat Van de Velde ook reeds 
beoogde bij enkele van zijn belangrijkste 
realisaties uit zijn Duitse periode zoals de 
“Villa Hohenhof” te Hagen (1907) en het 
Werkbundtheater te Keulen. Van deze beide 
gebouwen vinden we in de polikliniek niet 
alleen de versmelting van de verschillende 
delen tot één enkel organisch geheel terug, 
maar ook de sterke verbondenheid tussen 
het bouwsel en zijn omgeving - een aspect 
dat reeds in lyrische bewoordingen werd 
opgemerkt door de kubistische schilder 
Pierre-Louis Flouquet in een nummer van 
het tijdschrift Bâtir uit 1937.
Niet alleen in het plan immers speelt de 
polikliniek in op de omgeving, ze inter- 
ageert er ook mee als bouwvolume. De 
asymmetrische, bakstenen constructie roept 
in die zin de bakstenen woningen op die 
Mies van der Rohe enkele jaren eerder 
ontwierp of het latere Kröller-Müller-mu- 
seum te Otterloo, waar Van de Velde er in 
slaagde de kunst te integreren in de natuur 
van de Hoge Veluwe. Vermits de horizon- 
taliserende stuwkracht van het gebouw zo 
nadrukkelijk inspeelt op de onmiddellijke 
omgeving, is een bescherming als dorps
gezicht ook erg belangrijk. Hierdoor zou 
bij eventuele nieuwbouw respect kunnen 
worden geëist voor de nabijheid van een 
belangrijk cultuurhistorisch bouwwerk.
Ook binnenin is de polikliniek een 
architecturaal pareltje. Strakke ritmische 
patronen, zoals de gang met de opeenvol
ging van de deuren van de ook onderling 
verbonden patiëntenkamertjes, worden af
gewisseld met de zachte curven in de apo
theek en het bureau die de patiënt een 
gevoel van rust en intieme geborgenheid 
moesten geven. Overal is een subtiel spel 
tussen verschillende geometrische vlakken 
in verschillende kleuren en materialen aan
wezig: reeds in de inkomhal word je als 
bezoeker geïmponeerd door het vormen
spel van de geometrisch ingedeelde granito 
vloerpatronen, de granito muursokkels, de 

houten muurbekleding tot op ooghoogte, 
de subtiele opdeling van de glazen wand 
van de apotheek en van de glazen deur 
tussen de hall en de windvang. Het is een 
unicum dat van een dergelijk gebouw ook 
het interieur vrijwel intact is gebleven: zelfs 
de ingebouwde medicijn- en instrumenten
kastjes en ander meubilair zijn nog aanwe
zig. De huidige eigenaars zijn in hun pogin
gen om de voormalige polikliniek tot woon
huis te transformeren bijzonder zorgvuldig 
te werk gegaan. Zo werd in de verbouwing 
van de apotheek en het laboratorium tot 
keuken het oorspronkelijke meubilair en de 
oorspronkelijke basisindeling gebruikt. 
Helemaal uitzonderlijk is de aanwezigheid 
van het originele raamwerk aan de straat
zijde. Ramen die wél zijn vervangen vol
gen op enkele millimeters na dezelfde inde
ling van de oorspronkelijke profielen. Met 
de nodige bescheidenheid en accuratesse 
slaagde Ir. arch. Guy Châtel er ook in het 
gebouw meer naar de tuinzijde te oriënte
ren door bijvoorbeeld met eerbied voor de 
authentieke proporties een raam door een 
deur te vervangen.
Kortom, het is gewoonweg niet te begrij
pen dat de voormalige polikliniek Dr. 
Martens nog niet op de monumentenlijst is 
geplaatst. We zijn er echter van overtuigd 
dat de bevoegde minister en de nationale 
commissie in staat zijn om het negatieve 
advies van het zich grenzeloos belachelijk 
makende schepencollege van Deinze naar 
de prullemand te verwijzen.

Steven Jacobs

In de loop van 1994 publiceert Kritak 
een boek van Steven Jacobs over Henry 
van de Velde, “Het wonen als kunstwerk. 
Een woonplaats voor de kunst” (werk
titel).



Het witte kunsthuis
Met een overzicht van Belgische video- 
installaties opent het MUHKA voor de 
tweede maal officieel zijn deuren. In het 
kader van Antwerpen 93 werd niet enkel de 
kathedraal in versneld tempo gerestaureerd, 
ook het Museum voor Hedendaagse Kunst 
werd een nieuwe, definitieve behuizing 
aangemeten. Is het gebouw ook een archi
tectonisch relevant complex?

Silo

Op het einde van vorige eeuw krijgt Ant
werpen haar Museum voor Schone Kun
sten. De locatie van dit monumentaal ge
bouw ligt bijna voor de hand, het moet 
fungeren als de centrale focus, als de 
Stadtkrone van de nieuwe Zuidwijk. Glas
helder visualiseert het gehele opzet de wil 
om de economische heropbloei van de stad 
ook tot uiting te laten komen in de culturele 
infrastructuur. Door het stadsbestuur wordt 
de lat hoog gelegd, in 1877 wordt een grote 
architectuurprijs vraag uitgeschreven. De 
wedstrijd levert twee laureaten op, twee 
jonge Antwerpse architecten: Jean-Jacques 
Winders en Frans Van Dijk. (1) Na aanpas
sing van hun oorspronkelijk project kan 
men in 1884 starten met de bouwfase. Tus
sen de wedstrijd en de officiële opening van 
het museum in 1890 liggen dertien jaar.

De ontstaansgeschiedenis van het MUHKA 
en de verschillende voorstellen betreffende 
een geschikt museumgebouw voor heden
daagse kunst is een lang verhaal dat hier 
nauwelijks aan bod kan komen. Architect 
Stynen stelt in 1966 voor een museum te 
bouwen op de Scheldekaaien in de nabij
heid van Het Steen. Vier jaar later formu
leert Stynen het voorstel om Le Corbusiers 
niet uitgevoerd project “Musée à Crois
sance Illimitée" uit 1939 te bouwen op de 
Linker Scheldeoever of in het Middelheim- 
park. (2) Ondertussen ontwikkelt het ICC 
op de Meir zich tot een progressief centrum 
voor hedendaagse kunst onder de stimule
rende leiding van Flor Bex. De heden
daagse kunst krijgt tijdelijk onderdak in het 
Koninklijk Paleis!
Wegens financiële beperkingen blijkt 
nieuwbouw niet haalbaar en kiest men uit
eindelijk voor het verbouwen van een in
dustrieel pand. Onder impuls van Marcel 

‘ Van Jole koopt de Vlaamse Overheid in 
1983, tijdens de ambtsperiode van minister 
Karel Poma, een voormalige silo in de 
Leuvenstraat. Tevens wijst het contract 
Michel Gransard als architect aan. In alle 
stilte en omgeven met de grootste geheim
zinnigheid worden de verbouwingsplannen 
opgemaakt. Wanneer eind 1984 via de pers 
de start van de bouw van het MUHKA 
bekend wordt gemaakt, zijn de bouwplan
nen bijna klaar voor aanbesteding. Bij de 
Vlaamse architectenverenigingen ontstaat 
een hevig protest tegen de ondoorzichtigheid 
waarmee de overheid voor een dergelijk 
belangrijk publiek bouwwerk tot de keuze 
van de architect is overgegaan. In de ons 
omringende landen wordt voor een nieuw 
museumgebouw een wedstrijd of een meer
voudige ontwerpopdracht georganiseerd of 
consulteert men architecten die met hun 
werk reeds bewezen hebben enige verbeel
dingskracht te bezitten. De aanstelling van 
Grandsard is een mooi voorbeeld van poli
tieke belangenbehartiging waarbij de ar
chitectonische ontwerptalenten nauwelijks 
ter sprake worden gebracht in de besluit
vorming. Van een openheid zoals bij het tot 
stand komen van het Antwerpse Museum 
voor Schone Kunsten op het einde van 
vorige eeuw is ditmaal absoluut geen sprake.

Bij de aanvang van het MUHKA-project 
stelt men niet de vraag of een silo wel 
geschikt is om een museum te huisvesten. 
Niet elk complex opgetrokken vanuit een 
specifieke functionaliteit is aanpasbaar voor 
om het even welke andere bestemming. De 
geslotenheid van een silo staat diametraal 
tegenover een museum waarbij het daglicht 
een wezenlijk element is. De problemen 
om het licht te integreren in het interieur 
van een silo kunnen nauwelijks opgelost 
worden, wat mocht blijken uit Grandsards 
ontwerp.

Uitbreiding

De door Grandsard verbouwde graansilo 
wordt in 1987 in gebruik genomen. Pas in 
1990 ontstaat enige politieke bereidheid 
om ook de tweede fase te realiseren en dit 
tegen 1993, het jaar waarop Antwerpen
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Maquette van de uitbreiding van het MUHKA (kant Cockerillkaai)

b Söhets van de uitbreiding van het MUHKA’

Culturele Hoofdstad zou worden. Door aan 
het MUHKA gedurende 20 jaar een ge
waarborgde toelage van 25 miljoen te ver
lenen is het mogelijk een uitbreiding te 
realiseren in amper een jaar tijd. Ook voor 
deze fase wordt Grandsard aangesteld als 
architect. Toen de architecten verenigingen 
in 1984 reageerden op de ontwerperskeuze 
verklaarde minister Poma erg verontwaar
digd dat niet voor elke kleine opdracht een 
wedstrijd uitgeschreven kan worden. De 
eerste raming voor de ruwbouwwerken 
bedroeg 18 miljoen, uiteindelijk blijkt het 
een totale investering van meer dan 100 
miljoen! Men mag dan ook stellen dat niet 
het hergebruik van een industrieel pand 
maar een bijna volledig nieuwbouwproject 
werd nagestreefd.

Met deze uitbreiding verdrievoudigt het 
MUHKA haar beschikbare tentoonstel- 
lingsoppervlakte, van 1600 m2 tot ongeveer 
5000m2. Ook een bibliotheek en de admi
nistratie krijgen onderdak in deze nieuwe 
vleugel. Aanvankelijk was het de bedoe
ling om het volledig bouwblok, begrensd 
door de Leuvenstraat, Wapenstraat en de 
Cockerillkaai, te onteigenen voor het 
MUHKA. Aan de kant van de Schelde 
blijven echter twee terreinen in privéhanden. 
Op één ervan komt een “scheef apparte
mentsgebouw”, een spraakmakend ontwerp 
van de Fransman Philippe Starck.

Wat valt er te vertellen over het eindresul
taat? Een gebouw is niet louter een object, 
het gaat ook een relatie aan met de directe 
stedelijke omgeving. Een goed ontwerp 
weet de mogelijkheden en de karakteristie
ken van de site op te nemen, zelfs via het 
ontwerp de krachtlijnen van de ruimtelijke 
context te verduidelijken. Van een derge
lijke bezorgdheid is in het gerealiseerde 
ontwerp geen sprake, de nieuwbouw ne
geert zelfs de stedebouwkundige potenties 
van de plek. Het compleet gesloten 
cylindrisch volume keert zijn rug naar het 
plein van de gedempte Zuiderdokken. De 
vorm ervan is volledig vreemd binnen de 
morfologie van deze wijk. Ook de nabij
heid van de Schelde is nauwelijks visueel 
benut in het concept van het gebouw. Aan 
de kant van de Scheldekaaien is het mu
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seum lager dan de gemiddelde bouwhoogte. 
Om dit op te lossen werd zelfs een nepgevel 
opgetrokken om alzo aansluiting te beko
men met de aanpalende bebouwing. Ook de 
grote glazen gevel in de Wapenstraat, waar
achter het administratief gedeelte zich be
vindt, negeert de architectonische eigen
heid van de straat. Waarom een banale 
glazen gevelwand werd verkozen, is ondui
delijk, deze roept immers het beeld op van 
de vele anonieme nieuwe industrie
gebouwen.

Bij het bewandelen van het interieur krijgt 
men een opeenvolging van diverse ruimte
vormen. De verschillende afmetingen er
van zullen vermoedelijk wel mogelijkhe
den geven bij de uitwerking van exposities. 
De verhoudingen en overgangen van de 
diverse kamers zijn echter weinig boeiend. 
Aan het gedeelte van de eerste fase van de 
verbouwing, waar het toegangsgedeelte is 
behouden, zijn rechts en links een paar 
ruimtes aangebreid zonder enig gevoel voor 
een compositorisch geheel. De wijze waarop 
nooduitgangen en kasten met brandweer- 
slangen zijn aangebracht, tonen goed aan 
dat de ontwerper niet in staat is deze te 
integreren in het interieur. In een van de 
nieuwe zalen op de begane grond is dit zo 
storend dat men steeds problemen zal on
dervinden bij het opstellen van de werken.

Zoals in de eerste fase van de opdracht geeft 
Grandsard alle ruimtes een volledig witte 
verschijning, elke kleurtoevoeging is ge
weerd. Het idee van een neutrale, witte 
ruimte voor kunst is reeds lang een achter
haald museumconcept. Kunstwerken in een 
volledig witte omgeving worden als het 
ware gesteriliseerde objecten en krijgen 
een bevreemdende, bijna zwevende pre
sentatie. Kiezen voor een industrieel pand 
en vervolgens alles bepleisteren en wit schil
deren, zoals in de eerste fase van de verbou
wing van het MUHKA, is in feite een 
negatie van het gebouw. In de verschil
lende buitenlandse voorbeelden tracht men 
de eigenheid van een fabrieksgebouw te 
behouden, respecteert men de authentici
teit van de constructie en de aanwezige 
bouwmaterialen die meestal geen architec
tonische pretenties bezitten. Daarbij komt 

nog dat het gebruik duidelijk heeft aange
toond dat het aanbrengen van een witte 
vloerbekleding in een publiek gebouw op 
onderhoudtechnisch gebied een misser is 
van formaat. Toch kiest Grandsard bij de 
uitbreiding opnieuw voor een witte woes
tijn. Het netvlies wordt geweld aangedaan!

Een groot gedeelte van het dakterras is 
ommuurd en dit in de eerste plaats om het 
gebouw vanop de straat een groter volume 
te geven. De identieke, vierkante openin- 
gen in de dakrand zijn volstrekt formeel. 
Met een opening in een muur zonder ramen 
kan men het omringend landschap inlijsten. 
De wijze waarop bijvoorbeeld Le Corbusier 
een opening in een wand manipuleert om 
de omgeving visueel te betrekken bij een 
dakterras is in het ontwerp van Grandsard 
volledig afwezig. Een weids uitzicht op de 
Schelde wordt niet geboden; de openingen 
roepen het beeld op van nutteloze schiet
gaten. Wie hoopt om vanaf het spievormig 
terras een subliem zicht te krijgen op de 
Schelde heeft het verkeerd voor. Het meest 
beeldbepalende uitzicht is de installatie van 
de air-conditioning! Het dakterras is niet 
meer dan een restruimte zonder ruimtelijke 
kwaliteiten. Het idee van directeur Flor 
Bex om sculpturen te plaatsen op het dak is 
interessant. Het kader dat de architect hier
voor creëerde, is echter de slechtste garan
tie voor een kwalitatieve opstelling.

Een gemiste kans

Het pijnlijkst in het verhaal is dat de archi
tect voor deze tweede fase voldoende tijd 
heeft gekregen om zijn eerste ontwerp te 
verbeteren maar dit nauwelijks heeft ge
daan. Onvermijdelijk maakt men de verge
lijking met de nabijgelegen Galerie Ronny 
Van de Velde, waar architect Georges 
Baines met ongeveer vergelijkbare finan
ciële middelen een veel evenwichtiger ar
chitectonisch geheel heeft weten te berei
ken. Men kan enkel betreuren dat de 
Vlaamse Gemeenschap geen beroep heeft 
gedaan op Baines of een ander talentvol 
ontwerper. Al te vaak moet men vaststellen 
dat gebouwen, die opgetrokken worden 
met gemeenschapsgelden, de niet onmid
dellijk bekwaamste architecten in Vlaan
deren in handen worden gegeven.
Bij de aan vang van de ruwbouwwerken 
publiceerde Greet Paulissen in De Witte 
Raaf reeds een kritische bijdrage onder de 
titel “een gemiste kans”. (3) Jan Van Hove 
schreef in De Standaard: “Architect Michel 
Grandsard heeft gered wat er te redden 
viel”. (4) Toch maar een pover resultaat 
voor een architect! Het is een gemiste kans; 
Antwerpen bezit een nieuw gebouw zonder 
enige architectonische betekenis. Flor Bex 
omschrijft het als een “bruikbaar werk
instrument” met meer mogelijkheden dan 
de nieuwe Documenta Halle te Kassei waar 
hij recent een tentoonstelling moest opbou
wen. Terecht wijst Bex erop dat deze nieuw
bouw in het mekka van de hedendaagse 
kunst een verschrikking betekent voor 
tentoonstellingsmakers. Dit neemt niet weg 
dat de wanordelijke ruimtelijke constella
tie die Grandsard heeft bedacht niet echt 
meer mogelijkheden biedt.

Over één aspect is iedereen het roerend 
eens. De keuze van de locatie gaf aan de 
Zuidwijk een grote stimulans najarenlange 
verwaarlozing. Daaruit blijkt nogmaals dat 
belangrijke architecturale realisaties nieuwe 
impulsen in een stadsgedeelte geven.
Dat het MUHKA er gekomen is en dat men 
ondertussen reeds een volwaardige collec
tie heeft weten samen te stellen is enkel toe 
te juichen. Flor Bex had echter een beter 
architect verdiend om zijn verzameling 
onderdak te geven. Hopelijk kiest Jan Hoet 
voor de verbouwing van het Gentse Casino 
voor een competenter ontwerper.

Marc Dubois

(1) L. De Jong, “Het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen. Een 
historisch overzicht", Antwerpen, 1983.
(2) M. Dubois, “Museum voor Heden
daagse Kunst te Antwerpen ”, in: “A PLUS", 
nr. 88, 1985.
(3) G. Paulissen, “De uitbreiding van het 
MUHKA: een gemiste kans ”, in: “De Witte 
Raaf", nr. 39, september 1992.
(4) J. Van Hove, “MUHKA opent sober en 
bruikbaar museumgebouw ” in: "De Stan
daard”, 25 juni 1993.
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Odertumssem= cen greew uit de kuunstactumaliteit

LA BIENNALE. Omdat Documenta IX vorig 
jaar plaatsvond, werd besloten het dwingende 
tweejaarlijkse ritme te laten voor wat het was en 
de Biënnale van Venetië op een onpaar jaar te 
organiseren. Met het aanstellen van de lichtjes 
megalomane Achille Bonito Oliva tot artistiek 
directeur van de Biënnale kon de negenen
negentigste editie uitgroeien tot de grootste in 
haar geschiedenis. In drie programma-onderde- 
len kan de inhoudelijke bijdrage van Oliva geë
valueerd worden. Het meest desastreuze resul
taat betreft de diverse tentoonstellingen in het 
Italiaanse paviljoen die hij volledig in zijn greep 
had, De verschillende expo’s, waarvan indien 
niet de onwezenlijke programma’s, dan toch dè 
terecht onbekende participanten reeds tot onge
noegen stemden, werden door de tentoonstel
lingsmaker tot een gigantische brij en een quasi 
onontwarbaar kluwen gesmeed. Tientallen inte
ressante werken werden op een onbegrijpelijke 
wijze verkeerd opgesteld; het werk van Beuys 
bijvoorbeeld, in de hall, werd in een steriele 
houten kast gekneld. Jammer, want het is een 
prachtig werk.
In de artistieke invulling van de andere nationale 
paviljoenen heeft de artistiek directeur strikt 
genomen geen inspraak. Toch had hij enkele 
directieven Uitgevaardigd. Een richtlijn van Oliva 
gaat immer gepaard met het voorvoegsel “trans-”. 
Over de nationale grenzen heen, heette het: 
transnationalisme. Nadenken over het instituut 
Biënnale kan geen kwaad maar een dergelijk 
ordewoord kan niet anders dan in gekkigheid 
resulteren. Zo beschouwde de Amerikaanse 
curator de selectie van de meer dan tachtig jaar 
geleden in Frankrijk geboren, niettemin Ameri
kaanse Louise Bourgeois als een inlossing van 
de verwachtingen van de artistiek directeur. De 
Hongaren haalden iemand met een Hongaarse 
naam binnen die zonder meer het Amerikaans 
imperialistisch cultuurmodel incarneert: Joseph 
Kosuth. Welbeschouwd heeft slechts één land 
deze vraag op een interessante wijze ingevuld, 
met name Oostenrijk, maar met deze reserve, 
dat wellicht ook zonder de expliciete invraag- 
stelling van het “nationale” paviljoen, de 
Oostenrijkse selectieheer, Peter Weibel, tot een 
overtuigende kritiek op dit instrument zou geko
men zijn. Christian Philipp Muller, Andrea Fraser 
en Gerwald Rockenschaub hebben een intrige
rende bijdrage geleverd die handelt over de 
grens als cultuurhistorische en kunstkritische 
notie. Van het Belgisch paviljoen bracht ik on
der andere het volgende mee:

Voor Aperto, de tentoonstelling waaraan enkel 
kunstenaars jonger dan vijfendertig jaar mogen 
deelnemen, stelde Oliva een team samen rond 
Helena Kontova, bekend van het tijdschrift Flash 
Art. Het is een wild circus geworden waarin “De 
kakstoel” van Patrick Van Caeckenberg bij
voorbeeld volledig verdronk - zeker niet die 
indruk kon achterlaten die zijn werken in de 
intieme sfeer van de tent in de Kunsthalle Lophem 
konden losweken. Vermits Aperto opgevat is als 
een hypertijdgebonden scène is een dergelijke 
verwachting niet eens gerechtvaardigd. Aperto 
is geen tentoonstelling, maar een plek waar 
jonge artiesten zich (enkel) kunnen tonen. Dat 
enkele kunstenaars dit zeer letterlijk hebben 
genomen, duid ik hen niet ten kwade.
Verder in Venetië: een belangrijke retrospec
tieve van het werk van Marcel Duchamp, bij
zonder eigenzinnig en revelerend ingericht; een 
tentoonstelling met een vijftigtal doeken van 
Francis Bacon; een hommage aan Cage (een van 
de andere onhebbelijkheden van Oliva is de 
wijze waarop hij Fluxus versmacht); “Trans
actions” (het voorvoegsel duidt op de hand van 
de meester; ditmaal wilde hij de grenzen tussen 
de diverse artistieke disciplines slechten door 
mensen als Peter Greenaway en Bob Wilson uit 
te nodigen zonder te beseffen dat je een grens 
enkel overstijgt door er geen rekening mee te 
houden, en niet door te zeggen dat je er geen 
rekening mee houdt); “Fratelli ” (de presentatie 
van Francesco Lo Savio en Tano Festa is vooral 
wat de laatste betreft een regelrechte afgang); 
“The coexistence of art ( a model of exhibition ” 
(met veel minderwaardig werk); “A journey 
towards Cythera (Art & Poetry)" (de tentoon
stelling maakt haar uitgangspunten volstrekt 
niet waar, maar bevat wel een aantal niet te 
missen werken, onder andere van Rodney 
Graham); verder een aantal tentoonstellingen 
die niet in het officiële programma opgenomen 
werden maar niettemin tot aanbeveling strek-

Guy Mees

verloren ruimte, 1989

ken, zoals de installatie van Christoph Rütimann 
in de Chiesa San Staë, “L’image dans le tapis”, 
een tentoonstelling van jonge Franse artiesten, 
en “Scuola", de Vlaams-Nederlandse off-ten- 
toonstelling waarin vooral het werk van Anne 
Decock, Mark Manders, Carlo Mistiaen en Be
rend Strik me is bijgebleven. (K.B.)

GUY MEES. Na een overzicht van Jef Geys’ 
werk vorige zomer presenteert het Paleis voor 
Schone Kunsten een retrospectieve met “Guy 
Mees, werken 1958-1993”. De tentoonstelling 
omvat vijf groepen eigenzinnige werken waarin 
de mogelijkheden van de schilderkunst afgetast 
worden. Mees’ systematisch doorbreken van de 
traditionele beleving van materiaal, kleur, ruimte, 
ordening, techniek en vorm is de leidraad van 
een weloverwogen interactief parcours. Het 
primeren van het materiaal op het gestuele schil
deren, het doorbreken van het tweedimensionale 
vlak, het repetitieve en seriële, de relatie van 
drager en wand, kleur en vorm,... wordt gecom
bineerd met een verrassende sensuele onge
dwongenheid. De tentoonstelling streeft geen 
volledigheid na - aluminiumwerken en politieke 
acties ontbreken - om dit welafgewogen geheel 
niet te schaden. Dirk Snauwaerts genuanceerde 
analyse van Mees’ gestage ontwikkeling en een 
bijdrage over de “ Verloren Ruimte ” komen aan 
deze lacune tegemoet. De catalogus bevat voorts 
bijdragen van Marc Poirier en Anny De Decker 
over geschilderde plinten in Mees’ voormalige 
woning in Verlus. Aan deze zeer verdienstelijke 
tentoonstelling is een bezoek verplicht tot 1 au
gustus, in het Paleis voor Schone Kunsten, 
Koningsstraat 10,1000 Brussel (02/507.84.80).

FAREED ARMALY. Het Antichambres-pro- 
gramma van het Paleis voor Schone Kunsten, 
waarin eerder tentoonstellingen van Michael 
Asher, Christian Philipp Müller plaatsvonden, 
wordt verdergezet met het project “Breakdown ” 
van Fareed Armaly. Na zijn projecten “Orphee 
1990" (Maison de la Culture, St.-Etienne) en 
“Contact” (Galerie Nagel, Keulen) belooft dit 
een hoogtepunt te worden in de kritische 
ontmaskering van de - in ditspecifieke geval - 
tentoonstel-lingsarchitectuur en haar onder
liggende ideologische motieven jegens het pu
bliek. Het historisch onderzoek van de 
tentoonstellingssite levert Armaly het materiaal 
voor de multimediale opstellingen die het pu
bliek informeren over de ondergane manipula
ties. In dit bewustmakingsproces wendt Armaly 
de technieken aan waarvan de geïnstitutionali
seerde informatiekanalen zich bedienen. Van 
15 juli tot 12 september op bovenvermeld adres 
een geschiedenisles conditionering vanaf 1928 
via ’68 tot nu, uiteraard voorzien van een cata
logus.

VAN STOF TOT ASSE. Op vraag van het 
gemeentebestuur van Asse organiseert Galerij 
De Ziener een tweede “Van Stof tot Asse” met 
de hoop dit zomerproject driejaarlijks te herha
len. Een twintigtal kunstenaars, die niet 
onmiddelijk onder één artistieke noemer kun
nen geschoven worden, verbonden aan de gale
rie of op uitnodiging, stellen hun werk op in het 
W aalborrepark, de Zwartzusterskapel, een leeg
staande meubelwinkel, de galeries Remelus en 
De Ziener. Het voorbehoud ten opzichte van 
allerlei zomerinitatieven onder de ronkende ba
nier van cultuurspreiding en drempelverlaging 
overal te lande mag dit project bespaard blijven. 
Zowel de keuze van de deelnemende artiesten 
als de gemeentelijke organisatie verlenen het 
project een eigen karakter. Tot 22 augustus, 
telkens van vrijdag tot zondag te Asse (02/ 
452.64.70 en 02/452.77.86).

KONTAKT 93. De Duitstalige Gemeenschap 
zal in 1994 zijn Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien openen in een gerenoveerd voorma
lig slachthuis te Eupen. Met eenmans- 
tentoonstellingen wil dit centrum zich posi
tioneren als ontmoetingsplaats tussen de ver
schillende gemeenschappen. Of het IKOB in dit 
geografisch en cultureel gekneld drielanden
punt ook daadwerkelijk haar grensover
schrijdende ambities én culturele autonomie 
kan realiseren valt af te wachten. Als voor
smaakje organiseert dit centrum “Kontakt 93 ”, 
een “overtuigend panorama van Belgische he
dendaagse kunst”; 16 kunstenaars werden uit
genodigd - tijdelijk - een repliek te formuleren 
op en in de ruimtelijke ordening van twee parken 
naast het slachthuis. Werk van onder andere 
Bijl, Charlier, Colpaert en Janssens te zien tot 
10 oktober in het park Klinkeshöfchen te Eupen 
(080/44.67.47).

AS LONG AS IT LASTS. Met “As long as it 
lasts" wil kunstcentrum Witte de With een 
pendant bieden voor de tentoonstelling “The 
broken mirror” te Wenen, waar actuele schil
derkunst centraal staat. Negen kunstenaars, 
waaronder Jessica Stockholder, Ludger Gerdes, 
Raoul De Keyser en Marien Schouten, werden 
gevraagd hun werk in relatie te brengen met de 
specifieke ruimte. Bedoeling is niet alleen om 
de eenzijdige aandacht op het object schilderij te 
verruimen, maar tevens de ruimtelijke installa
tie aan de orde te stellen. "As long as it lasts " is 
tevens de tekst die Lawrence Weiner op de 
Euromast van Rotterdam uitstrijkt; de discussie 
over kunst in de openbare ruimte wordt hiermee 
demonstratief geopend. Tot 19 september in 
Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst, 
Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam 
(010/411.01.44); op 19septemberom 15.00 uur 

analyseert Jean-Pierre Criqui zowel “As long as 
it lasts" als “The broken mirror” en de recente 
ontwikkelingen in de schilderkunst, het cahier 1 
met bijdragen en teksten betreffende het aange
sneden onderwerp verschijnt op 6 oktober.

PASTORALE SCHILDERKUNST. De ten
toonstelling “Het Gedroomde Land" toont voor 
het eerst een historisch overzicht van het 17de 
eeuwse genre van de pastorale schilderkunst. In 
de Nederlanden namen aanvankelijk Utrechtse 
schilders het voortouw in het verbeelden van het, 
utopisch Arcadië in navolging van de Vene- 
tiaanse traditie van Giorgione, Titiaan en 
Caravaggio. Aan de hand van een zestigtal top
werken situeert de tentoonstelling de inspiratie
bronnen uit prentkunst en literatuur met aan
dacht voor de ontwikkeling van de verschil
lende pastorale subgenres zoals het landschap, 
het portret en het figuurstuk. Voorts wordt inge
gaan op de culturele verschillen bij adellijke en 
burgerlijke opdrachtgevers en de invloed ervan 
op het genre. Een centrale plaats krijgt de “II 
pastor fido”-reeks, geïnspireerd op het 
gelijknamige toneelspel van dichter Guarini, 
toebedeeld. Tot 1 augustus in het Centraal Mu- 
seum, Agnietenstraat 1,3512 XA Utrecht (030/ 
362.362) waarna de tentoonstelling naar 
Frankfurt en Luxemburg verhuist. De omvang
rijke catalogus is onmisbaar voor een kunst
historische bibliotheek.

AMSTERDAMSE AANKOPEN. Ontevre
denheid over het tentoonstellingsbeleid van ver
schillende directeurs drijft de particuliere spon
sor van het Institute of Contemporary Art in 
Amsterdam tot het sluiten van zijn deuren na 
amper twee jaar werking. Een laatste tentoon
stelling toont een selectie gemeentelijke aanko
pen van het laatste decennium onder de titel 
“Amsterdam, een rijke stad”. Verwacht wordt 
dat hierna de Stichting De Appel er zijn intrek 
neemt vanaf volgend jaar. Tot 5 september in de 
Nieuwe Spiegelstraat 10 te Amsterdam (020/ 
620.12.60). (E.W.)

Architectuur
ART NOUVEAU. Het “eeuwfeest van de art 
nouveau” is de aanleiding om de enige, eigen
zinnige Belgische architectuurstijl op wereld
niveau gevat te honoreren met een reeks ten
toonstellingen op diverse locaties die de 
conservering ervan toelichten. Een samenwer
king van Archives d’Architecture Moderne en 
Fondation pour l’architecture resulteert in een 
ruime uiteenzetting over de art nouveau-gevel- 
architectuur. Met origineel documentatie
materiaal over het werk van diverse architecten 
wordt ingegaan op stijlvariaties en -invloeden, 
inbreng van techniek en verschillende ambach
ten, toenmalige functionele eisen en actuele 
instandhoudingswerken. Parallel met deze ten
toonstelling en in het teken van Antwerpen 93 
wordt tevens voor het eerst een volledig over
zicht getoond van het werk van Antwerpens 
architecturale kameleon bij uitstek, Joseph , 
Bascourt (1863-1927). Adres: Kluis- 
straat 55,1000 Brussel (02/649.02.59). Espace 
Photographique Contretype documenteert de 
geschiedenis van haar locatie Hôtel Hannon 
(1903) van architect Jules Brunfaut waarvoor 
Gallé en Majorelle het meubilair ontwierpen. 
Voorts wordt er fotografisch werk getoond van 
bouwheer Edouard Hannon, stichtend lid van de 
Association belge de Photographie. 9 
Adres: Verbindingslaan 1060 Brussel (02/ 
538.42.20).
Het Centrum van het Belgisch Beeldverhaal, 
gehuisvest in Horta’s volledig gerenoveerd 
winkelpand Waucquez (1905), in de Zavel- 
straat 20, 1000 Brussel (02/219.19.80) vestigt 
de aandacht op zijn noodlijdende overbuur, het 
leegstaande complex van de krant Le Peuple van 
architect Pringier met een aanbouw van Maxime- ' 
Brunfaut. Het Hortamuseum in de Amerika- 
straat 25, 1050 Brussel (02/537.16.92) beëin
digde een volledige facelift met de reconstructie 
van een groot venster op de kelder- en gelijk
vloerse verdieping van Horta’s atelier. Ten
slotte planthet Atelier de Recherchesetd’Actions 
Urbaines elke zaterdag gidstochten in het Brus
sel van 1900(02/513.47.61). 3
OPEN STAD. De stad als een continue, ruimte
lijke neerslag van cultuur is de koortsige lei
draad voor het project "Open Stad” van Ant
werpen 93, dat met een toekomstgericht 
activiteitenpakket in drie luiken, de stedelijke 
cultuur, en Antwerpen in het bijzonder, aan bod 
brengt. In “Studio Open Stad” plaatste Atelier 
XIX/XXI de 19de eeuwse uitbreidingsgordel 
centraal in een discussie over de stad in de 21 ste 
eeuw; eind 1993 resulteert dit in een publicatie. 
“Forum Open Stad” programmeerde reeds een 
reeks lezingen over de impact en actuele beteke
nis van het modernisme; in het najaar volgen een 
aantal colloquia waarvan de precieze inhoud en 
praktische gegevens in deze rubriek vermeld 
zullen worden. “Observatorium Open Stad" 
biedt de gelegenheid om de stad deze zomer met, \ 
een kenner - te voet, per fiets of met een minibus 
- te verkennen. Voor alle informatie betreffende 
het gehele project “Open Stad” kan men terecht 
bij Info 93, Grote Markt 29, 2000 Antwerpen 
(03/226.93.00). (E.W.)
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MAPPLETHORPE. Zelfs als je het zou wil
len, kan je in de fotogeschiedenis niet om Robert 
Mapplethorpe heen. De meningen over of de 
visies op deze diabolische dandy, die nog tot 
1 augustus in het Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten te zien is, worden in elk geval kwistig 

> in het rond gestrooid.
Johan De Vos is hem, getuige zijn artikel in De 
Morgen, een beetje beu gezien; in De Standaard 
bericht Jan Van Hove dat hij diep geraakt is door 
de zogeheten sensatie-zucht en het Brusselse 
Mapplethorpe-overzicht. Wat zou Filip Tas den
ken?
Germano Celant, samensteller van deze naar 
onze mening verhelderende tentoonstelling, 
behoort al jaren tot de adorerende, quasi kritiek
loze Mapplethorpe-kenners. In een desondanks 
uitgekiend essay “De Sater en de Nimf’, dat aan 
de voortreffelijke catalogus bij deze reizende 
retrospectieve voorafgaat, wordt Mapplethorpe 
door Celant aan de nodige (en onnodige) analy
ses blootgesteld. Hij situeert Robert Mapple
thorpe ergens halfweg tussen Dionysus en 
Narcissus. Het vroege werk noemt hij - terecht 
- esthetisch onrijp. Maar het vertoont wel al het 
samengaan van het “scandaleuze van de heren
liefde met een cultus van de sexualiteit, het 
explosieve uiting geven aan ervaringen van al
ledag met het sublimeren van beelden door de 
rigoureuze compositie van de figuren, de ver
fijnde en geconstrueerde weergave van een ide
ale schoonheid die teruggaat tot de antieken”. 
Een inzicht dat door Mapplethorpe zelf werd 
beaamd: “Ik zoek naar perfectie in de vorm. Ik 
doe dat met portretten. Ik doe dat met lullen. Ik 
doe dat met bloemen. Het gaat over licht en 
compositie. Het is dezelfde visie”.
Interessant is ook de benadering die door Bas 
Heijne enkele maanden terug werd uitgewerkt 
in het artikel “De oorlog tegen het vlees ” (NRC, 
12-2-93). Hij gaat in tegen de bon-ton omgang 
met Mapplethorpes schokkende foto’s. Wij, 
weldenkend kunstpubliek, laten ons toch niet 
van ons stuk brengen zeker, door wat de ultra
rechtse senator Jesse Helms weigert tentoon te 
stellen in Amerikaanse openbare gebouwen. Zo 

. wordt netjes het nuchtere feit omzeild dat be
paalde Mapplethorpe-foto's inderdaad schok
kend zijn. Volgens Heijne kunnen we hier zelfs 
niet onze toevlucht zoeken in een veilig kunst
historisch kader: Rimbaud, Baudelaire, Artaud, 
de Sade, Bataille - “alles is ooit wel eens eerder 
gedaan”. Maar “tegen de niets ontziende manier 
waarop Mapplethorpe ons met zijn waarheden 
confronteert, is de kunstgeschiedenis niet opge- 

cwassen. De thema’s mogen bekend zijn, het 
besef van hun geldigheid doet pijn.”
Ook de vaststelling dat Mapplethorpe een es
theet is, doet daar weinig aan af. In “Seks, kunst 
en Amerikaanse cultuur " beweert Camille Paglia 
overigens dat puur estheticisme slechts beperkt 
van toepassing is op Mapplethorpe, “die veel 
meer lijkt op Baudelaire in zijn bewuste verbin
ding van de koude, klassieke vorm met de sme- 

t rige, decadente recht-voor-je-raap-inhoud. Ik 
heb respect voor Mapplethorpe”, besluit ze, 
“vanwege zijn doordachte samenvatting van de 
kunst, vanwege zijn zinspelingen op en 
corrumpering van de classicistische en renais- 
sance-stijl. (...) Ik accepteer Mapplethorpe als 
pornograaf, maar voor mij waren Donatello, 
Michelangelo en Caravaggio ook pornografen.” 
Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 

4 1000 Brussel (02/507.82.11).

FOTOSEMINARIE ALDEN BIESEN. Met 
veel goede wil en de daaraan inherente 
schoonheidsfoutjes organiseert Aksent een derde 
Fotografieseminarie in Alden Biesen. Verbon
den door het wazige thema “History: his & her 
story " komen vijf fotografen er van 18 tot 23 juli 
workshops begeleiden. De namen en de impact 

" van het werk van deze vijf vormen het sterke 
punt van dit project. De mogelijkheid wordt 
immers geboden om ervaringen op te doen met 
Lynne Cohen, John Davies, Joan Fontcuberta, 
Harry Gruyaert of Martin Parr.
Nog tot 1 augustus kan u in Alden Biesen terecht 
voor een accurate, situerende tentoonstelling 
van deze vijf. Bekende formule, maar deson
danks interessant zijn de “Konfrontaties’’ die 

U1 geselecteerd werden uit de verzameling van het 
Antwerpse Museum voor Fotografie. Een dertig
tal foto’s die werden onderverdeeld in vijf the
matische groepen, die telkens, zowel op basis 
van verwantschap als contrast, in relatie kunnen 
worden gebracht met belangrijke aspecten uit 
het oeuvre van telkens één van de gastdocenten. 
De betekenisvolle plaatsen van Lynne Cohen,, 
de geconstrueerde werkelijkheid van Joan 
Fontcuberta, de registraties van menselijk ge
drag door Martin Parr, het gekleurde landschap 
van Harry Gruyaert en de historische dimensie 
van het stads- en landschap bij John Davies. 
Verder nog mee te nemen in het verre Limburg 
zijn de caravana-obscura foto’s van het duo 
Felten & Massinger terwijl het zogeheten mul- 
timedia-project “Hommage Paysage” in de- 

( zelfde kelder te mijden is. Noteert u ook dat het 
Fotoseminarie op 23 juli wordt afgesloten met 
een heuse Fotografendag, een informatie- en 
ontmoetingsdag met onder meer een boeken- en 
materialenbeurs. De Landcommanderij Alden 
Biesen vindt u in de Kasteelstraat 6 te

Robert Mapplethorpe
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3740 Bilzen en meer inlichtingen omtrent dit 
alles krijgt u via Aksent vzw, Domein Bokrijk, 
3600 Genk (011/23.45.30). (Net voor het ter 
perse gaan bereikte ons nog het bericht dat Joan 
Fontcuberta verstek laat gaan voor zijn work
shop.)

DOCUMENT/PHOTO 70. In de jaren ‘70 
maakten heel wat kunstenaars gebruik van foto
grafie als documentair instrument. Uitgaande 
van de idee van de “dematerialisatie van het 
kunstwerk” (Lucy Lippard) werd in een steeds 
verdergaande mate afgezien van het kunstwerk 
als een object. In de toenmalige esthetische 
theorieën ging het object zich steeds verder 
oplossen in de context. Vandaar de ontwikke
ling van uitgangspunten en praktijken toege
spitst op niet-objectgebonden materialen, dra
gers die niet de traditionele karakteristieken van 
het kunstwerk vertoonden: ofwel omdat zé te 
abstract waren (démarches uitgaand van de taal, 
het concept, de sociologische context) ofwel 
omdat ze te kortstondig waren (body art, land 
art, process art, performances, happenings en 
allerlei installaties).
Over het gebruik van fotografie in deze periode 
- fotografie als document ten dienste van de 
kunstproduktie in de jaren ‘70 - stelde Galerie 
Guy Ledune een tentoonstelling samen. Zo is 
onder meer fotowerk te zien van Vito Acconci, 
Giovanni Anselmo, Bemd & Hilla Becher, Ben, 
Victor Burgin, Jacques Charlier, Christo, Jan 
Dibbets, Hamish Fulton, Jochen Gerz, Dan 
Graham, Joseph Kosuth, Gordon Matta-Clark, 
Bruce Nauman, Gerhard Richter. “Document/ 
Photo 70” loopt tot 18 September in Galerie 
Guy Ledune, Edmond Picardstraat 20, 1060 
Brussel (02/346.52.73). De galerie is wel geslo
ten tussen 19 juli en 17 augustus.

ALEXANDER HONORY. Voor komende 
nazomer staat in het Antwerpse ICC de tentoon
stelling “Das Gefundene Bild” van de Duitser 
Alexander Honory op het programma. Honory 
is de oprichter van een “Instituut voor Eigen
tijdse Familiefotografie” en verzamelt gretig 

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 09/223.57.94 • fax 09/233.31.73 
open -10-12u30 13u30-19u (niet op zondag)

allerhande ceremonie- en studiofoto’s. Via 
rommelmarkten en andere schatteneilanden raakt 
hij quasi eindeloos aan zijn anonieme foto
materiaal: zowel de fotografen als de afgebeelden 
zijn naamloos. In Antwerpen zal hij een reeks 
van 24 doopfoto’s tonen, in kleur, sterk uit
vergroot en in een ijzeren lijst gevat. De met dit 
ritueel samenhangende traditionele gebruiken 
en houdingen levéren wellicht een inspirerend 
aantal stereotiepe, verkrampte poses en varia
ties op dopelingen. Van 19 augustus tot 26 sep
tember in het ICC, Meir 50, 2000 Antwerpen 
(03/226.03.06).

JONGE HELDEN. In zekere zin zou men de 
tentoonstelling “Jonge Helden ” in het Antwerpse 
Fotomuseum kunnen interpreteren als een soort 
annex bij, én een aanvulling op de drie heden
daagse tentoonstellingsluiken van het reuze- 
overzicht Belgische fotografie in Charleroi. Het 
valt in elk geval moeilijk een aanzienlijk aantal, 
wellicht onvermijdelijke overlappingen te ne
geren.
“Jonge Helden” is de keuze van Pool Andries 
uit het werk van enkele hedendaagse Belgische 
fotografen, met het ambigue karakter van hun 
werk als richtinggevend motief. Enerzijds lijken 
alle begrenzingen van het medium opgeheven: 
àlles kan zowat dezer dagen. Anderzijds wordt 
hun werk inhoudelijk verbonden door een fun
damentele twijfel. De omgang met de mensen 
en de dingen blijkt meer dan ooit problematisch 
te zijn geworden. Waarden en waarheden wor
den op de helling geplaatst. Er is geen waarheid 
voorbij de anekdote, geen essentie voorbij het 
individuele.
Volgende “Jonge Helden” bieden hun ver
werking van deze vaststelling aan: Dirk 
Braeckman, Anne Denis, Alain Chabeau, Step
hen Sack, Paul Sochacki, Patrick Poels, Dirk de 
Neef en Denise Coenen. De aanwezigheid van 
Bart Michielsen in dit gezelschap is een volsla
gen, maar niettemin storend raadsel. Nog tot 
19 september in het Provinciaal Museum voor 
Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen 
(03/216.22.11).

ANTWERPEN 93. De geslaagde foto-opdracht 
die vijf internationale fotografen hun visie op 
Antwerpen liet weergeven, is tot 22 augustus te 
gast in ‘s-Hertogenbosch. De eigenzinnige ver
werkingen van John Davies, Heinz Cibulka, 
Hans Aarsman, André Gelpke en Bernard Plossu 
worden er gebracht naast een tentoonstelling 
van Johan Muylle en een installatie van Betty 
Woodman. In Museum Het Kruithuis, Stedelijk 
Museum voor Hedendaagse Kunst, Citadel- 
laan 7, ‘s-Hertogenbosch (073-122188).

MARC TRIVIER. Zo gebeurt er eindelijk nog 
eens iets op fotografiegebied in Gent. Van 6 au
gustus tot 4 september zullen de ruimten van de 
Vereniging voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst worden ingenomen door een heel belang
rijk fotograaf uit de recente Belgische foto
geschiedenis. Mare Trivier combineert op een 
erudiete wijze kunstenaarsportretten met slacht
vee, krankzinnigen met bevreemdende land- 
schapsfoto’s. Hofbouwlaan 29,9000 Gent (09/ 
222.38.96).

GALERIE RODOLPHE JANSSEN. Deze 
galerie pleegt een buitensporige aandacht te 
besteden aan actuele kunstenaars die met foto
grafie omgaan. Zo biedt de zomerprogrammatie 
alvast nominatief een veelbelovend overzicht 
van diverse fotografische uitgangspunten en 
verwerkingen. Balthasar Burkhard, één van de 
habitués van de galerie, brengt een gigantische, 
geïsoleerde vleugel van een of andere vogel. 
Patrick Tosani maakt blow-ups van dag
dagelijkse objecten en gegevens: dit keer 
kleurenfoto’s van de luchtbel in een waterpas. 
De foto’s van de Canadese Lynne Cohen tonen 
bizarre, maar ongeënsceneerde interieurs, zwart
wit, haarscherp. Angela Grauerholz’ beelden 
zijn tegelijk verwarrend afstandelijk en gerust
stellend familiair. Onscherp, sepia van toon, 
vluchtig. Ook mateloos intrigerend zijn de foto’ s 
van de Oostenrijkse Annelies Strba. Uitvergrote, 
onscherpe, kleinbeeldopnamen in kleur van de 
mensen en de dingen die nauw om haar heen 
staan. Haar huis, haar kinderen, haar leef
omgeving. Bij Rodolphe Janssen zijn een drietal 
van haar recente opnamen te zien en dat is op 
zich al een gebeurtenis. Verder biedt deze ten
toonstelling nog een “vreemde still” van François 
Hers, naast fotowerk van Véronique Ellena, 
Roland Fischer, Michel François en Stefan De 
Jaeger. Tot 31 juli in Galerie Rodolphe Janssen, 
Livornostraat 35,1050 Brussel (02/538.08.18).

EUROPESE OEFENINGEN. Goed nieuws. 
Galerie DB-S is terug. Met een nieuwe ruimte en 
meteen met een indrukwekkend project om deze 
in te wijden. "Europese Oefeningen” zal foto
grafisch werk brengen uit verschillende delen 
van Europa. Foto’s die dicht bij de leefwereld 
van de fotograaf zijn gemaakt en waarbij deze 
als observator van zijn eigen omgeving ope
reert. Vooral actuele fotografie zal aan bod 
komen, maar soms zullen ook recente beelden 
worden geconfronteerd met oude foto’s (de foto’s 
bij voorbeeld die Lewis Hine in 1918 maakte van 
Servische vluchtelingen). Het hele project om
vat vier luiken. Elke maand wordt een nieuwe 
presentatie gebracht van drie tot vijf fotografen. 
Gelijktijdig met deze fototentoonstellingen wordt 
een videomontage getoond, die elke deelne
mende fotograaf zelf heeft gemaakt. Samen 
vormen deze video-brieven de catalogus bij het 
project. De tentoonstelling loopt van 1 septem
ber tot het einde van dit jaar en onder meer 
volgende fotografen nemen er aan deel: Hans 
Aarsman, Jitka Hanslova, Erasmus Schröter, 
Paul Graham, Lewis Hine, Inge Rambow, H. 
Jostmeier, David Williams. De eerste maand 
van “Europese Oefeningen ” wordt ingezet met 
Knut Maron, Guido Guidi en Dirk Braeckman. 
De galerie van Inge De Bisschop en Mare 
Steculorum vindt u voortaan aan de Vlaamse 
Kaai 75, 2000 Antwerpen. (E.E.)

Publicaties__ __

GABRIEL OROZCO. Kunststichting het Ka
naal bracht naar aanleiding van de tentoonstel
ling van de Mexicaanse kunstenaar Gabriel 
Orozco in de Broei- en Tacktoren te Kortrij k een 
catalogus uit waarin Jean Fisher en Benjamin H. 
D. Buchloh het werk toelichten. Waar Fisher 
zich helaas niet uit de schaduw van Orozco’s 
werk waagt, trekt Buchloh van leer - traditiege- 
trouw, zie zijn bijdrage in de tentoonstellings
catalogus “America, bruid van de zon” - tegen 
elke vorm van westers hegemonisch denken dat 
onder het mom van esthetische kwaliteit en 
culturele laattijdigheid niet-westerse kunstenaars 
- in casu Gabriel Orozco - vaak betuttelend 
bejegent. Voor Buchloh emancipeert Orozco’s 
werk, samengesteld uit triviale en afgedankte 
materialen (plasticine, binnenbanden, klei) en 
massaprodukten, zich van de arte povera en de 
post-minimale sculptuur dankzij de vermenging 
met een specifiek Mexicaanse identiteit in de 
vorm van ongeromantiseerde schaarste en on
derhuidse mythologische verwijzingen. De in 
het Nederlands, Engels en Spaans vertaalde 
teksten en de talrijke gevatte afbeeldingen van 
Orozco’s beelden resulteren in een fraai 
cataloogje, anticiperend op het Europalia 
Mexico-gedruis. (E.W.)
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de
ELDORADO. In Eldorado, het centrum voor beeldcultuur staan 
deze zomer twee mediaspecials op het programma. Op 30 juli is er 
“Brain Blow Video ”, een avond over muziek videoclips. Eldorado 
nodigde een aantal schrijvers uit die eerder reeds over videoclips 
publiceerden voor een theorie-rap: Emie Tee, samensteller van de 
catalogus “What a wonderful World”, een tentoonstelling van 
paviljoenen die speciaal ontworpen werden voor een bepaalde 
videoclip; Maurice Nio, architect en redacteur van NOX en Marijn 
van der Jacht, verbonden aan toneelgroep Nieuw West. Op 27 au
gustus vindt het project “Data Control Zone ” plaats, een installa- 
tie/performance van de Amsterdamse media-performancegroep 
Stort en Co (Stichting ter bevordering van de Ongecoördineerde 
radioterreur). In het kader van de experimentele film wordt op 
20 augustus found footage film vertoond met werk van Bruce 
Conner, Abigail Child, Chick Strand en Ken Jacobs (in samenwer
king met ‘t Stuc).
"State of the Image ” wil van 8 tot en met 30 september een bilan 
opmaken van de geschiedenis, de toekomst en het huidige statuut 
van het beeld. Afwisselend komen theoretici en kunstenaars aan 
bod. Het programma wordt ingeleid door een aantal filosofische 
beschouwingen die de historiek van het kijken doorheen de eeu
wen behandelen. Na deze inleidende situeringen wordt ingegaan 
op de problematiek van de hedendaagse cinema, de reclame- 
esthetiek en zijn invloed op de beeldproduktie van de jaren ‘80. 
Twee speciale programma’ s zijn gewijd aan de specifieke proble
matiek van de versnelling en de vertraging van het beeld. Naast 
deze lezingen, die gecombineerd worden met film-, video- en 
dataprojecties wordt in de tentoonstellingsruimte van de eerste 
verdieping een demonstratieruimte ingericht waar de nieuwste 
snufjes van de beeldtechnologie zullen getoond worden. Voor 
meer informatie: Eldorado, Meir 50, 2000 Antwerpen (03/ 
233.85.71).

VIDEOFESTIVALS. In Locarno vindt van 2 tot 5 september het 
“XIVfestival international de la vidéo et des arts électroniques" 
plaats. In het kader van het festival wordt “un forum des nouvelles 
images et de la culture émergente” georganiseerd. Naast een 
officiële selectie is er een retrospectieve van Nam June Paik en 
wordt er een special gewijd aan Japan. Voor meer inlichtingen: 
VideoartFestival.P.OBox 1959,6600 Locamo, Zwitserland (093/ 
31.22.08). Tegelijkertijd vindt in het Duitse stadje Freiburg het 
Freiburger Video Forum plaats, een vierdaagse samenkomst waar 
de klemtoon ligt op discussies tussen videomakers en organisaties. 
Uitgenodigd zijn: Migrant Media (Londen), een mediacentrum 
van en voor migranten , Dig-it (Zürich), een onderzoeks- en 
produktiecentrum met wortels in de videobeweging en Gianni Toti 
(Rome), een video-dichter. Aan deze manifestatie wordt ook een 
competitie verbonden waar recente videotapes uit Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland zullen vertoond worden. Voor meer 
info: Medienwerkstatt Freiburg, Konradstrasse 20,7800 Freiburg, 
Duitsland (0761/70.97.57).

PLAATS. In Arnhem loopt deze zomer het project “PLAATS, a 
desire for a powerful perception of time”. In dat kader is er van 
15 juli tot en met 8 augustus “ Video-visit”, waarbij video-tapes op 
verschillende plaatsen in Arnhem te zien zijn, zowel in privé- 
ruimtes als openbare instellingen.
Voor meer inlichtingen kan je terecht in het Hooghuis, de centrale 
plaats van het ganse gebeuren. Hooghuis, Weerdjesstraat 190 
Arnhem (085/45.87.75).

BILL VIOLA. De “ Unseen Images ” van Bill Viola die eerder dit 
jaar in Düsseldorf te zien waren, zijn tot 23 augustus in Madrid te 
zien. Het betreft zeven videoinstallaties. De titel slaat niet zozeer 
op het feit dat het hier om nog niet eerder vertoonde beelden gaat 
(met uitzondering van de “Nantes-tryptich”'), maar vooral om 
beelden die men liever niet wil of kan zien. Viola vertrekt steeds 
van heel persoonlijke ervaringen waarmee hij peilt naar de exis
tentiële dimensie van het bestaan. In “The Passing” (1991) is het 
vertrekpunt het samenvallen van de geboorte van zijn zoon en het 
overlijden van zijn vader. In de “Nantes-tryptich ”(1991) wordt in 
een tijdsspanne van een half uur de geboorte van zijn tweede zoon 
getoond en het sterven van zijn moeder. Tussen deze twee sequen
ties ziet men beelden van een lichaam dat door stuwend water in 
beweging wordt gebracht en het leven symboliseert. Deze instal
latie, samen met nog zes andere in 1992 gerealiseerde installaties 
zijn later dit jaar nog te zien in Lausanne en Londen. Voor meer 
informatie: Calle Santa Isabel52, 28012 Madrid (1/467.50.62). 
De catalogus bevat teksten van Marie-Louise Syring en Rolf 
Lauter, en een interview van Jörg Zutter met Bill Viola (Duits/ 
Engels/Frans).

GARY HILL. In het Stedelijk Museum van Amsterdam loopt van 
28 augustus tot 10 oktober een tentoonstelling met zeven video
installaties die Gary Hill in de periode 1983-1992 creëerde. Er is 
ook een catalogus beschikbaar, met teksten van Gary Hill, Jacinto 
Lageira, Lynne Cooke, Hyppolite Massardier en Christine Van 
Assche. Nadien gaat de tentoonstelling naar Wenen. Voor meer 
info: Stedelijk museum, Paulus Potterstraat 13,1071CX Amster
dam (20/573.29.11).

MARIE-JOSE BURKI. In het kader van Video7 toont Marie 
José Burki (1961) nog tot 17 juli drie nieuwe installaties in galerie 
Zeno X. Het boeiende in haar werk is de wijze waarop ze met tijd 
omspringt: de tijd die voorbijgaat, de beweging die ontstaat in een 
tijdsspanne, de tijd van het wachten... Hoe interesant haar uit
gangspunten ook mogen zijn, het vergt inspanning - en tijd - van 
de toeschouwer om zonder enige achtergrond tot een relatie te 
komen met haar werk. Een uitzondering is het werk “Hiboux ”, dat 
hier voor het eerst te zien is en heel goed de uitspraak van Paul van 
Thrakië illustreert (een citaat dat Burki vermeldt in een interview 
met Daniel Kurjakovic): “Alles is rustig en nochtans is de wereld 
zoals wij hem zien aan het voorbijgaan”. We zien een uil in close- 
up die de toeschouwer af en toe aankijkt. Wanneer het beeld 
bevriest zien we in de ogen van de uil beelden van een wereld in 
beweging. Waarna we opnieuw de uil in zijn typerende houding 
zien, enzovoort. Voor meer info: Zeno X, Leopold De 
Waelplaats 16,2000 Antwerpen (03/216.16.26). (F.D.K.)

PARBÉü

C'EST FINI

Parbleu 
Verbrande Entrepotstraat 9 

2000 Antwerpen 
tel. 03/238.36.92 

NIEUW 
fax 03/232.34.48

open: woe - za 14.30 - 18.00 uur 
en op afspraak

AD Gallery

059/51.02.39
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Mulier Mulier Gallery
Elizabethlaan 117 • 8300 Knokke-Heist 
Tel. 050/60.73.71 • Fax 03/454.24.79 
dagelijks open van 10u00 - 12u30 en van 15u00 - 18u30

VERA 
VAN LAER 
GALLERY

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 
KNOKKE

Tel. 050/61 56 46

open
do & vr van 14 tot 18 uur 

za & zo van 15 tot 18.30 uur 
of na afspraak (058) 41 48 23

20.06 - 25.07

MARTIN PAULUS

BENOIT 
EVER MEULEN 
HERR SEELE 
KAMAGURKA

JAMES LEE BYARS
4 juli - 5 augustus

01.08 - 05.09

STEPANEK/MASLIN

van 2 juli tot 15 augustus 1993
PRUITT - EARLY
6 augustus -10 september

open 
donderdag/vrijdag 14 -18 u 
zaterdag/zondag 15 -19 u
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DIALOOG
Jean-Yves 
BOCHER 

03/07 - 01/08

ARS 
CERAMICA 

met Nathalie Doyen, 
Tjok Dessauvage, Alain Huriet, 
Anne Leclercq en Jacques Loly 

07/08 - 12/09
Zwaluwenstraat 131 

8400 Oostende 
059/70.14.19

07.08.93 • 26.09.93

DANNY TULKENS 
beelden 

THIERRY YSEBAERT 
lichtsculpturen 

ROELAND KOTSCH 
schilderijen, pastels, etsen 
BRIGIT DE CONINCK 

pastels
MICHAEL DÜRNHOLZ 

exclusieve juwelen
de galerij is open van donderdag tot zondag van 14 uur tot 18 uur

Galerij Groot-Begijnhof 
Hoviusstraat 6 - 2800 Mechelen 

Tel. - Fax. 015/20.26.74 Privé 015/41.03.84

28

CENTRUM — ST KATELIJNESTRAAT

3

4

Openingsuren 
vrijdag tot en met zondag 
van 15.00 tot 18.00 uur 

en na afspraak

ANTWERPEN

g

9

49
UDDJz6opnb

(oN

GALERIE
WILLIAM WAUTERS

sseessssssssssas
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i 010 - --- --- ---
L I G N E A

ARTGALLERY

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

Tel. & fax: 055/49 79 89

10/05 tot 29/08/93

KOLLEKTIEF 1993
kunstenaars van de galerie 

juli en augustus alleen op afspraak

GRIFFELEN 
UIT HET 
LEVEN

WILLY DE WAELE

ZOMERKONTRASTEN
Roger RAVE EL recente grafiek
Anne GILSOUL grafiek als unicaat
Betsy EECKHOUT papierkunst
Nico LANNOO recente grafiek
Miriam VANDEGHINSTE keramiek
Fernand EVERAERT keramische potstrukturen
Jean-Claude PICARD (F) mezzotinten
Stoian TZANEV (BL) kleuretsen en -litho's
Giuseppe GIUNTA (I) werken op papier
Leonie KIRSCHFINK skulpturen 
en anderen...

van 27 juni t/m 12 september

Open: woensdag t/m zondag van 14 tot 18 h of na afspraak.

VAN 19 JUNI T/M 15 AUGUSTUS

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

Hof ten Doeyer ligt in het hart van de driehoek Brussel-Gent-Kortrijk.

ANTWERPSE HEIR WEG 5
9968 OOSTEEKLO

TEL. 09 / 373 70 06 • FAX 09 / 373 51 90

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE
40 KM

EEKLO 
12 KM

z___________—►ANTWERPEN
/ 48"^

OOSTEEKLO qERTVELDE

GALERIE WW . 
(D ABDIJSTRAAT 3 KM 

@TERVENEN5KM
I GENT 
114 KM

LIGNEA ART GALLERY 
JAN BREYDELSTRAAT 32-34 

9000 GENT 
09/233.42.52

OPEN
OP DONDERDAG EN VRIJDAG 

VAN 15.00 TOT 18.00 UUR 
ZATERDAG EN ZONDAG 
VAN 10.30 TOT 18.00 UUR 
TUDENS DE GENTSE FEESTEN

DOORLOPEND TOT 24.00 UUR OPEN

M444 anMERELEKE 
46"eet N46

gavere"* MdlCfl'

Zhgemn

5 ZOTTBGEM Win AALST
BRUSSEL

1* 
$

FN46 
r0

3
6

1
Nodazwam

N46

OUDENAARDE.

1

1. Beekneerslreot
2. Melegenstrao
3. Lindesten
4. Loungemuntstreot
5. BeEkmeers
6. Heertmel
7. Hoogstrel
0. Lelendreef
0. Sohovlstraekt

OER AA ROSBERGEN

NNOVE

Hof ten Doeyer: kunst midden in de n at uur

2 6



• “It••St•IIin$sa$en«dæn

AALST

Belfortkelder
Grote Markt
9300 Aalst
“Aalst rond 1900” 
tot 19 september

Galerie Denise Van De Velde
Tragel7 
9300 Aalst 
053/78.75.47
P. Garciarias en H. Van Sumere 
van 11 september tot 10 oktober 
J. Maldonado 
van 13 november tot 18 
december

Kasteel Terlinden
Sq. J. Geerinckx 2 
9300 Aalst 
053/76.13.12
“5 jaar Muze in De Werf" 
tot 19 september

ANTWERPEN

‘t Elzenveld vzw
Lange Gasthuisstraat 33-39 
2000 Antwerpen 
03/223.56.11
H. Claus en B. Breytenbach 
tot 15 juli

Afvalwaterzuiveringsstation 
Schijnpoort
Noordêrsingel 1 
2060 Antwerpen 
03/232.88.94 
Friederike Nermuth 
tot 17 juli

Archief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat 22 
2000 Antwerpen
03/226.01.50
“Het bordeel van Ika Loch. De 
Antwerpse literaire avant-garde” 
tot 29 augustus

Bouwcentrum
Jan Van Rijswijcklaan 191 
2000 Antwerpen 
03/232.84.28
“De panoramische droom. Ant
werpen en de wereldtentoonstel- 
lingen 1885, 1894,1930.” (A 93) 
van 12junitot31 augustus

Dennis Anderson Gallery 
Scheldestraat 84

2000 Antwerpen 
03/238.78.83
Kathe Burkhart 
tot 31 juli

Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat 31-33 
2018 Antwerpen
03/231.86.45
“Een eeuw van schittering” - 
Diamantjuwelen uit de 17de
eeuw
tot 3 oktober

Galerie Annick Ketele 
Schuttershofstraat 21
2000 Antwerpen 
03/233.07.27
Kunstenaars van de galerie 
van 1 juli tot 28 augustus

Galerie Van Sant
Waalse Kaai 43
2000 Antwerpen 
03/216.34.47
Jos T’seyen - beeldhouwwerk 
van 19 juli tot 23 augustus

Galerij Hugo Minnen 
Museumstraat 2
2000 Antwerpen 
03/248.54.05
Gery De Smet (B) - schilderijen 
tot 10 juli

Handelsbeurs
Meir-Twaalfmaandenstraat 
2000 Antwerpen
“Interieurs’Designtoren” 
tot 1 augustus

James Van Damme Gallery
Vlaamse Kaai 17-18 (1° verd.) 
2000 Antwerpen 
03/216.93.55
“Interpreting the American 
dream” - David Levinthal, James 
Casebere en Richard Ross

. tot 27 juli

Kapelgalerie
Sint-Willibrordusstraat 39 
2060 Antwerpen
03/235.37.20
Toon Haenen 
tot 9 juli

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Rogier Van Eist - schilderijen 
van 2 juli tot 30 juli

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Ganda Gramet
van 4 augustus tot 30 augustus

Onze-Lieve-V rouwekathedraal
2000 Antwerpen 
03/457.49.05
Antwerpse retabels van de 15de 
en 16de eeuw (A 93) 
tot 3 oktober

Poesjkincentrum
Sint-Nicolaasplaats/Lange
Nieuwstraat 7
2000 Antwerpen 
03/232.38.48
Igor Tzoezikov en Irina Volnova 
tot 18 juli
Gairat Baimatov
van 22 juli tot 29 augustus

Provinciezaal
Jezusstraat 28
2000 Antwerpen 
03/231.57.93
“Qin - dynastie: krijgers en 
relicten”
tot 22 augustus

Stadsbibliotheek
Hendrik Conscienceplein 4 
2000 Antwerpen
03/233.55.15
“Boek en maecenaat"
tot 1 augustus 
“Ingebonden” 
van 7 augustus tot 31 oktober

Ado Gallery
Verlatstraat 12
2000 Antwerpen 1 
03/238.68.75
Michael Bach (Critical Distance) 
tot 31 juli
John Currin (Critical Distance) 
van 5 augustus tot 4 september

Art Gallery Het Zwanepand 
Vlasmarkt 18-20
2000 Antwerpen 1' 
03/232.29.75
Griekse en Russische ikonen 
tot 30 September

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74
2000 Antwerpen 1 
03/233.13.45
M. Van Maele en L. Liket 
tot 29 augustus

Galerij Brabo
Desguinlei 100 
2000 Antwerpen 1 
E. Albert en L. Bervoets 
tot 5 september

Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14

2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27
“Un accrochage ou des coins 
remplis de ce qui a été raflé dans 
des coins”
tôt 7 augustus

Gallery Ronny Van De Velde
IJzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen 1 
03/216.30.47
Jan Fabre 
tot 11 juli

Hessenhuis
Falconrui53
2000 Antwerpen 1 
03/232.84.28
Antwerpen, verhaal van een 
metropool (16de-17de eeuw) 
(A 93) 
tot 10 oktober

Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47
2000 Antwerpen 1
03/216.22.11
“Jonge helden” 
tot 19 september

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16
2000 Antwerpen 1 
03/216.16.26
“Blindsight” - Marie-José Burki 
tot 17 juli

Galerij Elias
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38
Sisa Fotografisch 
tot 20 juli
Andrzej Bronikowski 
van 23 juli tot 17 augustus
Patrick Cambien
van 20 augustus tot 14 september

Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110
2030 Antwerpen 3
03/542.49.40
Bob Van Den Bempt 
tot 31 augustus

Centrum Bouckenborgh
Bredabaan 561b
2060 Antwerpen 6 
03/645.10.40
“De Slovaakse lijn” - F. Guldan 
van 30 juli tot 8 augustus
M. De Clercq - foto’s
van 27 augustus tot 12 september

ASSE
Galerie De Ziener
Stationsstraat 55
1730 Asse
02/452.77.86
Van stof tot asse 
tot 31 augustus

BRUGGE

Biekorfbibliotheek
Kuiperstraat
8000 Brugge
Jan Verhaeghe - multiples en 
mail art
tot 5 september

Bogardenkapel
Katelijnestraat 86 
8000 Brugge 
050/34.39.30
Jan Verhaeghe - foto’s 
tot 28 augustus

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7
8200 Brugge 
050/31.14.05 
Permanentie 
juli
"Abstract><Figuratief" - Felix 
De Boeck, Pierre-Louis Flouquet, 
Paul Joostens, Lou Loeber, Karel 
Maes, Josef Peeters, Jules 
Schmalzigaug en Victor 
Servranckx
van 31 juli tot 5 september

Galerij “Straffe Hendrik” 
Walplein 26
8000 Brugge 
050/33.26.97
“Vier in één” - juwelen, 
schilderijen,...
van 17 juli tot 24 juli
“Kant en kunst”
van 9 augustus tot 15 augustus 
Mayo Leemans - schilderijen uit 
textiel
van 18 augustus tot 13 september

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

Bernd Lohaus

Zonder titel, 1993

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen 1 
03/226.03.06
Jan Kiemeneij (1889-1980) 
tot 8 augustus
Narcisme en vervreemding in de 
fotografie 
augustus en september

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09
“Het sublieme gemis” (een 
tentoonstelling over het geheugen 
van de verbeelding) (A 93) 
van 25 juli tot 10 oktober

Kredietbank Zaal Fernand 
Collin
Eiermarkt 20 
2000 Antwerpen 1 
03/223.49.22
“Vervaardigen, verhandelen en 
verschepen van Antwerpse 
retabels” 
tot 3 oktober

MUHKA
Leuvenstraat 32 
2000 Antwerpen 1 
03/238.59.60
Retrospectieve van de Belgische 
Video-installatie 

tot 29 augustus

Galerij Enzo
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38
Sisa Fotografisch 
tot 20 juli 
Luc Van Holen 
van 23 juli tot 17 augustus 
Mare Huybrechts 
van 20 augustus tot 14 september

Kunstkamer Manebrugge 
Manebruggestraat 247 
2100 Deume 
03/321.09.81
Antonia Cools - 
keramiek
Ivo Bakelants - 
glasramen 
tot 1 augustus

Nine Arts Gallery
Lange Lozannastraat 238 
2018 Antwerpen 2 
03/238.84.77
“A. dialogue" schilderijen en 
monotypes 
tot 24 juli

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

ASSENEDE ..

Galerij Pim De Rudder
Hoogstraat 6
9960 Assenede
09/344.50.57
“Hommage aan Broodthaers" - 
30 kunstenaars rond het 
mosselthema
tot 1 augustus

BREDENE

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 a -
8450 Bredene .
059/32.13.28
“Bredene 93 - Mens en symbool” 
Jean Bilquin, Fred Boffin, Mario 
Callens, Mark Cloet,...
tot 29 augustus

I BREENDONK

Galerjj Vocar
Oud Gemeentehuis - Dorp 77
2870 Breendonk
03/886.61.99
“Puurs in de kunst” 
tot 29 augustus

Paepenheide
Beenhouwersstraat
2870 Breendonk
“Monumentale keramiek” - 
Mark Verbruggen 
juli en augustus

Hotel Academie
Wijngaardstraat 7-9 
8000 Brugge 
051/24.06.06 
“Hommage aan Henri de 
Toulouse-Lautrec” - Marc 
Santens
van 30 juli tot 30 september

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

Novotel
Chartreuseweg 
8200 Brugge 
Paul Reniers - schilderijen 
tot 15 augustus

Oud Sint-Jan
Mariastraat 38 
8000 Brugge 
“Impressionisme, een schone 
kijk” 
tot 30 september

Stadspark Sebrechts
Oude Zak - Beenhouwersstraat 
8000 Brugge
“Aspecten” - Jan Verhaeghe,... 
tot 5 september

BRUSSEL

Artiscope
Sint-Michielslaan 35 
1040 Brussel 
02/735.52.12 
Umberto Mariani 
tot 15 september

Brigittinenkerk 
Visitandinenstraat 
1000 Brussel 
Bernhard Garbert (D) 
tot 11 juli

Catherine Fernet Art Gallery 
Louizalaan 108 
1050 Brussel 
02/646.20.16 
Daran en Milcovitch 
tot 10 juli

Contrast
Ernest Allardstraat 21 
1000 Brussel 
02/512.98.59
J.M. Boomputte - olie op doek 
Odile Kinart - beelden 
tot 10 juli

Galerie Hufkens
Sint-Jorisstraat 8 
1050 Brussel 
02/646.63.30 
Helmut Domer en Wilhelm 
Mundt 
tot 15 juli

Le Miroir d’Encre 
Brugmannlaan 20-22 
1060 Brussel 
02/346.41.94
Thierry Bontridder, Thérèse 
Chotteau, Christian Claus, Jan De 
Wachter en Félix Roulin 
tot 10 juli
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Michel Luneau Art Gallery 
Louizalaan 94c 
1050 Brussel 
02/512.73.81
“Torah” - Serge Goldwicht 
tot 15 juli

Osiris Gallery
Bortier Gallery 12 
1000 Brussel 
02/511.09.21
Matei Negreanu 
tot 10 juli

Oude Sint-Nikolaaskerk 
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel 
02/216.67.48
André Frick 
tot 17 oktober

Plateau
Herdersstraat 30 
1050 Brussel 
02/514.52.07 
Trudo Engels 
tot 10 juli

Ruben Forni Art Gallery
Milcampslaan 67 
1040 Brussel 
02/733.53.76
Marcus De Vestele - sculpturen 
Marc Kennes - schilderijen 
tot 30 juli

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1 
02/512.04.03
Robert Mapplethorpe
Gu/ Mees - werken van 1958 tot 
1993
tot 1 augustus 
“Breakdown” - Fareed Armaly 
van 15 juli tot 12 september

Bibliotheca Wittockiana 
Bemelstraat 21-23
1150 Brussel 15 
02/770.53.33 
“Het huis der pagina’s” 
Clotilde Lambert - papiers de 
reliure
tot 31 juli

Le Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
02/226.12.11
Somville - 
50 ans de dessin 
tôt 25 juli

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
02/230.70.45
Dominique Dumont - pastels 
tôt 28 juli

Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59
Jos. Bacourt - Art Nouveau in 
Antwerpen
Honderdste verjaardag van de Art 
Nouveau
tot 12 September

Galerie Isy Brachot
Louizalaan 62a 
1050 Brussel 5 
02/511.05.25 
“Europa zonder grenzen” - Art & 
Language, Beaucarne, Buren, 
Copers,...
tot 19 juli 
van 17 augustus tot 25 september

Galerie Rodolphe Janssen 
Livornostraat 35 
1050 Brussel 5 
02/538.08.18
Balthasar Burckhard, Lynne 
Cohen,... - foto’s 
tot 31 juli

Galery VUB
Pleinlaan 2 / Triomflaan, 
toegang 6
1050 Brussel 5 
02/641.30.87
Karel De Brandt en Siegfried 
Snauwaert 
tot 12 juli

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
1050 Brussel 5 
02/511.90.84
Janet Brooks Gerloff - 
schilderijen en tekeningen 
“De sfinx van Wenen” - Sigmund 
Freud, kunst en archeologie 
tot 11 juli

Contretype
Avenue de la Jonction 1 
1060 Brussel 6 
02/538.42.20
“D’un siècle à l’autre” 
tot 12 september

Galerie Fontainas
Cité Fontainas 4a/43 
1060 Brussel 6 
02/537.34.16 
Somville - 
dessins 1990-1993 
tot 24 juli

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20
1060 Brussel 6
02/343.88.80
“Document/Photo ’70"
tot 18 september

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

Galerij Argile
Neufchâtelstraat 5a
1060 Brussel 6
02/534.02.99
Jan L. M. De Wachter
tot 10 juli

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81
1060 Brussel 6
02/537.65.40
Kornet 
tot 24 juli

Atelier 340
De Rivierendreef 340
1090 Brussel 9
02/424.24.12
“Het zwart in de
beeldhouwkunst" - Bram Bogart,
Dominique Marx, Tapta,.., 
tot 19 september

CHARLEROI

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11
6032 Charleroi/Mont-sur-
Marchienne
071/43.58.10
“Photographie en Belgique de
1830 à nosjours”
“Le noir est blanc”
“Sans détours ni artifices”
“Dire la Photographie” 
tôt 5 september

' DEINZE

Museum van Deinze en
Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5
9800 Deinze
09/386.00.11
Constant Permeke en Frits Van 
den Berghe (Acht van Latem) 
van 10 juli tot 12 september

DEURLE .

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14
9831 Deurle
09/282.51.23
Albijn Van den Abeele en 
George Minne (Acht van Latem) 
van 10 juli tot 12 september

EUPEN

Park Klinkeshöfchen 
4700 Eupen 
“Kontakt 93” - sculpturen 
tot 10 oktober

GENT

Beukenhof
Beekstraat 14
9030 Mariakerke
09/227.03.23
“Noem het een landschap” 
Raphael Buedts - Meubeldingen 
1980-1985
Johan Parmentier en Paul Pemeel 
- sculpturen 
tot 11 juli

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17

9000 Gent
09/222.00.33
Walter Vopava en Mark Cloet 
tot 11 juli 
en van 18 augustus tot 5 
september

Galerie Sofie Lachaert
Zwartezustersstraat 20 
9000 Gent
09/225.72.44
Nel Linssen 
tot 31 juli

Galerij Pluto
Plotersgracht 7 
9000 Gent 
09/233.33.14
Walter De Buck - tekeningen en 
sculpturen 
tot 26 juli

Hof van Ryhove
Onderstraat 22

9000 Gent
09/223.99.22
“Het venster. Eeuwen van 
techniek en esthetiek” 
tot 27 augustus

Lignea Art Gallery nv
Jan Breydelstraat 32-34
9000 Gent
09/233.42.52
“Griffelen uit het leven” - Willy
De Waele
van 19 juli tot 15 augustus

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2 
9000 Gent 
09/223.82.26
“Silent beauty” 
tot 10 juli

Museum voor Industriële 
Archeologie
Oude Vest 20 
9000 Gent 
09/223.59.69 
“Evocatie van twee ambachtelijk- 
industriële ateliers: de 
koffiebranderij en de 
sigarenmakerij”
van 17 juli tot 31 december

Museum voor Industriële 
Archeologie
Oude Vest 20 
9000 Gent 
09/223.59.69 
“Onder stoom” 
van 18 juli tot 26 juli

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark 
9000 Gent 
09/222.17.03 
Legaat Simon-Wolfskehl 
tot 29 augustus

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent 
09/225.66.76 
“Henry van de Velde. Een 
Europees kunstenaar en zijn tijd” 
tot 4 augustus

Novotel Gent Centrum
Goudenleeuwplein 
9000 Gent
J. Beque, G. Cooreman, 
D. Lambrecht, C. Scholiers en 
F. Steyaert 
tot 12 september

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
09/224.08.44
Kristof Colpaert
tot 24 juli
S. G. Star
van 25 juli tot 15 augustus
Els O
van 15 augustus tot 5 september

HASSELT .

CIAP
Zuivelmarkt 44

3500 Hasselt
011/22.53.21
Jan Fabre - drie multiples
tot 17 juli

HINGENE
den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54
2880 Hingene
03/889.57.05
C. De Schepper en W. Dijck 
tot 29 augustus

HORNU

Grand-Hornu (magasin au 
foin)
rue Sainte-Louise 82 A
7301 Homu
“S’asseoir 100 façons” - stoelen 
uit het Vitra Design Museum 
tot 12 september

KLUISBERGEN

Galerij Theaxus
Ommeganckstraat 3

9690 Kluisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53
Ludo Thijs - serviezen
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten 
tot 12 juli
Bob Matthijsen - 
papiersculpturen 
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten 
van 17 juli tot 9 augustus

KNOKKE

Galerie Jos Jamar
Phillippartpad 1 
83OOKnqkke 
050/51.56.63

“Pop Art” - Andy Warhol, Peter 
Blake, Eduardo Paolozzi, Jim 
Dine,...
van 10 juli tot 29 augustus

Millier Mulier
Elisabethlaan 117 
8300 Knokke-Heist 
050/60.73.71
James Lee Byars 
tot 5 augustus 
Pruitt-Early 
van 6 augustus tot 10 september

Vera Van Laer Gallery
Elisabethlaan 160
8300 Knokke-Heist
050/61.06.06
Martin Paulus 
tot 25 juli

KORTRIJK

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Grafiek, schilderijen en 
beeldhouwwerken 
tot 17 juli
van 19 augustus tot 13 september

Kultureel Centrum Oude 
Dekenij
Sint-Maartenskerkhof 8, 
8500 Kortrijk 
056/20.02.96
“Open Deur” - Dirk Willemen 
van 6 juli tot 2 september

KRUISHOUTEM

Stichting Veranneman
Vandevoordeweg 2

9770 Kruishoutem
09/383.52.87
Kunstenaars van de stichting 
van 17 juli tot 2 oktober

LAHULPE

-ITS-ART-IST-
31 Place Favresse
1310LaHulpe 
02/653.72.96
“Kaleidoscope” 
van 10 juli tot 31 juli

: LEUVEN
ABB-Gaierij
Diestsestraat 269
3000 Leuven 
016/24.37.72
Bart Slangen en Greet Vandepitte 
van 17 juli tot 20 augustus

Embryo
Naamsestraat 49
3000 Leuven
016/23.56.40
Zomersalon

juni - juli - augustus

Galerij Belarte
Kortestraat 3
3000 Leuven 
016/22.26.22 
Zomersalon 
tot 26 augustus

Provinciemuseum Van
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108
3000 Leuven 
016/22.28.93
Pop Art - grafiek 
tot 30 augustus

Transit
Tiensevest 39
3010 Kessel-Lo 
016/22.62.44
“Das Studio” - Thomas Huber 
tot 11 juli

LÓKEREN.

Centrum voor Ruimtelijke 
Kunst
Stadspark ter Beuken -
Groendreef 8

9160 Lokeren
Kris Vanhemelryck 
tot 26 september

De Vuyst Kunstgalerij
Kerkstraat 24-52
9160 Lokeren
09/348.54.40
Impressionisme
Moderne en oude kunst 
van 19 augustus tot 19 september

Di-Art
Vrijheidsplein 1
9160 Lokeren
09/348.06.42
Groepstentoonstelling 
tot 7 juli

’ Zomersalon - Stefan Annerel, 
Laurent Cruyt, Luc Drieghe,... 
van 5 augustus tot 30 september

LOPPEM

Kunsthalle Lophem v.z.w.
Torhoutsesteenweg 52A 
8210 Loppem-Zedelgem 
050/84.02.63
“In memory of the future” - 
Michelangelo Pistoletto, Jef 
Geys, Anne Decock, Thom 
Merrick en Maria Serebriakova 
tot 22 augustus

MECHELEN

Galerij Groot-Begijnhof
Hoviusstraat 6
2800 Mechelen 
015/20.26.74
Danny Tulkens, Thierry
Ysebaert, Roeland Kotsch, Brigit 

De Coninck, Michael Dfimholz 
van 7 augustus tot 26 september

OOSTDUINKERKE

Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76 
8670 Oostduinkerke 
058/51.47.57
Lilian Adcock en 
Eddy Walrave 
tot 1 augustus 
Camille Seys en 
Roch Vandromme 
van 15 augustus tot 3 oktober

1 * OOSTEEKLO •<

Galerij William Wauters 
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo 
09/373.70.06 
"Kollektief93" 
kunstenaars van de galerie 
tot 29 augustus

OOSTENDE

AD Gallery
Romestraat 6 
8400 Oostende 
059/51.02.39 
Benoit, Ever Meulen, 
Herr Seele en Kamagurka 
tot 15 augustus

Galerie Bureaux et Magasins
Straat Zonder Einde 
8400 Oostende 
059/50.37.60 
“Fragmenten” - 
7 meubelontwerpers 
van 10 juli tot 29 augustus

Galerie Dialoog 92 
Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende 
059/70.14.19
Jean-Yves Bocher (Fr) 
tot 1 augustus
“Ars ceramica" - N. Doyen, T. 
Dessauvage, A. Huriet, A.
Leclercq en J. Loly 
van 7 augustus tot 12 september

Galerij De Peperbusse 
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80 
“Exposanten 1992” 
van 17 juli tot 29 augustus

Kunsthuis Loosveldt 
Romestraat 41 
8400 Oostende 
059/70.52.73
Ann Lanckman, Leen Kooreman, 
Catherine Desauw, Mieke 
Everaet, Suzy De Laet 
tot 1 augustus

Museum Ensorhuis 
Vlaanderenstraat 27 
8400 Oostende 
059/80.53.35 
“De huizen van Ensor” 
tot 31 december

Museum voor Schone Kunsten 
Wapenplein 
8400 Oostende 
059/80.53.35
15de Europaprijs voor 
schilderkunst van de stad 
Oostende 
tot 31 augustus

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18 
“Gebroken lijnen” - 
Emmy Van Leersum 
tot 30 augustus 
Eric Vandepitte 
tot 27 september 
“Art means business” - 
Woody van Amen . 
“Seven Crimes, One Case” 
tot 27 september

OTEGEM
Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
056/64.48.93 
Stephan Balkenhol 
tot 11 juli

SINT-AMANDS : •

Provinciaal Museum Emile 
Verhaeren
Kaai 22
2890 Sint-Amands 
052/33.08.05
100 jaar “Les campagnes 
hallucinées”, Brangwyn, een 
illustrator voor Verhaeren 
tot 31 oktober

SINT-I DESB A LD ..

Art Gallery Piatno
Zeepannelaan 2a
8670 Sint-Idesbaid
058/51.85.63
Jas - schilderijen 
tot 25 juli
Amedee Cortier - schilderijen 
Tjok Dessauvage - keramiek 
van 31 juli tot 5 september

SINT-MARTENS-LATEM

Galerij Oscar de Vos
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem
09/282.68.38
“Voornaamste schilders van
Latem en leiestreek”
tot 12 september
“Het Vlaamse expressionisme”
tot 12 september

SINT-NIKLAAS

“Salons” Galerie
Zamanstraat 20
9100 Sint-Niklaas
03/766.36.68
Jef Mouton - tekeningen
tot 10 juli

TIELT

Kultureel Centrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9
8700 Tielt
051/40.29.35
“Mensen” - Nadine Tasseel 
tot 2 september

I TIENEN .\ '

Stedelijk Museum “Het
Toreke”
Grote Markt 6
3300 Tienen
016/81.99.97
“Tienen in zicht” - oude kaarten 
en prenten 
tot 29 augustus

WAASMUNSTER '

Galerij Kasteel Blauwendael 
Kerkstraat 21
9250 Waasmunster 
“Doorlopend ’93" - Dirk 
Demeyere, Jan De Wachter, 
Stefaan Van Biesen,...
tot 29 augustus

ZONNEBEKE

De Poort
Ieperstraat 5 
8980 Zonnebeke 
051/77.04.41 
Deelnemers van de 
Tweejaarlijkse Provinciale Prijs 
tot 29 augustus

ZWALM ...

Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm 
055/49.79.89
Corneille - grafiek en multiples 
tot 5 september 
"Zomerkontrasten" - Raveel, 
Gilsoul, Eeckhout, Lannoo, 
Everaert, Vandeghinste, Tzanev, 
Picard, Giunta,... - werken op 
papier en keramiek 
tot 12 september

De volgende Witte Raaf ver
schijnt op 1 september 1993. 
Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 
15 augustus 1993 op het 
redactieadres.
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di-art
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren 
Tel. 09/348.06.42

Art Gallery & Antiques

ZOMERSALON
van 5 augustus tot 30 september 

met o.a.

Stefan ANNEREL 
Laurent CRUYT 
Luc DRIEGHE 
Els HEYVAERT 
Carl JACOBS 
Alex MICHELS 
Frans MINNAERT 
Geo SEMPELS (+) 
Paul VAN GYSEGEM

1
DE WITTE BEER

juli
PERMANENTIE

van zat. 31 juli t/m zon. 5 sept.
ABSTRAKT < > FIGURATIEF

met
Felix De Boeck - Pierre-Louis Flouquet 

Paul Joostens - Lou Loeber
Karel Maes - Jozef Peeters

Jules Schmalzigaug - Victor Servranckx

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

, Galen
(DE WITTE
\ BEER,

essesieet

Witte U I
Beerstraat 8 V

BRUGGE

Vesting

Open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur
zaterdag: 10-18 uur
of op afspraak: tel 091/48 06 42

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

Neerveldstraat 174 
1745 Opwijk

Tel. 052 / 35.66.49

sponsor
VAN STOF TOT ASSE 

van 3 juli tot 22 augustus
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hogeschool voor 
beeldende kunst 
en kunstsecundair

%

INFO & FOLDER: 
sint-jozefstraat 35 
2018 antwerpen 
tel. 03-231 22 86 
fax 03-231 98 78

VAN SANT 
GALERIE

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) QUIK (USA)
KATSUHIKO USUI (JP) VELTER YVES (B)
MAUR-ICE (B) VAN DE MERT (B)
LEBON LUC (B) X-MAL(B)
T’SEYEN JOS (B) NESGEN WILLY (D)
VAN GIEL EDUARD (B) H W PAUCKSTADT (D) 
VILLAS (B) JULIE S. DERMANSKY (USA)
DALEMANS (BROS) (B) PETER BECKETT (CAN)

WAALSE KAAI 43 
B-2000 ANTWERPEN 

telefoon (03) 216 34 47

open 
woensdag - zondag 

14.00 - 16.00 uur of na afspraak

«ü)
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ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

HAM 139-9000 GENT
Tel. : 09/223.04.10
Fax. : 09/225.23.71

Charbonnel-Graphic Chemical - Artools
Van Ginkel Persen

♦ ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

♦ OOSTERSE PAPIEREN

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

SPATZ Reigerstraat 47 Gent 
Tel. 222.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN

•ML
TUINSTRAAT 21-23
TEL. (056) 22 31 51
FAX. (056) 22 77 37

LESAFFRE n.v.
ONDERBERGEN 76A 9000 GENT
TEL. (09) 223 33 06

J.M. LESAFFRE n.v.
VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK
TEL. (056)21 51 18

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

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

148 fr per I.

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

Kortingen bij afname in grotere verpakkingen.

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

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA

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

GROENDREEF 51 9000 GENT Tel.09/226.28.26 - Fax 09/237.00.67 KADEROPHANGSYSTEMEN

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

Op aanvraag sturen wij U graag prijs + dokumentatie

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

Fax. (091)74.80.70

PEL €
EEIEAE

“Bij een goede auto 
hoort een goede garage”

Tel. 09/225.53.20
09/225.53.15

is Amarants tweemaandelijks antwoord op de vragen en verzuchtingen van de kunstenaar. 
Deze publicatie presenteert alle informatie die interessant kan zijn voor de kunstenaar 
op een overzichtelijke wijze.
“±40A5” bevat haast informatie over wedstrijden, cursussen, colloquia, lezingen, 
workshops ook berichten over beurzen, stipendia, veranderende wetgeving, nieuwe 

galeries en zoekertjes of jobadvertenties voor kunstenaars. Wij vatten 
“±40A5” op als een communicatiekanaal tussen kunstenaars en overheden, 
kunstenaars en galeries en kunstenaars onderling.
Wij vragen alle belangstellenden - organisatoren van wedstrijden, workshops, 
lezingen; galeristen of curatoren; kunstenaars - relevante informatieaan ons AA5 over te maken.

ABONN EMENT

DE WITTE RAAF
500 bfr (belgië) 650 bfr (buitenland) 35 fl (nederland)
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Algemene informatie reizen Egypte
14 - 28 november 1993

- Ook al bent u alleen, u bent niet 
verplicht om een eenpersoonskamer te 
nemen, wij kunnen u een kamer met een 
andere medereiziger laten delen.
- Medereizigers zijn verplicht lid van 
Amarant op het moment van inschrij ving 
zowel als in de reisperiode zelf. Een en 
ander kan bij inschrijving geregeld 
worden.

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 concrete 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 
aspecten bij de bezoeken te betrekken, we den
ken 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-eeuwse 
uitbreiding, Kunstschule en Kunstgewerbe- 
schule, “Hohe Pappeln” (woning van Van de 
Velde) en Nietzsche-Archiv

- Het programma en de begeleiding 
worden u vrij aangeboden, niemand is 
verplicht om voortdurend bij de groep 
te blijven of alle programma-onderdelen 
te volgen. Het maakt juist de charme uit 
van de Amarantreizen dat u de steun en 
het comfort van de groepsreis meehebt 
en toch de mogelijkheid behoudt om als 
individu te beslissen.

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-eeuwse 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 ff 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 ff.

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

Een reis naar Egypte doe je niet elk jaar: het is 
niet alleen een hele onderneming die toch een 
zekere fysieke inzet vraagt, het is ook een inves
tering. Het is een investering die haar dividen
den dubbel en dik uitbetaalt in levenservaring en 
estethisch genoegen.

De reis die Amarant voor u inricht is er niet een 
van dertien in een dozijn, het is geen super-de- 
luxe-reis of een strandvakantie met een cultu
reel tintje, wij gaan ernaar toe om het land te 
ontdekken en contact te hebben met de mensen. 
Mensen die zoveel mogelijk Egypte van toen en 
van nu willen leren kennen komen bij ons aan 
hun trekken en weten meteen dat het gezelschap 
uit gelijkgestemden bestaat. We opteerden 
daarom voor een relatief zeldzame formule die 
eenvoudige maar comfortabele hotels combi
neert met een eerder luxueuze bootreis.

Een maximum van tijd wordt besteed aan een 
indrukwekkend aantal bezoeken die het “klas
sieke” met het “minder bekende” combineren. 
Zo staan naast de gebruikelijke bezoeken aan de 
bekende citadel van Kaïro, ook de moskeeën 
van Ibn Toeloen, van Sultan Hassan en van 
Mohammed en-Nasir op het programma. Buiten 
het niet te missen Egyptisch Museum kan de 
Koptische Wijk of zelfs de verzameling 
impressionisten en symbolisten van Mahmoed 
Khalil tot uw programma behoren.
De piramides van Gizeh en Sakkara, de ruïnes 
van de oude hoofdstad Memphis zijn standaard, 
wij voegen daar het Serapeum, catacomben met 
reusachtige sarcofagen, en de mastaba van Ti 
aan toe.

Het is spijtig dat Midden-Egypte, de streek 
tussen Kaïro en Luxor, zo zelden bezocht wordt, 
het loont immers meer dan de moeite. De pira
mide van Meidoem die het gebied ten zuidwes
ten van Kaïro, de Fayoem, domineert. De be
graafplaatsen van Beni Hassan, Toena el- 

Dzjebel, de stedelijke ruïnes van Hermopolis, 
de stad van Thot, Teil el-Amama waar Achnaton 
en Nerfertite de zonneschijf Aton aanbaden, 
zovele getuigenissen van het faraonische verle
den worden hier bezocht. Via Abydos, waar we 
de dodentempels van Seti I en Ramses II, allebei 
vermaard voor hun prachtige reliëfs, bezoeken, 
wordt Dendera, de stad van de godin Hathor en 
één van de hoogtepunten van de reis, bereikt. 
Maar het is de stad Luxor die wel het meest te 
bieden heeft op archeologisch vlak: de Vallei 
der koningen, der koninginnen, der edelen, de 
tempels van Karnak, Luxor, Medinet Haboe en 
Deir el-Bahari, het Ramesseum, etc.

Vanop de Nijl wordt de reis verder gezet en 
regelmatig onderbroken om een monument te 
bezoeken: Esna, Edfoe, en Kom Ombo komen 
achtereenvolgens aan bod. Al varende maken 
wij van de gelegenheid gebruik om bij een 
aperitief of thee te luisteren naar de boeiende 
uiteenzettingen van onze begeleider Peter De 
Smet. Het laat ons toe onze kennis omtrent het 
oude en hedendaagse Egypte verder te vervol
maken.

Uiteindelijk wordt Aswan bereikt. Hier varen 
wij op een wat woeliger Nijl en ontdekken de 
lokale schoonheid. Zowel de tempels van Philae 
(met licht- én klankspel) als de oude steengroe
ven staan op het menu. Eveneens inbegrepen in 
deze toch wel goedgevulde reis zijn de rots
tempelsvan Aboe Simbel, gebouwd in opdracht 
van Ramses II. Met opzet werd hier geopteerd 
voor een busrit, het laat ons toe het niet te missen 
woestijnlandschap te ervaren en geeft ons de 
gelegenheid langer ter plekke te blijven.

De Egypte-reis van Amarant is een belevenis 
daar getuigen de deelnemers aan de vorige reis 
nu nog van. Bent u geïnteresseerd? vraag dan 
onze documentatie via de infobon.

« , Boedapest
30 oktober - 6 november1993

Insel Hombroich 
6 augustus 1993

Arnhem / Sonsbeek 93 
21 augustus 1993

Boedapest is in zekere zin een kunstmatige 
schepping, het ontstond in 1872 door de samen
voeging van drie steden: Buda en Obuda op de 
rechteroever en Pest op de linkeroever van de 
Duna ofte de Donau. De drie steden hadden zich 
in de loop der eeuwen zelfstandig ontwikkeld: 
Pest tot een handelsstad, Buda tot een bolwerk 
van de bourgeoisie en Obuda tot een onbedui
dend voorstadje van kleine ambachtslieden. De 
samenvoeging aan de vooravond van de indus
trialisering van Pest had een ongekende groei en 
metamorfose voor gevolg. Boedapest werd in 
een paar decennia een metropool naar Weens en 
Parijs model. Boedapest is misschien niet die 
mooie parel zoals Praag maar het is wel een 
sfeervolle stad met duizend herinneringen. Het 
is een stad die je langzaam ontdekt en die je in 
haar ban krijgt zonder datje het echt beseft.

Data
Van zaterdag 30 oktober tot en met zaterdag 6 
november 1993.

Programma
Een programma met bezoek aan de voornaam
ste monumenten en sites wordt voor u voorbe
reid, het probleem ligt er eerder in een keuze te 
maken uit het erg grote aanbod aan interessante 
bezienswaardigheden. Uiteraard gaan we een 
aantal rijke musea zeker niet onbezocht links 
laten liggen.

Begeleiding
De reis naar Boedapest wordt begeleid door Stef 
Van Beilingen, docent Moderne Kunst bij 
Amarant.

Reis
De reis gebeurt per luxecar uitgerust met bar, 
toilet en video.
De vertrekplaatsen zijn Gent en Antwerpen. 
De eerste dag wordt ongeveer 900 km afgelegd 
tot in Lembach (tussen Linz en Wenen), de 
volgende dag de rest van de afstand met aan
komst in de namiddag.

Verblijf
U verblijft in het Grand Hotel Hungâria ****, 
het hotel is zeer goed gelegen langs een der 
voornaamste lanen van de stad met metrohalte 
in de onmiddellijke nabijheid: Elke kamer be
schikt over het nodige sanitair, tv, telefoon en 
minibar. Daarnaast zijn er in het hotel diverse 
eet- en drankgelegenheden, een fitnesscenter en 
een nightclub. Het verblijf gebeurt er op basis 
van kamer met ontbijt.
Het doorgangshotel te Lembach is een familiaal 
pension, het verblijf daar is telkens in half
pension.

Prijs
De prijs is 28.200 fr en omvat
- De reis heen en terug naar Boedapest en de 

ritten opgenomen in het programma
- Alle overnachtingen op basis van verblijf in 

tweepersoonskamer en ontbijt
- Halfpension in het doorgangshotel
- Baantaksen, btw en fooi chauffeur
- Inhoudelijke en praktische begeleiding
- Documentatie

Inschrijving
Kan enkel door betaling van een voorschot van 
10.000 fr per persoon (+ de eventuele toeslag 
voor een eenpersoonskamer).

Reisvoorbereiding
Een samenkomst van de deelnemers wordt voor
zien op zaterdag 25 september 1993 om 15.00 
uur.
(i.s.m. De Buck Travel lie. A 1053)

Insel Hombroich is iets bijzonders, 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: 
3.660 fr en niet-leden: 4.100 fr.

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

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
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.

6.30 uur

7.15 uur

8.00 uur

Sonsbeek 93 staat onder leiding van de Ameri
kaanse Valerie Smith. Kenmerkend voor haar is 
het zoeken naar inhoudelijke raakvlakken tus
sen de actuele artistieke discussie enerzijds en 
de sociaal-maatschappelijke discussie ander
zijds. Smiths concept voor Sonsbeek 93 is een 
arena waarin kunstenaars identiteiten herijken 
door de confrontatie met een vreemde plaats of 
het idee van een plaats aan te gaan. In deze arena 
worden de grenzen van het kunstenaarschap en 
het kunstwerk onder druk gezet. De inhoude
lijke dialoog met de openbaarheid van de stad 
Arnhem staat centraal. Door het óog van buiten
staanders wordt zij opnieuw gedefinieerd.
Sonsbeek 93 is een tentoonstelling waar met 
belangstelling en verwachting haar uitgekeken 
is. Ze vindt plaats zowel in het Park Sonsbeek, 
de Arnhemse binnenstad en in de directe omge
ving. Amarant voorziet zowel begeleiding als 
een rondrit naar de meer afgelegen plaatsen van 
het circuit.

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

Aankomst
te Arnhem tussen 11.00 en 11.30 uur.

Terugreis
vanuit Arnhem om 19.00 uur stipt.

Prijs
Amarantleden 990 fr
Niet-leden 1.100 fr
Deze prijs omvat de busreis, de fooi van de 
chauffeur, het toegangsticket tot Sonsbeek 93, 
begeleiding, verplaatsingen naar verafgelegen 
werken en uiteraard een documentatiemap. Elke 
deelnemer krijgt eveneens een bezoekersgids 
(96 blz) met stadsplannen, informatie over de 
locaties, de deelnemende kunstenaars en de stad 
Arnhem.

*)

6.30 uur

7.15 uur

8.00 uur
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In de Extra-Zomereditie die in juni verscheen 
kreeg u een uitvoerig overzicht van al onze op 
vakantiemaat uitgewerkte cursussen kunstge
schiedenis, rondleidingen, uitstappen en ont
moetingen.
Hier volgt een herinnering aan de 
Amarantactiviteiten waar u desgewenst nog bij 
kan aansluiten. Als u onze van extra-isolatie 
voorziene zomerkrant nog niet mocht ontvan
gen hebben, volstaat een eenvoudig telefoontje 
(09/233.03.24) om dit collectors’item in uw 
bezit te krijgen.

IN JULI
ZOMERCURSUSSEN 
KUNSTGESCHIEDENIS

Een beknopt overzicht van de lessenreeksen die 
nà 12 juli van start gaan. Snel bellen is aangewe
zen !

IN ANTWERPEN

• Beeldende taal in het Museum voor Schone 
Kunsten
Damien Deceuninck biedt de mogelijkheid tot 
een verhelderende kennismaking met de 
grammaire van de beeldende kunst. Voor- en 
namiddagen van 19 tot 23 juli, in UFSIA.

• Piero della Francesca
Patrick Verlaak gaat gedurende vijf namidda
gen op zoek naar draagwijdte en impact van 
deze overdonderende kunstenaar uit de vroege 
renaissance. Als bekroning wordt gekeken naar 
Pasolini’sMattheusevangelie. Namiddagen van 
12 tot 16 juli, UFSIA.

• Renaissance in Antwerpen
In de loop van vier voormiddagen wordt een 
globaal beeld opgehangen van de renaissance in 
onze contreien, ‘s namiddags worden met 
Kathleen Joris effectieve sporen opgezocht in 
de metropool. Voor- en namiddagen van 26 tot 
29 juli, UFSIA.

• Symbolisme en decadentie
Met als leidmotief het symbolistisch beeld van 
de vrouw - tussen hoer en madonna - worden 
aspecten van de fascinerende 19de eeuwse kunst 
geëxploreerd door Peter R De Smet. Aanslui
tend volgt een bezoek aan het Hôtel Charlier in 
Brussel. Voor- en namiddagen van 19 tot 23 juli, 
UFSIA.

IN GENT

• Egypte: Osiris, Kruis en Halve Maan
Een vergelijkende kennismaking met de Oud- 
Egyptische, de Koptische en de Islamitische 
cultuur, geconcretiseerd door Peter R De Smet. 
Voor-en namiddagen van 12 tot 15 juli, Cursus
ruimte Amarant.

• Henri Matisse revisited
Laatste kans om met docent Jean-Luc Vanhove 
deze topper van het voorbije tentoonstellings- 
seizoen te herbeleven of de kunstenaar Matisse 
van nabij te leren kennen. Namiddagen 15 en 16 
juli, Cursusruimte Amarant.

• De Vroege Middeleeuwen in Gent
Vier voormiddagen brengen een situering van 
de romaanse kunst in Europa, in de namiddagen 
wordt met Catherine Joostens op zoek gegaan 
naar wat in Gent is overgebleven uit of verwijst 
naar die vroege middeleeuwen. Voor- en na
middagen van 26 tot 29 juli., Cursusruimte 
Amarant.

INFORMATIEBON
NAAM

STRAAT

POSTNUMMER

TELEFOON

is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen

1993
□ Henry van de Velde in Duitsland (septem

ber 93)
□ Boedapest (herfstverlof 93)
□ Egypte (november 93).

Informatie wordt gestuurd 
van zodra beschikbaar.

• Henry van de Velde
Tijdens vier namiddagen zet docent Luc V erpoest 
leven en werken van deze essentiële architect, 
ontwerper en kunstenaar uiteen. Afgerond met 
een bezoek aan de tentoonstelling in het Mu
seum voor Sierkunst. Namiddagen van 26 tot 30 
juli, cursusruimte Amarant.

IN AUGUSTUS

,conservator museum

curator tent telling

collectioneur coll

Musea worden u voorgesteld door hun conser
vator, tentoonstellingen worden u verklaard door 
hun curator, een collectioneur laat in zijn collec
tie kijken.

SITUERENDE LESSENREEKS

• Museum en tentoonstelling: een stand van 
zaken. Van het Salon des Refusés tot Centre 
Pompidou

In vier dagen krijgt u een compacte versie van 
deze fundamentele lessenreeks van Steven 
Jacobs. De vijfde dag wordt voorbehouden aan 
een uitstap naar het anti-museum Insel 
Hombroich.

Programmaschets
Maandag 2 augustus: Het ontstaan van de mo
derne musea. Het museum en de ontwikkeling 
van de avant-garde in de 19de eeuw.
Dinsdag 3 augustus: Kunst als abstracte ruimte. 
Van abstracte ruimte tot museum.
Woensdag 4 augustus: Het kunstwerk in de 
ruimte- de ruimte als kunstwerk. Bezoek Ant
werpen, Verhaal van een Metropool.
Donderdag'5 augustus: De museumficties van 
Marcel Broodthaers. Museumarchitectuurin een 
Museumcultuur.
Vrijdag 6 augustus: Uitstap Insel Hombroich . 
Zie vorige pagina.
In Gent, Cursusruimte Amarant.

ONTMOETINGEN

• Woensdag 11 augustus
met Georges Vercheval, conservator Musée de 
la Photographie, Charleroi.
Een uitgelezen moment om dit tot fotografie
museum omgebouwde neogotische karmelieten
klooster te gaan bezoeken. Momenteel loopt er 
immers de indrukwekkende overzichtstentoon
stelling van Belgische fotografie Pour une 
histoire de la Photographie en Belgique. Con
servator en bezieler van dit dynamische mu
seum, Georges Vercheval, zal ons tekst en uitleg 
verschaffen.

• Donderdag 12 augustus
met curator Ronald Van de Sompel, Muhka, 
Antwerpen en architecte Greet Paulissen.
Na een kritische analyse van de recente uitbrei
dingen van het Muhka door Greet Paulissen, 
krijgen we van Ronald Van de Sompel een 
inleiding tot het historisch overzicht van 
Belgische video-installaties sinds 1970.

VOORNAAM

NR.

GEMEENTE

BUS

1994
□ Berlijn (krokusverlof)
□ Mexico (maart)
□ Andalusië (paasvakantie)
□ Syrië (paasvakantie)
O Egypte/Delta (mei)
□ Parijs (hemelvaartverlof)
□ Catalonië (augustus)
□ Groot-Brittanië (september)
□ New York (herfstverlof)
• Wenen (herfstverlof)
□ Luxor (kerstvakantie)

• Woensdag 18 augustus
met curator Bart Cassiman, Antwerpen’93 
VOLZET

• Donderdag 19 augustus
met een collectioneur
VOLZET

• Dinsdag 24 augustus
met Françoise Dierkens, conservator 
Hortamuseum, met Jean-Louis Godefroid, di
recteur Contretype, Hôtel Hannon, Brussel 
VOLZET

• Woensdag 25 augustus
met conservator Robert Hoozee, Museum voor 
Schone Kunsten, Gent.
Op een rustige, maar oerdegelijke manier wor
den in het Museum voor Schone Kunsten be
langrijke kunsthistorische tentoonstellingen ge
organiseerd. Conservator Robert Hoozee geeft 
toelichting bij zijn permanente collectie en ver
telt ondermeer hoe men op een hedendaagse 
manier met “oude”kunst en kunstgeschiedenis 
kan omgaan.

Voor elk van deze ontmoetingen vragen we om 
vooraf telefonisch te reserveren. Meer prakti
sche info (uur en plaats van afspraak, deelname
prijs,...) vindt u in de extra-editie van juni.

aarnajaarnaja
maar najaar

blijven wij voor u cursussen kunstgeschiedenis 
organiseren. Het met rasse schreden naderend 
najaar van 1993 heeft vanaf oktober, naast het 
pakket vertrouwde lessenreeksen ondermeer 
volgende nieuwe cursussen voor u in petto:

• Spiegel en Masker.
Heden en verleden van Mexico. Een uitvoerige 
achtergrond bij de belangrijkste Europalia-ten- 
toonstellingen, aangebracht door Joris 
Capenberghs.

• Iconologie van de westerse kunst.
Een historiek van voorstellingssystemen . Jan 
Muylle overloopt thematisch de geschiedenis 
van de opeenvolgende iconografische systemen 
vanaf de late middeleeuwen tot op heden.

• Korte Geschiedenis van de Kunstkritiek: 
van 1850 tot nu.
Aan de hand van literaire teksten wordt door 
Sonia Van Ballaert de ontstaans- en 
ontwikkelingsgeschiedenis van de kunstkritiek 
- van Diderot naar Derrida - geschetst.

• Grenzen aan de esthetiek: Lyotard.
In zes lezingen plaatst Paul Willemarck Jean- 
François Lyotard “tegenover zijn gevoelens”.

• Gerhard Richter.
Is nog steeds één van de belangrijkste schilders 
van vandaag: naar aanleiding van een ruime 
tentoonstelling van zijn werk in Parijs wordt hij 
u door Hans Martens geïntroduceerd.

• Een Geschiedenis van het Ding.
Damien Deceuninck zet zijn eigenzinnige kijk 
op (kunst)geschiedenis door. Zijn Geschiedenis 
van het Ding balanceert tussen twee polen. Ener
zijds is er de visie van de mens op de dingen 
rondom hem, anderzijds zijn er de vormen die de 
mens hanteert en uitwerkt om aan die visie 
gestalte te geven.

• Op Doek: Film & de Beeldende Kunsten. 
Na “Anemic-Cinema”, de introductiereeks tot 
film van Amarant en Andere Sinema, volgt dit 
seizoen een onderzoek naar de relatie film en 
beeldende kunst door Mark Bekaert, Mare Holt- 
hof, Bert Beyens en Edwin Carels. Een avon
tuurlijke kijk op exemplarische filmmakers die 
met hun film- en videowerk uiteenlopende 
schilderkunstige belangen dienen.

• Amsterdam in de Gouden Eeuw.
Tot een stuk in 1994 worden in Amsterdam via 
verschillende tentoonstellingen en activiteiten 
de schijnwerpers gericht op de zeventiende eeuw. 
Odette Peterink biedt de geschikte voorberei
ding tot een gericht bezoek aan het Amsterdam 
van de Gouden Eeuw.

• Una passegiata attraverso l’Italia.
Een specifieke lessenreeks van Rudy De 
Meulemeester over de Italiaanse renaissance- 
architectuur.

• Hiërogliefen voor Beginners.
Huisegyptoloog Peter R De Smet maakt u weg
wijs in het beeldschrift van de Oude Egyptena- 
ren.

Alles hierover en nog meer in de Extra-Cursus- 
editie die verschijnt rond 15 augustus. Men 
vertelle het voort.
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